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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  :يادداشت

 ھمکاری خويش را با ارزشمندیکه با ارسال مطلب " زمانی"ضمن ابراز خيرمقدم و سپاس خدمت آقای 

در نتيجه مدتی نشر از نموده اند، از سوءتفاھمی که به وجود آمده بود و آغ"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال

  .مطلب شان به تعويق افتاد، پوزش می خواھيم

  :شايد بی جا نباشد ھرگاه بار ديگر تذکر داده شود

ا به اين  بر آن بوده و در آينده نيز خواھيم کوشيد تتا اکنونبه ارتباط استفاده از اسم مستعار سياست نشراتی پورتال 

اشغالگران ديروزی و امروزی، مزدوران جنايتکار با سياست وفادار بمانيم، که ھرگاه نويسنده ای بخواھد در تقابل 

، تيکه داران دين و در مجموع آن نکاتی قلم بزند که افشای ھويت برايش خطرناک گردد، پورتال خود سينه سپر آنھا

 به نشر می رساند و از اين که مسؤوليت آن متوجه پورتال و متصديان نموده آن مطالب را با ھمان اسم مستعار نيز

 که برای ھر آغازی بايد پرداخت ھزينه ھائی را قبول آن می گردد، باکی ھم نداريم؛ زيرا ما را اعتقاد بر آن است

ه تا حال ثابت نموده و ما به خود حق نمی دھيم تا از ديگران بخواھيم تا با جان شان آن ھزينه را بپردازند؛ بلک نمود

  .ايم که برای روشن نگھداشتن مشعل حقيقت و مبارزه حاضريم سوخت آن را از خون خود مھيا نمائيم

و اما در صورتی که دوستان بخواھند با فرد و يا نھادی که از شخصيت حقيقی و حقوقی آشکار و مستقلی برخوردار 

 ندارند، با اسم مستعار به بحث بپردازند، چنين حرکتی را اند و سياست و توان آسيب رساندن به منتقد خويش را

   .نوعی ضياع حقوق دموکراتيک طرف علنی بحث دانسته به آن مجال نمی دھيم

 "زمانی" مگر بعد از آن که متيقن شديم که آقای ،به تعويق افتاد" زمانی"برھمين مبنا مدتی نشر مطلب ارسالی آقای

 ممانعتی در نشر نظرات شان نديده آن را ه ھيچ گونين بحث سازنده وارد شوند،با اسم اصلی شان می خواھند به ا

  . منتشر می سازيم

" زمانی"از مسافرت برگشتند، فرصت آن را بيابند تا به پرسش ھای دوستانۀ آقای " ھستی"اميد است وقتی آقای 

  .پاسخ الزم ارائه بدارند

  با کمال محبت                

 AA-AAادارۀ پورتال                 

  
  جبار زمانی

 ٢٠١١ اگست ١٣
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تذکری خدمت آقای سيد موسی عثمان ھستی به ارتباط انتقاد شان از 

  .آقای داکتر اشرف
  

قبل از اينکه به اصل موضوع بپردازم بايد اين را خدمت تان متذکر شوم که مدت خيلی کمی می شود که من  با 

  آشنا شده ام و در جريان مروری که در نوشته ھای مختلف کردم  نوشته "ستان آزاد افغان- افغانستان آزاد"پورتال  

  .ی بودند که  توجھم را به خود جلب کرده ھا نوشتۀ و نقد شما از جمل"اشرف"داکتر صاحب 

ين  نوشته خود  نفرستاده تا  ھمه بدانند که اۀشما  بر آقای  داکتر اشرف انتقاد کرده ايد که چرا  عکس خود را ضميم

به مسلمانان " و ھمچنان ايشان را متھم به توھين.   قرآن صحبت می کند چه کسی استۀآقای که اين طور در بار

کرده ايد، ولی در عين حال از سلمان رشدی و خانم تسليمه نسرين ھم ياد آوری کرده ايد و برای آنان " سراسر جھان

  . اندارزش بيشتر قايل ھستيد، چون ھويت خود را پنھان نکرده

  :پرسش من در اين قسمت از شما اين است

   آيا شما به کسانی  که با ھويت آشکار  توھين و اھانت بدين و خدا بکنند ارزش بيشتر قائل ھستيد؟-١

