
 

  Rowshangar Vol.2 No.22 January 2009   ٢٠٠٩ژانويه . شماره بيست و دوم. ماهنامۀ روشنگر 

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

 

 

 اهدف اسرائيل از حمله به غزه
نماينده سابق پارلمان : عظمی بشاره 
)١٣٨٧دی  ١٢(اسرائيل    
احمد مزارعی:  برگردان  
 

2صفحۀ   

تونل هاي حمل قاچاق كليد 
 آتش بس غزه

 

  3صفحۀ 

 نامه فرزاد كمانگر از زندان
  19صفحۀ 

 روحانيت
 از پراكندگي تا قدرت

)هما ناطق (   

  17صفحۀ 

 اندك اندك گروه مستان
...مي روند    

  11صفحۀ 

 ختنة دختر بچة كرد در عراق 

  4صفحۀ 

آيا حماس معرف مقاومت 
  فلسطين است؟

 نوشين شفاهي

  7صفحۀ 

دولت صهيونيستي اسرائيل و 
 بنيادگرايان اسالمي فلسطين

9صفحۀ   



 

 

٢٠٠٩ ژاويه  . شمارۀ  بيست و دوم .  سال  دوم .  ماهنامۀ روشنگر      2 

 ماهنامه روشنگر
سيامک ستوده: سردبير   

 

: ويراستاران  
علی مشرف -عليرضا دارابی  

وداد پايا:  گرافيک و صفحه آرايی   
اميرايوب ابراهيمی قاجار: عکاس  

 
:تيراژ  

کانادا    نسخه 5000
 تورنتو، مونترآل ، اتاوا

 
د         ر خواه ارت رب همکاری شما روشنگر را پ

برای ما، مقاله، خبر، شعر، طنز، طرح  . کرد

 .و کاريکاتوربفرستيد

 

ا حفظ         روشنگر دراصالح و کوتاه کردن مقاالت ب

ت         وم آزاد اس ه ف ب              . م ال ط ادن م ت رس س ف از پ

ه                     .  معذوريم ل و ب ي م ا اي قط ب مطالب خود را ف

از دريافت مطالب غير از طريق .  فارسی بفرستيد

 .                           ای ميل معذوريم

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  (905) 237 66 61 

 در اين شماره مي خوانيد

2 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

12 

13 

14 

16 

17 

19 

 صفحه عنوان مطلب

م          الفی ه اسرائيل هم با آنان مخالفتی ندارد و اگر اخت
د و          ن گذران باشد می توانند با سياست بازی روزگار ب
ا                         اری ه ت رف ه مشکالت و گ م ا ه ملت فلسطين را ب

ود     .  رهايشان کنند م بعضی از اين رهبران، ظاهرا وان
ا يک           ه ن ن ت می کنند که تسليم اسرائيل نشده اند اما اي
ارزه            ب ن م ان از اي بازی بی محتوای سياسی است، آن
ار خود      کالمی با اسرائيل برای بقای حکومت نکبت ب

 . استفاده می کنند
چ         ي ن، ه اسرائيل بعد از انتخابات آزادانه مردم فلسطي

روزی حماس      .  فرصتی به حماس نداد از روز اول پي
دن      “  به محاصره درآمد، همه جهانيان    م ت ای م ، “ اروپ

حتی به حماس . آمريکا و بقيه به اين محاصره پيوستند
ل                          ورد تشکي ا در م د ت دادن م ن ره را ه ذاک فرصت م

د           ن دا ک ي ی پ هر  .  دولت، و داشتن نقش رهبری فرصت
د                    ن ت رف اس گ م ی را از ح ل م ه حرکت ع ون در .  گ

خاب                ت صورتيکه همه افرادی که از سوی حماس ان
ادهای                 ه ار در ن ان دراز ک ي ال شده بودند، با تجربه س
د     ن ت مدنی، مانند شهرداری ها ، ساير ادارت می توانس

 . نقش بسيار مثبتی در دولت پيدا کنند
برای اسرائيل مهم نيست که چه کسی بر غزه و غرب 

م          .  رود اردن حکومت می کند اک ه آن ح مهم اينست ک
د         ن م می         .  بر اساس شرايط اسرائيل عمل ک اک ن ح اي

ا در                 اشد، ام تواند به ظاهر با اسرائيل در اختالف ب
 . عين حال بايد مشغول اجرای مقاصد اسرائيل باشد 

اسرائيل حصار و گرسنگی را بر مردم غزه و حماس 
ه از              .  اعمال کرد ی ک ان ه آن م اروپائيها و اعراب و ه

ا        حماس می خواستند، که به مذاکرات و آرام سازی ب
ی از                    ت ب ان صح دامش ک چ ي د ه ه ده ل ادام ي رائ اس

ی         .  اشغالگری به ميان نمی آوردند اي دولت های اروپ
ا را                       روره ه ت د ک ن ت می خواس ل ن ي هيچگاه از اسرائ

د  ه حصار                      .  متوقف کن د ک ن ت ان همگی می خواس آن
ره و آرامش سازی                   ذاک ا م ه ن همچنان باقی بماند و ت

 . ادامه يابد
 : حمله اسرائيل با دو هدف آغاز شده است

 کاستن از قدرت حماس  -
 اجبار حماس به پذيرفتن شرايط اسرائيل  -

د                          دست آي دام ب د، هر ک ن می ک رق ن برای باراک  ف
دست     “  کافيست، اگر حماس هيچکدام را نپذيرفت، تا ب

د         ن دا می ک کر       “  . آمدن پيروزی جنگ ادامه پي ف ن ت اي
در صورت به نتيجه نرسيدن ممکنست   .  باراک است 

رارد در غزه          باراک دست به حمله زمينی و ترور اف
ران حماس را            .  دست بزند ب زيرا اگر موفق شود ره

 . دستگير و يا ترور کند، پيروزی محسوب می گردد
اب                   رت ه پ ان ب چن اگر اسرائيل در حاليکه حماس هم
د، شکست            ن راکت مشغول است، جنگ را متوقف ک
گی شخص                    محسوب می شود و موجب سرشکست

دون       .  باراک خواهد بود ل ب ي مشکل است ارتش اسرائ
که           ن پيروزی چشمگير جنگ را متوقف کند، مگر اي

اما در حال حاضر،     .  در اين جنگ معادله بهم بخورد
د     وان دي . اصرار در جنگيدن را در تفکر باراک می ت

اران حاصل       اگر دو هدف باال، از طريق جنگ و بمب
از و          رب نشد، آنها کوشش خواهند کرد تا با ارسال چت
ه   تبليغات فراوان نشان دهند که پيروز شده اند، که البت
اين کار بسيار مشکل است و در صورت عدم موفقيت 

 . برايشان فاجعه بار خواهد بود
عليرغم اهدافی که اسرائيل برای خود در    

جنگی است که گتوی انسان های محروم . بزرگ است
 . صورت می گيرد

ن                     ه اي ه ب رد ک ده سال پيش اصال نمی شد تصور ک
ی    ١۶  -و اف ١۵  -اردوگاه با هواپيماهای اف اي آمريک

ود    م حمله ای صورت بگيرد و کامال غير ممکن می ن
. که جامعه بين المللی اين انسان کشی آشکار را برتابد

اراک           اورد ب ت ه دس اران اين دستاورد جبونانه و جنايتک
ن  .  بعد از انتفاضه دوم است      )  وزير دفاع اسرائيل(  اي

خ      اري بی شرمانه ترين و جنايتکارانه ترين جنگ در ت
ن است            وي ان ن چ دولت      .  اسرائيل و در تاريخ جه ي ه

ه        ي ل رع استعماری تا کنون چنين مسلحانه حمالتی را ب
رده است          ب کار ن ای      .  چنين اهداف انسانی ب ه اران ب م ب

ا ،        ه ان ت وحشتناک، تخريب خانه ها؛ مدارس و بيمارس
مرت       اه اول لت و پار شدن اجساد کودکان و زنان، آنگ

م                 “  :فرياد بر می آورد  ي ت س ي ا ن ه شم ي ل ر ع “ . که ما ب
 ! خدای من

ا         ه رده و آن اسرائيل سرزمين فلسطينی ها را اشغال ک
که                        ن راي ه ب راری داده ، ن ان ف اط جه ق را به اقصا ن
ا    ه اسرائيل ضد فلسطينی هاست، بلکه براينکه وطن آن

د           ل    .  و سرزمين آنها را برای خود می خواه ي اسرائ
ا                   ه ه آن ا را ب ی ه ن ي سط ل ن ف ي د سرزم واه می خ ن

ا            .  اين اصل مطلب است.  بازگرداند ی ه ن سطي ل اگر ف
بپذيرند، که سرزمين خود را تماما تقديم اسرائيل کنند، 
د    ديگر اسرائيل ضد آنها نخواهد بود، جنگی درنخواه

 . گرفت و آنها کشته نخواهند شد
ی       ن مقاومت مردم فلسطين اگر بپذيرد، که شهرک نشي
اره          اره پ هر روز گسترش يابد، شهر قدس هر روز پ
شود و ساکنانش هر روز آواره گردند، در غزه نيز به 
ه شود، و                    ازه ساخت همين شکل هر روز شهرکی ت
ری از                   شت ي خالصه هر روز و هر روز بخش ب
ای     گن سرزمين خود را به آنان واگذارند، و خود در تن
بيشتری زندگی کنند، به زندگی در اردوگاه بسنده کنند 
اورد، آری در آن                      ي ر ن اد ب ري ودن ف ، از محاصره ب
ا حماس و غزه                        ی ب ل اصال مشکل ي صورت اسرائ

، در   ٢٠٠۶اگر مردم فلسطين در سال .  نخواهد داشت
ا     انتخابات به اسرائيل به جای حماس رای می دادند، ت
سرزمينشان مستعمره باقی بماند، اصال مشکلی نبود و 

 . اسرائيل دوست آنها بود
د     ن ت اگر حتی بعد از انتخابات، مردم فلسطين می پذيرف
ات                  اب خ ت ج ان اي ت ودن از ن که در حصار و گرسنگی ب
است، و به آن رضايت می دادند، و نمايندگان منتخب   
ول    خود را از کار برکنار می کردند و حماس را مسئ
ی             د، اصال مشکل ن ت حصار و گرسنگی خود می دانس

د  طق         .  ميان اسرائيل و غزه بوجود نمی آم ن نست م اي
ه                 ي ل ر ع ل ب ي تبليغ رسانه ها و بمباران نظامی اسرائ

ن                .  مردم مظلوم فلسطين ن اي وشت حظه ء ن شايد در ل
 . کلمات ، غزه به اشغال درآمده باشد

ی        “  اوج رسوايی“  و تازه اين  ران ان سخن است که هم
ی       ه عرب به زبان عبری از زبان اولمرت را بعضی ب

ی                   !  بيان می کنند ات غ ي ل ب وق های ت ان ب ن در حقيقت اي
نست    .  اولمرت به زبان عربی هستند هدف همه آنها اي

د   که مردم فلسطين شرايط اسرائيل را مو به مو بپذيرن
رده       و اگر هم روی مسائلی توافق ندارند به شيوه ی ب
اومت     ق ی آرامی ساکت به زندگی خود ادامه دهند و م

 . نکنند
دارد،          ی ن اسرائيل با رهبران کشورهای عربی مشکل
جه                ي ت د در ن ه ان ت رف زيرا آنان شرايط اسرائيل را پذي

ده     :  عظمی بشاره         ن اي م ن
ل        (سابق پارلمان اسرائي

 )  ١٣٨٧دی  ١٢
 احمد مزارعی : برگردان

ی   شگفت انگيزترين کلمالت
ای شگفت                    ي ن دن است و در اي که اين روزها در سي
انگيز به گوش می رسد و به مثابه جوخه سرود مرگ 

ی         " ه   چيزی است ک    است،  ون ي مرت و ل خست    "( اول ن
و بقيه اعوان و انصارشان سر می              )  وزير اسرائيل

 : دهند
م      .  ما ضد ملت فلسطين نيستيم  - ي ت . ما ضد حماس هس

ر               ا ب ست، جنگ م ي جنگ ما بر عليه ملت فلسطين ن
 و   عليه حماس است،

م              - ی داري ان ن که دشم ل حماس و     :  ما دشمن نيستيم، ب
 . حزب اهللا 

ه شهر غزه،               ي ل رع حقيقت اينستکه هدف اين جنگ ب
فرق زيادی با تبليغات علنی آقای المرت ندارد، جنگ  

د  هر دو فضا را         .  تبليغاتی، هر دو روی يک سکه ان
اين رسوايی است که اولمرت می گويد .  آماده می کنند

و نشان     ما دشمنانی همچون حماس و حزب اهللا داريم
ل          ي می دهد که محوری در منطقه از اعراب و اسرائ
م         ی ه اي برعليه دشمن مشترک بوجود آمده و چندان اب

 . از گفتن علنی آن ندارند
م؟    ي اين به چه معنا است که ما ضد مردم فلسطين نيست
ن وجود                 سطي ل ردم ف ار م م بر اساس اين منطق استع

استعماری که ملتی را بطور کامل به بند کشيده .  ندارد
ود                   اب ی و اراده اش را ن ل ، می خواهد ثروت های م

ر ضد     .  کند اگر پذيرفت و تسليم شد، چه بهتر، کسی ب
ت،                 ل ن م ه اي د ک ن او نيست، مشکل آنگاه بروز می ک
ه                              ی شود ک است ي م س ي ل د تس خواه د و ن ن اومت ک ق م
ا                       ج ن د، در اي م زده ان رای او رق ران ب ارگ م ع ت اس
ه   استعمارگر فرياد بر می آورد که او ضد کسانيست ک
ه               ي ل ر ع ه ب فکر مقاومت را در سر می پرورانند و ن

 . ملت
د،                      ردم دست می زن اران م ب م ه ب هنگاميکه دشمن ب
که دشمن             ل ست، ب معنايش اينستکه او دشمن مردم ني

ملت  .  مقاومتی است که در ميان مردم پنهان شده است
که         رای آن بايد اين جنايات و کشتارها را تحمل کند، ب

بمباران و کشتار هزاران .  آن مقاومت بر ضد آنهاست
کودک، نوجوان و مردم عادی که هر روزه کشته می  
ه                      ي ل ر ع که ب ل يست ب ن ن کنند ، برعليه مردم فلسطي

 . مقاومت است
د                 ن ت ن ملت هس دان اي رزن ان  .  نيروهای مقاومت، ف آن

د،   ارتشی جداگانه نيستند، آنان اردوگاههای ويژه ندارن
دگی         و طبيعی است که در ميان خانواده های خود زن
ه         کنند واين در مورد غزه کامال صحيح است، غزه ب
ا در      ه مانند اردوگاه بازداشتی های بزرگی است که آن

د       ن ن در .  محيطی بسيار تنگ در کنار هم زندگی می ک
ه                      ه ب ت اوم، وابس ق رم اوم و غي ق ی، م اينجا فقير و غن

ی است و        .  حماس و بر عکس در کار نيست نه جنگل
ه بی طرفی           نه کوهی است و نه رودخانه و نه منطق

ه          . که به آنجا پناه ببرند يست ک ان ن اينجا حتی مثل لبن
د          ن ن رار ک . مردم از اينسوی کشور به آنسوی کشور ف

ه می شود                  م امکان   .  هر بمبارانی در غزه شامل ه
امال                           گی ک رد، و جن گي گی در غزه در ب ندارد جن

ه       .  نباشد   جنايتکارانه و ضد انسانی اب ث ه م اين جنگ ب
اه                       ان در يک اردوگ ازداشت شدگ ه ب ي ل جنگی بر ع
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 : يادداشت سردبير
مشکل اسرائيل در جنگ کنونی اينست که برای نابود          
کردن پايگاه های پرتاب موشک حماس بايد وارد                    
شهر غزه و نواحی پرجمعيت آن شود، يعنی به يک               
جنگ شهری که ميتواند برايش بسيار گران تمام شود           

اسرائيل جرات اين کار را ندارد چون             .  تن در دهد    
ممکن است براحتی مورد اصابت گلوله های                              
جنگجويان حماس از شکاف های نامرئی ميان خانه              
ها و  پنجره ها واقع شده، با تحمل تلفات زياد، مانند                 
مورد لبنان، ناچار به عقب نشينی و خواری يک                       

تاکنون ارتش اسرائيل در بيرون        .  شکست جديد شود   
از مناطق پرجمعيت شهری در مناطق باِز اطراف                 
غزه که خارج از تيررس جنگجويان حماس می باشد،         
مشغول اين پا و آن پا کردن است و بهمين دليل تلفات             

البته، رسانه های غربی که             .  چندانی نداشته است      
تقريبا همگی در اختيار سياست اسرائيل و آمريکا می          
باشند از تجزيه و تحليل اين مسائل طفره می روند،                 
چون اين کار منجر به برمال شدن  محدوديت ها و                    
نقطه ضعف های نظامی و عالج ناپذير اسرائيل در               
لشگر کشی اش به غزه شده، شکست محتوم آنرا به                

وگرنه چگونه ممکن است ارتش         .  نمايش می گذارد    
اسرائيل پس از گذشت اين همه مدت پس از گذشتن                 
از مرزهای خود هنوز وارد مناطق مرکزی غزه                    

با توجه يه اينکه مساحت نوار غزه بسيار          .  نشده است 
اين .  کم و طی مساحت آن در چند ساعت ممکن است           

البته منحصر به ارتش اسرائيل نبوده، بلکه خطريست         
که هر ارتشی را که در مراکز شهری به محاصره                  

برای همين   .  توده ی مردم در آيد، تهديد می کند                    
تصميم به ورود به مناطق مرکزی غزه خارج از                     
اختيارات فرماندهی ارتش اسرائيل بوده، تنها در يد              
قدرت هيئت وزيران می باشد که هنوز چنين تصميمی 

بنابراين، می بينيم که سرنوشت نهائی        .  را نگرفته اند  
حمله اسرائيل در مرکز شهری غزه تعيين می گردد،            
البته اگر اسرائيل جرات ورود به اين مناطق را به                  
خود داده و ريسگ خواری يک شکست مرگبار ديگر         
را بپذيرد و بدون تحقق اهداف اعالم شده اش مبنی بر   
از ميان بردن کامل پايگاه های پرتاب موشک و                       
تونلهای حمل مواد و اسلحه، ناکاميابانه به درون                      

 .مرزهای خود عقب ننشيند
 سيامک ستوده 

که حاوی هر چيزی از نوشابه های غير الکلی گرفته           
تا سيگار و شيرينی و وسائل برقی، مثل تلويزيون                   

اين کار، بنا    .  ويخچال،   هستند بکشند و باال بياورند          
به گفته آنها، در حين بمباران های مکررغير قابل                   

حماس که از     .  پيش بينی بسيار مخاطره آميز  است            
اجناس وارده ماليات می گيرد ورود مشوبات الکلی و          

معلوم نيست که چه    .  مواد مخدر را ممنوع کرده است      
تعدادی از اين تونل ها برای قاچاق اسلحه و مواد                     
مخدر مورد استفاه     
قرار می گيرند و         
چه تعدادای از آنها     
دست نخورده مانده    

صاحبان تونل   .  اند
ها مايل نيستند در        
باره قاچاق اسلحه       
که جزو اسرار د         
رجه اول آنها است     
با خبر نگاران               

يکی .  صحبت کنند  
از آنها که خود را        
ابو ال بارا می نامد 
می گويد که  او و         
برادرش سه تونل       
را، که رويهم                 

برايشان 
دالر           350000

تمام شده بود از             
. دست داده اند               

چنين مبلغی در             
در      80غزه که         

صد مردم زير خط     
فقری که کمتر  از       
دو دالر در روز          

او اين تونل   .  است زندگی می کنند مبلغی عظيم است        
که از طريق آنها گوسفند و گاو وارد می کند             –ها را   

اما ما دربند پول    : "او می گويد  . می نامد" الخطوط" –
حد اکثر  .   نيستيم يا از ضرر کردن غصه نمی خوريم       

خواست ما اين  است که بالئی سرمان نيايد واز اين                
 ." جنگ جان سالم در ببريم

□□□ 

او در  .  هر گونه آتش بس است      "  بنيادی"شرايط  
هنگامی که    "مصاحبه ای با خبرنگاران می گويد                  

) اتش بس  (اسرائيل، با ميانجی گری مصر، آرامش             
 16را شش ماه قبل پذيرفت برد موشکهای مزبور                  

 40اکنون برد اين موشک ها از                     .  کيلومتر بود   
اين وسائل را آن  ها در طی         .  کيلومتر هم بيشتر است   

ما برای آتش بس ديگری      .  مدت آرامش بدست آوردند   
ما آن را نخواهيم پذيرفت     .  از اين نوع  آمادگی نداريم      

و با آن موافقت                 
." نخواهيم کرد                

اسرائيل از همان            
دومين روز حمله           
اين تونل ها را                  
بارها و بارها                    
. بمباران کرده است    

در سيزدهمين روز      
حمله اسرائيل می          

 150گويد که حدود     
تونل را از ميان               

اهالی .  برده  است      
رفح نمی توانند اين       
تعداد را تأييد کنند           
اما می گويند که چند  
ده تائی نابود شده            

چندين و اگر نه     .  اند
صدها تونل دست           

بنا .  نخورده مانده اند  
به برآورد اسرائيلی     
ها تعداد تونل ها              
پيش از شروع حمله    

تا    200دهای اخير    
به .  سيصد بوده است  

گفته اهالی رفح                
بنا .  است  1000تا    700وحماس تعداد  اين تونل ها         

به اظهارات اهالی رفح به خبرگزاری دويچه پرس                
، بعضی از اين تونل ها که از                )دی پی ای    (آژنتور

مصر، از طريق لوله های زيرزمينی، سوخت ديزل            
وارد می کنند هنوز مورد استفاده اند اما تمام تونل                   
های ديگر کار نمی کنند زيرا نيازمند اينند که افرادی           
زنجيرهای متصل به بشکه های بزرگ پالستيکی را           

 ژانويه             8پنجشنبه، : تاريخ چاپ 
 دی پی ای: نوشته

برای اين که نوار غزه شاهد آتش              –تل اويو    /  رفح
بسی ميان اسرائيل و رزمندگان فلسطينی شود،                         
صاحبان تونل ها در امتداد مرز جنوبی نوار غزه و               
مصر بايد پايان شاهد پايان يافتن کسب و کار و معاش  

در حالی که حماس که بر نوار غزه                     .  خود شوند  
حکومت می کند خواستار اين است که اسرائيل به                   
عنوان بخشی از شرايط آتش بس به محاصره                             
اقتصادی خود بر نوار غزه پايان دهد، اسرائيل                         

است مبنی بر  اين     "  تضمين هائی بين المللی   "خواهان  
که ديگر قاچاق سالحی  از طريق شبکه وسيع تونل               
هائی که در زير شهر مرزی رفح قرار دارند                              

 . صورت نگيرد
يکی از نکات مورد بحث اسرائيلی ها، مصری ها و              
امريکائی ها حضور يک نيروی امريکائی در سمت            
مصری مرزاست برای کمک به مصری ها در کشف         

اين نيروی  .  ورودی های اين تونل ها  در داخل مصر        
امريکائی مجهز به ابزارهای الکترونيک برای کشف         

مقامات .   اين ورودی ها و منفجر کردن آنها است               
ارشد اسرائيلی می گويند که امريکائی ها همچنين                   
فعاالنه به مصری ها به درهم شکستن زنجيره قاچاق،         
که از سودان شروع می شود، ازمصر وصحرای                   
سينا می گذرد، و به غزه ختم می شود نيز فعاالنه                     

 . کمک خواهند کرد
موشکی را    600اما حماس در پی اين خواهد بود که          

که از شروع حمله اسرائيل به غزه به اسرائيل شليک           
کرده است و همچنين تعداد نامعلومی از اين موشکها            
را که در حمله های هوائی اسرائيل به خانه ها،                          
. ادارات و حتی مساجد نابود شده  اند جبران کند                       

اسرائيل مدعی است که  حماس موشک هايش را در             
 .اين مکان ها  نگهداری می کرده است

از سوی ديگر اسرائيل می خواهد مطمئن شود که                   
حماس نتواند موشک های گراد سبک روسی بيشتری         
که در ايران ارتقاء عملکرد يافته اند  و همچنين مواد             
اوليه الزم، مثل لوله ها و کودهای شيميائی، برای                   
ساختن تعداد بيشتری از موشکهای قسام دست ساز                

در واقع، بنا به تأکيد ايهود           .      خودش، وارد کند    
" کامل"اولمرت در اواخر هفته جاری، پايان يافتن                 

قاچاق اسلحه از صحرای سينا به غزه يکی  از                           

 

□□□□□□ 
اع از حمس               ه دف ال ق منظور روشنگر از چاپ اين م

بی شک حمس، بعنوان يک سازمان ارتجاعی   .  نيست
ن             سطي ل ردم ف مذهبی بهمان اندازه جنايتکار و ضد م

ل    .  است که دولت اسرائيل ي اگر در حال حاضر اسرائ
با بمباران ها و تجاوزات وحشيانه ی خود، زندگی را   
برای مردم فلسطين به جهنم سياهی تبديل کرده است،    
ردم                         رای م گر ب می دي ن دارک جه ز در ت ي حمس ن
ط               ان مسل رآن امل ب فلسطين در زمانيست که بطور ک

بنابراين، از نظر ما هر دوی آنها دشمنان مردم .  گردد
شار    .  فلسطين اند، و نبايد مورد حمايت قرار گيرند ت ان

ده ی آن        ن مقاله ی فوق تنها بخاطر واقعيات روشن کن
ل و                       ي ه اسرائ ی است ک ن غات دروغي ي در افشای تبل
شرکای آمريکائی و عربش براه انداخته اند تا در پس    
دار                    ه ای خود را طرف اران اک آن بطور مسخره و ري

ده،        .  صلح  و مردم فلسطين نشان بدهند ن ويس د ن ن هرچ
اریِ                     اک ورد ري ده ای در م ن وب ضمن طرح حقايق ک
تبليغات اسرائيل، متاسفانه، در مورد ماهيت حمس و       
اينکه مقاومت حمس در برابر اسرائيل نه برای آزادی 
اه            ي وری س ات ت ک مردم فلسطين، بلکه برای استقرار دي
خود بر سر آنانست، سخنی به ميان نياورده و سکوت  

 .کرده است
■■■ 

ه            از سوی رهبران عرب محکوم نشد، و نشان داد ک
 . آنان شريک اسرائيلی ها در اين جنگ اند

اد  “  اما و اگرهای “     البته برخی از اين رهبران، با زي
ن           ا در اي ه جنگ را محکوم کردند تا نشان دهند که آن

د  ان                .  توطئه شرکت نداشتن رخی از آن ه ب ون م رای ن ب
ر روی                      ه ب ت ای بس دن دروازه ه از ش ار ب ت واس خ
ا                  وقف جنگ ب رای ت که ب فلسطينی ها بودند و يا اين

اما هيچکدام از اين رهبران . اسرائيل به گفتگو بنشينيم
ن در غزه         سخن از اين نگفتند که ملت بی پناه فلسطي
ر   مورد جنگی تجاوزکارانه قرار گرفته و بايد در براب

ان داد    ار را              .  آن مقاومت را سام جاوزک د ت اي ب چرا ن
مشخص کرد، چرا نبايد بر عليه تجاوز اسرائيل سخن  

 . گفت که حاضر نيست حتی يک گام به عقب بنشيند
فرض بگيريم که اسرائيل به اميال خود در اين جنگ   
ن      سطي دست يافت و استعمار کامل خود را بر ملت فل
رای                           ی ب ت روزی مشروعي ي ن پ ا اي رد، ام ل ک ي تحم
اومت از جای              ق اسرائيل ببار نمی آورد و جنگ و م

د شد      ه                .  ديگری شروع خواه د گفت ک اي ان ب اي در پ
ه های                    ان اش ا و ک ه ه ان ر خ بمباران های تبهکارانه ب
د         خواه ه ن مردم بی دفاع، به صلح و آرامش در منطق
ر و                      ق ت ي ه ورزی عم ن ي انجاميد بلکه بر نفرت و ک
ه                   ي ه روح د زد، و در ادام واه ن خ ر دام رده ت ت گس
ان   مقاومت و استقالل طلبی را در مردم فلسطين و جه

 . عرب تقويت خواهد کرد

گر جنگ شروع                د روز دي مطبوعات نوشتند که چن
اما غزه چکار کرد و چه کار می توانست  .  خواهد شد

ان ارتش و ملت خود                     .  بکند ي وانست در م آيا می ت
روی                ي واست ن ا می ت حالت فوق العاده اعالم کند، آي
اش                  اده ب ه حالت آم هوايی و هواپيماههای خود را ب

زرگ  !  نه… درآورد؟  در اينجا ما از محله ای بسيار ب
ان   و فقير صحبت می کنيم که اردوگاه گسترده پناهندگ

 . در غزه حتی يک پناهگاه امن وجود ندارد. است
ار               ث ا ن ن مطبوعات اسرائيل که اکنون اينهمه مدح و ث
دای هر            ت ه در اب آقای باراک می کنند، آنانی هستند ک
جنگی، تبديل به طبل و شيپورزن جنگ افروزان می    

وريت      .  شوند ه ف ولی هر آنگاه که شکستی رخ دهد، ب
همه اينها به سرزنش کنندگان باراک و مسئوالن ديگر 

بزعم اين مطبوعات هر چه جنايت، .  تبديل خواهند شد
ن                   م اي ه ست، م ي م ن ه رد، م کشتار و تخريب انجام گي
از                           ن سرب ري ت م اشد، ک ب ار ن است که شکست در ک
دست         اسرائيلی کشته شود، و پيروزی سهل و آسان ب

ن    .  آيد مسئله اين نيست که چقدر فلسطينی بيگناه در اي
 . جنگ کشته می شود

اور                  ردم عرب ب مل م ع اما با شروع جنگ عکس ال
ه   کردنی نبود و حتی تصورش را هم نمی توان کرد ک

عموم مردم عرب، . به اين عکس العمل شديد بپردازند
ی           اب ه ارزي اران ک ت اي اين جنگ را جنگی بزدالنه و جن

ه         . کردند گی ک جنگی بر عليه شهروندان بيدفاع ، جن

گرفته است، و شدت وحشيگری در جنگ  نظر  
عليه مردم فلسطين بکار می رود، و از آنسو مقاومتی 
که در ميان مردم فلسسطين وجود دارد، نشان می دهد 

می رود         يش ن ل    .  که اوضاع به نفع اسرائيل پ ي اسرائ
د آورد ،           خواه پيروزی چشمگيری در جنگ بدست ن
زی                        روري ل شکست و آب ي ی اسرائ ون ن اک دستاورد ت

 . سياسی برای خود و جبهه اعتدال عرب بوده است
ارتش اسرائيل از طرفی می کوشد با اين جنگ بخشی 
ان                      ن ب از اعتبار شکست خورده خود را در جنگ ل

ا هر     .  بازگرداند، اما بمباران از راه هوا آسان است    ب
ر                   راکز پ ايشان و م ه ه ان بمبی که بر سر مردم و خ
ازدحام می افتد، بدون شک کشتار زيادی صورت می 

می   .  گيرد اما اين جنگی است حقيرانه و بزدالنه، که ن
د   .  توان به حساب قهرمانی گذاشت وان اين جنگ نمی ت

اعتبار بدست آورد و موجب بازگرداندن آبروی ارتش 
وا    .  اسرائيل شود ق ه دست      اعتبار با کشتار از طري ب

 . نمی ايد
ا در                    ن روزه ه اي ی ک اي ل ه ي ل ج ريف و ت ع ه ت م ه
ل می شود، و                ي مطبوعات اسرائيلی از ارتش اسرائ
توصيفاتی که از ژنرال باراک در مطبوعات صورت  
ه می                     م ست، ه ي ی ن ب ري می گيرد، چيزی جز خودف
ی   دانستند که اسرائيل می خواهد به غزه حمله کند، حت

 )  2( ادامه از صفحة .... هدف اسرائيل  
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اشد                     ه شرم خجالت ب اي ا م ع م در     .  بپردازد، واق ه آن
ه       عرض ب کشوری و در قرنی که در آن کوچکترين ت
ل                    اب ی محسوب شده و ق ن گي حقوق کودکان جرم سن

 . مجازات می باشد
ن               ه مذهب در اي دومين درس زشت و ضد بشری ک
داستان پيام آور آن می باشد، آنجائی ست که آقای بنی 

ا  " طبا می گويد اين داستان برای يادآوری آنست که    م
م در جهت           ي راه هم اگر الزم شد حاضريم همچون اب
ق شخصی خود                     ۀ عالئ م اجرای فرامين الهی از ه

به عبارت ديگر، در ."  بگذريم و گردن به امر او نهيم
ق                  -جهت اجرای فرامين الهی ه جز از طري ت ب ه ال ک

اطاعت از نمايند گان او در زمين، يعنی  اطاعت از       
ا         -پيغمبران، امامان و واليان آنها عملی نيست  ه ن ه ت ن

ن                ري ن و شريف ت ري از عشق به فرزند که انسانی ت
ز              ق و غرائ ه عالئ م احساس بشری است، بلکه از ه
رادر،                        در، ب ادر، پ ه م د عشق ب ن ان گر، م انسانی دي
ا      ه خواهر و انسان های ديگر نيز دست شسته، همه آن
. و در صورت لزوم کل بشريت را به نابودی بکشانيم

او نه .  مسلما اينها را آقای بنی طبا از خودش نمی بافد
در امور  !  تنها طبق گفته خود، دارای درجه ی علمی 

امال                        ار می دارد ک ه اظه چه را ک شرعی بوده و آن
منطبق با مفاهيم قرآنی ست، بلکه ما می دانيم که اگر  
اب                  ا اسالم ن اقضی ب ن ن ت ري اظهارات اش کوچک ت
عی         اف ن ه م محمدی می داشت، در چشم بهم زدنی، هم
را که از ِقبل کارگزاری امور جمهوری اسالمی در        
ی داد                      د، از دست م اش ی ب و دارا م ت ورن ر ت ه . ش

ورد      در م بنابراين، می بينيم که داستان ابراهيم که اينق
ان زشت       ت تجليل و تکريم آقای بنی طبا است، چه داس
و تهوع آوری بوده، چه پيام ضد بشری و خشونت             

 . آميزی را در بطن خود حمل می نمايد
ری و      البته، اين گونه تحريفات در داستان های اساطي
تغيير محتوا و ماهيت انسانی آنها به اهداف و آموزش 
ان             ت قط داس ه ف های خرافی و زشت مذهبی، محدود ب

ان         .  ابراهيم نمی شود ت ه داس ز ک داستان کشتی نوح ني
ر                      راب ه انسان در ب والن ق ع ی م مقاومت و چاره چوئ
مصائب طبيعی در دورانهای کهن بوده نيز، نمونه ای 
ی از            ن ي ع طع م ديگريست که به همين صورت در مق
ه آموزش خرافی مذهب               يل اصل خود دور شده، وس

 .   قرار گرفته است
البته، از نظر آقای بنی طبا بازگوئی اين حقايق انکار  
دات         ق ت ع ه م ناپذير و اعالم آنها از جانب من، اهانت ب
دينداران، و در حکم عوعوی سگ است که نمی تواند 

ايشان "  اسالم عزيز" ذره ای هم از زيبائی و نورانيت 
ورد          .  بکاهد اال در م ولی فکر می کنم با توضيحات ب

امال      داستان ابراهيم و فشاندن نوِر آگاهی به کاربرد ک
وسط                     ری ت ان اساطي ت ن داس ضد انسانی و زشت اي
پيغمبران، برای خواننده معلوم شده باشد که در اصل      

د     ن ای  :  چه کسی به چه چيزی عوعو و اهانت می ک آق
ه شعور و                  ِی شان ب وران بنی طبا و اسالم عزيز و ن
ه آموزش های زشت و ضد                 عزت انسانی، يا من ب

 انسانِی قرآنی؟ 
 سيامک ستوده 

 
■■■ 

د خود      رزن علت   .  قربانی کردن جان يک انسان ولو ف
ه        ان عالق ت اينهم که مروجين مذهبی اينقدر به اين داس
د،                    ن ردم می خوان ه گوش م را ب نشان داده و دايمًا آن
ردگی         ه ب اينست که به بهترين وجهی جوهر مذهب ک
. کورکورانه از قدرت برتر است، را آموزش می دهد

البته، بايد توجه داشت که اين نوع داستان ها در اصل 
ران و                   ب ام ي وسط پ ا ت زوم ه ی خود ل ي و شکل اول
د،        وده ان مروجين مذاهب يکتاپرست به وجود نيامده ب
ل از     بلکه اينها اغلب افسانه هايی بوده اند که مدتها قب
بت و خوِب         پيغمبران، توسط مردم و با يک هدِف مث
اتی    آموزشی ساخته شده بوده اند، ولی بعدا ، با تحريف
اصد زشت و ضد            که در آن ها به کار رفته، آلت مق

د     ه ان م            .  انسانی پيامبران قرار گرفت کی ه ه ي از جمل
ان ساخت آن            ه زم همين داستان ابراهيم بوده است ک
ران             ب م غ ي قاعدتا بايد به زمانی بسيار قبل از ظهور پ

واره در حال        .  باز گردد م زمانی که انسان اوليه که ه
ی                  ه زشت طعی پی ب ق تکامل فکری بوده است، در م
کار می                  ن رده و دست از اي قربانی کردن فرزندان ب
ه،          ت ان ترس داش شويد و در حاليکه هنوز هم از خداي
ه            ی ب ل ي ا دل ه ولی برای جلب رضايت و خوشنودی آن
د خود            رزن قربانی کردن يک انسان و به خصوص ف

ه    .  برای آنها نمی بيند از اينرو، مترصد می شود که ب
جای آن، حيوانی را قربانی کند، و به اين ترتيب است 
رای              ل اش ب که اين داستان را به شکل ديگر و اصي
ج           روي ه و ت آموزش منع قربانی کردن فرزندان ساخت

ن            .  می کند ن اي ه در ساخت بنابراين، هدف انساِن اولي
ی   داستان در شکل اوليه اش، چه بسا ترويج منع قربان

وده است     که       .  کردن انسان و فرزندان خود ب ي ال در ح
ی کردن                ان رب ع ق ن ی م ان اسالم که به دروغ خود را ب
دختران معرفی می کند، بی توجه به اين جنبه مثبت و 
آموزنده افسانۀ مزبور، آنرا گرفته، برای خود تحريف 
ت                            اع ِت اط وزش زش رای آم ه ای ب يل ه وس و ب

