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 :توضيحات
طاھره با نام اصلي زرين تاج  برغاني، )  1

در خانواده ای مذھبی متولد شد و در سالھای 
جوانی در ادبيات و علوم اسالمی به مرحله 
استادی رسيد و حتی از مردان زمان خودش 
پيشی گرفت وتا آنجا که پس از مرگ 
استادش، شيخ رشتی، جانشين او شده و 
مردان بسياری را تربيت کرد اما خيلی زود 

معروفترين (بر خالف خوشايند خانواده 
به جنبش مترقی اجتماعی )  علمای قزوين

بابيه پيوست و بعد ھم در راه ديدار باب، 
به دنبال تالش (پيش از رسيدن به شيراز 

به )  ناکام بابيان برای کشتن ناصرالدين شاه
دستور ناصرالدين شاه قاتل دستگير و کشته 

از روز روشن تر است که طاھره و .  شد
او ھيچ ربطی به "  اجتماعی/سياسی "مبارزه 

مذھب بھائيت ، که سالھا پس از او شکل 
بر خالف بھائيان که مخالف .  گرفت، ندارد

مبارزه مسلحانه با حاکمان ظالم زمان ھستند 
و به دخالت نکردن در سياست باور دارند، 

کامال ,  اين شجاع زن مبارز راه آزادی 
و درگير با مسائل اجتماع بود و "  سياسی"

ھرچند که گذشته ای مذھبی داشت سرانجام 
رسيد و قيام او برای "  انسان خدايی"به 

بود نه ترويج اين يا آن "  آزادی و برابری"
 ...مذھب

 2  " گرگھا خوب بدانند در اين ايل ) 
گر پدر مرد، تفنگ پدری ھست /  غريب 
گرچه مردان قبيله ھمگی کشته /  ھنوز 
 ... "توی گھواره چوبی پسری ھست/ شدند 

تنھا ھمين يک سروده کافيست که بدانيم اين 
حقوق "بشريت و مدافع "  متفکر"سومين مغز 

به !  چقدر مردانه و ضد زن می انديشد"  زنان
باور شاعر اين شعر فقط پدر و پسر ھستند 
که می توانند در مقابل ظلم بايستند و اميدی 
به زنان و دختران در مبارزه نيست حاال 
جالب است که طرفداران موسوی می 
خواھند اين فرد را به عنوان بزرگترين 

به بشريت قالب "  فمينيست"و "  روشنفکر"
ھمه چيمون به ھمه "به قول شاملو !  کنند

 "!چيمون مياد
مدافع حقوق زنانمان ھم کسی است که 
شعرھاش از شعرھای برخی مردان ضد زن 

 تاريخ ھم ضد زن تر از آب در ميايد
خطاب کردند "  پدر ملت"وقتی رضاشاه را 

 :ميرزادۀ عشقی سرود
به /  پدر ملت ايران اگر اين بی پدر است"

 ! "چنين ملت و روح پدرش بايد ريد
شايد اگر ميرزادۀ عشقی زنده بود امروز 
ھمان شعر را برای دنيايی می گفت که 
مدعيان تفکر ،حقوق زنان، صلح و 
دموکراسی اش امثال رھنورد، موسوی، 
گنجی، مخملباف، نبوی، سازگارا، حجاريان 

 باشند...و
 
که صدھا مدافع در دنيای ضد انسانی …)  3

سرمايه داری دارد از ھيالری کلينتون تا 
ملکه انگليس تا اوبامای چپ نما تا دست 
راستی ھای مجلس ھلند تا پليس سوئد تا 
/ مانکن ھای ايتاليايی و ملکه زيبا يی ايرانی

کانادا يی تاخانم فيلمساز داخلی که از قرار 
وسرکوب   ۶٧دوربينش درکشتار تابستان 

تير خراب شده بود   ١٨جنبش دانشجويی 
ولی امروز آماده جھاد برای پيشوای سبز 

 ...اجازه بدھند" آقا"سيديش است اگر فقط 

اعتراضی شود، جيره خوران ھوادارشان در 
دوم خردادی فرياد وا   -جبھه توده ايی

مصيبتا سرمی دھند که جان شريف اين 
ونوحه سرايی !  خواھر پھلوان در خطر است

اين شرايط "  به جای انتقاد در :  کرده که
(حساس باشيد و برای "  ھمراه"بايد )  ؟؟" 

مصادره مدال نوبل و قفسه روسريھای ايشان 
 !توسط جناح احمدی نژاد اعتصاب غذا کنيد

از سوی ديگر حاجيه خانمی چون زھرا 
رھنورد که ازعاملين تفکيک زن و مرد از 
دانشگاه و محل کار تا اتوبوس بوده و افتخار 
می کند که شوھرش حاج آقا سيد موسوی 

است و باور دارد کارھايی "  بسيار غيرتی "
" ضعيفه ھا"را که مردان ميتواند انجام دھند 

نبايد مداخله کنند و ابراز ناراحتی می کند که 
نا "  بد حجابی"در مبارزه با "  دولت اسالمی"

موفق بوده و خواھان راھکارھای جديد تر 
برای کنترل زنان در جامعه و باز گرداندن 
آنھا به پستوھاست، يک شبه به سومين 

حاال بماند که !  جھان تبديل می شود"  متفکر"
آن چه جھانی است که يک حاج خانم محجبه 
با تفکری به شدت مرد ساالرانه متفکر آن 

 )2! (می شود؟
جالب اينجاست که حتی در ھمان سيستم به 
شدت ضد زن، زنانی از ھمان طايفه جانيان 
با پدران و شوھرانی قاتل و جنايتکار ھم 
وجود دارند که از اين سرکار عليه جلوتر 
فکر می کنند از جمله دختر خلخالی که 
آشکارا به اجباری بودن حجاب اعتراض می 
کند يا حاج خانم احمدی نژاد که خواھان 
مشارکت برابر زنان در پستھای کليدی است 

که البته منظورايشان ھم پستھای (  
در حکومت اسالمی است مثل "کليدی"

وزارت  نمايشی در دولت بی ا ختيار ، آدم 
بر خالف حاج خانم موسوی ) کشی و شکنجه

که شديدا نگران حضور زنان در فضاھای 
حاال اين چه اصالح !  ھستند"  مردانه"کاری 

طلبانی اند که حتا از آن بخشی که ھنوز 
و اصالح نشده عقب ترند بايد از "  سبز"

رھبران اين شبه اصالحات پوشالی پرسيده 
براستی که ھردو سوی اين دعوای !  شود ؟

خانوادگی بر سر قدرت و سرمايه ملت دربند 
در يک گنداب ريشه دارند با ماسک ھای 
متفاوت سبز و سياه و تنھا ھدفشان سرکوب 
انرژی انقالبی مردم ايران و حفظ کليت 

 ....رژيم انسان کش اسالمی است
 -اما اينکه اين جريان اصالحات امام زمانی 

امريکايی را بايد به ھر شکلی با تالش شبانه 
به عنوان ...  روزی بی بی سی، سی ان ان و

ايران به دنيا قالب کرد و " تنھا انتخاب مردم"
کسانی چون رھنورد را سمبل مبارزات 

چيزی به جز بازی کثيف سرمايه (!)  زنان 
، ترس از انقالب گرسنه )3(داری جھانی 

گان و سرکوب شدگان جامعه و رسيدن زنان 
به حقوق اوليه شان نيست که بدون شک ھر 
تغييری در وضعيت زنان ايرانی به شدت در 
کشورھای منطقه تاثير خواھد گذاشت و 
اسالم امريکايی و منافعش در خاورميانه، که 
تنھا با وجود حکومتھای دست نشانده 
ديکتاتور و مرتجع ضد زن حاصل ميشود، 

 .را به خطر خواھد انداخت
اما زھی خيال باطل که زنان ايرانی با 
الگوھايی چون، طاھره، قمر و ھزاران زن 
دالور طول تاريخ تا رسيدن به برابری و 
آزادی ھرگز دست از مبارزه بر نخو اھند 

 "ما زنان ايرانی خاموش نمی مانيم...."داشت

خيابانھا آمدند و در اعتراض به اجباری شدن 
 : حجاب فرياد کشيدند

نه شرقی ست نه   -آزادی جھانی ست "  
 ،"غربی

 و " ما انقالب نکرديم تا به عقب بر گرديم" 
 ..." ما زنان ايرانی خاموش نمی مانيم"

به حق که ھرگز خاموش نماندند و پرچمدار 
مبارزه با رژيم سنگسار اسالمی بوده و 

خواسته آنھا بر ھيچ کس پوشيده .  ھستند
 !برابری و حقوق انسانی: نيست

 و باز ھم بر ھيچ کس پوشيده نيست،
حکومتی که از يک سو به جرم عشق آزاد 
سنگسار می کند و از سويی دخترخردسال 
را از دوبی تا چين به تن فروشی صادر می 

حکومتی که زن را نيمی از بيضه مرد   -کند 
می داند و شھادتش در بيداد گاھھای اسالمی 

" اصالح"اساسا   -را به پشيزی نمی خرد 
و ھيچ اقدامی به دگرگون شدن .  پذير نيست

ذھنيت زن ستيز فاشيستھای اسالمی منتھی 
، نه صد "امضا"نخواھد شد، نه يک ميليون 

ميليون رأی، نه دادن دھھا و صدھا جايزه 
جھانی و مدال به زنان مبلغ اصالحات الک 

که تنھا راه رھايی زنان ...  پشتی اسالمی
ھمانا سرنگونی اين رژيم ضد انسانی و 
 .جايگزينی حکومتی سکوالر و انسانی ست

اکنون که انقالبی در راه است و مردم به 
خيابان آمده اند و کمر به سرنگونی اين رژيم 
بسته اند، گردانندگان جمھوری اسالمی و 
پشتيبانان جھانی آنھا به تکاپو افتاده و با 
ترفند جابجايی يک باند سياه سبز شده 

با يک باند )  موسوی  -رفسنجانی(جنايتکار 
، )احمدی نژاد   -خامنه ای (جنايتکار ديگر 

اينان تمام .  سعی در حفظ رژيم دارند
نيروھای درونی و جھانی شان را بسيج 
کرده اند و از يک عده زنان وابسته به اين 
جريان خيانتکار به اصطالح اصالحات 
قھرمان سازی کنند و چنان جلوه دھند که 
گويی اين زنان يگانه سمبولھای مبارز در 

 .سال گذشته بودند ٣٠
ابتدا به يکی جايزه صلح نوبل، بعنوان 

، می دھند تا رژيم از "مسلمان"نخستين زن 
او به عنوان وزير امور خارجه غير رسمی 

استفاده می کند و ھمراه )  و بدون روسری(
و )  ٢٠٠۵(احمدی نژاد به سازمان ملل برود 

خواھان باز گرداندن اموال بلوکه شده ايران 
سپس در حقانيت دادن .  به رژيم اسالمی شود

به رژيم اسالمی، سالھا تالش شبانه روزی 
اسالم دين "کند تا به دنيا ثابت شود که 

و جامعه ايران "  برابری زن و مرد است
نمی "  سکوالريزم"می خواھد و"  اسالم "

خواھد؛ و حجاب اسالمی، بعنوان يک 
مورد احترام، در داخل کشور خوب "  قانون"

نکته جالب !  است، و در خارج از کشور بد
اينست که ھرگاه به اين عوامفريبی 

زنان ايرانی تاريخا ھمپای مردان، و در 
برخی مواقع فراتر از مردان، با تجاوز، نا 
برابری و حکومتھای  استبدادی مبارزه کرده 

 -زنان در نھضت ھای آزاديخواھانه .  اند
" طاھره قره العين"زن شھير، آزاده ھمچون 

پيشرو، مترقيانه  نقشی   -در نھضت بابيه 
 . محوری و تعيين کننده داشته اندتری، 

طاھره قره العين نخستين زنی بود که، بيش 
سال پيش ھمزمان با مترقی ترين   ١۵٠از 

، حجاب )فرانسه(جنبش ھای زنان در اروپا 
 -کرد "  انقالب"به تنھائی  واز سر برداشت 

آن ھم در جامعه ای که زنان کامال از 
اجتماع حذف فيزيکی و در زير چادر و 

تماما در کنترل مردان   -چاقچور و رو بنده 
طاھره قره العين يگانه شيرزنی بود .  بودند

مذھبی،   -که در مقابل خرافات فرھنگی 
حکومت فاسد نظام مردساالر قاجاريه 

و به قتل ايستاد، شمشير کشيد، مبارزه کرد 
   .رسيد

عظمت حرکت انقالبی طاھره در حجاب از 
سر بر کندن، آنجا روشنتر می شود که می 
بينم حتی تنی چند از مردان ھمراه و مريد او 

از اقدام آن بانوی بی "  دشت بدشت "  در
پروا شوکه شده گردن خود را به خاطر اين 

آشکار، تيغ کشيدند و سوگند "  بی ناموسی"  
 . به قتل طاھره دادند

 بود که ھمزمان باطاھره نخستين زن ايرانی 
برابری زن "جنبش سوسياليستی در اروپا از 

سخن گفت و مبارزه جانانه عليه نا "  و مرد
برابری اجتماعی و اقتصادی را دالورانه 
رھبری کرد؛ و به رغم گذشته مذھبی 

" انسان خدايی"ھمچون مولوی و حالج به 
رسيد و جانش را برای آزادی انسان و 

 ) 1...(برابری زن و مرد گذاشت
ھرگز خاموش  که  است آزادی  شعلهطاھره 

 !نخواھد شد
پس از گذشت نيم قرن و گذار از انقالب 
سرنوشت ساز مشروطه، آنھم با حضور 
زنان غيور آذری در جامه  مردان، شير 
زنی ديگر شجاعانه حجاب از سر بر کند و 

 :با صدای بی مانندش آوا سر دھد
 مملکت خراب است"

 ملتش به خواب است
 ای زنان ملت

 "وقت انقالب است
" قمرالملوک وزيری"  آن صدای ماه بانو

 ....بود
سالھا بعد، زنان شجاع و تيز ھوش ايرانی به 
عنوان اولين مخالفين حکومت زن ستيز 

خمينی، آنجا که بيشتر "  رھبری"اسالمی به 
و "  چپ"جريانات مردساالر سياسی از 

راست ازحکومت مرتجع سرمايه داری 
ضد "جھانی اسالمی، به بھانه واھی 

بودن حمايت ميکردند،  به "  امپرياليستی

 ما زنان ايرانی  
 !خاموش نمی مانيم

 تا  ١٨از زنان آزاديخواه ايرانی قرن 
 ٢١متفکران چادر چاقچوری قرن  -متحجر

      ١٣٨٨com.gmail@lilacforfreedomآذرماه  -کانادا

 ليال قبادی 
 نویسنده و فيلمساز
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                           . مطالب خود را به فارسی بفرستيد

مقاالت مندرج در نشريه روشنگر ، بيانگر 
نظرات نويسندگان آنھا ميباشند و مسئوليت 

 . مطالب به عھده نويسندگان آنھا ميباشد
 

. می نامم"  آيت هللا"اين خاطر است که او را 
من به تبعيت از .  يعنی نشانه خدا"  ايت هللا"

به تبعيت از باروخ (  کارل مارکس که 
انسان برای انسان "می گفت )  اسپينوزا 
، حساسيت به رنج انسان ھا را يک "  خداست

نشانه خدايی می دانم و به ھمين دليل در مرگ 
 ." آيت هللا منتظری از ته دل عزادارم

ما در نامه ی منتظری به خمينی که  سند 
اصلی آقای شالگونی مبنی بر حساسيت 
منتظری نسبت به رنج انسان ھا را تشکيل می 
دھد، ھمه جا  صرفا حساسيت وی نسبت به 
. مصالح نظام و نه رنج انسان را شاھد بوديم

در اين نامه حتی يک جا ھم از انسان، حقوق 
او و حساسيت نسبت به رنجی که فرد اعدامی 
يا خانواده او از پامال شده زندگی وی متحمل 

بعالوه، .   می شود، ذکری به ميان نيامده است
چگونه ممکن است کسی که به نظام واليت 
فقيه معتقد است نسبت به رنج انسانھا حساسيت 

مگر می شود زن، اين حساس .  داشته باشد
ترين و زيباترين موجود انسانی را بجرم 
عشق در چاله افکند و به فجيع ترين شکل 
سنگسارش کرد و در ھمان حال به رنج و 
کرامت انسانی حساسيت داشت؟ و يا حکم قتل 
مرتد و از دين برگشته را داد و بازھم مدافع 
حقوق انسانھا بود؟ آقای شالگونی بايد شوخی 
کرده باشد، يا مانند کبک سر در برف، فکر 
کرده باشد آنچه را که خود نمی بيند و نمی 
 . فھمد، ديگران ھم نه می بينند و نه می فھمند

واقعيت اينست که منتظری خودش ھم ھيچگاه 
داشت ی را ن اي اھ ن ادع ي د خود .  چن ن ان او م

ا  الم  ب ه اس دانست ک ي ی م وب خ ی ب ن ي م خ
دمکراسی، حقوق بشر و رنج انسانی ھيچگونه 

ات .   مطابقتی ندارد ن صف ن اي ن، بست بنابراي
د  ن ان انسانی به او بايد مشگل کسانی باشد که م
د  آقای دکتر محيط دچار اين بيماری مزمن ان
ات  ق ان طب ي که ھمواره قھرمانان خود را از م
رو،  ن د، و از اي ن ن حاکم و ارتجاعی انتخاب ک
ان  رم ھ اق اِن ن چاره ای ندارند جز آنکه قھرمان
ات  ه صف خود را در عالم خيال ھم که شده، ب

باين ترتيب است .  مورد عالقه خويش بيارايند
می شود، حزب هللا "  آزاديبخش" که الھيات، 

ی، و  الب ق رقی و ان ت دا صدِر م ت ق ان و م ن لب
ردم و صاحب  وق م ق ع ح داف ری م ظ ت ن م

  .   حساسيت نسبت به رنج انسانھا

اعدام منافقين را تاييد می کند، اعدام ساير 
زندانيان را به ھشت دليل نادرست می داند و 

اگر خوب به .  خواستار توقف آن می شود
داليل مزبور دقت شود بوضوح مشاھده می 
گردد که در ھيجيک از آنھا از حقوق انسانی 
بعنوان مبنای اعتراض به اعدامھا ذکری بميان 
نيامده است، بلکه اعتراض به اعدامھا يا به 

حمل بر کينه "اين دليل ذکر شده که اينکار 
می گردد، و يا آنکه "  توزی و انتقام جويی
اعدام "  متدين و انقالبی"خانواده ھای احتماال 
می کند، و يا اينکه "  زده"شدگان را از انقالب 

چرا زندانيانی را که ديگر سر موضع نيستند 
اعدام می کنيد، يعنی اعدام آنھا که ھنوز بر 
سر موضع و عقايد خود ھستند اشکالی ندارد، 
و بنابراين می توان بزعم منتظری افراد با 
عقايد مخالف را تا زمانی که در عقايد خود 
ثابت قدم اند و توبه نکرده اند ھمانطور که 
جمھوری اسالمی نابود کرد، به کام مرگ 

بنابراين، می بينيد که با مراجعه به نامه . سپرد
بروشنی در می يابيم که حرکت منتظری در 
مخالفت با اعدامھا ھيچ ربطی به حقوق انسانی 
و دفاع از آنھا نداشته و ھمه کسانی که از او 
بعنوان مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق مردم 
نام برده اند، اگر از روی بی اطالعی نبوده 

 . باشد، جز ادعايی بی پايه نکرده اند
از جمله اين ياوه گويان گروه موسوم به کانون 
مدافعان حقوق بشر در ايران است که قبل از 
مرگ منتظری به ديدار او رفته و بعنوان 

او را بخاطر شخصيت "  تالشگر حقوق بشر"
و مقام علمی واال و دفاع از حق و کرامت 

معلوم .  انسانی، مورد قدردانی قرار داده اند
نيست اين افراد و ھمينطور آقای کديور به چه 
مجوزی به خود اجازه داده اند خزعبالت و 
خرافه ھای مذھبی را که کامال خصلتی ضد 
علمی دارند، بحساب علم، آنھم از نوع واالی 

 . آن بگذارند
يکی ديگر از ستايندگان منتظری آقای 
شالگونی است که او نيز از وجود نشان 
خدائی در منتظری بخاطر حساسيت وی نسبت 

به  "به رنج انسان ھا ياد می کند و می گويد 

در پی مرگ منتظری، در يکی دو ھفته اخير، 
ھياھو  و جار و جنجال زيادی از جانب 

مذھبی، ليبرال، حقوق -شخصيت ھای ملی
بشری، و حتی بعضی کمونيستھای ليبرال و 
سوگوار بر سر ارزيابی از شخصيت و نقش 
بازدارنده ی وی در جريان کشتار زندانيان 

آقای کديور از او .  بپا شد 67سياسی در سال 
بعنوان مدافع حفوق مردم و مخالف 
ديکتاتوری، شخصيت واالی علمی، شخصيت 

خانم عبادی، اين .  انقالبی و معلم خود ياد کرد
بلبل شيرين اسالمی، حتی چپھا را مورد انتقاد 
قرار داد که چرا در مورد ديگران بالفاصله 
سر و صدا راه می اندازند، ولی در مورد 
منتظری، چه در زمان حيات و چه پس از 
مرگش، آنطور که بايد از او قدردانی بعمل 

آقای شالگونی از رھبران راه .  نياوردند
ھم )  سازمان کارگران انقالبی(گارگر 

فراموش نکرد که مانند امت اسالم که يکبار 
در قرص ماه نقش يار را ديده بود، اعالم 

آقای .  نمايد که در ايشان نشان خدائی می بيند
با آنھمه ارادتی .  دکتر محيط ھم که ديگر ھيچ

که وی، به تاسی از حزب توده، به اسالم و 
مندرج در پيام پيامبران دارد، !  سوسياليزم

پيش بينی نوحه خوانی ھای ستايش انگيز در 
مورد منتظری از جانب وی کار دشواری 

ولی نکته جالب اينکه ھمه اين افراد با .  نبود
آنکه منتظری را بخاطر نامه ی معروفش به 
خمينی در مورد کشتار زندانيان سياسی مورد 
تعريف و تمجيد قرار داده بودند، ولی 
ھيچکدام خوِد اين نامه را مبنای تحليل و 
ارزيابی خويش از شخصيت وی قرار نداده 
بودند، و شايد حتی بدون آنکه اساسا نگاھی 
ھم به اين نامه انداخته باشند، صرفا بر پايه 
شنيده ھا و تصورات خود از آن در مسند 

پس اجازه دھيد، برای .  قضاوت نشسته بودند
آنکه ما نيز آلوده به قضاوت بدون تحقيق 
نشويم، قبل از ھر چيز، به سراغ خود اين 
نامه رفته و کار خود را از بررسی محتوی 

 . واقعی آن شروع نمائيم
منتظری پس از آنکه )  9/5/67(در اين نامه 

 چک کمک مالی خود را به نام 
Roshangar 

 . و به آدرس  روشنگر ارسال نمائيد
و يا از شماره حساب زير برای واريز کمک 

 .مالی خود استفاده نمائيد
 :کانادا
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خرج چاپ،  $   998(   1026مخارج اين ماه  
ی ، $  16 ت دوق پس ن رج  cvc$  12ص خ

ه   )  ماھيانه حساب بانگی وجه ب ا ت ه ب بوده ک
ی  990$ ت اف ی دري ال کسری $  36کمک م
ن .  داشتيم $ 1150در نتيجه، با در نظر گرفت

غ  ال گر ب دھی روشن ه کل ب ذشت بدھی از گ
ه ھمت $  1186بر م ب دواري ي می شود که ام
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 .آورد بايد حفظ شود
اين نيروھا، بايد بتوانند به سازماندھی 
اعتراضات مستمر و مستقل خود ادامه دھند و 

و (شعارھائی که مستقيما تماميت رژيم اسالمی 
و نظام )  احمدی نژاد  -نه فقط جناح خامنه ای

را مورد !)  و نه فقط ديکتاتور(ديکتاتوری 
. خطاب قرار می دھند، به درون توده ھا ببرند

اين عمل، به سبب ادامۀ تعارضات داخلی و 
خارجی و آمادگی سياسی مردم، می تواند به 
موج جديدی از اتحاد و سازماندھی برای 

و آن .  رھائی از تسلط رژيم اسالمی تبديل شود
دسته از  مخالفان رژيم اسالمی و ھواداران 
آزادی و دموکراسی را که ندانسته به ھواداری 
نيمه ای از رژيم برخاسته اند، را به آغوش 

 .مردم ايران برگرداند
نيروھای وفادار به آزادی و دموکراسی، بايد 
بتوانند در زمانی که رژيميان سبزپوش در 
حال و ھوای فرمانبری اند، ابتکار سازماندھی 
تظاھرات مردم مخالف رژيم اسالمی را به 

ديگر بايد از ھرگونه آلوده شدن .  دست بگيرند
در ترفندھای فرصت طلبانۀ جناح ھای مختلفی 
که از موجوديت رژيم اسالمی حمايت می کنند 
دوری گزينند و سبب ھای آن را برای مردم 

اپوزيسيون مدرن و "نيروی .  توضيح دھند
بايد بتواند پرچم ار دست رفتۀ "  الئيک

سبزھا "اپوزيسيون رژيم اسالمی را از دست 
   .باز پس بگيرند" و سبزپوشان رژيم اسالمی

برخورد با بازی ھای سياسی بازيگران حرفه 
ای يی که در تدارک حزب، يا جنبش به 
اصطالح سبز ھستند، از اولويتی خاص 

افشای  نيات واقعی خطوط .  برخوردار است
مختلفی که می خواھند خواست دوام رژيم 
اسالمی را در پشت شعارھای زيبای 
اصالحات و آزادی مخفی کنند، وظيفه ای 
سنگين، ولی تاريخی برای ھمۀ سازمان ھا و 
شخصيت ھائی است که برای رھائی ايران و 
ايرانی از تسلط رژيم اسالمی و برپائی نظامی 
الئيک و متکی بر رأی و اردۀ مردم می 

  .کوشند
نبايد انکار کرد که شرکت اين مردم در 2 - 

بازی ھای  رأی گيری رژيم و راه پيمائی 
اعتراضی شان به طرفداری از اين جناح 
معلوم الحال رژيم، ھمانند حمايت بی حد و 

از "  نيمۀ مدرن و الئيک برون مرزی"مرز 
رھبران اين، يا آن جناح اسالمی و ھواداران 
سبزپوش آنان، خطائی تاريخی است و 
اعتراف و انتقاد از خود ھمۀ مردم درگير را 

 .طلب می کند
اعتراف بيرونی سازمان ھا و شخصيت ھا به 

بلوغ و شجاعت "شبھه و اشتباه خود، می تواند 
آنان را نشان داده و به اصالح "  اخالقی

 .کجراھه ھای موجود ياری رساند
بسياری ادعا می کنند که حمايت آنان از 3 - 

اين و آن رھبر اسالمی به خاطر حمايت از 
اما توده پرستی .  توده ھای معترض بوده است

خود امری خطاست و استناد بدان نيز ھيچ 
به جای .  خطای ديگری را توجيه نميکند

پرستش ذھنی توده ھا، بايد آنان را عاقل،بالغ 
ومسئوليت پذير دانست، به کارھای خوب شان 
کف زد، ولی اعمال نادرست شان را، صادقانه 

 .به انتقاد کشيد
بدانيم که مردم و حتی توده ھای بزرگ مردم، 
می توانند اشتباه کنند و حتی اشتباھات تاريخی 
. يی مرتکب شوند که جبرانش ناممکن است

سازمان ھا و روشنفکران ھر جامعه، نه فقط 
نبايد در اين مواقع تاريخی به دنبال مردم 
بيافتند، بلکه بايد بتوانند درست در اين مواقع 
حياتی به ياری مردم بشتابند و به آنان ھشدار 

 .دھند که به کجراھه می روند

خواستاران "موجوديت شان به عنوان 
 به شدت آسيب ديد، " برکناری رژيم اسالمی

از سنگينی مقاومت مردم ناراضی ايران عليه 
 رژيم کاست و،

قھر عمومی مردم شھر نشين، خدشه 
 .برداشت

 
اين باخت از طريق حمايت نيانديشيده ای 5 - 

اپوزيسيون مدرن "که نيمۀ برون مرزی اين 
انجام داد، به نيمۀ "  سازمان يافته و نيافته

. برونمرزی اين دسته از مردم نيز سرايت کرد
 :اين خطای سياسی

بخش بزرگی از اين نيمۀ برون مرزی را به 
ھواداران جماعت سبزپوش و رھبران "سطح 

 تنزل داد و حتی،" سابقه دارشان
پرچم اپوزيسيون رژيم را از دست شان در 

 .آورده، به دست رھبران سبز پوشان داد
اين صف بندی اشتباه، ناتوانی شخصيت ھا و 
سازمان ھای درگير برون مرزی برای درک 
درست شرايط و تحليل موقعيت ھا را آشکار 

 .می کند
آن بخش از اين مردم، شخصيت ھا و 6 - 

سازمان ھای مدرن و الئيک ايران ايران در 
درون و برون مرز، که از ھمان آغاز 
موضعی انديشيده و مستقل در پيش گرفتند 
نيز، از اين باخت و شکست عمومی 
اپوزيسيون مدرن و الئيک برون مرزی، بی 

"نصيب نماند ھيزم تر ھم به آتش ھيزم . 
 "خشک سوخت

قابل توجه و تألم است که اين حمايت 7 - 
وسيع برون مرزی، از سوی ايرانيانی تقديم 

موسوی شده که عمدتا در زمان   -جناح ھاشمی
نخست وزيری سيد حسين موسوی و رھبری 
و رئيس جمھوری ھاشمی رفسنجانی، از ايران 

اين حمايت .  فرار کرده و آوارۀ جھان شده اند
 :نيانديشيده، ھمچنين نشان می دھد که

زندگی در اروپا و امريکا و  تجربۀ آزادی و 
دموکراسی در اين کشورھا، به حد کافی در 

 بين اين بخش از مردم ما جا نيافتاده و،
بخش وسيعی از مردم مدرن و الئيک برون 
مرزی ما، بر خالف انتظارات و ادعاھای 
موجود، به وقت بحران ھا و فرصت ھای 
تاريخی، به اندازۀ نيمۀ سانسور زده و 
شستشوی مغزی داده شدۀ نيمۀ درون 
مرزی اين اقشار، در خطر سقوط به 
باطالق جانبداری از رژيم و رھبری 

 .اسالميان و مالھا و سيدھای آن اند
قابل پيس بينی است که با اين انتخاب و حمايت 

، سال "اپوزيسيون مدرن و الئيک"نيانديشيدۀ 
ھای سياه تسلط ماليان و شريعت خواھان در 
 .ايران، باز ھم به بقای خود ادامه خواھند داد

سؤال که برای تغيير اين سرنوشتی که بار 
ديگر به دست خود ساخته و پرداخته ايم، چه 

 .بايد کرد
 

 بخش چھارم

 چه بايد کرد؟
اپوزيسيون مدرن و الئيک "شرکت مستقل 1 - 

در اعتراض عليه کليت " درون و برون مرزی
اين دست .  رژيم، دست آوردی تاريخی است

، ھر دو شريعت خواه و ھردو به »اسالمی
رھبری اسالميان و ماليان بنيادگرا، قرار 

مردم ايران بين اين دو جناح .  خواھد داد
جمھوری اسالمی مثل توپ به بازی گرفته 
خواھند شد و اميد رھائی از يوغ حکومت 
دينی و اسالمی در ھر آيندۀ نزديک از بين 

تسلط دينی «اين از ديد رھائی از . خواھد رفت
، بدترين آلترناتيو ممکن برای »و اسالمی

 ."مردم نيازمند آزادی و دموکراسی است
حاال اين بدترين شق ممکن پيش آمده و نيمه 
ای از رژيم اسالمی که به ھمان اندازه در 
جنايات و خوردن و بردن ھا سھيم است، در 

(آلترناتيو اصالح طلب"مقام  ، )اصالح چی؟! 
. منتظر به حکومت رسيدن دوبارۀ خود است

به خاطر اين حمايت ھای نسنجيدۀ بخش 
بزرگی از ما مردم و اپوزيسيون مدرن و 
الئيک، متاسفانه اکنون اين نيمۀ در انتظار 
حکومت دوباره، در نزد ابرقدرت ھای اروپا 
و آمريکا، به عنوان آلترناتيو عمده و حتی تنھا 
آلترناتيو موجود در ايران، به ثبت رسيده 

از زاويۀ رھائی مردم ايران از دست .  است
رژيم اسالمی، اين وضع پيش آمده، بدترين 

 :اتفاق ممکن است و حتی
شکستی بزرگ برای ھمۀ مخالفان؛ مردم، 

اپوزيسيون "گروه ھا و شخصيت ھای 
در "  مدرن و الئيک سازمان يافته و نيافته
 .درون و برون مرز به حساب می آيد

