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 روضه خوانی يک مسلمان در مراسم يادبود يک بی خدا
اولين . در اين ماه تورنتو شاھد اتفاقاتی بود که بررسی و اشاره به آنھا ضروری بنظر می رسد

واقعه مرگ تاثر برانگيز ايرج عماد يکی از ھمکاران جرايد تورنتو و منجمله نشريه خود ما 
اما آنچه که من در . بود که خوانندگان روشنگر خبر آنرا بی شک در نشريات ديگر خوانده اند

که در مقاالت ديگر از آن ياد  -اين زمينه قصد پرداختن به آنرا دارم، نه خود ايرج و عقايد او
بلکه، رفتار غير صادقانه بازماندگان و عملکرد فرصت طلبانه و شيادانه مرده  -شده است

خواران جور و واجور اوست که در اين مورد تاکنون جز در روشنگر در نشريات ديگر 
می گويم مرده خواران، چرا که معتقدم مرده خواران کسانی اند که وقتی . چيزی به رشته ی تحرير در نيامده است

انسانی در قيد حيات است با او کاری ندارند و حتی با وی دشمنی و مبارزه می کنند، اما پس ار مرگش، با مجيز 
خوانی، ابراز دوستی، دروغگوئی و تحريف واقعيات، مرگ او را وسيله رونق بازار خود قرار داده، از آن در 

از کسی . جھت عقايد و منافع خود بھره برداری می کنند

   مذھب و ارزش ھای اخالقی جديد در جامعۀ بدوی عرب 
 بخش دوم
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 رستاخيز وجدان
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 صفحه عنوان مطلب

ايرانيان ساکن . من اينرا با اطمينان به شما بگويم
توزنتو، اکثريت قريب به اتفاقشان مانند ھمه ی مردم 
ايران از جمھوری اسالمی منتفر و در واقع از 

تظاھرات مذھبی شما و . قربانيان زخم خورده ی آنند
روابط حسنه تان با مساجد و مراکز مذھبی در تورنتو 
در دل آنھا جز نفرت و انزجار چيز ديگری ببار نمی 

آنھا نه به نماينده ای سازشکار، بلکه به کسی . آورد
نياز دارند که بجای اين نوع ماليمت ھا و خوش و 
بش ھا با نھادھای مرتبط با جمھوری اسالمی، 

اصول . قاطعانه با آنان مبارزه و آنھا را افشا کند
انسانی، منجمله مبارزه با جمھوری ننگين اسالمی را 
بر منافع شخصی و انتخاباتی خود ترجيح دھد، 

از منافع واقعی . سازشکار و باری به ھر جھت نباشد
مردم بی پروايانه دفاع نمايد، و بجای تظاھر به 
سرسپردگی به مردم، واقعا و در عمل مجری 
خواستھای آنھا، خواست ھای واقعی شان منجمله کوتاه 
کردن دست حزب هللا از زندگی مردم در اينجا و در 

فراموش نکنيد که روشنگر دو سال . داخل ايران باشد
پيش درست به ھمين منظور، يعنی جلوگيری از دست 
انداری حاج آقا مصباح به حق آزادی بيان مردم در 
تورنتو بوجود آمد و وظيفه وقفه ناپذير خود را مبارزه 
با اين عناصر و افشای ھرکسی که در مسير آنان قدم 

اگر ما به اينجا آمده ايم تا از مزايای . بردارد قرار داد
 -در ھمين حد ھم -زندگی در يک جامعه ی آزاد

برخوردار باشيم ، پس بايد از اين آزادی نه فقط برای 
عيش و نوش و رفاه زندگی خود، بلکه برای پاسداری 
از آن، برای مبارزه با انحرافات و شيادی ھر مدعی 
خدمت به مردم، و برای مبارزه بی ھراس و قاطع با 
ھر نوع کجروی و خرافه پرستی در جامعه استفاده 
کنيم، و اينکار را حداقل تا آنجا که به ما باز می گردد 

اين وظيفه و نقش . تاکنون کرده و باز ھم خواھيم کرد
اگر در جامعه . يک جريده مستقل در جامعه است

جرايد مستقل وجود داشته باشند، نه جرايدی که به 
نرخ روز نان می خورند و دائما بنابر منافع خود 
مالحظه کاری بخرج ميدھند، آنوقت کار شيادی و 
دروغگوئی برای مقامات عمومی، چيزی که در مورد 
ايرانيان قرنھا جريان داشته و ما متاسفانه به آن خو 
. کرده ايم، دشوار بلکه غير ممکن خواھد گشت  

ل  ق نمونه ديگری از اھميت و لزوم وجود نشريات مست
ی  ن و منتقد در جامعه مسئله آقای بنی طبا و عقب نشي
رھات  ا ت گر ب ظری روشن ارزه ن ب اخير ايشان در م