د      اي م ه  .  کورکورانه انسان از قدرت برتر تبديل می ن ب
دا              ه اش ج ي اين ترتيب است، که داستان از اصل اول

 .  شده ، به صورت کنونی آن در امده است
ی مذهب         ولی ايکاش آموزش های زشت و ضدانسان
ن محدود می           ي در داستان تحريف شده ابراهيم به هم

اگر خوب به جمله ای که من در باال از آقای بنی .  شد
ن              ه مذهب در اي طبا نقل کردم توجه کنيد می بينيد ک
ه         وران ورک داستان به جز آموزش بردگی و اطاعت ک
ز        ي به انسان، آموزش چه چيزهای زشت ديگری را ن

ظر خود دارد           د ن ن               .  در م که مذهب در اي ن اول اي
ه      ي داستان به خواننده ياد می دهد که چگونه حقوق اول
ا                     ر پ اه را زي ن ان بی پ ودک ی ديگران، و در اينجا ک
ا    ه بگذارد و برای مقاصد احمقانه و جاه طلبانه خود آن

وق                  .  را به قتل برساند ه حق ی ب ائ ن ت ِد بی اع همين دي
کودکان است که به سردمداران جمهوری اسالمی و        
ا در             د ت دار و دسته های ديگر اسالمی اجازه می ده
جنگ ايران و عراق، کودکان   را دسته دسته در راه   

دا  اه جنگ                       !!  خ گ ل ت گی و ق ن های جن ي ه روی م ب
ی                ان رب ان را ق ا، آن ه بفرستند، و يا با بستن بمب به آن
د                           ن ن ه ی خود ک اران ک ت اي ن ه و ج ان ب ل . مقاصد جاه ط

رای          د ب اي دی ب بنابراين، ترويج اين داستان با چنين دي
ار                ن ک ه اي ه ب گری ک آقای بنی طبا و هر مسلمان دي

ا           "  اه ب د گ ن در ضمن آن نشريۀ ضاله ای که هر از چ
اغذ را      ادعای روشنفکری و روشنگری چند صفحه ک
ِی      ران حرام می کند، اگر می دانست در چشم جامعه اي
ور          ف ن عاشق اسالم و واليت چقدر خوار و خفيف و م
د دست      است و چقدر مردم او را لعن و نفرين می کنن

دار         .  از اين کار زشت خود برمی داشت     ن و اگر دي ت
ن         ي وه ا ت ه نيستی حق نداری به دينداران و مقدسات آن
ر     کنی هر چند که از نگاه پليد تو همه بر باطل و تو ب

ل         .  حق باشی ي ل ح ژست فيلسوفانه گرفتن و تجزيه و ت
تاريخ هيچ اشکالی ندارد هرچند که در حد و قواره تو 
ردم کسی          دسات م نباشد ولی اهانت به اعتقادات و مق

اه از       عو عو کردن سگ          را بزرگ نمی کند و با  م
 ." زيبائی و نورانيتش چيزی کم نمی شود

ارۀ                          ه  شم ال ق ه سرم ا ب ب  22اين پاسخ آقای بنی ط
ل           .  روشنگر نوشتۀ من است ي ل ح ه ت ه ب سرمقاله ای ک

منطقی ی نکاح اسالمی پرداخته و آنرا معادل بردگی  
که       جنسی زن و نوعی فحشا قلمداد کرده است، بی آن
دا       ي ز پ بتوان در آن حتی کلمه ای اندکی هم توهين آمي

ی            .  کرد ن ای ب ز آق ي من عين نوشته سرتاسر توهين آم
ه عوعوی             را ب ی م طبا را که بحث منطقی و استدالل
ی    سگ تشبيه کرده است، در اينجا آوردم تا اوال کسان
ی، بحث              طق ن ر م را که هنوز به ماهيت سرتاسر غي
ه ی               ل ا اد د، ب رده ان گريز و توهين آميِز مذهب پی نب

و ثانيا چشم آنها را . عينی متوجه اين مسئله کرده باشم
رای      ه ب به تحريکات فريبکارانۀ امثال آقای بنی طبا ک
جای                          دن بی سوادی خود، ب ان وش م کردن و پ رد گ
پرداختن به بحث، عصای دروغين توهين را بلند می    

ز کسی        .  کنند، روشن نموده باشم ي اين زبان توهين آم
ردم      ادات م است که ديگران را متهم به توهين به اعتق

 . می کند
زی      ري و حاال منهم به رسم آقای بنی طبا می خواهم گ
ار       ت ران اس بزنم به مطلبی که ايشان درهمان شماره اي

ل     )  743شماره (  ي ع در باب داستان قربانی کردن اسم
ه    .  به دست ابراهيم نوشته اند ايشان اظهار داشته اند ک

ن پسرش                    دا در کشت ان خ رم ابراهيم با اطاعت از ف
ان او            " اسمعيل می خواست  رم ه ف د ک ن به خدا ثابت ک

ق              حتی اگر کشتن فرزند باشد اجرا می شود و عالئ
دا شود                    ور خ ع اجرای دست ان د م وان ." نفسانی نمی ت

ا از پس           م ت اجازه دهيد کمی در اين کلمات دقيق شوي
م    ي اب . ظاهر اسطوره يی آنها معنای واقعی شان را دري

راد،   قبل از هر چيز بايد توجه داشت که در گذشته، اف
ل بی سوادی و عدم                         ي ه دل آموزش های خود را، ب
دسترسی توده مردم به امکانات نوشتاری، معموال در   
ردم عادی                   ا م د ت قالب داستان يا شعر در می آوردن
ا      ه بتوانند به راحتی آنها را حفظ نموده، پيام درونی آن

د             ن اي م ان             .  را آويزه گوش خود ن ت م داس ا ه ج ن در اي
ر                       ی ب ل ي چ دل ي ه ه ابراهيم و قربانی کردن پسرش ک
ن                    ي ق ريب ي ه ق ست، ب ي واقعيت داشتن آن در دست ن

ام        -داستان خود ي دن پ ساخته ای بوده است برای رسان
ردم عادی     ن آموزش و       .  و آموزش درونی آن به م اي

پيام همانطور که از محتوای داستان بر می آيد و آقای 
وده             ارت ب راف دارد، عب بنی طبا خود نيز به آن اعت
است از شستشوی مغزی شنونده برای جلب اطاعت       
صرف و کورکورانه او از فرمان خدا، حتی به قيمت  

 

دارد در يك                 يشتر ن دخترك در حالي آه تنها هفت سال ب
ه شد          ن ه شد در           !  اتاق دربسته با يك تيغ ژيلت خت ن او خت

ود و درد            حالي آه صداي جيغش تمام محله را پر آرده ب
ود      ه ب ت امه   .  تمام صورت آودآانه اش را در بر گرف روزن

ه آردن      آمريكايي واشينگتن پست به مسأله بسيار شايع ختن
ه  .  دختران در شمال عراق پرداخته است امري آه به نوشت

ه آن                       ان دادن ب اي يز براي پ آن روزنامه، رهبران آرد ن
 . آاري انجام نمي دهند

روزنامه واشينگتن پست عكسهاي ختنه شدن شيالن دختر   
ده است                   7 ه چاپ رسان اين  .  ساله را در شمال عراق ي

ه شمال عراق              درصد     60روزنامه مي نويسد در منطق
زنان ختنه مي شوند و پارلمان نيز براي پايان دادن به اين    

 .سنت در شمال عراق رغبتي ندارد
به گزارش وبالگ ترجمه اخبار ترآيه به نقل از حريت،        

پالي خبرنگار روزنامه واشينگتن پست به عنوان .  ر. آميت 
شيالن انور    :  شاهد ختنه شدن دخترك هفت ساله مي نويسد

هناي                    د پ خن ب عمر دخترك هفت ساله آرد در حالي آه ل
صورتش را پر آرده است به اميد ديدن مهماني اي آه               

 . مادرش به او قول داده است به خانه همسايه مي رود
يك زن آه وظيفه ختنه آردن را برعهده دارد يك ژيلت             

اين آار را براي       »:  ضدزنگ را در مي آورد و مي گويد
ه    «. خدا انجام مي دهم و صداي فرياد شيالن تا انتهاي محل
بعد از پايان اين آار، در حالي آه شيالن        .  شنيده مي شود

ا غرور      گريه آنان به سوي خانه شان مي رود مادر وي ب
 .مي خندد)رضايت(

ويسد مادر شيالن                          كايي مي ن امه آمري خبرنگار روزن
اطالعي از علت ختنه شدن دختران ندارد اما مي گويد آه    

 .اين امر خداست و بايد امر خدا را اطاعت آرد
از دست زني آه سنت »:  ساله نيز مي گويد 91يك پيرزن 

 «!نشده است غذا نمي خورم
ه     ( پخشان زنگنه  گان ان             )  پاآشان زن سيون زن رئيس آمي

ارزه براي ممنوعيت              ب پارلمان آردستان عراق نيز از م
سال     10زنان در شمال عراق و درخواست   )  سنت( ختنه 

 .حبس براي عامالن اين آار خبر مي دهد
ران          كه رهب اما از سوي ديگر اين طرح پارلمان، براي آن
ين مسائل آوچكي                 آرد اعتقاد دارند دنيا نبايد درگير چن

 .باشد يك سال است آه دارد خاك مي خورد
د از        »:  ساله هم مي گويد 7شيالن دخترك  اگر مي خواهن

دستم غذا نخورند هيچ وقت نخورند، آاش اين همه درد را   
 □□□»” !هيچ وقت نمي آشيدم 

، ١٣٨٧ دی ماه         ۶ رسيده روز جمعه،              بنا به گزارش     
مردی در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد سنگسار              

 .شده است
بر اساس اين گزارش، دو مرد که به سنگسار محکوم شده            

اما .  بودند، هم زمان در خاک قرار گرفته و سنگسار شدند           
از اين دو نفر، به نام محمود، موفق شد که خود را                      يکی

وی به اين ترتيب از      .  از گودال بيرون بکشد و آزاد سازد        
اما مرد ديگر، که نام او          .  مرگ با سنگسار رهايی يافت       

اتهام اين  .  هنوز فاش نشده است، با سنگسار به قتل رسيد            
دادگاه    ۵ ها در شعبه        -دو نفر هنوز معلوم نيست و آن               

اين .  کيفری استان خراسان به سنگسار محکوم شده بودند           
اجرا شده است که جمهوری اسالمی ايران             حکم در حالی  

اجرای حکم سنگسار را در مقابل مراجعه بين المللی                       
های ويژه امنيتی برای           همچنين، مراقبت  .  کند   انکار می  

. جلوگيری از پخش اخبار مربوط به سنگسار وجود دارد            
از اين رو، اين خبر در نشريات داخل کشور هنوز بازتاب           

 ايران امروز.         نيافته است

  از سايت دانشجويان امير کبير:  سنگسار
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خود تأکيد می      درهرصورت اسدی درتوبه نامه     .است  
کند که اونفوذی حزب توده درساواک نبوده، بلکه                       

جنبش ضد    ازقبل با ساواک همکاری داشته ودرجريان       
حزب رامحملی کرده است که              ۵۶ سلطنتی درسال      

 اومی دانست که درنزدحکومت     .کارخودرا توجيه کند      
جمهوری اسالمی ساواکی بودن جرم کمتری ازتوده               

بنابراين می گفت که توده ای واقعی               ای بودن دارد،    
بيرون آمده و به چاه افتاده است اسدی                 نبود وازچاله  

ازهمان اوايل دستگيری خود شروع به نامه نويسی                  
وبرای اثبات توبه خود،                 ودادن اطالعات کرده         

هرچيزی که شنيده بود وياحدس ميزد، به عنوان يک               
اولين   به طورمثال برای  .موضوع جدی مطرح می کند      

بار نام افضلی رااوبرای بازجوها مطرح می کند                        
وبدين گونه توضيح می دهد که يک روز وقتی                              

درجلسه هيأت تحريريه حضورداشت،                    کيانوری
تلويزيون مصاحبه ای ازافضلی راپخش می کند،                       

که بايد سخنان افضلی            اعضای تحريريه می گويند         
رادرروزنامه چاپ کنند، کيانوری مخالفت کرده ومی            

افضلی بايد      که،    گويد، نه به اوکاری نداشته باشيد               
موقعيت خاصی به سود حزب داشته باشدکه کيانوری             
 اجازه چاپ صحبت های او رانداده است تا برای                        
اومسأله ای به وجودنيايد ودرنامه خودبه بازجويش می         
نويسد که من فکرمی کنم که افضلی عضوحزب است،           

دراعترافات خودمی گويد که من می دانم که               يا اينکه 
سازمان نويد علنی نشده است، زيراهيچ يک ازافرادش         

نيامده اند، مسؤول نويد شخصی است          درسازمان علنی 
به نام خسروکه من فکرمی کنم، همان رحمان هاتفی                 

هاتفی رابه اشتباه گفته بود،              باشد، البته نام رحمان        
زيراخسرونام مستعارمهدی پرتوی بوده است که اسدی        

است هوشنگ اسدی کليه اطالعات             اورانمی شناخته  
خوددرموردشبکه علنی ونيزتحليل های خود و                            

زيادی به بازجوها      تصورات خودساخته رابا آب وتاب      
اين اطالعات دهی ازجانب اسدی درزندان قبل       .می دهد 

آغازعمليات   ازشروع بازجوئی ها، مبنائی برای                  
شکنجه واعتراف گيری دربازجوئی ها می شود،                      
 درابتدا بازجوها فقط به سراغ کيانوری می روندوتا                
مدتی ازديگران بازجوئی نمی شود، متأسفانه کيانوری          
 به دليل داشتن خصوصيا ت راحت طلبی، مسأله تغذيه           
مخصوص وسستی اراده مورد تمسخرتمام بازجوها               
 قرارداشت، هم چنين تنها کسی که امکان هواخوری               
داشت، کيانوری بود کيانوری هرگونه اطالعاتی که                
راجع به حزب بود، بدون اينکه شکنجه زياد شود خيلی          

دراختياربازجوها قرارمی داد، هم چنين                        راحت
درمورداسلحه مطلبی که گفته بود که با رودست                          

کسب امتيازی مانند           خوردن ازبازجوها ودرمقابل        
 .هواخوری درزندان اعتراف می کند

گرچه درمقابل اعتراف به ستاد کودتا مقابله می کند                  
درواقع اواعتراف   .واعترافی دراين زمينه نمی کند               

به مسائل جزبی نمی کند واطالعات مهم         دروغی نسبت 
خودنسبت به حزب وامکانات واقدامات مخفی وعلنی             

شکنجه دراختياربازجوها       آن رابه راحتی وبدون              
اما راجع به مطالبی که مربوط به رابطه با         .قرارمی داد 

وتاجائی که می تواست      شوروی بسيار شکنجه شده بود    
مقاومت می کرد واطالعات مربوط به شوروی رابه               

من " داد،کتاب  سختی وبا تحمل شکنجه زياد ارائه می          
ازفريدون کشاورزنيزسرنخی برای        "متهم می کنم          

 بازجوئی درمورد تاريخ حزب ارائه داده بودوبازجوها        
ازمحتويات کتاب برای بازجوئی استفاده می کردند،                
برخی اطالعات ديگر مربوط به ارتباط فردی برخی              

بود که اشخاص ديگرازآن           "ب  کا گ   " اشخاص با   
اطالعی نداشتند، که اعترافی کرده باشند، ازجمله اين             

اشاره کرد، اين      "قائم پناه " افراد می توان به     

بديهی .اوبه انگلستان راتکرارنمی کرد      
است که اطالعات کوزيتکچين ونيز              

امنيتی وجاسوسی                   ارگانهای
امپرياليستی به ويژه انگلستان وامريکا        
دراختيارجمهوری اسالمی قرارگرفته        

درسرکوب حزب ايفاء     بود، نقش مهمی  
کرد، اما واقعيت آن است که اطالعات         
اصلی وتعيين کننده ازعملکردهای                 

عمدتأ به واسطه تعقيب ومراقبت        حزب
رهبران حزب وبا تکيه بربی توجهی            

شوروی، عمل    ها وزياده طلبی های مأموران امنيتی         
کرد ناشيانه رهبری حزب سياستهای سازمانی                           
نادرست حاکم برتشکيالت مخفی ونظامی،                                   

درنگه داری اسلحه، سياستهای نادرست            ماجراجوئی
حزب درعدم تلفيق کارمخفی وعلنی، عدم انسجام                     

وسازمانی رهبری حزب درچگونگی        فکری وسياسی 
فعاليت قانونی وعلنی حزب ونيزضعف های رهبران           

 واعترافات سنگين وزياد آنها حزب دردوران بازجوئی
دراختيارارگانهای امنيتی واطالعاتی جکومت               ...

 .قرارگرفت
سپاه اطالعات افراد مربوط به حزب راازطرق                         
مختلف کسب کرده بود، سپاه توانسته بود با تعقيب                    

کيانوری ونيزازطريق بازجوئی های      ومراقبت شخص 
به    ١ ۶ افراد دستگيرشده درجريان ضربه اول بهمن              

دست يابد وبرای همين هم         حزب، به اطالعات زيادی    
دراولين اطالعيه ها، اتهام حزب راجاسوسی اعالم                

دوم به حزب     کرده بودند، درطول ضربه اول تاضربه      
هوشنگ اسدی نقش مهمی درتزريق        ٢ ۶ درارديبهشت  

سپاه ايفاء     اطالعات درست وحتی غلط خطرناکی به          
هوشنگ اسدی رابه عنوان عضوهيأت تحريريه        .کرد  

درجلسه .درضربه اول دستگيرکرده بودند         نامه مردم  
تحريريه مردم چه درزمان انتشارنامه مردم وچه                      

کيانوری هفته ای يک بارشرکت         بولتن تحليلی هفتگی  
ومسائل روزرا تحليل می کرد، منوچهربهزادی عضو         

بود، درنتيجه      هيأت دبيران و مسؤول نامه مردم                 
مجموعه اطالعات هوشنگ اسدی ازکيانوری                           
وبهزادی بود، هوشنگ اسدی يک روزپس                                   

نامه ای برای         ١ ۶ بهمن      ١٨ يعنی در        ازدستگيری
مسؤولين زندان می نويسد وهمراه با اعالم توبه                         

اطالعاتی کرده وحتی     حاضرمی شود با آنها همکاری     
می نويسد که اواصأل هيچ گاه هوادارحزب توده نبوده            

ساواک شاه    انقالب با  از  است وهم چنين گفت که قبل       
همکاری داشته وبه خاطرفشارساواک به حزب توده              

 ٠ ۵ دردهه      وارد شده است، اوتوضيح می دهدکه                
ساواک اسدی را به دليلی بازداشت می کند، اومدتی با           

می   خامنه ای هم سلول بوده است، درساواک ازاوتعهد        
نظام گزارش تهيه کند، پس          ن   گيرند که بايدازمخالفا    

ازآزادی، ساواک بااو تماس می گيردواوکه                                  
کيهان بوده است، مجبوربه                عضوهيأت تحريريه    

همکاری می شودوحتی چند باربه اوپول می دهند،                  
کيهان به لندن      که هاتفی با بورس مؤسسه        ۵۶ درسال  

می رود، اسدی به دليلی به اروپا می رود وبا هاتفی                 
اسدی رابه     درانگليس ارتباط پيدامی کند، هاتفی که            

عنوان سمپات تلقی ميکرده، به اوپيشنهادهمکاری با              
 سازمان نويد را ميدهد واسدی نيزپيشنهاد هاتفی رامی          

اسدی درتوبه نامه خودنوشته بود، ازآن جا که            .پذيرد  
آغازحرکت های پرقدرت ضد سلطنتی                  ۵۶ سال    

وبرای آنکه بتواند درآينده ارتباط خود را         درجامعه بود 
باساواک توجيه کند، اين کارراانجام داده وگفته بود که           

وهاتفی ماجرا را به کيانوری              به هاتفی پاسخ داده        
که اوبا همکاری       :کيانوری می گويد    .  منتقل می کند    

بعد، هرگزارش     باساواک تن دردهدوازاين تاريخ به         
راکه به ساواک می داده بانظارت هاتفی تهيه می شده             

دواطلبانه خود و رهبری حزب                           
رادرپيش گيرد وبراين عقيده بود که                
 بايد تالش کرد تا آخرين لحظه با خط              
مشی فعاليت رسمأ علنی وقانونی،                    
حيات حزب را تداوم بخشد ونمی                       
خواست با خط مشی غيرعلنی کردن              
حزب؛ درواقع ترس ازمرگ خودکشی        

وبهانه سرکوب کليت وبدنه حزب        "کند
ازسوی ديگربا       .رابه حاکميت بدهد            

ازکشورعمأل ورسمأ      خروج کيانوری   
رهبری واقعی حزب به ديگری واگذارمی شد وبه                    

برآن،   معنی مخفی وغيرعلنی شدن حزب بود وعالوه        
اين تصميم با توجه به شرايط وروحيه اعضای                            
رهبری حزب غيرمنطقی وغيرقابل اجرابود                               

مخفيانه خارج می شدند واعالم       اگرکيانوری ورفقايش .
نمی شد که درخارج ازکشوربه سرمی برند، می بايد              

رفتند به زندگی مخفی و               به هرجای دنيا که می            
زيرزمينی می پرداختند ودرمقابل رهبری جديد حزب          

راداشت می    که وظيفه تداوم خط مشی قانونی وعلنی          
نتيجتأ .بايد بامعرفی خود درايران فعاليت می کردند                

 افرادی که به خارج منتقل می شدند، تاج وتخت                          
رهبری را از دست می دادند، درصورتيکه اين امربا            
روحيه کيانوری وحتی ديگررهبران جزب منطبق                  

. طلبی اجازه اين کاررا نمی داد           نبود وروحيه قدرت   
درعين حال کيانوری واقعأ ازعمق اطالعات حکومت         

شوروی اطالعی      ازروابط حزب با مقامات امنيتی            
نداشت وتصورمی کردکه با وجود نفوذی شوروی                  

تواند   ارتش واطالعات نخست وزيری می         ٢ دررکن  
ازسرکوب حزب به موقع مطلع شود وازعمل کرد                   

ديگر،   ازسوی.مستقل اطالعات سپاه آگاهی نداشتند            
افراد رهبری حزب ازمهاجرت به خارج                                        

آنها ازدوران طوالنی        .اظهارنارضايتی می کردند           
وچون تجربه گذشته آنها                مهاجرت می ترسيدند        

 .بسيارتلخ بود، نمی خواستند بارديگربه خارج بروند         
زيادی که    سالهای  ٧ ۵ واقعيت آن است که قبل ازقيام          

اين افراد درمهاجرت بودند،همواره درمعرض                          
برخوردهای تحقيرآميز مقامات سياسی وامنيتی                        

هيچ گونه استقاللی درزندگی              .قرارداشتند  شورويها
شخصی وسياسی وملی نداشتند، با آنها به مثابه                           

برخورد می شد، ولی با                        مأمورين دون پايه          
حضوردرايران هواداران قابل توجه ازاقشار وطبقات         

شخصيت   گوناگون کشورخودرا به دنبال داشتند که             
لگدمال شده را به آنها بازمی گرداند وازاين رو                           
حاضرنبودند دوباره به گوشه اليپزيک يا                                        

به آنها امرونهی شود تاشايد پس                  مسکوبازگردند،تا
 ٠ ۵ يا      ٠ ۴ ازسالها گوشه نشينی ودرزمانی ديگربا              

افرادی مانندغالم     نفردوباره به ايران بازگردند، البته        
يحيی دانشيان بودند که به ياری فرقه دمکرات                             
 آذربايجان به ايران نيامدند وازسرکردگان جاسوسان            
شوروی درحزب توده ايران بودند و نيزافرادی مانند             
فروغيان بودند که دررده غالم يحيی قرارداشته که                  

آمدند نه به عنوان کار حزبی بلکه                 اگربه ايران هم    
آمده بودند   "کا گ ب   "مستقيمأ وعمأل به عنوان مأمور      

شبکه های جاسوسی را به               ومأموريت سازماندهی   
عهده داشتند ودرمقابل اشخاصی همچون قائم پناه                      

کا گ  " نسبت به   وکيهان واحتماأل رصدی احساس بدی    
درخود داشتند، چراکه بابرگشت به شوروی                 " ب

 روابط ومناسبات حقارت باری برآنان مسلط می شد،            
به همين خاطرنسبت به فرارموضع مثبتی اتخاذ                         
نکردند، عالوه برهمه اين ها، هرشخصی که اندکی با           

تمايالت کيانوری آشنا بوده، وازعشق وافر        روحيات و 
او به شوروی وتعهد مسؤوالنه اودرهمکاری همه                   

بود، هيچ وقت اتهام وابستگی           جانبه با شوروی آگاه      

 پيروز دواني
 )چهارم بخش ( 

 چگونگي دستگيري رهبران حزب
دراين جا ضروری است که اشاره شود، برخی                          
افرادچگونگی دستگيری رهبری حزب توده ايران                 

درارتباط با فرارديپلمات روسی       را عمدتأ   ١ ۶ درسال  
والديميرکوزتيکچين به انگلستان می دانند، ازجمله                

ازارتباط برخی اعضای حزب      معتقدند که کوزتيکچين  
وسفارت شوروی مطلع بوده       "کا گ ب   " با مأموری 

ازاعضای   نفری    ٢٠٠ وپس ازفراربه لندن ليست              
انگليس قرارمی دهد    "۶ ام آی   "حزب توده را دراختيار   

سازمان جاسوسی اين کشورازطريق سازمان                          .
پاکستان وگروههای مجاهدين افغانی آن رابه         اطالعات

واسطه عسکراوالدی به خمينی، وزارت اطالعات                
امابا اندک بررسی        .ميدهند  واطالعات سپاه تحويل     

وتحقيق درچند وچون وضعيت تشکيالتی حزب و                    
مشخص می شود که      واقعيات عمل کرد رهبری حزب    

توجيه شکست حزب وربط آن صرفأ به                                            
 والديميرکوزيتکچين بی اساس است، زيرا اوأل                        
مأمورين شوروی پس ازفرارکوزيتکچين به لندن به              
رابطين خود با حزب يعنی آذرنگ وجهانگيری می                

کوزيتکچين فقط با کيانوری تماس داشته،               گويند که  
درنيتجه به برادربزرگتريعنی کيانوری وفروغيان                 

شوند، ازطرفی مأمورورابط          بگوئيد ازکشورخارج   
شوروی حتی پس از گم شدن کوزيتکچين به پرتوی                

نباشيد، چراکه ارتباطات      وآذرنگ می گويد که نگران     
ما با شما ربطی به کوزيتکچين يا سفارت نداشته                        

وحتی   وندارد ومن مستقيمأ با مسکوارتباط دارم                    
مالقات هايم رابا مسکوهماهنگ می کنم وسپس می آيم         

 .وبه هيچ وجه به سفارت گزارش نداده ونمی دهم
ناپديد شده          ٠ ۶ ثانيأ کوزيتکچين دراواسط سال                    

ارتباط مستقيم با مأموران       ٨ ۵ وکيانوری تنها دراوايل     
ثالثأ کانالهای ارسال                   .سفارت داشته است                

اخباراطالعاتی  نظامی، کانال خاصی ازسوی پرتوی          
اخبارغيرنظامی   وسازمان مخفی بودولی کانال ارسال      

ازسوی گاليگ وازطريق يک شرکت تجاری بود که             
ونمی   اصأل درمحدوده اطالعاتی کوزيتکچين نبوده            

 .توانسته باشد
بنابراين درواقع منبع اطالعات حاکميت اطالعات سپاه        

نبوده است،   "۶ ام آی    " ، کوزيتکچين وگزارش او به      
کوزيتکچين اطالع ازارتباط وتماس                 تنها آگاهی    

، هکيانوری با سفارت شوروی بود واگراطالعاتی داشت       
. شوروی به شکل کلی بود        محدود به روابط حزب با      

کتاب خاطرات کوزيتکچين به فارسی ترجمه وچاپ              
 شده ودرآن می توان محدوده اطالعات                                             

 . اورادرموردارتباط حزب توده باشوروی دريافت
ازسوی ديگرجمهوری اسالمی نيزدررهبری حزب              

برخی رهبران حزب       هيچ گونه نفوذی نداشته است،        
ازجمله رصدی وحاتمی به کيانوری                     در زندان    

مشکوک بودند که او جاسوس دوجانبه انگليس                            
کيانوری می توانسته         وشوروی است و می گفتند             

فرارکند وديگران رانيزخارج کند ودرواقع فقط                         
 شوروی وکيانوری همواره اطالع داشتند که حزب                
ورهبران آن سرکوب ودستگيرخواهند شدوهيأت                     
دبيران تصويب کرد که فقط جوانشير وعموئی                           

اماکيانوری به   .خارج بروند    درايران بمانند وبقيه به       
دليل وابستگی به انگلستان وخدمت کردن به آن                          

حزب اقدامی انجام نداده      درجلوگيری ازضربه زدن به   
اما  .وتصميمات هيأت دبيران رااجراء نکرده است              

وسرکوب را     واقعيت آن است که کيانوری ضربه              
ناشی ازسياست جناح راست حاکميت می دانست و به            

ومخفی شدن    طورکلی عقيده نداشت که سياست اختفاء       
)  6( ادامه در صفحة      
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کيانوری گفته    بازجوها به   .مسأله کودتا بيان کرده بود     
بودند، درجريان دستگيری فريدون فم تفريشی به                      
 هنگام مراجعه به رابط شوروی اش،چند روزقبل                    
ازضربه اول به حزب ازاو نامه ای به دست آورده اند            
که کيانوری برای شورويها نوشته بود وکيانوری که              

خورده بود، به ناچار مفاد نامه رادر بازجوئی          رودست
ماجرای مربوط به اين نامه چنين بود        .ها بيان می کند     
 ١ ۶ ازضربه اول به حزب در بهمن             که چندهفته قبل   

شورويها ازطريق فروغيان به کيانوری اطالع می                 
اسالمی برای      دهند که به واسطه اصرارجمهوری            

ورود به خاک عراق درجنگ، احتمال مداخله                             
امريکاوبه ناچارمداخله متقابل شورويها درايران                     

بروزجنگ داخلی وتجزيه کشوروجود دارد         ودرنتيجه
وحزب ومتحدينش ازجمله فدائيان اکثريت بايد                            

موقعيتی آماده باشند                 ازهرجهت برای چنين              
شورويها   .تادرصورت امکان قدرت رابه دست بگيرند     
وفدائيان   ازکيانوری خواسته بودند نيروهای حزب              

راازجمله درارتش برآورد وبه اطالع آنها برساند                    
کيانوری درهمين رابطه مسائلی را درهيأت سياسی               

می کند وبحث هائی درمی گيردوسپس نامه ای           مطرح
می نويسد که درآن اطالعات الزم برای شورويهارا               

نامه راازطريق فم تفرشی برای             ارائه می دهدواين     
ازآن جا که کيانوری با حربه      .رابط شوروی می فرستد   

وباورکرده بودکه اين       های بازجوها رودست خورده      
نام با دستگيری فم تفرشی به دست مأموران اطالعاتی          

کودتا ويک شورای عمليات معرفی می کند واعضای           
حتی سمت ها         .تخليلی را نيزنوشته بود                    کابينه

پس .رادرکابينه متناسب با موقعيت ها معرفی می کند            
های هوشنگ اسدی بازجوها به         ازاين داستان سرائی   

ميزان شديدی ازگذشته، ازجمله دست بندقپانی وکابل            
می کند اطالعات سپاه چنين        زدن های شديد را اعمال     

چيزی راباورکرده بودوتصورميکردکه شوروی                    
کند،   باورودنيروها به مرز به اين کودتا کمک می                 

درزيراين فشارها کيانوری به هيچ وجه اين قضيه                   
نفری ازاعضای      ١٢ ستادکودتا راتأييد نمی کندولی            

به دروغ به انجام کودتا                                  رهبری حزب       
ووجودستادکودتا اعتراف می کنندوحتی آنها داستان              

آنها .می کنند      سرائی هائی را برداستان اسدی اضافه        
به دليل نزديکی   .نيزبه دروغ کابينه ای معرفی می کنند      

نيزنزديک   روابط ومناسبا ت وديدگاه افراد، اعترافات       
به هم بودوبيشترشک اطالعات سپاه را برانگيخت                  

 ازاين.ودرنتيجه ترس آنها رادامن زد                                                
به سپاه اعالم آماه باش می              ٢ ۶ رودراواخرفروردين  

اين .دهندومی گويند خطرکودتای توده ای وجوددارد             
ادامه داشت تااينکه      ٢ ۶ سوم ارديبهشت ماه        جريان تا 

اسدی نامه ای می نويسد ومی گويد که همه اين                            
به کودتا وستاد کودتا رادروغ گفته                 مطالب مربوط  

چيزی که به توهم         وازترس اين حرفها رازده است،        
بازجويان دامن زده بود،        کودتای توده ای ها درميان       

اطالعاتی که کيانوری درزيرفشار ودرجريان طرح             

خودش يک نامه می نويسدکه می خواهد               شخص 
بزند،   اعتراف کندومی خواهد که اورابازجو صدا                

دربازجوئی بدون هيچ شکنجه وفشاراقدام به اعترافات        
به   جاسوسی می کند چراکه جانش ازتحقيرشوروی ها        

نيزاعترافاتی دواطلبانه  "حسن قزلچی    ".لب رسيده بود   
 دررابطه با مسائل حزبی کرده بود واعالم                                     

شده است ونامه مفصلی نوشت که                  "مسلمان"کردکه
قائم پناه    .خودرابگويد    "مشروح اطالعات   "قصد دارد   

سخن می گويد   "کا گ ب  " فردی خودبا   راجع به ارتباط  
ويژه به کليه    ه  واين امر باعث می شود که بازجوها ب          

بودند، شک کنندوازاين      رهبران حزب که درمهاجرت    
سؤال "کا گ ب  "روبازجوها ازمهاجران ورابطه آنها با    

زيرفشاربه دروغ     برخی ازاين افراد نداشتند      .می کنند 
به جرم ناکرده اعتراف می کنند مانند بهزادی                               

زمانی   عمده ترين فشارهای شکنجه                  .وزرشناس
صورت گرفت که هوشنگ اسدی قضيه کودتا                            
وتشکيل ستاد کودتا رابه دروغ مطرح کرد که احتماأل           

دادن ميزان شديد توبه، خوش رقصی                  برای نشان   
وهمکاری هرچه بيشتربا بازجوها اين کارراکرده                   

حزب وبرخی       اسدی ازبرخی ازتحليل های              .بود
صحبتها، داستانی ازخودساخت بدينگونه که حزب می         

در   فروردين وبعدها  ۶ خواست کودتاکند تاريخ آن را           
به دروغ يک شورای    .ارديبهشت ماه بيان می کند         ١١ 

درچند مرحله وتقريبأ      وبازجوها افتاده است به مفادآن       
با تفصيل دربازجوئی ها اقرارمی کند                                                
 وبازجوهااعضای زندانی هيأت سياسی را تحت                       
فشارمی گذارند که تفصيل مذاکرات آخرين جلسات                 
 هيأت سياسی وهيأت دبيران حزب افشاء کنند وافشای           

 .تدريجی اين مذاکرات نيزبه مسأله دامن می زند
پس ازضربه اول به حزب جوانشير،هاتفی وپرتوی               
جلسات سازماندهی راهفته ای دوباربرگزارمی کردند         

جلسات تصميم گرفته شد که مسؤولين ايالتی           طی اين .
رابه تهران فرابخوانند ودرسطح شهرستانها، مسؤولين       

راجهت کارتشکيالتی به شهرهای                تا حد منطفه        
علی گالويژ، ابراهيمی وهادی پرتوی به        .ديگربفرستند

جوانشيرمی خواهد به علی        تهران آمدند، دراين مقطع     
خاوری اطالع داده شودکه درخارج ازکشورکميته                  

تنها هيأت      مرکزی اطالعيه ای صادرنکند، چراکه           
تصميم گيری درداخل کشورمی باشد، دکترحسين                    
جودت پس ازدستگيری های ضربه اول درمنزل                      

سه (طبری، ميزانی وابراهيمی    .ومخفی نشد       خودماند
سه (پرتوی ،هاتفی، جودت            ) عضوهيأت دبيران      

بهرام دانش، حاتمی وگالويژ           )عضوهيأت سياسی        
درداخل کشورباقی       ) ازاعضای کميته مرکزی            (

دبيران وسه     درآن جلسات فقط سه عضوهيأت        .ماندند
عضوهيأت سياسی که درفوق نام برده شد شرکت                     

 ادامه دارد......            جستند
■■■ 

ی   ان م د  ايم ر           .  کن ل فرات رد را از عق انی ف جهش ايم
ار    می برد و دشوارتر بودن قوت اين اميد است که معي

 .گيرد سنجش آن قرار می
ا             ه جای اينکه ب سوف ب به تعبير فريتيوف شووان، فيل

د«اش   »دل« ا         »ببين رفًا ب ز«، ص اش »مغ
شد  می« ل استداللی     »  .اندي سوفان، عق  (reason) فيل

ای   هود     را ج زين ش رده (intuition)گ د  ک ل .  ان عق
ان             اودانگی و جه انگی، ج د يگ تداللی فاق مولی    اس ش

ان    .  است تدالل، موقت و زم د است، و از نظر        اس من
. زمانی، مکانی، فرهنگی در حال تغيير و تحول است  

 گرا استدالل.  اما شهود با حقيقت واحد سر و کار دارد
(rationalist)           ل ان عق دم و رجح ه تق سی است ک ک

ی                شاف اله ی و انک هود و وح ر ش تداللی ب  اس
(revelation)         را پذيرفته و وحی را غير استداللی

  .دهد جلوه می
ت            انی اس هودی کيه ل ش ی تعق ی نوع ت .  وح عقالني

ه جايی نمی           ه        استداللی بدون ايمان راه ب ال ب رد، اقب ب
ان است           دين   محی .  متون مقدس دينی شرط الزم ايم   ال

ن ه دست آوردن آرامش از               ب ود ب د ب م معتق ی ه عرب
ث              تداللی در مباح ث اس ی و بح ناک عقل ق ترس طري

اره           ا چ س تنه ت، پ ال اس ی، مح ار،    خداشناس ی ک
 .رياضت و مکاشفه است

ان    ر ايم ل          برخی ديگ نی تحوي ۀ دي ه تجرب ی را ب گراي
ر از طور                .  کنند  می نی فرات ۀ دي ان، تجرب ان اين ه گم ب