  می شود؟ " مسلمانان  سراسر جھان"آيا در آن صورت معتقد نخواھيد بود که توھين به   -٢

 بھا و مدارکحتما کتا.  علم کامل در مورد دين داريد"کريم سروش"  تان بر می آيد شما و آقایۀقسميکه از نوشت

  .  مطالعه کرده ايد،زيادی را که در دفاع و رد دين نوشته شده است

توھين کند اما ريش " پيغمبر مسلمانان سراسر جھان" و يا به ، اگر کسی به خدا که تان بر می آيدۀو ھمچنان از نوشت

و يا با  کسانی مثل سلمان رشدی که با قدرت و .  خمينی  داشته باشند مشکلی نداريديک متره و لنگی چھارمتره مثل

  .حتی ارزشی ھم برايشان قائل ھستيد.  مخالفتی نداريد،پول دولت انگيس محافظت می شود

  بايد خدمت تان به عرض برسانم اين است  که  "اشرف" آقای داکتر ۀنکته مھمی ديگری را که به ارتباط نوشت

  نوشته اند  با  توھين ھای سلمان رشدی و خمينی و اسماعيل بخاری"اشرف"را که آقای داکتر "  توھينی"زی يا چي

،  و ديگر نويسندگان  اصال قابل مقايسه "اصول کافی"لف کتاب ؤ و آقای کلينی م)جمع آورنده احاديث پيغمبر(

  .نيست

. سادگی می توان راست  و دروغ بودنش را ثابت کرده  نوشته است  بسيار ب"اشرف"موضوعی را که آقای داکتر 

 آن آيات ۀکسانی که مايل اند درستی و يا نادرستی آن موضوع را بدانند فقط ده دقيقه از وقت خود را صرف مطالع

  .نمايند 

ا رو"  مسلمانان سرار سر جھان"به خدا و پيغمبر و " کشف اسرار" ی را که آقای  خمينی در کتاب ئاما توھين ھا

وشته ای را سراغ ندارم ،  نه از شما و نه از کسانی ديگری،  نیئمن در ھيچ جا.  و نقد می باشدداشته قابل پی گيری

  .دانسته باشد"  مسلمانان سراسر جھان "خمينی را توھين به " کشف اسرار"که کتاب 

  :  چنين نوشته است١٣٠در صفحه " کشف اسرار"  خمينی در 

  ".............ر ثابت کرديم که پيغمبر از اينکه امام را با اسم و رسم در قرآن ذکر کند می ترسيدهما در اوايل اين گفتا"

  !!بلی، پيغمبر اسالم از اينکه اسم علی بن ابی طالب را در قرآن بياورد ترس داشته

  .خمينی با اين نظر  خود حتی الھی بودن قرآن را ھم تکذيب کرده
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 آقای خمينی مورد انتقاد قرار نگرفته است اين باشد که وی  ريش يک ۀکه اين نوشت فکر می کنم يکی از داليلی  

  . ننوشته است" مستعار"متره و لنگی چھار متره داشته  و به اسم 

  :  نوشته٧۵٣در جلد چھارم ؛ باب شرحھای کتاب ايمان و کفر، صفحه " اصول کافی"نويسنده کتاب 

واسطه ناسپاسی از پدر ه من  بؤ افراد مکبری است که ام المومنين است و جزمنين خديجه ؤمقصود از مادر م" ..... 

منين در روز ؤمنان بر کنار گرديدند و اميرالمؤ مادری م اززنان منافق پيغمبرچنانچه . و مادر روحانی جدا شدند 

مله زنان پيغمبر يعنی که علی بن ابی طالب بعد از فوت پيغمبر  عايشه را ازج( جنگ جمل عايشه را طالق داد 

  "تا مردم بدانند) ش دادتی به دساخارج کرد و طالقنامه 

  .!!ی که علی بن ابی طالب اين صالحيت را داشتئتو گو 

  !!.نيست" مسلمانان سراسر جھان "به" توھينی " مسلمانان روشنفکر" بلی ،اين ھم به نظر يک تعداد زيادی از 

منان معرفی کرده ؤمشد اين را می داند  که قرآن زنان پيغمبر را مادران اگر کسی کمترين معلومات از قرآن داشته با

که قرآن را کتاب مقدس " مسلمانان سراسر جھان"باشد و ھم به لذا اين گفته  خمينی  ھم توھين به قرآن می. است