اين يکی ديگر از محاسن . مذھبی ايشان است-خرافی
ه  رام ب داشتن جرايد مستقل و مبارزه جوست که با احت
ه بحث در  حق بيان ديگران، بطور منطقی و علمی ب
د و  ردازن پ مورد نظريات مطرح شده توسط ديگران ب
رھنگ  ات و ف ي ه سوی اخالق ه ب ع ام از انحراف ج

ای . نادرست جلوگيری بعمل آورند م آق من فکر می کن
ات  بنی طبا ھم با تشخيص درست اين مطلب که مباحث
ه اسالم  ل جم ن علنی مذھبی به نفع ھيچ دين و مذھبی م
ھر  نيست، شمشير آخته خود را که در ابتدا بی مھابا ب
ه  سو پرتاب می کرد و بخيال خود چپ و راست ضرب
ه از  ه ک ت ن دانس ميزد در نيام کرده، صالح را در اي
ران  حه ی خود در اي طرح مقوالت مذھبی در صف
استار خودداری نموده، به نصايح صرفا اخالقی خود 

د ن اشد، . بسنده ک ن، اگر حدس من درست ب راي اب ن ب
مباحثات يکی دو ماھه اخير روشنگر با مطالب ايشان 
وھای  دگ ن ل کی از ب به سرانجام خوب خاموش شدن ي
ران  جمھوری اسالمی در تورنتو و در ھفته نامه ی اي
گر  کی دي استار منتھی شده که اينرا ھم بايد بحساب ي
ه زدائی و  از پيروزی ھای اين نشريه در جھت خراف

ن .  مبارزه با خرافات مذھبی دانست ي ن اميدوارم که چ
 . باشد

 سيامک ستوده 

پس چرا اينرا در مبارزات انتخاباتی برای رای 
دھندگان خود نمايان نکرده بود؟ ويا آنکه ايشان واقعا 
غرض خاصی ندارند و در ھر مجلس و محلی به 
فراخور حال سخن می گويند و از اينرو از ھمه ی 
آيات، از قران و انجيل گرفته تا تورات، برای جلب 
قلوب رای دھندگان استفاده می برند که اينھم به 
اقتضای  اينکه ايشان عضو حزب ليبرال و در نتيجه 
فردی سازشکار می باشند، قابل درک است، جز اينکه 
پس چرا در مراسم يادبود شادروان عماد که خود وی 
و بسياری از حاضرين از دشمنان خدا بشمار رفته و 
بقول آقای مذنبی ھيچ عالقه ای به بازگشت پس از 
مرگ بسوی او را ندارند، ايشان سوراخ دعا را گم 

و سرانجام . کرده، آيه انا اليه راجعون را می خوانند
اگر ايشان خود را يک فرد معمولی با اعتقادات ماليم 
اسالمی ميداند که سمت نمايندگی يک جمع مختلط را 
بعھده داشته و از اينرو قصد تبليغ و ترويج ھيچ مذھب 
بخصوصی را ندارد، پس باز چرا ايشان با آيه پراکنی 
ھای متوالی در اينجا و آنجا رفتاری مخالف آن از 
خود بروز داده، مغاير رفتار يک نماينده پارلمان در 
کشوری الئيک که در آن دين از دولت جداست، عمل 

بنابراين می بينيد به ھر صورت که نگاه . می نمايد
کنيم کار آقای مريدی تناقض آميز بوده به عقل جور 

من حتی پا را از اينھم فراتر می گذارم و . در نمی آيد
از آقای مريدی سؤال می کنم اگر شما ھيچ گرايشی به 

چگونه  -که مطمئنا نداريد -جمھوری اسالمی نداريد
بخود اجازه می دھيد به مسجد امام علی برويد، در 
آنجا صحبت کنيد و حتی اگر من اشتباه نکنم قران 
بخوانيد، ولی ھيچ اشاره ای به جمھوری اسالمی و 
جنايات روزمره آن نکنيد؟ شما حداقل بعنوان يک 
سياستمدار بايد مراقب اعمال و رفتار خود و نتايج 

مسجد امام علی از لحاظ . سياسی آن باشيد
ايدئولوژيک ھمان مرامی را تبليغ می کند که 
جمھوری اسالمی شب و روز از رسانه ھای جمعی 

خود آقای مصباح ھم مرتب در . اش تبليغ می نمايد
کمال صحت و سالمت به ايران رفت و آمد دارد و 
ھيچگاه ھم جنايات جمھوری اسالمی را در مسجد 

بنابراين، ھر عقل . خودش محکوم نکرده است
متوسطی اين نتيجه را می گيرد که آقای مصباح در 
جھت خواستھای جمھوری اسالمی عمل نموده مسجد 
وی از پايگاه ھای اعالم نشده نظام نکتبار اسالمی 