تاوردهای آن        عقل است و با عقل نمی   ارۀ دس توان درب
ايمان «شناسان، از  ای از ويتگنشتاين پاره. داوری کرد

شتاينی   روی ويتگن ه  »  گ خن گفت د  س شه   .3ان ی   در اندي
ته                ه فروکاس ه نحوۀ زيست مؤمنان ن ب ويتگنشتاين، دي

تبر متافيزيکی        شود و متکی بر پيش فرض   می های س
ی    ان نم ود ادي د  خ تدالل و       .  باش ه اس داری ربطی ب دين
 .خرد ورزی ندارد

زاره     به گمان برخی از مسلمان ا، گ ات        ه نی اثب های دي
د ن      .  ناپذيرن ری در اي ضی مطه ی    مرت اره م سد  ب : نوي

ر               « صار اخي يعه در اع دثان ش اظم مح ی از اع برخ
دا              صريحًا اظهار می انگی خ سأله يگ ه حتی م د ک دارن

شر                 ل ب سأله آسمانی است، از نظر عق صد در صد م
د              ه شارع باي ه گفت دليل کافی ندارد، تنها از راه تعبد ب

ت             ی اس دا يک ه خ ويم ک تزم ش ری    »  .4مل ی مطه ول
 .مخالف اين نظر است

نی        ادات دي اد      (به نظر او نظام اعتق وت، مع د، نب توحي

 ايها القوم الذی فی المدرسه
 کل ما حصلتموه وسوسه

 
 فکرکم ان کان فی غير الحبيب
 ما لکم فی النشاه االخری نصيب
 فاغسلوا يا قوم عن لوح الفواد
 کل علم ليس ينجی فی المعاد

*** 
اقی            الم، ب ی اس امبر گرام تی از پي ابق رواي دۀ   مط مان

ه روايت          .  غذای مومن شفاست تناد ب ا اس ايی ب شيخ به
اقی          مذکور می وده ب ا فرم امبر کج ده غذای      پرسد پي مان

دين        ت؟ ب ی شفاس طو و بوعل چ    ارس ب هي ا     ترتي س ب ک
های فکری ارسطو و بوعلی و ديگر       مانده خوردن پس

 .فيلسوفان شفای روحی پيدا نخواهدکرد
تدالل           ل اس ه عق د آويخت، ن ان باي سمان ايم ه ري ر   ب گ

های شفاف و زالل        گفت، فيلسوفان آب لوتر می.فلسفی
ل ل      انجي ا را گ رده     ه ود ک د  آل م      .ان ون ه امس جفرس ت
سيح             آموزه«: گفت می سی م ان خود عي هايی که از زب

ا             جاری شده د، ام ل فهمن اند حتی برای يک کودک قاب
ته شده است                 اره افالطون نوش ه درب هزاران جلدی ک

اند مقصود او را روشن کند، و به همين  هنوز نتوانسته
ستند      ».دليل بديهی، اين اباطيل هرگز قابل توضيح ني

ير کگور   (ايمان آوردن، تن به خطر دادن  ) به تعبير ک
يرمولوی  (و ريسک برد و باخت قماربازی   را )  به تعب

 (leap of faith) جهش ايمانی. به جان خريدن است
چ          دون هي ا ب ان آوردن است، ام ير گگور، ايم ه   ک گون

ادات            دق اعتق اکی از ص ه ح ل و قرين ردن   .  دلي ا ک بن
 .ايمان دينی بر استدالل، ناممکن و نامطلوب است

ست        ب" ار ني انی در ک ردن ايم عادت ...  دون خطر ک س
ه چيز،                  داختن هم ه خطر ان ا ب ه ب ابدی چيزی است ک

ه   ."  آيد مطلقًا همه چيز، حاصل می برای اينکه اعتقاد ب
با توجه به اينکه دليلی بروجود   . خدا غيرعقالنی است

ی             ذير م ان پ ان امک داريم، ايم دا ن ود  خ ی در   .ش آدم
ی ی           ب ان م ی ايم ال منطق ه مح نی ب رای    2آورد  يقي و ب

ًال محال          دا (اثبات ايمانش به امر عق واردی    )خ ، در م
 .رهای غير اخالقی بزند بايد دست به کا

ا             ن است، ام رين دي سيحيت برت يرکگور م ه نظر ک ب
دق                 ات ص ا اثب ودن آن ي ی ب ری عقالن ن برت ل اي دلي

. تر بودن آن است      مدعيات آن نيست، بلکه پارادوکسی
مسيحی بودن است که آن را واجد      » دشواری مطلق«

رای جبران عجزشان              دا، ب ه خ دان ب دسته ای از معتق
وت،               اد، نب د مع ی مانن ات خزعبالت در اثبات خدا و اثب
ه               ی پاي تدالل مضحک و ب ن اس ه اي يره، ب وحی و غ
ات                  ل اثب والت از راه عق ن مق ه اي متوسل می شوند ک
کردنی نيستند و بايد بدون چون و چرا و بدون کاربرد 

معلوم نيست که اساسًا چرا و .  عقل به آنها اعتقاد يافت
شانی      به چه دليل انسان بايد به چيزی که هيچ دليل و ن
د؟ و اصال چرا             بر وجود آن مترتب نيست، اعتقاد ياب
د                     ا منطق و واقعيت جور در نمی آي ه ب بايد چيزی ک

يرد          رار گ سان ق اد ان ام         .  مورد اعتق ا ن ه، خود اينه البت
د        زارده ان ان گ ی         .  آنرا ايم ذهبی يعن ان م ابراين، ايم بن

امعلوم          ه و ن ا  .  اعتقاد گوسفند وار به امری بی پاي واقع
شه و               ه اندي افتن ب اظ دست ي ه لح سان ب تی  ان م، وق ه
سانی دست        ام ان خرد است که از مرحله حيوانی به مق
ه               سان ب تن ان رای واداش راد ب ن اف الش اي ا ت ه، آي يافت
شی              ات، کوش ناخت واقعي ل در ش ه و عق ذف تجرب ح
ست؟ بی          برای بازگرداندن انسان به مرحله حيوانی ني

ت             ذاهب يکتاپرس ه م ه در هم ست ک ل ني ه   –دلي ب
ه            -خصوص در مسيحيت ه گل پيامبران انسان ها را  ب

د                  رده ان شبيه ک ا ت ه ه ن گل ان اي ه چوپ ا  .  و خود را ب آي
 واضح تر از اين هم می شود؟   سيامک ستوده

ما سعی می کنيم در هر شماره شما را با يکی از اين  
در اين شماره هم ادامه  .  گفته های عقل ستيز آشنا کنيم

ه                   بر گنجی از مقال ه از اک ن زمين ه در اي بی را ک مطل
عقل گرايی و ايمان گرايی او در شماره پيش به چاپ     

 :   رسانديم از نظر شما می گذرانيم
در رد منطق  و ( شيخ بهايی هم به اقتفای مولوی، 

 :گويد در کتاب نان و حلوا می) خرد
 چند و چند از حکمت يونانيان
 حکمت ايمانيان را هم بخوان 
 وين علوم و اين خياالت و صور
 فضله شيطان بود بر آن حجر

 
 شرم بادت زآنکه داری ای دغل
 سنگ استنجای شيطان در بغل 
 سور رسطاليس و سور بوعلی
 کی شفا گفته نبی معتلی

 
 با دف و نی دوش آن مرد عرب

 گفت از روی طرب وه چه خوش می

 )  5( ادامه از صفحة ...... كتابچة حقيقت  

د      »  منحصرًا«...)  و  ه دست آين : بايد از راه استدالل ب
ه                « ن ب د در اصول دي ن مقدس اسالم تقلي اينکه در دي

چ ق و                  هي صرًا از راه تحقي ست و منح ايز ني ه ج وج
ارزی است براينکه             ل ب استدالل بايد تحصيل شود دلي
رای            ن ب سائل آسمانی را در حدود اصول دي اسالم م

 ».5داند عقل انسان قابل تحقيق می
ان    ا ايم روژه     آي ی پ ت؟           گراي اع اس ل دف ای قاب

ن را             ايمان ايی يک آيي گرايان، معلوم نيست بر چه مبن
ل و استدالل           بر آيين ديگر ترجيح می     تی دلي د؟ وق دهن

ان              د و ايم ه جای تعب ناممکن و نامطلوب است، چرا ب
ان داشت؟ چرا          »  تثليث«به اسالم، به   نبايد تعبد و ايم

ه                 اريخی ب ری ت سای ناص ه عي ت ک ان داش د ايم نباي
سيح نمی          ود؟ مگر م دا ب ه خ ی کلم ای حقيق : گفت  معن

ده است          « در را دي ا،  (»  هرکه مرا ببيند، خدای پ يوحن
ستيم          «و  )  9:14 ی ه دا، يک درم خ ن و پ ا (»  م يوحن

30:10( 
به باور اکثر مسيحيان، خدا بود که چون کودکی زاده      
پس در روز              رد، س ا م ان م ارۀ گناه اطر کف د،به خ ش
روج              مان ع ه آس اره ب ور برخاست و دوب وم، از گ س

 .کرد
د               ايمان ن پرسش پاسخ گوين ه اي : گرايان مسلمان بايد ب

ه              شتی گرفت دا ک ا خ وب ب ه حضرت يعق ه اينک را ب چ
ات    32سفر تکوين، فصل      (است   د   )24-31، آي ، نباي

ده   «ايمان و تعبد داشت؟ چرا به اسطورۀ     وم برگزي » ق
ود «و   را       »  ارض موع اور داشت؟ چ د ب ان نباي يهودي

اب را از                   ايمان نمی   ام آفت دا يک روز تم ه خ م ک آوري
ته            راييليان فرصت داش ا اس ته ت اه داش از نگ حرکت ب

 باشند دشمنان خود را قتل عام کنند؟
د   خداوند به شايول فرمان می       ردم       «:  ده رو و م حال ب

ها رحم نکن، بلکه زن          بر آن .  عماليق را قتل عام کن
تر و                   فند، ش او و گوس يرخواره، گ ل ش رد و طف و م

 )3:15اول سموييل، (» االغ، همه را نابود کن
ول نمی            ايمان سلمان چرا قب ان م دا در         گراي ه خ د ک کنن

ر روی تختی نشسته             د  (حالی که در خانه اش ب خداون
ۀ            ود، خان را ديدم که بر تختی بلند و با شکوه نشسته ب

، ديده شده    )1:5خدا از جالل او پر شده بود، اشعياء،   
ی                   يرو چندان دعيات پ ن م ه اي رد ک ان ک است؟ نبايد گم

ه آن      ا    ندارد، به يهوديان و مسيحيان بنگريد و ببيند ک ه
 .هم به اين مدعيات ايمان و تعبد دارند

■■■ 
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اسرائيل عمل کرده و افشاگری کرده اند گواه اين              
از ...  است که چرا وقتی حماس و رژيم اسالمی و                 

اسرائيل ميگويند منظورشان فقط رژيم نيست بلکه                 
بکشيد جهود را     "  همان موضع قرآنی آن است که              

 ...". کافر را 
کمونيستها از مبارزه و مقاومت بحق توده های تحت             
اشغال فلسطينی عليه اسرائيل تجاوزکار و يار و غار           

بايد دفاع     -امپرياليسم آمريکا       -و حامی جنايتهايش       
کنند ولی نه با مخدوش کردن مرزها و مواضعشان                
که در کنار رژيم کثيف اسالمی و حماس قرار گرفته            

 . باشند
ساختار نئو استعماری اسرائيل ميتواند به حياتش ادامه 
دهد تا زمانيکه هدفش با اهداف امپرياليسم همسو                     

اراضی ,  و آن کنترل جامعه و ذخائر محلی               .  باشد
اگر .  منطقه، تداوم سرکوب هر مقاومت و هر جنبشی        

برای دولت اسرائيل و بازيهای قبل از انتخابتش،                     
برگ برنده اش انهدام فيزيکی حماس است بی هيچ                 
تأملی از کشته های توده ها پشته ساخت که خود توده             
ها حماس را بانی و باعث اين جنايت بدانند و آنرا                     
ايزوله کنند اين از ترور تک تک آنان برايش بهتر                  
است چرا که هم بار ديگر به توده ها خاطر نشان                       
کرده که هنوز قدرت کنترل در دست اسرائيل است و           
هم نطفه هر جنبش راديکالی را از همان ابتدا خفه                    

بنابرين کل اين سناريو از پيش آماده شده           .  کرده باشد 
حماس شروع کرد و يا سنگ اول را آنان پرت                :  که

تماما همان ترهات توضيحی هميشگی از        ...  کردند و 
اين آشی است که با همکاری           .  جانب اسرائيل است    

دولتهای سرمايه داری و مرتجع عرب و خود رهبران 
و )  برای احياء قدرت سياسی شان در غزه             (  الفتح   

آمريکا در مصر توسط       بخصوص دولت دست نشانده   
 . اسرائيل عملی شده است

دفاع از توده های زحمتکش فلسطين بدون يک                          
مرزبندی صريح و قاطع با حماس و حزب اهللا و                        
انواع و اقسام گروههای فالنژ اسالمی که سوار بر                 
موج نارضايتی و تنفر بحق توده ها از قتل و عامهای            

 . اسرائيل شده اند، ممکن نمی باشد
اگر اين فقط حرف زدن و بيعملی محسوب ميشود، جا          
زدن حماس به مثابه مقاومت مردم نه عمل است که                
. مخدوش کردن خط انقالبی و ضد انقالبی است                       

ميشود به خود دلخوشکنک داد که با حمايت کردن از            
يک جريان ارتجاعی و ماهيتا ضد انسانی که درگير             
پراتيک است، دچار بيعملی نشده و دستکم باعث                      

ولی نهايتا نقش   .  تضعييف يک نيروی سازمانده نيستيم    
خود را بعنوان يک مارکسيست که انتخاب آگاهانه و             
موضع گيری هوشمندانه و هدفمندانه او را از بقيه                  
طيفها و جريانات سوسيال دمکراتی تفکيک ميکند،               

سوسيال دمکراتهايی که به بهانه . فراموش خواهد کرد
اينکه شعارهای بزرگ دادن يعنی به جايی نرسيدن و           
بی عملی، به هر خس و خاشاک بورژوايی و                              
ارتجايی که موجود است می آويزند که امتيازی حقير          

کنند چرا که در     !  و موقت و بی دوام نصيب خلق اهللا          
اين زمانه ای که جنبش سوسياليستی افت کرده و                      

 ! عقب نشسته است، کمونيست بودن امريست مشکل
ما بعنوان بخشی از يک جامعه کوچک کمونيستی                  
همان وظيفه را داريم که هر کمونيست ديگری در                   
جامعه کوچک و بزرگ ديگری؛ متعهد ماندن به                     

و اين در بحثها، نظرها،                   .  انقالب سوسياليستی    
   .موضعگيريها و پراتيکمان بايد منعکس شود

در آخر همانقدر که رژيم اسالمی و سرکرده هايش                
 57سال   تجلی مبارزه و قيام توده های ايران در                   

بودند ، که حماس تبلور مقاومت و مبارزه خلق                          
 !!! فلسطين ميتواند باشد

□□□ 

مقاومت توده ها را با رژيم اسالمی يکی ميدانستيم و              
همکاری ميکرديم چرا که تنها نيروی سازمانده و                   

 نظامی موجود بود؟ 
اين دفاع کردنها از حماس و يا در بهترين شرايط در             
مقابل حماس موضع نگرفتن و يا مقاومت توده های               
فلسطينی را با آن مترادف دانستن، آيا به معنی در                    

پاسدارها را به سالح سنگين         "  دورنما داشتن شعار       
 اکثريت نيست؟ " مسلح سازيد

اگر نه، در شرايط ممکن که امکان بکارگيری عملی            
اين موضگيری وجود داشته باشد، اين رفقا و نيروها            
آيا تحت فرماندهی حماس به مقاومت توده های                          
فلسطينی نمی پيوندند؟ چگونه ميشود همسويی اهداف         
و مطالبات کمونيستها را با اين جريان ارتجاعی                       

 توضيح داد؟ 
اگر در مقاطعی که کمونيستها با اقشاری از خرده                   
بورژوازی و جريانهای دمکراتيک حول يکسری                  
مطالبات خاصی الزاما در يک جبهه قرار ميگيرند،              
فقط با رهبری و استقالل کامل صفوف کمونيستی                   

دمکراتيک بودن حماس را اول بايد         .  قابل دفاع است   
 . ثابت کرد تا در کنارش قرار گرفتن قابل اعتبار باشد

اينکه اين جريان هنوز کارنامه سياهی مثل رژيم                      
ايران ندارد که آنرا رسوا کند و غيره، مثل توده های             
غير سياسی حرف زدن است که پديده ای را بايد                       
ببينند تا قادر به تحليل ابتدايی و پيش پا افتاده اش                        

فرق کمونيستها اين است که با تعريف مضمون        .  باشند
و کيفيت و مکانيسم رفتاری هر پديده ای ميتوانند                      

اگر شرايط    .  رفتارهای آينده آنرا پيش بينی کنند                 
سياسی فلسطين که صد در صد انرژی توده ها و                      
بالطبع جريانهای سياسی موجودش را معطوف به                  
مبارزه برای کسب استقالل و مصائب اشغالگری                   
ميکند، معنی اش اين نيست که در شرايط صلح نسبی            
و اوضاع سياسی متعارفی حماس چيزی بهتر از                     

-رژيم ايران و يا طالبان و عربستان سعودی ميشود              
که هنوز دست و پا ميبرند و گردن ميزنند و سنگسار             

جنبش مقاومت    -اجازه بدهيد از خود حماس     .    -ميکنند
 . اينرا بشنويم -اسالمی

"  در بخش اول منشور سياسی شان ميايد                 جنبش : 
مقاومت اسالمی اصول سياسی اش را از اسالم                        
ميگيرد، از تفکرش، از روايتش و ديدگاهش در باره            

 " حيات، زندگی و انسانيت
به روايت آن مثالهای اشاره شده          !  اين همان انسانيت   

يعنی رسمی و قانونی کردن گيوتين اسالم در             .  است
 . جامعه

هدف نهايی اش   : " ...  جايی در ماده پنجم آن ميگويد       
برقراری اسالم است که پيامبرش الگو، و قرآن قانون         

  ."اساسی اش باشد
اينکه مسئله فلسطين را چگونه ميبيند، انگيزه و                        

 اهدافش را بخوانيد، 
"  بخش اهداف  حماس خود و هويتش را در زمانی            : 

ميبيند که اسالم از واقعيتهای زندگی رو به زوال                      
گذاشته و به همين علت است که تعادل و تطابق                          
زندگی بهم خورده و ارزشهای زندگی عوض گشته و          

  ."شيطان چيره شده است
اينها کجايش به مطالبات توده های فلسطينی قرابت                

 دارد؟ 
برای اينان کشته شدن انسانهای بيگناه مهم نيست تا                

کارنامه مبارزاتی   .  آنجا که از امت مسلمان نباشند             
اينان مگر همان بمب گذاريهای انتحاری در مالء عام          
و انفجارش در بين توده های بيدفاع نبوده؟ مگر از                 
مردم يهودی کم هستند که کمونيست و پرو مبارزه                  

 فلسطين باشند؟ 
تظاهرات تل آويو و يهوديان کانادا و مقاله های                         
بسياری از يهوديانی که بر عليه سياست ضد بشری               

فيلم و عکس و مقاله           با اينهمه پوشش خبری و          
در سطح جهانی اش و با اينهمه نوشته و مواضع             ..  و

اعالم شده و بحثهای پالتاکی از جانب نيروهای چپ و        
دموکراتيک و نيز مدعيان کمونيست، بسختی ميشود            
باور کرد که بخشی از راديکالترين و حتی صادقترين         
نيروها و عناصر مارکسيستی به بهانه نبود يک                        
جريان راديکال و يا مطلوبا يک قدرت سوسياليستی              
در فلسطين که بتواند در آينده مردم قتل و عام شده                    
غزه سرنوشت ساز باشد، موضعگيری در مقابل                     
حماس را تضعييف و يا نفی مقاومت مردم فلسطين                 

 . محاسبه ميکنند
بحث بر سر اينکه موضع ما کمونيستها در قبال                         
اسرائيل و مردم فلسطين چه است را نياز به تفسير و             
تحليل مکررات نيست، مسئله اين است که شکل مادی         
و عملی اين مواضع را چگونه، کجا، در کنار چه                     
 . نيروهايی و با چه دورنمای سياسی ای تبيين ميکنيم

اينکه مردم فلسطين چندين دهه است که درگير يک                
با يک رژيم راسيستی    )  از هر لحاظی  (  جنگ نابرابر   

و جنايتکار و با حمايت مادی و سياسی منفورترين                  
در دنيا است فقط            -آمريکا  -نماينده سرمايه داری      

طرف مجهولش  .  طرف معلوم و داده شده معادله است      
را آلترناتيو مبارزاتی و ملزومات پيروزيش تشکيل              

مردم فلسطين مدتهای مديدی است که توسط           .  ميدهند
توسط دولتهای مرتجع   .  دنيا ناديده و فراموش گشته اند  

عرب که خود را سالهای زيادی نماينده مردم فلسطين          
معرفی ميکردند فروخته شدند و اکنون که در                             

به اسم نوار غزه که مثل همانهايی که نازيها   گتوهايی
برای خود يهودی ها در ورسای ساخت با اين تفاوت             
که سر باز هستند، سعی ميکنند زنده بمانند،                                  

و    سرنوشتشان را با تائيد يک سازمان بغايت مرتجع         
ضد انسانی گره زدن خيانت به مبارزه اين ملت است            

 . و بس
حماس يک سازمان دست راستی و مذهبی است که                
تنها چيزی که با مردم فلسطين مشترک دارد در ضد             

اگر مردم فلسطين ضد دولتهای     .  اسرائيلی بودن آنست  
اشغالگر و جنايتکار اسرائيل هستند و نه مردم                           
اسرائيل؛ حماس همچون برادرهای رنگارنگ دينی             

رژيم ايران، حزب اهللا لبنان، طالبان افغانستان           –اش  
بر طبق اعتقادات دينی شان عليه        -...و صدر عراق و   
اينان :  من وقتم را با مسائلی چون         .  يهودی ها هستند   

توسط مردم انتخاب شده اند و تنها نيروی سازمانده                 
صرف نميکنم که     ...  موجود در بين مردم هستند و           

هر کسی که متوهم است           .  واقعا اتالف وقت است        
برای ايرانيان چپ ديگر جای هيچ توجيهی برای                     
ابهام نيست که انتخاب شدن مساوی مشروعيت                         

کدام مشروعيت؟ همان مشروعيت پارلمانی         .  نميشود
که خود بر عليه بورژوايی بودن آن موضع داريم؟                  
مگر بوش و هيتلر و جمهوری اسالمی و همان رژيم            
صهيونيستی اسرائيل خود بر آراء توده ها تکيه                         
ندارند؟ ميان مطالبات و خواسته های بحق توده ها و             
طبعا مبارزه و مقاومت مشروعشان تا سوار شدن بر            
موج اين خواسته ها و مبارزات و مرعوب شدن و                   
تحميق کردن آنها توسط نيروهای مرتجع تفاوتها از               

 . زمين تا آسمان است
آيا اين ما را به دوران جنگ ايران و عراق بر                             

 نميگرداند؟ 
حمله های رژيم صدام و اشغال نواحی غربی و                         
جنوبی ايران و بمبارانها و آواره کردنهای بسياری از         
مردم ايران، مگر نه که امثال اکثريت و حزب توده                

خود مردم که نه ميتوانستند         .  را در کنار رژيم نهاد        
دفاع مسلحانه و سازمانيافته ای کنند، نه امکانات                     

جمهوری .  تسليحاتی داشتند و نه آموزش نظامی                  
اسالمی هر سه را داشت پس ما با اين حساب بايد                      

 2009ژانويه  -اسوشيتد پرس  
 اعیزاحمد خ: ترجمه

است و مخفف       "  حميت"در عربی به معنی              :  نام
جنبش مقاومت    "، يا        "حرکت المقاومت االسالميه       "

پيش از  1987اين نام نخستين بار در . است" اسالمی
-93آغاز نخستين قيام فلسطينی ها بر عليه اسرائيل،           

 .، بکار رفت1987
تأسيس حکومتی اسالمی در اسرائيل، کرانه             :  هدف

کشور اسرائيل را به رسميت نمی       .  غربی و نوارغزه  
 .* شناسد و متعهد به نابودی آن است

ساختن پايگاهی توده ای از طريق موعظه            :  عمليات
درمانی، -وارشاد، و شبکه ای از خدمات بهداشتی                 

. آموزشی و رفاهی در نوار غزه و کرانه باختری                   
مقاومت مسلحانه در برابر  اسرائيل را تبليغ می کند              
و ده ها عمليات بمب گذاری توأم با خودکشی و                          
حمالت ديگر انجام داده که به مرگ صدها نفر                           

توسط اياالت متحده، اتحاديه اروپا و          .  انجاميده است 
اسرائيل در فهرست گروه های  تروريستی قرارداده            

 .شده است
خدمات اجتماعی آن از سوی مؤسسات           :تأمين مالی  

عربی و انجمن های خيريه اسالمی تأمين مالی می                 
اسرائيل مدعی است که بودجه شاخه نظامی آن          .  شود

ايران، سوريه وفلسطينی های          را)  عزالدين القسام  (
  .مقيم خارج می پردازند

به عنوان شاخه ای از اخوان المسلمين                  :  تاريخچه
در .  شروع به کار کرده است        1970مصر در دهه      

آغاز توسط اسرائيل به عنوان وزنه ای خنثی کننده                  
در برابر سازمان آزادی بخش فلسطين که  تحت                       

فعاليت های  .  رهبری ياسرعرفات بود حمايت می شد       
اوليه اش متمرکز بر مسائل اجتماعی بود؛ جناح                       

. قبظه کرد   1980رزمنده اين سازمان آن را در دهه         
وارد عرصه سياست شد و در انتخابات                2006در   

پارلمانی به رقابت پرداخت و فتح را که مدت ها                       
 .سلطه داشت شکست داد

 2007غزه را در سال        فرمانروائی بر :  تسخير غزه 
در جريان نبردهائی پنچ روزه با نيروهای فتح که به              
محمود عباس، رئيس جمهور ميانه رو، وفادار بودند            

 .بدست آورد
خالد مشعل، معلم پيشين فيزيک، که در       :  تصميم گيری 

حماس شناخته  "  رهبر معظم "سوريه زندگی می کند        
او کنترل جناح سياسی حماس در مناطق              .  می شود  

تصميم های عمده       .  فلسطينی را  در اختيار دارد               
مربوط به سياست های سازمان را شورائی مخفی                  

اعضای اين شورا، که گمان می رود           .  اتخاذ می کند   
تعدادشان پنجاه نفر باشد، در داخل و خارج مناطق                  

تصميم های گرفته شده         .  فلسطينی زندگی می کنند        
 .  مشخص نيست اما اجماع امر اصلی است

رهنمود ها وسياست ها نخست به تأييد                   :  حمله ها  
رهبری سياسی می رسد، اما جناح نظامی  در اجرای          

برآورد می   .  آنها از خود مختاری برخوردار است            
جنگجو در اختيار         18000شود که حماس حداقل           

 .داشته باشد
■■■ 
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د و گفت          ان ب ن : روی درب سلول چس م
عی                      ي جم طب ن م، سال پ ت شاگرد مدرسه متوسطه هس
عکسهای شاه را که توی کتابهای درسی هست برايش 
ا                  گر وي ردان دي ا شاگ وي ودم، گ عينک نقاشی کرده ب
ح       را صب مسؤوالن مدرسه به ساواک گزارش داده، م
اره                    اره پ م را پ دن دان ب ن زن ي م امروز گرفتند ودر ه
کرده اند هرچه گفتم من بدون منظور وغرض خاصی 

و  :  و فقط برای تفريح اين کار را کرده ام ، می گفتند ت
د      زن منظورت اين بوده که شاه نمی بيند وبايد عينک ب
ا من چه                       ی ب ن کر می ک و ف و مرا آورده اند اينجا ت

 خواهند کرد؟
م             .  انشاءاهللا چيز مهمی نيست:  گفتم لب دل م ق ي از صم

راو را آزاد       برايش سوخت زندگی او تباه شده بود، اگ
ام شده             دن ان ب ت رس ي هم می کردند درميان شاگردان دب

در هرحال   ....  می گفتند ترا به زندان برده اند و.  بود
 . اوبا خوشبختی خداحافظی می کرد

ا                    سار و ي م ي ا ت اه وي د ش البته تيمسار راست می گوي
دک می                      امات را ي ق ان م زم ه درآن استاندار و آنها ک
ا،              ی ه ت ا بی حرم کشيدند همه جا حاضر نبودند که ب
ا و                       ذاری ه ا روی حق گ ا و پ خيانت ها و دزدی ه
د                ان بشون ب ري ه گ . اصال ظلم از همه نوع آن دست ب

ان از بی                              اع  آن زم م اهی های اجت ن سي ريشه اي
م   فرهنگی ما بود و سيستم چنان بود، اگر من و شما ه
م   با آن سيستم شاه بوديم و کاسه کبکبه ومقامی مثل عل
ن وضع را            ي م و هويدا و رجال رضا شاهی داشتيم ه
ان          م و خودم ي پيدا می کرديم يا بايد مثل داور می رفت
را می کشتيم و يا بايد بله قربان گويان کاخهای سر به 
م    ي فلک کشيده برای خودمان از لطف پادشاه می ساخت
د      دن ي ک ل . و بچه هامان هم در فاکولته های فرنگ می پ

زديک است            ش ن دان ي ی م ان دورول ه ه   .  اصف ا ک م
ه     ع درخارج از وطن زندگی می کنيم وکمی اهل مطال
هستيم خاطرات اسداهللا علم نزديکترين وصميمی ترين 
وزيردربار و نخست وزير محمدرضاشاه که از زمان 
م        ل تحصيل با اوبود خوانده ايم يعنی خاطراتی که از ق
ه       دوست جاری شده نمی دانم چرا افسوس گذشته را ب
ی                  ل ا خي زه ه چي م که ه ديگران می گوييم درصورتي

ان زخم            د چوپ ن ت زندان، بيچاره را به دادگاه می فرس
ا          ج دارم و هرک خورده در دادگاه می گويد من سواد ن

ه         .  سنگ ببينم اجاق درست می کنم م ک ت من نمی دانس
دان            .  اين سنگها مال شاه است ن ف وس چند روز است گ

اه     مردم ويالن بيابان ها هستند اصال مرا ببريد پيش ش
ا   تا خودم با او صحبت کنم و گويا در بازپرسی از آنج
ه می         ت که بازپرس او هم جز قلدری چيزی نمی دانس
م         اه ه گويد پدرسوخته با اين قيافه می خواهی پيش ش
ه                         ن ب ي وه ه جرم ت د ب وي شی می گ ن ه م روی و ب ب
ه رکن دوم                          ده او را ب رون يف و پ وق اعليحضرت ت

توهين به شاهنشاه در رکن دوم بررسی می     .  بفرستيد
دازد        پس از    .  شود برود به جايی که عرب نی می ان

اری پسرشان       مدتی که کسان بخت برگشته اواز گرفت
ه                  د ک ن ف وس ز وگ د ب ن اطالع پيدا می کنند با فروش چ
ا می       ه داشته اند راهی قوچان می شوند ودرآنجا به آن
اده شده و          ت رس گويند جرم او بزرگ بوده وبه مشهد ف
آنها به مشهد رفته و پرسان پرسان از اين و آن چاره    
جويی می کنند و سرانجام وکيلی برای او می گيرند و 
زاران                         ا ه ل داده و ب ي ه وک هست ونيست خود را ب
ه           د وب ن رن زحمت پسرشان را نيمه عمر تحويل می گ
د   هربدبختی بوده خودشان را به زادگاه شان می رسانن

 .در حالی که از زندگی کامال ساقط شده بودند
اين ها نمونه هايست که من می دانم جناب تيمسار می 
يست        ر ن گويد خوب اعليحضرت که سرگردنه اهللا اکب

ود    . شاه که خبرندارد بله درست است ولی سيستم اين ب
م           ن من  .  والبته سيستم فعلی هم که ديگر چه عرض ک

ن                    ه اي اب ودم مش ه ب ع ل زل ق خود زمانيکه در زندان ق
ه و            ال چنين ماجرايی را خود ديدم نيمه شب صدای ن
ول خودم                  روی سل ول روب گريه آهسته ای را از سل
ه دارای      ع شنيدم قاعدتَا درب سلول های زندان قزل قل
داشت از آن           روزنه کوچکی بود که البته کسی حق ن
سوراخ به بيرون نگاه کند ولی لطف سربازان نگهبان 
وان سکو                       ه عن و را ب ت ود پ ان ب هميشه شامل زنداني
استفاده کرده و صورتم را به روزنه چسبانده و آهسته 
ان            د، جري ي ن گفتم شما چه کسی هستيد که گريه می ک
ه                   ه روزن ی، صورتش را ب چيست؟ ديدم پسر جوان

                                
ن       ام اي م مشکل انتخاب تيتر برای اين مقاله نداشتم با ت
ده می         احوال اين تيتربرای بار دوم در مقاالت من دي

 .شود
ه    ام آقای روحانی از امرا نظام سلطنتی دريکی از برن

ا              )  آريامهر( های تلويزيون  حثی می گفت آي ضمن ب
ار       درآن زمان يعنی قبل از انقالب کسی می گفت شع

ساردرست می       .  ميهن را قبول ندارم.  شاه.  خدا نه تيم
ه   فرمائيد اگر کسی پيدا می شد که چنين غلطی بکند ک

ود       ًا    .  کارش از دست کرام الکاتبين هم خارج ب دت اع ق
ی ظل      خدا آن بخت برگشته را حواله سايه خودش يعن
ادی خود                ه اي يل بال وس اله می داد جناب ظل اله هم ق
يعنی ،ارتش ، ژاندارمری، شهربانی ، سازمان امنيت 
و ده ها چنين دستگاه هايی حالش را به نحوی جا می    
سار            م ي د ت ن ن ک آوردند که فرزندانش هم چنين غلطی ن
ن               راز اي ا غي م آي شما را به جقه شاهنشاه قسم می ده
که درست                     ن ه اي د بل ي گوئ ي بود؟ می دانم در باطن م

شما ماجرای بچه چوپان بی سواد درگزی را            . است
ای                    گه ری چای خود از سن ت که برای گرم کردن ک
اه                   راگ ه چ ر ک ب ه اهللا اک ردن االی گ ه درب ی ک ت درش
د        ودن ده ب ي گوسفندان او بود شعار خدا ، شاه ، ميهن چ
ه                      دارم های ک ود و ژان ه ب برداشته و اجاقکی ساخت
ازجاده رد می شده اند متوجه بالی که چوپانک بخت   
د         برگشته به سر خدا، شاه ، ميهن آورده بود می شون
د و       و از اتومبيل پياده شده و به سوی پسرک می رون
به محض رسيدن به او وی را زيرلگد و قنداق تفنگ   
رده ام       می کوبند وقتی بدبخت می پرسد مگرمن چه ک
دا،       ار خ می گويند پدرسوخته نمی بينی چه به سر شع

 شاه، ميهن آورده ای؟؟
رده ام می                    ا را خراب ک ج د ک پسرک جواب می ده

د           وي افت می گ ي ردم را           :  گويند جلو ب دهای م ن ف وس گ
د سرجوخه می                 چکارکنم اينها را گرگها می خورن
ا                      ده ن ف وس ه گ ت درسوخ انشان پ گويد بخورند نوش ج
فت                              ي و ب ر وجل ي ه م راست ب ت ه اه ب ش ن ازشعار شاه
اه و                     اسگ ه مرکز پ ه ب ت ا بس درهرحال او را دست پ
د روز        ن سپس به مرکز ژاندارمری و بعدهم پس از چ

ای                    ا آق د ب ن رمال شده می آي روشن ب
م         ي وئ می   .  ميبدی وديگر دوستان که فقد می گ ن

ی       قی اران گويند جای تودر قبال دانشمندانی مثل دکترت
ل         ث ی م ال که فلسفه کمونيست او ابدًا با کمونيست، آشغ
استالين آدمخوار نبود ويا خسرو روزبه که هنوز کتاب 
های شطرنج او درخيلی از کشورها تدريس می شود       
ا       ه ل آن و يا خسرو گلسرخی وفرخی يزدی و صدها مث
نش وعشق        ي که هريک کوله باری عظيم از دانش و ب
ار     به وطن را همراه خود به زير خاک بردند و کوله ب

ود        ن ب گي ازپرس              . که بس سن اری ب دي ن ف سرهنگ اس
گواينکه بازجوئی های من  :  دکترارانی به من می گفت

ه             اه ب ود و رضاش ب در قتل آن مرد بزرگ تاثيرگذار ن
داشت و              اری ن ن ک وري ام پرونده و کاغذبازی های  م
رو               ت اغذ دف زاران ک د ه ي وقتی که می گفت تمامش کن
رزم و                        خود می ل م من ب ازه ی ب دستک هيچ بود ول
رد سترک          ن م خداکند که قيامتی نباشد که روبروی اي

 .بايستم و به صورت او نگاه کنم
ون های         زي وي ل تيمسار گرامی و ديگر برنامه سازان ت

اده       75که از بودجه  ف ت ميليون دالری دولت امريکا اس
ه     ت می کنند بهتر است درقبال سينه زدن پای علم شکس
ول          ه ق ا ب ه و بی پايه سيستم استبدادی پادشاهی که مدت
وی                           ه اش ب ان وع مصر چ خل اه م ادش اروق پ ملک ف
ه         ی ب ران الرحمن گرفته و قشرجوان وتحصيل کرده اي
م عيب         آن می خندند، روشنگری واقعی کنيد سيستم ک
ردم                 ه م ح و درست آن ب جمهوری را با روش صحي
اسی                 ی آموزش سي ًا درپ ع ايران يعنی مردمی که واق

ران     .  هستند تدريس کنيد حکومت فردگرايی را ملت اي
جه آن                             ي ت رده و ن زه ک زم ه وم جرب دهزار سال ت چن
درکتاب تاريخ روی طاقچه هر ايرانی وجود دارد همه 
ی       ت طن آنرا حفظ هستند تمام سلسله های ديکتاتوری سل
که درايران حکومت کردند سوختند و بردند و خوردند 
م         ن ايش ک . حاال چه داعی دارد که آزمايش شده را آزم