  .خود می دانند

  : مذکورتتوجه کنيد به آي

  ۶ تآي) ٣٣( احزابۀسور

 و خويشاندان نسبی منان ھستندؤ مادران مو زنان پيغمبرمنان است از خود آنھا ؤمپيغمبر اولی و سزاوار تر به " 

  ................"شخص

 چنين نوشته شده ٢٢ ت محمد آيۀ  در تفسير سور١٧۵٧حديث شماره " مختصر احاديث صحيح  بخاری"کتاب در 

  :است

آفريد، ھنگاميکه از آفرينش آنھا فراغت خداوند موجودات را : فرمود) ص(می گويد که نبی اکرم) رض(ابوھريره" 

چه : حق تعالی فرمود.  خداوند  مھربان را گرفت) تنبان( کمر يا ازاراست و بر خ) صله رحم( وندیيافت  خويشا

آيا راضی می شوی که : خداوند فرمود .تو از قطع پيوندخويشاوندی استه اين جايگای پناجويان ب: می خواھی؟ گفت

د، من او را با خود وصل کنم، و ھر کسی تو را قطع کند من او را از خود قطع کنم؟ گفت ، ھر کس با تو وصل شو

  ."خداوند فرمود پس چنين خواھد شد. بلی ای پروردگارم

  .تو جسم داردو خداوند ھم تنبان  پوش است و مثل من " نعوذبا"توجه کنيد که 

ده  ديگر نمی شود به وی انتقاد کرد وھمچنان نمی توان  نقل کر"اسماعيل بخاری"اما چون که اين حديث را آقای 

ريش دراز " علمای دين"چون وی ھم مثل ديگر . تلقی کرد" مسلمانان سراسر جھان"اين سخن  وی  را توھين به 

  .داشته و به اسم مستعار ننوشته است

علم و تحصيالت دينی  تان " هللاءشاما" علم کافی از قران ندارد ، اما شما که "اشرف" شما، آقای داکتر ۀنظر به گفت

لطف کنيد گاھگاھی به ياد خداوند متعال ھم باشيد و نگذاريد کسی .  می باشد"کريم سروش"در سطح  آقای داکتر 

مدت ھای زيادی " لنگی دراز"شاھده کرديد آقايانی قسميکه در باال م. توھين و اھانت بی مورد به وی روا بدارد

  .کرده اند" پای لچ" است که در توھين به خداوند 

ی عمل ئباال" لنگی دراز" تان متوجه شدم اين است که شما ھم مثل آقايان ۀ ديگری را که در نوشتيک نکته جالب

،  با رد )  را در پھلوی نوشته تان پيدا نکردمبا آنکه من عکس تان( يعنی که با استفاده از اسم اصلی تان. کرده ايد

  .روا داشته ايد" مسلمانان سراسر جھان"آيات قرآن توھينی به 
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  : شما نوشته ايد که

نفس انسان را به پول بخرد، شھادت . کسی نبايد کسی را تکفير کند و کافر و مرتد بگويد و يا قابل سنگسار بداند" 

 برادر را يک حق و خواھر را نيم حق و مادر را از ھشت حصه يک حصه دو زن را مساوی به يک مرد بداند،

شرايط زمان اعتبار خود را داشته ولی در قرن بيست و يک بازار ه قرون وسطی نظر بدر اين مجازات ..... 

  ."ندارد

  .ه استمن مطمين ھستم که شما می دانيد که دستور تقسيم ارث و يا موضوع شھادت  زن و  مرد در قران ذکر شد

 می باشد، اين توقع را "کريم سروش"ن و موضوعات دينی در سطح آقای آکه علم تان در قر یئبدين دليل من از شما

  :  قرآن را فراموش کرده ايد که می گويدتمگر  شما اين آي.  نداشتم که چنين حرفی بزنيد

  ۶۴ آيت) ١٠(يونسۀسور

سخنان خدا را تغيير و نعمتھای بھشت، ه ا و ھم در آخرت ب دنياتآنھا را از خدا پيوسته بشارت است ھم در حي

  . که اين فيروزی بزرگ استتبديلی نيست

و کتاب " مسلمانان سراسر جھان"می دانيد، يک توھين به " یئقرون وسطا"ت قرآن را اآيا  اينکه شما بعضی از آي

  مقدس شان  نيست؟

ای باشد، باز به اندازه  قسمت قرآن بدينگونه میاين برای من بسيار عجيب است که شما که نظرات تان در 