آن دسته از مخالفان بر "از آن ميان، 4 - 
خاسته از اليه ھای مدرن طبقۀ متوسط 

به اميد واھی دستيابی به "که "  شھرنشين
، به پای صندوق "اصالحات و تضعيف رژيم

ھای رأی گيری رفته و سپس نيز در 
اعتراضات خيابانی بيشترين انرژی را صرف 

 .کردند، بازندۀ اصلی اين جريان است
ديديم که در اين جريان، اين نيمۀ درون مرزی 

به راھی رفتند "  اقشار مدرن و الئيک ايران"
که بر خالف انتظار عمومی و خواست قلبی 

، راه تبعيت و حمايت از کليت رژيم بود !خود
و به شرح صفحات پيشين، آنان را به عنوان 

جمعی از آنان می .  ھواداران رژيم ثبت کرد
. خواستند از ميان بد و بدتر، بد را انتخاب کنند

جمعی در ھوای دستيابی به اصالحات اساسی 
و توقف سرکوبی اسالمی بودند و جمعی حتی 
فکر می کردند که می توانند اين اعتراضات 
را از دست جناح سبز سيدی در آورند ومردم 
را به سوی انقالب براندازی رژيم رھنمون 

خواسته ھا و انتظارات اين بخش از .  شوند
جامعۀ مدرن و مخالف رژيم اسالمی مختلف و 
متفاوت بودند، ولی اکثريت اينان به سببی، 
شبھه ای واھی فکر نمی کردند که رأی دادن 
آنان يا اعتراضات خيابانی شان به نفع رژيم و 

اين انتظارات اما، از . جناحی از آن منجر شود
آغاز ناممکن بودند و ھرگونه طرفداری از 
نيمه ای از رژيم، جز به راه حمايت از 

اين .  تماميت رژيم اسالمی حاکم نمی انجاميد
است که مردم برخاسته از اليه ھای مدرن 
طبقۀ متوسط شھرنشين ايران، که تا کنون به 

اپوزيسيون مدرن بالقوه و سازمان "صورت 
عمل کرده، نه فقط  به ھيچ کدام از "  نيافته

انتظارات و خواسته ھای شان نرسيدند، بلکه 
  :به سبب صف بندی اشتباھی شان

 بخش  سوم

برندگان و بازندگان 
بازی انتخابات رئيس 

 جمھور رژيم
 

اين ھمه به روشنی نشان می دھد که 1 -
برندۀ کل جريان انتخابات رئيس جمھور رژيم 

کليت رژيم "و اعتراضات بعدی اش، 
 .است" اسالمی

در اين جريان، رژيم برای اولين بار نشان داد 
که نفوذ و کنترل خود بر بخش مدرن جامعۀ 

برای اولين .  شھری را نيز گسترش داده است
بار، زنان برخاسته از جامعۀ شھری، که به 
خاطر لباس و رفتار اجتماعی اش، ھميشه 
ھدف حملۀ اراذل و اوباش رژيم بوده اند، به 
نفع جناحی از جناح ھای رژيم، راھپيمائی 
کردند و بر ادعای شرکت گسترۀ خود در يک 

تا کنون .  رأی گيری مھم رژيم، مھر تأييد زدند
اين بخش از جامعۀ شھری، به عنوان مخالفان 

اپوزيسيون مدرن ولو سازمان "و بخشی از 
حمايت برون .  به حساب می آمد"  نيافتۀ ايران

مرزی اپوزيسيون مدرن و الئيک از جناح 
بازندۀ رأی گيری سر تا پا تقلبی، به رژيم 
فرصت داد تا پس از سی سال سرکوبی، 
آلترناتيو درونی و خودی خود را به جای 

بر کرسی "  مدرن و الئيک"آلترناتيو ھای 
 .بنشاند

جام قھرمانی اين مسابقات نصيب جناح به 2 -
، يا نيمۀ )اصالح چی؟(اصطالح اصالح طلب 
سيد حسين موسوی -رژيم ھاشمی رفسنجانی

 .شد
اين جناح در اين دور بر سر کار نيامد، ولی 
شانس اين را به دست آورد تا روزی به عنوان 

اليه "قھرمان آزادی خواھی و اصالح طلبی "
" ھای مدرن طبقۀ متوسط شھرنشين ايران

بازگردد و برای بار دوم پس از سال ھای 
اوليۀ بازگشت خمينی، مورد پيشوازی مردم 

 .تھران و شھرھای بزرگ ايران قرار گيرد
بازندگان اين بازی سياسی، مردم تحت 3 - 

 .ستم ايران اند
ما به عنوان جمعی از روشنفکران منفرد 
ايرانی در اروپا، در نامۀ سرگشاده ای، در 
آغاز راه پيمائی ھای اعتراضی امسال توضيح 
داديم که حاصل حمايت نسنجيده جناح 
موسوی، ممکن است به چه نتايجی منجر شود 

احمدی نژاد و   -و چرا برد جناح خامنه ای
موسوی   -باخت جناح ھاشمی رفسنجانی
اين قسمت .  بدترين آلترناتيو ھای ممکن است

 :از نامه بدين شرح بود
ھر چه بيشتر »  رژيم اسالمی«در شق اول، "

و »  محافظه کار«به دو نيمۀ به اصطالح 
در آن .  ، تفکيک خواھد شد»اصالح گر«

صورت، نيمه ای از رژيم، بر تخت حکومت 
اسالمی باقی خواھد ماند و نيمۀ ديگر آن، تا 
موعد نوبت خود، در جايگاه  اپوزيسيون 

نيمه ای ظالم و نيمه ای مظلوم .  خواھد نشست
...  و شھيد قلمداد خواھند شد اين وضع، . 

دو نظام جمھوری «جامعۀ ما را در برابر 

 بخش سوک و چھارم

 تحليلی جامعه شناختی از اعتراضات اخير ايرانيان و دست آوردھای آن   
 پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه ھای سوئددکتر رضا آيرملو  
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رژيم سرکوبگر اسالمی تشويق و قادر 
   .سازد

اعتراضات مستقل و مستمر عليه "ادامۀ   -د
می تواند موجبات تغيير "  کليت رژيم

استراتژی غرب برای حفظ رژيم به رھبری 
در اين .  اين، يا آن جناح را تغيير دھد

صورت، بايد به ھر بھائی از افتادن به چاه 
ھمکاری با سبز پوشان و طرفداری از اين، 

 .يا آن جناح رژيم مطلقا خودداری شود
 
شرايط انفعالی موجود ھمچنين نشان می 7 - 

دھد که اپوزيسيون مدرن و الئيک سازمان 
نيافتۀ ايران در درون مرز، نيازمند تجديد قوا 

وخيم .  و بازسازی ھويت مستقل خود است
شدن تعارضات داخلی و خارجی، می تواند 
فرصت ھای مھمی برای انتقال قسمتی از 
کادرھای سازمان ھای سياسی به داخل کشور 
برای سازمان دادن نيروھای ناراضی شھری 

 .فراھم آورد
اگر شرايط به اين روال پيش برود، ممکن 8 - 

است فرصت ھای جديدی برای دخالت مردم 
ايران در تصميم گيری در تعيين سرنوشت 
آيندۀ خود فراھم شود و راه را بر طلوع صبح 

استفاده از چنين فرصت .  رھائی ھموار سازد
ھای تاريخی، مشروط بدان است که اين بار، 
نيروی ميليونی مردم برخاسته از اليه ھای 

 مدرن و طرفداران جدائی دين از سياست،
به ھيچ بھائی به تجديد پيمان با اين، يا آن 
نيمۀ رژيم اسالمی و ھواداران گوناگون 

 تن ندھد و،!) خوب، يا بد(حکومت ماليان 
برای لحظه ای ھم شده، از شرط رھائی از 
سلطۀ رژيم ديکتاتوری اسالمی و برقراری 
دموکراسی غير دينی متکی به رأی آزاد و 

 .بدون حد و مرز مردم، چشم نپوشد

■ ■■■ 

 .الئيک است
در کشورھائی که از سرکوب مشترک  6 - 

ديکتاتوری داخلی و خارجی رنج می برند، 
تضاد و تعارض بين سرکوبگران و جناح ھای 
آنان، فرصت ھای بزرگی برای رھائی ايجاد 

فقط فرموش نکنيم که اين تعارضات .  می کند
ھمه جانبه نيستند و جز در زمان ھای خاص 
تاريخی، مثل زمان برکناری شاه، فقط 
موضوع و موردی از موارد فراوانی را در 

 .بر می گيرند
ھم از اين نظر، تضاد موردی موجود بين 

اسرائيل از سوئی و سياست   -منافع آمريکا
ھای تسليحاتی رژيم، می تواند حتی به بمباران 
مقطعی تأسيسات اتمی ايران از سوی اسرائيل 
منجر شود، اما، نبايد فراموش کرد که  ھمين 
امريکا و اسرائيل درست به سبب ھمين نوع 
ھيستری تسليحاتی، حاضر به براندازی اين 

 :بر اين اساس. رژيم اسالمی نيستند
نبايد نارضايتی اروپا و آمريکا از   -الف 

تصميمات اتمی رژيم را به حساب خواست 
 .برکناری رژيم گذاشت

دامن زدن به تعميق اين تضادھا می تواند   -ب
رژيم را از مواضع سرکوبگرانۀ خود به 
عقب براند و مجوز ھای خارجی برای 

را از دستش "  شکار مردم معترض ايران"
 .درآورد

چه بين جناح (اين دورۀ تضاد و تعارض   -ج
به )  ھای رژيم، يا بين رژيم و ابرقدرت ھا

مخالفان رژيم و اپوزيسيون مدرن و الئيک 
فرصت می دھد تا ھم نظريات و داليل خود 
را بين مردم ببرند و ھم از آمادگی سياسی 
. مردم برای سازماندھی شان بھره بجويند

ادامۀ اين شرايط، ھمچنين می تواند به 
فرصتی تاريخی برای ادامۀ اعتراضات 
مستقل ضد رژيم تبديل شود و به سھم 
خود، مردم را از حمايت جناح ھای رژيم 
رھانيده و به اعتراض سازمان يافته به کل 

و "  دوست داشتن مردم"فراموش نکنيم که 
خدمت به توده ھا، به معنی پذيرش ھر رأی و 
تصميم مردم نيست، به معنی دنباله روی از 

"مردم ھم نيست ، به "دوست داشتن مردم. 
معنی کمک رسانی علمی و منطقی برای 
ارتقاء سطح آگاھی، اعتالی عقالنيت اجتماعی 

 .و کمک به تصميم گيری درست آنان است
مخالف با نظر اکثريت مردم جامعه و نقد 
تصميمات نادرست آنان، حق دموکراتيک 

 .اقليت ھا و افراد ھر جامعه است
نيمۀ برون مرزی اپوزيسيون مدرن و 4 - 

الئيک ايران، بايد بتواند برای رھائی مردم 
درون مرز از سانسور رژيم، به توليد و انتقال 
اطالعات، انديشه ھا و دانش ھای رھائی بخش 

تصميم درست اين مردم .  اجتماعی دست بزند
درون مرز، مشروط به رھائی اينان از 

 .شستشوی مغزی رژيم است
به خصوص بايد به ياری مردمی شتافت که به 
تصور مخالفت و مبارزه با رژيم، به دام بازی 

رھائی اين دسته از مردم .  ھای رژيم می افتند
سياسی   -مدرن مخالف رژيم از تسلط فرھنگی

 .رژيم و اسالميان، در اولويت اول قرار دارد
بايد بتوان به اين اليه ھای مدرن و الئيک 
توضيح داد که چرا شرکت شان در بازی ھای 
جناح بندی رژيم، نه فقط به نيت باطنی آنان 
برای رھائی از جباريت رژيم اسالمی کمکی 
نکرده، بلکه آزادی و  رھائی از تسلط رژيم 

 .را ھم به تعويق انداخته است
. ؟"رطب خورده منع رطب کی کند"اما و اما، 

و برای "  برای ياد دادن بايد اول ياد گرفت"
 .اصالح ديگران، بايد اول خود را اصالح کرد

حوادث اخير نشان می دھند که ساخت 5 - 
موجود اپوزيسيون برون مرزی نيازمند 

جبران اين شکست .  نوسازی اساسی است
بزرگ، نيازمند يافتن راه ھای جديد ارتباطی و 
سازماندھی ھمکاری نزديک تر بين شخصيت 
ھا و سازمان ھای سياسی اپوزيسيون مدرن و 

می آورند؛ و ھم دانش و تکنولوژی جديد را 
 34ھم روزی .  برای آدمی الزم می شمرند

بار پيشانی برخاک می نھند تا از هللا حجاز به 
خاطر نفسی که فرو می رود و آن را اھدای 
خداوندی می دانند تشکر کنند؛ و ھم به 

ھم به .  مخترعان و کاشفان کافر درود بفرستند
خلقت بشر مطابق تورات و قرآن معتقد باشند؛ 

 ! و ھم زحمات داروين را ارج نھند
چنين است وظيفهء کسانی که خود را به نام 

 .  روشنفکر دينی به جامعه تحميل کرده اند
روشنفکر دينی عنوانی است کامالً نادرست و 

ھم روشنفکر و .  ادعائی جز جمع اضداد نيست
ھم واژه ی روشنفکری را امروز دستکم تمام 

فکر .  اربابان دانش و معرفت می شناسند
جدا از گرايش ھای   -روشن و انديشه ی منور

يعنی ذھنّيتی فارغ از ھرگونه وابستگی   -مادی
به اوھام و ايھام و ابھام؛ يعنی انديشه ای شسته 
رفته از ھر باور و پندار خرافی؛ يعنی تفکری 
دانش پذير و خردگرا و خالی از ھر عقيده و 
ايمان به معاد و بھشت و جھنم ساختهء دين 

 . ھای عيسوّيت و اسالم
کسی که به دين ھا و آئين ھای وابسته به 
آسمان ايمان دارد و به ارسال پيامبر از سوی 
خالق ھستی معتقد است، ھر مقدار کتاب ھم 
بارش باشد، و اگر به ده زبان سخن گويد، 

 . روشنفکر نيست
آقای دکتر سروش اگر به معاد جسمانی به 

وقتی شما را «:  ھمان ترتيب که قران می گويد
می سوزانيم دوباره بر بدنتان گوشت و پوست 

آيهء (»  جديد می رويانيم و دوباره می سوزانيم
باور دارد، روشنفکر نيست؛ ) سورة النساء 56

آقای دکتر .  و اگر باور ندارد، مسلمان نيست
سروش اگر به دوازده امام و تعيين امامان 
شيعه از سوی هللا و آخرين شان امام دوازدھم 

سالگی غايب شده و حدود سيزده قرن  5که از 
زنده است، باور دارد يک متحجر است نه يک 
روشنفکر؛ و اگر باور ندارد، مسلمان شيعی 

 ! نيست
آقای دکتر سروش می خواھد با خرافات دين 
ھا درافتد؟ در حالی که کل ھستی و بنياد دين 

ھيچگاه خرافه از .  برخرافه و موھومات است
دين بيرون نمی رود، مگر زمانی که دين، از 

در واقع، خود دين بايد از .  ذھن بيرون رود
 ! دين بيرون رود

از اينرو، آقای دکتر سروش و ديگر کسانی با 
اين طرز انديشه را، تنھا بايد دينداران درس 

حداکثر می توان در توصيف .  خوانده ناميد
يعنی .  بسنده کرد»  متفکران دينی«شان به لفظ 

کسانی که با اعتقاد و ايمان به ماوراء الطبيعة، 
در احوال و اقوال دين ھا فکر می کنند و خيال 

به اين جھت بھتر است واژهء .  می بافند
خيالبافان دينی را در باره شان به کار گرفت، 

 . نه روشنفکر
اين مقاله جای پاسخ و بررسی تمام مطالبی را 
که آقای دکتر سروش در پاسخ به پرسش ھا 

لذا توصّيه می کنم که اھل .  داده است ندارد
تحقيق و تأمل اين مصاحبه را بخوانند و 
 . آشنائی بيشتری با آقای دکتر سروش پيداکنند

 
 کاليفرنيا

10/12/2009 
 برگرفته از سايت نبوسکوالريزم 

■■■ 

حاكمين و صاحبان قدرت در ايران به اين 
شكاف پی برده اند و سعی ميكنند اين جنبش را 

اينھا از امريكا و انگليس دستور ."  تخطئه كنند
ا حرفھايی است كه رسانه ھای ...  و"  ميگيرند

معترضين بی دين ھستند "رسمی مطرح ميكنند 
 ." و به قران و تاريخ ايران احترام نميگذارند

جنبش .  ھر دو اين اتھامات غلط است
 . اعتراضی در ايران سالھا است كه وجود دارد

 
 اولين حكومت سكوالر و دمكراتيك

 در منطقه خليج  
رنسانس در اروپا و آگاھگری با يك قانون 
اساسی دمكراتيك و حقوق شھروندی تضمين 

جنبش اعتراضی در .    شده به نتيجه رسيد
ايران ھمانرا ميخواھد كه جنبش اگاھگری در 
فرانسه و انگليس آنرا ميخواست و به آن دست 

اين يك انقالب است كه از اعماق جامعه .  يافت
اين شعله ديگر خاموش نميشود .  بلند شده است

جالب است كه درست  ،اگر حكومت سقوط كند
در كشوری كه مذھب با شدت و حدت حكومت 

اولين حكومت سكوالر در خليج فارس  ،ميكرد
اين حركت فوق العاده مھم .  بنا نھاده ميشود

اين يك نقطه اميد است در منطقه و  در .  است
يك اميد برای جنبش دمكراتيك .   رشد منطقه

در عراق و لبنان و يك انتخاب در مقابل 
ايديولوژی حزب هللا و حماس در فلسطين و 

 . عليه ھمه ديكتاتوريھای عربی 
■ 
 
 

 . محجبه خيابانھا را قرق كرده اند
آنھا پالكاردھايی در دست دارند كه حرفھای 
خمينی و حسن نصرهللا رھبر اسالمی سوری 

مرگ بر .  حزب هللا  را با خود حمل ميكنند
 .  ملحدين را فرياد ميزنند

اينھا طرفداران حكومت به رھبری احمدی 
اينھا جمعيت دھھا ھزار نفری را .  ،نژاد ھستند

طرفداران احمدی نژاد  طبق .  تشكيل ميدھند 
گزارشات دھھا خبرنگاردر محل تعداد زيادی 
بخاطر ھدايايی كه احمدی نژاد بين آنھا تقسيم 

تعداد زيادی محصل و يا .  كرده  آمده اند
كارخانه دار و صاحبان مناصب دولتی به اين 

 . تجمع آورده شده اند
 

 شكافی عميق در درون جامعه 
جنگ خيابانی كه بعد از انتخابات رياست 

يك  ،جمھوری از ماه ژوئن كشور را تكان داد
شكاف عميق را در وسط جامعه ايجاد كرده 

در يكطرف جوانان تحصيل كرده و .  است
مردم آگاه بھمراه معلمين كارگران و 
فروشندگان كه خواھان زندگی در شرايط آزاد 
ھستند در طرف ديگر كارمندان اين دستگاه و 
اين سيستم كه قبال ھم با حكومت شاه ھمكاری 

آنھا درچھره جنبش .  ميكردند صف كشيده اند
طرفداران غرب و  ،اعتراضی و اپوزيسيون

خائنين را می بينند و اپوزيسيون در طرفداران 
حكومتی كسانی را می بيند كه بخاطر ثروت 
وامكانات مادی با رژيم ھمكاری ميكنند و 

 . خريده شده اند
 

 
ترجمه خالصه شده از مطلبی در رونامه 
آلمانی زبان تاگس انتسايگه چاپ سويس روز 

     ٢٠٠٩دسامبر  ٣١
جنگ خيابانی در تھران يادآور اوضاع در   

اگر حكومت .  ميالدی است  ١٨اروپا در قرن 
سرنگون شود ايران ميتواند يكی از اولين 

 . كشورھای سكوالر در خليج فارس باشد
ناظرين در محل گزارش  ،تھران تب كرده 

ميدھند كه يك فضای كامل متشنج در آنجا 
وجود دارد از خيابانھايی كه پر از نيروی 
نظامی است از سايتھای اپوزيسيون كه بسته 
ميشوند و از اخباری كه با سرعت ثانيه ای در 

طرفداران  ،سايتھا می آيند و سپس پاك ميشوند 
اپوزيسيون در خانه ھای شخصی ھمديگررا 
مالقات ميكنند و از طريق فيس بوك و تويتر 

اينھا كامال .  ميتينگھای بعدی را سازمان ميدھند
معتقد و مصمم ھستند تعدادی از اينھا نگران 
دوستانشان ھستند كه دستگير شده اند و در 

 . زندان ھستند
امروز چھارشنبه دانشجويان ومردم معترض و 
خشمگين نيستند كه در خيابانھا حركت ميكنند 
بجای آنھا تعداد زيادی مردان ريشو و زنان 

روشنايی جنبش 
 آگاھگری

 نويسنده اوليويا كانی

 
 

 روشنفکر دينی به نام مغلطه ای  ۀدربار
 ! دکتر سروشو سخنی با آقای 
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 .اين دست مرز بندی می کنند
اتفاقاٌ بزرگ ترين ابزاری که رژيم با آن ذھنيّت 
جامعه را سرکوب و منفعل می کند، نه توپ و 
تانک و بسيجی، که ھمين سران سبز و دولت 
ھای غربی و پادو ھای آنان امثال سازگاراھا، 

ھستند که به عنوان ...    نوری زاده ھا  و 
مثل الشخورھا بر حرکت !  حامی جنبش 

اين نوع .  اعتراضی مردم سايه انداخته اند
سرکوب جامعه، از سرکوب فيزيکی خطرناک 

 .تر است و جواب بيشتری برای رژيم دارد
اين جا ھمان رھبران سبز ھستند که در اين 
تعزيه نقش مظلوم را بازی می کنند و کمک 
می کنند تا ظالم بتواند از گسترش حرکت و از 

 .کنترل خارج شدن آن جلوگيری کند
حاال رژيم با اين تعزيه بخشی از جامعه را به 
جايی می برد که ظرف ايده آلش ھمين سيستم 
سرمايه داری غربی باشد و دموکراسی و 
حقوق بشر سرمايه داری از نوع امريکايی آن 

خود مردم غرب از سيستم .  را راه نجات بداند
حاکم بر خودشان که ھمه را به بردۀ کار و 
. مصرف تبديل کرده خسته شده و باال آورده اند

سران سبز تازه دارند از آن برای مردم ما 
ظرف ايده آل می سازند و باز نه اين که 
بخواھند ھمان ته ماندۀ حقوق دموکراتيک در 
کشورھای غربی را که محصول مبارزۀ مردم 
اين ديار است نھادينه کنند، که سران اين موج 
به چيزی جز ھمين جمھوری اسالمی نه يک 
. کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر قانع نيستند

منظور آن ھا از شعار دموکراسی نھادينه 
کردن ھمان ترفند دايره ای کردن حرکت مردم 

چرا که .  از جناحی به جناح ديگر رژيم است
اگر اين ترفند که نھال آن در زمان خاتمی زده 
شده نھادينه نشود، رژيم می بايستی دائم خطر 
آدرس عوض شدن مردم و به خيابان آمدن 
مطالبات اصلی و ريشه ای و در ھم شکسته 
شدن فاصله ھای طبقاتی را پيش رو داشته 

اين ھا ھدفشان اين است که با اين .  باشد
شعارھا بتوانند پايه ھای حرکت دايره ای را در 
جامعه تثبيت کرده  و حرکت اعتراضی مردم 
عليه کليت حکومت را عليه يک جناح به نفع 

 .يک جناح ديگر حکومت تبديل کنند 
در دورۀ خاتمی ديديم که او با شعار دموکراسی 
آمد اّما وقتی مردم آبادان برای نداشتن آب 
آشاميدنی تظاھرات کردند يا وقتی  دانشجويان 

تير دست به اعتراض زدند، اتفاقاٌ آن که ١٨در  
دستور شليک و سرکوب را داد ھمين خاتمی 
بود، يعنی کسی که مّدعی سردمداری جريان 

بنابراين با شعار .  دموکراسی خواه بود
دموکراسی جلو می آيند تا اين دايره جناحی را 

 .کامل کنند
آن بخش از اپوزيسيونی ھايی که امروز لخت 
پريده اند وسط و جنبش جنبش می کنند ، 
آگاھانه يا ناآگاھانه پشت اين نوع شعارھا و 
ترفندھا قرار گرفته اند، غير مستقيم به قيچی 

 .نشدن اين دايره کمک می کنند
بگذريم از اين که اساساٌ دورۀ تاريخی چيزی به 
نام دموکراسی بدون عدالت اجتماعی گذشته 

در ھمين کشورھای غربی افراد و .  است
ٌ رو در روی ھمين  نيروھای مترقی دقيقا
دموکراسی رايج ايستاده اند و آن را کاله 
گشادی سر جامعه می دانند و خواستار روابط 

 .انسانی تری ھستند
 

چگونه ميشود کشوری داشت که در آن 
بھداشت و امکانات پزشکی مّجانی نباشد، 
تحصيالت مّجانی نباشد، کارگرانش در سود 
سھمی نداشته باشند، فقر و بی خانمانی 
باشد،سيستم اقتصادی بر پايۀ چپاول و بھره 
کشی از مردم بنا باشد و بعد دموکراسی ھم 

دايره ھمان گونه می چرخد و باز حجم عظيمی 
. از پتانسيل اعتراضی جامعه به ھدر می رود

ھمين نيروی اعتراضی که در جريان موج 
سبز بيرون آمد، اگر در مسير درست خود 
قرار داشت و سران آن مشتی دزد و شيّاد 
نبودند بلکه رھبری واقعی را به ھمراه داشت، 

 .تا کنون بساط اين رژيم را جارو کرده بود
ھر جا که نيروی اعتراضی جامعه در بستر 
خواسته ھای خود بيرون آمده، تفاوت خود را با 
حرکت ھای کنترل شده از باال به خوبی نشان 

مانند اعتراضاتی که در جاھای .  داده است
مختلف دنيا عليه جلسات سازمان ھای غارت 
گر بين المللی انجام می گيرد، يا مانند 
تظاھرات و اعتراضات معلّمان، کارگران و يا 

تير که شعارشان اين ١٨دانشجويان در  
آخوند خدايی می کند، ملّت گدايی می :"بود
معلّم نان ندارد، معلّم مسکن ندارد، "و "  کند

عدالت احمدی نژاد "، و يا "معلّم قرض دارد
 ".گسترش فقر است

با نگاھی به ماھيّت حاميان، سخنگويان و 
فعالين موج سبز می بينيم که عوامل آن يک 
مشت مھره ھای خود رژيم و دزدان و 
چپاولگران بين المللی و پادوھا و خود فروخته 
گان ريزو درشت آنھا در رسانه ھای دولت 
ھای غربی ھستند و ھدف شان جز اين نيست 
که جوھرۀ اصلی حرکت و اعتراض مردم را 

 .به انحراف ببرند
امروز خواستۀ بااليی ھای اين موج بر عکس 
خواسته ھا و مبارزات آزادی خواھانۀ ديگر 

اگر در کشورھای غربی ....  مردم جھان است
و جاھای ديگر دنيا عليه جلسات دولت ھای 
چپاولگر و سازمان ھای تجارت جھانی و 
صندوق بين المللی پول تظاھرات می کنند، در 
ايران و خارج از ايران حاميان اين موج به 
سران چپاول جھانی و سازمان ھای وابسته به 

فعالين به اصطالح حقوق .  آن ھا دخيل بسته اند
بشری و مردم ساالری شان از صبح تا شب در 
مراکز ھمين غارتگران بين المللی سخنرانی و 

جلوی اتحاديّۀ اروپا، .  خوش رقصی می کنند
کنگرۀ امريکا و سازمان ملل مشغول به گدايی 

 .ھستند
يره خواران خود در جسران موج سبز به اين 

خارج از کشور راه می دھند در اين راديو 
تلوزيون ھا بيايند، ميدان بگيرند و بشوند فّعال 

حضور اين نوع جيره خواران به .  و سخنگو
عنوان سخنگو و فّعال موج سبز در معنا بخشی 

سران سبز راه می ....  از ھمان تعزيه است
دھند اين جيره خوارھا موج سواری کنند تا 
دست جناح خامنه ای باز باشد و اين امکان را 
داشته باشد که حرکت اجتماعی را يک حرکت 
سياسی وابسته به استکبار جھانی معرفی کند تا 
بتواند احساسات ملّی و ضّد استعماری ما بقی 
اقشار را جريحه دار کند و از وصل حرکت به 
ديگر اقشار به خصوص ندارھا جلوگيری کرده 

 .و مردم را رودر روی ھم قرار دھد
موج سبز حرکت بخشی از مردم را در بستری 
می آورد که ھم در داخل از پيوستن بخش ھای 
ديگر به آن جلوگيری کند و ھم در خود اين 
نيرويی که به ميدان آمده ايجاد شک کرده و 
انگيزۀ آنھا را از بين ببرد و ھم در سطح 
جھانی حمايت افکار عمومی و نيروھای 

 .مترقی را از آن ھا قطع کند
ٌ آن مردمی که جلوی سازمان تجارت  طبعا
جھانی و جلسات سران دولت ھای غارتگر 
اعتراض می کنند، از حرکتی حمايت نمی کنند 

". اوباما، با اونايی يا با ما:"  که شعارش باشد 
آنھا وقتی می بينند سران کشورھای غربی و 
منفورترين چھره ھای بين المللی حامی سران 
اين موج ھستند، بين خود و حرکت ھايی از 

سياسی و منتقدان سياسی را به منتقدان فرھنگی 
تبديل کند، و حاال ھم در نامه اش به جناح 
مقابل مگويد اگر ما نباشيم ذھنيّت جامعه به 
مھره ھای بيرون از نظام گرايش پيدا می کند و 

 .اين برای کل نظام خطرناک است
چيزی را که حاال موج سبز می نامند، دقيقاٌ 
ادامۀ ھمان روند دورۀ خاتمی ست که امروز 
به صورت پيچيده و کامل تری برای به بی 
راھه بردن و داغان کردن پتانسيل اعتراضی 

رژيم .  موجود در جامعه به صحنه آورده اند
برای اين که مسير مبارزۀ جامعه در روند خود 
جلو نرود، آن را در دايرۀ جناح ھای حکومتی 
می کشاند تا پتانسيل اعتراضی موجود را به 
ھرز داده و مسير حرکت جامعه را که ھمان 

سرنگونی اين حاکميّت و در ھم شکستن 
مناسبات سياسی و اقتصادی آن و دست يابی به 
مطالبۀ اصلی خود يعنی تقسيم ثروت است را 

 .يک دوره به تعويق اندازد
اين شيوه در ھمۀ کشورھا به خصوص در 
کشورھای غربی مرسوم است، در آمريکا و 
. اروپا تجربه شده و نشان داده که کارکرد دارد

حاال رژيم با کمک کشورھای غربی می کوشد 
 .ھمين شيوه را در ايران نھادينه کند

در کشورھای غربی اعتراض ھای نھفته در 
دل جامعه را که محصول خستگی و له شدگی 
آدم ھا زير سيستم افسار گريختۀ سرمايه داری 
و پرداخت انواع اقساط ماھانه است،راه می 
دھند در جايی بيرون آيد که سطح خواسته اش 
اين باشد که مثالٌ بوش نباشد، اوباماباشد، يا اين 

يکی نقش چپ .  حزب باشد و آن ديگری نباشد
 .را بازی می کند، يکی نقش راست را

خاتمی بخشی از ذھنيّت و نيروی جامعه را به 
سمت خود می کشد و آن را ھدر می دھد، بعد 
رژيم به خاطر تغيير آرايش منطقه ای و جھانی 
پرچم را به احمدی نژاد می دھد و با شعارھای 

و با دميدن در روحيّۀ !  ضّد استکباری 
ناسيوناليستی و با علم کردن انرژی ھسته ای 
سعی می کند از احمدی نژاد رھبر ضّد 

 .امپرياليسم بسازد
امروز ھم اين موج سبز در معنا از پايين باز 
ھمان اعتراض توده ھای به پا خواسته  و از 
باال تکميل شدۀ ترفند دوران خاتمی برای به 

با اين تفاوت که اين بار .  ھرز دادن آن است
نقش مظلومان تعزيه را کسانی ديگر بازی می 

و چون در اين ميان يک اپوزيسيون تأ .  کنند
ثير گذار ، قابل توجه و قابل مشروعيّت در 
جامعه وجود ندارد، ترفند رژيم کار می کند و 

سال ھاست که جمھوری اسالمی برای 
جلوگيری از انفجار خشم توده ھای به جان 
آمده، جدا از سرکوب فيزيکی، مانند تمامی 
دولت ھای سرمايه داری، سرکوب بزرگ تر و 

 .خطرناک تری را به کار گرفته است
دولت ھای سرمايه داری و  اين رژيم برای 
اينکه آدرس مبارزۀ مردم زحمتکش را به نا 
کجا آباد ببرند، راه نجات را از درون خود 
سيستم به جامعه نشان می دھند تا بند ناف مردم 