 آيا دوهزار پانصدسال آزمايش کافی نيست؟ 
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 علی ضرابی

ز    ي را خواهری باشد او را نصف ترکه است و او ن
اشد و          ب دی ن از خواهر ارث برد اگر خواهر را فرزن
ه                   رک لث ت ا را دو ث ه اگر مّيت را دو خواهر باشد آن
رادر است در          است و اگر مّيت را چندين خواهر و ب
د                      رن اث ارث می ب ر ان راب . اين صورت ذکور دو ب

  )176آيه.سوره نساء(
ر مردی          : نتيجه ه اگ از سه آيه باال چنين بر می آيد ک

وان                         ه عن ادر و خواهرش را ب بميرد و همسر وم
و    4/1همسرش    12بنا بر آيه.  وارثين به جا بگذارد

ه          ر آي ا ب ن ادرش       11ب ه             3/1م ه آي ا ب ن  176و ب
ا را        .  ارث می برند 3/2خواهران  بار ديگر نسبت ه

ا را در يک            ه ت با هم جمع می کنيم اگر همُه اين نسب
م           ي ن عدد ثابت ضرب کنيم و بعد آنها را با هم جمع ک
ر از واحد                   ت زرگ م کسر ب از ه مالحظه می کنيد که ب

 .خواهد شد
د       ش، خداون خداوند بخشنده مهربان، خداوند علم و دان
ه يک      دانائی و کمال، خداوند کريم و رحيم نمی دانست

ر از واحد                   ت زرگ م کسر ب از ه مالحظه می کنيد که ب

 . خواهد شد
ان نصف است در           سهم ارث شما مردان از ترکُه زن
دی                  رزن اشد و اگر ف ب دی ن رزن صورتی که آنها را ف
باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وّصيت   
ان       دينی که به دارايی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زن
ربع ترکُه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشيد و   
چنانچه فرزند داشته باشيد ثمن خواهد بودپس از ادای   
ه وارثش      حق وصّيت و دين شماو اگر مردی بميرد ک

برادر و خواهر امی يا هر خواهر و       (  کاللُه او باشد 
ا زنی بميرد که وارثش يک خواهر يا برادر ) برادری

ا سدس            ه باشد در اين فرض سهم ارث هر يک از آن
لث      خواهد بود و اگر بيش از يک نفر باشد همُه آنها ث

 . ترکه را به اشتراک به ارث برند
  )12آيه.سوره نساء

ای پيغمبر کالله فتوا خواهند بگو خدا چنين فتوی می    
اشد و او        دهد که هر گاه کسی بميردو فرزند نداشته ب

حکم شما در حق فرزندان شما اين است که پسران دو 
يش از دو              ران ب برابر دختران ارث برند و اگر دخت
نفر باشند فرض همه دو ثلث ترکه است و اگر يک            
ادر                          در و م نفر باشد نصف و فرض هر يک از پ
سدس ترکه در صورتی که مّيت را فرزند باشد و اگر 

اشد      ادر ب در , فرزند نباشدو وارث منحصر به پدر و م
اين صورت مادر يک ثلث ترکه و اگر مّيت را برادر 

رد            د ب ادر سدس خواه پس از    .  باشد در اين فرض م
ه          ت رف ق گ ل ع آنکه حق وصّيت و دين که به مال مّيت ت

  )11آيه.سوره نساء. (استثنا شود
ر مردی          : نتيجه ه اگ از سه آيه باال چنين بر می آيد ک

وان                         ه عن ادر و خواهرش را ب بميرد و همسر وم
و    4/1همسرش    12بنا بر آيه.  وارثين به جا بگذارد

ه          ر آي ا ب ن ادرش       11ب ه             3/1م ه آي ا ب ن  176و ب
ا را        .  ارث می برند 3/2خواهران  بار ديگر نسبت ه

ا را در يک            ه ت با هم جمع می کنيم اگر همُه اين نسب
م           ي ن عدد ثابت ضرب کنيم و بعد آنها را با هم جمع ک

ا را            ه ن واحد چگونه عددی است و نمی دانست اگر اي
دست                 ی ب ه جواب د چگون ن در رياضيات باهم جمع کن

برش     .  خواهد آمد م غ نه تنها خودش نمی دانسته بلکه پي
م       ی ه هم يا بی سواد بوده يا مست ويا مدهوش و کسان
د، در        که در عربستان بوده اند هرگز حساب نکرده ان

ن             1400طول  کرده اي سال هم هرگز کسی جرات ن
ا را      .  را به هم جمع کند   رقم ها اگر همه اين شماره ه

ن  .  باهم جمع کنند چه معنی خنده داری ميدهد امروز اي
ط                9-8محاسبه ها را فرزندان  ی غل ه خوب ا ب ساله م

وز      ن دا و اهللا         « گيری می کنند ولی بزرگان ما ه ه خ ب
ده                           دارن گه د ن ن دا می خواه د و از خ قسم می خورن

د           »  ... باشد وسل می شوي ت اين خدائی که شما به آن م
ا چه            خودش در جمع شش رقم ساده گرفتار است شم

 ؟؟ .او می سپاريد» نگهبانی«چيزی را به 
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فاسد و تبديل به ابزار دست آمريکا و اسرائيل شده                        
است، مرتبا از سوی آمريکا و اسرائيل تحقير می                         

 .اين عامل ديگری در رشد نفوذ حماس است  .شود
بدين ترتيب نيروهاي اسالمي از رفع توهم توده ها                      
نسبت به نيروهاي غيرمذهبي طرفدار غرب سود جستند        
و بخشي از مردم را آه خواهان نبرد با اسرائيل بودند                

 .به سوي خود جلب آردند
اما در نهايت، و هر چقدر هم آه حماس و جهاد اسالمي            
رزمنده جلوه آنند، برنامه آنها به شكست دولت آمريكايي 

حماس .  اسرائيل و رهايي مردم فلسطين منجر نمي شود        
اعالم مي آند آه خواهان برپايي يك دولت اسالمي در               

حماس، اسرائيل را به     .  فلسطين و نابودي اسرائيل است     
در سرزمين عربي محكوم مي          "  نفوذ يهوديها  "عنوان   

هسته مرآزي برنامه حماس، منجمله استراتژي              .  آند
و آتوريته فلسطيني نشان مي         الفتحنبرد و مناسباتش با       

دهد آه اهدافش نهايتا از آنار آمدن با امپرياليسم تحت                
هيچ :  تعجب ندارد  .  يك پوشش مذهبي فراتر نمي رود          

نيروي سياسي اسالمي، خواه جمهوري اسالمي خميني          
خواه طالبان در افغانستان، هيچگاه موفق به گسست همه         

دقيقتر بگوييم، حتي      .  جانبه از امپرياليسم نشده است           
   .تالشي در اين راه نكرده اند

برنامه حماس منافع نيروهاي فئودالي را به پيش مي برد 
اين برنامه بر تداوم ستم بر زنان             .  و بازتاب مي دهد      

در اين برنامه، رفرم ارضي يا انقالب              .  استوار است  
بعالوه حماس و ساير              .  ارضي هيچ جايي ندارد             

بنيادگرايان اسالمي ماهيت نبرد را به جنگ بين اديان               
تنزل مي دهند و بدين ترتيب منافع رهائي ملي و رهائي            
اجتماعي توده هاي فلسطيني را در ابهام و تيرگي غرق            

بگذريم از اينكه معلوم نيست چگونه تبديل               .  مي آنند  
مبارزه به جنگ ميان مسلمانان و يهوديان مي تواند                     

 .صدها هزار فلسطيني مسيحي را بسيج آند
بنابراين حتي اگر حماس بنوعي خالف ماهيت فئوداليش         
رفتار مي آرد و واقعا براي شكست دادن رژيم                               
آمريكايي اسرائيل مي جنگيد باز هم هرگز نمي توانست          

حال آنكه براي   .  آل نيروهاي مردم فلسطين را بسيج آند      
پيشبرد يك نبرد عظيم براي پيروزي بر نيروهاي نظامي 

تاآتيكهاي حماس،   .  برتر دشمن آل اين نيروها واجبند          
منجمله آماج قرار دادن غير نظاميان يهودي، بازتاب                
هدف واقعي اين جريان است آه صرفا مي خواهد ادامه           
اشغال آرانه غربي و غزه را براي اسرائيل پر هزينه                

  . آند
زيرا .  حماس روابط پيچيده ای با اسرائيل داشته است              

هر (هويتش بر اساس ملی گرائی فلسطينی نبوده است              
چند احساسات ملی گرائی را جذب کرده و مورد استفاده          

. هويت حماس، هويتی مذهبی است           ).  قرار می دهد     
عاليترين هدفش نه رهائی مردم فلسطين بلکه استقرار              

اسماعيل حنيه، نخست وزير      .  يک دولت اسالمی است     
آتوريته فلسطين در غزه، اخيرا حرف هميشگی اش را            

اگر اسرائيل حمالت خود را         :  باری ديگر تکرار کرد      
بدون «متوقف کند و گذرگاه های مرزی را باز کند،                  

» .بر سر همه چيز می توانيم صحبت کنيم                   استثناء،
خالد مشعل، رهبر باالی حماس در تبعيد، گفت که در                
مقابل راه حل ايجاد دو دولت در چارچوب مرزهای                   

با "  ابدی"  اسرائيل، حماس وارد آتش بس                    1967
حماس )  2009ژانويه    2هاآرتز  . (اسرائيل خواهد شد   

می گويد قصدش از موشک پرانی به خاک اسرائيل                   
شکست دادن اسرائيل نيست بلکه تالشی است برای                   

روزنامه ی تل    .  مجبور کردن اسرائيل به قبول سازش        
مقاومت "اگر فرمول «:آويوی هاآرتز هشدار می دهد که

حماس "  و پراگماتيسم       
شکست بخورد، نيروهای     
بسيار تاريک تر که در           
سايه ی نابودی غزه رشد       

به اين ترتيب اسرائيل صحنه را              .نمود   رهبران ساف  
اين اقدام به نيروهاي         و با          برای حماس خالی کرد        

بنيادگراي اسالمي اجازه داد آه خالء سياسي بوجود                  
ارتش اسرائيل آگاهانه از اين تحول           .  آمده را پر آنند      

خرسند بود و نيروهاي اسالمي را در مقايسه با                              
نيروهاي غيرمذهبي راديكالي آه سالها به شدت عليه                

. به حساب مي آورد   "  تبهكار آوچكتر "شان جنگيده بود،    
سازمان سيا در امتداد سياست های عمومی آمريکا مبنی         
بر کمک به رشد و تسليح گروه های بنيادگرای اسالمی            
در افغانستان برای جنگ با شوروی، به اين تالش ها                 

بازی "برای جزئيات اين ماجرا به کتاب              .  کمک کرد  
(نوشته ی رابرت دريفوس رجوع کنيد           "  شيطان ص . 
) 2005  -از نسخه ی انگليسی اين کتاب             207-213

حماس از درون اخوان المسلمين سر برآورد آه بنا به                
ميالدي براي      80و      70طي دهه      "گفته آلن گرش         

مبارزه با ساف از سرويس هاي مخفي اسرائيل آمك مي 
آنتونی کوردسمان که يکی از متخصصين                 ."  گرفت

اسرائيل «:  نظامی ارتجاعی غرب است، می گويد                 
مستقيما به حماس کمک کرد زيرا می خواست در مقابل        

يک جريان ديگر را    )  ساف(سازمان آزاديبخش فلسطين    
يکی از مقامات سابق سازمان سيا می            »  .بوجود آورد 

با استفاده از يک بديل مذهبی می             «  اسرائيل،      :گويد
خواست رقيبی برای ساف ساخته، در آن انشعاب                         
بيندازد و موجب رقيق شدن خصلت سکوالر ساف                     

 ,"Hamas history tied to Israel")»  .شود
UPI, 18 June 2002)  

مقاله اي تحت    )  2002آوريل    3(در روزنامه لوموند      
ارتش اسرائيل به آتوريته فلسطيني محكمتر                "عنوان    

به دقت نشان مي دهد آه         "  ضربه مي زند تا به حماس        
چگونه نيروهاي مسلح اسرائيل منظما بمب گذاريهاي              
انتحاري حماس را با ضربه زدن به زيرساخت و قواي            

به عقيده نويسنده اين مقاله يك          .  عرفات پاسخ مي دهند     
. همدستي واقعي بين حماس و ارتش اسرائيل وجود دارد      

به گفته وي، ارتش اسرائيل اگرچه غالبا ضربات                         
مرگباري به جنبش مسلح اسالمي زده است اما هرگز               
. شاخه سياسي يا نهادهاي آن را آماج قرار نداده است                

مقاله نتيجه مي گيرد آه آنار گذاشتن عرفات به تقويت              
حماس مي انجامد و مقامات حكومت اسرائيل با لحني                

در همان زمان،    .  موافق از اين تغيير صحبت مي آنند          
امپرياليستهاي آمريكايي آمك عظيمي در اختيار                           

اينكار يك تاثير همه . نيروهاي اسالمي افغانستان گذاشتند
جا گير داشت و نيروهاي اسالمي را در آل منطقه                       

 .تقويت آرد
سياست عرفات و آتوريته فلسطيني در قبال نيروهاي                
اسالمي اين بود آه تا حد ممكن از آنان استفاده آنند و                   

آنها وقتي آه    .  در عين حال، تحت نظر قرارشان دهند          
د بر برخي حمالت عليه اسرائيل رمنافعشان ايجاب مي آ

د فعالين  وند، و وقتي آه به سود اهدافشان ب         ستچشم مي ب  
و نيروهاي  الفتحنيروهاي . دردناسالمي را زنداني مي آ

اسالمي بر سر اينكه موقعيت بهتري براي مذاآره و                   
رسيدن به يك توافق با دشمن امپرياليستي ــ صهيونيستي         

تالشهاي آنها براي    .  داشته باشند با هم رقابت مي آنند           
. سرنگوني دولت اسرائيل و آسب رهائي آامل نيست              

اين سياستي است آه سالها توسط حزب اهللا در لبنان                    
بعد از اينكه سرانجام با پشتيباني                 .  دنبال شده است      

سوريه، آنها اسرائيل را مجبور به خروج از خاك لبنان             
آردند، بقاياي ادعاهاي راديكال خود را تماما آنار                       
گذاشتند و به بخشي از ساختار ارتجاعي حاآم در لبنان             

 .تبديل شدند
آمريکا و اسرائيل در حداکثر توان خود ساف را                            

حتا زمانی که رهبری ساف         .  تضعيف و تحقير کردند      
سياست همزيستی با اسرائيل را پيشه کرد، سياست                     

حتا امروز که ساف کامال     .  تضعيف و تحقير ادامه يافت    

ميالدي جنبش آزاديبخش فلسطين هدف              60در دهه      
مبارزه را نابودي دولت صهيونيستي اسرائيل و                            
جايگزيني آن با يك دولت دمكراتيك سكوالر اعالم آرد            
آه تحت آن، به همه ساآنان فلسطين عليرغم هر ديني                

اين برنامه و   .  آه داشته باشند برخوردي برابر مي شود       
فرمولبندي در تضاد آشكار با سمت گيري تئوآراتيك                 

دولت "اسرائيل قرار داشت ؛ زيرا اسراييل يك       ) مذهبي(
است آه شهروندان فلسطيني را از امور مهم              "  يهودي

. محروم مي آند و علنا به آنان تبعيض روا مي دارد                    
در ) سكوالر(هدف ايجاد يك دولت دمكراتيك غيرمذهبي 

بخش بزرگي از جهانيان      ...  سراسر فلسطين از حمايت   
برخوردار شد و به صورت مظهر ديد عميق و اهداف              
. دورانديشانه نيروهاي جنبش آزاديبخش فلسطين درآمد         

آنها حاضر نشدند به سطح دشمن امپرياليستي ــ                             
صهيونيستي خود سقوط آنند و از همان منطق و انگيزه           

   .هاي تنگ نظرانه حريف پيروي آنند
بخشي از نتايج ورود به پروسه امپرياليستي صلح اسلو            
اين بود آه ياسر عرفات، رهبري مقاومت فلسطين را به 

در واقع در     .  منحل آردن اين دستاورد تاريخي آشاند          
، عرفات اعالم آرده بود آه يك                  1974همان سال      

را در فقط بخش آوچكي از سرزمين             "  دولت آوچك  "
شكستهايي آه در        .  تاريخي فلسطين قبول مي آند               

به ارتشهاي عرب وارد آمد        1973و    1967جنگهاي  
ظاهرا عرفات و نيروهاي الفتح را به اين نتيجه رساند               
آه دورنماي شكست دولت آمريكايي ــ صهيونيستي                   
وجود ندارد يا آمرنگ است، و بهترين آاري آه مي                  
شود آرد قبول موجوديت اسرائيل و ايجاد يك دولت                    

ساير نيروهاي فلسطيني اآثرا اين نتيجه           .  آوچك است  
 .را تشكيل دادند    "  جبهه امتناع  "گيري را رد آردند و           

غير از خواست ديرينه عرفات به آنار آمدن با                                
امپرياليستها، سقوط سوسيال امپرياليستهاي شوروي و            

تبليغاتی امپرياليستهای غربی که درباره مرگ          آارزار  
آمونيسم و انقالب بطور آلي راه انداختند به تضعيف                 

جنبش آزاديبخش فلسطين       نيروهاي غيرمذهبي راديكال  
اينكه اغلب نيروهاي چپ فلسطين به جاي                     .انجاميد

، سوسيال امپرياليستهاي    "اتكاء به خود   "سياست انقالبی    
شوروي را دوست فلسطينيان قلمداد مي آردند و به خود 

يعني "  برادر بزرگ "اجازه داده بودند به خرده ريزهاي        
شوروي و متحدانش در منطقه نظير حافظ اسد، و                        
آمكهاي مالي رژيمهاي آشكارا مرتجع عرب متكي                    

 .شوند، به آارزار امپرياليستها آمك آرد
اين تحوالت، به موازات ظهور آمريكا به عنوان تنها                 
ابرقدرت باقيمانده جهان، سرآوب عراق طي جنگ                  

با ميانجي گري      "  توافقات صلح  "خليج، و يك سلسله           
از يكطرف، و     )  مثال در آفريقاي جنوبي      (امپرياليستها   

توانايي پايدار اسرائيل در تضمين صلح با رژيمهاي                  
عمده عرب در منطقه از طرف ديگر، به همراه نياز                  
هميشگي دولت صهيونيستي به ثبات، مجموعه عواملي          

 .بود آه صحنه را براي پروسه صلح اسلو فراهم آرد
همين قواي محرآه و مشخصا تضعيف نيروهاي چپ              
فلسطيني،خاك مساعد را براي موفقيت نيروهاي اسالمي 

بعالوه رشد اين نيروها از عكس العمل                       .مهيا آرد   
عمومي نسبت به مداخله امپرياليسم در منطقه آه باعث            
تشديد ستم بر شمار گسترده اي از توده هاي عرب شده              

تقويت نيروهاي اسالمي       .  بود، نيز تاثير مي گرفت            
  .عكس العملي عليه جنايات دولت اسرائيل هم بود

اما سر بلند آردن نيروهاي اسالمي يك تحول                                   
بلكه آگاهانه و فريبكارانه مورد . خودبخودي صرف نبود

در دهه  .  حمايت امپرياليستها و صهيونيستها قرار گرفت     
ميالدي، ارتش اسرائيل وحشيانه به لبنان تجاوز                  80

 و    متشكل بودند   "  ساف"نيروهايي آه حول              وآرد    
و )  لبنان(مرکزيت آن را مجبور به خروج از بيروت               

 و سپس اقدام به ترور و قتل                استقرار در تونس کرد      

 )ژانويه 2هاآرتز (» .کرده اند جای آن را خواهند گرفت
به عالوه، رهبری، برنامه و ايدئولوژی حماس يک                    
عامل منفی برای رهائی مردم فلسطين است؛ سدی است         
در مقابل شکل گيری يک برنامه و استراتژی سياسی                
مناسب با هدف رهائی کامل مردم فلسطين از چنگال                  
نظام جهانی و روابط اقتصادی آن که به دست و پايشان             

دولت اسرائيل      سرنگونیتنيده شده است و الزمه اش             
همانطور که اکنون در پرتو بمب ها و توپ                      .  است

باران ها و آتش تانک های اسرائيل می توان به روشنی            
ديد، رهبری حماس و ايدئولوژی آن مانع از آن است که           
مبارزه ی فلسطينی ها عوامل مثبتی را که به نفع مبارزه 

 .شان است به ميدان آورند
دوران جنبش های ملی گرای انقالبی دهه های قبل به                

آنان محدوديت های خود را به نمايش       .  پايان رسيده است  
گذاشته و نشان دادند که با آن افق ها نمی توان راه                          

اکنون آن ها تبديل به پديده هائی غير            .  زيادی را پيمود   
اتوريته "سازمان آزاديبخش فلسطين و       .  انقالبی شده اند   

عروج .  يک نمونه از اين واقعيت است                  "  فلسطين
بنيادگرائی مذهبی، بخشا،عکس العمل استيصالی بود در        

اما اين نيز يک بن . مقابل خيانت آن جنبش های ملی گرا
   . بست بيش نيست

ديديم که چگونه   .  مثال حمله به عراق را در نظر بگيريم       
سلطۀ انواع بنيادگرائی مذهبی و ديگر گرايشات                           
ارتجاعی در ميان نيروهای ضد اشغال در آن کشور در           
را بروی گرايشات غلط و مضر باز کرد؛ که گويا تنها              
انتخاب، انتخابی است ميان اشغال امپرياليستی و                          

همين مسئله، مقاومت مردم عراق را        .  حاکميت اسالمی 
خفه کرد و مانع از رشد جنبش جهانی ضد جنگ که در             
آستانه ی تجاوز به عراق به چنان اوجی رسيده بود،                    

 . شد
تصوير سازی از تجاوز جنايت کارانه ی اسرائيل به                 
غزه به مثابه جدال ميان مذاهب گوناگون، به ضرر                     
فلسطينی هاست و مانع از آن می شود که فلسطين بتواند           
حداکثر حمايت مردم جهان، منجمله برخی يهوديان                    

يك نقطه مشترك صهيونيستها و        .  اسرائيل را جلب کند     
شيوخ فئودال اين نظريه ارتجاعي است آه يهوديان نمي          
توانند با ساير مردم در صلح زندگي آنند و بنابراين بايد            

اين طرز تفکر بيش از اندازه قوی شده زيرا          .  جدا باشند 
آلترناتيو "با آن مخالفت و مبارزه نشده و به ظاهر تنها                

در حاليکه، تمام وقايع اخير     .  به نظر می آيد   "  واقع بينانه 
بار ديگر نشان می دهد که آلترناتيو مذهبی، يک بن                     
بست مهلک است که مردم را در سطح عصبانی شدن               
 .بدون آنکه راه مکفی برای بيان آن بيابند، نگاه می دارد

در پايان توجه خوانندگان اين سطور را به نکته قابل                    
  2009ژانويه    7  نيويورک تايمزـ "  تأملی که در مقاله      

" دانيد همه ی حقايقی که درمورد غزه نمی       "با عنوان،   
 :آمده است جلب ميکنيم که

جنگی که ما امروز در غزه نظاره گر آن هستيم، در                    
همان .  ندارد]  ی حماس  [واقع هيچ ارتباطی با راکتها            

طور که هيچ ارتباطی به سياست مهار حماس توسط                  
بر خالف آن چه رسانه های اسراييلی            .  اسراييل ندارد 

شايد سخنان افشاگرانه ی موشا     .  شايد به شما باورانده اند    
، که در آن زمان سرپرست                2002يالون در سال          

: وی گفت  .  نيروهای دفاعی اسراييل بود، جالبتر باشد           
فلسطينيها بايد مجبور به درک اين حقيقت با گوشت و                 
پوستشان شوند که آنها بی ترديد مردمانی شکست                         

 .خورده هستند
" فلسطين در خط اول جبهه           "نوشته حاضر، چکيده         (

 2002،  28مقاله اي از مجله جهاني براي فتح، شماره          
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از ميان تلفن های خوب و بدی که برایم می               
زنند تلفنی داشتم که مرا متهم می کرد به               
همکاری با نشریه ای که خط اش چپ و یک               

چون دسترسی به شماره تلفن       .  جانبه است 
آن تلفن کننده ندارم و چون او یکی از خواننده             
گان نشریه است و من برایش احترام قائلم،             
بنابراین برای رعایت ادب اینجا موضع خودم را            

 .روشن می کنم
اول اینکه چاپ نوشته هایم در ماهنامه روشنگر      
 .لزوم بر موافقت خط فکری من و نشریه نيست

دوم اینکه تمام خط ها چه چپ، چه راست، چه    
مذهبی و چه غير مذهبی سابقه اختناق و به           
بند کشيدن آزادی اندیشه و بيان داشته اند و            

 .تاب تحمل مخالفين را نداشتند
سوم اینکه من مخالف هر خط و ایدئولوژی                
هستم که بگوید حرف فقط حرف من است و             
دیگران خفه شوند زیرا معتقدم که به بند                  
کشيدن صدا و اندیشه و قلم از هر خطی که              

 .باشد محکوم به شکست است
کالم آخر اینکه تمام خطوط فکری و ایدئولوژی           
ها باید بدانند که خواسته و نخواسته بنا به               
 .قانون تکامل مجبور به تغيير و تحول خواهند بود

 
��� 

بايد به همان اندازه ، توده قبيله و عضو عادى آالن                 
را به عقب براند، او را از لحاظ اقتصادى، سياسى و             
نظامى خلع يد نمايد، و از اين رو مقاومت وى را در              

 برابر خود خنثى آند 
به اين ترتيب است آه قبل از اصالحات سولون، آار            
غارت و تجاوز به حقوق و اموال مردم به آنجا می                  
رسد آه در برابر اشتهاى سيرى ناپذير طبقه تازه به              

مبادله و  .  قدرت رسيده، هيچ چيزى در امان نمى ماند        
اقتصاد پولى آه به يكى از وسائل مهم گردآورى                       
ثروت تبديل شده و در آنار آن نزول خوارى و رهن               

، اعضاى معمولى آالن را آه در          )اختراع يونانيان (  
برابر از دست دادن تمامى امتيازات زندگى اشتراآى           

، صاحب تكه     و قبيله اى، و به يمن مالكيت خصوصى 
زمينى شده بودند، اآنون محروم از حمايت اقتصادى           
و سياسى آالن، در چنگال خون آشام مالك و                                
نزولخوار تازه به دوران  رسيده و بدهی های  سنگين       

 . به آنها گرفتار آرده است 
آم آم آار رهن و تصرف زمين هاى اعضاى                             

" آتيكا"  معمولى آالن به جائى می رسد آه در مزارع 
زمينى يافت نمى شود آه بر آن اين اعالن نصب نشده    

اين زمين در برابر فالن مقدار پول در رهِن            :  باشدآه
زمين هائى هم آه فاقد چنين         .  فالن مالك قرار دارد        

اعالناتى هستند، آنهائى اند آه يا قبال به همين ترتيب              
و رهن ، توسط نزول خوار مصادره             زير بار قرض  

شده اند و يا در اختيار دهقانان خوشبختى قرار گرفته            
اينرا داشته اند تا در قبال پرداخت پنج                اند آه شانس   

ششم از محصول خود به مالك جديد، اجازه ماندن و               
 . آار آردن بر روى زمين خود را به دست آورند

اگر قيمت   .  و تازه قضيه به همين جا ختم نمى شد                  
زمين آمتراز بدهى صاحب زمين بود وى مجبور می          

را نيز به عنوان برده          شد، عالوه بر زمين، فرزندش     
به اين   .  در اختيار نزولخوار و رهن گيرنده بگذارد            

فرزند اولين ثمره ناشى از حق پدرى          فروش...ترتيب 
،   تازه.  بود آه عضو سابق آالن طعم آنرا مى چشيد            

فرزند هم آفاف بدهى وى را           در صورتى آه  فروش     
فرونشاندن   را نيز براى          نمی داد مجبور بود خودش      

 . فرو ناپذير نزولخوار به بردگى وى بسپارد  عطش
چنين بود اوضاع وخيمى آه سر انجام به اصالحات              

اوضاعى آه در آن نزول خواران         .  سولون منجر شد   
به جان و مال مردم و اعضاى ساده آالن             آار تعرض 

حفظ     كه وظيفه اش     را بجائى رسانده بودند آه دولت          
تعادل براى محافظت از آل نظام و طبقات حاآمه                    
بود، ناچار شده بود تا جلوى زياده روى هاى بخشى               

 .  از آنان را بگيرد
 اصالحات سولون

م، تمام بدهى        .ق    594با اصالحات سولون در                
دهقانان لغو مى گردد و آزادى بى حد و حصر نزول              

از روى    خواران محدود مىشود، تمام اعالنات فروش
فرار آرده، يا       زمين ها برداشته شده و همه آسانىكه        

به بردگى فروخته شده بودند به خانه و آاشانه خود                  
  . بازگردانده مى شوند

طبقه بر حسب مقدار      4بعالوه، تمام اهالى اين بار به        
، و  300، 500 صاحباِن : دارائی شان تقسيم مى شوند

 1معادل"  مديم نى "هر) (Medimni"(مديم نى "  100
زمين مقدار  "  مديم نی "بوشل بود و بنابراين هر         16.

سه طبقه اول    )  زمينى بود آه همين مقدار گندم ميداد          
مديم "  100را، و بى زمين ها، و آنها آه آمتر از                   

  . زمين داشتند طبقه چهارم را تشكيل می دادند" نى
طبقه اول و باالترين مقامات        3تمام مقامات دولتى به      

طبقه چهارم آه پائين      .  به طبقه اول تعلق مى گرفت         
ترين طبقه بود از تنها حق راى در مجمع عمومى                    

تمام مقامات از طريق راى گيرى      .  برخوردار مى شد  
در مجمع عمومى انجام مى گرفت آه در آن طبقه                     

باين ترتيب،  .  چهارم نيروى اآثريت را تشكيل می داد       
   حق انحصارى باالترين طبقه براى آنكه در راس                    

همين طور حق     .  قدرت قرار گيرد رسميت مى يابد          
مالكيت خصوصى آه در قانون اساسى سولون بزيان           

طبق اين قانون، زمين       .  نظام آالن تكميل می گردد        
هاى آالن آه قبال تنها در داخل آالن قابل خريد و                    

بودند، اآنون می توانند به فرد خارج از آالن               فروش
نيز فروخته شوند و اين آالن را آه قبال به عنوان                     
پايه قدرت بى مصرف شده بود، اآنون به عنوان يك              

 .  واحد اقتصادى نيز از هم می پاشاند 

بطوريكه شوراى قبايل آه قبال متشكل از سران همۀ             
  کالن های کوچک و بزرگ بود و اآنون تنها بخش                

آريستوآرات آنان را در         دست چين شده و آم و بيش        
گذشته آه نمی توانست دست          بر می گيرد ، بر عكس      

به هيچ تصميمى جدا از توده اعضاى خود بزند،                       
اآنون در چهارچوب اختياراتى آه براى اولين بار به           
دست آورده است، درمورد بعضى مسائل مهم                            

همان شورائى آه             .مستقالنه تصميم می گيرد                  
(   ديونيسيوس"  "(Dionysius          در اشعار مربوط به

دوران اساطيرى تحت عنوان شوراى اشراف و نجبا            
)(Kratistoi از آن صحبت به ميان مى آورد . 

يكى از منظومه هاى اساطيرى هومر       (در اشعار ايلياد  
" تورى"  شاعر يونانى آه در مورد محاصره شهر               

نيز نطفه هاى     )  توسط يونانيان و جنگ با آن است             
پيدايش حكومت فردى آه آامال مغاير با نظام                              
دمكراتيك سازمان قبيله اى بوده است به چشم مى                     

 Odysseus)"(ُاديسه"  خورد چنان آه هنگامی آه         
  فرمانده عالى ارتش    Agamemnon)"(آگاممنون"از

(تروا"فدرال در برابر شهر اشغال شده                   "Troy (
سخن مى گويد، هنگامی آه در ميان يونانيان اختالف           

حكومِت : "  آمده است، در تكه اى چنين ميگويد             پيش
 "جمع، شر است ؛ بگذار فرمانده يكنفر باشد

قدم بعدى استقرار يك قدرت مرآزى در آتن است آه             
به جاى شوراى قبايل اگر نه همه، ولى حداقل بخشى             

از امورى را آه قبايل و آالن ها مستقال در دست                     
و قانون اساسى جديدى     .  داشتند در اختيار خود بگيرد     

آه جايگزين قانون آالن شود و به جاى عضو قبيله ،             
قلمرو "(  آتيكا  "  شهروند آتنى را، يعنى همه ساآنين           

را صرفنظر از عضويت يا عدم           )  .شهر آتن    -دولت
  . عضويت شان در قبيله به رسميت بشناسد

" (  تسئوس"در واقع هم، در قانون اساسى جديد آه به           
(Theseus             منتسب می باشد، براى اولين بار ، آل

مردم صرفنظر از اصل و نسب آالن و قبيله ای                       
، آشاورزان   )Cupatridai(شان، به سه طبقه نجبا          

)Geomoroi(            و صنعتگران ،)Demiourgoi (
تقسيم مى شوند آه در آن حق انتخاب به مقامات باال                

در حاليكه در نظام     .  انحصارا به نجبا تعلق می گيرد        
آالن طبقات اجتماعى وجود نداشت و همه اعضاى               
آالن می توانستند بطور مساوى براى مقامات باال                  

در       هويت فرد نيز از عضويت اش            .  انتخاب شوند  
 .نشات مىگرفت  آالن و نه از اين يا آن طبقه خاص

ثروت و ارثى           به اين ترتيب است آه با  فزايش                  
آردن و حفظ آن در نسب پدرى، از درون اشرافيت               
قبيله اى طبقه  جديدى از نجبا و اشراف شكل مى                      
گيرد آه با متمايز آردن قدم به قدم خود از لحاظ                        
اقتصادى، سياسى و نظامى ، همچون قدرتى خارج از       
آنترل مردم، خود را بر باالى سر جامعه اشتراآى و            

 .  نظام قبيله اى آن قرار مى دهد 
تاريِخ جامعه، تاريخ اين طبقه است، تاريخ           از اين پس  

غارتگرى ها، سلطه جوئى ها و سرآوبگرى ها و در           
 . يك آالم تاريخ پيشروى آن به سوى قدرت بيشتر

نمی رود، چنانكه براى        البته اين آار به آسانى به پيش      
هر گامى آه اين طبقه نوپا مى خواهد به جلو بردارد،            

 اشرافيت قبيله اى و اضمحالل آالن
استقرار نظام مردساالرى از خالل خارج آردن                      
قدرت اقتصادى و سياسى از دست تنها زنان نبود آه             

در آنار زنان تمامى اعضاى مذآر و           .  عملى گشت    
در .  عادى آالن  نيز قدرت خود را از دست دادند                  

مالكيت خصوصى ميل به   واقع از زمانی آه با پيدايش
آسب قدرت از طريق گردآورى اموال به مسئله                       
مرآزى روسا و اقشار باالئى آالن تبديل شد، آنگاه                
ديگر، در نظر آنان، جائى براى برابرى و تعاون و                

آالن بود      زندگى جمعى و اشتراآى آه پايه و اساس           
از آن به بعد بتدريج، هرچه آه اين اقليت،          .  باقى نماند 

در سايه مالكيت خصوصى  و گرد آورى  اموال از                
قدرت اقتصادى و سياسى بيشترى برخوردار می شد،         
چه از طريق قانون گذارى هاى جديد به زيان                              
اعضاى عادى و چه از طريق به آارگيرى جبر و                   
زور بر عليه آن ها، با َقدر قدرتى بيشترى اموال                       
عمومى آالن را به دايره آنترل خود در آورده و                      
قدرت اقتصادى و سياسى را از از دست توده عادى               

 .آالن خارج ميساخت
اين آار در همه جا، با جدا شدن تدريجى قشر باالئى               

از عضو عادى، ايجاد قدرت مسلح ويژه )قبيله رهبران
براى خود و آار برد آن بر عليه بقيه  و در يك آالم                  
ايجاد اشرافيت و قدرت جديدى بر باالى سر مردم و              
آاربرد آن ازطريق وضع قوانين جديد برعليه مالكيت         
عمومى و قواعد اشتراآى قبيله و خلع يد تدريجى                     
اعضا از اموال عمومى و تصاحب آن به نفع خود                    

 . انجام گرفت 
به اين ترتيب بود آه جامعه طبقاتى، با ارگان هاى                   

مسلح، از ويرانه هاى         مانند دولت و ارتش        سرآوبش
نظام اشتراآِى آالن و قبيله بود آه سر بر آورد و به                

در اينجا ما   .  الگوى جامعه در عصر تمدن مبدل گشت      
آالسيِك اين      به طور خالصه به نمونۀ به قول انگلس          

تحول در آتن يكى از دولت شهرهاى يونان، و از قول        
 .  خود او  ميپردازيم

 اضمحالل نظام آالن در آتن و رم
و عروج تمدن هاى برده دار، سرکوبگر ِو پدرساالر 

 از دل آنها
 آتن

اطالعات به دست آمده از آند وآاوهاى باستانى در                
 7اطراف يونان خبر از سكونت اقوامى مى دهد آه تا  

هزار سال قبل از ميالد ، در اين مناطق به آار شكار             
در .  و جمع آورى دانه هاى گياهى اشتغال داشته اند              

اقوام مزبور آه مطمئنا    .  م.هزار سال ق    4تا    7حدود  
مانند همه اقوام بدوى بشكل مادرتبارواشتراآى زندگى       
می آرده اند، به مرحله آشاورزى و باغدارى اوليه و          

اين اقوام در دورانى      .  بعد گله دارى تكامل می يابند         
دورانى آه به عصر        .  م.ق   1100تا      1600ميان   

هومر (در اشعار هومر          Heroic Age)(اساطيرى
. شاعر اساطيرى يونان آه در نيمه دوم قرن هشتم ق            

ميزيسته و در دو منظومه معروف خود اوديسه و             .  م
تا    16ايلياد تاريخ اساطيرى يونان را در سده هاى                 

باز مى گردد، مرحله    )   قبل از ميالد بازگو ميكند      11
گذار از نظام اشتراآى و مادرتبارى را به نظام پدر                