و در ضمن آن را .   وی را کامال بی پايه و بی اساس بدانيدۀعصابتان باالی آقای داکتر اشرف خراب شود که نوشتا

  .يدئھم قلمداد نما" مسلمانان سراسر جھان"توھين به 

ه  خمينی و حزب هللا زندگی کرد و حاال ھم ب بايد متذکر شوم که ايشان يک عمر در دامان"سروش"در قسمت آقای 

در دانشگاه ھای سال   ٢٠-١۵ "کريم سروش"حتما اطالع داريد که آقای . وسيله دولتھای خارجی حمايت می شوند

 بعد از گذشت اين "سروش" مگر چه شد که آقای ؛ايران قرآن شناسی و نھج البالغه شناسی ھم  تدريس می کرده

کريم "خدا معلوم است  که آيا آقای ه اين ديگر ب".   دست محمد استۀقرآن نوشت" کرده که ھمه سال ھا  حاال درک

درک کرده است يا اينکه به اين واقعيت دست يافته که ھر لحظه امکان "  واقعيت را در قسمت قرآن  ""سروش

ه  ايران ھم بۀومت آيندی برای خود در حکئ تا جای پاموجود است و تالش کرده اند" آخوندی"ازبين رفتن حکومت 

  .دست آورده باشد

اما بھتر بود  . خوب است که شما خود اين دو شخص را نام برديد. از سلمان رشدی و خانم  نسرين سخن گفتيد

  .ی را بر سر آنھا آوردندئاقدامات دولتھای فاشيستی ايران و بنگال ديش را ھم ياد می کرديد که چه بال

چيزی را که . کرده است"  مسلمانان سرار سر جھان"تذکر شوم که وی  واقعآ توھين به  سلمان رشدی بايد مۀ در بار

اما موضوعی را که .  ارايه نداده استآناھدی در اثبات  نوشته ھيچ مدرک و ش خانمان پيغمبر اسالم ۀوی در بار

  .ن موجود است نوشته اگر بی اساس و نا درست ھم باشد، ثبوت آن در خود قرآ"اشرف" داکتر صاحب یآقا

و . شما با اين علم فراوان که از قرآن و دين داريد می توانستيد به بسيار سادگی درستی و يا نادرستی آن را ثابت کنيد

  .ضرورت به اين انتقادات بدون ثبوت نبود

 اخالقی  خانمان پيغمبر اسالم به سخنان آن اشخاصی می ماند که با بی ادبی وبدۀسلمان رشدی در بار" چتيات"اما 

ن خود را مورد حمله قرار امخالفکه عقايد و نظرات آن است،  به عوض " کوچه گی و بازاری" افراد ۀکه مشخص

  .بدھند، به توھين و فحش دادن به زنان و دختران آنان می پردازند
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ازاری و ب "ۀرا  فحش داده، چھر"  پيغمبر مسلمانان سراسر جھان" سلمان رشدی با اين شيوه برخوردش که زنان

و بدين دليل  وی نزد من اصال از ھيچ ارزشی برخوردار . خود را  به نمايش گذاشته است" کوچه گی و ھرزگی 

  .نمی باشد

  : نوشته است٣٨١، صفحه "آيات شيطانی"ی ھای سلمان رشدی که در کتاب ئافه گوحال توجه کنيد به بخشی از گز

" فاحشه خانه حجاب ھر يک دارای خصوصيات يکی از زنھای ھنگاميکه در جاھليه شايع شد که را کاره ھای " 

اما از اين که ھيجان نفسانی آنھا که در واقع . ھستند، مردان شھر جاھليه ھمه در درون خود به ھيجان آمدند" محوند

در عين حال، چون مايل بودند، . و يا يکی از يارانش شود، به وحشت افتادند" محوند"عتک کننده حرمت ھمسران 

جريان فاحشه خانه حجاب به ھمين وضع باقی بماند، لذا احساسات و ھيجانات نفسانی خود را از مقررات شھر 

  ."جاھليه پنھان داشتند

قائل شده و "  جاھليه"خود  برای شھر مکه نام " آيات شيطانی" قابل تذکر می دانم که سلمان رشدی  در کتاب ( 

  .) که در داستان وی  حاکم اين شھر می باشد،  جاگزين کرده است" پيغمبر اسالم" را به جای اسم  " محوند"

   قائل ھستيد؟ "اشرف"قای ھستی، ھنوز ھم به سلمان رشدی ارزش بيشتر از آقای داکتر آ آيا شما 