آنھا برای اين منظور با .  از سيستم قطع نشود
ترفندھای گوناگون از جمله با برگزاری 
انتخابات، برای جامعه نمايش تعزيه راه می 

 ....اندازد
. در تعزيه چند ظالم وجود دارند و چند مظلوم

برای به صحنه آوردن تعزيه افرادی که نقش 
ظالم و مظلوم را بازی می کنند، کمال 

منتھا با اين تفاوت که .  ھمکاری را با ھم دارند
در تعزيه مردم تماشاچی ھستند ولی در جامعه 

به ھمين .  مردم حضور دارند و مبارزه می کنند
جھت دولت ھا مجبورند ھر بار با مکانيزم 
پيچيده تری تعزيه راه اندازند و در نقش ظالم و 

 .مظلوم صحنه گردانی کنند
بزرگ ترين سنگ بنای ترفندھا و شگردھای 
جمھوری اسالمی برای به انحراف بردن مسير 
مبارزۀ مردم ، نمايش تعزيه دّوم خرداد ھفتاد و 

خاتمی با .  شش و روی کار آمدن خاتمی بود
شعار دموکراسی، حقوق بشر، جامعۀ مدنی، 
مردم ساالری، عدم خشونت و با تقبيح مبارزۀ 
قھرآميزو با درگير کردن ھمه به بحث ھای 
حاشيه ای و انحرافی، حجم عظيمی از انرژی 

ذھنيت جامعه .  و نيروی جامعه را به ھدر داد
را نسبت به امر سرنگونی جمھوری اسالمی 

اين شقه شدن و چند دسته گی به .  شقه شقه کرد
ھمه  جريان ھا و نھادھای اپوزيسيون نيز راه 

 .يافت
يک دوره ھزاران مطلب و خبردر اين موارد  
بود که امثال خاتمی ، حجاريان ، گنجی ،شمس 

راجع به عالی ...  الواعظين ، شيرين عبادی و 
جنابان سرخ پوش و سبز پوش، دموکراسی و 

ھر .  چه گفته و چه نوشته اند..  اسالم مدره و
عطسه ای که می کردند تمام خبرگزاری ھا آن 

 .را به گوش ھمه می رساندند
کافی ست به کيفيت و مسير مبارزۀ مردم عليه 
حکومت در داخل و خارج از کشور قبل از 
دورۀ خاتمی نگاه کنيم که چگونه مبارزه در 
. بستر طبيعی و غير کاذب جلو می رفت

تصور اين موضوع ساده است که اگراين حجم 
از خشم و نفرت مردم نسبت به حاکميت در 
مسير طبيعی خود پيش می رفت و رژيم قادر 
نبود اين ترفندھا را به کار گيرد و در آن 
دخالت کند و يا اپوزيسيونی قادر بود اين 
ترفندھا را در جامعه بسوزاند، اآلن سقف 
مبارزۀ مردم و مطالبات آن در چه مرحله ای 

اما پس از ترفند دّوم خرداد سعی شد .  بود
ضديّت موجود در جامعه نسبت به حکومت به 
ھرز رفته و به گفتمان دموکراتيک و 

 .تبديل شود... دموکراسی و 
"  حجاريان می گويد اگر دّوم خرداد نبود : 

جامعه به سمت مبارزۀ قھر آميز و مسلحانه می 
آنھا با اين تعزيه خواستند آدرس مبارزه ."  رفت

را عوض کرده و آن را با کانال ھای انحرافی 
خاتمی می .  و مسيرھای پوشالی در گير کنند

گويد آمده بود تا براندازان نظام را به منتقدان 

 سبزارتجاع حاکم بر موج 
 مسلم منصوری

utopia_film@yahoo.com 

تھوع آورتر اين که بخشی از 
ھمين اپوزيسيون و چپ وطنی 
می خواھد از زير قبای کروبی و 
امثالھم جنبشی پرولتری  بيرون 
بکشد و به اين وسيله زير قبا 
رفتن را توجيح کند، و به ھر 
کس که می خواھد در حد توان 
خود  به زدن ھرزه علف ھای 
سر راه مبارزات مردم کمک 
کند، اشکال می گيرند که به 

 . پاسيويزم کمک می کند
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اّما به داليلی چند و از .  توده به کار نشسته بود
جمله يکی از مھم ترين آن ھا عدم حضور يک 
نيرو ويا حتی شخصی با حّداقل مشروعيت 
باعث گرديد که کالھمان را بگذاريم باالتر که 
پس از ده سال از خاتمی به موسوی رسيده ايم 
و ذوق ھم بکنيم  و ھمان استفراغ دوران 

 .خاتمی را نشخوار کنيم
حاال چه کسی به اندازۀ خود اين ھا  منشاء 
پاسيويزم و انحراف و دور زدن به دور حرم 
مطھر امام می شود؟ آن که به ھرزه علف ھا و 
تعزيه گردان ھای رژيم و اربابان جھانی می 
تازد تا در حد توان خود به قيچی کردن اين 
دايره کمک کند، يا آن که خاتمی و موسوی 
وکروبی و بلندگوھای امپرياليست ھا و 
پادوھای آن را حامی جنبش مردم می داند؟ آن 
که بی رو دربايستی در مقابل شعارھای 
ٌ منفعت رژيم و سرمايه داری  انحرافی که دقيقا
جھانی در ايزوله کردن حرکت مردم است، می 
ايستد و خواستار شعارھای اصولی که نشان 
دھندۀ حقوق اکثريت جامعه است می شود، يا 
آن که بع بع کنان به دنبال تعزيۀ رژيم و غرب 

 راه می افتد؟
چه کسانی به اين توھم در ميان مردم دامن می 
زنند که تا قدرت ھای بزرگ نخواھند چيزی 
عوض نخواھد شد؟ چه کسانی با ايجاد و دامن 
زدن به اين توھم، اعتقاد به خود را از جامعه 
می گيرند وآن را به جاھای ديگری وصل می 

اوباما، با "کنند؟ مگرمعنی شعار انحرافی 
اين نيست که اگر اوباما با ما "  اونايی يا با ما

نباشد پيروز نخواھيم شد؟ اين نوع شعارھا مال 
مردم نيست، مال مستخدمين فارسی زبان 
سرمايه داری جھانی و مستخدمين بيت رھبری 
است که حاال نقش سبز و مظلوم را بازی می 

 .کنند
چيزی که اپوزيسيون ياد گرفته، نه افشای اين 
گونه ترفندھای ريزو درشت و نه زدن علف 

بلکه در .  ھای ھرز برسرراه جنبش مردم است
يک جمله صورت مسئله را ساده کردن که 
رژيم سرکوب کرد و تظاھرات چند صد 

 .ھزارنفری تبديل به دھا ھزار نفری شد
زنانی که در جريان انقالب با کودکان به پشت 
بسته به مقابله با لشگرھای زرھی شاه رفتند، 
مردمی که سی سال است حتی يک روز ھم از 

آن .  پا ننشسته اند، طبعاٌ از سرکوب نمی ترسند
چه کمر آن ھا را شکسته و بحران بی اعتمادی 
را ايجاد نموده، دردرجۀ اّول ھمين رژيم از 
اصالح طلبش گرفته تا سلمانی نرفته اش، و در 
درجۀ دّوم ھمان اپوزيسيون خيانت کار و 
 .مزدور و آنان که بع بع کنان دور تعزيه ھستند

آن که روزی شعار اسالم انقالبی و ضّد 
سرمايه داری و مبارزه عليه امپرياليست را می 
داد، حاال خودش نوکر امپرياليست ھا شده و 

يک .  التماس دعا دارد که استخدام رسمی شود
روز برای دعوای امپرياليست ھا با رژيم دايره 
و تنبک به دست می گيرد و يک روز خواستار 
حفظ جان موسوی و تعويض واليت از خامنه 

 .ای به منتظری می شود
بخشی از ادامۀ آنان که روزی حماسۀ سياھکل 
را آفريدند،  و  بخشی از آنان که مدعی چپ و 
کمونيست بودند، حاال يک روز برای خط ضد 
استکباری امام راحل سينه می زنند و يک روز 
ھم برای نخست وزير مخلوع  و رئيس بنياد 
شھيد ھمين رژيم آب از لب و لوچه شان راه 

يا در زدوبند با نھادھای دموکراتيک .  می افتد
امپرياليست ھا می خواھند انقالب کارگری کنند 
و يا دچار رمانتيسم انقالبی شده و ادامۀ مسير 
موج سبز را به ديکتاتوری پرولتاريا نويد می 

 .دھند

کشورھای غربی از سالح دموکراسی، حقوق 
ھم به ...  بشر، حقوق زنان و مسئلۀ ھسته ای و 

عنوان يک ابزار فشار در مقابل رژيم از آن 
استفاده می کنند و ھم برای به انحراف کشيدن 

برای ھمين ھر به .  مسير مبارزۀ مردم 
اصطالح  ھنرمندی، روشنفکری، فيلمسازی، 

که با خواست ......  فّعال سياسی، فّعال زنانی و
آن ھا حرکت کند و از خط مورد نظر آن ھا در 
ايران ھمراھی کند، تمام امکانات تبليغی و 
. رسانه ھای خود را در اختيارش می گذارند

برای تقويت خط و اھدافشان در ايران چنين 
در طی اين ....  افرادی را جايزه باران می کنند

سال ھا حجم جايزه ھايی که به اين افراد اھداء 
کرده اند در تاريخ کشورھای منطقه بی سابقه 

 .است
اگر پيش تر از سی سال قبل شاملو در مقدمۀ 

می "  مرگ کسب کار من است"ترجمۀ کتاب 
نويسد که جايزۀ نوبل ادبی به کسانی تعلق می 
گيرد که مبلغ تفکر غرب ھستند، يا بعد از چند 
دھه تازه افشاء می شود که جايزۀ نوبل ادبی به 

اثر بوريس باسترناک با "  دکتر ژيواگو"کتاب 
دخالت سازمان سيا داده می شود، امروز ديگر 
مشخص است که اين جايزه ھا برای چه اھدافی 

 .خرج می شود
تازه آن زمان جريان ھای قويی در عرصۀ 
ھنری و ادبی عليه سياست ھای حاکميت 
سرمايه در عرصۀ جھانی وجود داشتند و آدم 
ھای تأثير گذاری بودند که مقابل روشنفکران 
وھنرمندان خود فروخته می ايستادند، و مثل 
امروز نبود که ميدان در مقابل ھنرمندان و 
روشنفکران جيره خور اين گونه خالی باشد و 
دولت ھا نه فقط ھنرمند را که خود ھنر را ھم 

 .صاحب شده باشند
اگر مردم به خاطر فشار سرکوب و فقر به 
سمت ھر روزنه ای که می بينند ھجوم می 
برند تا شايد راه نجاتی پيدا کنند، بحث ديگری 

اّما تھوع آور نقش گروھی از به .  ست
اصطالح روشنفکران و استادان دانشگاه ھا و 
ھنرمندان است که با تعزيۀ رژيم و کشورھای 

ترفندھای يک مشت .  غربی ھم سويی می کنند
آدمکش و غارتگر گردن کلفت را توجيه 
تئوريک کرده و در غالب مباحث ھنری آن را 

برای اين که تّکه استخوانی از .  ترويج می کنند
دست نھادھای وابسته به اين دولت ھا بگيرند ، 

 .زبونانه در اين دستگاه ھا کرنش می کنند
و تھوع آورتر اين که بخشی از ھمين 
اپوزيسيون و چپ وطنی می خواھد از زير 
قبای کروبی و امثالھم جنبشی پرولتری  بيرون 
بکشد و به اين وسيله زير قبا رفتن را توجيح 
کند، و به ھر کس که می خواھد در حد توان 
خود به زدن ھرزه علف ھای سر راه مبارزات 
مردم کمک کند، اشکال می گيرند که به 

در حالی که چه بی .  پاسيويزم کمک می کند
ٌ تمامی آن ھا که بازی  خبر چه با خبر، دقيقا
بااليی ھا يعنی دولت ھای امپرياليستی و رژيم 
را در جھت مھار کردن و انحراف مسير 
حرکت مردم ناديده گرفته و نفی می کنند، 
درست در جھت پاسيو کردن جامعه کار می 

چرا که اگر بااليی ھا موفق شوند تا از .  کنند
گسترده شدن حرکت و وصل آن به ما بقی 
اقشار به خصوص ندارھا جلوگيری کنند، 
توانسته اند يک دوره آن را  به عقب انداخته و 

 .منفعل نمايند
ھمان طور که اگر فشار موجود در جامعه با  

تعزيه خاتمی چی ھا در جا نمی زد، نه تنھا 
يک دورۀ ده ساله عقب نمی افتاد بلکه راديکال 
تر به راه خود ادامه می داد و آن راه امکان 
نداشت از اين بوزينه ھا سر در آورد، و چه 
بسا که رژيم تا کنون سرنگون و حاکميت 

وقتی جامعه می بيند رژيم تحت شعارھای ضّد 
ابتدايی ترين آزادی ھای فردی را !  استکباری 

در جامعه سرکوب کرده و در زير چتر ھمان 
شعارھا تمام کثافت کاری ھايش را پيش می 

بخشی از جامعه خود به خود در حرکت .  برد
عکس العملی به رژيم به سمت ديگر متمايل 
شده و حساسيت خود را نسبت به ارزش ھای 

 .ضد انسانی سرمايه داری از دست می دھد
وقتی در اين ميان نيرويی که از حداقل 
مشروعيتی در مردم برخوردار باشد و بتواند 
از حرکت عکس العملی بخشی از جامعه جلو 
گيری کرده و آن را در بستر اصلی ھدايت کند 
وجود ندارد، دست رژيم باز است که مانور 
دھد و جامعه را از دايره ای به دايره ای 

 .بکشاند
رژيم راه می دھد اين موج سبز باال بيايد تا 
نشان دھد که تضاد جامعه با من اين نيست که 
يکی کارتن خواب است و ديگری صاحب ھمه 

چيز، بلکه تضاد ما ھمين است که يکی سازش 
با استکبار می خواھد و سردمدارانش امثال 
موسوی و کروبی ھستند و يکی مخالف 
استکبار جھانی که سردمدارانش باند رھبری و 

 .احمدی نژاد ھستند
گر چه ھر دو جناح رژيم در اصل برگزاری 
تعزيه و دّوار کردن حرکت جامعه با ھم يکی 
ھستند، اّما خارج از آن ھر يک دنبال سھم خود 
در قدرت  ھستند و ابايی ندارند که در صورت 

يا اگر .  لزوم مھره ھای خود را ھم قربانی کنند 
الزم باشد به خاطر اينکه امثال موسوی در 
جامعه نسوزند و دوباره اعتبار بگيرند تا 
بتوانند حرکت ھای اعتراضی را کنترل کنند ، 

 .دستگير و مدتی زندانی شوند 
در اين ميان کشورھای غربی نيز به دنبال 
فشار آوردن به رژيم وتعديل آن ھستند تا دست 

ھر يک به نوبۀ خود .  از ادعای شراکت بردارد
می خواھند از پتانسيل اعتراضی موجود در 
جامعه به عنوان يک اھرم برای پيش برد 
اھداف خود استفاده کنند ، ھر تضادی که دو 
جناح حکومت با ھم داشته باشند و ھر تضادی 
که کشورھای غربی با حکومت داشته با شند ، 
اّما ھمۀ آن ھا در جلوگيری از انقالب واقعی و 
به ثمر نرسيدن خواسته ھای مردم زحمتکش، 

 .منافع مشترک و ھمکاری مشترک دارند

باشد؟  مگر ھمين دموکراسی رايج در جوامع 
به اصطالح پيشرفته و دموکراتيک وجود 
ندارد؟ پس چرا گرسنگی ھست؟ چرا بی 
خانمانی ھست؟ چرا تمامی فشارھا روی 
زحمت کشان و مزدبگيران است؟ چرا اعتياد و 
تن فروشی ھست؟ می بينيم به نسبتی که شکاف 
بين فقرا و ثروتمندان بيشتر می شود، دايرۀ 

 .رنج ھای جامعه نيز بزرگتر می شود
پس اين گونه دموکراسی رايج در ھمين 
کشورھا تأثيری جز دايره ای کردن حرکت 

اين دموکراسی نمی تواند .  جامعه نداشته است
کوچک ترين اثری بر ريشۀ اصلی درد 
بگذارد، اّما می تواند تيغۀ چاقو را بر گردن 

به ھمين جھت .  تودۀ زحمتکش بّرنده ترنمايد
عناصر مترقی اين ديار رو در روی اين نظام 

از اين رو .  و و دموکراسی اش ايستاده اند
حرکت موج سبز نسبت به مبارزۀ مردم جھان 

 .يک دوره عقب است
تازه اين يک توھم است اگر فکر کنيم با گرايش 
به ارزش ھای نئوليبرالی، ايران، اروپا يا 

اگردر اين کشورھا حقوق .  امريکا می شود
اّوليه ای نھادينه شده و ته مانده ای از يک 
حقوق دموکراتيک ھنوز موجود است، به اين 
دليل است که آن ھا يک روند دگرگونی 
صنعتی را طی کرده و جنبش ھای قوی 
اجتماعی متناسب با دورۀ خود را از درون 
دورۀ صنعتی بيرون داده اند، ولی حاال ھمين 
روند در ھمين کشورھا به دليل گذار خود از 
مرحلۀ سرمايه داری به مرحلۀ امپرياليسم و 

به بن بست ...  نئوليبراليسم و نئو کانت ھا و 
رسيده و ديگر جوابگو نيست چه رسد به ديگر 
جوامع که بخواھند از پس ماندۀ غذای ديروز 

 .غرب الگو برداری کنند
اين ريل حقوق بشری و دموکراسی غربی به 
علّت تھی بودن از طلب اصلی مردم يعنی 
تقسيم ثروت جز اين که جامعه از ھويّت و 
ارزش ھای انسانی اش تھی کند و خواسته ھای 
عدالت خواھی اش به سرو سامانی نرسد و در 
نھايت به سرنوشت چين و شوروی و اروپای 

 .شرقی دچار شود، حاصل ديگری ندارد
اّما اگر امروز بخشی از جامعۀ ايران به مدل 
زندگی اسارت بار غربی گرايش پيدا کرده، به 
. دليل کثافت کاری ھای ھمين حکومت است

اين رژيم چون مدعی شراکت جھانی و خالفت 
ٌ از (  اسالمی است  تضادش ھم با امريکا دقيقا

برای اين که در عمل نشان )  ھمين زاويه است
دھد که توان شراکت را دارد، تمامی مناسبات 
اجتماعی و اقتصادی را ھم سو با سياست ھای 
سرمايه داری جھانی جلو برده و تمامی سنّت 
ھا و روابط اجتماعی و انسانی و ھويّت جامعه 
و تمام توليدات داخلی را به سمت نابودی سوق 
داده و مصرف گرايی و ارزش ھای سرمايه 

 .داری را در جامعه ترويج داده است
زير پوشش شعار مبارزه با تھاجم فرھنگی، 
بيش ترين تھاجم را به فرھنگ ايران کرده 

تمام حرمت ھا و مرزھای اعتقادی و .است
ارزش ھای انسانی را در جامعه تخريب و 
ارزش ھای سرمايه داری از نوع امريکايی آن 

اگر شعار .  را در جامعه جای گزين کرده است
تھاجم فرھنگی سر می دھد يا امروز روی 
علوم انسانی غرب در دانشگاه ھا انگشت می 
گذارد، برای اين است که می خواھد اين مدل 
امريکايی، يعنی سرمايه داری لجام گسيخته را 
در کانال خود با رو کش اسالمی در جامعه 

اين روکش اسالمی را برای توده .  جلو ببرد
. ھای منطقه و سھم خواھی جھانی احتياج دارد

سردمداران موج سبز نيز برای ھمين  تالش 
به .  دارند که اين روکش اسالمی حفظ گردد

 .قول خودشان مردم را دوباره با آن آشتی دھند
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اگر پيش تر از سی سال قبل 
شاملو در مقدمۀ ترجمۀ کتاب 

" مرگ کسب کار من است"
مينويسد که جايزۀ نوبل ادبی به 
کسانی تعلق می گيرد که مبلغ 
تفکر غرب ھستند، يا بعد از چند 
دھه تازه افشاء می شود که 

دکتر "جايزۀ نوبل ادبی به کتاب 
اثر بوريس باسترناک "  ژيواگو

با دخالت سازمان سيا داده می 
شود، امروز ديگر مشخص است 
که اين جايزه ھا برای چه اھدافی 

 .خرج می شود
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نفر در زندان ھای مخوف اسالمی تا تابستان 

در واقع به قتل عام زندانيان .  نکرد 1367سال 
و »  زياده روی ھا«، به ۶٧سياسی در تابستان 

انتقاد کرد، بدون اين که  »اعدام ھای بی رويه«
 .مستقيما نفس اعدام را محکوم و رد کند

حتا وی در آخرين موضع گيری خود نگرانی 
خود از به خطر افتادن موقعيت حکومت 

را صريحا به زبان »  اسالم مظلوم«اسالمی و 
منتطری در يکی از آخرين موضع .  می آورد

گيری ھای خود که در رسانه ھا انتشار يافته، 
حکومت اسالمی و رعايت »  خيرخواھی«در 

قانون اساسی، به جانيان آن، چنين نصيحت می 
در خاتمه برای چندمين بار به عنوان   ...  «:  کند

يادآور       نصيحت و خيرخواھی برای حاکميت
راھی که مسئولين و تصميم :  شوم می  

گرفته اند جز به ضرر       گيرندگان نظام در پيش
. دين و دنيای خودشان و مردم نخواھد بود

ھمه اصول قانون اساسی و به       تمکين به
  رسميت شناختن حقوق ملت و عمل به آن

بھترين راه برای نشان دادن حسن نيت حاکميت   
خودمحوری و استبداد و       انحصارطلبی و.  است

  اعمال خشونت در مقابل مردم، و محاکمات
غيرشرعی و غيرقانونی فعاالن سياسی   

محکوميت ھای       خدمتگزار و شناخته شده و
سنگين برای آنان، عاقبتی جز انزوای بيش تر 

دنيا و فاصله گرفتن بيش تر       کشور و نظام در
مردم از حاکميت و تخريب و مشوه نمودن 

اسالم مظلوم و در نھايت غضب و خشم       چھره
اميدوارم   .  خداوند را به دنبال نخواھد داشت

مسئولين مربوطه ھرچه زودتر مسير باطل 
و رضايت خالق و خلق       خود را اصالح نمايند

والسالم عليکم و رحمة هللا   (»  .را تحصيل نمايند
، حسينعلی    ١٣٨٨آذر ماه  ١٠  .  و برکاته 
 (منتظری

نبايد فراموش کرد که منتظری يک مسلمان 
معمولی نبود، بلکه او در مقام يک آيت هللا، 
بسياری از فتواھای ارتجاعی را صادر کرده 
است و مروج و مبلغ و تدوين کننده قوانين 
شريعت  اسالمی و قدوسيت احکام الھی و از 
جمله قوانين وحشيانه ای ھم چون قصاص و 

بنابراين، منتظری نه ازادی خواه .  سنگسار بود
 .بود و نه طرفدار عدالت و حقق بشر

اساس بحث در اين جا، بر سر بررسی کارنامه 
منتظری نيست، اتفاقا بحث اصلی بر سر بيان 

بحث بر سر تحريف واقعيت ھا !  واقعيت ھاست
توسط کسانی است که ادعای ساختن جامعه 

در حالی که در روز روشن .  بھتری را دارند
خاک به چشم جامعه می پاشند و فداکاری ھا و 
مبارزه مردم حق طلب و عدالت خواه و آزادی 

 .خواه را به قھقرا می برند
در اوضاع متحول سياسی کنون جامعه مان که 
از يک سو خيزش ميليونی مردم عليه حکومت 
اسالمی در جريان است و از سيو ديگر رقابت 
جناح ھای درونی حکومت تشدی يافته، مرگ 

اما .  منتظری ابعادی سياسی به خود می گيرد
مدافع آزادی و حقوق «برای منتظری، جايگاه 

تراشيدن، راه را برای ديگر آيت هللا »  بشری
» منتقد زياده روی ھا«و »  ماليم«ھای کمی 

باز می کند و در جھت تثبيت جناح اصالح 
طلبان درون حکومتی و بيرون از آن، يعنی 
بقای حکومت اسالمی از نوع ديگر را باز می 

اين سياست اگر گرايشات اصالح طلب .  گذارد
درون و بيرون حکومت را تقويت می کند بر 
عکس، برای گرايش چپ جامعه، بسيار 

ھر چند که ليبرال چپ .  خطرناک و مضر است
ھا برای منتظری جايگاه غيرواقعی می 
تراشند، ھمواره بين دو صندلی می نشينند و 
منتظر حوادث می مانند تا با جھت وزش باد ھم 

 گرايشاتی که در ھر حرکت و . سو شوند

گرايشات مختلفی از راست تا چپ موضع 
برخی در موضع .  گيری و اظھارنظر کردند

گيری ھای خود، او را مدافع سرسخت آزادی و 
در حالی که واقعيت .  حقوق بشر معرفی کردند
 .ھا غير از اين ادعاھا است

نقش و جايگاه منتظری در حکومت اسالمی 
نايب «ايران، به حدی مھم و تعيين کننده بود که 

مسئوليت ھای منتظری پس از .شد»  امام
رياست مجلس :  انقالب، عبارتند بودند از

خبرگان قانون اساسی، امام جمعه تھران و قم، 
قائم مقام رھبری، مسئول نصب قضات، ائمه 
جمعه و نماينده ولی فقيه در دانشگاه ھا و سپاه، 
تعيين اعضای ھيات عفو زندانيان، تعيين 

تعيين .  شورای عالی مديريت حوزه علميه قم
نفره واگذاری  7نماينده امام جھت تعيين ھيات 

زمين، جذب و ارسال کمک ھای مردمی به 
جبھه ھا در طول ھشت سال جنگ، مؤسس و 
رياست عالی دانشگاه امام صادق و مرکز 
جھانی علوم اسالمی و مدرسه دارالشفاء قم، 
سرپرستی و توليت برخی مدارس علميه در قم، 

تاليف بيش ...  مبتکر ھفته وحدت و واليت، و 
اثر فقھی، اصولی، اجتماعی، کالمی،  30از 

 .تاريخی، حقوقی و سياسی
منتظری رياست خبرگان قانون اساسی را به 
عھده داشت و در تدوين قانون اساسی جمھوری 

وی از .  اسالمی ايران نقش مھمی را ايفا کرد
عوامل کليدی در گنجاندن اصل واليت فقيه در 

او، در سال .  رود قانون اساسی به شمار می 
، از سوی مجلس خبرگان رھبری، به ١٣۶۴

هللا خمينی، به  ادامه رھبريت پس از مرگ روح
مقام خمينی تعيين شد و رسما به   عنوان قائم

 .جامعه اعالم گرديد
اما پس از بازداشت مھدی ھاشمی، منتظری که 

  دانست به نشانه ھاشمی را بی گناه می 
مھدی .  ھای خود را تعطيل کرد اعتراض درس 

ھاشمی که در افشای ماجرای مک فارلين نقش 
مھمی داشت به دليل يک سری اتھامات مجرم 

  تالش.  اعدام شد ١٣۶۶شناخته شده و در سال 
ھای منتظری برای نجات او، که برادر داماد 

 .ثمر ماند او بود، بی 
از سوی ديگر، در جناح بندی ھای درونی 
حکومت اسالمی، رقبای منتظری فرصتی گير 
. آوردند تا ھر چه بيش تر او را به حاشيه برانند

ای از بيت رھبر در تاريخ  ھنگامی که نامه 
خطاب به آيت هللا منتظری منتشر  ۶/١٣۶٨/١

سپس جواب . شد، موقعيت او را شکننده تر کرد
، که ١٣۶٨/١/٧منتظری در نامه ای به تاريخ 

در آن درخواست کرده بودرھبری به انتخاب 
مجلس خبرگان واگذار گردد؛ سرانجام 

مقامی رھبری، با   برکناری منتظری از قائم
، توسط ١٣۶٨/١/٨نامه خمينی در تاريخ 

پس از بروز اين .  ھای جمعی منتشر شد رسانه 
  اختالفات و به ويژه انتقاد منتظری از اعدام

زندانيان سياسی در سال »  بی رويه«ھای 
مقام   ، به طور کلی نظر خمينی از قائم١٣۶٧

ای که به  خويش برگشت و در آخرين نامه 
ساده «خمينی منسوب شده است منتظری را 

شما پس از اين وکيل «:  خوانده و نوشت»  لوح 
 «.باشيد من نمی 

باين ترتيب، منتظری، بيش از ده سال در راس 
حکومت اسالمی و نفر دوم اين حکومت در 
کنار خمينی، کليه سرکوب ھا، جنايات و کشتار 

او .  اين حکومت را مورد تاييد قرار داده بود
ھيچ اعتراضی به برقراری آپارتايد جنسی و 
سرکوب سيستماتيک زنان، سرکوب و بی 
حقوقی کارگران، کشتار مردم ترکمن صحرا، 
کشتار مردم کردستان، اعدام ھای بدون محاکمه 
خلخالی، حمله به دانشگاه ھا و انقالب ارتجاعی 
فرھنگی، به شکنجه، تجاوز و اعدام ھزاران 

بود که حجاب زنانه را مايه 
تحقير نمی دانند که انتشار 
عکس ھای مجيد توکلی با 
حجاب زنانه باعث تحقير او 

 .شود
در حالی که حجاب تنھا يک 
پوشش معمولی نيست، بلکه 
ابزار اسارت زن و تحقير حرمت انسانی 
اوست؛ به ويژه در کشوری ھم چون ايران که 
حجاب اجباری است و به زور سرنيزه بر زنان 
تحميل شده است استفاده برخی از مردان از 
آن، حتا به عنوان اعتراض ھم باشد اقدامی 

 .نادرست و عقب مانده است
اجباری بودن ھر چيز و در اين جا حجاب 
تحقير و توھين بزرگ و آشکاری به انسان ھا 

بنابراين، در شکل و محتوا .  در جامعه ماست
به کارگيری شيوه ھايی از قيبل کمپين مردان با 
حجاب، بيش از آن که به نفس مبارزه رھايی 

چه نيک .  بخش کمک کند به آن لطمه می زند
بود که به جای کمپين مردان با حجاب، يک 
کمپين عليه حجاب با خواست لغو حجاب 
اجباری و آزادی فوری زندانيان به ويژه مجيد 

با ابزارھای کھنه و !  توکلی راه می افتاد
ارتجاعی نمی توان يک مبارزه پيشرو و 
مدرنی را  با خواست ھا و شعارھای آزادی 
خواھانه و برابری طلبانه سازمان دھی کرد و 

 .پيش برد
حجاب يك پوشش معمولی زنانه نيست که زنان 
خود به دل خواه انتخاب کرده باشند آن ھم در 
جامعه ما که حتا عدم رعايت آن نيز جرم 
محسوب می شود و پايه ھای ايدئولوژی 

بنابراين، .  اسالمی را به لرزه درمی آورد
در يک .  حجاب سمبل اسارت و تحقير زن است

جامعه آزاد طبيعی است که کسانی ھم با اراده 
خود حجاب سر کنند اما اکثريت زنان آن را 

وقتی مردانی به عنوان اعتراض .  قبول ندارند
کمپين چادر سر کنی راه می اندازند، مبارزه 
جدی عليه حجاب اجباری و به طور کلی 
مبارزه عليه کليت حکومت اسالمی را لوث می 

 .کنند
شکی نيست که مبارزه عليه حکومت اسالمی، 
نبايد تنھا محدود به سرنگونی اين حکومت 
باشد، بلکه بايد برای کنار زدن تمام قوانين 
مذھبی و سنت ھای عقب مانده تالش مداوم و 
پيگير فرھنگی و روشنگری نيز صورت گيرد 

 .تا افکار عمومی پيشرو و مدرنی ساخته شود
سيستم سرمايه داری نيز سنت ھای كھنه و زن 
ستيز و مردساالر كه ريشه در مذھب و روابط 
و مناسبات عقب مانده دارد را بازتوليد می کند، 
پس مبارزه در راه نقد مذھب و قواينن 
ارتجاعی آن، نبايد جدا از مبارزه عليه سيستم 

 .سرمايه داری باشد
در حالی که طيف ھای ملی، مذھبی، ليبرال و 
غيره نه تنھا به طور جدی عليه ھمه اين سنت 
ھا و قوانين اسالمی مبارزه نمی کنند، بلکه 

، اين بی »احترام به باور توده ھا«تحت عنوان 
آن ھا از .  عملی خود را توجيه نيز می کنند

موضع طبقاتی خود حرکت می کنند و عليه 
اجحاف و ستم و تبعيض و استثمار سرمايه 

از اين رو، بی جھت .  داری حرکت نمی کنند
نيست که آن ھا مخالف سرنگونی حکومت 
اسالمی ھستند و حتا در خارج کسور نيز تا آن 
جا که زورشان می رسد مانع سردادن شعار 
سرنگونی حکومت اسالمی در تظاھرات ھا 