در اين دوران است آه قبايل          .  تبارى طى می آردند     
مزبور براى اولين بار در هيئت ملت هاى آوچك با                
يك ديگر متحد شده ودر شهرهايى آه دور تا دورشان           

 . با برج و بارو محصور گشته بود مستقر مى گردند
در همين دوران است آه  با توسعه گله دارى،                             
آشاورزى و آغاز صنايع دستى،  توليدات و  ثروت                

می ابد، و اين امر به تدريج اثر خود  را                 آنان افزايش 
در  تفاوت  ثروت و زندگى سران قبايل نسبت به                       

قشرى  از اشرافيت  و                  اعضاى عادى  و پيدايش         
 . آريستوآراسى  قبيله اى پديدار مى سازد

تمرآز تدريجى ثروت در دست اشرافيت قبيله اى در            
پى جنگ هاى پى در پی ای آه قبايل متحد شده                            
مزبوربراى تصاحب زمينهاى بهتر و صد البته غارت  
و چپاول همسايه گان ثروتمندترخود به آن دست مى              

چرا آه نه تنها قسمت عمده            .  زدند، تشديد مى شود      
اسرايى آه بصورت برده در اين جنگها و چپاول ها               

بعالوه  .  به دست مى آمدند نصيب آنان مى گردد                     
قسمت اعظم ثروت هاى بدست  آمده نيز در اختيار                 

 . آنان قرار مى گيرد
قدرت اقتصادى، به تدريج قدرت           به موازات افزايش   

. می آبد           سياسى اشرافيت قبيله اى نيز افزايش                  

 نظام هاى اشتراكى مادرتبار  در همه جا  واژگون مى شوند           
 ) قسمت اول (

)  11( ادامه در صفحة      
 !به محاصرة عزه خاتمه دهيد 
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برنامه ساز تفسير خبر در » 
همين مورد از باطبی سؤال  
ه          ی ب ب اط د ب م د واح ن ک ي م
درستی تاکيد می کند که اگر 
ای         ده ان ز ءب ی ج روه گ
ايت            ه اشد در ن ب حکومتی ن

د   ن گار      .  حذفش می کن ا ان ام
ی          دگی کسان جي وقتی متوجه می شود که اين سخن رن
چون شجريان را باعث می شود که از همکاری بی         

اضافه .  دريغ حکومت وصفار هرندی برخوردار است
ان و      چون  ...  می کند که البته خوانندگانی چون شجري

صدايشان انعکاس شديد دارد رژيم می ترسد حذفشان     
ا                      ) نقل به معنا(  کند  ی ب اطب ای ب ظر آق جای ن ن ا اي ام

م  .  واقعيت وضع موجود همخوانی ندارد چون اگر رژي
ان معترض         از ترس انعکاس رفتارش به آقای شجري
م   نشود خوب همين وحشت را بايد از حسين عليزاده ه

ی            .  داشته باشد چ ترس و وحشت ي اما می بينيم بدون ه
حتما تا حد ممکن  -چنان به روز اين آهنکساز مشهور 

ر            شت ي ن ب کي م هم مدارا کرده است اما آخوند باز هم ت
آورده است که صدای اعتراض عليزاده   -طلب می کند

به ناچار بلند تر می شود ودر ماهنامه فيلم عقده دل را 
ه می              . می گشايد زاده ک ي ل ن ع اما همطراز های حسي

طفی           د رضا ل خواهند بمانند وامتياز بگيرند مثل محم
بايد حضرت بخوابش بيايد ويک قطعه ، طلب کند واو 
ا حال                       ه ت ت گه داش ظار ن ت هم مقامات رژيم را در ان

ان            (  وهوايی دست بدهد  ازی در حد شجري يعنی امتي
ه         .  وبعد قطعه به او الهام شود )  بگيرد ت ب م ال ورژيم ه

داز ارسال                ع رد وب گي از ب ي دارد امتيار می دهد تا امت
ود                    ب کی ن ود وي کی ب روژه ي برنامه گروه لطفی به پ
تورنتو منتظر است ببيند باز هم استادلطفی دبه در می 
ام                       ه ه وعده شده ال طع د و ق آورد يا رضايت می ده

 !.خواهد شد
اق                 ا دوست مشت م ب گوي ت ف برگردم به آغاز مطلب وگ

ده شده         .  موسيقی را پيگيری کنم  آيا آهنگ های خوان
ارشان      در کنسرت های گروه مستان منجر به توقف ک
ه   شد؟ در مصاحبه ديگری که سرپرست گروه با برنام

ه              .  تفسير خبر دارد دک ن ه می ک ت وی نيز تاکيد سر بس
ان در ج       ارش وقف ک ل        .  ت اي ه مس وط ب رب اسالمی م

ی            . ديگريست اطب د ب ظر احم وماباتاکيد بيشتر روی ن
از های         :  اضافه می کنيم ي ت دريک حکومت مافيايی ام

م می شود وهر            حکومتی بين باند های حکومت تقسي
ار کسب                 ي ت راد خودش ام رای اف د ب د می خواه ان ب

ايت             . کنند ه اشی در ن ب اگر عضو باند های حکومتی ن
من حتم دارم که درايران امروز صد  .  حذف می شوی

ره دست              ده چي وازن ا ن ها خواننده خوش صدا، صد ه
ارشان را                       ا مشقت ک ايت دولت ب بدون اطالع وحم

ه          .  ارتقاء بخشيده اند ي ف هوری واليت س  30اما در جم
ن    .  سال است فقط همان چند نام تکرار می شوند    ي م ه

موسيقی دانان متصل به قدرت زير آب تازه واردی را 
شان                  عيت را از دست وق د م خواهند زد که حدس بزنن

ايت   .  خواهد گرفت همين محدود موسيقی دانانی که حم
حکومت را هم پشت خود دارند چشم ديدن يکديگر را    
ندارند ودايم برای هم ميزنند، چطور می شود پذيرفت  
ان      امکان می دهند يک گروه جوان که خطر هست دک
عيت رااز                       وق ج م دري ه ت د ب ن ل ک هنری آنها را تعطي

 .دستشان بگيرد
گر                  .  پيشينه ج ار دي ه اگر ب د ک اسالمی نشان می ده

د               ي دون ق د ب ن ن مجوز برای کار گروه مستان صادر ک
ود            د ب خواه رای                   .  وشرط ن ن گرو ه ب ا چه حد اي ت
د داد ؟      .  برگشت به صحنه در ج اسالمی امتياز خواهن
ان         .  آينده نشان خواهد داد ت روه مس ار گ قطعه ای از ک
 ■.را اينجا ببينيد وبشنويد

 ?watch/com.youtube.www://http
0l0S10wue17=v 

 :بصير نصيبی 
ه                 ی ک ا دوست ل ب ب دی ق چن
ا           ی وي ت مشتاق موسيقی سن
موسيقی اصيل ايرانی است  
د    ن وخودش هم اگر تنبلی نک
د     . دستی به زخمه تار ميزن

ردم    او .  تلفنی صحبت می ک
ر شور                 روه جوان پ با اشتياق از کار متفاوت يک گ
صحبت می کرد به نام مستان ومتعجب بود که چطور  
ای            ر از مکر وري جرأت می کنند شعر هايی که بيشت
ی را             ه شکن وب شيخ می گويد، مستی، باده خواری وت
خاب                ت ايشان ان سرت ه ن تبليغ می کند برای اجرای ک
خاب شعر        کنند ؟ البته امتياز کار اين گروه فقط به انت

ا ،سکوت       .  های متفاوت محدود نمی شود ه بعد از سال
ه              ده ک ن د خوان ن وسکون موسيقی سنتی، و دلی دلی چ
ا                       د ب ن ا زد وب وده و ب درشان ب انگار موسيقی ارثيه پ
گال خود        حکومت سرنوشت موسيقی ايرانی رادر چن

د        رده ان ر ک حرکی                  .  اسي د وت ن گروهی جوان می آي
در نهايت اگر .  درموسيقی سنتی متداول ايجاد می کنند

مقامات الاقل به يک نوع موسيقی هم به معنای واقعی  
د  ر سر راه                 کلمه ارج می گذاشتند نمی باي عی ب ا ن م

د         ن ن اد ک ج روهی اي ن گ ي ن دچ ن      .  رش ان دشم ن ا اي ام
ر                      هنر ات ئ ی، ت ق ي وس ه م هستند به خصوص نسبت ب

م     وسينما عناد وکينه می ورزند اما چون می خواهند ه
ی                 ر دوست ن م ژست ه د وه يک رژيم سرکوبگر باشن
ی                       ق ي وس ی از م ع م ش ج ي ال پ دس ن د از چ رن ي گ ب

ونوازندگان وخوانندگان را با شرط وشروطی           دانان
ه هر            .  تحمل می کنند ان ب قی دان يا بهتر بگوئيم موسي

. ساز رژيم رقصيده اند وهر حقارت را تحمل کرده اند
در ابتدای استقرار رژيم ماليان هرنوع موسيقی حرام (

وی       وی پست محسوب می شد ونوازندگان سازشان را ت
ان را اشاعه          ن خانه مخفی کرده بودند وحکومت هم اي
اه        دهنده فساد معرفی می کرد وصدا وسيما حتا اگر گ
ر        به داليلی چند قطعه موسيقی پخش می کرد ، تصوي
د خود ساز را نشان               ن برداران تلويزيون اجازه نداشت

ا                      .  دهند ده وي وازن ا ن قی دان و ي وسي آيا برای يک م
ن    ) خواننده تحقير ی از اين فراتر امکان دارد؟ برای اي

که به گونه هميشه نوشتارم را به سند قابل اتکا متصل 
ا                     زاده را ب ي ل ن ع دحسي ه جدي کنيم بخشی از مصاحب

 :عينا نقل می کنم 87آبان  386ماهنامه فيلم شماره
اده است                  ...  «  رود و آم ي ه م ن ه روی صح کسی ک

کنسرتش را اجرا کند اصالمعلوم نيست اين اجازه را      
 .بدهند ويا ندهند

ل مسخره ايست           21اين ها واقعا در قرن ....    اي مس
م   ي زه روی               .  که ما دچارش هست ي گ ده ان ن چون االن ب

د از    سال     35صحنه رفتن ندارم چون حاضر نيستم بع
ن شده          ي وان تن به توهين بدهم االن گرفتن مجوز جز ق
ه ام هزار            ت است وقتی برای اجرا روی صندلی نشس

اشم        ه ب ت داش ا  .  نگرانی باعث می شود خيال راحت ن آي
م        ه برق می رود؟ آياماموران نمی ريزند وبرنامه را ب

 »نمی زنند
ه                 ی او ک ت زاده وق ي ل ن ع به استناد مصاحبه آقای حسي
رای   آهنگساز ونوازنده ای سرشناس است بايد مجوز ب

ه        »  گروه مستان« .  هر اجرا بگيرد ه ب ار ک از اين رفت
د معاف                   ن وان می ت م شده ن گفته عليزاده جز قوانين ه

ا  .  باشند پس چرا اين گروه را در ابتدا تحمل می کنند ت
ه دست می              يت ب ق وقتی رشد می کنند وبه تدريج موف

هوری                       .  آورند ا از جم ه رای خروج آن عی ب ان حتا م
م گل     .  اسالمی هم ايجاد نمی شود کار آنها در خارج ه

د        .  می کند ن ران وقتی در يکی از تور های خارج ار اي
د   .  مطلع می شوند بايد اندک، اندک بروند ع چند روز ب

يت            ال ع ازدستور وزارت ارشاد برای متوقف کردن ف
ر        ا       صدای گرو ه مستان در برنا مه تفسير خب ک ري ام

گی          «  . هم شرکت دارد »  احمد باطبی«  ن ا ل د چ جمشي

ويژه      آنترل بردگان مسلح آرده بودند، نيروى پليس           
عمر آن به قدمت تاريخ          اى را نيز، آه به قول انگلس       

تمدن شان است، براى  آنترل شهروندان عادى خود              
در حالى آه سازمان آمون و             .  بوجود آورده بودند     

همگانى براى دفاع از خود       نظام آالن ، تنها يك ارتش
براى امور داخلى خود نه     .  در برابر قبايل ديگر داشت    

اين .  ويژه      داشت و نه نيروى پليس               نياز به ارتش    
تفاوِت افتخار آميز آالن و جامعه بدوى  با عالی ترين            

 .    شكل  دمكراسى در دوران تمدن بود
قصد من از توضيح نسبتًا مشروح باال نه تنها نشان                  
دادن نكته مزبور بلكه همچنين اين بود آه گذار از                     
جامعه آزاد، عادالنه و برابرى طلبانه انسان اوليه به              
جامعه غير عادالنه، نابرابر و اسارت بار بعد از آن،             

 . به آسانى انجام نگرفت و نمی توانست هم بگيرد
بعبارت ديگر،اسيرآردن، برده ساختن، به فحشا                      
آشاندن و به ذلت و پستى انداختن انسان، آه به                            
هزاران و صدها هزار سال سال زندگى شرافتمندانه و    
آزاد عادت آرده بود، جز از طريق زور، سرآوب و             
آزمودن پى درپى اشكال متفاوت بكار بردن آنها امكان         

در حالى آه نظام اجتماعى قديم، به خاطر           .  پذير نبود 
ماهيت انسانی اش،بطورآامال خودبه خودى و طبيعى،   
و دور از هرگونه  درگيرِى حداقل داخلى، برقرار                   
  شده بود، ولى نظام اجتماعى جديد به خاطر تناقض                

با سرشت آزاد و طبيعى انسان، فقط با زور و                       اش
سرآوب و در يك دوره طوالنى و پايان ناپذير بود آه             
 . می توانست خود را بر زندگى انسان اوليه تحميل آند

 رم
ما همين تغيير و تحوالت را، حتى با شدت و حدت                    
آامال بيشترى، در رم، در جريان فروپاشى نظام آالن         
و تحول آن به جامعه طبقاتى بعد از آن نيز مشاهده                    

در آنجا نيز، مانند نمونه آتن، در جريان رشد         .  مىكنيم
ثروت و اتحاد قبايل بدوى آه قبال مادر تبار بوده اند                
اشرافيت قبيله اى، بوجود آمده و رشد می آند، و در                
طول زمان، در جريان جنگهاى غارت گرانه بعدى                 
قدرتمند تر مى شود، و سرانجام در حالىكه قدم به قدم 
قواعد زندگى اشتراآى آالن ها را با قوانين جديد خود          
آنار زده و از اعتبار مى اندازد، پايه هاى قدرت خود            
را بعنوان يك طبقه جدا و مسلط بر ديگران محكم مى              
آند، وسر انجام با رسميت بخشيدن به مالكيت                              
خصوصى و ايجاد ارگانهاى سرآوب و دولت خود را          

آشورى و بعد        در برابر توده آالن و مردم درمقياس         
 . نيمه جهانى سازمان مى دهد

در اينجا نيز مانند نمونه آتن، اين روند به تشديد                          
طبقات متفاوت منجر                تمايزات درونى و پيدايش           

"مىشود (پاتريشين:   "(Patrician      طبقات ....ها آه
زميندار، صاحب تجارت و صنايع دستى هستند،                      

ها آه شهروندان عادى و          "  پلب"ها و     "     پوپولوس"
آه "  پرولتاريا"طبقات ميانى را تشكيل ميدهند، و                   

 . متشكل از آارگران و طبقات بى چيز مى باشند
و آز لجام گسيخته طبقات           در اينجا نيز بدنبال حرص      

سرآوبها، انقالبات   تازه به دوران رسيده، و بخصوص
و درگيرى هاى بى پايان خونين، سرانجام، بنا بر                     
قانون اساسى جديدى آه شباهت به قانون اساسى يونان 

قوانين سولون داشت، همه مردانى آه حق              بخصوص
حمل اسلحه را دارند، بر حسب ميزان مالكيت و                        

طبقه تقسيم مى گردند و ششمين                5ثروت شان به        
طبقه، پرولتاريارا، آه يا اصال مالكيتى نداشته و يا                  

آمتر از دارائى طبقه پنجم بوده بكلى خلع              دارائى اش 
 . سالح و از حق حمل اسلحه  محروم مى نمايند

در اينجا نيز در مجمع عمومى آه محل آليه تصميم                 
گيرى هاست، طبقه اول آه نه از لحاظ نفرات ، بلكه               
از لحاظ آراء، آه متناسب با ميزان مالكيت هر طبقه               
بوده، اآثريت را داشته  دست باال را به دست مى                       
آورد و هر تصميمى را آه مايل است به تنهائى از                    

  . تصويب مى گذراند
از آنكه در اثر توسعه ثروت و در                در اينجا نيز پس    

نتيجه آن جمعيت برده گان، آنترل آنان عمده مى                       
شود، نيروى نظامى ويژه اى بوجود مى آيد آه وظيفه           

دفاع از اموال طبقه دارا در برابر خطر خارجى                اش
 . بردگان و پرولتاريا مى باشد  و شورش

" در اينجا نيز از درون آشمكش هاى طوالنى ميان                 
ها بر سر تصاحب زمين ها و       "  پلبين"ها و   "  پاتريشين

ها با " پاتريشين"مقامات دولتى ، سرانجام با يكى شدن 
طبقه زمينداران بزرگ و نزولخواران و بلعيدن زمين          
هاى دهقانان آوچك و استفاده از آار بردگان جامعه                
بحد نهائى خود قطبى مى شود و باين ترتيب راه به                   
روى عروج امپراطورى آامال مردساالر و قدرتمند             

 . رم هموار مى گردد
■■■ 

 حرفه اى بجاى توده مسلح آالن  جايگزينى ارتش
به همين روال و به موازات اين تغييرات، آار جدا                   
شدن قدرت نظامى از توده آالن و قرار گرفتن آن در            

در اصالحات  .  دست طبقات حاآم نيز تكميل مى گردد       
بود از         مهم ارتش        سولون، سواره نظام آه بخش          

اعضاى تنها دو طبقه اول تشكيل می افت، و پياده                     
طبقه چهارم يا بعنوان پياده نظام         .  نظام از طبقه سوم     

سبك و بدونی سالح و يا در ناوگان دريائى به صورت 
 . احتماال مزدبگير خدمت می نمود

به اين ترتيب، در جريان استقرار نظام مردساالرى و           
مالكيت خصوصى و به دنبال آن از هم پاشيدگی                         
آالن، اين تنها زنان نبودند آه همانطور آه در گذشته            
ديديم، از موقعيت برابر و باالى خود در آالن به                       
وضعيت برده وار خود در نظامات بعد از آن سقوط                

در اينجا مىبينيم آه چگونه، بهمراه آنان،         .  می آردند 
تمامى توده عادى آالن نيز موقعيت برابر خود را از             
. دست داده و به وضعيت فالآت بار موجود مى افتد               

تفاوت تسليح همگانى در آالن با تسليح حرفه اى در               
 . نظام بعد از آالن در همين بود 

در گذشته و در نظام قبيله اى ، نظام  تسلسح همگانى               
. با ساختار اشتراآى و يكدست جامعه سازگارى داشت        

در نظام مزبور آه در آن همه افراد قبيله مسلح بودند،           
به هنگام خطر، همچون تنى واحد براى دفاع از خود             

، نظام جديد براى        در حاليكه اآنون   .  به پا مى خاستند     
و چند پاره شده خود نياز به                    حفظ ساختار متناقض    

نيروى ويژه اى داشت تا از يكى در برابر ديگرى                    
طبقه جديد به موازات آنكه می بايست فرد         .  دفاع نمايد 

عادى آالن را خلع سالح می آرد الزم بود تا از                         
همان افراد خلع سالح شده نيز، براى دفاع از خود در            

 .ديگران، نيروى مسلح ويژه اى بسازد  برابر تعرض
اين آار را آتنى ها ابتدا و در دوران قبل از اصالحات 
سولون، با ايجاد يك نيروى دريائى مختصر براى                    
حمايت آشتى هاى تجارتى خود و جنگ هاى دريائى             
آوچك شروع  و بعد با تقسيم آل حوزه تحت نفوذ                       

و موظف آردن     "  Naukrariai"ناحيه      12خود به     
هر ناحيه به فرستادن نفرات و تجهيزات الزم براى                
يك آشتى جنگى به اضافه دو سواره نظام تكميل                        

بااين حال، با گذشت زمان و بدنبال اصالحات         .  نمودند
سولون،  توسعه توليد و ثروت اجتماعى و ترآيب                    

طبقات به مقدارزيادى تغيير آرده بود، بطوريكه         قديمى
درپى پيشرفت مبادله و تجارت و آألتوسعه توليد بر              
تعداد بردگان به مقدار آامال چشم گيرى افزوده شده                

اصلِى جامعه      بود ودر نتيجه اگر در گذشته تناقص               
   ميان اشرافيت و توده  مردم بود، اآنون با  افزايش                   
چشم گير بردگان،اين بردگان و در آنار  آنان  تحت                 

 )خارجى ها و ها و برده هاى آزاد شده             (  الحمايه ها    
 . بودند آه در برابر آل شهروندان قرار مى گرفتند

در دوران بعد از سولون، آتنى ها، در شكوفاترين                    
هزار   365 دوراِن خود، از نود هزار شهروند آزاد،            

خارجى ها و    (هزار عضو تحت الحمايه         45برده و    
براى همين است    .  تشكيل مى شدند   )  بردگان آزاد شده   

آه در اين دوره سازمان نظامى آتن شكل ديگرى                      
به اين معنا آه در حالی آه آنترل               .  بخود مى گيرد    

در دست ثروتمندترين طبقه قرار مى گيرد و                  ارتش
بسيار آمى می يابد، بردگان         طبقه چهارم در آن  نقش      

بنابراين، در   .  در آن هيچ نقشى را دارا نمى شوند                 
حتى در عالى ترين          دولت ، بقول انگلس     ...اينجا هم    
در     ، يعنى در شكل جمهورى دمكراتيك اش            شكل اش 

. آتن، بر پايه نيروى مسلح جدا از مردم قرار مى گيرد
  و ناوگان دريائى اش         در سازمان نظامى جديد ارتش      

نفرات خود را مستقيما از مردم يعنى شهروندان تامين          
بعبارت ديگر نيروى مسلحى آه قبال از             .  مى نمايند  

ديگر تشكيل می        بخشى از شهروندان در برابر بخش       
شد، اآنون آه بردگان به خطر اصلى تبديل شده اند،               

  .از آليه شهروندان و فقط از آنان تشكيل يافته است 
براى همين است آه در سازمان جديد برده گان به                     
هيچ وجه حق حمل اسلحه و شرکت در ارتش را                        

کار اين ارتش  دفاع  در برابر دشمن خارجى            .  ندارند
 . و آنترل بردگان مى باشد

آن     باين ترتيب است آه دمكراسى يونانيان و در راس          
آتنيان، آه روشنفكران متمدن غرب براى پوشاندن                 
آثافات تاريخ خود آنقدر به آن می نازند، همچنان                      
دمكراسى براى بخشى از جامعه و نه مانند  آالن                      

تازه همين دمكراسى نيمه آاره       .  براى تمامى آن است    
آه     آتنى ها در آنار ارتش       .  بشدت می لنگد     نيز پايش 

همانطور آه گفته شد آنرا براى دشمن خارجى و                       

)  10(ادامه از صفحة ...... زن الهة آسمان   
 

 به بهانه توقف كار گروه مستان در جمهوري اسالمي  
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 .اگراز روشنگر مي آموزيد و آنرا در مبارزه با مذهب و خرافات موثر مي دانيد با كمك ما لي خود آنرا ياري نمائيد

 
"ِغناء"در مبحث " بنی بال"ترجمان رساله آيت اهللا   

 
اطروش طبرستانی:به قلم   

!"“تا باشد که مورد هدايت قرار بگيريد  
 

 فسمتی ازترانه                                                                                      مبحث مورد اشاره  
    

تنها تو کوچه نريا —ای قشنگتر از پريا  نهی از منکر   
 خوشگال بايد برقصن امر به معروف 
 مثل يک نور کوچولو اومدی و ستاره شدی اعجاز 
 دلم فقط تو رو ميخواد تارک الدنيا 
 برخيز شتربانان بربند کجاوه جهاد 
 ای خانوم کجا کجا؟ صيغه فضولی 
شفاعت –قيامت  من آشفته رو تنها نذاری –برای روز ميالد تن خود   
انفاق –صدقه    دارو ندارمو بگير مال خودت مال چشات 
 تو محشری از همه سری ذکر 
 هر کی يارش خوشگله جاش تو بهشته وعدة الجنت 
 دلم هوس رطب کرده افطار 
 يا منو ببر به خونتون يا بيا به خونه ی ما جبر و اختيار 
 تو عزيزدلمی ، تو عزيزدلمی ، تو عزيزدلمی حمد القلوب 
 پری   پری   الهی  وربپری نفرين 
 يه يار خوشگلی دارم شکر زبانی 
 اگر اون مهندسه، منم پی اچ دی ميگيرم علم اکتسابی 
 و به شوق فردا که تو راخواهم ديد ،چشم به راه ميمانم انتظار فرج 
 ديگه دوستم نداری ، ديگه دوستم نداری سعه صدر 
 مو ميرم به بندر  سی  هوای ياران صله ارحام 
 افسوس که اين مزرعه را آب گرفته عذاب الهی 
 دهقان مصيبت زده را خواب گرفته والضا لين 
نماز   –طهارت  -وضو    من وضو با نفس خيال تو ميگيرم و تو را ميخوانم 
 ميرم از شهر تو و يه کوله بار خاطره هجرت 
دسته شيطونو بستی -بابا تو ديگه کی هستی  ذنوب الشياطين   
 آره خودم فداتم شهادت 
حق الزوجين –نکاح   ميخوام بيام دستت کنم بيای تو سرنوشتم -يه حلقه طاليی اسمتو روش نوشتم    
همين امشبو داريم -يه امشب شب عشقه  ليلة القدر   
 با هم پشت ما کوهه ، نميترسيم ، نميافتيم وحدت 
به حقه هر چی عشقه ما رو بهم برسون -خداخدای مستون،خدای می پرستون  دعا   
بدعت –تحريف    بزن باران که دين را دام کردند 
 منو با خودت ببر اهدنا صراط المستقيم 
 من به رفتن قانعم قناعت در طلب 
 شب تولد عشق دلم رو هديه دادم زکات 
ديوونه شو ديوونه –ديوونه  –ديوونه  استهزاء   
 يه ماچ دا دو دمش گرم اکرام ايتام 
 نمره ی بيست کالسو نميخوام ايثار 
مباهله –کظم غيض    منو تهديد ميکنی ، که يه روز از پيشم ميری 
بگو منو کم داری بگو   ادعونی استجب لکم   

 
!لتماس دعاا " " 

 الشيخ فی بالد الکفر الی العمامه بل المستخبارات الدولة الکريمه فی الجمهورية االسالميه فی االيرانيه

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اينها "... گفته بود  احمدی نژاد در بيرجند با انتقاد از روشنفکران ايرانی و منتقدان خود 

شيطان پرستان مدرن اند، برخی قيافه روشنفکری می گيرند، به اندازه يک بزغاله هم از 

   ."شعور ندارند دنيا فهم و 

   

  :پاسخ سيمين بهبهانی به احمدی نژاد 

   

  شنيــدم باز هم گوهر فشــاندی

  که روشنـــفکر را بزغاله خواندی

   

  ولی ايشــان ز خويشـانت نبـودند

   در اين خط جمله را بيــجا نشـاندی 

   

  سخـن گفـتــی ز عدل و داد و آنرا

  به نان و آب مجــانی کشــاندی

   

  از اين َنقلت که همچون ٌنقل تر بود

  هياهــو شد عجب توتــــی تکانــدی

   

  سخن هايت ز حکمت دفــتری بود

  چه کفتر ها از اين دفتر پراندی

   

  وليــکن پول نفـت و سفره خلــــق

  ز يادت رفت و زان پس الل ماندی

   

  سخن از آسمان و ريسمان بود

  دريـــغا حرفـی از جنـــگل نراندی

   

□□□ 
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رود     ي د              .  چرا نزد محمد م وي ه وى مى گ ه  :  شاعر ب ب
د          ديدار پيغمبر   دوستش  .  ميرود تا به دين اسالم در آي

ه     ان ق اش   بدو مى گويد آه اسالم روابط جنسى آزاد و ع
را حرام و قدغن آرده است، و اعشى پاسخ مى    )  زنا( 

ى         ت ي م دارد،    دهد آه اين امر به هيچ وجه براى او اه ن
د           اما دوستش ده ي ه م د               : " ادام ه محم ى آ دان ي ى م ول

ن             " شراب را هم حرام آرده است؟ ه اي ك ن ي م اعشى ه
  :سخن را مى شنود می گويد

اى قوم مرا درزنا رغبتى نماند، چرا آه پير شدم و     "
دك          عمردر آن به سر بردم، اما در شرب  را ان خمر م

ن                هوسى مانده است ، اآنون باز پس  را اي ا م روم، ت
ان                   نيز آمتر شود و  هوس م ل م و مس از آي آينده سال ب
ه    .  شوم يل ب اين بگفت و هم از دِر مكه باز گرديد و به ق
و اتفاق چنان افتاد آه اعشى هم در آن     .  باز رفت  خود

د و اسالم               ي رس ده ن ن از وى     سال به مرگ آمد و به آي
 4."فوت شد

ع       البته همانطور آه در پانويس ن ابن هشام آمده است م
ا      اقض            شراب در مدينه اتفاق افتاد و ب ن ان ت ت ن داس   اي

گى           .  دارد م ساخت با اين حال خود داستان حتى اگر ه
است آه اعراب براى لذت جوئى از     باشد بيان اهميتى

  .زندگى من جمله شراب خوارى داشته اند
مسلم است آه اسالم با اين روحيه زنده و سرشار از         

ه    -لذت جوئى در زندگى ي االعم و       آه ويژه انسان اول ب
ه                     ك راى آن وده، مخالف و ب االخص ب اعراب بدوى ب

ه،        بتواند براى آماده ي سازى و تباهی روحى انسان اول
ای       ي د دن او را از لذت های دنيوی روگردان نموده دلبن
ديگر بنمايد، مقدمتا بايد آنرا با برچسب هرزگى و بى    
االخص                      ردم و ب ظر م وه داده در ن ل فكرى، زشت ج

  .مسلمانان خوار و بى اعتبار گرداند
ه       اين آار، هنوز هم  توسط مبلغين ناآگاه اسالمى ادام

ن       "  ايزوتسو" دارد، من جمله   پرفسور  آه با وجود اي
ورد اسالم دست می                       ی درم ب ال کات ج که برروی ن

ن           ي ق ق ح اری از م ر     گذارد، ولی متاسفانه مانند بسي غي
  و نقش  از عدم درك پديده اسالم  مسلمان،  تحقيقات اش

رد     اب خود        .  تاريخى آن به شدت رنج می ب ت وى درآ
د      -مفاهيم اخالقى"تحت عنوان  ي ج ه  "  دينى درقران م آ

از          رده و ب من به آرات از آن در آتاب خود استفاده ک
وحى،         اده ل هم خواهم آرد، درآمال سطحی گری و س
و به تقليد کورکورانه از خود قران ، ايده آامال طبيعى 

دگی         و انسانى اعراب بدوى در امر لذت جوئى در زن
رن           -را د انسان ق دگی، و               21که با دي ه زن نسبت ب

ا                      اسی در عصر م م رواشن ل آخرين پيشرفت های ع
اه، افسرده و بى                    انطباق دارد، در مقايسه    ي د س ا دي ب

يك                 ه مظهر شادى و ن روح مذهبى آه با هر آنچه آ
ورد     بختى انسان است   مخالفت مى ورزد، اين طور م
  :داورى قرار ميدهد

ديشه                           " ى ان كروب ن نسل بى ف ي ن ان چ ي درست درم
ده              ي ق رخاست و ع د ب  وبلهوسى بود آه حضرت محم

امت را اعالم                            ي اد و ق ع ات اخروى و م جديد به حي
ت ش       .  داش وي ون خ رام ي ى ،                اودر پ رزه گ ز ه ج

 5."و لذت جوئى نمى ديد  دنياپرستى
خى          اري همانطور آه گفته شد يكى ديگر از وظايف ت

ذت   اسالم اين بود آه اين روحيه سرشار از زندگى و ل
ه                             را ب رده، آن ان ب ي ان اعراب را از م ي ى در م جوئ

وى، و         روحيه اى افسرده از بى حاصلی    ي ِى دن زندگ
گر،    .  دست شستن از لذات آن تبديل نمايد به عبارت دي

ه             روحيه زنده و سرفرازانه ه روحي دوى را ب عرب ب
دگى         اسر زن مرده، پست و بنده وارى آه بايد در سرت

ه سر                    از خدا  در ترس ه او ب از ب ي و روز قيامت و ن
د،       برده، خود را در بندگى محض رار ده در گاه وى ق

دات  .  مبدل نمايد دي ه                 به ته ن روحي ر اي راب ران در ب ق
 :جهان گرا و شادجويانه عرب بدوى توجه آنيد

حقيقِت آاِر دنياست و در   بازيچه ايست آودآانه، و اين
اهى            ي ارد وگ ب ع ب َمثل مانند بارانى است آه آه به موق
ه شگفت                       رزگر را ب د و ب روي ن ب در پى آن از زمي

س       پ دازد و س ود و                     ان ه زود خشگ ش رى آ گ ن ب
 2."بپوسد

دوی     طبيعی است که زندگی انسان آنطور که اعراب ب
و همۀ  انسان های فعال و تالشگر در طول تاريخ می  
فهميده اند، دل بستن به همين فعاليت و تالش جمعی و   
رداشت محصوالت                  اشت و ب ی ک روزمره خود، يعن
خشی از           ن ب غذائی برای رفع نيازهای خود و اندوخت

در حاليکه محمد .  آن برای روزهای بد آينده بوده است
بر اساس ديدگاه جديد خود، و به طور احمقانه ای، از     
ار و             ه محصول ک اعراب بدوی می خواسته که دل ب
د        گردن . کشت خود نداده از آن شادمان و شگفت زده ن

چرا که گياه، زندگی ابدی نداشته وسرانجام خشک می 
ود ا                   .  ش ه ن ه ت ز ن ي ه چ م شت ه ه ه در ب ک ي ال در ح

اشد    ب ن،     .  حاضروآماده بلکه جاودانه و ابدی مي راي اب ن ب
ۀ خود          ون ارگ م ي می بينيم که چگونه محمد با تعليمات ب
سعی داشته است تا اعراب بدوی و به طور کلی انسان 
ات       ه حي را از تالش و فعاليت روزمرۀ خود، چيزی ک
ه، وی         ت از داش و زندگی اش به آن وابسته بوده است ب
ه جای           د، و ب را  به موجودی تنبل و خيالی تبديل نماي
ج آن وی             اي ت کار و کوشش شخصی و لذت بردن از ن
ی            ال ي دا، موجود خ را به بندگی و گدايی درگاه کرم خ
وده     پليدی که بی نهايت جبار، ستمگر  نادان و احمق ب

ی                 .  است، وادارد ات و انسان ي ه ای از اخالق اين نمون
ۀ               ع ام اب کردن آن در ج بوده است که محمد در پی ب

 .بدوی عربی بوده است
البته بايد توجه داشت آه ثروت دوستى عرب بدوى که 
ر              د در اث ن رد، هرچ ي محمد آنرا زير انتقاد خود می گ
ردی و         نگ ف نفوذ مالکيت خصوصی در چهارچوب ت
ا           حال، ب ن ا اي بعضا استثمارگرانۀ خود محصور بود، ب

 .  ثروت اندوزى سرمايه دارى فرق اساسى  داشت 
ه می                         ود آ راى آن ب دوى، ب ى عرب ب روت دوست ث

ا  ى است،          دانست زندگى ابدى و طوالنى دست ن ن ت اف ي
اقى               راى او ب ه ب لذا سعى مى آرد از عمر آوتاهى آ

ل       . مانده  نهايت لذت را ببرد داق از اينرو، براى او، ح
ذت             ۀ ل أل ر سر مس تا آنجا که به مباحثه اش با محمد ب
ره                 ه جوئی از زندگی مربوط می شود، مصرف و ب
ن                          دگی اي ذت از زن راى ل بردارى شخصى از آن ب
ار           ه ک ره و ب دنيائى، يعنى يك هدف انسانى، و نه ذخي

ود    ا   .  گرفتن آن برای  استثمار ديگران ب ار       او ب ن آ اي
زيرا از نظر . را طوالنى آند  سعى مى نمود تا عمرش

ايت        ه ذت           او، اگر هدف از زندگى در ن زى جز ل چي
ذت                بردن از آن نيست، پس ردارى و ل ره ب ه ا ب تنها ب

. بيشتر از آن بود آه می توانست آنرا طوالنى تر نمايد
دوى         "  َطَرفة بن اْلَعبد" شعر معروف  شاعر معروف ب
 :  اين نكته مىباشد  بخوبى گوياى

 
ه جنگ               " ام گ ن ه در ه ك اى آنكه مرا مدام به خاطر آن

هستم، و از پيروى لذات روى بر نمى تابم مالمت مى  
 گردانى؟ * آنى، آيا توانى مرا ُمَخِلد

ى، پس                        ران ى مرگ را از من ب وان   اما چون نمى ت
شى                             ي ر آن پ ار دارم ب ي ت ه در اخ ى آ روت ا ث بگذار ب

 3".گيرم
 .صاحب عمر طوالنى و ابدى* 
 

 شراب خوارى در ميان اعراب
راى اعراب شراب خوارى،                دگى ب از جمله لذائذ زن
ن   شعر و  روابط جنسی آزاد و عاشقانه بود آه مهمتري

د            تفريحات مورد عالقه آنان را تشكيل می داد و محم
مى         .   هر سۀ آنها را منع می کند دي بنا به يك روايت ق

ه قصد       شاعر معروف عرب         "  َاعشی" هنگامى آه  ب
رون    ديدار محمد و گرويدن به اسالم از قبيله خويش بي

ه                  دوستانش   در راه يكى از.  مى آيد رسد آ پ ي از او م

اومت مى                           ق د م ظام جدي ر ن راب ه در ب همان طور آ
ه      آردند، به آسانى نيز تن به اصول ع ام ضد اخالقى ج

 . جديد نمى دادند
ات            ي راخالق راب ا درب ك ري مقاومت جوامع بومى قاره ام

ه          فاسد  ى آ ات ف حري و تبه آارانه مهاجمين مسيحى، و ت
ات        ي ى         اين نماينده گان بربريت از اخالق واال و انسان