ھمچنان نوشته ايد که  زمانيکه يک انسان سر حرف ، منطق و دانش خود ايمان داشته باشد و زبان قلم به نقد دين "

  " رود کند اگر ھويت خود را پنھان کند اين حرکت توھين به مقدسات انسان ھای پيرو ھمان دين به شمار میدراز 

نقد دين چه با اسم مستعار باشد و ياغير مستعار  ھميشه از جانب پيروان آن دين . اين حرف تان کامال نادرست است

 که ھويت اصلی شخص نقد یاين است که در صورتفرق آن صرف در . اھانت و توھين به مقدسات آنان تلقی می شود

  .در بسته کردن دھن آن شخص  ساده تر می شود" پيروان آن دين"کننده معلوم باشد ديگر کار

  مگر آقای پرويز کامبخش ھويت خود را پنھان کرده بود؟ 

يست که بر زخم ی ضرورت نئاری که نمی توانی حرف خود را بگواگر در شرايطی قرار د"ھمچنان نوشته ايد که 

  ."ديگران نمک پاشی کنی و دوستداران دين مدعی خود را نشناسند

اگر قبول داريد که داکتر صاحب اين حق را داشته که  آن مطالبی را که نوشته ، بنويسد پس نمی دانم مشکل شما در 

ه خالف بعضی از دستورات  خود تان بر می آيد که شما ھم چيزی ھای گفته ايد کۀاين جا چه بوده؟  قسميکه از نوشت

  .باشد دينی می

  . باشد" ديندار"بيائيد دفاع از دين و مقدسات مردم  را به کسی بسپاريد که خودش  

 آقای داکتر اشرف  استقبال می ۀھستيد، پس چطور اولين کسی می بوديد که از نوشت" ديندار"اگر شما ادعا داريد که 

 چه نوع دينداری است که از اين .  خود ارسال می کردندۀمه نوشتشرطيکه ايشان عکس خود را  ضميه کرديد ب

  استقبال می کرديد؟" اھانت و توھين به دين  تان"

کسانيکه سر دين با نام مستعار و حتی به نام خود چيزی نوشته می  "يد  کهئجای تعجب است که شما خود می گو

 شان  منطقی و درست ھم باشد مغرضانه تلقی ۀر نوشتکنند و از نشر عکس خود باالی نوشته خود داری می کنند اگ

  ."گرديده و قابل پذيرش  نيست

  نظر شما مغرضانه تلقی می شود؟ه مگر چطور است که اگر منطقی و درست ھم باشد باز ھم ب

  آيا شما با يک  موضوع  منطقی و درست ھم مخالف ھستيد؟

به نشر عکس خود نشود حرفھای داکتر صاحب پيش من تا زمانی که داکتر صاحب حاضر "ھمچنان نوشته ايد که  

  .و ديگر مسلمانان جھان بی بنياد پنداشته می شود
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 مسلمانان جھان اين موضوع را در ۀبلی، اين درست است که نزد شما بی بنياد  پنداشته می شود، اما آيا شما با ھم

  ميان گذاشته ايد و نظر شان را در اين باره گرفته ايد؟

که خيلی عقيده مند  ، شما ، اين موضوع را با دو دوستموسيله ه  داکتر صاحب و  نقد آن بۀ نوشتۀز مطالعمن  بعد ا

  .به دين اسالم ھم ھستند، صحبت کردم

ی ھای را که سلمان رشدی در قسمت خانمان ئگزافه گو را بيان کردم و ھم "اشرف" داکترۀبرای دوستانم ھم نوشت

  .پيغمبر نوشته بود

 خانمان پيغمبر اسالم،  شروع به فحش دادن به سلمان ۀتم با شنيدن  دروغھای سلمان رشدی در بارھر دو دوس

 برايشان تذکر دادم ايشان بدون کدام عکس العمل "اشرف" نوشته داکتر صاحب ۀاما زمانيکه در بار. رشدی کردند

  واقعيت دارد؟ايا تو قرآن را خواندی و اين گفته ھای داکتر اشرف : شديد از من پرسيدند

آنان بالفاصله عکس العمل شديد نشان ندادند چون می دانستند که با  يک بررسی مختصر در قرآن می توانند راست 

  . را دريابند"اشرف"و دروغ بودن  سخنان آقای داکتر 

  با عرض احترام

  جبار زمانی

  ٢٠١١اگست 

  