 .می شوند
  

 موضع گيری ھا در مورد مرگ آيت هللا منتظری 
 1388آذر  ٢٨حسينعلى منتظرى، روز شنبه  

بدنبال مرگ وی، .  سالگى درگذشت ٨٧در سن 

اخيرا دو واقعه ای که روشنفکران راست و 
ليبرال چپ ايران را دو گام به پس برد؛ اولی 

کمپين مردان با «اقدام ظاھرا تابوشکنی 
و دومی موضع گيری ھايی که پس از »  حجاب

 .مرگ آيت هللا منتظری اتخاذ گرديد
  

 ”کمپين مردان با حجاب“
مجيد توکلی، دانشجوی اخراجی دانشگاه  

آذر روز دانشجو، در  ١۶اميرکبير، در تجمع 
اين دانشگاه سخنرانی کرد و بعد از خروج از 
دانشگاه، مامورين امنيتی او را بازداشت 

 .کردند
ساعاتی بعد از بازداشت مجيد توکلی، 
خبرگزاری ھای حکومتی فارس که به سپاه 
پاسداران و ديگر ارگان ھای امنيتی نزديک 
است و ايرنا، خبرگزاری رسمی حکومت 
ايران، با انتشار عکس ھايی از توکلی که مقنعه 
آبی و چادر سياه بر سر داشت ادعا کردند که 
او بعد از سخنرانی اش با سر کردن چادر، 

 .قصد فرار از دانشگاه را داشته است
در حالی که علی توکلی، برادر مجيد توکلی، از 
: نحوه دستگيری برادرش، به راديو فردا گفت

مجيد دانشجوی دانشگاه اميرکبير است؛ «
او را . کرد  امسال ھم در بندرعباس تحصيل می

آذر  ١۶به بندرعباس تبعيد کرده بودند و روز 
.  ماه برای سخنرانی به تھران دعوت شده بود

آيد و برای دانشجويان  مجيد به تھران می 
کند اما بعد از سخنرانی، آن طور  سخنرانی می 

که شاھدان به ما گفتند، نيروھای امنيتی او را 
اما اين که .  کنند سر چھارراه کالج دستگير می 

مجيد لباس زنانه به تن داشته است ھمه 
افراد زيادی به .  ساختگی است و واقعيت ندارد

اند مجيد با  اند که ديده  عنوان شاھد آن جا بوده 
يک .  چه لباسی از دانشگاه خارج شده بود

کاپشن مشکی رنگ به تن داشته و با ھمان ھم 
متاسفانه االن ھم .  از دانشگاه خارج شده است

او نياز به ...  از وضعيتش ھيچ خبری نداريم
فرار کردن نداشت چون خودش با قرار وثيقه 

توانستند  خواستند می   بيرون بود و وقتی می
آن جور که شاھدان اظھار ...  احضارش کنند

رنگ    ايم گويا يک ون سفيد اند و ما شنيده  کرده 
که پالک دولتی  ۴٠۵بدون پالک و يک پژوی 

سر چھار .  کنند داشته است آن ھا را تعقيب می 
زنند و بعد ھم با   راه کالج به شدت آن ھا را می

 «...برند  خودشان می
دستگيری و انتشار عکس مجيد توکلی با چادر، 

بسياری .  واکنش ھای گسترده ای در پی داشت
از سازمان ھا و شخصيت ھای سياسی، 
اجتماعی و فرھنگی اين افدام خبرگزاری ھای 

عفو بين الملل . حکومتی را شديدا محکوم کردند
با انتشار بيانيه ای خواستار آزادی فوری و 

 .بدون قيد و شرط محيد شد
در اين ميان برخی از چھره ھای فرھنگی، 
ھنری و اجتماعی که عموما طرفداران حرکت 
سبز اسالمی به رھبری موسوی و يا گرايشات 
ليبرالی محسوب می شوند، با بر سر کردن 
حجاب و انتشار عکس ھايشان با توکلی اعالم 

ظاھرا پيام مردان محجبه اين .  ھمبستگی کردند

 :دو گام به پس 
 کمپين مردان با حجاب و  

موضع گيری ھا در مورد 
 مرگ منتظری

 بھرام رحمانی 
bamdadpress@ownit.nu 
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خصوصی سازی در  167(را سرعت داده 
-09مورد ديگر در  230و  08-2007

سازی ارتباطات،  از جمله خصوصی)  2008
فوالد مبارکه اصفھان، شرکت پتروشيمی 
. اصفھان، کارخانه سيمان کردستان و غيره

خواھند  ھايی که می فھرست شرکت
سازی کنند شامل بزرگترين شرکت  خصوصی

ھای بزرگ،  پتروشيمی کشور و بيشتر بانک
ھای گاز و نفت، بخش بيمه و غيره  شرکت
   .است

نژاد در تالش برای انحراف  دولت احمدی
شان از امپرياليسم  ھا از مشکالت داخلی توده

کند اما حتی در مبارزه با  آمريکا انتقاد می
. کند ھم پيگير نيست دشمنی که از آن انتقاد می

ی  دخالت نظامی آمريکا در عراق بر پايه
انفعال دولت و طبقه حاکم ايران بود که 
تضعيف رژيم رقيب عراقی را فرصتی برای 

. ديد استحکام قدرت خود در منطقه می
حکومت ايران به جای طرفداری از مبارزه 
واحد انقالبی برای آزادی ملی در کشور 
ھمسايه، نقشی کليدی در توقف اين مبارزه و 

   .مشتت ساختن آن روی خطوط مذھبی داشت
ھا شرايطی است که باعث عروج جنبش  اين

ھای مردم عليه حکومت  راستين انقالبِی توده
نژاد  منفور جمھوری اسالمی و دولت احمدی

است که از طريق تقلب انتخاباتی و با   شده
سرکوب اعتراضات به اين تقلب به قدرت 

   .رسيد
روشن است که ما انقالبيون بايد مخالف 
ھرگونه حمله يا دخالت امپرياليستی در ايران 

طور که عليه امپرياليسم در کشور  باشيم ھمان
اما اشتباه گرفتن .  ايم خودمان مباره کرده

   .انقالب با ضدانقالب اشتباھی مرگبار است
متحدين طبيعی کارگران و دھقانان بوليوی، 
برادران و خواھران طبقاتی ما در ايران يعنی 
کارگران، جوانان و دھقانانی ھستند که برای 

پايان رکوب :  کنند شان مبارزه می ای حقوق پايه
ھا، اعراب  کردھا، آذزی(ھای ملی  عليه اقليت

ای  ؛ به رسميت شناختن حقوق پايه)و بقيه
حق اعتصاب، تظاھرات (ھای کارگری  اتحاديه

؛ و نان، شغل، بھداشت و )و سازماندھی
   .تحصيالت برای ھمه

ما بايد ديپلماسی و روابط تجاری را از 
دولت رفيق .  سياست خارجی انقالبی تميز دھيم

ھای  ی قدرت سازمان اوو مورالس که بر پايه
اجتماعی کارگران از شھرھا و روستاھا بنا 

تواند باعث توھمی در  شده است نمی
ی واقعی حکومت ارتجاعی  مشخصه
ی سرکوب حقوق  نژاد شود که بر پايه احمدی

بنيادين دموکراتيک کارگران و دھقانان ايران 
   .بنا شده است
ی  المللی راستين انقالبی بايد بر پايه سياست بين

جويی با کارگران، دھقانان و  وحدت
شدگان جھان عليه بانکداران،  سرکوب
. ھای جھان باشد داران و امپرياليست سرمايه

بنيان نھادن سياست خارجی انقالب بر ائتالف 
با ھر حکومتی که با آمريکا به تخاصم 

ھا،  ی اين حکومت افتد، مستقل از مشخصه می
تواند برای انقالب  نه تنھا غلط است که می

 ■. بوليوی خطرناک باشد

گرايی حاکم  ھا و پايان دادن به نخبه کردن آن
ی "شوراھا"سربازان ھم .  ھا پرداختند بر آن

خود را برپا کردند و به تصفيه ارتش از 
ھای تحت  مليت.  افسران ارتجاعی پرداختند

به آزادی ...)  ھا و  کردھا، اعراب، آذری(ستم 
مردم ايران به طور کل يوغ .  رسيدند

 . امپرياليسم را کنار افکندند
اما حکومت فعلی جمھوری اسالمی در ايران 

دقيقا با  1983تا  1979ی بين  در دوره
سرکوب اين انقالب از طرف روحانيون 

ای چند  در دوره.  اسالمی بنيادگرا بر پا شد
. نابود شدند 1979ساله تمام فتوحات انقالب 

ھايی  داران باز داده شد و دھقان زمين به زمين
. را تصاحب کرده بودند اخراج شدند که آن

شوراھا نابود شدند و شوراھای اسالمی 
جايشان را گرفت و کارگران ديگر حق 

تفسير خاصی .  سازماندھی يا اعتصاب نداشتند
از اسالم بر کل جمعيت تحميل شد و نتيجه 

ترين انکار حقوق زنان و ايجاد  وحشيانه
فضايی از سرکوب ايدئولوژيک برای اکثريت 

   .جمعيت بود
ربودن و سرکوب انقالب کارگران و مردم در 

از طرف روحانيون اسالمی  1979سال 
ھای غلط تمام  بنيادگرا تنھا به خاطر سياست

کردند  ھای چپی ممکن شد که فکر می سازمان
توانند با روحانيون مسلمان به رھبری  می
" ضدامپرياليست"ھا  که آن(هللا خمينی  آيت
ھا  آن.  ی متحد تشکيل دھند جبھه)  خواندند می

. بھای سنگينی برای اشتباھات خود پرداختند
ای چھار ساله با حمالت ھر روز  در دوره
تر عليه چپ بود که قدرت جمھوری  وحشيانه

اسالمی روی چيزی که انقالبی کارگری و 
روحانيون .  ضدامپرياليستی بود تحکيم شد

مسلمان برای دستيابی به اين ھدف عبای 
ضدامپرياليستی تن کردند و ماجرای سفارت 
آمريکا را سازمان دادند و ماھرانه از جنگ با 

تمام  1983تا سال .  عراق سواستفاده کردند
عليرغم حمايتشان (احزاب چپ ممنوع شدند 
ھزار  30و حدود )  از جبھه متحد با خمينی

ھای ديگر چِپ رفورميست،  مبارز از گروه
ھا  اين.  ناسيوناليست و انقالبی کشته شدند

ھای جمھوری اسالمی کنونی در ايران  ريشه
اين نه حکومتی انقالبی که حکومتی .  است

   .است که با سرکوب انقالب متول شده است
وضعيت کنونی پيش روی جوانان، کارگران و 

ترين  دھقانان انقالبی در ايران وحشيانه
در ايران .  شان است ای سرکوب حقوق پايه

کارگران حق سازماندھی يا اعتصاب ندارند و 
ترين  اگر اين قوانين را بشکنند با وحشيانه

امسال وقتی حدود .  سرکوب مواجه ھستند
فعال کارگری تالش کردند جشن اول  2000

ماه مه در تھران برگزار کنند، پليس با 
ھا  نفر از آن 50سرکوب وحشيانه پاسخ داد و 

). بعضی ھنوز در زندان ھستند(دستگير شدند 
ھا است حقوق  ھا کارگر ايرانی ماه ميليون
کنند سازماندھی  ھا وقتی سعی می آن. اند نگرفته

ی پليس مواجه  کنند با سرکوب وحشيانه
 . شوند می

در بوليوی يکی از نکات اصلی روند انقالبی 
آب، گاز، (سازِی  مبارزه عليه خصوصی

بوده است اما در ايران )  ھای دولتی شرکت
ھای دولتی  سازی شرکت نژاد خصوصی احمدی

جمھور اسالمی ايران،  بازديد رئيس
ھای  نژاد، از بوليوی جار و جنال رسانه احمدی

ارتجاعی در کشور و خارج را برانگيخته 
ترين نمونه ماريا آناستازيا  شايد مفتضح.  است

ای در وال استريت  اوگريدی است که مقاله
پايان "است با عنوان   ژورنال نوشته

ھای  مقاالت و سرمقاله".  دموکراسی بوليوی
داری در  ھای سرمايه مشابه در تمام رسانه

   .اند بوليوی منتشر شده
ی  ما انقالبيون بوليوی اين کارزار رياکارانه

ماموران امپرياليسم آمريکا و صاحبان 
ھای در خدمت اوليگارشی را محکوم  رسانه
خانم اوگريدی چه حقی دارد صحبت .  کنيم می

از ديکتاتوری در بوليوی کند وقتی که علنا از 
دفاع  2002کودتا در ونزوئال در آوريل 

ھا  کرد، از رژيم قاتل مسا که مسئول قتل ده می
بوليويايی در ال آلتو در زمان مبارزه عليه 

کرد و  سازی گاز بود، دفاع می خصوصی
اخيرا حمايت کامل از کودتای نظامی در 

 ھندوراس به عمل آورده؟ 
گرای بوليوی چه حقی دارند  ھای راست رسانه

از کسی انتقاد کنند وقتی حامی تمام و کمال 
تمام ديکتاتورھايی که اين کشور ازشان رنج 

اند و درگير کودتايی عليه حکومت  کشيده بوده
مشروع اوا مورالس در سپتامبر سال گذشته 

 بودند؟ 
ھای خارجی و داخلی  روزھايی که سياست

بوليوی در واشنگتن يا در دفترھای سفارت 
شد واقعا و به کلی  آمريکا در ال پاس تعيين می

بوليوی حق دارد با ھر کشوری .   تمام شده
خواھد روابط تجاری و ديپلماتيک برقرار  می
 . کند

ی  ھای انقالبی نگران انديشه اما ما مارکسيست
ديگری ھستيم که در رابطه با بازديد 

اين :  نژاد در کشورمان تبليغ شده است احمدی
انديشه که حکومت ايران به نوعی 

که  است و اين"  انقالبی"و "ضدامپرياليست"
سياست خارجی انقالب بوليواری بايد با اصل 

پيش برود که در واقع يعنی اصِل    "چندقطبی"
   ".دشمِن دشمن من، دوست من است"

اول بايد به روشنی بگوييم که حکومت 
جمھوری اسالمی در ايران حکومت انقالبی 

پيروز  1979انقالب ايران که در سال .  نيست
ای حقيقی با مشارکت فعال  شد انقالب توده

ی کارگر، جوانان، دھقانان، سربازان،  طبقه
ای که شاه  کننده عامل تعيين.  زنان و غيره بود

منفور را پايين کشيد اعتصاب عمومی 
ھا کارگر  ميليون.  کارگران نفت بود

(شوراھا" ی اسپانيايی از کلمه فارسی  مقاله" 
ھايشان به راه  را در کارخانه)  م-کند استفاده می

ھا را  انداختند و کنترل و مديريت اين کارخانه
   .به دست گرفتند

داران بزرگ را  ھا دھقان زميِن زمين ميليون
که امروز در بوليوی  چنان(تصاحب کردند 

دانشجويان مدارس و ).  چنين عزمی دارند
ھا را اشغال کردند و به دموکراتيزه  دانشگاه

انسانی که دلش برای جامعه آزاد و برابر و 
عادالنه و انسانی می طپد بی درنگ به صف 
مبارزه عليه سرمايه داری و سرنگونی کليت 

 .حکومت اسالمی می پيوندد
 2009بيست و ششم دسامبر  - 1388ششم دی 

 ھای ھفته سايت ديدگاه يادداشت:  "منبع

جنبش ھای اجتماعی فعاليت پيگير و مداوم و 
آگاھانه ای دارد که بر عليه ستم و استثمار 
سرمايه داری و حکومت اسالمی حامی سرمايه 
و ھم چنين تمام گرايشات عقب مانده 
بورژوازی ھم چون ناسيوناليسم و مذھب و 

بنابراين، ھر .  نژادپرستی مبارزه می کند

کمپين مردان با حجاب و نه با سياست ھای 
منتظری قادر نيستند جلو فروپاشی حکومت 
اسالمی و رھايی جامعه ايران از خرافات 
مذھبی و ستم و استثمار سرمايه داری را 

زيرا در مقابل ھمه گرايشات راست و .  بگيرند
ليبرال چپ، يک جنبش قوی کمونيستی در ھمه 

موضع گيری ھای خود و به عناوين مختلف 
جناح سبز حکومت اسالمی را مستقيم و 

آن ھا به ھر .  غيرمستقيم تقويت می کنند
ترفندی متوسل می شوند تا سياست ھای راست 

از اين رو، گرايشات ملی و . خود را پيش ببرند
مذھبی و ليبرال و غيره نه با سيسات ھای 

 : نژاد از بوليوی بازديد احمدی 
 چھرۀ واقعی حکومت ايران

 در بوليوی   "ال ميليتانته"ی سازمان  بيانيه
  بابک کسرايی: ترجمه 

 
رويدادی در داخل ھمه به ھم می اينان ھر 

گويا ھيچ پايۀ تفّکر و قدرت تشخيص .  ريزند
اين رويدادھای اجتماعی و .  رويدادھا را ندارند

اخبار رسانه ای ست که جھت گيری آنان را 
با ھر بادی تحليل ھا آنھا به ھم .  تعيين می کند

می ريزند و موج ھای اجتماعی آنان را به اين 
 .سو و آن سو می کشاند

يکی از داليلی که مردم در داخل دايرۀ تعزيۀ 
حکومت دور می خورند، انحراف ھمين 
اپوسيزيون ھای اصلی آن دوران از اصول 
شان و در نتيجه خروج آن ھا از بين مردم 
است، وگرنه کسی از مھره ھای خود رژيم 

 .سر در نمی آورد
اين جا بحث يا توقع اين نيست که چرا تا کنون 

حرف اين است .  رژيم را سرنگون نکرده اند
که اگر ھر جريان و شخصی به اندازۀ توان و 
امکان خود درست می ديد و درست حرکت 
می کرد، اآلن وضعيت جامعه به گونۀ ديگری 

 .بود
در اين شرايط مشخص که کفتاران و  

الشخوران رنگارنگ سعی در به ھدر دادن 
پتانسيل اعتراضی و تثبيت دايرۀ دو جناح 
رژيم و يا سر نگونی رژيم  از باال در چھار 
چوب حل تضاد امپرياليست ھا ھستند، وظيفۀ 
ھر جريان و ھر فرد است که سرنگونی اين 
حکومت را تنھا با ھدف به ثمر رسيدن حقوق 
مردم به خصوص ندارھا دنبال می کند، 
بايستی با ھمه توان ترفندھای حکومت و 

چرا که .  سرمايه داری جھانی را افشاء کند
مسير حرکت مردم با زدن علف ھای ھرزه و 
سوزاندن مسيرھای انحرافی باز می شود، 
وگرنه در حداکثر خوش بينی و حتی در 
صورت خروج از دايرۀ تعزيه به ارتجاع 
دوران شاه باز خواھيم گشت که ھم در 
مشروب فروشی سکوالر باز باشد و ھم در 

بدون اين که نظام !  مسجد دموکراتيک 
چپاولگر سرمايداری موجود در ھم شکسته 

چرا که اگر فقط ساختار سياسی .  شده باشد
حاکميت موجود مورد ھدف قرار گيرد و 
اصلی ترين طلب ندارھا که ھمان تقسيم ثروت 
ٌ ضايعات حاصل از  است بر جای بماند، طبعا
آن نيز نظير بی کاری، اعتياد، تن فروشی، بی 

بر جا خواھد ماند و جامعه از ...   خانمانی و 
 .ارتجاعی به ارتجاعی می غلتد

اين درس اصلی و بزرگ انقالب پنجاه و ھفت 
است که نبايد يک بار ديگر در شکلی ديگر و 
با توھمی ديگر و اين بار به دموکراسی تھی 
شده از فاکتور پايه ای يعنی عدالت اجتماعی 

 ■. اتفاق بيافتد
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ھا  بعضی. دادند کردند و نظريات مختلف می می
عضی»  . ايزک است« گفتند   می ا می  ب د   ھ ن ت ف گ
عضی»  .نه ايزک نيست، سسول است« ا   و ب ھ
نه ايزک است و نه سسول، اول در « گفتند   می

د،  اي ي شکم مادرش قرار بوده که دختر به دنيا ب
ن  رده و اي اما خدا بعداً تصميمش را عوض ک

رده است،  ل ک داً الزم   را به پسر تبدي ع دا ب خ
 ».دانسته است که اين پسر به دنيا بيايد

* * * 
زمانی که سال ھشتم مکتبم بود، مزدک،   

ود   رم سی سالش ب مزدک از .  شوھر خواھ
ی  ول رشته راه و کانال سازی از دانشسرای پ

ر  است وق لسانس( تکنيک کابل به درجه م ) ف
ه . فارغ التحصيل شده بود ان يک روزی در خ

م حرف می ت ا   نشسته بودم داش زدم، مزدک ب
ا  رد و ب نفرت و عصبانيت شديد به من نگاه ک

ه « لحن تندی گفت  حميد تو ديگه طفل نيستی ک
زنی، تو ديگه   نازک نازک مثل دخترکا گپ می

ی زن د گپ ب اي رد ب اه »  ... مثل م گ از طرز ن
ن   نفرت بار و لحن تند سخنش بی اندازه غمگي

روز .  شدم خالصه اينکه در ھر طرف روز ب
ه   ضعيف می  روحيه ام  اد ب شد و جرأت و اعتم

 ■■■... دادم نفسم را از دست می

ن می)  ! رقصد  می شدم،   من از خنده آنھا غمگي
ه وش ک گ ی  در ي ر   ای م گ م و دي ت س نش

مردم که به حرف زدن، حرکات .  رقصيدم  نمی

خنديدند و حميده، دختر، زنچه   ھايم می  و عادت
م می ی  و ايزک صداي د، من ب ج   زدن دازه رن ان

شد   بردم، روز بروز روحيه ام ضعيف می  می
ه .  دادم  و اعتماد به نفسم را از دست می آھست

نشين   آھسته کامالً به يک آدم کم جرأت و گوشه
عضی  .  تبديل شدم بصره   ب ورد من ت ا در م ھ

در ذھن اکثر افغانھا يک  izak»  ايزک« کلمه 
ان   کلمه بی چن اندازه مسخره و مضحک و ھم

ه  اين کلمه را بچه. رغبت است منفور و بی ھا ب
ه  منظور سرگرمی، شوخی و مسخره کردن ب

ظور   ديگری خطاب می کنند، اما بزرگان به من
ردن، توھين کردن،  ردن، پست شم ر ک ي حق ت

ور    ظ ن ه م ردن و ب ره ک خ ردن، مس رذل ک
ه   .  کنند  سرگرمی نيز به ديگران خطاب می م کل

ی در »  ايزک«    ان غ ه اف ان ي اصل در زبان عام
ه زن   معنی خنثی را می ه ن دھد، يعنی کسی ک

ه .  باشد و نه مرد و در عين حال اين کلمه را ب
برند، از قبيل زن   چند معنی ديگر نيز بکار می

ا، آدم  م و مرد نازا، پسر دخترنما، دختر پسرن
ی ی ب ن ع ه م ده و ب ري ب ر و دم ت رت و   اب ي غ

ی ار می  ب ک ز ب ي د  عرضه ن رن ر .  ب ا در ھ ام
ھای آن از   صورت کلمه ايزک و تمام مترادف

ی ده، ب ري ب ر، دم ت ل اب ي ب ره در   ق ي رت وغ غي
ن ي وھ ان ت ز و فحش  فرھنگ افغانست ي ز   آم ي آم

  . شوند دانسته می
دم،   من ھر وقت که در محافل می رقصي
د   تمام مردم کوچک و بزرگ به من می دن دي خن

ای عيناً دختر واری رقص   ! وای« گفتند   و می
ی ه  م ن ر  ! وای  ( »  ! ک ت ل دخ ث ً م ا ن ي ن ع اي

ر،  «آنسوی وحشت»کتاب   وف توسط حميد نيل
نويسندۀ افغان در شھر 

 .تورنتو منتشر گرديد
د   ي م اب ح ت ن ک در اي

ارش  گ ه ن ر ب وف ل ي ن
خاطراتش به شکل يک 
ه  ت رداخ د پ ن ل ان ب رم
ۀ  ام ج ن ه رن ت ک اس

ۀ  ع ان را در جام سگراي دوجنسی ھا و ھمجن
د ن ان حکايت می ک انست د .  اسالمی افغ ي حم

نيلوفر با گذر از فراز و فرودھای زيادی تحت 
ده می  ن اھ ن ادا پ شرايط دشوار باالخره در کان
ن کشور از سر می  شود و زندگی را در اي

 .گيرد
اب  ت اب را از ک عالقه مندان می توانند اين کت

داد" فروشی ھای  ام اه" و "  سرای ب گ در "  پ
خشی از .  شھر تورنتو تھيه نمايند ل ب متن ذي

 : است «آنسوی وحشت»کتاب 
چه...   چگی ب ام  در زمان ب ه ن را ب ا م ھای   ھ

د  حميده، دختر، زنچه و ايزک صدا می . زدن

 معرفی کتاب

در تبريز متولد شد، پس از اخذ ديپلم ،  1281
ی عالی طب تھران شد، در سال  وارد مدرسه

دکترا  1307عازم برلين شد، در سال  1301
السنه شرقی در دانشگاه "مدتی در .  گرفت
به تدريس اشتغال داشت و تعدادی از "  برلين

آثار ادبيات کھن ايران را برای اين دانشگاه 
در فرنگ با نشريات .  آماده چاپ می کند

ھمکاری "  نامه فرنگستان"و "  ايرانشھر"
در ھمين زمان با گروھی از ايرانيان .  داشت

را بنيان می "  فرقه جمھوری انقالبی ايران"
ست مخفی و برای  گذارند که سازمانی

استقرار "سرنگونی رژيم رضاشاه، برای 
 . مبارزه آغاز می کند" حکومت ملی

پس از بازگشت به ايران، به عنوان معلم در 
مدارس صنعتی و ھنرستان و دانشسرا به کار 

 در کنار. مشغول می شود
ھای شغلی به فعاليت گسترده سياسی و  فعاليت 

کار .  فرھنگی و اجتماعی روی می آورد
مخفی را در خفقان موجود با کار علنی پيوند 
می زند، گروه بزرگی از نسل جديد را به 

ھای  در کنار مجله گروه.  تکاپو می کشاند
مطالعه، ترجمه، پژوھش تشکيل می دھد، می 
کوشد در صحِت تئوری شناخِت ماترياليستی، 
واقعيت جھان خارج را در ذھن انسان، با 

 .استفاده از علوم مختلف توضيح دھد
با نگاھی به آثار وی می توان دريافت که 

بار او در  بسياری از مفاھيم علمی را نخستين
 ست ايران طرح کرد و اين چيزی

اند و جامعه ما با  که ھنوز در باره آن ننوشته 
باقر مومنی کوشيده است تا .  آن بيگانه است

 به " دنيای ارانی"در 
تا کنون کسی به اين . ھايی از آن بپردازد گوشه

شکل و از اين زاويه به ارانی و کار او 
 ارزش اين کار. نپرداخته است 

که؛ در ميان آثار  در اين.  نيز در ھمين است 
ای از او کشف  اش، سيمای تازه ارانی و زندگی

 گردد تا تابناک و جاويد در
 . تاريخ ايران بدرخشد 

ی  در اين شکی نيست که در کشاکش ھويت اب ي
 .جامعه، ما دگربار به ارانی بازخواھيم گشت

در " انتشارات خجسته"را " دنيای ارانی"کتاب 
 ■. تھران منتشر کرده است

نژادپرستی را محکوم، خطر فاشيسم را 
گوشزد می کرد، از برابری زن و مرد و 
حضور زن در جامعه سخن می گفت، از 
تئوری تکامل حيات می نوشت و به 
دستاوردھای پسيکولوژی می پرداخت، از 
ادبيات مدرن اروپا نمونه می آورد و به 

که به جھان  بازبينی ادبيات کھن ايران و اين
گذشته تعلق دارند، تأکيد 

حتا به پيرايش زبان .  داشت
شايد .  فارسی توجه داشت

جالب باشد که بدانيم 
ھايی چون؛ دبستان،  واژه

بخشيد،  دبستانی، به
سپاسگزارم، سپاس دارم 

در اين عرصه، از ...و
ست  پيشنھادات شخص ارانی

که در فارسی امروز به کار 
 .  برده می شوند

مجله دنيا را ارانی در جّو 
پليسی زمان رضاشاه، به 
ھمراه بزرگ علوی و ايرج 

ای روشنفکران  اسکندری و با ھمکاری عده
خوانندگان مجله بيشتر .  ديگر منتشر می کرد
 .آموزان بودند دانشجويان و دانش

برانگيز بودن  ارزش واقعی مقاالت دنيا، بحث
. آن بود که خواننده را وادار به بحث می کرد

ای از ياران ارانی، دنيا  به قول انور خامه
ً وارد مسائل روز کشور نمی شد ولی  صريحا

عميقاً ...نسبت به بنيادھای جامعه آن روز
از ديناميسم و تحرک اجتماعی و ...انتقادی بود

 ."اقتصادی، و از شعر و ھنر نو دفاع می کرد
 53گروه "با بازداشت ارانی و ياران او که به 

اگرچه .  معروفند، انتشار دنيا متوقف شد"  نفر
سالگی در زندان 37شخص ارانی در سن 

کشته شد ولی افرد اين گروه که بسياری از 
به حلقه ياران ارانی "  دنيا"آنھا در رابطه با 
آفرينان  ھا بعد، از جمله نقش درآمده بودند، سال

عرصه سياست، ھنر و ادبيات در تاريح 
آنان از .  اجتماعی ايران تبديل شدند

تأثيرگذارترين افراد جامعه، پس از سقوط 
 . اند رضاشاه در ايران بوده

ارانی اما خود که بود؟ در پانزده شھريور 

تفکر کمونيستی او باعث شده تا از سوی 
که نامی شايسته  ديگران طرد گردد و نتيجه اين

 .از او در تاريخ ايران موجود نيست
نام ايران، در  باقر مومنی، انديشمنِد صاحب

کوشيده است، بدور از "  دنيای ارانی"کتاب 
ھرگونه پيشداوری، سيمايی واقعی از او ارايه 

او کوشيده است تا شخصيِت ارانی و .  دارد
فکر او را از دريچه آثارش 

ھايش را با  بازيابد و ارزش نوشته
توجه به زمان و موقعيت کشور 

 . نشان دھد
مومنی تحقيق خويش را با مجله 

ای که  آغاز می کند، نشريه"  دنيا"
بنيان گرفت و 1312در سال 

کمی بيش از يک سال در دوازده 
شماره انتشار يافت و اکنون با 
گذشت ھفت دھه ھنوز مطالبی از 

بر روی جلد .  آن تازگی دارند
دنيا در مسائل "مجله نوشته شده؛ 

علمی، صنعتی، اجتماعی و 
ھنری از نظر اصول مادی بحث 

 ."می کند
می توان پی برد که "  دنيا"با نگاھی به مطالب 

بسياری از مقوالت علمی و ادبی و ھنری 
برای نخستين بار از طريق آن به جامعه ايران 

سيم، اتم و  انتقال سينما و عکس با بی:  راه يافته
ُبعد چھارم، تکامل و ارث، پسيکولوژی 
خواب، فضای چندُبعدی و فرضيه نسبی، 
اسرار سلول و اعصاب، فيلم و فيلم ناطق، 
عرفان و اصول مادی، جبر و اختيار، 
ماترياليسم و ايدآليسم، ديالکتيک منطق، ارزش 
و کار، زن و ماترياليسم، ھنر و ماترياليسم، 

 ...ارزش ادبی رمان، و
ھدف مجله را گردانندگان آن چنين اعالم داشته 

مجله دنيا جديت خواھد کرد فکر "بودند؛ 
خوانند خود را با درجه تمدن امروزی بشر 
آشنا کرده، بدو مرتباً جريان و تکامل اين تمدن 

منورالفکرھای "دنيا که برای ."  را نشان دھد
جامعه منتشر می شد و می خواست بر آنھا 

، خوانندگان خويش را با آخرين "تأثير بگذارد
کشفيات و اختراعات علمی و صنعتی جھان 

از ماشينيسم می نوشت، .  آشنا می کرد

در تاريخ معاصر ايران، چھارده بھمن با نام 
او در اين روز .  دکتر تقی ارانی در پيوند است
در جو سياسی .  در زندان رضاشاه کشته شد

حاکم، در زمانی که ھمه چيز از منظر سياست 
نگريسته می شود، متأسفانه ما تا کنون 

ايم، متفکران تاريخ معاصر خويش  نتوانسته
گی  زدگی ما را به روزمزه سياست.  بازشناسيم

کشانده و در چنين موقعيتی ھيچ چيز در جای 
نگاه ما به .  بايسته و شايسته خويش قرار ندارد

ھا نتوانسته خود را از بنِد  مفاھيم و پديده
چه سياست خود نيز  زدگی برھاند، چنان سياست

گرفتار "  گرايی تقليل"در فرھنگِ حاکم به دام 
 .آمده و از علم سياست به دور مانده است

ست که ديده می شود؛ از نام  در چنين موقعيتی
. و فکر ارانی تا کنون استفاده ابزاری شده