د،      ن اي م جوامع بدوى آمريكا مى نمودند وهنوز هم می ن
رِ  ه                 نمونه زنده و معاصرت ع ام حريف سازى ج ن ت اي

 . متمدن از  اخالقيات و نظام اجتماعى ماقبل خود است
ذاهب                                ن م ري أخرت ت كى از م ه ي اسالم نيز آ

وان               ا دادن عن وده است، ب توحيدى در تاريخ بشرى ب
ار شرم آور و         "  جاهليت" به نظام ماقبل خود، همين آ

بدوى و نظام اخالقى    غير اخالقى را در مورد اعراب
 . رايج در ميان آنها مى آند

د              طبيعى است آه اعراب بدوى در زمان محم
يش      اره                  نيز مانند همتايان آم و ب خى خود در ق اري ت

ه             ه ب د آ آمريكا، به راحتى زير بار نظام اخالقى جدي
ده                    ول و ضد اخالقى مى آم ق ع نظر آنها کامالغير م

ن  .(  است، نمى رفته اند براى اطالعات بيشتر به اثر اي
 )آنيد     ، مراجعه"در تاريخ  زن و سكس"نويسنده 

د از                     ی محم ت ز وق ي ورد ن از اينروست آه در اين م
 متقاعد آردن اعراب به قبول اخالقيات زشِت توحيدى

رده است،                        ه بسر مى ب ك ه در م خود، در دورانى آ
ررات اسالمى از                  ق ى م ل عاجز می ماند، اجراى عم
درت         طريق زور و تهديد را، پس از آنكه   صاحب ق

 مى شود، در پيش می گيريد 
بررسى اين تناقضات نه تنها به درك بهتر علل ناآامى 

عقب افتاده و ضد   محمد در تحقق مسالمت آميز اهداف
گرى      اخالقى خود در مكه آمك مى آند، بلكه نمونه دي
از اين حقيقت را نيز به دست می دهد آه چرا نظامات 
ى       جديد و مذاهب توحيدى، به خاطر ماهيت ضد انسان

ه در                  واستثمارگرانه ك ل ان، ب ت ا در عربس خود، نه تنه
 همه جا، تنها به اتكاى قدرت اقتصادى ونظامى، يعنى

ارهاى         ي ع از طريق زور و خشونت بود آه توانستند م
دوى          ه ب ع ام ل        اجتماعى و اخالقى خود را به ج ي حم ت

  .نمايند
 شادآامى و لذت طلبى از زندگى و  ثروت

ذت               خالف ل گرم دى دي اسالم مانند همه مذاهب توحي
ا        جوئى از زندگى و شادآامى و خوشبختى در ي ن دن اي

ا     .  بود ي چرا آه درغير اين صورت، دل بستن به آن دن
م       و لذت هاى آن، به عنوان پشتوانه دا، آ اطاعت از خ

ا   .  رنگ مى شد ه از همين رو در سوره هائى آه در آن
وى        نهى از ثروت اندوزى ي ذ دن و بهره بردارى ازلذاي

ودن         ه دارى ب اي شده است، اين، نه به خاطر ضد سرم
دوى           اسالم، بلكه به خاطر آن بوده است آه  اعراب ب

ا              ي ن دن دى در اي ثروت را الزمه زندگى طوالنى و اب
دگى             ه زن ا را ب ه می دانسته اند، و محمد براى آنكه آن

ه                  ات خود ب د، در آي ن وجه آ ا     ابدى در آن دنيا مت ه آن
توصيه مى آرده است آه به جمع آورى ثروت در اين 
ا                        ه رای آن ا ب ي ن دن روت در اي دنيا دل نبندند، چون ث

 .زندگی ابدی به بار نمی آورد
فى نسبت        از اينرو، قصد محمد از اين آيات نه نظرمن

واقعگرايانه اعراب   به خوِد ثروت، بلكه مخالفت با ايده
ا و جلب            ي بدوى در امر لذت جوئى از مواهب اين دن

وده            توجه آنها به مواهب ا ب ي واهى و خرافى در آن دن
ن        .  است ى از اي ائ برای روشن شدن مسأله به نمونه ه

راز شده             ه اب ك گاهی می            آيات آه همگى در م د ن ان
 : اندازيم

ه    "    واى بر هر عيب جوى هرزه زبان، همان آسی آ
رم   مالى جمع آرده دايم به حساب و شمارش اش  سرگ

د       پندارد آه مال و دارائى دنيا عمر ابديش.  است  خواه
 1." چنين نيست. بخشيد

و                          " ه ا ول ي ى دن ان دگ ه زن د آ ي دان اران ب ي َاال اى هوش
ا              و تفاخرو "  زنانه"   وعياشى و آرايش ى ب ائ ت خود  س
قت               يكديگر و حرص ي دان درحق رزن افزودن مال و ف

 بخش اول
 مذهب و سقوط اخالقي هولناك بشر در آن

زی                          گي ه طور شگفت ان ون ب ن اک دی ت وحي مذاهب ت
ی و                       ات انسان ي ان اخالق دگ ن اي م توانسته اند خود را ن

در حاليکه واقعيت امر     .  پاسداران جدی آن قلمداد کنند
ن              ري ت زرگ ع و مروج ب اينست که مذاهب توحيدی منب

د    تالش  .  فساد و تباهی اخالقی در تاريخ بشری بوده ان
رای         وقفه ناپذير مذاهب به حفظ چنين ظاهر اخالقی ب
خود، شايد هم دقيقا به  خاطر ماهيت ضد اخالقی و            
ضد انسانی آنها بوده است که به اين ترتيب سعی در        

 . پرده پوشی آن داشته اند
کيت                              ال ظام م ا آغاز ن که ب ن ول اي ب ن، ق ي م رای ه ب
خصوصی و پيدايش مذاهب توحيدی چه ضربۀ سختی  
د و                     خ وارد آم اري ل ت ب اق بر اخالقيات واالی انسان م
کامل       چگونه انسان بدوی، به دنبال يک ميليون سال ت
ن                  ري م ت ار،  در عظي بی وقفۀ اخالقی، برای اولين ب

که تا به امروز نيز ادامه دارد،     -پرتگاه اخالقی ممکن
حال،      .  سقوط کرد، برای همۀ ما دشوار می باشد ن با اي

ت دارد و                   ي ع ری واق ذي اپ ار ن ک وران ه ط ر ب ن ام اي
ن                  ددی از اي ع ت ه های م ب ن همانطور که در گذشته  ج
عقب گرد اخالقی را نشان داديم، در اين فصل اين بار 
ه می                     ار ادام ن ک ه اي ری ب شت ي با تمرکز و وضوح ب

ن فصل                   .  دهيم ا را در اي ارم ه ک با اين وجود آنچه ک
ت،                ي ع ن واق ا نشان دادن اي برجسته می کند، نه صرف
بلکه اثبات آن با چنان داليل مستند ومشخصی است که 
شايد تاکنون درهيچ جای ديگر باين روشنی و وضوح    

 .   انجام نگرفته باشد
ه                   وط ب رب ق، م ي وف ن ت ی اي واضح است که دليل اصل
ظام    متأخر بودن گذار جامعه عربی از نظام بدوی به ن

ه          .  طبقاتی می باشد ی ب اب ي ت چيزی که ما را قادربه دس
ده          ان اقی م مدارک زنده وباارزش زيادی که همچنان ب

ه            .  اند می کند با اين حال نبايد نقش اساسی اسالم، آي
ده،          ادی زن ن وان اس های قران  و رواياتی را که به عن
اين سقوط اخالقی را به طور مستند و تقريبا مبسوطی  
راموش                 ورد ف ن م د، در اي در خود منعکس ساخته ان

 . کرد
خ و          اري ل ت ب همين امر را می توان در مورد اقوام ماق
ی        ات ق سرخپوست در آمريکا که گذارشان به جامعۀ طب
ام            ج وده است ان به مراتب متأخرتر از جامعۀ عربی ب

 .  داد
 اخالقيات اسالمى در برابر اخالقيات جامعه بدوى

ان           د و جه اي ق محمد در مكه نه تنها در پى آنست آه ع
نش    بينى اعراب بدوى را بر سر هستى ، خلقت   و آفري

نش   ی                   جهان و اساسا نحوه بي دگى و هست ه زن ان ب آن
ذاهب       دۀ م تغيير دهد، بلكه می آوشد تا اخالقيات پوسي

از قدرت ، بردگى روحى    توحيدى را آه بر پايه ترس
ذت         امى و ل ادآ ى     ، افسردگی و دست آشی از ش جوئ

ى و           دنيوى و در يك آالم بر پايه اخالقيات ضد انسان
دوى       ناسالم بنا شده است، جايگزين اخالقيات اعراب ب

ه      "  جاهليت" يا   ب رت آه نسبت به اخالقيات اسالمى در م
   .بسيار باالترى قرار داشته است؛ بنمايد

ده اسالمى،                  در واقع نيز جنبش ي وس ضد اخالقى و پ
دى                بخشى از جنبش وحي ذاهب ت ى م وده    ضد انسان ب

ه                 است آه با پيدايش زديك ب مالكيت خصوصى در ن
ه          چهارهزار سال قبل از اسالم، براى دم ب ار ق اولين ب

براى آنكه انسان هاى   اين جنبش. تاريخ بشر مى گذارد
آزاد و اصيل اوليه را به بردگان مطيع و فرمانبر نظام 

حريف و              زشت    جديد تبديل نمايد، نه تنها سعى در ت
ه                       ك ل د، ب اي م دوى می ن جلوه دادن اخالقيات جوامع ب

دى         مبدع يك سلسله اخالقيات فاسد و ضد  ى جدي انسان
مى شود آه بتواند راه را براى استقرارنظام سرآوبگر 

د        جديد و توجيه بنيان هاى اي م م ن . ضد انسانى آن فراه
طبيعی است که انسان های اوليه آه طى هزاران سال    

د،      با اخالقيات و رسوم انسانى خود پرورش ودن يافته ب
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ا             م مى رود؟ ي زندگى باز  مى گردد؟ يا به بهشت و جهن
 براى هميشه از ميان مى رود؟ 

تجربه و تحقيق و مطالعات پيگير دانشمندان نشان مى دهد  
الب        آه ذرات انسان و موجودات ديگر بعد از مرگ در ق
دگى خود                ه زن د، ب ه ان هاى ديگر، غير از قالبی آه داشت

ه قول اهل                .  ادامه مى دهند يست آه ب البته منظور اين ن
د        »  رستگارى« تناسخ براى  رون ! به ابدان پست يا عالی ب
 : ير و تحوالت مى بينيم آه يدر اين تغ

ـ اصل مسلم و شناخته شده اينست آه هر موجودى از               
تجمع و تشكل و          .  ميلياردها سلول زنده درست شده است

ترآيب اين سلولها در مجموع باعث هستى يک موجود          
بی آه               .  است ال اين موجود زمان معينی، دوران حيات ق

البش            دارد طى می کند تا اينكه عمرش به انتها برسد و ق
واز نو ذرات وجود او به قالبهاى ديگر   ) بميرد( را رها آند

 . . . برود
ات،     حي ـ اصل ديگر اينست آه هيچوقت موجودات جديد ال
وده            ا آى ب د؟ ب نمى دانند آه قبًال چه بوده اند؟ آجا بوده ان
الب         ه ق اند؟ چطور و چرا بوده اند؟ چه زمانی و چطور ب

 . . . جديد در آمده اند؟ 
ـ اصل بعدى اينست آه من بار ديگر به اين صورت آه          
م، ولی ذرات بدن            اب هستم، زاده نمى شوم و حيات نمى ي
من در ترآيب و تشكيل قالب موجودات ديگر شرآت مى     

الب           .  آنند جاد ق قسمت هائی از من امروزى سهمى در اي
اشد     من و    .  موجودات جديد خواهند داشت، اگر چه اندك ب

اعضاء تشكيل دهندٌه اندامم، نمى دانيم فردا چه خواهيم بود 
ولی مى دانيم آه حوادث و   . . .  و بكدام قالب خواهيم رفت

مان        ماجراهاى خوب و بد و زشت و زيباى قالب امروزي
ا            ونی را ب را فراموش خواهيم آرد و بارى از زندگى آن
لخى هايش           خود نخواهيم برد، نه خوشى هايش را و نه ت

ه مان را       .  را همانطورآه وقتى هم به اين دنيا آمديم، گذشت
 . آامًال فراموش آرده بوديم

ده شدن            يـ اصل ديگر اينست آه تغ  ردن و زن ير قالب، ُم
يست            . باز ُمردن و باز زنده شدن را هيچ درد و رنجى ن

وقتى بار يک قالب سنگين مى شود، يعنی در اثر گذشت      
گاههای بدن از طراوت و                  قوانين حيات زمان و  ، دست

وانی                 ات مارى و ن ي سالمت و قدرت مى افتند و پيرى و ب
د، عالج راحت شدن از اين                              ا مى شون ه جايگزين آن
ه           تن ب مشكالت همان ُمردن يا رها شدن از آن قالب و رف

 است ـ ُمردن و از نو زاده شدن ـ »نو«قالبهاى 
د      وده ان نتيجه اينكه دارندگان حيات، از ازل در قيد حيات ب

علم ثابت آرده است     .  و تاابد نيز در قيد حيات خواهند بود
ه صورت          آه هيچ موجود معدوم نمى شود و از هستى ب

همانطور آه هيچ موجودى از عدم  .  مطلق ساقط نمى شود
ه وجود            « يعنی.  به هستى نمى آيد  از هيچ، هيچ چيزى ب

 . »نمى آيد
ان مطرح شده است، يک                  خلقت به صورتى آه در ادي
يل و                      ان ساده بی دل ه زب حرف بی پايه و بی اساس و ب

دليل روشن آن اين است آه ما از يک طرف .  منطق است
ا        آقصه آفرينش را داريم آه خدا در قر د آه م نش مى گوي

را از ِگل آفريد يم و از نفس خود به او حيات  » آدم« انسان 
داديم واز طرف ديگر همان خدا در آيه اى ديگر در همان 

، يعنی انسان را از » خلق االنسان من علق« گويد  ن میآقر
نطفه آفريده است آه نشان دهندٌه تناقض آشكار در آالم            

بشر    « خداست، مگر اينكه بگوئيم  وال وده      »  آدم اب ب انسان ن
 . . . است

دراينجا، يک پرسش ديگرى مطرح مى شود و آن                           
م ـ           جوهر و ذات وجود آيا « اينكه دي ا ـ ق ما هم به قول قدم
اره       » ؟ !  نيست ، بحثى است آه بايد با فراغت خاطر در ب

 . اش فكر آرد و تعمق نمود و به گفتگو نشست
ه بر تحقيق و                 كي من مى توانستم با داليل منطقى و با ت

ه                               ه اين نظري دان، ب ن ه هاى خود و ساير دانشم تجرب
ولی در قرن پنجم هجرى و در بحبوحه اسالم            .  بپردازم

اه و هاى و             ن بازى ترآان و شمشير زنی غازيان اسالم پ
هوى زاهدان قشرى و تعصب مردمان جاهل خراسان              

 . ممكن بود آنروزگاران چنين امرى غير
من هيچ وقت آرزوى بهشت و ترس از جهنم نداشتم، ولی  

ودم        آرامشى آه در هر         .  در آرزوى يک آرامش ابدى ب
آرامشى آه در قالب انسانی   .  قالبی ممكن بود، نصيبم شود

متاسفانه به خاطر جهل و تعصب و خودخواهى مردم هم     
 . عصرم هيچ وقت به دستش نياوردم

ودم و         من هم مثل خيلی ها به فكر دوران پس از مرگ ب
مى داد و تناسخ را نبا توجه به اينكه عقلم به قيامت گواهى 

ن، راه سومى را                   نمعقول و منطقى هم  راي اب ن د، ب مى دي
اعيات زير       .  آرزو مى آردم آه به اختصار شرح دادم رب

 :حاصل اين تفكرات است 
 

 هر سبزه آه بر آنار جوئی ُرسته است           
 گوئی ز لب فــرشته خــوئی ُرسته است

شيوه اى آه پژوهشگران علم بدان دست يافته اند، اگر چه  
د،          كرده ان به صورت آامل چگونگى آفرينش را روشن ن

 :حداقل ما را به چند نتيجه مثبت رسانيده اند، از جمله
ايق       ، ـ بی پايگى سخن اديان را در مورد آفرينش١   ا حق ب

 . علمى ثابت آرده اند
ه 2          « ـ زمان آفرينش را برخالف ادعاى اديان آه ب

محدود مى آردند، به ميلياردها سال پيش     »  چندهزار سال
 . برده اند

ـ چگونگى ايجاد آائنات و آرات و منظومه ها من         3    
ه               جمله چگونگى آغاز حيات موجودات آره خاآى را ب
ه             صورت علمى روشن آرده اند آه اصًال هيچ ربطى ب

 . ندارد» آفرينش«قصٌه 
ـ اينكه هنوز دانشمندان و پژوهشگران به جستجوى    4    

يات جديدى دست مى                 خود مشغولند و هر روز به آشف
 . يابند

دانشى آه هنوز بدان دست نيافته ايم، اين همان است آه         
 . مى گوئيم و در جستجويش هستيم» حقيقت«ما آنرا 

يقت                         د حق دان كه ب ا سال بی آن ه ون مى دانيم آه بشر ميلي
اين مطلب را هم توضيح داديم .  چيست، زندگى آرده است

آه دانستن اينكه خدا هست يا نيست، مشكل اساسى انسان      
انش   .  نيست حال بر همان منوال مى گوئيم؛حقيقت هم داست

دانستنش مشكل انسان              .  مانند داستان خداست دانستن و ن
مشكل اساسى انسان اينست آه زندگى چيست؟ از      .  نيست

 زندگى چه مى خواهد؟ و با زندگى چه بايد بكند؟ 
د و براى                 انسان بايد تكليفش را با زندگى اش روشن آن
كه خود را         بودن و زندگى آردنش، هدفی برگزيند، بی آن
يقت و خدا و            به بيراهه هائی مانند حق

 . بهشت و جهنم و غيره بكشاند
تجربه ثابت آرده آه زندگى انسان هم       

دگى   .  مانند ديگر موجودات است در زن
او نيز جز خودش و انسانهاى ديگر و     
فعل و انفعاالت طبيعى، موجود ديگرى 

دارد    ت ن ال د      .  دخ ن ان م م ان ه ر   انس ه
ه       موجودى به شكل طبيعى از نيستى ب
د   هستى مى آيد، ايامى را زندگى مى آن

در .  و بعد مجددًا به نيستى بر مى گردد 
اين آمد و رفت و تأمل در هستى، آنچه  
اه        مهم است، معنی دادن به دوران آوت
حيات و بهره بردن از مواهبی است آه 

راهم شده است        رايش ف ن اصل   .  ب اي
ت  «  ق ي ق دار               » ح ق ا آن م ت ي اس
آه به درد بشر و زندگيش  » حقيقت« از

 . مى خورد
حال مى گوئيم، وقتى حيات انسان به پايان مى رسد، سه        

 :حالت ممكن است بعد از مرگ او به وقوع بپيوندد 
حالت نخست، آنست آه اين انسان بعد از ُمردن به شكلی      
ه               دوباره به هستى برگردد و به حيات خود ادامه دهد، ب

 . صورتى آه پيروان تناسخ معتقدند
اه           ه دادگ د و ب حالت دوم، اينست آه او را دوباره زنده آنن
ادات   ببرند و پاداش بهشت يا آيفر جهنم بدهند، مطابق اعتق

 . پيروان اديان سامى
حالت سوم، آنست آه با ُمردن انسان همه چيز پايان بگيرد 
ود، اثرى         و از او به صورت و هيکل و مشخصاتى آه ب

 . بر جــا نماند
از اين سه حالت، آنكه معقول تر بنظر مى رسد، حالت            
د               ي أئ يز آن را ت سوم است آه تجربه و تحقيق دانشمندان ن

 . مى آند
هائی آه هنوز هم               اديان عالم از نخستين آنها گرفته تا آن

د               ن ت وده و هس ه ب سف ل رو دو ف ي د، پ رارن رق اسخ و   : ب ن ت
 . رستاخيز 

اين فلسفه آه عمر آن به چندهزار سال مى رسد،     : تناسخ  
د و يكى از               نخستين بار در قوم آريائی هند مطرح گردي

امروزه بيش  . اصول اديان مردم اين سرزمين قرار گرفت
پيروان مكتب .  از يک ميليارد انسان پايبند اين فلسفه هستند
ا      روان ي )آرامش ابدى    ( تناسخ مى گويند، براى رسيدن به ن

ه                  دنی ب ار و آردارشان از ب ارواح بر حسب پندار وگفت
باس                                 د و ل اك گردن كه پ ن ا اي د ت بدنهاى ديگر مى رون

ه       .  رستگارى بپوشند بنابراين، انسان براى اينكه روحش ب
د                     اي ه آرامش ابدى برسد، ب ابدان پست منتقل نگردد و ب

 . نيكوآار و ثوابكار باشد
ين                            :  رستاخيز  ار در آئ ين ب ه اى است آه نخست سف فل

ه مذاهب              زردشت عنوان و سپس به اديان ديگر از جمل
امروزه حدود سه ميليارد انسان پيرو اين    .  سامى راه يافت

يك و         .  اند  فلسفه معتقدان به رستاخيز  مى گويند، اعمال ن
بد انسانها، در روز قيامت در دادگاه عدل الهى به ترازوی 
ا                   فر ي واب، آي اه و ث ن عدل نهاده مى شوند و بر حسب گ

 . پاداش مى گيرند و به بهشت يا جهنم مى روند
عد از             د، انسان ب حال ببينيم غير از آنچه آه اديان گفته ان

ه       ُمردن، چه سرنوشتى پيدا مى آند؟ آيا به شكل ديگرى ب

 . ـ آنجا، آنجا از آرامشى آامل برخورداراست
 چرا پدر؟ :حاج رجب پرسيد
اگر  .  تو حرفهاى مرا فراموش آرده اى       !  ـ دوست عزير

جا راحت       آنها را بياد بياورى، آنوقت مى فهمى آه چرا آن
 . تر از اينجاست

 :حاج رجب پرسيد
 هاست؟  منظورتان آدام حرف! ـ پدر

 : خيام با لبخند تلخى گفت 
برويد و به گفتگوهاى من و شيخ     !  ـ اينك مرا تنها بگذاريد

م  ا       . . .  الرئيس فكر آنيد تا فردا به صحبت بنشيني ه و از آن
 . جدا شد

ملوك حرف                  در تمام طول شب، حاج رجب و عزت ال
د، مرور            ودن ده ب ي هائی را آه از خيام و ابو علی سينا شن
ام                   تى آه خي ق ي ه حق مى آردند تا شايد با ياد آورى آنها ب

د             ن اب ود دست ي رده ب اره آ اصى        .  اش ب خ ل ط ی م ول
ازى   «   : دستگيرشان نشد و خسته و درمانده با خود گفتند ي ن

و »  به فكر آردن نيست، فردا حكيم آگاهمان خواهد ساخت
 . به خواب رفتند

 : و خيام خسته و افسرده با خود به زمزمه افتاد 
رئيس    حيف آه او را از            .  ـ خوش ايامى داشتم با شيخ ال

د          .  دست دادم حيف آه      .  حيف آه ديگر او را نخواهم دي
ا          ان آورد و م اسرارى را آه بايد با خود مى داشت بر زب

يس،    !  براستى.  را در اين دنياى پوچ تنها گذاشت رئ شيخ ال
مگر   !  چرا امانت دارى نكرد !  چرا قفل سكوت را شكست

م     چرا شتاب      !  نمى دانست آه من هم حقيقت را مى دانست
ا            !  آرد ا ب ود؟ و ي آيا قصد و غرضش نجات حاج رجب ب

د آه      فدا آردن خود مى خواست بگوي
ا        »  افشاى اسرار«جزاى  ا م چيست ت

را از آن بپرهيزاند؟ شيخ الرئيس آه      
مى بايد مى دانست آه من همانوقت        
يقت                  ه حق م، پى ب دي آه موسى را دي

پيامبر يهود  « اينكه گفتم   نه  مگر.  بردم
اگر لذت مجالست   .  » بند را به آب داد

ود، من هم همان                 ب با شيخ الرئيس ن
م و                رده َدرى آن م پ وانست موقع مى ت

 . . حقيقت را فاش سازم
در اين موقع، خيام بياد عزت الملوك    

ه     و حاج رجب افتاد و ديد آه چطور ب
رادر عادت آرده و                اين خواهر و ب

ا را دوست دارد        ه ردا     .  آن ه ف چون ب
انديشيد و اينكه ناچار است او هم ُمهر  
ت                 خ ردارد، س ان ب وت از زب ك س

 . . غمگين شد
صبح فردا، وقتى از خواب بيدار شدند، جاى ابو علی سينا 

 . در جمع خالی بود و همه غمگين بودند
 : خيام با افسردگى گفت  

م و            دي ي ـ آنچه الزم بود ببينيم، بشنويم و بدانيم، ديديم و شن
م           .  دانستيم ي ا هم داشت دارها و       .  گفتگوهاى زيادى ب در دي

ادى         گفت و شنودهايمان باساآنان بهشت نيز از مسائل زي
يقت     « : با اينحال، همچنان از خود مى پرسيم.  آگاه شديم حق
 »!چيست؟

براى پى بردن به حقيقت، بهتر است حوادثى را آه شاهد   
مان        بوديم و گفتگوهايمان را سر جمع آنيم و ببينيم حاصل

 : چه خواهد شد
د آه       ي آيات  « شيخ الرئيس، وقتى از زبان پيغمبر اسالم شن

عنی اين       » الهى بنا به خواستٌه پيغمبران نازل مى گردد ، ي
د    ن پيغمبرانندآه آيات را در فكر و انديشٌه خود تنظيم مى آن
يز                د و ن و صدور و نزول آنها را به خدا نسبت مى دهن

خلقت خدا      « شنيد آه »  پسر انسان« وقتى از زبان عيسى 
ه رفع و رجوع آن                        دارد آه بخواهد ب عيب و نقصى ن

نمى سازد     !  پدر، آارى بيهوده اى انجام نمى دهد. بپردازد
و نمى شكند و دوباره شكسته اش را باز سازى و با رنگ  

يز         »  و روغن، بهتر و زيباتر نمى آند واز زبان موسى ن
ه خدا،                  وده ن ا ب ه شنيد آه بهشت خواسته و آرزوى انسان

ا          .  دانست آه حقيقت چيست و چگونه است كه م ن براى اي
به حقيقت ببريم، الزم است آه با توجه به گفته هاى پی هم 

ودم، بر            آنان به بعضى از سخنانی آه من مطرح آرده ب
دم، در                .  گرديم اولين بار آه من اين دوست عزيز را دي

 » تكليف چيست؟ «:جواب اين سئوالش آه پرسيده بود
د  .  تكليف آنست آه خدا ما را بميراند:  گفتم خدا ما را بميران

يعنی چه؟ براى پى بردن به معناى اين جمله، بهترين آار    
ه سه طريق            اينست آه سخن رااز آفرينش عالم آه آنرا ب

 :مى توان بررسى آرد، آغاز آنيم 
ه    .  است   ـ نخست به طريقى آه در اديان مطرح شده دوم ب

ه است          ت اف . شيوه اى آه علم و معرفت انسان بدان دست ي
 . دانشى آه هنوز به آن نرسيده ايمبا سوم 

م و                   بند  طريقى آه اديان بدان پاي يشرفت عل ا پ د ب هستن
ه   معرفت بشر، بی پايه بودنش مسلم گرديده است، نيازى ب

 . بحث ندارد

 آخرين گفت و شنود: فصل هفتم
 

 دل سـر حيات اگــر آــماهى دانست
 !    دانست  الـهى سرارا هـم  در مـرگ                  

 امـروز آـه بـا خـودى ندانستى هيچ
 فردا آه زخود روى چه خواهى دانست؟                

 
از                 ارانش، ب ام و ي با نا پديد شدن محمد و اصحابش، خي
خود را در قسمت هاى سر سبز و پر گل و خوش آب و          

 . هواى بهشت يافتند
، درآنار برآه اى    » ينيخاتم النب« آنان با حيرت از سخنان 

ين       .  اطراق آردند ام اول زمانی در سكوت سپرى شد و خي
 :آسى بود آه لب به سخن گشود و گفت

م،              ـ با تعمق در سخنان محمد بن عبداهللا، عيسى بن مري
م    موسى بن عمران و زردشت پسر پوروشب، فكر مى آن

اشد               ا روشن شده ب حال براى     .  خيلی از مسايل براى م
نتيجه گيرى، بهتر است هر يك از ما برداشتهاى خود را       

 . مطرح آنيم تا ببينيم به آجا مى رسيم
د       ابو علی سينا آه رنگ پريده و شتابزده به نظر مى رسي

 :، گفت 
مام مدت گرداگرد                ا در ت ـ آنچه من فهميدم، اينست آه م
م          اشي . حقيقت   مى گشتيم، بی آنكه از ماهيت آن با خبر ب

اصًال بهشتى وجود    . حقيقت اينست آه ما در بهشت نيستيم
هر يك از ما بنا به تصورات ذهنی اين مرد، اشاره  .  ندارد

اى                  ي م و در دن ه اي ت به حاج رجب، در ذهن او شكل گرف
باور او به طرزى آه او دوست دارد، گرِدش جمع شده           
ديشه هايش نقش              ايم و در صحنه سازى هاى افكار و ان

ا             .  هائی را بازى مى آنيم ه عهده م نقش هائی را آه او ب
 . گذاشته است

است آه هر لحظه         »  حاج رجب«اين ! اين اوست، نه ما
ازى مى        به قالب يکى از ما مى رود و در قالب ما نقش ب

از طرف ما حرف مى زند، حرآت مى آند و عمل       .  آند
 . . . مى نمايد 

ان    آخرين آلمات ابو علی سينا به پايان نرسيده بود آه چون
 . َشَبحى ابرگونه از ديد دوستانش نا پديد گشت

 : عزت الملوك با حيرتى تمام رو به خيام آرد و پرسيد
دوست ما چه مى گفت؟ او را چه پيش آمد آه              !  ـ مرشد

مام             ا ت اينطور ناگهانی ما را ترك آرد؟ چرا حرفش را ن
 گذاشت و رفت؟ 

 : خيام تبسمى آرد و گفت 
 . ـ شيخ الرئيس حرفش را زد، فقط توضيحاتش نا تمام ماند

 شيخ الرئيس، حقيقت را فهميد ؟ ! پدر: حاج رجب پرسيد
يل هم از               !  ـ بلی او به حقيقت پى برده بود و به همين دل

 . پيش ما رفت
 چرا؟ :عزت الملوك پرسيد

يقت خوددارى مى           : خيام گفت او تا زمانی آه از بيان حق
د   ان وانست                   .  آرد با ما مى م را نمى ت نك او رفت، زي اي

را بداند و به زبان براند و هم در جائی آه          »  حقيقت« هم
 . ندارد، حضور داشته باشد» حقيقت«

 او آجا رفت؟ ! پدر: حاج رجب پرسيد
 . جائی آه بود و بايد باشد ـ همان

 آنجا آجاست؟ :عزت الملوك پرسيد
جائی آه در آن   !  روشنائى محض!  تاريکى مطلق!  ـ نيستى

در :  حاج رجب گفت     .  هيچ چيز نيست من آه چيزى         !  پ
 . نمى فهمم
درمان            !  ـ مى دانم ق رئيس گران براى همين بود آه شيخ ال

ار                     ا آن آوشيد  پرده هاى تاريك را از جلوى چشمان م
 . بزند

 : عزت الملوك پرسيد
جا آه        به او، !  ـ پدر ن ااي آنجائی آه رفت، راحت تر است ي
 بود؟ 

 خيام و آن دروغ دآلويز 
 )بخش پايا ني ( 
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شناخت حقيقت نيزاز شرق واز زبان وانديشه هاى مردم        
 . بتابدشرق 

 : حاج رجب با درماندگى پرسيد 
م                    !  ـ پدر وان م، چطور مى ت وست ي وقتيكه من به حقيقت پ

كه    !  بازگو آنندٌه افكار وانديشه هاى شما باشم؟  ن مگر نه اي
د       »  حقيقت« در ن ي ا آسى          !  آسى آسى را نمى ب ؟ آسى ب

ا خبر      !  صحبت نمى آند ؟ و آسى ازحال و احوال آسى ب
 ! نمى شود؟ 

ا                   خيام آه با تأثر به دوست خوب خود مى نگريست، ب
 : تبسمى شيرين گفت 

ان        ! . . .  ـ چرا مرد ا در مي و در حاليكه او هم مى رفت ت
انبوهى از ابرهاى روشن و شفاف از چشم حاج رجب              

 :پنهان گردد، با اندوهى فراوان گفت 
هاى    !  تو زنده اى!  آخر تو آه هنوز نمرده اى! ـ مرد و سال

 .غايب شدسپس و . . . درازى زنده خواهى ماند
تى ها و                             ائی از حيرت و شگف ي د و دن حاج رجب مان

 . . . مسؤوليت سنگين پيام رسانی
ه اى از رنگين                  همانگاه سيماى جميله را ديد آه در هال

 : آمان به او لبخند مى زند و با صداى دلنواز مى گويد
ديدى همه      !  ؟   . . .  ديدى پسر عمو رجب !  ؟ . . .  ـ ديدى

مى؟                   !  اش دروغ بود؟  ه جهن ود و ن ! ديدى نه بهشتى ب
ود براى     »  دروغ دالويزى   « افسانه ها فقط         سراسر آن ب
 ! . . . فريب ما؟ 

 ؟ . . . ديدى! پسر عمو رجب؟ . . . ديدى 
 

 ٭٭٭                          
اآخرين تالش هاى دآتر              د  « در بيمارستان وقتى ب ، » امي

وازش دست هاى پر مهر                    حاج رجب به هوش آمد و ن
ه    يل د آه                    فرشته، دختر جم همي ازه ف در   را حس آرد، ت

 پايان  . . . ت   آجاس
 هوشنگ معين زاده                                    

ود    . به آگاهى مردم برسانی، بسيار مفيد و سودمند خواهد ب
 . . 