اند در  ھا، احزاب و يا افرادی کوشيده سازمان
پِس نام او برای خويش ارزش بيافرينند و در 

خوان  مقابل؛ ھر آن کس که با انديشه ارانی ھم
نبوده، او و نام او را از فرھنگ ايران طرد 

 .کرده است
آنجا که فکر آزاد باشد و تفکر در آزادی ببالد، 

ھای بشريت به راه  ست ھمه دستاورده طبيعی
ھا تعلق  تمدن، امری ھمگانی و به ھمه انسان

افکار مارکِس کمونيست برای .  داشته باشند
جويندگاِن غيرکمونيسِت علم و دانش ھمان 

اين .  ھا اندازه ارزش دارد که برای کمونيست
که تخيل  سالوادر دالی، بل"  راستِ "نه افکاِر 

نگاه .  در آثار اوست که ارزشمند است
بعدی به انسان می تواند به فاجعه ختم  يک
از اين روست که می بينم در مراکز .  گردد

دانشگاھی دنيای آزاد، افکار افراد بدون تعلق 
 .سياسی آنان مورد سنجش قرار می گيرد

دکتر تقی ارانی، از جمله متفکراِن ايران است 
. که ھنوز در تاريخ فرھنگ ما ناشناس مانده

ھياھوی تبليغاتی و ابزاری را اگر از نام او 
در اين چند دھه بزدائيم، به زور چند صفحه 
. مطلب در باره فکر و کار او به جا می ماند

 معرفی کتاب

 ارانی و دنيای او
 اسد سيف
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و " جنگ عادالنه"نوبل، از " ى صلح جايزه"ديروز، باراك اُباما در حين دريافت  :افغانستان
ھاى زير را ديدم؛ قربانيان مين در افغانستان  امروز در البالى اخبار، عكس.  افغانستان گفت

كه مخالف ...)  ھمراه ايران و روسيه و (ھايى است  دولت آمريكا، از معدود دولت.  ھستند
و صحبت اُباما كه اينجا و آنجا ياد "  صلح"ى  جايزه.  غيرقانونى كردن كاربرد مين ھستند

اين مردم ...  ى افغانستان كشيده پناه و ستم كرد، و اين مردم بى طلب را زنده مى بوش جنگ
ھاى امنيتى سيا، پاكستان و عربستان  بخت بايد تاوان القاعده را بپردازند كه دستگاه نگون

 چشمان و نگاه اين كودك خردسال افغانى به چه سويى خيره شده است؟ ! ساختند و پرداختند؟

ردم !    خمينی جالد ھستند تمام نشود ه م اميد ک
ود کردن  اب ه ن ايران در اين مبارزات موفق ب

د ھوری اسالمی شون م جم ردم .  رژي ا و م م
د درد  وي گ ي و م ل ام ه ش ان طور ک م ران ھ اي

سال  30جمھوری اسالمی ايران در .  مشترکيم
بت  ی مصي گذشته ، خود يکی از عوامل اصل
م ھای  وده است و ظل ان ب انست غ ردم اف بر م

ی ".   بيشماری بر مردم ما روا داشته است ماللِ
چنين سخنانی را در مقابل نيروھايی که بعضا 
ھوری اسالمی  نسبت به ماھيت ارتجاعی جم

ه .   متوھم ھستند بيان کرد ن است ک واقعيت اي
خيلی از فعالين ضد جنگ آمريکايی ، عليرغم 
ه در  ان ف اس ت آرمان ھای صلح طلبانه اشان  م
ده کشی ھای  ر عرب ي پاره ای موارد تحت تاث

ه اصطالح  ای ب ن و ژست ھ ي ضد " دروغ
ورد "  امپرياليستی وز در م ن م ، ھ ال رژي عم

ماھيت ارتجاعی بنياد گرايان اسالمی در ايران 
د ن اش م می ب وھ ن نشست .   و منطقه مت در اي

سخنان افشاگرانه ماللِی جويا تاثير مھمی روی 
 .  آن ھا گذاشت

اه  وت رصتی ک راسم از ف ی م ان اي در قسمت پ
رام و ارزشی  استفاده کردم و با آگاھی از احت
انی  ق ق اشرف دھ ي ه رف واره ب م ی ھ که ماللِ
ق اشرف  ي اب ھای رف ت ه دو عدد از ک داشت

ا خاموشی" دھقانی به نام ھای  و "  در جدال ب
ه دادم"  بذرھای ماندگار"  دي ی  ھ اللِ ه م . را ب

ا  ه او ب دم ک تی دي ود وق ب برايم باور کردنی ن
ا  ا ب اب ھ ت ديدن اسم اشرف دھقانی بر روی ک
اب  ت شور و  ھيجانی غير قابل توصيف ، آن ک
ھا را بوسيد و بعد در فضائی که بوجود آمد ما 
ان  م ردم ر م م ب ت با بغضی که حاصل سالھا س

م  ي ت ا .  بود يکديکر را در آغوش گرف ی ب اللِ م
ن  ري ت زرگ کی از ب که ي ن محبتی خاص از اي
ی است  ان ق ا اشرف دھ دار ب ش دي اي آرزوھ
ر  ي اث ارز چه ت ب ميگفت و  از اينکه اين زن م
ه است،  شگرفی در زندگی مبارزاتی او داشت

عيت در اطرافش .  صحبت کرد ام جم ازدح
ه  رای ادام برای گفتگو با او ، مجال بيشتری ب
می  م را ن ودي صحبتی که ھر دو  مشتاق آن ب

 ■. داد
 برگرفته از سايت سينما آزاد
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ز ."   خواھند کرد در اين بخش از برنامه من ني
ان ، ضمن  دگ ن ن وال ک به عنوان يکی از سئ
اری و ضد  م ع ازات ضد است ب قدردانی از م
ارتجاعی ماللِی بر عليه جنگ افروزان و بنياد 
ه  ان گرايان اسالمی و افشای اھداف سلطه جوي
وجود آوردن جنگ در  ا از ب امپرياليست ھ
اسی  ورد اوضاع سي خاور ميانه، اندکی در م
ه  ح دادم ک وضي رده و ت در ايران صحبت ک

م در  ران ھ ردم اي د م  30ھمانطور که ميداني
دادی  ب ت ت اس وم ک ر ح ه در زي ت ذش ال گ س
ارتجاعی جمھوری اسالمی لحظه ای دست از 

د و  ده ان ي کش مبارزه برای نابودی اين رژيم ن
در آخر از ماللِی جويا خواستم که نظراتش را 
د  در مورد وجوه مشترک مبارزات مردم در بن

 . ايران و افغانستان بيان کند
ماللِی که ھمواره تأکيد کرده است که مبارزات 
ردم  ارزات م ب دا از م ان را ج انست غ مردم اف
د،   می دان ايران بر عليه ارتجاع و امپرياليسم ن
ان  ي در پاسخ به سئوال فوق ، مطالب زير را ب

ارزات :  " نمود ب واره از م م مردم افغانستان ھ
مردم . آزاديخواھانه مردم ايران الھام می گيرند

ان و  ردان و زن افغانستان از خيزش بزرگ م
ه  بخصوص نسل جوان ايران در چند ماه گذشت

م .   ، نيرو گرفته اند از ھ من فقط اميدوارم و ب
اميدوارم که اين مبارزات به نفع جالدانی چون 
دان خلف  رزن ان ف م ه ھ می ک ات موسوی و خ

دن  وجود آم ان، از ب شوروی سابق بر افغانست
ال  ه و اشغ ل طالبان توسط سازمان سيا، از حم
نظامی کشور خود توسط آمريکا و کشور ھای 
ه جنگ  ی ک ات اي ن و و از ج ات ه ن عروف ب م
ی  ساالران امروز تحت حمايت اربابان آمريکاي
د،  دارن ي ان روا م خود بر مردم بی پناه افغانست

ی .   سخن گفت ات اي ن ا و ج رحمی ھ ي او  از ب
ی در  ه سخت ا ب وع آن ھ ه وق صحبت کرد ک

 . تصور يک انسان می توانند بگنجند
ج و  وارد مشخص درد و رن ماللِی با بيان م
ه ھای  ون م ا ذکر ن محنت مردم افغانستان و ب
اران  ه ک ب فراوان آن ستم ھا ، پليدی و زشتی ت

ماللِی به گونه ای سخن می .   را آشکار ساخت
ردم و عشق  گفت که خشم و کينه به دشمنان م
به توده ھای مصيبت زده افغانستان در صدا و 

ود الً محسوس ب ام انش ک ي ھر کسی می .  ب
رای مردمش می  توانست ببيند که او دلش ب
ام  م ا ت م است و ب طپد و می ديد که او  مصم
دگی  اک زن قت دردن قدرتش می کوشد که حقي
در جھنم کنونی افغانستان را به مخاطبين خود 

او در اين کار موفق بود و توانست .   منتقل کند
اور  اب ای ن وش ھ ا و گ م ھ وی چش ل در ج
ردم  دگی  م قت مرگ و زن ي ق ن ح حاضري
افغانستان را عيان کرده و جمعيت حاضر را 

 .شديدا تحت تاثير خود قرار دھد
ه  در پايان سخنرانی او ، قسمت دوم برنامه ، ب
طرح سئواالت حاضرين اختصاص داده شده 

روھای .  بود ي ايت ن گی حم ورد چگون در م
ادی   واالت زي مترقی در سطح بين المللی ، سئ

د وان .   ش ر ج ت ان حضار ، يک دخ ي از م
ی ،  ون ن افغانستانی سئوال کرد که در شرايط ک
ا  ا ب ک چگونه  ميشود بدون حضور ارتش آمري

اسخ "  جنگ ساالران"  قبيله ای مبارزه کرد؟  پ
ه : " ماللِی چنين بود  خواھرم مگر نمی دانی ک

ان  جناياتی که امروز بر مردان و زنان افغانست
ن  ي م ايت  ھ ا تحت حم ق ي اعمال ميشود ، دق
ه صورت  و است ک ات ی و ن نظاميان آمريکاي
وچه و  ا و ک ت ميگيرد؟  اگر در ھر ده و روس
ن  ی از اي ت اي ن حم ي خيابان ھر شھری ، چن

ا ھرگز "  جنگ ساالران"  ا آن ھ نمی شد ، آي
د؟   ن ت جرات دست زدن به چنين جناياتی را داش
ا  ارھ خ ب اري ول ت ان در ط ت انس غ ردم اف م
ا  م ب ار ھ ب ن دشمنانشان را شکست داده اند و اي
ود  اب اران را ن ت ک اي ن ه ج م ود ھ ارزه خ ب م

ی از  ا ، زن جوان ی جوي اللِ بدون شک نام م
خ  اري ا ت ان ، ب انست غ ن جنگ زده اف ي سرزم
معاصر مبارزه و مقاومت مردم دلير افغانستان 
ه  ي ل ر ع ان اسالمی و ب راي اد گ ي ن ه ب ي بر عل
ن شده است ی ، عجي .  اشغالگران امپرياليست

اسم کتابی است "  زنی در ميان جنگ ساالران" 
ه  وشت سی ن ي ل گ که اخيراً  توسط او به زبان ان

ر" شده و توسط انتشارات  ن ب ه چاپ "  اسکري ب
ر سال جاری  29در روز .  رسيده است ب ت اک

اب در شھر  نيز مراسمی برای معرفی اين کت
ده است .   واشنگتن بر پا شد آن چه در زير آم

م  ذکور و ھ توضيحات من در مورد نشست م
ذکر می  وق ال چنين در مورد محتوای کتاب ف

 .باشد
ی   29در روز  اللِ ا م ا ب ی شد ت اکتبر فرصت

ابش  جويا در مراسمی که به مناسبت انتشار کت
ام  ا ن االران" ب ان جنگ س ي ی در م در "  زن

ا شوم ن . واشنگتن بر پا شده بود از نزديک آش
رقی و  ت راً انسان ھای م ث در اين مراسم ، اک
ی  اي مخالف جنگ و فعالين حقوق بشری آمريک

د .  شرکت داشتند ن ت کسانی در آنجا حضور داش
جاوز و جنگ  ه ت ي ل ر ع که خود سالھاست ب
ان و  انست غ خانمان برانداز آمريکا و ناتو در اف

د رده ان ارزه ک ب ا .  عراق به اشکال مختلف م ب
ی  ائ ن ا مضمون نشست آش اين که اکثر آنھا ب
ذھنی داشتند اما واضح بود که جمعيت حاضر 
د . با دقت به سخنان ماللِی جويا گوش می دادن

ه  ی ک به سخنان زن جوانی که درد ھای فراوان
ه و می  ت ان رف در سی سال گذشته بر افغانست
و  از گ ا ب رود را به زبان انگليسی برای آن ھ
ه  م ھای وارده ب ت ی از س ائ ميکرد و گوشه ھ
ر می  ه تصوي ه ب مردم افغانستان را برای ھم

 .کشيد
ه طی سال  ماللِی، آن شب از ظلم و ستمی ک
ال شده  ان اعم انست غ ھای متمادی بر مردم اف

ظامی .    است گفت ه ن ل ات و حم اي ن او از ج

 ماللِی جويا

 "زنی در ميان جنگ ساالران"

 سارا نيکو
 2009نوامبر  25

ساعت چھار صبح    آذرماه 25جمھوری اسالمی  پنجشنبه ( 
 . مصلح زمانی را درزندان ديزل آباد کرمانشاه اعدام کرد

 
جمھوری اسالمی با وجود تالش ھای کسترده واعتراضات 
درداخل وخارج ازکشور برای نجات جان مصلح زمانی 

به کارنامه سياه آدم کشان حکومتش    سرانجام جنايت ديگری
  .افزود

سالگی به جرم بيرون بردن دوست  17مصلح زمانی درسن 
توسط نيروھای نظامی وبسيج سپاه    دخترش از شھرسنندج وداشتن رابطه جنسی

. نيروھای انتظامی اين نوجوان را مورد شکنجه وآزار قرار دادند.  پاسداران دستگيرشد
برايش پرونده سازی کردند، متھم به شرارت در بالد اسالمی شد، حکم اعدام برايش 
صادرگرديد، بدون وکيل مدافع حکمش توسط شعبه ششم قوه قضاييه جمھوری اسالمی 

  .مورد تاييد قرار گرفت
وقاضی ھای جنايت کارش شش سال مصلح را درحبس وسلول نگه    جمھوری اسالمی

  .داشتند وسرانجام اعدامش کردند
انجمن دفاع اززندانيان سياسی وحقوق بشرايران ضمن تسليت به خانواده مصلح زمانی 

ازمردم ،نھادھا ومدافعان حقوق انسان .  ، اعدام مصلح زمانی را به شدت محکوم ميکند
  .ميخواھد که به جنايات جمھوری اسالمی اعتراض کنند

 انجمن دفاع اززندانيان سياسی وحقوق بشر ايران  -آزاد زمانی 
  1388آذرماه  25پنجشنبه 
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 ! نه
 عسگر آھنين 

 به ھـر ديـوار ! " نـه: " بنويسيـد
 نـه به اعدام ُو نـه به چوبه دار 
 نـه به احکام ِ دوره ی ماموت 
 سنگسار ُو شکنجه و ُ کشتار 

 نـه بـه تحقيـرِ  نيمـه ی ديگـر 
 نـه به سرکوب ِ اھل ِ زحمت و کار 

 نـه بـه کشتـار ِ اھـل ِ انـديشـه 
 نـه بـه توقيفِ  روزنامـه نگار 
 نـه به تـّواب سـازی ی انسان 
 به شريعت مدار و ُ زور مدار 
 نـه به ھر دشمن ِ حقـوقِ  بشـر 
 نـه به اھل ِ تشر، به اين اشرار 

 نـه به ھرکس که برده پرور شد 
 نـه به اين رھبر ُو به آن سردار 

 نـه بـه اين قـّوه ی قضائيـّه 
 نـه بـه ھـر حاکميّت ِ جبّـار 

 نـه به ھمدستی ی زر وُ  تزوير 
 نـه بـه بازوی ِ رھبـری، انصار 

 نـه بـه ايـن مافيـایِ  غـارتگـر 
 نـه به اوقاف ُو نـه به اين بازار 

 زين بھشت، ار نجات می خواھيد 
 ! ، بـه ھر ديـوار! "نـه: " بنويسيـد

 زن
 

 ره نگشايندت ای اسير به ميدان
 ای زن، ای مادر، ای خدای دل و جان

 ای به تو، پيوند مھر و ماه مسلم             
 از تو، کمال و بقای عالم امکان

اسير شيخ دغل باز           ! نيستی ای زن  
 پرده نشين حرمسرای فقيھان

 برتر و باالتری و جان جھانی                
 زير قدم ھای تست، روضه ی رضوان

 خيز و بر افکن بساط خدعه و نيرنگ       
 زير و زبر کن، اساس فتنه ی شيطان

 روی چو خورشيد بر فروز و خطر کن   
تيرگی جھل را بسوز و بسوزان    

 ھمتی آور که پشت خصم بلرزد             
ای زن، ای مادر، ای 

 خدای دل و جان 
 

 

 محمد عاصمی

 

برگی از گلزارشعروادب وسياست  
 ايران به زمين افتاد 

د،  وارش وگ م س ازھ ران ب گ اي ن رھ ه ف ت ذش اه گ م
ه  ا را ب ي زرگ دن ا وشاعرب وان دکترمحمدعاصمی نويسنده ت

د عاصمی درساری .  دوستدارانش گذاشت ورفت دکترمحم
ارآموزشی  ه ک د وب ران آم ھ ه ت زاده شد ودراوان جوانی ب
ی  ر ول أت ارت ه ک رن ب پرداخت ودرضمن ھمراه ھمسرش اي

رد دا ک ي ران . تأترسياسی ھم اشتغال پ اسی دراي رسي أت د ت ن چ
وی  ران جل وسيله او ومھرتاش بروی صحنه رفت ودولت اي
د  ن ت نمايشنامه ھا را گرفت ومھرتاش وھمسرش به روسيه رف
ود  زم ب ي ال ت ومحمد عاصمی که يک سوسياليست ومخالف اس

ه .  درآلمان به زندگی پرداخت ل ج د م ن ری چ ي عاصمی سردب
ران .  معتبرايرانی را نيز داشت ای اودراي ھ اب ت ا وک ه ھ نوشت

اوه  ه ک ل ج ام م ج ران ت، س ی گش ت م ه دس ت ب دس
قی زاده  شد ومرحوم ت ي شرم ت دربدومشروطيت دربرلين من
دا  د مرحوم دھخ ن االت ارزشم ق ال زاده وم باھمکاری جم
منتشريند با سبک نوو فرمی زيبا درچھل سال قبل منتشرکرد 
ده ای از  د وع ش ي رم ش ت ن ب م رت طورم زب ي ون ن ن اک ه ت ک
وی او  زرگ عل ه ای وب ورخام روشنفکران معروف مثل ان

ه اخذ .  راھمراھی ميکردند وفق ب ان م م عاصمی درکشورآل
د .  درجه دکترا درادبيات آلمان شد رمحم ت ا دک من نيزسالھا ب

ی از من  ا ي ھ ت ادداش عاصمی نزديک بودم وبعضی اوقات ي
وده وھست . درمجله کاوه منتشرميشد که موجب افتخار من ب

  علی ضرابی. روحش شاد ويادش گرامی باد

 کوتاه ،گذاران
 با خود به قلمرو ھای 

 عشق و دوستی مھمان ميکرد
 کاشکی تاريخ تو و بيشمارانی دگر

 رقمی ديگر ميخورد
 

 کاشکی ميتوانستم ، دستھايم را
 لحظه ای کوتاه، به توھديه ميدادم
 تا که حس ھمراھی و ھم قلبی  مرا

 که کنون در من 
 اينگونه بيتابانه در غليان است 

 با تو تقسيم ميکردم 
 ■...  کا شکی 

 يا که لبخندی سر شار
 -ز مھر

 به تو بر خورد ميکرد
 و ترا لحظه ای ھر چند

 که زندگی نمايشِ 
 -فجيع درد و فاجعه
 -سکوت و بغض
 و حادثه برای تو

 بود و بس
 زعمق شب صدای تو پر ميکشد
 فرياد تو در کوچه ھای سرد شب

 -در اتش جوشنده
 گرمای تب الودِ  
   -خيابانھای متروِک روی گردانده  

 از انسانيت بر ميکشد
 

 کاشکی دستی کوچک
 صدائی ارام

 غِم درون 
 

برای سھيال قديری که تراژدِی زندگی و اعدام ا 
م  وسند گويائی بر عليه قوانين ضد بشری رژي

 .ميباشندجمھوری اسالمی 
 2009اکتبر  22بنفشه کمالی 

 
 چگونه باز گو کنم غم درون

 ز سوِگ تو
 ز مرِگ تو

 

 چگونه باز گو کنم غم درون
 برای تو 

 
ھای خسته  بايد که دست

 .بياسايند
بايد که خنده و آينده، 

 جای اشک بگيرد
 بايد بھاردر چشم کودکان جاده ری

 سبز و شکفته و شاداب
 بايد بھار را بشناسند

 بر پل بنا شود پل " جواديه"بايد 
ھای ما، بايد که رنج را  اين شانه
 بشناسيم

 وقتی که دختر رحمان
 ميرد،  با يک تب دو ساعته می

 بايد که دوست بداريم ياران،
 بايد که قلب ما  

 ...سرود و پرچم ما باشد
 خسرو گلسرخی 

 . گل ُرس جلوگيری نمايند
امروز طبيعت ھم بر عليه اين نفرين شدگان، 
اين مصدومين چکمه ھای سربازان سرمايه 
دست به کار شد و بيش از صد ھزار انسان را 
به کام مرگ کشاند و اززندگی لعنتی نجاتشان 
دادند و زير ديوارھای گلی ساخته شده در دامن 

 . کوه مدفونشان کرد
چند سال پيش يعنی زمانی که نظاميان ھائيتی 
بر عليه رئيس جمھوری منتخب اين مردم 
کودتائی را با کمک  و مساعدت آمريکا 

مقاله ای در روزنامه عصرانه .  سازمان دادند
سوئد افتون بالدت به چاپ رسيده بود و من 

فکر کردم که .  آنرا ترجمه نموده و منتشر کردم
ان نوشته می تواند، کمکی باشد تا تشخيص 
دھيم که اين ھمه کشته ھای امروز ھائيتی تا 
چه اندازه  تقصير طبيعت زخم خورده از 
حرص و آز سرمايه است  و تا چه اندازه خود 
سيستم سرمايه و سردمدارانش مقصر درجه 

 .کلينک زير آدرس مقاله است. اولند

مشت اھنين نظاميان آن طرف اقيانوس چانه 
آری مثل اين است که بايد تا .  اشان خرد شود

زندگی در اين کشور ادامه دارد، بايد تاوان 
اولين انقالب ضد برده داری فرزندان  آن 

بلی  .  نفرين شده ھا به جھان متمدن بپردازند
امروز رھبران  جھان متمدن از باراک 
اوبامای که اولين سال رياست خويش را بر 
کاخ با بيشترين کشته در افغانستان از زمان 
سرنگونی طالبان پشت سر گذاشت  تا گردون 
برون که حزب اش در بدترين وضعيت پنجاه 
ساله اخير روزگار می گذراند  و بعبارتی 
ديگرسراربابان جھان  کنونی و جھان قديم 
اشک تماس ريختند و دستور کمک به زلزله 

امروز يک مسئله .  زدکان ھائيتی صادر کردند
ديگر ھم روشن شد و ان اينکه اين مردم ھنوز 
خودشان را نمی توانند اداره کنند و بايد 
نيروھای نظامی از چھارگوشه جھان سرمايه 
لطف نموده و خيابانھای پرت او پراينس را 
قروق کنند و از فرياد شکم ھای باد کرده از 

امروز باز ھم ھائيتی بر روی صفحه 
ھائيتی کشور لعنت شده .  تلويزيونھا نقش بست

ای استکه فقيرترين کشور جھان است، ولی اين 
کشور اولين کشوری بوده است که انقالب ضد 
برده داری مدرن را به سرانجام رسانده و برده 

ھائيتتی اما کشور .  داری را لغو کرد
ديکتاتورھای نظامی مورد پشيبانی بزرگترين 
کشور دموکرات يعنی اياالت نا متحد نه ببخشيد 

اين مردم .  اياالت متحده آمريکا  نيزبوده است
بخت بر گشته اين شانس نحس راداشته اند که 
ھمواره بعلت نزديکی به قلدر جھان، از محبت 

ھائيتى، آن بھشِت 
 نفرين شده

ادوآردو گالى آنو    
حميد قربانى : برگردان  
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برويد و آمار بگيريد که آيا فقط .  جنسی بگيرند
يک نفر بين عزاداران حسينی است که تاريخ 

موثق ترين کتاب تاريخ اسالم که [  طبری را 
بيشتر احکام و روايات اسالمی از آن 

خوانده باشند؟ اگر باشد، بی ]  استخراج شده
 . شک از تخم و ترکه عربھاست تا ايرانی

به خاطر بسپاريد که نه روحانيون ايرانی شده 
که بيشتر به اخالق انسانی توجه می کنند تا 
احکام شرعی اسالمی، نه معلمان اخالق شما 
در مدارس و دانشگاه ھا ھم کاری نکردند يا 

 . نتوانستند کاری بکنند
ببينيد که فقط قانون درست و انسانی و آن ھم 
به پشتيبانی قدرت اجرای آن می تواند به داد 
مردم برسد، نه انجام فرايض دينی و دروس 

 ! اخالقی
اينھا را بدانيد و برای زندگی خود و نسلھای 
بعدی تصميم بگيريد، ھمانطور که نسلھای 

 . قبلی برای شما گرفتند
برای تکميل تفکرات و تحقيقات خود، اين حکم 

کامال مطمئن باشيد که .  شرعی را بخوانيد
حضرت امام خمينی، بنيانگاران حکومت 
اسالمی، يکی از بزرگترين علمای با سواد، 

به .  قوی، دقيق و وفاداران جھان اسالم بوده
اعتبار ديگر، او بھترين تجسم آموزه ھای 
اسالم و نماينده حقيقی اسالم ناب محمدی بوده، 

می .  ھم در دانش و ھم در رفتار و زندگی
 . توانيد از علمای ديگر بپرسيد

مطلب پايين بخشی از يکی از کتابھای فقھی 
ايشان در مساله حکم رابطه با ھمسر کمتر از 

قضاوت در ماھيت اسالم با .  نه سال خود است
 : خود شما

كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال   -  12مساله 
او براى وى جايز ]  رابطه جنسی[دارد وطى 

نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه 
منقطع، و اما ساير كام گيريھا از قبيل لمس 

با  ران او [بشھوت و آغوش گرفتن و تفخيذ 
اشكال ندارد ھر چند ]  شھوترانى كردن

شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را 
وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه 
چيزى بر او نيست، و اگر كرده باشد يعنى 
مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده 
باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى 
كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى 
شود، لكن در صورت دوم حكم بنا بر احتياط 
است و در ھر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء 
از ھمسرى او بيرون نمى شود در نتيجه ھمه 
احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او 
از شوھرش و شوھرش از او ارث مى برد، و 
نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش 
با خواھر آن زن بر او حرام است و ھمچنين 
ساير احكام، و بر او واجب است مادامى كه 

ھر چند .  آن زنده است مخارجش را بپردازد
طالقش داده باشد، بلكه ھر چند كه آن زن بعد 
از طالق، شوھرى ديگرى انتخاب كرده باشد 
كه بنا بر احتياط، بايد افضا كننده نفقه او را 
بدھد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست، و نيز 
بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل 
است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است 
نصف ديه مرد را با مھريه ايكه معين شده و 
بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدھد، و 
اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع 

كند و او را افضاء نمايد حرام ]  رابطه جنسی[
ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن 
نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن 
زن زنده است نفقه اش را بدھد ھر چند كه بنا 

 . بر اقوى واجب نيست 
تحرير الوسيله، .  خمينی، روح هللا موسوی   --

 ، مساله دوازده"كتاب نكاح"جلد چھارم، 

 ! اسالم عزيز است
وقتی ھم نا گزير بعد از ھزار و چھار صد 
سال ترجمه شد، آن ھم با سانسور و 
دستکاری، با يد تفسير شود تا مبادا باعث کج 

شما خود به اين آيه ھا رجوع کنيد !  فھمی شود
تا بدانيد جنايت ھا ی حاضر از کجا آب می 

 : خورند
  45سوره انعام، آيه 
  66سوره حجر، آيه 

  72سوره اعراف، آيه 
  7سوره انفال، آيه 

ِ رِب  َفقُِطَع َداِبُر الَقوِم الذيِن َظلَُموا َوالَحمُد 
 ) 45االنعام، (العلمين 

َوقَضينا ِاليِه ذالکَ االمَر انَّ دابَر ھوالِء مقطوُع 
 ) 66الحجر، (ُمصِبحين 

بوا  فانَجينُه والذيَن معُه ِمّنا َوَقَطّعنا دابَر الذيَن کذَّ
 ) 72االعراف، (ِباَيِتنا َوما کانوا مومنين 

اِئَفتيِن اّنھا لکم َوَتَودّوَن  واذا َيِعُدکم هللاُ ِاّحَدی الطَّ
اَنَّ غيَر ذاِت الشَّوکِة تکوُن لکم َوُيريُد هللا اَن ُيِحقَّ 

 ) 7االنفال، (ِبکَلَِمتِه َوَيقَطَع دابَر الکفرين 
، ولی "  باسن"به معنی "  ُدَبر"از کلمه "  دابر"

با لفظ خيلی زشت تر و خيابانی آن، گرفته 
 . شده

در واقع، فحشھای خيابانی که حتی در مواقع 
از پشت مرد يا زنی   -ای به عمل در می آمده 

ريشه در اين   -را مورد، تجاوز قرار دادن 
 . احکام دارند و بعضا نوعی تنبيه عربی است

از اينرو دختران و زنانی را که می خواھند 
ھتک حرمت شرعی قرار دھند، از پشت 
تجاوز می کنند، مگر زمانيکه از حد تنبيه می 
گذرند و سوء استفاده ھای جنسی بيشتری 
انجام می دھند، مثل کاری که سالھاست عوامل 
نيروی انتظامی با دختران به ظن خود خراب 

 . انجام داده
خالصه اينکه ھر وقت ھر کس را با ھر شيوه 
می توان آزار داد يا خرد کرد و از بين برد، 
نه تنھا در اسالم بلکه در دو دين ابراھيمی 

 . يھوديت و مسيحيت—ديگر
اصالح طلبان صرفا تالش می کنند بگويند که 
اين معترضان فقط اعتراض اجتماعی و نھايتا 
سياسی دارند و کافر و خارج از اسالم نيستند 

آزار جنسی و —که اين شکنجه ھای شرعی را
غافل از اينکه .  بر آنھا جاری می کنيد—قتل

خودشان ھم ممکن است مورد چنين اتھامی 
ولی علت اينکه چرا با اصل .  قرار بگيرند

چنين اقداماتی که، چه با خودی يا غير خودی، 
: انجام می شود اعتراض نمی کنند واضح است

يا ترس از اعتراض دارند يا خود باور 
 . اسالمی دارند

مھم نيست که آنھا در اين مورد چه می گويند 
يا چه می کنند، مھم اينيست که شما بدانيد که 

تا شما آگاه نباشيد، .  اسالم چيست و چه می کند
تغييری در زندگی فردی و اجتماعی شما 
صورت نمی گيرد، و بارھا و بارھا تاريخ 
تکرار می شود، چون مردم از علم و تجربه 

اگر مبارزات شما .  گذشتگان استفاده نمی کنند
امروز به نتيجه برسد، تضمينی نيست که 
فرزندان شما ھم زندگی خوب و در آرامش و 
رفاه داشته باشند، مگر اينکه شما به يک 
آگاھی باال و کافی برسيد و آن را به يک قانون 
رسمی و غير اسالمی تبديل کنيد که به نسلھای 
بعدی ھم خدمت می شود، مثل اروپای بعد از 
رنسانس که به يک نحوی به مسيحيت خاتمه 

 . داد
بھر حال بدانيد که اسالم و پيامبر آن از ھمان 
ابتدا به تجاوز و کشتار معترضان خود دست 

بدانيد که بعد از محمد و عمر و علی، .  زده
حسين ھم حکم داده بود که ايرانيان را از بين 
ببرند و زنان و فرزندان آنھا را اسير و کنيز 
خود کنند، يعنی از آنھا کار کشيده و سرويس 

در قانون اسالم و در ]  انحرافی شخصيت است
حکومت اسالمی، اعدام می شود، به بدترين 

 . شکل
البته اگر شخصِ  قربانیِ  تجاوز جنسی، زن 
باشد، حکم آن فرق می کند، چرا که در اسالم 
اصوال زن به عنوان وسيله لذت جنسیِ  مرد 

از اينرو ھر لحظه می توانند .  قلمداد می شود
او را مورد تجاوز قرار دھند و بعد بگويند 

 . کرديم" صيغه"
ولی اگر آن زن، متاھل باشد، اوھم ھمراه  

مردان متجاوز سنگسار می شود، اگر /مرد
چھار شاھد بگوييند که او به اين کار رغبت 

[داشته و خود ھم به آن اعتراف کند تصور . 
کنيد چھار شاھد چطور می توانند در صحنه 

 ] ؟!حظور داشته باشند
ولی ھر گونه تجاوز جنسی به ھرکس و به ھر 
شکل برای مسلمانان و پرچمداران اسالم آزاد 
است، چرا که بنا به گفته ی قرآن می توان 

 ! مردان کافر را دريد" آنجای"
يا اينکه، زنان غير مسلمان برای مسلمانان 
حکم برده را دارند و می توان با آنھا ھر 

 ! کاری کرد، چه مجرد باشد و چه متاھل
حال می بينيد که از ابتدای ظھور اسالم تا 
جمھوری اسالمی کنونی و در ھر دولت 
اسالمی ديگر، به بازداشت شدگان خيلی 
راحت شکنجه و تجاوز کرده و می کنند، چون 

فقط کافی است که يکی .  آنھا را کافر می دانند
از علمای اسالم بفرمايند که فالن گفتار يا 
رفتار به مثابه ی کفر و خارج شدن از اسالم 
است، می خواھد آن کس خود يک به اصطالح 

مثل آيت هللا شريعتمداری، آيت [عالم بوده باشد 
يا يک متفکر ]  هللا منتظری و آيت هللا صانعی

مثل احمد کسروی، يا تمام قربانی ھای قتلھای [
از اينرو می توان با او ھر کاری ].  زنجيره ای

 . کرد، از بی حرمتی لفظی گرفته تا قتل
می بيند که مدام می گويند معترضان، 

اين .  آشوبگر، منافق و عوامل دشمنان ھستند
به معنی آزادی شرعی حکومت است در حذف 
ھر معترضی به ھر صورتی، شکنجه، 

 . تجاوز، زير کردن با ماشين، ترور
به عبارت ديگر، علت اينکه در بازداشتگاه ھا 
تجاوز جنسی اتفاق می افتد، بيشتر اجرای 
فرمان اسالم، قرآن و هللا است که با کافران 

چون آن زمان مسلمانان به [اين کار را کنيد، 
اين نتيجه رسيده بودند که اينکار، نوعی 
مکانيسم وحشت است، ھمانطور که  چنگيز 
خان، استالين و ھيتلر و ديگر مستبدان، 
مکانيسم ھای وحشت خود را کشف کرده 

تا اينکه نياز جنسی داشته باشند، چراکه ]  بودند
مسوالن به ھر نوع امکانات برای ارضای 

 ! جنسی خود دسترسی دارند
ولی چيزی که مھم است اين است که مرم 

[امت"عادی و به قول خودشان  يعنی، بی " 
نيايد از ماھيت اسالم آگاه شوند، !]  سواد و نفھم

که مبادا اسالم به خطر بيافتد و خيلی ھا از 
نان، قدرت و حکمرانی راحت و مجانی 
بيافتند، مثل کاری که کليسا ھزار سال با 
قدرت تمام انجام داد و االن ھم موذيانه انجام 

از اينرو در طول تاريخ، قرآن .  می دھد
فقط به .  نبايستی ترجمه می شد تا مردم نفھمند

ھر متفکر و !  آن نگاه کنند و ثواب ببرند
ھنرمند درست انديش ايرانی ھم که عربی می 
دانست نمی توانست از پليدی آن غافل باشد، 
از رودکی، رازی، فردوسی، اين سينا، خيام 
گرفته تا حافظ، صادق ھدايت، احمد کسروی، 
اخوان ثااث، شاملو، فروغ و سعيد سيرجانی و 

 . خيلی ھای ديگر
الھام از روسيه ھم در اين جور شکنجه ھا 
بھانه ای برای انحراف بد بينی مردم نسبت به 

با خواندن اين گفته منسوب به خواجه نصير الدين 
طوسی که کامال اساس و بازتاب دھنده اوضاع کنونی 
 :است تکاتی به ذھنم رسيد که لطفا در پايين بخواھيد

دانشمند يگانه ی "  خواجه نصير الدين"
روزگار در بغداد مرا درسی آموخت که ھمه 
ی درس بزرگان در ھمه ی زندگانيم برابر آن 

 : حقير می نمايد و آن اين است
در بغداد ھرروز بسيار خبرھا می رسيد از 
دزدی، قتل و تجاوز به زنان در بالد مسلمانان 

روزی خواجه .  که ھمه از جانب مسلمانان بود
نصير الدين مرا گفت می دانی از بھر چيست 
که جماعت مسلمان از ھر جماعت ديگر بيشتر 
گنه می کنند با آنکه دين خود را بسيار اخالقی 

 و بزرگمنش می دانند؟ 
بزرگوارا ھمانا من شاگرد توام و : من بدو گفتم

بسيار شادمان خواھم شد اگر ندانسته ای را 
 . بدانم

 : خواجه نصير الدين فرمود
ای شيخ تو کوششھا در دين مبين کرده ای و 
اصول اخالق محمد که سالم خدا بر او باد را 

و ھمانا محمد و جانشينانش بسيار از .  می دانی
اخالق گفته اند و از بامداد که مومن از خواب 
بر می خيزد تا شبانگاه، راه بر او شناسانده 

 . شده است
اما چه سری است که ھيچ کدام از ايشان ذره 
ای بر اخالق نيستند و بی اخالق ترين 
مردمانند وآنکه اخالق دارد نه از مسلمانی اش 

 . که از وجدان بيدار او است
من بسيار سفرھا کرده ام و از شرق تا غرب 

از .  عالم و دينھا و آيينھا ديده ام 
(  غوتمه" مانی "در خاورزمين تا )  بودا " 

در باختر زمين که ھمانا پيروانشان "  ايرانی
چه نيکو می زيند و ھرگز بر دشمنی و 

 . عداوت نيستند
آنھا ھرگز چون مسلمانان در اخالقشان فرع و 
اصل نيست و تنھا بنيان اخالق را خودشناسی 
می دانند و معتقدند آنکه خود را بشناسد وجدان 
خود را بيدار کرده و نيازی به جزئيات 

 . اخالقی ھمچون مسلمانان ندارد
 اما عيب اخالق مسلمانی چيست ای شيخ؟ 

در اخالق مسلمانی ھر گاه به تو فرمانی می 
 . دارد" اگر"و " اما"دھند، آن فرمان 

 : در اسالم تو را می گويند
اما دروغ به دشمنان اسالم را ...  دروغ نگو 
 . باکی نيست

اما غيبت انسان بدکار را باکی ...  غيبت مکن 
 . نيست

 . اما قتل نامسلمان را باکی نيست... قتل مکن 
اما تجاوز به نامسلمان را باکی ...  تجاوز مکن 

 . نيست
مسلمانان را گمراه کرده و ھر "  اماھا"و اين 

مسلمان به گمان خود ديگری را نابکار و 
 . نامسلمان می شمرد

ابوالحسن کسالنی،  اسرار اللطيفه و   —
 الکسيله 

 *** 
اما فراموش نکنيد که در اين سخن نسبت به 

آنھا ھم به وقت   -ساير اديان کم لطفی شده 
 . خود چنين کرده اند

بھر حال، نسبت به اسالم و کشور ايران 
ھمين جريان دستگيريھا و .  امروز صادق است
 . تجاوزات و قتلھا

اگر کسی ھمجنس گرا باشد، چه زن و چه مرد 
يا اگر ]  که گونه ای طبيعی از شخصيت است[

مردی مورد تجاوز جنسی قرار گيرد يا مرد 
که گونه ی [ديگری را مورد آن قرار دھد 

 اخير جناياتريشه 
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 خليفه، به خانه آوردش و در خانه پيامبر مرد
ود   -25 عاليه دختر طبيان از بنی بکربن زنی ب

ی  دت د از م ع که محمد با وی ازدواج کرد اما ب
 .وی را طالق داد

 138برگ  9.تاريخ طبری جلد 
قوتيله بنت قيس بن معدی کرب و خواھر   -26

ا  رد ام ی ک ه زن اشعث بن قيس، پيامبر اورا ب
ه .  ھنوز او را نديده بود که مرد ت ف ز گ برخی ني

 .اند محمد اورا طالق داد
خوله بنت الھذيل از بنی حاريث که طالق   -27

  - .گرفت
ليلی بنت الخطيم پير زنی بود از قبيله بنی   -28

ه  ر روزی ب ب ام ي ری پ ه طب ت خزرج که به گف
رده  اب ک مزگت اندر نشسته بود پشت سوی آفت
ر روی  و اين زن از پشت آمد و دستھايش را ب
کتف پيامبر گذاشت و گفت با من ازدواج کن تا 
ا من ازدواج  ر ب ب ام ي من به قبيله خود بگويم پ

ه خود رفت و .  کرده است ل ي ب سپس به ميان ق
ر  ي مردم به او گفتند کار اشتباھی کردی چون پ
د و  ھستی و پيامبر از زنان پير خوشش نمی آي

د داد يش .  اگر تو را ببيند طالقت خواھ ی پ ل ي ل
پيامبر آمد و گفت من پشيمانم که زنی پير ھستم 
ر او  ب و شايستگی ازدواج با تو را ندارم و پيام

 .را طالق داد
ه آورده   -29 ان ھ ام ھانی دختر ابوطالب، وی ب

ه اش  چ د از ب اي ه دار است و ب چ ه ب ود ک ب
 .لذا پيشنھاد محمد را رد کرد. نگھداری کند

ر   -30 ب م غ ي ه پ ضباعه دختر عامر بن قرط، ک
ر  ب ام ي اورا از پسرش بخواست اما پسرش به پ

 .گفت مادرم پير است و پيامبر دست برداشت
ه از اسرای   -31 ری ک صفيه دختر بشامه عنب

د او را  حم ود، م ان ب ان م ل ه دست مس افتاده ب
د و چون زنش را  از آم بخواست اما شوی ب
ر او حرام  ا زنش ب ان شد ت م ميخواست مسل

ا .  نگردد د من را خواھی ي پيامبر از او پرسي
 .شويت را؟ صفيه گفت شويم را

ب،   -32 مطل دال ب ن ع اس ب ر عب ام حبيبه دخت
ا  اس گفت ي پيغمبر اورا به زنی خواست، عب

 .رسول هللا او با تو شير خورده است
د   -33 حم ه، م جمره دختر حارث بن ابی حارث

ه  ه دروغ ب اورا از حارث بخواست، حارث ب
ه  ايست ورا ش پيامبر گفت بدن او پيسی دارد و ت

 .نيست
ده   -34 ان م اقی ن محمد زنی که نامی از وی ب

است طالق داد زيرا وی چشم چرانی ميکرد و 
ر  د زي شدن ي به مردانی که از مسجد خارج م

کرد ي د  .چشمی نگاه م ل ری ج خ طب اري  39. ت
 187برگ 

ذام   -35 که وی ج ن ل اي ي ه دل محمد زنی را ب
برگ  39. تاريخ طبری جلد   .داشت طالق داد

187 
ا   -36 اھی ب وت ه مدت ک مالئکه دختر کعب ب

ا  د آي ي رس ايشه از وی پ محمد ازدواج کرد، ع
ی  ل ب ميخواھی شوھری داشته باشی که شوھر ق
رد و  اه ب ن د پ حم تورا کشت؟ وی به خدا از م

د .محمد وی را طالق داد ل  39. تاريخ طبری ج
 165برگ 

ری   -37 خ طب اري ه، ت شنباء دختر عمر الغفري
 136برگ  9.جلد 

ان  م ي م پ ظه ھ ري ی ق ن ه ب ل مردم قبيله او با قبي
ه  رد؛ وی ب بودند، وقتی ابراھيم فرزند محمد م
ودی  ب ي ی م ن ي ت ر راس ب ام ي محمد گفت اگر تو پ

 محمد بعد از اينکه با او . فرزندت نمی مرد

مال محمد مجلسی در مورد اين زن نوشته است 
وقتی وی را نزد محمد آوردند عايشه و حفصه 
ريب  د و وی را ف ردن نسبت بو وی حسادت ک

به اين .  دادند که ازدواجش با محمد انجام نگيرد
وجه  صورت که به وی گفتند اگر مايل است ت
ی  د ب حم ه م د ب اي د ب محمد را به خود جلب کن
ه او  د ب د را دي حم اعتنای کند، عصما وقتی م

من فکر ميکنم بايد از دست تو به هللا پناه " گفت 
کر " محمد برانگيخته شد و گفت "  ببرم من ف

 "ميکنم بايد به خانواده ات پناه ببری
ر   -17 اق د ب حم ر صحاک، مال م فاطمه دخت

ات  تی آي ه است وق وشت سی ن  29و  28مجل
احزاب نازل شد، فاطمه تصميم گرفت راه اول 

 .را انتخاب کند و از محمد جدا شود
سی،   -18 جل طی، م ب عون ق ر شم ماريه دخت

د  ل د، ج حيات القلوب يا زندگی حضرت محم
 597دوم، صفحه 

اردار  ر ب ب ام که مقوقس فرستاده بود، وی از پي
د، دوسال زيست و  شد، نام اورا ابراھيم نھادن

اجراھای بحث . بمرد ماجرای ماريه نيز از م
رده( ماريه کنيز .  برانگيز زندگی محمد است ) ب

ود . حفصه بود که بعنوان ھديه به او داده شده ب
ر عمر می  روزی محمد به خانه حفصه دخت
ا  د، وی ب اب رود و ماريه را تنھا در خانه می ي
ماريه ھمبستر ميشود و ناگھان حفصه از راه 
ن  ميرسد و از مشاھده اين قضيه بسيار خشمگي

ر خود .  ميشود محمد قول ميدھد که ماريه را ب
رای  حرام کند به شرطی که حفصه ماجرا را ب
رای  کسی تعريف نکند، اما حفصه ماجرا را ب
عايشه و بقيه زنان محمد تعريف ميکند و محمد 
ا  از هللا کمک ميگيرد تا رسوايی پيش آمده را ب

د اجرای .  سوره تحريم کمرنگ و سرکوب کن م
ه  اري ه و حفصه، م اري ماريه را در محمد، م
 .قبطی شانزدھمين زن در زندگی محمد بخوانيد

 .66131برگ  8.تاريخ طبری جلد 
ی   -19 ن رظی از اسرای ب ريحانه دختر زيد ق

ود گی ب . قريظه بود که سھم محمد از غنائم جن
ی  ريحانه ھرگز حاضر نشد اسالم بياورد و حت
ز  ي ا وی را ن پيشنھاد محمد مبنی بر ازدواج ب
اورد و  ي قبول نکرد و تصميم داشت نه اسالم ب

ز .  نه با محمد ازدواج کند ي د ن حم از طرفی م
ز  ي ن رده زن( قصد رھاکردن اين ک ا را )  ب ب زي

رده  ارت ب ه حق نداشت و وی تا آخر عمر تن ب
ا  بودن در داد اما حاضر نشد مسلمان شود و ي

 با محمد ازدواج کند، 
 .58برگ  13.تاريخ طبری جلد 

 ام شريک دوسيه -20
صنعا يا سبا دختر سليم، زنی بود که پيش   -21

  .از آنکه پيامبر با او ھمبستر شود او مرد
ود   -22 قضيه دختر جابر از بنی کالب، زنی ب

ه من  د و ب و داده ان که به محمد گفت مرا به ت
د طالق خواست و  حم خبر ندادند، پس از م

روايات ديگری حاکی از .  محمد اورا طالق داد
تی  آن است که محمد با وی ازدواج کرد اما وق
ه  افت ک برای ھمبستر شدن پيش وی رفت دري
 .او بسيار پير است بنابر اين وی را طالق داد

 139برگ  9.تاريخ طبری جلد 
ن   -23 ی عامر ب ن ه از ب م ر خزي زينب دخت

ه شدن  د از کشت ع ه ب صعصعه، بود که بود ک
در جنگ بدر قبول کرد که با " عبيده"شوھرش 

ن ازدواج  8محمد ازدواج کند اما  ماه بعد از اي
 .از دنيا رفت

ن   -24  ه ب ی و خواھر دحي دختر خليفه الکلب

برگ  3:5027. جلد  675برگ  2:2448. جلد 
1402  

يس  18حفصه در سن  سالگی شوھر خود خن
وه  ي ود و ب بن حذاقه السھمی را از دست داده ب

د . شده بود  20حفصه در ھنگام ازدواج با محم
د  حم ود 55سال سن داشت و م ه ب ال در .  س

احاديث موجود است که بعد از اينکه ابوبکر و 
د  حم د، م از زدن عثمان از ازدواج با وی سر ب

  .قبول کرد که با وی ازدواج کند
  2:2347. زينب دختر جحش صحيح مسلم جلد 

  519برگ 
رده  زينب با زيد فرزند خوانده محمد ازدواج ک
د  ه زي ان ه خ ر ب دون خب بود و محمد روزی ب
ه او  د و ب خت دي ه ل م ي وارد شد و زينب را ن
عالقه مند شد، سپس مھريه اورا پرداخت تا از 
ا وی  د ب ع رد، ب ي فرزند خوانده خود طالق گ

د .  ازدواج کرد حم ا م زينب در موقع ازدواج ب
 .سال 58سال داشت و محمد  35

ن اسحق  جويريه دختر حارث بن ابوضرار اب
  729سيرت الرسول، برگ 

سال  20سالگی با جويريه که  58محمد در سن 
وان .  سن داشت ازدواج کرد ه عن ه ب از جويري

اد "  زنی بسيار زيبا"  خ ي واري اری از ت در بسي
ه از  ري د جوي گوي ي ن اسحق م شده است، اب
طوری  رد، ب زيبايی شگفت انگيزی بھره می ب
ی  اي ب ر زي که ھيچ مردی قدرت نداشت در براب

  .وی مقاوت کند
اجه  ن م ام حبيبه دختر ابوسفيان بن الحرب، اب

  30برگ  5:3974.جلد 
د  حم ا م سال  29ام حبيبه در ھنگام ازدواج ب

  .سال 54سن داشت و محمد 
ری   39صفيه دختر حيی بن اخطب، تاريخ طب

 185برگ 
سال سن  16صفيه در ھنگام ازدواج با محمد 

صفيه دختر .  سال سن داشت 60داشت و محمد 
ر، از  ی نضي ن ه ب ل ي ب حيی بن اخطب رئيس ق
ه  ل ه آن حم د ب قبايل يھودی مدينه بود که محم
کرد و آنھا را مجبور کرد از مدينه خارج شوند 
وسط  ه ت ود ک ع ب ي ن رب ان ب شوھر قبلی او کن

شوھر وی . مسلمانان در ھمان جنگ کشته شد
که مکان مخفی  ن ل اي ي توسط مسلمانان به دل
کردن جواھراتش را افشا نميکرد شکنجه و در 
نھايت به دستور پيامبر کشته شده بود، و پبامبر 
ا وی  رد و ب ه ازدواج ک ي ا صف ان شب ب م ھ

 .ھمبستر شد
ری  خ طب اري ه، ت ي الل ھ ميمونه دختر حارث ال

 136برگ  8.جلد 
سال سن  36ميمونه در زمان ازدواج با محمد 

ده  30برخی روايات وی را ( داشت  ساله خوان
   .ساله بود 60و محمد ) اند
 9. فاطمه دختر سريح ، تاريخ طبری جلد   -11

   39برگ 
م    -12 ل ح مس ي ح د، ص زي ر ي ت د دخ ن ھ

  3:4251.جلد 
 10. عصما دختر سياء، تاريخ طبری جلد   -13

   185برگ 
د    -14 ل ری ج  7. زينب دختر يزيد، تاريخ طب

    150برگ 
خ   -15 اري ھبله دختر قيس و خواھر اشعث، ت

 138برگ  9.طبری جلد 
ات   -16 سی، حي جل ان، م م ع ر ن ا دخت عصم

د دوم،  ل د، ج دگی حضرت محم القلوب يا زن
  597صفحه  

من ھرگاه که بياد خانه و زندگی محمد می "
افتم که جوانی و کمال را با بيوه زنی پنجاه تا 
ھفتاد و سه ساله گذراند و در پيری با بيوه 
زنانی جا افتاده و بچه دار ، چون ام سلمه و 

و )  مادر بينوايان (  زينب دختر خزيمه 
بنا به :  بيوه زنی زشت (  بخصوص حفصه 

سر کرد و خانه اش آن بود و )  اعتراف پدرش 
خوراکش آن ، نمی توانم از افسوس خودداری 
کنم که محمد می توانست زنانی زيباتر از آنھا 
داشته باشد و زندگی يی بھتر از اين و نيز 
ھرگاه که سخنان نويسندگانی را می خوانم که 
از شھوترانی محمد سخن می گويند و از 
حرمسرای محمد ، نمی توانم از شرم پريشان 
نشوم که يک انسان ، حتی نويسنده ، تا کجا می 
تواند ننگين شود و بخاطر مصلحتی زشت 
سيمای حقيقتی زيبا را که فخر انسان است و 

        !!" سرمايه تاريخ به چنين پليديھا بيااليد 
 دکتر علی شريعتی                   

ده    ن ويس زرگ اسالمی و ن ه ب ي شيخ کلينی فق
د  حم ورد م کتابھای اصول و فروع کافی در م

ام رضا" از  رده است "  ام ل ک ق درت " ن ه ق ک
مجلسی،   ." جماع پيامبر با چھل مرد برابر بود

حيات القلوب يا زندگی حضرت محمد، جلد دوم 
 599صفحه 

 زنان محمد 

عزی  دال ب ن ع ن اسب د ب ل  -خديجه دختر خوي
 3برگ 39.تاريخ طبری جلد 

تی  زار خود  25محمد وق ارگ ا ک ود ب ه ب ال س
ا  رد ت ود ازدواج ک د ب ن م روت خديجه که زنی ث
ديگر نيازمند کارکردن و جان کندن نباشد و از 
جاری  ای ت ھ اروان چوپانی و ھمراھی کردن ک

د .  خديجه به زندگی مرفه و آرامی رسيد ع اما ب
ه  روت وی را ب از مرگ خديجه، به سرعت ث
اول  پ د غارت و چ ن ازم ي ه ن باد داد تا جايی ک

محمد تا زمانی که خديجه . نامسلمانان گشته بود
گری ازدواج  زنده بود جرات نداشت با زن دي
رار  جه ق ورد خشم خدي االً م م ت را اح کند زي
ميگرفت و مجبور بود به زندگی قبلی و دشوار 

 .خود بازگردد
خاری   -عايشه دختر ابوبکر صديق  ح ب صحي

  65برگ  7:88.جلد 
ا وی ازدواج  6محمد وقتی عايشه  ود ب ه ب سال

تی خود  9کرد و در سن  ا او وق  53سالگی ب
   .سال داشت ھمبستر شد

سوده دختر زمعه بن قيس، زن سوم محمد بود، 
 169برگ  39.تاريخ طبری جلد 

ه  شه ک ود اھل حب ی ب ان م ل سوده بيوه زن مس
ل از  ب د ق حم پدرش اورا به محمد داده بود و م
ود . آوردن عايشه به خانه اورا به خانه آورده ب

رای  ه کسی را ب ج دي د از مرگ خ ع چون ب
داشت ايش ن ه ھ چ داری از ب ھ گ ه .  ن وده ب س

ايشه روايت  50رواياتی  سال سن داشت ع
کرده است که سوده برخی اوقات از نوبت خود 
ايشه  ا ع ر شب خود را ب ب ام ي ا پ ميگذشت ت
د  حم ادا م ب بگذراند زيرا سوده ھراس داشت م

  .وی را بخاطر سن بااليش طالق دھد
ره  ي غ م ن ال ه ب ي اجه   -ام سلمه دختر ام ن م اب

 72برگ  3:1779.جلد 
سال سن  29ام سلمه در ھنگام ازدواج با محمد 

 ..سال سن داشت 53داشت و محمد 
خطاب  ن ال ر عمر ب و داوود   -حفصه دخت اب

 سند ديگری برای اثبات فريبکار بودن علی شريعتی
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ورد  تکانه نام زنی ديگر است که مجلسی در م
ه  ود ک ی ب وست پ اھ ي ر س وی نوشته است دخت

پادشاه مصر ھمچون ماريه قبطيه به "  مقدوس" 
رد .  محمد ھديه داده بود محمد ابتدا او را آزاد ک

د ازدواج خود در آورد . و سپس وی را به عق
ا او ازدواج  اس ب د عب حم بعد از درگذشت م

 ■■■  .کرد

ه  -44 ف زه، از طاي ر حم عماره يا عمامه دخت
 .قريش، ھاشم

د   -45 شينيا دختر سالت زنی ديگر بود که محم
که  ن قصد ازدواج با وی را داشت اما قبل از اي
ا  ي د از دن ن به اين خواسته خود بخواھد عمل ک

مجلسی، حيات القلوب يا زندگی حضرت .  رفت
 597محمد، جلد دوم صفحه 

دگی   -تکانه    -46 ا زن مجلسی، حيات القلوب ي
  597حضرت محمد، جلد دوم صفحه   

سناء بنت سفيان، محمد مدت کوتاھی با او   -40
 188برگ  39.تاريخ طبری جلد . ازدواج کرد

ا   -41  د ب احدايث ضعيفی خبر از ازدواج محم
ود رده ب ز ازدواج ک ي ره ن م ه  .ع اج ن م اب

  233برگ  3:2054.جلد 
دختر الجھال برای مدت کوتاھی با محمد   -42

برگ  7:181.صحيح بخاری جلد  .ازدواج کرد
131132 

 از طايفه سعسعه. دوبه دختر امير -43

 
  .ھمبستر شد وی را طالق داد42
ا   -38 مالئکه دختر داوود زن ديگری بود که ب

محمد ازدواج کرد اما پس از اينکه فھميد محمد 
دا شد خ .پدرش را کشته است، از وی ج اري ت

 165برگ  39.طبری جلد 
د وی را طالق   -39 عمره دختر يزيد که محم

ود تال شده ب ب ذام م خ .  داد زيرا وی به ج اري ت
 188برگ  39.طبری جلد 

حالی که می توانستيم پوپوليسم کالسيک را در 
رويکردی پراگماتيستی به بحثی خرد گرايانه با 
ق  زري ژه ت م و اب ي زن د ب ون ي ل پ اب ق اح م ن ج
ا خرد  ی را ب ت يک خشونت حکوم ات م سيست
که  دان ن م،چ ي اي م ورزی در دم خرد و خاکشير ن
ان و  وف افالطون و سقراط و اکوئيناس و آريست
خ بشريت  اري ديگرخداوندان تسامح و تساھل ت

ا . چنين کردند ا را ب ما می توانستيم خيلی چيزھ
م زدي ی ن م ول ي زن د ب ون ي ه .  ھم پ د ک ي ن ول ک ب ق

زان . ما،آدمھای پليدی بوديم اب عزي ما، در غي
م و  ي ت رداخ ان پ ه خشونت عري گشت ارشاد ب
م  ي ن خاب ک ت نکرديم الاقل نوع محجبه اش را ان

م م نشوي ھ ت دسات م ق اگر .  که اينقدر به وھن م
سم  ي ول وپ چنين کرده بوديم، امروز ھمگان از پ
ا  دولتی گرفته تا آنارشيسم حکومتی،تک تک م

وا  ل وا می   –را گرفته و روی سرشان ح ل ح
 . کردند

December 30, 2009 

وی  را به آتش کشيديم و دود آن را با وقاحت جل
ه .  صورتمان گرفتيم،تا اشک نريزيم در حالی ک

گار  مسيح ھيچگاه روزنامه آتش نزد و دود سي
ۀ ازن  کرد و الي ون فوت ن توی چشم حواري

ج روی . سوراخ ننمود ال ما،وقتی از باالی پل ک
د و  ردن ان ک م ي د و زخم ن ت خ سرمان سنگ ري
ه  د،ب دن ن ک ر اف دوستانمان را از باالی پل به زي
ای  ھ ر درخت وداوار زي ن ب جای مدارا و نشست
ی  ست ي ول وپ وه پ ي ه ش ان ،ب اب ي ه خ انجير حاشي
ی  م در حال عصبانی شديم و شعارھای تند دادي
ل حافظ  ر پ اه زي چگ که مارتين لوترکينگ ھي

رول . شعار تند و تحريک کننده نداد  ما وقتی پات
از روی دوستانمان عبور کرد به بعضی وسايل 
م در  ي ت ی وارد ساخ نقليه خسارات کلی و جزئ

ود  ا ب ن قرار نبود حرکت را راديکاليزه کنيم و ب
ی  م ول ي ن راض ک آرام و مدنی و روادارانه اعت
وقتی گارد ويژه به طرف ما آمد،ما با خشونت 
ا را  و قساوت ھر چه تمام تر،آسفالتھای خيابانھ
م  لگد کرديم و به آسفالت کوچه ھای اطراف ھ

حتی بعضی از ما،برای جلوگيری . رحم نکرديم
ز و  روھای ري ي گر ن از حمله گارد ويژه و دي
ه ھای وسط  ل ي د،م ن وم ن متوسط و درشت و ت
خيابانھا را از جا کنديم با اين که گاندی،ھيچگاه 
ه  ل ي ه آن م ميله ھای وسط خيابانھا را نکند و ب
ام آوران عطوفت و رحم  ي ن و پ ي ازن ھای ن
ھميشۀ تاريخ وفادار ماند و آنھا را برای فردای 

ت ا خشونت و . خيابانھای ھند به کار گرف ا،ب م
ا  بيرحمی ھر چه تمامتر سيگارھا و روزنامه ھ

 قرار نبود اينجوری کنيم
 )بی بی گل(از طنز نوشته ھای رویا صدر  

لباس شخصی ھا و اباش و اراذل، تـوسـط 
 مـردم به درک واصـل شد؟؟؟

ھمـانطـور کــه گفتــه شـد، تضـاد اصلـی مـا با 
شما نصيحت کننـدگـان اعـم از زن و مـرد، در 
ايـن نکـتـه بسيـار ُمھـم نھفتـه است که ما 
معتقديم دراين نظام قـرون وسطايـی 

ُجــرم "  حـق و حقوق انسـان"کوچکترين 
محسوب می شود، ھرچند، حــق گرفتنــی 

آنھم از رژيـم (  است، نــه دريــوزگــی 
که شما )  جنايتکاری چون جمھوری اسالمی 
 . ساليان دراز آتش بيار معرکه آن ھستيد

بعـد از اينھمـه تجـربـه از اين حکـومت 
جنـايتکـار، کـه کوچکترين آزادی فـردی را با 
سرکـوب وحشيانه پاسخ مـی دھـد، مـا نمـی 
دانيـم شما و سايـر ھمـفکـرانتــان، بـه دنبـال 
چـه چيـزی در ايـن نظـام ضــد بشـری می 
!!!گرديد؟ که نسل جوان ما از آن غـافـل است

شايد آنـرا بـا خشونـت "  خدا کـرده"؟؟؟ و 
 .بدست آورد

شمـا سياستمـداران قھـار ديـروز و امـروز، 
ماننـد ھميشه در بحبوحـه مبـارزه، نسل جـوان 

با شگـرد ھای مخصوص (مبــارز مـا را 
از "  فـرمـانبـُرداری مـدنـی"دعوت به !)  خود

 .حکومت ضد انسانی می کنيد
 :ختم سخن اين که

جوانـان مبـارز مـا در ميھــن، نه به دستـور ما 
! به اصطـالح شمـا، خـوش خـارج نشينـان

دست به مبارزه قھـر آميـز می زننـد و نـه، بـه 
پنـد و انـدرز شماھا، از مبارزه قھـر آميـز و 

اين را !  يـا به قولـی، خشـونـت دوری می کننـد
بـاور کنيـد و لطفـأ ديگـر به نسل جـوان ما که 
در بطن مبارزه ھستند، نصيحت نفرمائيد که 
در مقابل رژيم تا ُبـن مسلـح، چکار کـنند و يا 

 .نکـنند
شمارش معکوس برای سرنگونی رژيـم 
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 تظـاھـرات مسـالمـت آميـز دست می زننـد؟؟؟
باز ناچارأ به تکرارمکررات ُمتوسل می شويم 
و می گوئيم درحکـومت ھـايی چون رژيـم 
استبدادی اسالمی در ايــران، ثابت شده است 
کـه اگــر، مـردم ستمـديـده مـا به خصوص 
نسل مبــارز جــوان مـا، برای کسب 
کـوچکـتــرين خواستـه ھای طبيعـی خـود، در 
يک دست، ُگـل محمـدی، و در دستِ  ديگـر 
قـرآن کـريـم يـا مجيـد محمدی، داشتـه باشند و 

آنھـم ماننـد (  به خواھنـد تـظاھـرات کننـد 
و شعار )  ھميشه تا به امــروز مسالمت آميـز 
و ضمن !  ھايشان ھـم تالوتی از قرآن باشد