م               !  مى دانی دوست من  ه ندرت درعال ه اى ب چنين حادث
ه        بشريت اتفاق مى افتد و چنين تجمعى از انسانهاى گذشت

م،     .  به طور اتفاقى حادث مى گردد ادى زدي ما حرفهاى زي
دنشان          ان ران حرفهائی آه در حياتمان آمتر جرأت بر زب

حال تو به افكار و انديشه هائی آگاهى پيدا آرده  .  را داشتيم
د        ازگى دارن ها،       .  اى آه در نوع خود آامًال ت دراين حرف

رده       و گوشه هاى تاريكى روشن  فاشرازهاى زيادى  و پ
ه گوش       .  های بسياری کنار زده شد چنانچه اين گفتگوها ب

كارشان                         از و اف ان ب ًا چشم و گوش آن ن مردم برسد، يقي
آى مى داند؟ شايد با شنيدن و آگاه شدن  .  روشن خواهد شد

اور           االخره ب يز ب به ماهيت افكار و انديشه هاى ما، آنها ن
ار                           ي ه و در اخت مايشى از پيش ساخت آنند آه زندگى ن

يست   »  خدا « ، به نام» نامرئی« عنصرى »  مطلق«  چه  .  ن
بسا باآگاهى به اين حقيقت دگرگونی بزرگى در جامعه              
د    بشرى آغاز گردد و زندگى انسانها مفهوم تازه اى پيدا آن
ه سر و سامان              و اوضاع و احوال انسانها بهبود يابد و ب

 . . . برسد
 :آنگاه در مقام يک فرزانٌه دورانديش، چنين ادامه داد 

خود     نياکانپدران و »  پيام آور« بكوش تا!  ـ تو هم اى مرد
ا جرأت        !  باشى آنچه را آه آنها در روزگارشان فرصت ي

ابرازش را نداشتند و يا با آنايه و رمز و اشاره مطرح             
ه گوش اخالفشان                  آرده بودند، صريحًا باز گو آنی و ب

ان تو و در                 !  برسانی ا از زب شايد افكار و انديشه هاى م
 . . . زمان تو مورد پذيرش قرار گيرد

فرزندان ما بايستى روزى پى به حقايق ببرند و حقيقت را    
و از دروغ و ناراستى ها دورى        بدانندآنطوريکه هست، 

اشد و              .  بگيرند د آنروز، امروز ب ام آور    « شاي ي ين    » پ چن
اينكه فروزش تمدن و فرهنگ          مگر نه!  رسالتى تو باشى

اينك نيكوتر خواهد بود آه مشعل     .  بشر از شرق آغاز شد

او هم مثل   .  ؟ او هم به حقيقت پيوست!  ؟ ديديد! ـ ديديد پدر
 . شيخ الرئيس، حقيقت را فهميد واز ما جدا شد

افت  !  بلی دوست من:  خيام با تأثر گفت  . او هم حقيقت را ي
 . او هم مثل شيخ الرئيس به آنجائی رفت آه حقيقت دارد

 : حاج رجب گفت 
پس من     .  ؟ من هم به حقيقت واقف شده ام      !  ـ من چه پدر

 ؟ ! چرا به حقيقت نمى پيوندم
ـ براى اينكه تو فقط حقيقتى را مى دانی آه شنيده اى، ولی 

 . هيچوقت با حقيقت نبوده اى
ا     ! ؟ مگر شما حقيقت را نمى دانيد!  ـ شما چى پدر ؟پس شم

 ؟ !چرا مثل آنها به حقيقت نمى پيونديد 
ـ چراعجله مى آنی مرد؟ چرا شتاب دارى؟ من هم                        

اگر مى بينی هنوز اينجا هستم، علتش اينست .  خواهم رفت
 . آه تو هنوز همٌه حقيقت را نمى دانی

رئيس و عزت                         رازآنست آه شيخ ال ـ مگر حقيقت غي
 الملوك باز گو آردند؟ 

م آه            .  ولی آنها همٌه حقيقت را نگفتند!  ـ چرا اين من هست
 . بايد همٌه حقيقت را براى تو برمال آنم

 :حاج رجب با بی صبرى گفت 
ا           !  ـ پدر د ت ي ن ممكن است راحتم آنيد؟ ممكن است آمكم آ

 زودتر همٌه حقيقت را بفهمم و باآن يکى شوم؟ 
ا هم غايب           دورى شيخ الرئيس و بعد خواهرم و اگر شم

ه                  هائی چگون ن ه ت شويد، من اين همه رنج و محنت را ب
 تحمل آنم؟ 

ان        .  ـ هر طور ميل توست اي ه پ ولی بگذار امشب را نيز ب
كه هست        ان بريم و فردا پرده را آنار بزنيم و حقيقت راچن

ه                  .  مبرمال سازي ه و محزون ب كران ف ت و سپس هر يک م
 . گوشه اى رفتند و خفتند

 
 از ميعادگاهبازگشت 

 
آنروز صبح، حاج رجب و خيام بر خالف هميشه، زوداز   
ار       ه آن خواب بيدار شدند و هر يک با سكوتى اندوهگين ب

و  .  هم آمدند غايب بودن عزت الملوك و خالی بودن جاى اب
 . علی سينا، بيش از پيش اين دو مرد را غمگين آرده بود

حاج رجب وقتى در آنار خيام بر زمين نشست، در چهرٌه  
سنگينی ديد واحساس آرد آه اين آخرين             و اندوه او غم

 . نشست و گفتگويش با خيام بزرگ است
ه             مام ب أثرى ت خيام نيز آه مى دانست چه خواهد شد، با ت
د،         ن دوست خود نگاه مى آرد و از اينكه بايد او را ترك آ

آنروز، سخن را حاج رجب آغاز             .  سخت اندوهگين بود
 : آرد
د       قبل از اينكه!  ـ پدر از من دور شويد، دوست دارم به چن

 . پرسش من پاسخ بدهيد 
 ! سعى مى آنم، مرد: خيام با تبسم شيرينی گفت 

م   !  ـ پدر وقتى به حقيقت پيوستيم، باز هم يکديگر را خواهي
 ديد؟ 

 : خيام با نگاهى اندوهبار پاسخ داد
 ! دوست من ـ نه

 ـ مى توانم بپرسم چرا؟ 
د        ـ براى اينكه اگر اي م، ب قرار باشد باز هم يکديگر را ببيني

مگر نه اينكه بهشت  .  همين جا در بهشت يا در جهنم باشيم
ا  !  و جهنم، حقيقت ندارد علتى هم براى تجمع دوبارٌه انسانه

 . نيست
 :حاج رجب با تعجب و حيرت پرسيد 

م و          ـ دراينصورت ما چگونه گردهم آمديم و گفتگو آردي
آدم ها مالقات آرده    به گشت و گذار پرداختيم و بااين همه

 ؟ ! ايم
اسخ را در                !  دوست من    :  خيام گفت  گذار اين پ ان   ب اي پ
 . بدهمگفتگويمان 

هر طور صالح مى دانند و به فكر فرو      : حاج رجب گفت
 :با سكوت حزن انگيز حاج رجب، خيام گفت . رفت
از من و شيخ       چند روز پيش، گفتم حرف هائی آه!  ـ مرد

ادت       الرئيس و ديگران شنيده اى، پيش خود مرور آنی، ي
 هست؟ 
 . همٌه آن حرف ها را بياد دارم! ـ بلی پدر
ان اين             بنابراين، تو رااين وظيفه: خيام گفت است آه داست

ه       ديد ار و گفتگو و تجزيه و تحليل ها را، باز گو آنی و ب
 اين مسؤوليت بزرگى است آه بر    . آگاهى همگان برسانی

اقى و                ف دار ات گردن تو نهاده شده است تا ماجراى اين دي
ه اطالع آسانی               م بشريت را ب ال ائی ع ن ث ت ه در     اس آ

 . جستجوى حقيقت هستند برسانی
 :حاج رجب با تعجب پرسيد

از        !  ـ پدر د ب اي منظورتان چه آسانی است؟ به چه آسانی ب
 گو آنم؟ 

جٌه اين        .  ـ به هر آسى آه بتوانی ي ت بگذار ديگران هم از ن
ان                     ا آن ا و بزرگانی آه ب گفتگوها و از چگونگى فكر م

ايج            .  ، آگاه شونده بودیبگفتگو نشست ت به عقيده من اگر ن
دفترى تنظيم آنی و     دراين ديدار و گفتگوها را يک جا و 

 
 !              خوارى ننهى هپا بر سِر سبزه تا ب

                                                                     آان سبزه زخاك اللـه روئى ُرسته است
 ٭

 ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست           
 بی بـادٌه گلـرنـگ نمى بايد زيست

 اين سبزه آه امـروز تماشاگه ماست     
 تـا سبزٌه خاك مـا تمـاشـاگه آيست 

ود آه            ام ب ي قصد من از سرودن اين رباعيات، دادن اين پ
داوم و        ت هستى بر خالف ادعاى اديان، فانی نيست، بلكه م

ه       .  ديگرى از حيات است         مرگ جلوٌه.  پايداراست ا ب ه ن ت
يقت است آه                     دليل ضعف و زبونی انسان در درك حق
انسانهاى هوشمند زمانه، از جمله پيغمبران وادار شدند آه  
ه           ه ب وسيل دان افسانه هائی چون تناسخ و قيامت بسازند تا ب
ه براى راه                  م و از آن حرب انسانها هم اميد بدهند و هم بي

 . بردن صحيح زندگى بشر استفاده آنند
آنروزها، من با همه محدوديتهائی آه از نظر پژوهش و        
م مى                     ه آنچه در اطراف تجزيه و تحليل داشتم با تعمق ب

ودم آه وجود در             ده ب آل هيچ        گذشت به اين فلسفه رسي
دٌه           ٌه دهن وقت معدوم نمى شود و هر موجود زنده اى ادام

 . هستى هائی است آه قبل از او هستى داشته اند
مرد و زنی حيات   »  جوهر« نوزاد يک انسان از آميختگى

حيوانات  .  ، درختان نو مى رويند» تخم ميوه« از.  گيرد  می
داوم هستى است        .  هم به همين ترتيب . اين يک صورت ت

بات در                 وان و ن صورت ديگرش اينست آه انسان و حي
الب هاى ديگرى غير از                   مرحلٌه پايان حيات خود در ق

وان غذاى     .  قالب اوليه به زندگى ادامه مى دهند نبات و حي
د و گوشت و استخوان انسان، خوراك                      انسان مى شون

عنی ذرات وجود                     د، ي وانات مى گردن هر    نباتات و حي
د و حيات         موجودى از اندامى به اندام هاى ديگر مى رون

 . رادر آل پايدار نگهميدارند
ابل                          ق ه روشنی درم داوم هستى، ب حقيقت اينست آه ت

ديدگان ما قرار دارد و به اين علت است آه دانشمندان مى 
ان          د و آن ن آوشند آه اين حقايق را به باور انسان ها بكشان

د               مون گردن دگى رهن داى اين     .  را به مسير درست زن ن
ين    فرزانگان در همٌه ادوار در صحنه زندگى انسان ها طن

 :انداز بوده آه مى گويند
ار    ـ بايد باورهاى آهنه و افسانه هاى سراپا نادرست را آن
. گذاشت و واقعيتها را جايگزين خرافات و موهومات آرد 

داوهام و خرافات هزاره ها                  ن رها    بايد انسانهااز قيد و ب
وار گردد                يقت است اى حق ن د   .  شوند تا زندگيشان برمب اي ب

ا قدر و          پيامبران در مقام راهنمايان عالم بشريت بنشينند ت
د      ان م ام خدائی خود                    .  ارج آنها محفوظ ب ق ه م د خدا ب اي ب

ه        برگردد تا ديگر آلت دست اين و آن قرار نگيرد و وسيل
اسخ    .  اى براى سودجوئی سودجويان نشود ن بايد قيامت و ت

مردود و به عنوان يك تدبير بی ثمر و غير مفيد عهد آهن  
د و دآان             رده شون به صندوقخانه افكار و عقايد عتيقه سپ
د براى              ن آسانی آه بااين ترفندها به آالشى مردم مشغول

 . . . هميشه تعطيل شود
خيام سكوت آرد تا دوستانش بتوانند سخنانش را درانديشه  

 . خود حالجى آنند
در اين هنگام، عزت الملوك آه چهره اش چون مهتاب            

 :سفيد شده بود، به سخن در آمد و گفت 
 . اآنون من هم حقيقت را فهميدم! مرشد! ـ مرشد

ده او آرد و                      ري ماى رنگ پ ه سي خيام، نگاهى غمزده ب
 :گفت 
ه             ! . . .  ـ شايد و عزت الملوك، بی آنكه مجال صحبت ب

 :خيام بدهد، گفت 
م؟      !  ـ مرشد ي مگر   !  حقيقت اين است آه مادر بهشت نيست

مگر حقيقت اين نيست آه ما بنا به معتقدات و   !  نه مرشد؟ 
دا آرده         ي م؟      باور برادرم، در دنياى ذهن او حضور پ ! اي

حقيقت بايد اينطور باشد؟ ما از نيستى به صورتى آه داش 
اره                   ه صورت وهمى، دوب ه داشت ب رجب باور و عالق
لباس هستى بتن آرده ايم و درعالم خيال و وهم او و در            

ه    .  بهشتى آه او بدان سخت دلبسته بود، آشيده شده ايم ما ب
ه   .  صورت واقعى اينجا نيستيم آن صورتى آه          ما ديگر ب

هر چه هست همه اش   .  بوديم و او مى پندارد وجود نداريم
م مرشد           .  تصورات و توهمات است      رده اي ا ُم ه     .  م ا ب م

م و هرگز هم                      داري صورت يا قالب قبلی ديگر وجود ن
 . . . وجود نخواهيم داشت

عزت الملوك نيز ناگهان مانند َشَبحى از نظر غايب شد            
رادرش       دگان ب بی آنكه قطرات لرزان اشك هائی آه از دي
سرازير بودند و غم واندوهى را آه بر سيماى خيام نشسته 

 . بود، ببيند
وقتيكه خيام و حاج رجب تنها ماندند، سكوتى سنگين اين       
دو مرد را براى مدتى از هم جدا آرد تا اينكه حاج رجب     

 :با صدائی اندوهگين گفت 

)  14( ادامه از صفحة ...... خيام و آن دروغ    
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م                           توحيدى، ى سه اي ردم عادى و آق م م ده گى سه بن
 . شاهان و پيامبران و خدايان بوده است

ه جنگ                             " دا و رسول او ب ا خ ه ب ك ان ر آن ف ي همانا آ
د             ن وش اد آ ه فس ن ب ن       برخيزند و در روى زمي جز اي

ا دست و                      د و ي ن ه دارآش ا ب نباشد آه آنها را آشته ي
اى      يعنى( پايشان رابه خالف ببرند دست راست را با پ

     8 )."چپ و بالعكس
وآل                  ر او ت هيچ فرمانى جز فرمان خدا نيست ، ب

  9." آردم و توآل آنندگان بر تو توآل آنند
ه اطاعت و                        ق روحي زري ه ت به اين ترتيب است آ

ردم عادى،              فرمانبردارى محض دا و م ان خ  به بندگ
ه اسالم             اساس  آموزشهاى مذاهب توحيدى و من جمل

راه اين آار، بر حذر آردن     .  را تشکيل می داده است
ن       داشت گه شان از لذات دنيوى، و در نتيجه درانتظارن

 . شان برای لذات اخروی بوده است
ی        ذت ه ل ون به عبارت ديگر، آنها بايد مردم را  از هرگ
گی           ا تشن ا ب من جمله لذات دنيوی محروم نگهدارند ت
ان                         ه گروگ ذات اخروی را ب د ل ن وان ت حاصل ازآن ب
گرفته، اطاعت از خدا و فرامين وی را شرط دستيابی 

ره           .  به آنها قرار دهند ه حوۀ ب اين مکانيزم روحی و ن
رای         وی، ب ي برداری از بی اعتبار کردن ارزشهای دن

وده است       ا آن،         .  به اطاعت کشيدن مردم ب ان ب زم هم
ه                    ار ب ز ک ي ا ن ي تهديد به شکنجه و مجازات در آن دن

 .اطاعت کشيدن مؤمنين را تکميل می نمود
ه غل و              )  و خطاب قهر رسد آه"(  د و ب ري ي او را بگ

د          زنجير آشيد تا بازش ي ن گ ه      .  به دوزخ در اف اه ب گ آن
  به آتش( به هفتاد زرع است او را   زنجيرى آه طولش

اورده               ) آفر و عناد( آه او از ) آشيد ي ان ن م دا اي ه خ ب
   10."است

وس    بنابراين ، اسالم با در دست گرفتن شمشير داموآل
ى       بر سر مردم در يك دست، و نشان دادن هشت لذات ب

به آنان در دست ديگر سعى ميكند دست به يك انقالب  
ه       .  ضد اخالقى در جامعه عربى بزند يب آ رت به اين ت

ه يك        روحيه آزاد و لذت طلب اعراب از زندگى را آ
رده،                 آامال  احساس ن ب ي وده، از ب ى ب طبيعى و انسان

اى   فرد آزاده عرب را به برده فرمانبردار و بى اراده  
رار   آه سرنوشت خود را در دست محمد و خداى او ق

ى          فردى آه ديگر شادى .  داده تبديل نمايد خت و خوشب
ن        شخصی    و آوشش  خود را نه از طريق تالش دراي

 " يش  ...  شويد  اال اى اهل ايمان خدا ترس    و از پ
اه      شويد آه او به همه آردارتان  خدا ترس به خوبى آگ

    6..."است
ر آتش                 " ران را ب اف ه آ وجه            و روزى آ ت دوزخ م

ان         )  به آنها گويند( سازند  ت اي را   شما لذات و خوشى ه
دان         د و ب ردي در زندگى دنيا به شهوترانى و عصيان ب

ه عذاب             لذات دنيوى بر خوردار بوديد پس    امروز ب
ا      ه ن لذت و خوارى مجازات مى شويد چون درزمين ب

ق              د و راه فس ردي ر آ ب ك ش        حق ت ي ارى پ ك ه ب   و ت
   7."گرفتيد

لذت جوئى جنسى و روحيه آزاد منشى در ميان 
 اعراب بدوى

گشت        در آيه باال، محمد بر دو خصوصيت اعراب ان
ذت . مى گذارد و خواستار ترك آنها مى شود       ى     ل جوئ

ى    ران جنسى و روحيه آزاده گى يا به قول قران، شهوت
ه شرط الزم          . وعصيان ر روحي اده سازى       اين تغيي آم

ال آن      ب روحى اعراب براى تسليم شدن به خدا و به دن
ا و                              ف ل د،خ ی محم ن ع دۀ اوي ن اي م ى ن ن ي دان زم ن قدرتم
 . جانشينان او و در يك آالم،اشرافيت عرب بوده است

ا خود شخصا                   البته محمد به هيچ ه ه ت ف يك از اين گ
چرا آه زندگى .  عقيده  نداشته و به آنها عمل نمى آرد

ودن از              شخصى رى ب ى از ب وى، نه آوچكترين نشان
ن           ري ت م ه آ شهوترانى و لذت جوئى جنسى داشته، و ن

دوزى             روت ان ه ث ر        . ( نشان از بى توجهى ب ا ب ن او ب
عرب   همان سنتى آه در ميان روساى قبايل مردساالر

گى و          م جن وجود داشته يك پنجم اموال غارتى و غنائ
فرماندهان شكست خورده درجنگها   تمام ثروت امرا و

ه، جز       .)  را به شخص خودش اختصاص می داد    ت ب ال
ه             .  داشت  اين هم نبايد انتظار م ک ي ن ول ک ب مگر آنکه ق

ر اسالمی          منظور او از شهوترانی، رابطۀ جنسی غي
ر    يعنی رابطۀ جنسی مبتنی بر عشق و نه خريد و اسي
ن اسالم تحت                      ي وان ر ق اب ن ه ب کردن زن بوده است ک

 . عنوان زنا مجازات می شده است
بنابراين،  آيه هاى قران تنها براى ياد دادن عبوديت و 
ران                       ب دان و ره ن م درت ه ق ردم عادى و ن بردگى به م

ظام             .  جامعه وضع شده بودند گر، در ن ارت دي به عب
ذاهب                            د از آن در م ي ل ق ه ت مالكيت خصوصى، و ب

ود  ری         .  بلكه خود وى نمونه برجستۀ آن ب ه طب ك ان ن چ
زده         15"   می گويد در طول حياتش ه سي زن گرفت آ
ه            زن را به خانه برد و يازده م داشت و ن زن را با ه
   13."زن داشت آه در گذشتند

ى              ران وت ا شه ه ب به اين آيه قران توجه آنيد آه چگون
 :كند ناروا يعنى مادرتبارانه مخالفت مى 

د     ( و هر آه جز اين آند و   " ه  )  به ناروا شهوت ران ب
  14." حقيقت متعدى و ستمكار است

د و خدای وی           واضح است که در اينجا منظور محم
ق                 ی جزاز طري ا زن دن ب ي از شهوترانی ناروا، خواب
ۀ                       اي ر پ ه ب ی ازدواجی است ک ن ع خريد يا اسارت، ي

 .  حقوق برابر، عشق و احترام متقابل است
بنابراين، در اين مورد نيزاو قصد داشت تا در مبارزه 

ۀ          با يكى ديگراز خصوصيات اخالقى   ع ام و واالى ج
ان،                     وق وآزادی هاى زن ه حق رام ب بدوی، يعنى احت
سى         فحشاى خانواده گى و در يک کالم اخالقيات  جن
د          ظام جدي مرد ساالرانه را، آه از پايه هاى اساسى ن

ات    ي ه                 بود، جايگزين اخالق ان ب ل رى ط راب ى و ب انسان
 . مادرتبارانه جامعه عرب بنمايد  جنسى در بخش
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ا،     دنيا، بلكه از طريق تضرع به ي درگاه خدا، در آن دن
ران مى       .  جستجو مى آند براى اين منظور است آه ق

  :گويد
ه           " ه را ب اآنون خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آ

  11." درگاه او تضرع و انابه آند يارى مى رساند
اين بخشى از انقالب جهانى و به غايت ضد اخالقى         

ه               ود آ ان ب گر جه ه     مذاهب توحيدى در نقاط دي ن دام
ه از            ، اآنون پس اش از نزديك به چهار هزار سال آ

ده        آغاز آن مى گذشت، به عربستان ان ز کش مرآزى ني
پرورى و ذلت طلبى اسالمی     اين حالت ترس. می شد

  آس   در برابر روحيه آزاد منشانه عرب بدوى را هيچ
د       ن مى ک او .  بهتر از خود پرفسور ايزوتسو توصيف ن

  :مى گويد
ه اسالم در             " ردار آ نخستين قانون اصلى رفتار و آ

نمود اين   قديمىترين دوران تحول و تكامل خود وضع
حظه                :  بود ن ل ي م ى ه وي ه گ هميشه چنان رفتار آن آ

ر       روز حساب است و تو در دادگاه راب عدل الهى در ب
  12."خداوند ايستاده اى

د  ان                 .  او آامال درست مى گوي م كى از ه ا ي ق ي ن دق اي
ره           !!  وظايف به قول وی  انقالبى ه جزي ب اسالم در ش

ع از                        عربى ان ه م ود آ ى ب ل گر از عوام ، و يكى دي
موفقيت محمد در جلب اعراب آزادى طلب به مکتب      

در واقع، اعراب بدوى، . بنده پرور وی در مكه گرديد 
ه          از لحاظ روحى و اخالقى متعالى تر د آ ودن از آن ب

د   ن ار    .  به چنين اصول و عقايد خفت طلبانۀ تن ده ك ن اي
ان      ن راوي همانطور آه ابن اسحاق يکی از بزرگ تري
ود     اسالمی می گويد تنها به زور شمشير و در مدينه ب

  :آه ممكن می گردد
ه سرآش   " ي ن                روح ري ت م ه ه ازم و آزاده عرب آ

ى    اخالقيات وسنن عرب بدوى بود با روحيه تسليم طلب
اوت   و عبوديت از خدا آه اسالم مبلغ آن بود آامال متف

ه       .  بود اد روحي ج آنچه آه آار او را مشكل مى آرد اي
ا               ار را ب ك ن ه اي عبوديت در ميان اعراب بدوى بود آ

 ".زور شمشير آرد
ود          ى صادق ب ران وت ظور    .  همين امر در مورد شه ن م

روابط   محمد از شهوترانى، روابط جنسى حرام، يعنى
ود          ل ب اب ق ت ا            .  مبتنى بر عشق و عالقه م ا ب ه ن ه ت او ن

د و      شهوترانى مردانه آه به نفع مردان و بر پايه خري
داشت،         تى ن ف اسارت زن قرار داشت، هيچ گونه مخال

طبعيت و روابط             درک از        
اجتماعی که تخيل يونانی و اساطير يونان بر آن بنا                 
شده، با دستگاه بافندگی خود کار، راه آهن و                                 
لوکوموتيو و تلگراف برقی هم امکان پذير است؟                    

در برابر روبرت و شرکاء چه شانسی                          1ولکان
در    3دربرابر برقگير، و هرمس           2دارد؟يا ژوپيتر  

ها در خيال و  ی اسطوره ؟ همه 4برابر کرديل موبيليه 
به مدد نيروی خيال بر نيروهای طبيعت پيروز و بر              
آنها مسلط می شوند و آنها را شکل می دهند و از اين              
رو با تسلط واقعی بشر بر نيروهای طبيعت اسطوره             

 6در ميدان چاپخانه       5آيا از فاما    .  از ميان می رود      
کاری ساخته است؟هنر يونانی مسبوق به اسطورۀ                 
يونانی است که نوعی بازسازی طبيعت و قوانين                     
اجتماعی در تخيل عاميانه به روشی ناآگاهانه ولی                  

اينها مصالح کار آن هنرند، نه هر                    .  هنری است   
اسطوره ای يا هر گونه تصور هنری ناآگاهانه از                    

که منظور از آن در اينجا همۀ چيزهای                 (  طبيعت   
اسطوره مصری هرگز    ).  عينی از جمله جامعه است      

اين کار   .  توانست پايه يا نطفۀ هنر يونانی شود                نمی
رو در       از اين  .  تنها از يک اسطوره ساخته است              

سطحی از تکامل اجتماعی که مغاير با روابط                            

 کارل مارکس
 ترجمه باقر پرهام و احمد تدين

در مورد هنر به خوبی پيداست که شکوفايی هنر در              
های معينی به هيچ روی با تحول عمومی جامعه            دوره

بندی آن    يی که به اصطالح استخوان        و نيز پايه مادی    
مثال مقايسۀ هنر يونانی با       .  است تناسبی نداشته است     
حتی همه می دانند که با          .  هنر جديد و نيز شکسپير       

های   ، بعضی شکل     پيداش هنر به معنای خاص کلمه         
هنری مثل حماسه ديگر نميتوانند به صورت کالسيک        

به عبارت ديگر توليد         .  سازشان ايجاد شوند        دوران
برخی از آثار مهم هنری تنها در مرحله توسعه                          

در مورد رابطۀ بين       .  پذير است     نيافتگی هنر امکان    
انواع هنر با توجه به اينکه انواع متفاوت هنری در                
داخل قلمرو هنر، توسعۀ اينچنين ناموزون دارند،                   
جای هيچ گونه شگفتی نيست که تکامل هنر به طور              

دشواری تنها  .  کلی با تکامل اجتماعی هماهنگ نباشد       
اما به مجردی که     .  در فرومولبندی اين تضادها است      

 .شان معين شود ، همه چيز روشن خواهد شد ويژگی
رابطه هنر يونانی و هنر شکسپير را در حال حاضر             

همه می دانند که اساطير يونانی نه           .  در نظر بگيريم   
آيا آن   .  تنها پايگاه، بل پايه و اساس هنر يونانی اند                

بسياری از مردم کهن به اين مقوله               .  شوند   بالغ می  
فريبايی .  يونانيان کودکانی بهنجار بودند     .  تعلق دارند 

ی که آن هنر       نيافتگی جامعه   هنرشان برای ما با رشد      
اين هنر، برعکس، بيشتر . را پديد آورد تناقضی ندارد

نتيجه همان شرايط اجتماعی است و از همان ناپختگی  
اجتماعی جدا نيست چرا که فقط در همان شرايط می             

 .توانست پيدا شود و ديگر هم تکرار شدنی نيست
ولکان در اسطوره های يونانی خدای آتش و حرفه  -1

 .هايی چون فلزکاری است
ژوپيتر خدای برتر، حافظ دولت روم، برادر و                  -2

 .شوهر ژونو
3-  Hermes                 ،خدای تجارت ، اختراع ، ذکاوت

 .دزدی و همچنين پيامبر و خطيب ساير خدايان
 بانکی در فرانسه -4
5-  Fama                 شخصيت اسطوره يی يونان و مظهر

شايعه و خبرپراکنی که در شعر هومر مترادف                         
Ossa   پيغام رسان زئوس بود و با شعله          .  آمده است

 .رسانيد  های آتش ، اخبار را به اطراف و اکناف می
 .مکانی که روزنامۀ تايمز در آن قرار دارد -6

 برگرفته از سايت سالم دمکرات

اسطوره يی يا اسطوره ساز با طبيعت است و          
هنرمند آن ناگزير تخيلی مستقل از اساطير دارد،                     

از سوی ديگر آيا        .  چنين چيزی امکان پذير نيست          
آشيل با باروت و سرب امکان دارد؟ يا ايلياد با                            
مطبوعات چاپی و ماشين چاپ ؟ آيا سرود و افسانه و            
هنرهای نه گانه ضرورتا با دستگاه چاپ از ميان می            
رود؟ و شرايط ضروری شعر حماسی از ميان بر                   
نمی خيزد؟ اما دشواری اينجا نيست که هنر و حماسه           
يونانی با شکل های معين تحول اجتماعی ارتباط                      
دارند ، دشواری اينجاست که آنها هنوز هم در ما لذت    

ی يک    کنند و از برخی جهات نمونه          هنری ايجاد می   
 .هنجار يا الگوی دست نيافتنی در هنرند
گردد مگرآنکه        مرد بالغ دوباره به کودکی برنمی                

اما آيا مرد بالغ از بی خبری                     .کودکانه عمل کند      
کودکانه لذت نمی برد؟ و آيا نبايد بکوشد تا حقيقت                   

ی باالتری بازآفرينی کند؟ آيا             کودکی را در مرحله       
مميزۀ راستين هر دوران در طبيعت کودکی آن زنده             

شود؟ پس چرا نبايد کودکی تاريخی بشر در                          نمی
شکوفاترين دوره کمال او، به مثابه مرحله ای که                     

گردد فريبايی سرمدی برای او داشته            هرگز باز نمی   
باشد؟ ما کودکان بی ادب داريم و کودکانی که زود                  

 

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

 )   13( ادامه از صفحة .... مذهب و ارزش هاي 
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نيز براين باور غنوده بود که اين   .«بستاند و آن ظلم است
د رهگشا آموخت                    ] .معانی را انوشروان از يک مؤب

120] 
ۀ ديگر اشاره می                 مون در پايان اين بخش، به يکی دو ن

ان             ٨٤٧ ١  / ق٦٤ ١٢ به سال    .  دهم ي م، که هنوز روحان
ا               ه دست گرفت و ب قدرتی نداشتند، يکی از ماليان قلم ب

در خبراست که  « :  گفت.  پشتيبانی کرد”  ضعفا“ احتياط از 
زان طاعت، راجح         تر     يک ساعت عدل پادشاه در پلۀ مي

. است ”  واجب “ پس عدل    .  » است از عبادت شصت ساله
د       « ورنه  رآورن ا ب ف که بس     »  اقويا دمار از روزگار ضع

ا       « زيرا .  خطرناک است ف معيشت آنان که از طريق ضع
م “ در آن صورت .  »تأمين می گردد سخت شود ” نظام عال

  :در اين زمينه اشعاری هم به دست داد. بهم خورد
 عدل پيش آر و مراِد دلِ  درويش برآر

 ]121[تا ترا هر چه مراد است ميسر گردد 
ه خاطر اشعار                             م که ب اد کردي دقی هم ي از يغمای جن
د و                ادن ت ه جانش اف کفرآميزی که سروده بود روحانيان ب

 122: ]زيرا گفته بود. آزارش دادند
 بزرگوار خدايا که ملت وی

 ز بانگ شريعت هميشه دلتنگ است
د  ها و سروده رساله نشان می     .  هائی از اين دست کم نيستن

ا شرايط         دهند که اين پندنويسان آزادانه و در سازگاری ب
د                   م شدن ل ه ق ه        .سازگار زمانۀ خودشان دست ب عنی ب ي

هائی که روحانيت هنوز پايگاه و جايگاه نيرومند خود  سال
را باز نيافته بود شيخيان و بابيان، چنانکه خواهد آمد، اين  

 .های پراکنده را به بستر ديگری انداختند انديشه
ه           رق پس می پردازم به اسناد و متونی که افکار اين دو ف

م و سپس                .را در می گيرد اد می کن نخست از شيخيه ي
ه            های باب و قرة انديشه ه ب ت اف وي اد ن العين را به ياری اسن

اد    .  دست می دهم ت . خواهيم ديد که اين فرقه با اسالم در اف
يروهای                    .  دست به شورش برد ا شکستی که از ن اما ب

د      برای  .  دولتی خورد، روحانيت را بر سرير قدرت نشان
ه دست اهل دولت داد                 . نخستين بار دست اهل دين را ب

های نوين بر پا کرد که  ماليات.  قوانين شرعی سخت آفريد
سرانجام راه بر هر گونه نوآوری و .  تا آن زمان باب نبود

ازه                     ديشه و آزادی جانی ت پيشرفت بست و سرکوب ان
م و     .  بخشيد ل سرکوب دولت و روحانيت بسياری از اهل ق

 اهل روستا را 
ای گزارش   العابدين مراغه حاج زين.  به مهاجرت واداشت

ّعدی                        :می کرد که برخی از اين مهاجرين از دست ت
باجگيری و     " برخی از دست .  کدخدا گريختند وداروغه  

 ) 123." (تهمت ماليان
 ا دامه دارد....... 

 
 ]101[ 

De Bonnière à Marquis de Moustier, 
Téhéran, 15 sep. 1867 (Perse, Cor. 
Pol., Tome 35, n° 4, A.E.M.F). 

 .٢ ٩ ٢ . پوالک ، ص [102]
[103]  
Gustave Berard : Victor Hugo par lui-
même, Paris, Edition Dreyfus, 1875, pp. 
178-179. 

غرايب      :(الدوله امين( مجدالملک سينکی [104]  )کشف ال
خطی، تحريرعبداهللا اردکانی، اسناد خاندان  (رسالۀ مجديه
  .مرتضوی

از آقای شهريار مرتضوی که اين نسخه را در اختيار من 
 .گذاشتند سپاسگزارم

 .٢ ٨٤ . لمبتون، ياد شده، ص[105]
 .٢ ٤٠ . پوالک، ياد شده، ص[106]
 .٣ ٥٩ .کاظم بيک، ياد شده، ص[107]

[108] 
Clément Huart : La religion de Bab, 

د                      خواست ري از .  های خود دين و خدای خود را می آف
 .ها گرفته تا حکومت توده

ه محمد هاشم آصف               در ميان اهل دولت گوياترين نمون
ود که لقب                     ار ب زنويس درب م   موّرخ رسمی و طن رست

ا داشت   حکم ه          .ال رجست ه ب وان گفت ک ت د ب رين    شاي ت
. نگار و طنزنويس دوران قاجار به شمار می رفت       وقايع

ان       تا جائی که برخی از رساله ه زب های فرنگی          هايش ب
اريخ    .  برگردانده شده اند نگار و صاحب            رستم الحکما ت

ود     وان هم ب داد    .  دي ام روي م ز            حتی ت اد و ري ا و اسن ه
د                م کشي ل ه ق ه را هم ب دي ات دوران زن ۀ .  محاسب ان زم

 .فتحعليشاه و محمد شاه را نيز زيست و آزمود
هائی که در نقد علما برای شاه نوشت،       در يکی از رساله

باز .  نخست حکومت را هشدار داد و بی پروا به نقد کشيد
در اين راستا شاه را از نزديک شدن به دين و اهل دين          

از اين دست       .  به دور خواست و به خرد گرائی فراخواند
اه  ]  116[  . و باقی هيچ     ”  اول خدا، ثانی است عقل“ :  که گ

اد               يز در اشعارش ي از سرخوردگی و بی پناهی مردم ن
 : کرد و سرود

 االمان االمان همی می شنوم
 الفرار الفرار همی می بينم

ه            شاه آراست، ب ي ل باز در همان رساله که به دوران فتحع
ای پادشاه، آهن سرد کوفتن چه    « :  نقد شاه برآمد و نوشت

” ماليمت  ” ؟ اهل دولت در ارتباط با مردم بايد» فايده دارد
اده      ”  پايمال کردن ضعفا“ به جای .  نشان دهند ت که درهم اف

احوال رعيت  .  اند، آئين حکمرانی را بر عدل استوار کنند
د   ”  به دست حکام بی مرّوت   “ را  ارن ا          .  نسپ ه ن ه جای اي ب

د          ”  دارالشفا و مدرسه « برای مردم  ا دارن آخر ای    .  بر پ
  :پادشاه

 قانون رومی را بخوان
 رسم فرنگی را بدان

انت   آنگاه به دزدی از آن   .  های حکام اشاره داد             ها و خي
اگون، حکام حتی            ميان به اينکه چگونه به سال های گون

ود           « های صفويان را که  کتابخانه ه ب ف ل مملو از کتب مخت
د » در هر علمی و فنی از آن   .  ، همه را دزديدند و فروختن

 .« ]117[چيزی باقی نماند مگر يک جلد قرآن«ميراث 
ار و حکام را           همينکه اين پندنويس اين چنين آزادانه درب
د، همين که               نقد کرد و قانون فرنگ را به رخ شاه کشي
روحانيت را بر نتافت، خود بر می نمود که هنوز می شد  

هره  رد           ب ديشه ب يت     .  ای از آزادی ان روائی از روحان پ
 .يا به دور و َور نشانی از ماليان نديد. نداشت

نمونۀ ديگر از همان دوران رساله ايست به قلم جعفربن       
ه      [118 ]اسحق که به آغاز پادشاهی محمد شاه، خطاب ب

در .  السلطنه فرزند فتحعليشاه نوشت     محمد تقی خان حسام
ران                  امب ي ام خالفت پ ق فی م آن نوشته، نويسنده حتی به ن

اشر  “ خداوند را نياز به :  از جمله گفت.  برآمد يست   ”  مب . ن
همۀ موجودات       .  در اين جهان هر انسانی خليفۀ خداست  

خويش »  سايۀ خدا توانند بود، آنگاه که به ادای مسئوليت« 
اشد      .  حتی ماه و خورشيد و ستارگان.  برآيند ب پس نيازی ن

د            .  ” نماز و روزه و خواندن قرآن“ به  اي ه را هم ب اين نکت
رين                      االت ه است و ب ف ا هفت طاي افزود که خالفت خدا ب

می سازند که آراسته به علم راستين ”  اهل دانش“ طايفه را 
همان است که واعظان و               ”  علم ظاهر” اند و حال آنکه

فسير و حديث             « قاضيان دارند و آن  علم فقه و کالم و ت
د           ”  خليفۀ شيطان     “ اين گروه »  . است ه شمار می رون . ب

است و    ”  هيچ و پوچ و به منزلۀ کف روی آب“ گفتارشان 
و سخنان ديگری از همين دست که      [119“ ]دشمن علم“ 

 .البته به دوران ناصری کمتر به چشم می خورد
دان    باز در همان دوره يکی ديگر از پندنامه نويسان که چن

هوم                 بهره ان مف ي داشت، در ب ای هم از تاريخ گذشتگان ن
از عدل نوشروانی  . عدل، زمانۀ ساسانيان را به رخ کشيد

ا                      داستان.  سخن راند قل کرد ت د از آن دوران ن هائی چن
: عدل پادشاه بايد بر سه وجه استوار باشد:  بدينجا رسيد که

دوم آنکه     .  اول آنکه داد بدهد و بستاند و آن عدل است      «
دهد و       . داد ندهد و نستاند و آن غفلت است سوم آنکه داد ن

د ”  التفات و عنايات خسروانه“ نخست از  سپس   .  سخن ران
از لوطيان هم سخن گفت         .  ياد کرد” اشرار و اوباش“از 

د       که چگونه شبانه به خانه ن خت زن .  های بازرگانان می ري
يمت    ” .می کردند” فضيحت“و فرزند را  ” اموال را به غن
ه       “ و اگر کسی از   .  می بردند ان اد می کرد        ”  حديث شب ي

د               «  ن ا  «. ]110 [شب ديگر سر از تنش بر می داشت ام
د              د و ب هيچيک از اين مورخان شفتی را محکوم نکردن

ران گزارش می            .  نگفتند و حال آنکه سفير فرانسه در اي
گاه امن و        “ همگی در  “دزدان و آدمکشان“ فرستاد که  پاي
رزا          [111. ]جای داشتند”  امان مجتهد انگير مي حتی جه

تی                   ”  آرامش “ تنها در بازگشت  يچ شف اپ سخن گفت و پ
 [112. ]نشد

هدان بزرگ،                            بديهی است که منش و کنش اين مجت
شان با عوامل بيگانه، نيز طرد و تضعيف دولت      همياری

پناه را به حال خود رها کرد و سرگردان        وقت، مردم بی
ه سرخوردگی و           . بر جای گذاشت اين انزوا رفته رفته ب

اگون رو       های ُگنگ گرائيد و در جلوه ناخرسندی های گون
ا       .  آمد در اين روال که مردِم به ستوه آمده، می رفتند که ي

ه بی       ود که          .  خدائی     به درويشان پناه برند و يا ب ين ب چن
ه  های نوين و رنگارنگ از تبار  فرقه ي ه    ،   افالطون امي ، خي
ه    ، وهميه گي د که زين                  هوشن رآمدن ره ب دين        و غي اب ع ال

د          .  شيروانی يک به يک شناسانده است ن ان برخی ديگر م
ه انسان     فرقه د و           های شيخيه و بابيه روی ب خدائی آوردن

ه دست                      انکه در بخش ديگر ب اسالم را نفی کردند چن
رابر دين              “ برخی ديگر   .  خواهيم داد اوت در ب ف و ”  بی ت
 .گرآمدند جلوه [113 ]سياست

م که پيش                      ه      به يکی دو متن اشاره می دهي ن ي های     زم
های فرقۀ شيخيان را می ساختند و بشارت شورش   انديشه

زدگان     ای می آورم از دين نخست نمونه.  باب را می دادند
شناس بنام  گونه که ايران آن دوره، در جلوۀ داستانی نمايش