تقديم ُگـل ھای ُرز به ماليان با عبـا و بی 
عبـای رژيم جھل و نکبت جمھوری اسالمی 

 :در ايـران، و با ادب و نزاکت به گـوينـد
ترا به اين قرآن قسم، حق طبيعی ما را 

فکرمی کنيد به ُجز باتون، قمه و !!!  بدھيد
چيـز ديگری نصيب آنھا می ....ضرب شستم و

 ؟ !شود 
تا به امـروز که جھـان شاھـد خيـزس نسل 
جوان مـا عليـه حکـومـت جمھـوری اسالمـی 
بوده است کـه تـوده وسيـع مردمـی از پيـر و 
جـوان، بدون اسلحـه، چاقـو، قمـه و حتـی 
چـوب و يـا سنـگ در دست، برای احقاق 
حقوق خود از خانه بيرون آمده اندکه با 
تظاھـرات، و با قصد پـرھيـز از خشونت، و 
به روش مسالمت آميز شرکت کنند، درمقابل، 
نيروی سرکوبگـر ِ رژيـم با تمـام ابـزار 
سرکـوب و بـه قصد خشونت، به خيابان ھا 

 .آمدند
ِ  راه مبارزات مردمی،  ِ  سد حــال، اين افراد
از خود سئـوال کــرده انـد کـه مگر نـداھـا، 
سھـراب ھـا و تمـام کسانـی که جـان خـود را 
در راه آزادی از دست داده اند، دست بـه 
اعمـال خشونـت زده بودند کـه توسط نيروھای 
اھريمنی حکومت، ُکشته می شوند؟؟؟ و در 
اين مبارزهِ  نا بـرابـر، کدام ازاين بسيجـی ھا، 

داده است که انسانھـای مبـارز و آزاديخــواه 
ھيچگاه اھل خشونت نبوده و نيستند، بلکـه اين 
رژيـم ھای ديکتـاتـوری ھستند که خشونت را 

 .به مردم تحميـل می کننـد
ولی اين سدِ  راه مبارزات واقعـی مـردمی،که 
ھميشه در طول تاريخ، مابين دو صنـدلی بين 
حکومت ھای ديکتـاتـوری و مـردم را تا پايان 
مرگ شان رھا نخواھند کرد، نه چشـم بـاز و 

رو (  نه گـوش شنوا دارنـد، و مـُدام می گويند 
ِ  در صحنه مبارزه  که مبادا شما )  به مردم

 !!! خشونت کنيد
ھـرچند اگـر، برای ھـزارمين بار اين نکته را 
ياد آور شد کـه ھيچ انسانی که بويی از 
انسانيت ُبرده باشد از خشونت بيزار است، باز 

از نظر (  بازنشسته "  شواليه ھای"اين 
 .ساز خود را می زنند! ) فکـری

بـايـد يکبـار ديگـربـه ايـن دستـه از خانـم ھا و 
! آقـايـان مـوافـقِ  رو بـوسی ُگــرگ و ميـش

گـفت، مگـر مردم تحت ستم مابه خصوص 
جوانان و در رأس آن دختران سلحشور چی 

؟ آيا غيـر از !می گويند و چی می خواھند
روش مسالمت آميز، از خواسته ھای طبيعی 
خودکه حـق ُمسلم ھر انسانی است، حـرکـت 

 ديگـری از آنھا سر زد ؟؟؟ 
در حقيقت اختالف اساسی ما ھا با اين خوش 
رقصان معـرکه،در ماھييـت جنايتکارانه اين 

 . حکـومت است
درست سر بـزنگـاه، زمـانـی کـه جوانـان 
غيـور مـا خود را سازمـانـدھـی مـی کننـد کـه 

حـال بـه (  بساط ايـن جـانيـان را برچيننـد 
ھـرشيوه ای از مبارزه کـه خود تشخيص می 

شواليـه ) "؟ و احتياجی به َقيم ھم ندارند!دھنـد
گـونـاگـون ديـروز و امـروز، با موعظه "  ھا

 ؟!گويی ھايشان ظاھـر می شوند
ھيچوقت وجدان "  دون کشوت ھا"آيا واقعأ اين

خودرا قاضی کرده اندو از خـودسئـوال کنند 
که تا کی، مردم در مقابـل اين اوباش اراذل به 

در دوران مبارزاتی ھر جامعه ای که جنگی 
نابرابر بين حکومت ھای ديکتاتوری تا دنـدان 
ِ  با دست خالی  مسلـح از يک سو، و مـردم

" دون کيشوت ھای"ازسوی ديگر،در می گيرد
در چنين جوامعی شـروع بـه !ھميشه در صحنه

 .خـوش رقصـی می کنند
ايـران امـروز مـا، از اين قاعده ُمستسنی 
نيست، درست در چنين روزھايـی که، مـردم 

سال که از ُسلطه  31ستـمديـده ما بعـد از 
جنايتکارانه شمشير و قمه در ميـھنمـان می 
گذرد، جانانه به پـا خاستند و درس خيلی 
کوچکی، به اين حکومت چمـاق، نشان داده اند 

ِ  مبارزه است(   ولـی بـرای )  که اين آغاز
دوران عصر "  سيـاستمـداران ِ "بعضی از اين 

که بـرای اين !  البتـه از نظر فکـری(  ھجـر 
دستـه ھـم، مـــرز بازنشتگـی سياسی وجود 

)  ندارد به پند و اندرز می پردازندکه، مبادا ! 
سال در  31مردم تحت ستـم ما که " خدا کرده"

تمام زمينه ھا بـه حـق و حقـوق طبيعـی آنھـا، 
به شکل وحشيانـه ای تجـاوز شده است، 
خطايی نسبت به حکومت ضد انسانی در 

 ! ايران، از آنھا سر زند
به فعاالن "  عالمانه"دراين رھگذر ھم نصحيتـی

سياسی خارج ازکشوری می کنند که،در جای 
گـرم و نـرم، جوانان درون مرز را تشويق به 

 !!!نکنند" خشونت"
ھرچند بکرات ازطرف نيروھای انقالبی برون 
مـرز اين جمله به دفعات تکرار و نوشته شده 

 : است که
تجربيـات مبارزات در ايران و جھـان نشان 

باز ھم خوش رقصی 
 ؟!شواليه ھا

 پـويـان انصـاری  
Pouyan49@yahoo.se 
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سرکوبگريھای اخير حکومت  
جمھوری اسالمی شايد اين سوال را 
برای برخی پيش آورد که اقدامات جناح 
خامنه ای در سنت ناب محمدی سابقه 

ما با .  نداشته و امری خالق اسالم است
چاپ اين سری مقاالت قصد داريم که 
نشان دھيم ايستادن در برابر مردم و 
سرکوب  وحشيانه ی آنان امری ذاتی 
در اسالم و ھمه مذاھب يکتاپرست 
. بوده، ھيچ امر بديع و تازه ای نيست

اساسا اسالم از طريق غارت و سرکوب 
مردم عرب بوجود آمد و با سرکوب قيام 

 .ھای مکرر آنھا بود که پابرجا ماند
 

می کشند، و گروھی را نيز "  ھند را تا برھوت
مردم مخا و طوايف "به ساحل می فرستند که 

شورشيان که در حصار .  می کشند"  ديگر را
بودند از اين قتل عام ھا خبردار می شوند و 

 :می گويند
مرگ از اين وضع بھتر است، پيشانی ھا را "

بتراشيد که گويا خويش را به خداوند واگذاشته 
ايد و او نعمت تان داده و قرين نعمت اوييد 

  ".شايد بر اين ستمگران نصرت تان دھد
به اين ترتيب جنگجويان شورشی پيشانی ھای 
خود را می تراشند و پيمان نھاده تعھد می کنند 
که از عرصه نگريزند و تا پای جان مقاومت 

روز بعد از حصار بيرون آمده جنگ .  نمايند
سختی ميان آنان و نيروھای سياه شرارت آغاز 

در اطراف ُنَجير : "طبری می گويد.  می شود
جنگی سخت شد و در راه ھای ُنَجير کشتار 

ولی اشعت و باقی مانده شورشيان ."  بسيار شد
که در قلعه بوده اند ھمچنان به مقاومت خود 

تا اين که اشعت که در اثر .  ادامه می دھند
رسيدن نيروھای کمکی بی وقفه برای 
مسلمانان اميد خود را از دست می دھد، دست 
به خيانت زده با گرفتن ضمانت برای جان 
خود و اقوامش، درھای قلعه را به روی 

ابو اسحاق می .  محاصره کنندگان باز می کند
 :گويد

وقتی در گشوده شد مسلمانان به درون حمله "
بردند و ھر چه مرد جنگی آن جا بود کشتند، 
ھمه را دست بسته گردن زدند، در نجير و 
خندق يک ھزار زن به شمار آمد و بر غنيمت 
و اسيران نگھبان گماشنتد و کثير بن صلت نير 

   ".از آن جمله بود
بنابراين دولت اسالمی بر پايه چنين جنايات و 
سرکوب ھائی بود که مانند ھمه اولين دولت 
ھای طبقاتی توانست قدرت خود را بر سر 

اين داليل و شواھد به .  مردم عرب بر پا کند
روشنی نشان می دھند که اسالم ھيچ گاه، و 
ھرگز، مذھبی نبود که از روی ميل و رغبت 

اين مذھب، از آن جا که قرار .  پذيرفته شود
بود اولين دولت سرکوبگر طبقاتی در 
عربستان غربی و مرکزی را بر سر قدرت 
بنشاند، از ھمان ابتدا مورد کينه و نفرت 
اعراب بود وتنھا به ياری شمشير و سرکوب 
ھای خونين عليه مردم بود که توانست خود را 

  .بر آن ھا تحميل نمايد
با اين وجود سرکوب مردم َحضَرموت، آخرين 
جنايت دولت اسالمی و عامالن خون آشام آن 

مھاجر، يکی از فرماندھان سه گانه .  نبود
سرکوب کننده شورشيان بنی ِکنده، به زودی، 
وقتی دو زن آوازه خوان فراری به چنگش می 
افتند، يکی از آن ھا را که در آوازھای خود 
محمد را ھجو کرده بود با بيرحمی دست او را 
. می برد و دندان ھای پيشين او را می کند

ابوبکر که از اين قضيه مطلع می گردد برای 
آموزش او به اجرای عدالت اسالمی که 
مجازات باالتری را برای زن بی نوا طلب می 
کرده، برايش می نويسد که قطع کردن 

بايد .  اعضای بدن ويژه مجازات قصاص است
چون حد اھانت به "خون او را می ريختی 

پيمبران مانند حدود ديگر نيست و ھر مسلمانی 
 پايان."    چنين کند مرتد است

  .1446ھمان جا، ص -  
  .1126ابن ھشام، جلد دوم، فارسی، ص  -
 .1472طبری، جلد چھارم، فارسی، ص  -
 . 1474ھمان جا، ص  -
  .1478ھمان جا، ص  -

يکی از سران قريش است که در برابر " َعمرو
مردم ايستاده با جديت آن ھا را از اين کار منع 

البته کل اشرافيت قريش نيز با .   می کند
سکوت خود از وی حمايت نموده و مانع اين 

  .کار می شوند
به ھرحال به جز مکه جائی نيست که مردم 
دست به شورش و قيام نزنند و ھمان طور که 
ديديم در بعضی نقاط مردم حتی دوبار دست 
. به شورش برعليه حکومت مرکزی می زنند

طبيعتا نبايد فکر کرد که با سرکوب شورش 
زيرا .  ھا، ديگر قيام و شورشی رخ نمی دھد

اگر انگيزه شورش وجود ديکتاتوری مطلقه در 
مدينه و ظلم و جور دولت اسالمی بوده است، 
با سرکوب شورش ھا نه تنھا اين ديکتاتوری 
از ميان نمی رود، بلکه برعکس پا برجاتر 
شده و در نتيجه ظلم و جور آن افزايش می 

  .يابد
البته با سرکوب خونينی که از شورش ھای 

ھجری به عمل می آيد،  12و  11سال ھای 
مردم که از قيام ھای خود نتيجه ای نمی 
گيرند، برای مدتی از سرنگونی حکومت 

بر زمينه اين نااميدی . اسالمی نا اميد می شوند
است که حکومت مرکزی قادر می شود که 
حاکميت جبارانۀ خود را برای مدتی، تا 

با اين حال .  ناآرامی ھای بعدی، برقرار کند
پس از سرکوبی اين شورش ھا، باز ھم در اين 
جا و آن جا، به خاطر ذات جابرانه و 
زورگويانه حکومت مرکزی و اجحافات 
ماموران دولتی، شورش ھا و قيام ھائی درمی 

  .گيرد
يکی از اين شورش ھا، شورش مردم بنی 
عمرو بن معاويه در رياض بوده است که در 
اثر زورگوئی و اجحاف بيش از اندازه عامل 

زياد بن لَبيد "دولت اسالمی بر َحضَرموت 
در جمع آوری ماليات زکات در می "  بياضی
وقتی که مردم بنی معاويه قيام می کنند .  گيرد

 و از دادن ماليات خوداری می ورزند،
گروھی از مردم سکاسک، سکون و 

  .َحضَرموت  نيز به آن ھا می پيوندند
مسلمانان که از روی آوری مردم به شورشيان 
نگران می شوند، قبل از آن که جمعيت 
شورشيان بيشتر شود به آن ھا که با زن و 
فرزندان خود از روی ناچاری در صحرا و به 
دور آتش ھای خود جمع شده بودند حمله 
کرده، تعداد زيادی از آن ھا را که می کشند و 
. زن و فرزندان شان را به اسارت می گيرند

ولی ھنگامی که زياد ھمراه اسرا از ميان 
بنی "و )  ساالر بنی ِکنده(اردوگاه اشعت 

می گذشتند، به استغاثه "  الحارث بن معاويه
"زنان بنی معاويه که فرياد می زده اند ای : 

خاله ھايت را می برند، !  ای اشعت!  اشعت
به ھيجان آمده زنان ."  خاله ھايت را می برند

در نتيجه اشعت ناچار می .  را نجات می دھند
شود به ھمراه مردم بنی ِکنده، بنی حارث، بنی 
عمرو، و گروه ھايی از مردم سکاسک و 

قيام کنندگان دوباره .  قبايل اطراف قيام کنند
شکست می خورند و اين بار به ُنَجير که از 
قبل آن جا را آماده کرده بودند پناه برده خود 
را در قلعه  محصور کرده به دفاع می 

نيروھای سرکوبگر مسلمان نيز به .  پردازند
فرماندھی َعکرمه، مھاجر و زياد از سه 
طرف آن ھا را محاصره کرده، ھمه راه ھا 

آن گاه، .  منجمله راه آذوقه را بر آنان می بندند
مردم دھکده ھای بنی "به اطراف حمله نموده 

ھزار تن از شورشيان کشته می شوند و زن و 
کودک آن ھا اسير شده پس از جدا کردن سھم 
خمس و ارسال آن به مدينه بقيه ميان مسلمانان 

 800خمس غنائم به تنھائی .  تقسيم می شود
شتر بوده است و ھمه بازار دبا نيز غارت شده 

  .به غنيمت می رود
. آن گاه عکرمه عازم مھره در َنجد می شود 

در آن جا ميان دو گروه شورشی، يکی در 
جيدون و نضدون به رھبری شخريت، و 

، "مصبح محاربی"ديگری در نجد به رھبری 
بر سر کسب برتری رقابت بوده است که اين 
به نفع مسلمانان تمام شده می توانند يکی از آن 

را به سوی خود جلب نموده با   -شخريب  -ھا
جنگی که ميان آنان .  او به جنگ ديگری بروند

درگير می شود به گفته مورخين از جنگ 
عمان نيز سخت تر بوده است و در آن بسياری 

از جملۀ غنيمت ھا دو .  کشته و اسير می شوند
  .ھزار اسب بوده است

 
 مردم يمن مجددا قيام می کنند

قيام أسَود اَلَعنسی در يمن قبل از مرگ محمد 
پس از مرگ وی، مردم يمن برای بار .  بود

قيس بن عبد يغوث "دوم، اين بار به رھبری 
قيس قبالً يک بار .  قيام می کنند"  بن مكشوح

مرتد و بعد مسلمان می شود و اکنون پس از 
. مرگ محمد دوباره علم طغيان بر می افرازد

مخالفان وی بيشتر ابناء، متحدين ايرانی و 
قبلی محمد به رھبری داذويه و فيروز، و 
جشيش، يکی از عوامل سابق محمد در يمن 

قيس .  اين ھا ھمان قاتالن أسَود بودند.  بودند
بالفاصله پس از کشتن داذويه با ھمکاری 
مردم که از اسالم متنفر بودند قيام کرده به 
سرعت شھر صنعا را به تصرف خود در می 

با تصرف صنعا، باقی ماندۀ سواران .  آورد
از سوی ديگر، .  أسَود نيز به او می پيوندند

فيروز که ابوبکر او را ساالر نيروھای ھوادار 
خود می کند، پس از آن که از توطئه قيس 
برای قتل خود و جشيش جان سالم به در می 
برد، به کمک نيروھای ھوادار دولت مرکزی 
و قبايل عقيل و عک که به کمک وی می آيند، 
در برابر قيس صف آرائی می کند و در 
جنگی که ميان آن دو در گير می شود، قيس 

در اين زمان، عکرمه با .  را شکست می دھد
نيروی خود از عمان به  يمن آمده، و در 
نتيجه، قيس به منطقه ميان صنعا و نجران 

َعمِرو بن َمعدی "عقب نشينی کرده به نزد 
می رود، و به اين ترتيب شورش او "  َکِرب

 .ناکام می ماند
به اين ترتيب، قيام مردم عرب عليه جور و 
ظللم حکومت اسالمی به طور خونينی 

ھمان طور که ديديم در .  سرکوب می شود
واقع تمام شبه جزيره عربستان، ھر جا که زير 
کنترل حکومت اسالمی بود، عليه آن دست به 

علت آن بود که .  شورش می زنند، به جز مکه
اشراف قريش پس از سازش با محمد خود به 
جمع سردمداران حکومت مرکزی پيوسته و 
در منافع آن بيش از ھمه شريک شده بودند و 
از صورت مخالفين درجه اول دولت اسالمی 

مردم مکه .  به طرفداران آن تبديل شده بودند
خواھان قيام بودند، ولی اشراف مکه مخالف 

برای ھمين، وقتی در مکه، به دنبال مرگ .  آن
محمد مردم آماده قيام می شوند و َعّتاب بن 
أسيد که از طرف محمد والی مکه شده بود از 

ُسھيل بن "ترس خود را مخفی می کند، اين 

   سرکوب بحرين و عمان
با مرگ محمد مردم بحرين نيز دست به 
. شورش زده از مسلمانی روی بر می گردانند

قبيله عبدالقيس، با تالش مسلمانان به اسالم باز 
می گردد ولی بنی بکر در ارتداد و مخالفت با 

تا آن که ابوبکر، عالء بن .  اسالم باقی می ماند
اَلَحضَرمی را با سپاھی برای سرکوب مردم 

ھنگامی که عالء به ھجر .  بحرين می فرستد
می رسد مردم عبدالقيس را که مسلمان بودند 

نزديک به يک .  به جنگ شورشيان می فرستد
ماه ميان آن ھا جنگ و زد و خورد بوده، تا 
اين که شبی که شورشيان ھمگی مست بوده اند 
مسلمانان بر سر آنان می ريزند و ھمگی را به 

بسياری نيز فرار کرده به .  قتل می رسانند
عالء به دارين حمله کرده .  دارين می روند

ھمه را از بين می برد و زن و فرزندان آن ھا 
سھم سوار از غنايم . "را به اسارت می گيرد

به .    می شود" شش ھزار و سھم پياده دوھزار
اين ترتيب بحرين نيز مجددا تحت کنترل 

  .مسلمانان در می آيد
مامور .  آن گاه نوبت به عمان می رسد

سرکوب شورش عمان که در سال دوازدھم 
. ھجرت انجام می گيرد َعکَرمه بوده است

لقيط بن "رھبر مرتدين و شورشيان در عمان 
ملقب به ذوالتاج بوده است که "  مالک ازدی

. است"  دعوی وی چون دعوی پيمبران بوده"
او نيز پس از مرگ محمد مرتد شده، جيفر و 
عباد از سران و شاھان سابق عمان را که 
زمان محمد مسلمان شده بودند، به عقب رانده 

  .به طور کامل بر عمان تسلط می يابد
ابوبکر نيز ُحَذيَفه و عرفجه را از مدينه عازم 
سرکوب شورش عمان و مھره می کند و به 
عکرمه نيز که از ُمَسيلَمه به خاطر  شتاب در 
جنگ با وی شکست خورده بود، دستور 

، "دبا"لقيط در .   پيوستن به آن ھا را می دھد
عکرمه و ُحَذيَفه و عرفجه در رجام در 
نزديکی عمان، و َجيَفر و عباد نيز در 

اردو می زنند و جنگ سختی ميان "  صحار"
جنگ در دبا، .  آن ھا و ذوالتاج آغاز می گردد

در .  شھر و بازار بزرگ ناحيه در می گيرد
ابتدا، ذوالتاج کم مانده است که بر مسلمانان 
پيروز شود، ولی با رسيدن نيروھای کمکی از 
بنی ناجيه و عبدالقيس برای مسلمانان، از آن 
. ھا شکست خورده مجبور به فرار می شود

مسلمانان آن ھا را تعقيب نموده بسياريشان را 
  .به قتل می رسانند

راويان مسلمان می گويند که در اين جنگ ده 

سرکوبگريھای اخير حکومت 
جمھوری اسالمی شايد اين سوال را 
برای برخی پيش آورد که اقدامات 
جناح خامنه ای در سنت ناب محمدی 
سابقه نداشته و امری خالق اسالم 

ما با چاپ اين سری مقاالت .  است
قصد داريم نشان دھيم ايستادن در 
برابر مردم و سرکوب  وحشيانه ی 
آنان امری ذاتی در اسالم و ھمه 
مذاھب يکتاپرست بوده، ھيچ امر بديع 

اساسا اسالم از .  و تازه ای نيست
طريق غارت و سرکوب مردم عرب 
بوجود آمد و با سرکوب قيام ھای 

 .مکرر آنھا بود که پابرجا ماند
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کسی که به دين ھا و آئين ھای وابسته به آسمان 
ايمان دارد و به ارسال پيامبر از سوی خالق 
ھستی معتقد است، ھر مقدار کتاب ھم بارش 
باشد، و اگر به ده زبان سخن گويد، روشنفکر 

 . نيست
آقای دکتر سروش اگر به معاد جسمانی به 

وقتی شما را «:  ھمان ترتيب که قران می گويد
می سوزانيم دوباره بر بدنتان گوشت و پوست 

آيهء (»  جديد می رويانيم و دوباره می سوزانيم
باور دارد، روشنفکر نيست؛ )  سورة النساء 56

آقای دکتر .  و اگر باور ندارد، مسلمان نيست
سروش اگر به دوازده امام و تعيين امامان 
شيعه از سوی هللا و آخرين شان امام دوازدھم 

سالگی غايب شده و حدود سيزده قرن  5که از 
زنده است، باور دارد يک متحجر است نه يک 
روشنفکر؛ و اگر باور ندارد، مسلمان شيعی 

 ! نيست
آقای دکتر سروش می خواھد با خرافات دين ھا 
درافتد؟ در حالی که کل ھستی و بنياد دين 

ھيچگاه خرافه از .  برخرافه و موھومات است
دين بيرون نمی رود، مگر زمانی که دين، از 

در واقع، خود دين بايد از دين . ذھن بيرون رود
 ! بيرون رود

از اينرو، آقای دکتر سروش و ديگر کسانی با 
اين طرز انديشه را، تنھا بايد دينداران درس 

حداکثر می توان در توصيف شان .  خوانده ناميد
يعنی .  بسنده کرد»  متفکران دينی«به لفظ 

کسانی که با اعتقاد و ايمان به ماوراء الطبيعة، 
در احوال و اقوال دين ھا فکر می کنند و خيال 

به اين جھت بھتر است واژهء .  می بافند
خيالبافان دينی را در باره شان به کار گرفت، 

 . نه روشنفکر
اين مقاله جای پاسخ و بررسی تمام مطالبی را 
که آقای دکتر سروش در پاسخ به پرسش ھا 

لذا توصّيه می کنم که اھل .  داده است ندارد
تحقيق و تأمل اين مصاحبه را بخوانند و آشنائی 

 . بيشتری با آقای دکتر سروش پيداکنند
  10/12/2009کاليفرنيا ـ  

 برگرفته از سايت نبوسکوالريزم

ايم که تمجيد يا توھين ديگران،  امت آموخته
اثری بر راه و رفتار ما و انجام وظايف الھی 

 .و ملی ما نداشته باشد
ً ھر  در ضمن اينجانب اعتقاد دارم ضرورتا

ھای خارجی  شخصی که مورد تمجيد رسانه
مگر نه .  قرار بگيرد، شخص پليدی نيست

که افتخار ما و شما اين است که خليفه دوم  اين
و معاويه بارھا از اميرالمؤمنين علی تعريف و 

 .گفتند لو ال علی لھلک فالن تمجيد کرده و می
که در صحاح سته و حتی بسياری  مگر نه آن

از کتب وھابيت، ھزاران نکته در مدح علم و 
تقوا و مراتب عاليه علی عليه السالم نقل شده 
است که جنابعالی بيشتر از من و امثال من به 

آيا چنين تمجيدھايی ضرورتاً بيانگر .  آن واقفيد
خباثت شخص مورد تمجيد است؛ معاذهللا که 
اگر چنين اعتقادی داشته باشيم از دايره دين 

 .مبين اسالم خارج خواھيم بود
ھايی چون  ھای بيگانه، ويژگی چه بسا رسانه

حمايت از آزادی بيان، منطق، ادب، 
دوستی، ارتباط دوستانه با ساير ملل و  صلح

ديگر خصوصيات را در جنبش سبز ملت 
کنند کما  اند که از آن تمجيد می ايران ديده

توانستند  که دشمنان علی عليه السالم، نمی اين
ھای الھی و انسانی آن مرد  منکر ويژگی

بزرگ شوند و به آن در کتب و ديگر 
ھای آن روز نيز اذعان و اعتراف کرده  رسانه

 .اند و برای تاريخ به يادگار گذاشته
قبول دارم که بايد در حمايت بيگانگان از خود 
شک کرد اما اگر بخواھيم تمامی اين قبيل 

ھا را مشکوک به شمار آوريم بايد  حمايت
ھای آمريکا از دوستان ما در منطقه و  حمايت

ھای آمريکا از  کشورھای اسالمی مانند حمايت
مجلس اعالی اسالمی عراق، حزب الدعوه 

ھايی که با  االسالميه و بسياری ديگر از گروه
اند، مورد  صدام و القاعده و طالبان جنگيده

که  تشکيک و ترديد جدی قرار گيرد در حالی
به ھيچ وجه چنين نيست، بلکه حمايت آمريکا 

ً از  و اروپا از اين گروه ھا که اتفاقا
ترين حاميان و دوستان ما در منطقه  صميمی

ھستند به اين دليل بود که با ديکتاتوری 
ھا و  ديکتاتورھا و خشونت تروريست

جنگيدند و نه صرفاً به خاطر  طلبان می خشونت
که عقايد مذھبی و رفتارھای انقالبی آنان،  اين

 .مورد تأييد آمريکا بوده است
خداوند ھمه ما را به راه صحيح اسالم ناب 
محمدی ھدايت و در فرج حضرت ولی عصر

 .تعجيل فرمايد) عجل هللا تعالی فرجه الشريف(
 والسالم علی من اتبع الھدی

 ميرحسين موسوی
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ای صادر کرده و از  در اولين فرصت، بيانيه
اين شعار ابراز برائت کردم و از مردم 
خواستم از سردادن اين شعار نيز خودداری 

اين کاری بود که از دست اينجانب بر .  کنند
جنابعالی اگر راه ديگری سراغ داريد .  آمد می

بفرماييد تا من از طريق آن از اين شعارھا 
 .ابراز انزجار کنم

ايد که شعار جمھوری ايرانی، شعاری  فرموده
است که رضاخان و پسرش مرتب سر 

دادند و اسالم نخستين رکن اين نظام است و  می
اين نظام بدون اسالم ھيچ معنا و مفھومی 

 .ندارد
طور که امام خمينی به ما آموختند  البته آن

رضاخان و پسرش به ديکتاتوری و خون 
آشامی اعتقاد داشتند نه به نظام جمھوری، چه 
رسد به اين که اين جمھوری اسالمی باشد يا 

در ضمن اينجانب نيز به شدت اعتقاد .  ايرانی
دارم که نظام بدون اسالم ھيچ معنا و مفھومی 
ندارد و ھمه حتماً بايد به قانون اساسی که اين 
نکته در آن مورد تأکيد قرار گرفته است 

 .بند باشيم پای
طرفداران شما در شھر مقدس قم و :  سؤال
مرگ «چنين تھران و شھرھای ديگرشعار  ھم

را سر دادند؛ اگر شما »  بر اصل واليت فقيه
واقعا پيرو خط امام و در زمره دوستداران 
ايشان ھستيد، چرا آنان را متوجه اشتباه و 

 کنيد؟ غفلتشان نمی
اوالً تمامی کسانی که در تجمعات :  پاسخ

ً پيروان  آميز شرکت می اعتراض کنند ضرورتا
راه امام خمينی و ھواداران اينجانب نيستند و 

طلبانی نيز پيدا شوند که با  ممکن است فرصت
قاطی شدن با اين تجمعات، شعارھای خاص 

 .خود را سر بدھند
ً نه تنھا اينجانب بلکه ديگر بزرگواران  ثانيا
فعال در نظام و مردم، وظيفه ندارند پاسخگوی 
شعار ھر شخصی با ھر منش و اعتقادی که 
در ھر گوشه کشور ھر نوع شعاری سر 

دھد باشند زيرا اگر من و شما بخواھيم  می
نوشته  پاسخگوی ھر موضوع و شعار و دست

نوشته و روزنامه و  و ديوارنوشته و پارچه
ای در ھر  سايت و وبالگ و مقاله و غيره

ساعت که ھيچ، تمام  24گوشه کشور باشيم 
عمر ما ھم کفاف واکنش به اين قبيل امور را 

 .نخواھد داد
شما می گوييد که ھيچ ارتباط و :  سؤال
ای با بيگانگان نداريد اما ھمگان  رابطه
ھای  ھا چقدر از شما در رسانه دانند که آن می

کنند؛ پس چرا راه  خود تعريف و تمجيد می
 کنيد؟ خود را از آنان جدا نمی

کنم که ھيچ ارتباط و  چنان تأکيد می ھم:  پاسخ
ای با بيگانگان ندارم و در اين راه  رابطه

ً و در برابر مردم با سوگند به  حاضرم علنا
که  قرآن، اين مطلب را اثبات کنم مگر آن

آقايان، اعضای دفتر و مشاوران اينجانب را 
ھای  که چرا رسانه اين.  قلمداد کنند»  بيگانه«

کنند به  بيگانه از اينجانب تعريف و تمجيد می
ما مکلف به عمل به .  من ارتباطی ندارد

تکاليف شرعی و قانونی خود ھستيم و از امام 

ات  ميرحسين موسوی، نامزد معترض انتخاب
 4جمھوری در نامه ای سرگشاده به  رياست

 .هللا نوری ھمدانی پاسخ داد پرسش آيت
 :متن اين نامه به اين شرح است

 هللا نوری ھمدانی حضرت آيت
 سالم عليکم

ضمن عرض تسليت به مناسبت ايام سوگواری 
ساالر شھيدان امام حسين بن علی عليھما 
السالم، سخنان اخير شما و سؤاالتی که اخيراً 
در جمع خاصی خطاب به اينجانب مطرح 

 .ايد مالحظه شد فرموده
ھايی ھرچند کوتاه و خالصه اما  يالً پاسخ

ھای مذکور  ھايی به پرسش دربرگيرنده پاسخ
که خداوند ھمه ما را به  اميد آن.  گردد بيان می
 .السبيل ھدايت فرمايد احسن
شما خودتان را پيرو و دنبال رو خط :  سؤال

ھای بلند انقالب اسالمی  امام راحل و آرمان
نه «نماييد، چرا در مقابل شعار  معرفی می

تان  ھواداران»  غزه نه لبنان جانم فدای ايران
العملی را  در راھپيمايی روز قدس ھيچ عکس

 بروز نداديد؟
اوالً گويا دفتر جنابعالی، اجازه مطلع :  پاسخ

دھند و يا  شدن شما از سير تحوالت را نمی
ھايی که خود تشخيص  ھا و بولتن تنھا در کانال

 .کنند دھند منحصر می می
ای که پس از روز قدس  اينجانب در بيانيه

صادر کردم از سردادن چنين شعارھايی تبری 
جستم و از ھواداران راه نورانی امام خمينی و 
جنبش سبز ملت ايران نيز خواستم از سردادن 

 .چنين شعارھايی خودداری کنند
ً اينجانب ھمان طور که اعتقادات مذھبی،  ثانيا

کند  روحيات، عملکرد و سوابقم اثبات می
دشمن رژيم منحوس صھيونيستی بوده و ھستم 

ھا  ھا و بيانيه گونه که بارھا در مناظره اما ھمان
نيز تأکيد نمودم، معتقدم به جای برخورد با 