رانسه                   ”  گوبينو“  ان ف ه زب ه اختصار ب به شيوۀ خود و ب
تر است،        برگردانده و من هم با متن فارسی که مفصل         

متن فرانسه در زنجان می گذرد و          [114. ]درآميخته ام
  :بدين روال. متن فارسی در رضائيه

ه دستی ديگر                  سيد سالخورده ای عصا بدستی و قرآن ب
دگان فرو می                          همی راه می رفت و سيل اشگ از دي

ه مرشد        .  ريخت سواری که از آن راه می گذشت روی ب
  :کرد و پرسيد

ای مرشد، آخر چرا ِهی راه می روی و گريه می    :  سوار
  کنی؟
  !فرزندم، گريه می کنم چون با چشم چپ نمی بينم: مرشد
  .چون شما ديگر جوان نيستيد. بله، حق با شماست: سوار
چون که     .  نه پسرم، گريۀ من از جای ديگر است   :  مرشد

دم که چه              )  قرآن ( خدا       کتاب  همين حاال       را می خوان
  !زيباست و چه عادالنه است

ا             …  بسيار خوب:  سوار يست که شم آخر اين اول بار ن
  …قرآن می خوانيد

ا شماست      :  مرشد ا خوب که بخوانی             .  فرزندم حق ب ام
ان     دستگيرت می شود که اگر محمد با دقت بيشتری سخن

هائی را      جبرئيل را گوش داده بود، درست عکِس آن گفته
  .می آورد که در قرآن آمده است

اما چه بسا که در نزول             . بيگمان حق با شماست: سوار
  پس ديگر اين همه اشک چرا؟ .قرآن حکمتی است

ه                  :  مرشد فرزندم، اشک من از اين جاست که عمرم ب
اوردم            ي . سرآمد و از مفهوم ظاهر و باطن قرآن سر درن

عالی از               “ اين را هم ندانستم که  ت مقصود و منظور خداي
ار،      !  چه بود”  شان نزول کالم اهللا مجيد ن ه ک حال، پيامبر ب
وجود            “ ندانستم منطق هستی و  ۀ وجودی واجب ال ” فلسف

های خدا        حتی جبرئيل هم کالمی از حرف.  برای چه بود
  [115! ]سر در نياورد

ده از                   ود که مردم رهي ب ا ن سخنان اين درويش بدان معن
بلکه در اين دورانی که            .  جهل و باورهای مذهبی بودند

ود و                  ه ب ت رهبری نداشتند و هنوز روحانيت جان نگرف
د و         احکامش راه به جائی نمی ُبرد، هر کس فراخور امي

 
 

 
 بخش سوم

تی و دست          سرانجام دولت محمد شاه به تنگ آمده از شف
انشان، بر آن شد            نشانده هائی از تبار فرمانفرما و همدست

ا   ٩ ٣ ٨ ١ درآغاز سال  .که کار را يکسره کند ميالدی شاه ب
د                   هان لشکر کشي ه اصف از ب اين  .  توپ و عراده و سرب

ان می رفت                    ي ه جنگ روحان . نخستين بار بود دولت ب
ادگی                            «  ال ايست ه خي يشوای مذهبی ب ِح پ ان مسل لوطي

ه دروازه               [101] .«افتادند خان وپ ه ضرب ت ها را       شاه ب
کنت دو    .  پيروز شد"  هراس انگيز" گشود و بر آن مجتهد 

م در اين                  اد کردي سرسی سفير فرانسه که پيشتر از او ي
ها را به تفصيل گزارش کرده     سفر در رکاب بود، رويداد

د که شاه گروهی از              .  است ديگران نيز گواهی می دادن
د             ن ک دان اف ه زن ان را ب الي ی         .م ائ رپ ور ب ت اه دس گ آن

در آن نهاد، زنانی که قربانی کامجوئی        .  داد"  ديوانخانه" 
د و                 ه شکايت گشودن لوطيان و ماليان شده بودند، لب ب

تی     [102] .«پرده از آن جنايات دهشناک، برداشتند«  شف
نکه محمد             .  و لوطيانش نيز از شهر رانده شدند ديگر اي

شاه جمله امالک غصبی مجتهد را گرفت و جزو امالک     
 [103] .خالصۀ دولتی کرد

رزا حسين خان                 ي هان م ا لشکرکشی اصف در ربط ب
ا       " تحويلدار هم گزارش کرد که در اين شهر  ه پ " قيامت ب

ان و     " چنانکه .  شد مالهای بدنام، اکابر و ارکان متهم، اعي
واط خونخوار و مفسدين                    هان   "  اشراف مخوف، ال ن پ

رانسه اين لشکرکشی بر               .[104] شدند به گفت سفير ف
اد      " مجتهد اصفهان، در اذهان سخت    ت  .[105] "مؤثر اف

همچنين قونسول آن کشور از طرابوزان گزارش می                  
اوتی              " کرد که مردم در      ف ان بی ت نشان  "  سرکوب مالي

 [106] .دادند
دۀ                      ن اي م فورد ن ت ي در اين زمينه گوياتر از همه داوری م
سياسی انگليس بود که با ُپرروئی مدعی شد که در اين            

پس برای نمايندگان آن   .  » تن را سر بريرند ٦٠٠ « جنگ 
است  "  دشمن انگليس   " دولت ناگفته پيدا بود که محمد شاه 

م        ظ ت روس   " و صدراع ن             "  آل د قصد اي ردي ی ت و ب
به اين هم      .است و بس"  گرفتن بغداد" لشکرکشی هم تنها 

د که همۀ                          .  بسنده نکردند ن حتی از محمد شاه خواست
د، آزاد     کارکنان انگليسی را که با شفتی دست به يک بودن

 [107] .کند
هان و دخالت          باز سفير فرانسه که شاهد لشکرکشی اصف

ها بود در خاطراتش درِد دل طنزآلود صدراعظم     انگليس
حاجی ميرزا آقاسی را در بيزاری از دشمنان ايران چنين  

ار انگيس      «  اين حاجی :  باز گفت ها     به تنگ آمده از رفت
د   : " گاه به طنز می گويد قصد دارد سپاهی به کلکته بفرست

دان عمومی شهر               تا ملکۀ ويکتوريا را بگيرند و در مي
د  "!  طعمۀ سربازان خودش بکنند می  :  روز ديگر می گوي

د  ]  به بوشهر[ های جنگی  کشتی"خواهد  بفرستد و داد و ست
 [108] «.ها را نابود کند انگليس

ملق          در همۀ اين احوال، جمله مّورخان دروغ پرداز و مت
زمانۀ ناصری مانند هميشه يا از ترس علما و يا از روی     

د  چاپلوسی رويداد . ها را وارونه و به سود شفتی جلوه دادن
: نوشت  روضه الصفای ناصریرضاقلی خان هدايت در 

هان گرفت       ”  ابراز تفقد به مجتهد“ شاه از روی  . راه اصف
ونی     « از اين رو به  سادات و    “ هنگام رسيدن موکب هماي

د          ”  علما و عملۀ اصفهان ن ت و ]  … [ جملگی به پيشواز رف
ا             م ايات عل د  »  مورد التفات و عن تی را          .  شدن گاه شف آن

ده کرد      از اين دست       .  واگذاشت و به شماتت لوطيان بسن
ه            اشرار حربه« :  که تول ساخت ای که مسلمين را بدان مق

دان فخر               بودند در آبگير د و ب های مساجد غسل می دادن
 .« ]109[می کردند

ار ناصری،                 الملک سپهر، تاريخ لسان نگار رسمی درب

 1828-1909 :روحانيت از پراكندگي تا قدرت                                                   
   1828 -1850روحانيت در پراكندگي                                                            

)  18( ادامه در صفحة      

 هما ناطق 



 

 

٢٠٠٩ ژاويه  . شمارۀ  بيست و دوم .  سال  دوم .  ماهنامۀ روشنگر      18 

 
 
 
 
 
  

 با سپاس خدمت استاد بزرگوار جناب سيامک ستوده
ستم و               ران ه ای اي شگاه ه ی از دان شجوی يک ن دان م

تم از     .  اصوال معتقد به سکوالريزم می باشم  می خواس
درتان                  ار و گرانق ر ب سيار پ االت ب بابت کتاب ها و مق

اورم    اب های شما        .  نهايت سپاس را به عمل بي من کت
ردم              تفاده ک ردم و اس ذت ب دم و ل من   .  را خوان در ض

و                 ا بُل ی دی اف و ب ه صورت پ ما را ب ای ش اب ه کت
دادی     توث در اختيار ديگر دانشجويان و مخصوصٌا تع

اميدوارم اين کار من رضايت   .  استادان خود قرار دادم
ته باشد         م از        .  خاطر شما را در بر داش از ه در آخر ب

االت       ا و مق شما تشکر کرده و منتظر کارها و کتاب ه
 .به اميد برپائی ايرانی آزاد و سکوالر. شما هستم

 ساله از تهران 36اسفنديار دوست کوچک شما    
 اسفنديار عزيز

دن                    من بی نهايت از تالش های شما در جهت پراکن
شکر و          ايده های روشنگری در محيط اطراف خود مت

يم ود              .  راض اريخ خ م از ت سيار مه ه ای ب ا در بره م
هميشه مصيبت های بزرگ می توانند . قرار گرفته ايم

ی                تر منته اعی بزرگ ری و اجتم ای فک يزش ه ه خ ب
ايجاد يک رنسانس عظيم فکری و ضد مذهبی    .  گردند

ه           شورهای ديگر خاور ميان ستان و ک ران، افغان در اي
ارزه               الش و مب ه همت و ت ی ب ن، ول سيار ممک يز ب ن
ستگی دارد                ما ب ل ش دی مث ور و متعه ان پرش . جوان

د و هر             دان کني تالش های خود را در اين راه صد چن
ن      ه باالتري چه بيشتر در راه پراکندن بذرهای آگاهی ک

يد     ه ماست بکوش از جام شه باعث     .  ني ما همي تالش ش
م         ام می دهي ه انج دلگرمی من و امثال من در کاری ک

ود  ود           .  می ش ای خ ت ه ان فعالي م در جري از ه را ب م
 . قرار دهيد

سيامک ستوده       
 

 
 
 
 
 
 
 يک خبر باورنکردنی

صدرالدين آغاخان، يکی از پيامبران زندۀ بخش                       
مبر به تورنتو     ااسمعيلی مسلمانان، در هفتۀ اخير نو           

 . آمده بود
پيروان مذهب اسماعيلی ساکن تورنتو، جهت تشريف         
آوری او مدت يک هفتۀ تمام مصروف تدابير                              

 .زايدالوصف تشريفاتی در داون تاون تورنتو بودند
يکی از دوستانم که پيرو مذهب اسمعيلی است جريان           

 :اين تدابير را چنين شرح داد
تاالر راجرز که در داون تاون تورنتو موقعيت دارد              
و کرايۀ روزانۀ آن مبلغ يک ميليون دالر است برای              
مدت هشت روز به هشت مليون دالر به کرايه گرفته             
شده، چون اين تاالر به تنهايی گنجايش بالغ بر هشتاد             
هزار نفر زايری که از سرتاسر کانادا و کشورهای               
مختلف جهان به منظور ديدن آغاخان به تورنتو                        
تشريف ميآورند را ندارد، لذا تاالر دايرکت انرژی را         
نيز به مبلغ پنج مليون دالر برای مدت هشت روز به               

عالوه بر اين، مبلغ دوازده مليون           .  کرايه گرفته اند    
دالر جهت پذيرايی مهمانان، مصارف غذايی و جای             
بود و باش يک هفته ای آنان نيز به مصرف رسيده                  
 . است که جمعا مبلغ بيست و پنج مليون دالر می شود

بگذريم از اينکه مبلغ متذکره چگونه و از چه راهی                
جمع آوری و به مصرف رسيده نکته ای جالب اين                  
است که اين بيست و پنج مليون دالر صرف به اين                   
منظور به مصرف رسيده تا که اين آغا برای لحظات            
محدودی که ممکن بيشتر از يک يا دو ساعت را در               

Paris, Ernest Leroux Editeur, 
1889, p. 2. 

، روضه الصفای ناصری       :رضا قلی خان هدايت[109]
 .٠٠ ١ ، ص ٠ ١ ، جلد ٩ ١٣٣ تهران، انتشارات ابن سينا، 

واريخ   :الملک ميرزا تقی خان سپهر لسان[110] ، ناسخ الت
شارات                           ت هران، ان امی، ت م مق ائ گير ق ان به کوشش جه

 .٠٠ ١ و  ٥٤ ٢ ، ص ٢ ، جلد ٧ ١٣٣ اميرکبير، 
[111] 

Comte de Sercey à Dalmatie, Ispahan, 
21 mars 1840 (Perse, Correspondance 
Politique, Tome 19, Archives du Min-
istère des Affaires Etrangère de 
France). 

رزا [112] اريخ نو      :جهانگير مي فروشی          ت اب ت هران،ک ، ت
 .١ ٧ ٢ ، ص ٨ ١٣٣ علمی، 

[113] 
Baron de Bode: Travels…, op. cit., pp. 
47-48. 

[114] 
Gobineau : Les Religions et les Philoso-
phies…, op. cit., p. 485. 

آنجا که عبارت را در ميان کمانه آورده ام از متن   [115]
جا آنچه        .  فارسی بهره جسته ام که در ايران داشتم ن در اي

 .را که به خاطر داشتم نقل کردم
ا [116] اد شده      احکام و اشعار رستم الحکم اين متن      .  ، ي

خطی را چنانکه پيشتر گفتم در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه     
يافتم و قتل گريبايدوف را هم از روی همين رسالۀ خطی   

 .به دست دادم
 .همانجا[117]
ملل       جعفر بن اسحق،    [118] زان ال ، ١٢ ٤٦ /١ ٨ ٣ ٠ ،   مي

  .خطی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
ژوه در       از همو رسالۀ ديگری به ياری شادروان دانش       پ

ا                   چکيده .کتابخانۀ مجلس يافتم ه را ب وشت ای از هر دو ن
 فريدون آدميت در کتاب مشترکمان،

اجار                      اسی و اقتصادی دوران ق ، افکار اجتماعی و سي
 .گنجانيدم

از آن رسالۀ مفصل، که در    . ٤ ٢ -٣٢ همانجا، ص [119]
آورده ايم، اين چند سطر را   ”  افکار اجتماعی و اقتصادی“ 

 .که در ربط با اهل دين است برگزيدم
 ١٣ ٥٥ ، خطی،    خصائل الملوک :اسداهللا عبدالغّفار[120]

 .ميالدی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ٨ ٣ ٨ ١ /قمری
ه در      :(انصاری ( محمد حسن بن مسعود              [121] رسال

  .٧ ٣ ٧ ، کتابخانه ملی، شمارۀ عدل
حۀ                    ا سه سطر در صف ه ن ه ت ال ن رس اب ٦ ١ از اي ت ک

ماعی       “ مشترکمان  م         …”  افکار اجت ه دست داده اي در .  ب
 .اينجا چند سطری از يادداشت خودم افزودم

ه،   کليات يغمای جندقی[122] ن ، تهران ، انتشارات ابن سي
به روزگار تا همی بَود ز مسجد نام همان    :و باز .٩ ١٣٣ 

 مناره که کردی به کون زنت
م           سياحت  :ای العابدين مراغه حاج زين[123] راهي امۀ اب ن

 .٤٩ ، ياد شده، ص بيک يا بالی تعصب
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)  17( ادامه از صفحة ...... روحانيت از   اد می              ج ع اي ان نموده ولی با کسانی که در برابر آن م
ر از يک          شت کنند مبارزه و اعتراض نکنيم، چيزی بي

م              ي ت س ي دارد، ن من  .  مدعی بی عمل که هيچ ارزشی ن
مطمئنم که شما هم با اين مسأله موافق بوده، و تنها از   
ه                       کاری و خراف ب ري فرت از ف روی شدت خشم و ن
پرانی امثال آقای بنی طبا بوده که چنين توصيه ای را 

اما دادن آگهی نوعی مبارزه اقتصاديست که .  کرده ايد
ادات خود       ق به نظر من هر کس آزادست در مسير اعت
به آن دست بزند، همانطور که مسلما کسب و کارهای 
رده       ارزه ک ب مسلمان نيز با روشنگر از همين طريق م
به آن اگهی تجارتی نمی دهند و ما به حق آنها نيز در   

توجه داشته باشيد که هر .  اين مورد احترام می گذاريم
دش        اي ق کس آزاد است به اشکال گوناگون در جهت ع
ا           ه ارزۀ آن ب وِد م مبارزه کند، و ما هر چه هم که به خ
ا            ه ِق آن ه ح بی اعتقاد و حتی مخالف آن باشيم، ولی ب
ه                     ه شرطی ک رد آن، ب شب ي در مبارزه و چگونگی پ
م   ذاري . حقوق ديگران را زير پا نگذارند، احترام می گ

يت                           ال ع د در ف اي ز ب ي ا ن ه ه آن طور ک در مقابل، همان
ا                 ن ي رداشت ا ب د ب م آزادن هايشان آزاد باشند،  مردم ه
بايکوت کردن يک نشريه يا مغازه، عالقه يا تنفر خود 

 . را از آن ابراز نمايند
م من           از ه ديگر اينکه، بنا بر همان استدالالت باال، ب
ا                       که م ن ی رغم اي ا، عل ی طب ن عقيده دارم که آقای ب
ز ايشان        گي ممکن است از نظريات پوسيده و نفرت ان
ا                    ه راز آن د حق ايشان را در اب متنفر باشيم، ولی باي

زيرا اگر اصل بر اين باشد که هر کس     .  رعايت کنيم
وی نشر      چون از نظرات مخالف خود متنفر است، جل
ه       آنرا بگيرد، آنوقت ما تفاوتی با جمهوری اسالمی ک

ار             .  همين کار را می کند نداريم ي ه طور بس د ب اي ما ب
ظراتشان       بسيار جدی از حق مخالفين خود در ابراز ن

ه       .  محافظت نمائيم درست از لحظه ای که ما شروع ب
که          سرکوب مخالف خود کنيم، از همان لحظه، بی آن
ام             م ان و ت متوجه باشيم، راه را برای سرکوب خودم
م                 رده اي وار ک م گری ه در دي ل ه دست ق ه ب ع ام . ج

ه                    ا حق دارد ب ل من و شم بنابراين، بنی طبا نيز مث
ويسد               ن د و مطلب ب ن . نشريه سپيد و سياه اعتراض ک

ان               م حق دارد عکس زن همانطور که سپيد و سياه ه
رامی       عريان را چاپ کند، هر چند اين کارش بی احت

ه     . به شخصيت زن و قابل انتقاد است اشکال اساسی ن
در آزادی سپيد و سياه در چاپ تصاوير سکسی، بلکه  
ه      ه ب در مناسبات کاالئی در جامعۀ سرمايه داريست ک
خاطر سود جوئی اش، همه چيز من جمله جنسيت زن 

ه از يک                 :  را به کاال تبديل می کند يب ک رت ن ت به اي
د            ازاِر خري سو، با ايجاد محروميت جنسی تقاضا و ب
سکس را در جامعه به وجود می آورد، و از سوی              
ه و             دان ن م ت ديگر، با عجز در تامين يک زندگی شراف
راحت برای زن، او را به فروش يا به نمايش گذاردن 

ن    .  سکس خود در مجالت ترغيب می نمايد ي ن وجود چ
تقاضا و عرضه ای در خود جامعه است که به ترويج 
د و          ي پ از س فحشا در جامعه دامن زده، به صاحب امتي
ان ارضا نشده، و سود                ري سياه نيز امکان جلب مشت

د           ی را می ده ت ه می        .  بردن از چنين وضعي کسی ک
اه را،                    ي د و س ي پ ا آزادی س ج ن خواهد آزادی، و در اي
ا       د ب قربانی حل مسأله کند، مانند کسی است که بخواه
ل                     گ ذا، مش ر غ اوي ان دادن تص ری از نش ي وگ ل ج

ه           .  گرسنگی مردم را حل نمايد اريست ک ن ک اتفاقا، اي
دقيقا جمهوری اسالمی مورد عالقۀ آقای بنی طبا می    

. با اسلحۀ حجاب به جنگ آزادی جنسی می رود   .  کند
ارزه      ب خودش فکر می کند که از اين طريق با فحشا م

در حاليکه واقعيت اينست که با حجاب و منع .  می کند
ورد           وع م ا ن ه ن آزادی جنسی در بيرون از خانواده، ت
وع             ر ن راب عالقه ی خود، فحشا خانواده گی را، در ب

ه                .  ديگر آن ترويج می نمايد ز اگر ب ي ا ن ن، م راي بناب
ه               اي ظام سرم فی ن جای آزادی جنسی که الزمه اش ن
ز                  جوي را ت ذاردن آن ايش گ م داريست، نسخۀ منع به ن

م  ا تشکر مجدد از            .    کنيم، کاری جز اين نکرده اي ب
 نامۀ تان  

 سيامک ستوده
 

 
 آقای ستوده درود بر شما،

ا " وقتی داد می زديم و می گفتيم که  جاسوس   "  بنی طب
اسالمی است که در دستگاه ايران استاِر بينش کار می 
وده              د آب را گل آل کند و مثل همان شيادان می خواه
هی از        کند و ماهی بگيرد و شعبۀ امر به معروف و ن
می                  ول ن ب د کسی ق ن منکر را در تورنتو اداره می ک

وم می       .  آمد دليل آفتاب"  آفتاب" و حاال .  کرد ل ع حاال م
ار    ت شود که درست می گفتيم و ايشان خرج تورنتو اس

اصال به اين آدم چه مربوط است که . را تامين می کند
کی چه کار می کند و فالن مجله عکس سکسی پخش   
ا      وي می کند يا نمی کند و مطالب سکسی می نويسد؟ گ
ه و                      ي ق انسور واليت ف ا س ادا را ب اين بچه آخوند کان

ه است          ت رف اگر  .  دادستان تهران مرتضوی عوضی گ
مردم ايرانِی تورنتو غيرت و شرف می داشتند بايد از 

ادی       ( برداشتن ايران استار خوداری کنند  که تا حد زي
ان             )  اينطور شده است ه صاحب ود ک و بهتر اين می ب

ار در                ت ران اس ن اي ذاشت مغازه های ايرانی ازقبوِل گ
طور                   ن ي م د و ه ردن مغازه های شان خودداری می ک
ه                          ام زدورن ن م ه اي ان اگهی از دادن آگهی ب صاحب
ی،                      ن ي م خم ه رژي ی ب خودداری کنند تا ضرب شست
ذهبی                  زم م اشي وی ف خامنه ای نشان داده باشند و جل
د       ن ت ا هس .   گرفته شود و ثابت کنند مردمانی زنده و پوي

 قربانت سعيد از تورنتو
 

 دوست عزيز،
با تشکر از اينکه نسبت به امور پيرامون حساسيت و  

ل    اي عکس العمل به خرج ميدهيد، چند نکته است که م
 :بودم در رابطه با مطالب شما ابراز دارم

اول اينکه من معتقد به اين نيستم که کار درستی است  
ه ای                       ام چ روزن ي ی از پخش ه ران که مغازه های اي

اين مغاير با اصل    .  منجمله ايران استار خوداری کنند
م      ا ه آزادی پخش و نشر مطبوعات است که من و شم

ی           .  به آن معتقديم ادرست ار ن ي ار بس می دانيد که اين ک
ازه های      بود که در ابتدای انتشار روشنگر بعضی مغ
ه از                           ا ک هی ه د حزب ال دي ه ايرانی، زير فشار و ت
دشمنان شناخته شدۀ آزادی بيان هستند، انجام می دادند 
د   . و حاضر به قبول روشنگر در مغازه شان نمی شدن

راضات                ت مت اع ه ه ل، ب ک ن مش ه، اي ان ت خ ب وش خ
دوستدارن روشنگر به صاحبان اين مغازه ها برطرف 
ازه        غ دودی م ع شد، و در حال حاضر، جز در تعداد م

ه     ) سوپر تهران، نوذر، نصر( ا ب که چشم صاحبان آنه
صنار پولی که چند مشتری حزب الهی به جيبشان می 
م در                    گر ه ای دي کی دو ت ريزند بسته است، و در ي

ه از    )  رستوران حاتم، بانو، و ياسمن( ريچموند هيل  ک
ن        ري ت م روی تعصب مذهبی و شايد هم حزب الهی، ک
د،                   دارن ر را ن گ ن ول روش ب ان و ق ي ل آزادی ب م ح ت
دون      و ب روشنگر در کليه مغازه های ايرانی در تورنت
ا                      دوارم ب ي ه ام ع می شود، ک وزي هيچگونه مانعی  ت
ن           ان اي ه صاحب تذکرات بيشتر دوستداران روشنگر ب
ا                               ه، و م ت ز حل گش ي ان ن ا آن ا ب مغازه ها مشکل م
خار مدعی                   ت ا اف و ب ت ورن ايرانيان بتوانيم حداقل در ت
م از اصل آزادی              ه اي ت شويم که با مبارزۀ خود توانس
ه      بيان و نشر آزاد و بدون مانع هرنوع مطلب و نشري
حو                       ه ن ست، ب وای آن چي که محت ای، علی رغم اين

ا در            .  احسن پاسداری کنيم ه ن ه اي د ک توجه داشته باشي
م               .  تاريخ به ثبت خواهند رسيد ردي ا ک ه ادع ا اگر ک م

ی      موافق اصل آزادی بيان ايم، بايد اينرا در عمل، حت
ا     .  اگر به زيان خودمان است، نشان دهيم اگر فقط ادع
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ان           به شدت منتظر جوابها و استدالل های بی نقص ت
  66ارادتمند شما جت لی .       هستم

 .هميشه سالمت و پيروز باشيد
     

د،       جت لی عزيز، ن ن اگر آنها در اموری که ادعا می ک
حوی       ه ن در حد دکتر و مهندس بودند، آن وقت شايد ب

ه          .  حرفشان درست در می آمد نست ک ولی واقعيت اي
ه بحث آن می                    اين آنها هستند که در هر موردی ک

د، و           5شود، حرف انسان  ن هزار سال قبل را می زن
ل       ث از اين نظر در برابر دانش و علم امروز بشری م
يک جوجه و نوزاد کوچک هستند و بايد سالها مطالعه 

د  د    .  و آموزش ببينند تا عمق حرف ما را بفهمن ذاري گ ب
ه    .  برای شما مثالی بياورم که مسأله روشن شود شما ب

د              ن ان من بگوئيد که مثال در بحث آفرينش چه کسی م
م را           ل دکتر مهندس ها و فيزيک دان ها حرف آخر ع
رد                 ه گ ه از گردش کرات ب می زند؟ ما يا آنها؟ ما ک
خورشيد، از قانون جاذبه، و از تئوری بيگ بنگ در    
توضيح چگونگی پيدايش منظومۀ شمسی، و گردش           
می                      ن دانش های عل ی آخري ن ع کرات به گرد هم، ي
صحبت می کنيم؟ يا آنها که بنا بر آيه های قران هنوز 
ه         فکر می کنند، کهکشان ها و هستی در هفت روز ب
ه                      د ک ده ان ه وجود آم رای آن ب وجود آمد و کوه ها ب
ايشات                راساس آزم ه ب ا ک سقف آسمان فرو نريزد؟ م
ی            ال چ اشک ي علمی می گوئيم خوردن گوشت خوک ه

ای      ه هزار سال        5ندارد؟ يا آنها که هنوز مانند انسان
د، خوردن گوشت                      ودن پيش که بی سواد بی سواد ب
ه سگ را نجس می                   خوک را حرام و دست زدن ب

 دانند؟ 
به عالوه، ما که به بهشت و جهنم عقيده نداريم و فکر  

اشد         ه ب ت ی  .  نمی کنيم اصال چنين چيزی وجود داش ول
ا پس از              ج ه آن آنها که عقيده دارند و معتقد به رفتن ب
ه          رده و ب مرگ هستند، بايد وقتی دار فانی را وداع ک

د              اورن ي ر ب ا خب رای م بی حساب می        .  آنجا رفتند، ب
 گويم؟   

د و             دارن ن ن ت ف دوست عزيز اينها چون حرفی برای گ
ی           وئ وده گ ه ي در نتيجه چاره ای جز اينکه يک عمر ب
مات می          ل کنند، ندارند،  خود به خود استاد بازی با ک

 .         بايد مراقب اين بازی شان باشيد. شوند
 از نامه تان متشکرم

 
 
 
 
 
 

 هستين؟ خوب،  ستودهسالم آقای 
ان   من برنامه های شما رو در ايران از طريق سايت ت

ۀ         ام  29دنبال می کنم و آخرين برنامۀ شما يعنی برن
خ      اري ر         30را که در ت ب ت د           2008اک رده اي اجرا ک

 .دانلود کردم و ديدم 
ه     من يک سؤال دارم که می خواهم در برنامۀ بعدی ب

 .آن پاسخ دهيد
جناب ستوده وقتی افرادی مثل شما مذهب را با منطق  
و استدالل زير سؤال می برند ، افراد متعصبی که در 
ی        اي دالل ه ايران تعدادشان هم کم نيست در مقابل است
که من از شما ياد گرفته ام و در برابر آنها به کار می 
برم،  يک نوع جوابی می دهند که من در پاسخ به آن   
طقی مطرح            ن عاجز می مانم چون که سؤالی تماما م

د          ن وي رادی  :" می کنند، و آن هم اين است که می گ ااف
ه اگر         م ک مثل من و شما مثل يک بچۀ  دو ماهه هستي
ا           رای م د و ب يک فرد بزرگ مثال يک فيزيکدان  بياي

ون           )  کودک دو ماهه(  ان از جرم و چگالی و وزن و ق
می              ا يک شي د ي جاذبه و قوانين فيزيک  صحبت بکن
ل شدۀ      دان در رابطه با مواد شيميايی و عناصر تشکي
چ وقت                ي ا ه ی، م اي ي م آن و فرمول های پيچيده ی شي
ه  آخرت        سخنان او را درک نخواهيم کرد و اين را ب
ان         م ه ه و بهشت و جهنم ربط می دهند و می گويند ک
طور که آن نوزاد دو ماهه بايد چندين سال طوالنی را 
ز   بگذراند وآموزش های الزم را ببيند  تا اين جور چي
د      اي ها را درک کند، شماها نيز مانند آن نوزاد هستيد ب
بميريد تا ببينيد که جهنم و بهشت و خدايی وجود دارد    
ق           اي ق ات و ح اق و در غير اين صورت از اين نوع اتف
ا   مذهبی هيچ گاه آگاه نخواهيد شد اين مرگ و مردن م
وزاد دو                دگی ن ۀ زن ال ن س را دقيقا با طی کردن چندي

 .ماهه يکی می کنند و برابر می دانند
م و دهن         ري جناب ستوده می خواهم از شما کمک بگي
اين نوع انسان های متعصب و مذهبی را برای هميشه 
د       . ببندم، چون اين موضوع شب و روز عذابم می ده

اه       ن م اه            :  کل مخارج اي الی در اين م جمع کمک م
 60رسيد که    $  1085بخصوص در آخرين لحضات به 

دالر    998(  بيشتر ازمخارج مخارج ماهانه روشنگر    $ 
دالر خرج حساب          12دالر صندوق پستی و  15چاپ، 
افت        (cvc = 1025$بانکی  $   300شده، باضافه دري

ود       جناب آقای      ( که از ماه قبل اعالم ولی دريافت نشده ب
بالغ ميگردد   $  360، کل اضافه در آمد اين ماه به ) رستم

ه    $  2170که با کسر از  بدهکاری روشنگر، اين بدهی ب
د      $  1810 اب اهش می ي کی از             .  ک ه ي ک ن د اي ي ه ام ب

دوستداران روشنگر همت عالی بخرج داده، روشنگر را    
ا تشکر از همه ی              .  از بار اين بدهی خالص سازد           ب

يز                کسانی که با ياری مالی خود انتشار اين شماره را ن
د   ميسر و ممکن گرداندند، بدينوسيله باطالع عموم ميرسان
ه روشنگر،              که از ماه آينده برای سهولِت کمک مالی ب
رانی    جعبه های کمک مالی به روشنگر در مغازه های اي
داران روشنگر برای واريز                  ار دوست نصب و در اختي

رد           رار می گي ا  .  کمک هايشان، بهر مقدار که هست، ق ب
  تشکر مجدد روشنگر

 ليست كمك ها و گزارش مالي اين ماه 
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 دالر  1070جمع     

بر نگرفته باشد بيايد و سر و کلۀ مبارک ، مقدس و                  
؟ خود را به پيروانش که بيتابانه در                   ...!پرميمنت   

 .انتظار اويند نشان دهد
دوستم يک نکته ديگر را نيز ياد آور شد که جناب                     
آغاخان در نظر دارد که در آيندۀ نزديک يک موزيم              

مليون دالر    400اسالمی که مصارف اعمار آن مبلغ         
 .بر آورد شده است در تورنتو اعمار نمايد

جناب آغاخان شايد متوجه نباشد که همين اکنون اگر              
از نوع بشر به طور عام آن بگذريم روزانه هزاران              
تن از پيروان سرسپردۀ اين آغاخان در گوشه وکناز              
جهان از نبود و کمبود غذا و امکانات بهداشتی و                       

پس لزوم اين همه        .  غيره رنج ميبرند و می ميرند            
مصارف گزاف را کدام عقل سليم ميتواند بپزيرد؟                  
واضح است  که هيچ عقل سليمی آنرا پذيرفته نه                        
ميتواند به جز دين مقدس اسالم که منزه از تعقل و                    

 !.   عاری از عقل سليم است
 

 به قلم برنا 
  2008نوامبر   28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ماههاست که در زندانم، زندانی که قراربود اراده ام را، عشقم را و                     
زندانی که باید آرام و رامم ميکرد چون           .  انسان بودنم را درهم بشکند     

، ماههاست بندی زندانی هستم با دیوارهایی به            "بره ای سر براه       "
 .بلندای تاریخ

دیوارهایی که قرار بود فاصله ای باشد بين من و مردمم که دوستشان               
دارم، بين من و کودکان سرزمينم فاصله ای باشد تا ابدیت، اما من هر                
روز از دریچه سلولم به دور دستها ميرفتم و خود را در ميان آنها و مثل                   
آنها احساس می کردم و آنها نيز دردهای خود را در مِن زندانی ميدیدند              

قرار بود تاریکی زندان      .و زندان بين ما پيوندی عميق تر از گذشته ایجاد نمود               
معنای آفتاب و نور را از من بگيرد، اما در زندان من روئيدن بنفشه را در تاریکی و                   

  .سکوت به نظاره نشستم
قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فراموشی بسپرد، اما من                   
با لحظه ها در بيرون از زندان زندگی کرده ام و خود را دوباره به دنيا آورده ام                         

  .برای انتخاب راهی نو
و من نيز مانند زندانياِن پيش از خود تحقيرها، توهينها و آزارها را ذره ذره، با                        
همه وجود به جان خریدم تا شاید آخرین نفر باشم از نسل رنج کشيدگانی که                 

  .تاریکی زندان را به شوق دیدار سحر در دلشان زنده نگه داشته بودند
یشان رفته ام و طناب     "خدا"خواندند، می پنداشتند به جنگ      "  محاربم  "اما روزی   

عدالتشان را بافتند تا سحرگاهی به زندگيم خاتمه دهند و از آن روز ناخواسته                 
اما امروزکه قرار است زندگی را از من بگيرند با            .  در انتظار اجرای حکم ميباشم     

تصميم گرفته ام اعضای بدنم را به بيمارانی که مرگ من            "  عشق به همنوعانم  "
" عشق و مهری  "ميتواند به آنها زندگی ببخشد هدیه کنم و قلبم را با همه ی                

فرقی نميکند که کجا باشد بر ساحل         .  که در آن است به کودکی هدیه نمایم         
کارون یا دامنه سبالن یا در حاشيه ی کویر شرق و یا کودکی که طلوع خورشيد                
را از زاگرس به نظاره می نشيند، فقط قلب یاغی و بيقرارم در سينه کودکی                     
بتپد که یاغی تر از من آرزوهای کودکيش را شب ها با ماه و ستاره در ميان                        
بگذارد و آنها را چون شاهدی بگيرد تا در بزرگسالی به رویاهای کودکی اش                     
خيانت نکند، قلبم در سينه کسی بتپد که بيقرار کودکانی باشد که شب سر                  

دانش آموز شانزده ساله شهر من را در         "  حامد"گرسنه بر بالين نهاده اند و یاد         

کوچکترین آرزویم هم در این زندگی         "قلبم زنده نگهدارد که نوشت؛         
  .و خود را حلق آویز کرد" برآورده نميشود 

بگذارید قلبم در سينه کسی بتپد مهم نيست با چه زبانی صحبت                  
کند یا رنگ پوستش چه باشد، فقط کودک کارگری باشد تا زبری                     
دستان پينه بسته پدرش، شراره ی طغيانی دوباره در برابر نابرابریها را            

  .در قلبم زنده نگهدارد
قلبم در سينه کودکی بتپد تا فردایی نه چندان دور معلم روستایی                  
کوچک شود و هر روز صبح بچه ها با لبخندی زیبا به پيشوازش بيایند                
و او را شریک همه ی شادی ها و بازی های خود بنمایند شاید ان زمان کودکان                    

زندان، شکنجه، ستم و    "طعم فقر و گرسنگی را ندانند و در دنيای آنها واژه های              
  .معنا نداشته باشد" نابرابری

بگذارید قلبم در گوشه ای از این جهان پهناورتان بتپد فقط مواظبش باشيد، قلب                
انسانيست که ناگفته های بسياری از مردم و سرزمينش را به همراه دارد، از                    

  .مردمی که تاریخشان سراسر رنج و اندوه و درد بوده است
بگذارید قلبم در سينه ی کودکی بتپبد تا صبحگاهی از گلویی با زبان مادریم فریاد            

  :برارم
 

 من ده مه وی ببمه بایيه “
 خوشه ویستی مروف به رم 
  "بو گشت سوچی ئه م دنيایيه

را به " پيام عشق به انسانها"می خواهم نسيمی شوم و : معنی شعر
  .همه جای این زمين پهناور ببرم

 
  فرزاد کمانگر

 بند بيماران عفونی، زندان رجایی شهر کرج 
  ٨/١٠/٨٧مورخ 

 اوین  ٢٠٩بند امنيتی  ٢/١٠/٨٧تاریخ نگارش؛ 
 مجموعه ی فعاالن حقوق بشر در ایران: منبع خبر
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