ھا را  ھا بايد به سراغ علل رفت و آن معلول
بايد از خود بپرسيم که چه کار .  درمان کرد

ايم که مردمی که تا کنون چنين شعاری  کرده
ھای پياپی  اند اکنون در راھپيمايی داده سر نمی

دھند؟ بعيد  خود، چنين شعارھايی را سر می
دانم کسی به خاطر انتقاد ميرحسين موسوی  می

از عملکرد دولت چنين شعاری را سرداده 
 .باشد

به نظر من اگر علت درمان شد، معلول ھم 
يعنی اگر به ھمان اندازه که .  شود درمان می

دل مسؤوالن کشور برای قربانيان وھابی و 
سوخت برای شيعيان  حنبلی در نوار غزه می

اميرالمؤمنين عليه السالم و عزاداران حضرت 
سوخت و از ريخته  سيدالشھداء عليه السالم می

را  آمد و جلوی آن شدن خون پاکشان به درد می
گرفتند کسی به خود اجازه طرح چنين  می

 .داد شعارھايی را نمی
چرا بايد رھبران و گردانندگان فرقه :  سؤال

استقالل، آزادی، «سبز در مقابل شعار 
 سکوت کنند؟» جمھوری ايرانی

رسد اطالعات  طبق معمول به نظر می:  پاسخ
دريافتی شما سانسور شده است زيرا اينجانب 
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  !شويد متحد  زمين روی بنيادگرايان
 

انقالب شايان ستايش خمينی در ايران درست 
برھمان مبنای ايدئولوژيک تکيه دارد که 
ايدئولوژی مبارزه امروزی ما در اسرائيل بر 

مفھومی که ما برای يھوه خدای  .آن تکيه دارد
واحد غيرتمند و بی گذشت خود قائليم ھمان 
 .مفھومی است که خمينی از خدای اسالم دارد
 ,ديدگاھھای جھانی ما کامال مشابه ھمديگرند

ھمانطور که بسياری مسائل ديگر ميان ما 
ھر دوی ما برای دفاع از  .مشترک ھستند

ارزشھای سنتی خود در مقابل نوآوری کفرآميز 
يھوه "من وقتی جالل  .امروزی می جنگيم

را می شنوم ھمانقدر احساس رضايت   "متبارک
هللا "  می کنم که اسالم راستين از شنيدن شعار 

يک امام جماعت  .خرسند می شود"  اکبر
جمھوری اسالمی ھر کالمی را که از شريعت 
دريافت کرده است بصورت رھنمودی تکرار 

درست ھمان کاری که ما در مورد  ,می کند
من ساعت ھای متوالی مجذوب  .تورات می کنيم

موعظه ھای مذھبی خبرگان واليت فقيه مانده 
زيرا آنان نيز در خط مبارزه با ليبراليسم و  ,ام

اھم به می خو  .آزاد انديشی ھم رزمان ما ھستند
بنيادگرايان روی زمين متحد  :آنان پيام دھم که 

 !شويد
نقل از مصاحبه خاخام اعظم فرومن با   

 ١٩٩آوريل  ٣٠روزنامه ليبراسيون 

هللا نوری  ھای موسوی به چھار پرسش آيت  پاسخ
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دکتر سروش مشتی سفسطه و مغلطه تحويل او 
و خوانندگان مصاحبه می دھد که ھدف من 

زيرا ھمچنان که اشاره .  پيگيری آنھا نيست
کردم، مصاحبه گر با مھارت و زيرکی در 
انتخاب سوال ھا، او را ملزم به توسل به 
مغلطه و سفسطه کرده است که در تمام 

 . سخنانش پيداست
مقصود من پرداختن به مغلطه کاری ھای او 
در دفاعش از خويشتن و دين و واژهء مرکب 

منظور تبيين و .  است»  روشنفکر دينی«
! تشريح اين عنوان غلط و غلط انداز است
: دکتر سروش در برابر اين پرسش که

شما امروز روشنفکر دينی را چگونه ...«
تعريفش «:  پاسخ می دھد»  تعريف می کنيد؟

من ھميشه می گويم، اگر .  آسان است
روشنفکر غير دينی معنی دارد، روشنفکر 

اگر استبداد دينی معنی .  دينی ھم معنی دارد
 » ...دارد، دموکراسی دينی ھم معنی دارد

به حقيقت آدمی انگشت به دھان می ماند از 
دقت کنيم که چه .  پاسخ اين شھره به فيلسوفی

آسان می خواھد با لفاظی و مغلطه پاسخی 
اگر .  نادرست را به يک پرسش درست بدھد

يعنی چه؟ ...  روشنفکر غير دينی وجود دارد
روشنفکر زمانی روشنفکر است که خود را از 
. ھر قيد و بند سماوی آزاد کرده باشد

انسان دانش .  روشنفکر غير دينی نداريم
آموخته، يا ديندار و دينمدار است و مقيد به 
الھوت که در زمره ی عوام است؛ و يا 

اين تقسيم بندی را .  روشنفکر و آزاد انديش
آقای سروش از کجا گرفته و آورده است؟ 
مغلطه را نيز توجه فرمائيد که می گويد اگر 

استبداد دينی معنی دارد، دموکراسی دينی ...«
ً آقای دکتر سروش»  ...ھم معنی دارد ! واقعا

کجای اين پاسخ سخن .  مرحبا به اين استدالل
يک فلسفه دان است؟ ذات دين ھا يعنی 

استبداد دينی پديده ای متنازع از دين .  استبداد
دين ھا سرشتشان استبدادی است و با .  نيست

ان الدين «.  دموکراسی در دو قطب متنافرند
 ). آية قرآن(» ...عندهللا االسالم

جناب سروش چنان خلط مبحث فرموده اند که 
مصاحبه گر مجبور شده است گذشته را به 

شما به ...  «:  يادش آورد و مچش را بگيرد
صراحت گفته ايد که از دل دين اسالم نمی 

به نظر می .  توان دموکراسی را بيرون کشيد
رسد که اينجا تضاد وجود دارد بين حرف ھای 

 . »شما
البته پاسخ آقای دکتر سروش انکار واقعيات 

خير، چه تضادی وجود «:  است و می فرمايد
دارد؟ من از ماليم شدن دموکراسی و دين 
سخن می گويم و اين غير از بيرون کشيدن 

من و دوستانمان .  دموکراسی از دل دين است
ھميشه صريح اين را گفته ايم که از دل دين 
... نمی توان دموکراسی را بيرون آورد و

مسلمانان می توانند يک زندگی دموکراتيک 
 » ...داشته باشند و

 
 ! آقای دکتر سروش

جدا از لفاظی و بازی با کلمات، ماليم شدن 
معنای اين !  دموکراسی و دين به چه معناست؟

سخن اين است که ھم دين بايد از اوج استبداد 
کمی پائين آيد و اندکی به سوی آزادگی روکند؛ 
و ھم دموکراسی از اين آزادی و آزادگی 
فراوان دست بکشد و به سوی تندی و تيزی 
بگرود تا در يک مقطعی به ھم برسند و نظر 
آقايان ديندار غير معمم در تأمين دين و 

 . دموکراسی ماليم برآورده شود
بله اين است ديدگاه کسانی که به نادرست به 

يعنی ھم دين را .  روشنفکر دينی شھره اند
 دارند و فرايض و واجباتش را به جا 

ھا خالف اين را می گويند و مبانی شان ضد 
پس به فرمودهء شما زدودن ...  اسالم است

زدودن دانش «يعنی »  چيزھای ضد اسالم«
ضمناً شما که ھم اکنون در دانشگاه ھای »  !ھا

و )  بخوانيد سفسطه(امريکا به تدريس فلسفه 
مبانی اسالمی مشغوليد، آيا در اين دانشگاه ھا 
 از عيسوی کردن فضای دانشگاه خبری ھست؟ 

 
 ! آقای دکتر سروش

مرا با دکتر سروشی که می خواست دانشگاه 
ھای ايران را اسالمی کند و به جای ِکشت گل 
و رياحين در باغچه ھای دانشگاه، عطر 
استبداد اسالم را به درس ھا و استادان و 
دانشجويان بپاشد، و دکتر سروشی که در 
مناظره ھای تلويزيونی در کنار آخوند مصباح 
يزدی متحجر می نشست و به تدوين و تبيين 
شريعت اسالمی در مقابل مارکسيست ھا می 

آن دکتر سروش ھمان .  پرداخت، کاری نيست
دکتر سروش آخوند مسلک بی عمامه است که 

در 
تشريح مثنوی موالنا نيز ھمان روش آخوندی 
را بر می گزيد و در تلويزيون آخوندی 

را با مغالطه شرح » نحوی و کشتيبان« داستان
می داد و نحوی را عالِم توصيف می کرد و 
 . علمزدگی را پديده ای زشت و شوم می ناميد

من با دکتر سروشی در گفتگويم که چند سال 
ً اعالم  پيش در مقاله و يا مصاحبه ای رسما

و اين يعنی !  کرد که قرآن کالم محمد است
من .  تغيير و چرخش به سوی معرفت و دانش

و ما آن دکتر سروش را ستوديم و مقدم و 
ورودش را در زمرهء دانشمندان و فالسفه ی 

اما دريغا که آن . خردگرا به خود شادباش گفتيم
دکتر سروش پرتوی گذرا بود که برای لحظه 
ای درخشيد و از روی بيابان اوھام و خرفات 
ايران چون برقی جھيد و دانش آموختگان را 

يعنی دکتر .  اميداوار و سرانجام ماتمزده کرد
سروشی که بدبختانه دوباره به دامن تحجر 
آويخت و حاصلش فرموده ھايش در اين 

 . مصاحبه است
سی درزبرابر انکار دکتر .بی.مصاحبه گر بی

سروش نسبت به دخالتش در کارھای ستاد 
 : انقالب فرھنگی، به او می گويد

شايد علتش اين باشد که از شما به عنوان «
روشنفکر دينی که بسيار بر جامعۀ ايران 
بخصوص برمحافل جوانان ديندار تأثير گذاشته 

 . »ايد، انتظار بيشتری می رفته است
بله، من پاسخم «:  دکتر سروش پاسخ می دھد

من گفته ام که ما چه .  را داده ام در اين باب
من گفته ام که من بزرگترين .  کاری می کرديم

 . »خدمت را به دانشگاه ھا کرده ام
چرايش را مصاحبه گر می پرسد؛ و جناب 

جسم اسالم چيست و چگونه .  و تشخيص باشد
است؟ اسالم جسم ندارد و ھرچه ھست، مشتی 
معنا و مفھوم است که در قرآن تأليف حضرت 

 . محمد آمده و دردسترس ھمگان است
شما که به درستی به تمام کتاب قرآن   -3

احاطه داريد و به شريعت و فقه شيعه مسلط 
ايد، می خواستيد چه چيزی از اين مجموعهء 
ناھمگون و ديکتاتور پرور بيرون بکشيد و به 
نام روح اسالم به دانشجو و دانشگاه ھديه 
دھيد؛ که فرموده ايد می خواستيم خرافه زدائی 

 کنيم؟ 
به ھمين روال بايد پرسيد روح اسالم چيست؟ 
شما اگر واجبات و فرائض يعنی نماز و روزه 
و زکات و حج و جھاد را از اسالم بگيريد، 

در نتيجه ھمان چيزی .  دين تھی خواھد شد
باقی می ماند که مسلمانان لندن در آن محيط 
آزاد به صورت شعار بر روی دست گرفته اند 

ما ھرکس را که به اسالم کج نگاه کند «که
گردن می زنيم؛ و جھانيان بايد ھمه از اسالم 

 » ...پيروی کنند؛ و
آنگاه، آقای دکتر سروش در برابر پرسش 
مصاحبه گر در مورد مسئوليتشان در ستاد 
انقالب فرھنگی، به اين مغلطه متشبث می 

ستاد انقالب فرھنگی ابتدا ھفت «شوند که 
اما .  عضو داشت و سپس به سی عضو رسيد

چرا نام ديگران مطرح نيست و تنھا می 
خواھند تمام مشکالت را به پای من 

در «:  و می فرمايد)  نقل به معنی(»  بنويسند؟
آن زمان ھريک از  اعضای شورا نظر 
شخصی خود را به عنوان شورا، جاری و 

 . »ابالغ و اجرا می کرد
واکنش شما در برابر !  خوب، جناب سروش

اين بی انظباطی و بی اخالقی چه بود؟ آيا 
دست کم نمی توانستيد اين عدم رعايت 
مقررات را به گوش مردم برسانيد و استعفا 
دھيد و خود را از اين مسئولّيت آبرو شکن 

 برھانيد؟ 
ھدف شما ]  آيا...[«:  در برابر اين پرسش که

در واقع اين بود که دانشگاه ھا را اسالمی 
بله، ھدف اين بود که «:  فرموده ايد»  کنيد؟

به اين معنا که .  دانشگاه ھا را اسالمی بکنيم
اگر چيزی ھست که ضد اسالم است از آنجا 

البته حقيقتش چيز ضد اسالمی چندان .  بزدائيم
 . »وجود نداشت

نيافتيد »  چيز ضد اسالم«نخست بپرسم اگر 
چرا آن ھمه استاد و دانشجو را از تدريس و 
تحصيل محروم کرديد؟ من خود مبتال به اين 
فاجعه بودم و خواھر زاده ام را از دانشگاه 

پس از يک سال و چند ماه .  بيرون کرده بودند
به توصيهء يکی از دوستان به خدمت حجت 
االسالمی شريعتمدار رسيديم و با پرداخت 

فالن ...  وجوه شرعی نامه ای گرفتيم که 
دانشجو را من می شناسم و او جوانی 

در ...  خداشناس و مسلمانی متعبد است و
ضمن شما می دانيد که دانش ھای تجربی و 
ً ضد دين ھای  حتا بيشتر علوم انسانی، دقيقا

 . الھوتی بويژه اسالمند
بعد پرسش اين است که آيا اسالمی کردن 
دانشگاه ھا به مفھوم طرد تدريس دانش ھای 
تجربی نيست؟ آخر دين اسالم بنا بر آيات 
قرآن، آسمان را سقفی بی ستون توصيف می 

ولی دانش .  کند و زمين را مسطح می پندارد

سی فارسی با آقای .بی.راديو تلويزيون بی
دکتر عبدالکريم سروش فيلسوف مسلمان و 
تئوری پرداز پيشين حکومت واليت فقيه 

 8مصاحبه ای دارد که در تاريخ سه شنبه 
دسامبر برروی سايت فارسی اين شبکه درج 

اين مصاحبه را آقای عنايت فانی انجام .  است
داده و به حق خوب از عھده برآمده و 
پرسشھای مناسبی را مطرح کرده است و 
سروش را به واماندگی کشانده و او را مجبور 

 . کرده که مرتب به مغالطه متوسل شود
ھرآنچه را آقای دکتر سروش در مورد 
دخالتش در رفتار و کردار و اجرای تصميم 
ھای اعضای ستاد انقالب فرھنگی در پاسخ به 
پرسش ھای مصاحبه گر می گويد، نوعی بيان 
رفع تکليف و تبرئه ی خود از گناه و ُجرم 
آواری است که اين استاد دانشگاه در سال ھای 
نخستين انقالب بر سر دانشگاه ھا و دانش 

در اين دفع افترا و .  آموختگان ريخته است
رفع اتھام ھا که نزد روشن بينان و آگاھان به 
امور، افترا و تھمت نبوده و عين واقعّيت 
است، ذره ای دليل موجه نيست جز اينکه به 
روشنی در می يابيم که پاسخ ھا بيشتر به 

 . دروغ آلوده است تا بيان واقع
شما در تلويزيون گفته : در پاسخ اين پرسش که

دانشگاه ھا بايد عطر و بوی انديشه ی ...«ايد 
اسالمی به خود بگيرند و اين گلستان، گلستان 

 » ...معطری باشد
البته دانشگاه ھای ما امروز عطر «:می فرمايد

منتھی اين نکته احتياج .  و بوی اسالمی ندارند
برداشت ما از اسالم و ...  به توضيح دارد

اصالً درک معنای کلمه اسالم نزد ما و نزد 
کسانی که متوليان امور بودند، فقيھانی که 

وقتی ...  مصدر امور بودند، فرق بسيار دارد
آنھا می گفتند اسالمی، منظورشان جسم اسالم 

 » ...و ما غرضمان روح اسالم بود... بود
 

 : ممکن است بفرمائيد! آقای دکتر سروش
» دانشگاه ھا عطر و بوی اسالمی بگيرند«  -1

يعنی چه؟ و اصوالً عطر و بوی اسالمی 
چگونه بوئی است؟ اگر منظورتان دميدن 
استبداد دين زير نام عطر اسالم در دانشگاه 
است، وای به حال آن مکان و دانشگاه که با  

آن روح مورد .  ستم ھای اسالم عجين شود
نظر شما تنھا در مساجد و تکايا وجود دارد که 
مؤمنان مانند بز اخفش آھسته می آيند و پس از 

اگر .  شنيدن مھمالت، آھسته تر می روند
منظورتان ھمان عطر و بوی شيميائی است، 
اسالم جسم نيست که چنين بوئی از آن ساطع 

شايد از سر شوخی بگوئيم درس فيزيک .  شود
و شيمی اگر با بوی اسالم آغشته شوند، 

بوی تعفنش را از دست »  انيدريد سولفورو«
می دھد و بوی سالن تشريح و البراتوارھا به 

 . عطر اسالم تبديل می شود
مقصودتان از جسم اسالم چيست؟ شما که   -2

و »  ذات«فيلسوف ھستيد، بی ترديد تفاوت بين 
را می دانيد؛ و »  َعَرض«معنا و جوھر و 

دين ھا، و .  توفير جسم و معنی را می شناسيد
به طور کلی تمام ايدئولوژی ھا، ھمه َعَرض و 

اسالم ھرچه ھست .  معنا ھستند و جسم ندارند
بار معنائی و معنوی   -درست يا نادرست   -

جسم يعنی .  دارد و قائم به وجود و ذات نيست
پديده ای که با حواس پنجگانه آدمی قابل درک 

 روشنفکر دينی به نام مغلطه ای  ۀدربار
 ! دکتر سروشو سخنی با آقای 

 محمد علی مھرآسا 

عنوانی است کامالً دينی روشنفکر 
نادرست و ادعائی جز جمع اضداد 

ھم روشنفکر و ھم واژه ی .  نيست
روشنفکری را امروز دستکم تمام 
. اربابان دانش و معرفت می شناسند

جدا   -فکر روشن و انديشه ی منور
يعنی ذھنّيتی   -از گرايش ھای مادی

اوھام فارغ از ھرگونه وابستگی به 
؛ يعنی انديشه ای و ايھام و ابھام

شسته رفته از ھر باور و پندار 
؛ يعنی تفکری دانش پذير و خرافی

خردگرا و خالی از ھر عقيده و 
معاد و بھشت و جھنم ايمان به 

ساختهء دين ھای عيسوّيت و 
 . اسالم
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اينرا . حكومت فاسد شما را سرنگون خواھند كرد  ،زنان
 ! مطمئن باشيد

 

 پاسخی به حمالت لمپنی آخوند علم الھدی عليه زنان آزاده ايران
 

زنان به  ،با بغض و كينه  ،اين ھفته در نماز جمعه شيراز ،علم الھدی امام جمعه مشھد
وی در اين رجز .  ناميد"  پياده نظام دشمن"    ،"  فساد"  زنان را عامل .    منزجر از حكومت اسالمی حمله كرد

 ! خوانی لمپنی خواھان سركوب بيشتر زنان  شد
و "  خر دجال"با داستان  ،سی سال است كه مشتی آخوند از گور برخاسته . اين حمالت برای ما زنان آشنا است

البته با كمك صدھا زندان و ھزاران مزدور اسلحه به دست و صد البته با كمك اسيد  ،"  زن ناموس مرد است "  
پاشيدن به صورت زنان و شالق و تجاوز و شكنجه و اعدام و سنگسار بر ميليونھا نفر در ايران حكومت 

 .ميكنند
امروز ھمين زنان به پا خاسته و اعالم ميكنند كه جانشان از اين حكومت و فرھنگ ضد انسانی و زن ستيز آن 

 . به لب رسيده است
به پا  ،طعم تلخ يك حكومت فاسد و زن ستيز را چشيده اند ،ھمه زنانيكه در تجربه روزانه خود ،زنان آزاده

 ،زنانی كه حق طالق از آنھا گرفته شده!  خاسته و با صدای بلند اعالم كردند كه حكومت ضد زن نميخواھيم
 ،جزو قانون اساسی آن مملكت است ،سالگی به آنھا ٩تجاوز رسمی در سن  ،دختران جوانی كه ديده اند 

زنانيكه ديده اند آخوند قرون وسطايی و كپك  ،زنانيكه از ھمه فعاليتھای سياسی و اجتماعی رسما محروم شده اند
بھمراه خيل عمله و اكره حكومتی آنھا را به چشم يك وسيله تمتع جنسی می بينند و ميخواھد آنھا  ،زده اسالمی

زنانی .  را در خانه زندانی كرده  و در جامعه با يك سلول انفرادی به اسم چادر اجازه رفت و آمد به آنھا ميدھد
شاھد ھستند كه اين حكومت با وقاحت زن و مرد را جدا كرده و علنا اعالم ميكند كه زنان انسان  ،كه روزانه 

زن ستيزی از سر و روی اين .  يعنی مردان و آخوندھا تصميم بگيرند"  جامعه"  نيستند و در مورد آنھا بايد 
يعنی اينكه ھمزمان چھار زن  ،حكومتی كه فرھنگ آخوندی در مورد زنان را رسميت داده.  حكومت می بارد 

رسمی و صدھا زن صيغه ای ميتوان داشت و ھر جا كه دستت به زن رسيد به او در دانشگاه و در زندان و 
 . !!! خانه و مدرسه ميتوانی تعرض كنی

اين نسل مدرن و انسانگرا به پا خاسته و با ھمين اخالقيات و با ھمين تلقيات  ،امروز در ايران  نسل جوان 
انسانی است برابر با مرد كه در مورد  ،زن وسيله تمتع مردان نيست ،زن ناموس ھيچ كس نيست.  مقابله ميكند

امروز زنان منزجر از قوانين و فرھنگ ضد .  روابط خصوصی و فعاليت اجتماعی اش خودش تصميم ميگيرد
آخوندھا و مرتجعين و حكومت فاسد اسالمی بايد گورش  ،زن اسالمی به پا خاسته و با صدای بلند اعالم ميكنند

 .را گم كند
بلكه بسياری از آنھا  ،زنان بسياری در ميتينگھای اخير نه فقط در نقش رھبران اعتراضات  حضور داشتند

اين حركت رعشه مرك بر تن حكومت علم الھدی ھا  انداخته  و اينھا برای .  حجابھا را عمال كنار گذاشته بودند
دفاع از ميلياردھا دالر پول دزدی و قدرت و حكومت اشان فرمان سركوب و جنايت بيشتر و سبعانه تر عليه 

 ،غافل از اينكه اين تشبثات كامال بی اثر است و كشتی اين حكومت وحشی  ،زنان و مردم معترض را ميدھند 
 .  سوراخ شده و بزودی اين بساط ظلم و ستم  سرنگون ميشود

 : علم الھدی ميگويد 
رواج بی حجابی و منکرات از عوامل مھم زمينه ساز اھانت به ارزشھا و مقدسات اسالمی در روز عاشورا 

 "بود
رواج بی حجابی زمينه ساز مھمی است به حمله  به ھمه مقدسات حكومت !  ما اين اتھام را می پذيريم

 ،ارتشا ،اعدام ھمجنسگرايان ،اعدام نوجوانان ،آدمكشی ،فساد اداری  ،مفتخوری ،يعنی  حمله به  دزدی.اسالمی
اين اتھام را ما می .  در يك كالم بی حجابی يعنی كشيدن ستون از زير پای حكومت اسالمی...   و...  تقلب و 
 . پذيريم

حكومت  .  ما ھميشه گفته ايم كه حجاب سنگر و سمبل و پرچم جنبش اسالمی وحكومت اسالمی ايران است
مھمترين عرصه نبرد مردم .  اسالمی بدون حجاب غير ممكن است و علم الھدی اينرا خوب تشخيص داده است

پس .  بر سر  آزادی و سنتھای مدرن و بر عليه مذھب و عقب ماندگی است،و زنان با حكومت بر سر حجاب
 ! پيش بسوی سرنگونی حكومت اسالمی  ،پيش به سوی بی حجابی 

 مينا احدی   
  ٢٠١٠ژانويه  ١٠

minaahadi@aol.com  

 !قصه شاھی که از خر مراد افتاد 
  فرشين مالیری 

قدیميھا داستان آن مصاحبه خنده دار محمد رضا شاه را که گفت یکبار از 

و کاریکاتور روزنامه توفيق را برای !  اسب  افتادم و حضرت عباس مرا گرفت

 .ما تعریف کرده اند

بھمن سالروز سقوط شاه از خرش بود ولی این بار حضرت عباس یا  ٢٢ 

روحانيون مذھبی که وی به عنوان مذھب رسمی کشور اعالم کرده  بود 

آیا .  ترجيح دادند پشت وی را خالی کنند و بر روی موج انقالب سوار شوند

وضعيت این روزھای رژیم والیت !  باید این روز را جشن بگيریم؟ چرا که نه

آخر خط، :  است ۵٧-۵۶فقيه کامال شبيه رژیم سلطنتی در سالھای 

بھمن سالروز قطع بازوی سلطنت اختاپوس نظام   ٢٢!!  سقوط از خر مراد

گر چه انقالب مردم ایران موفق به نابودی این .  سرمایه داری است

 .اختاپوس نشد اما حداقل یک بازوی آنرا قطع کرد

بازوھای .  یک بار دیگر در یک وضعيت تاریخی منحصر به فرد قرار گرفته ایم 

دیگر مثل دین، ناسيوناليزم، بازار آزاد و خانواده پدر ساالر ھمچنان کار می 

آیا باید یک بار دیگر .  کنند، اما بطور یقين عمر بازوی دین به سر آمده است

به قطع یک بازو بسنده کنيم یا وقت کشتن این اختاپوس است؟ کسی 

این را وضعيت تاریخی و آگاھی عمومی مردم ایران تعيين می !  نمی داند

شاید بن بست سرمایه داری جھانی بتواند به این انتخاب تاریخی .  کند

 .کمک کند

تمام گزینشھایی مانند جمھوری شبه اسالمی اصالح طلبان، سلطنت  

شيعه بازماندگان پھلوی یا پادشاھی زردشتی انجمن پادشاھی ایران، 

 . ھمه و ھمه بھانه ھایی برای زنده نگه داشتن این ھيوال ھستند

قومی و انداختن تمام تقصيرھا به گردن اعراب،   -تحریک احساسات ملی

ترساندن توده ھا از آزادی روابط جنسی و ھمجنس گرایی، ازلی و ابدی 

جلوه دادن نظام خانواده، صحبت کردن از بازار آزاد به مانند یک نھاد 

مقدس، اینھا را رسانه ھای بورژوازی با وقاحت تمام ھمه روزه تکرار می 

اما راه حل نھایی بدور ریختن تمام اینھا، تشکيل جمھوری شورایی .  کنند

 .و اشتراکی کردن ابزار توليد است

بھمن ھنوز ھم روز خوبی برای بھم زدن جامھا و نوشيدن  ٢٢با این حال 

 .                        به اميد آزادی و برابری است

 سوء قصد تروريست اسالمی به کاريکاتوريست دانمارکی 
 

ه وارد  ی ک پليس دانمارک به تروريست اسالمی سوماللياي
ورھای  ات ک اري وريست ک منزل کورت وسترگارد کاريکات

 . ، شليک و او را زخمی کرد2006محمد در سال 
راه  م ارد ھ به گزارش رسانه ھای دانمارک کورت وسترگ
ه  با ھمسر و نوه اش در منزل خود در شھر آرھوس بود ک
ا  ه شد و او را ب ناگھان مردی با شکستن شيشه وارد خان

 . چکش تھديد به قتل کرد
ه  ژه ای است ک اق وي ارد دارای ات رگ منزل کورت وست

يس است ای .  مجھز به وسايل ارتباطی برای تماس با پل آق
وسترگارد پس از آنکه فرد ياد شده وارد منزلش می شود 
ھمراه با نوه اش به اين اتاق می گريزد و بالفاصله با فشار 
ط است  ب رت يس م ل دادن دکمه خطر که مستقيما به اداره پ

روھای .  مامورين را از اين حادثه مطلع کرد ي دقايقی بعد ن
يس .  پليس وارد منزل شده و به اين فرد تيراندازی و او را زخمی کردند ل دازی پ ران ي در اثر ت

 .اين شخص از ناحيه ران و بازو مصدوم می شود
انتشار کاريکاتور کورت وسترگارد اعتراضاتی را از سوی تروريستھای اسالمی در سراسر 
د ي ام . جھان بوجود آورد که به حمله به سفارتخانه ھای دانمارک و نيز کشته شدن دھھا نفر انج
ود مب ب ه ب ه ب ي ب ه اش ش ام ه عم . او در کاريکاتور جنجالی خود تصويری از محمد کشيد ک

 .تروريستھای اسالمی يک ميليون دالر جايزه برای سر آقای وسترگارد تعيين کرده اند
از چھار سال قبل که کاريکاتورھای آقای وسترگارد در يک روزنامه دانمارکی چاپ شد، وی 

ای .  چندين بار تھديد به قتل شده است ای آق ف ت دد موجب اخ ع درگيری ھا و تھديدھای جانی مت
دگی عادی  وسترگارد شد، اما وی سال گذشته تصميم گرفت از مخفی گاھش خارج شود و زن

 .خود را از سر گيرد
پليس دانمارک گفته است اين فرد با گروه الشباب که يک گروه اسالمی تروريستی در سومالی 

اين فرد با .  است، ارتباط داشته و مظنون به فعاليت ھای تروريستی در شرق آفريقاست
برانکار به دادگاه آورده شده و رسما متھم به تالش برای قتل کورت وسترگارد، 

 .کاريکاتوريست دانمارکی شده است

 

 برنامه تلويزيونی از 
 سيامک ستوده
 E2در کانال تلويزيونی 

 )بوقت تورنتو(شب  10تا  50/7شنبه 4شنبه و 2ھر 
  1or 2 am on the same night ( other times randomly): باز پخش 

  905-237-6661تلفن تماس با برنامه  
 را نداريد، فرکانس زير را جستجو کنيد،  E2 اگر کانال

  1206022000 ¾ Horizantal 

  com.mardomtv.wwwبرای ديدن برنامه از طريق اينترنت در سايت 
 .کليک کنيد  E2روی 



 

Courage is not the absence of fear, rather a principle which has priority over fear! 

 ماھنامه روشنگر
Rowshangar 

www.rowshangar.com 
rowshangar1@yahoo.com 

Tel:(905) 237-6661 
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 خدمات کامپيوتری کيان  

 
رفع ھر گونه مشکل کامپيوتری برای 
 ... Laptop , Desktopکامپيوتر ھای خانگی و اداری اعم از 

اعم از ( شبکه و ايمن  نمودن تمام کامپيوترھا با کمترين ھزينه 
Wireless , Cable( 

 Systemو ھرگونه مشکلی که Security Cameraکنترل  
Security    شما وجود دارد را بنحو احسن برطرف خواھم کرد 

بدون آسيب رسيدن به اطالعات (ازبين بردن ھرگونه ويروس 
 )شما

ارتقاع سخت افزاری و نرم افزاری و ھمچنين ازبين بردن 
Genuine  و ھرگونه مشکلی که وجود داشته باشد با تضمين. 

و با پايين ترين ھزينه وبا Website, Business Cardطراحی  
 سه ماه پشتيبانی رايگان

نصب قويترين آنتی ويروس، آنتی اسپم $ 60با اين پرداخت فقط 
ھزينه يک سال را . خواھد شد  Expire  2018که سال ...  و

 .سال ايمن باشيد 9پرداخت کنيد وتا 

نامحدود ماھيامه  Download(5Mb)ارائه اينترنت پرسرعت با 
در غير اينصورت ) شرايط قرارداد پيش پرداخت يکساله($ 19فقط 

 $38ماھی 

 $ 170فقط  4مدل پنتيوم  IBMفروش کامپيوتر

به مدت يکسال تماس تلفنی $ 80شما می توانيد با پرداخت 
 نامحدود  به کانادا و امريکا داشته باشيد 

 :اينھم بعنوان بونس
و ديدن تمام کاناھای  Satellites TVنصب :تکنولوژی جديد

نصب رايگان و ديدنش ھم رايگان و ). کانال 4000(معتبر دنيا
 .نيازی نيست قطعه ای بخريد يا کاری انجام دھيد

 :خدمات ديگر
از قبيل برق مسکونی ، تجاری و صنعتی :اجرای پروژھای برقی 

 ، قيمت و کيفيت غيرقابل رقابت )جزئی تا کلی(

kianp2002@yahoo.com Email: 

(647) 500-5105 