شما اقای مريدی بمن بگوئيد کدام .  بشمار می رود
جنبه از رفتار و کردار شما با کردار و گفتار مسجد 
امام علی و آقای مصباح تفاوت اساسی دارد؟ شما خود 
را مسلمان که ميدانيد و از اينرو با جمھوری اسالمی 
ھم نظری ايدئولوژيک داريد، با آيه خوانی ھای خود 

با . در مجامع عمومی، تبليغ اسالم ھم که می کنيد
مسجد امام علی و شايد ساير مساجد ھم که رفت و آمد 
و روابط حسنه داريد، و وقتی ھم که به آنجا ميرويد 
ضمن سخنان خود جمھوری اسالمی را محکوم نمی 

آنوقت چگونه می خواھيد ما قبول کنيم که قران . کنيد 
خوانی شما در مراسم ياد بود ايرج عماد يک اشتباه 
ناخواسته و امری سھوی بوده است؟ البته، من 
بھچوجه عقيده ندارم که شما با جمھوری اسالمی 

چون اين با سياست . ھمگام بوده به آن گرايش داريد
آنچه که ظن من . حزب ليبرال چندان ھم آھنگی ندارد

بيشتر به آن گرايش دارد اينست که شما بنا به سرشت 
سازشکار خود و حزبتان، و بخاطر اينکه مھمترين 
مسئله برای شما جلب آراء و حفظ موقعيتتان در 
پارلمان می باشد، سعی داريد با ھمه روابط حسنه 

بنابراين، . برقرار نمائيد، حتی با جنايتکاران اسالمی
اظھارات اسالمی شما در اينجا و آنجا نوعی خوش 
رقصی برای جلب قلوب مسلمين است و بس نه چيز 

شما البته مختاريد که ھرگونه که می خواھيد . ديگر
ولی . عمل نمائيد و کسی نميتواند مانع کار شما بشود

که عليرغم درگيری ھای متعدد با او و 
سانسور مقاالت ضد مذھبی اش، باز ھم ادعای دوستی 
با او را می کند، تا خادمين و متوليان حرامزاده، 
دروغگو و حيله گر مسجد که وقيحانه و برای 
بازارگرمی دکان حيله و فساد خود، به او که مرتد 
ِبود، سر خود دوباره لباس مسلمانی می پوشانند، تا 
نماينده پارلمان که بجای پيگيری خواستھای موکالنش، 
در ھر مسجد و منبر و جشن و يادبودی حضور يافته 
تا دل حاضرين را بھر قيمتی که شده، حتی به قيمت 
روضه خوانی بر سر يادبود يک بی خدا، برای 
انتخابات بعدی بدست آورد، و يا خانواده و خصوصا 
پسر فرد متوفی که با تظاھرات مذھبی تھوع آور 
خود، پاس عقايد او را نگاه نداشته، مرگ او را وسيله 
پيشبرد عقايد و مقاصد نامعلوم شخصی خويش قرار 

اينھا بنظر من ھرکدام به شيوه ی خود مرده . می دھد
خواری می کنند تا از اين ميان برای خود بھره ای 

اما ما شايد ھيچيک از اينھا را از نزديک نمی . ببرند
با . شناسيم و به عقايد و نيات درونی شان واقف نيستيم

اينحال، آنچه که ما را به چنين استنتاجی مبنی بر نيات 
سودجويانه ی آنان رھنمون می شود، ھمانا مشاھده 
تناقض در گفتار و کردار آنانست، و گرنه چرا چنين 
شک و ظنی را در مورد کسانی که مانند آقای 
افصحی، مذنبی و مصلی نژاد صادقانه ايستادند، 
حقيقت گوئی کردند و از نظرات ضد مذھبی عماد 
تجليل و از رياکاری ديگران تنقيد کردند بخود راه 
نمی دھيم؟ من باب مثال، چرا خادم و پيشنماز مسجد 
! که شب و روز مردم را با ارجاع به کتاب مقدس
خود از دروغ گوئی برحذر می دارند، خودشان 
اينچنين وقيح و بی شرمانه دروغ گفته، مدعی مسلمان 
شدن يک فرد سر تا پا بی اعتقاد به خدا و مذھب می 
شوند، و يا بدتر از آن، چرا آقای مريدی نماينده 
مجلس ايالتی کانادا بايد در مراسم يادبود يک فرد بی 
خدا، بی اعتنا به عقايد او، قران خوانی کند؟ ممکن 
است گفته شود که ايشان از عقايد متوفی بی اطالع 
بوده و ھمانطور که به آقای مذنبی و برای جلوگيری 
از پخش نوشته انتقاد آميز ايشان تلفن زده و اظھار بی 
اطالعی کرده، در اين زمينه مقصود خاصی نداشته 

ولی در صورت حتی قبول چنين فرضی ھم. است
چون گويا سخنران قبلی آقای ساراس در حضور (

خود آقای مريدی به المذھبی خود و عماد اشاره کرده 
سؤال اينجاست که اساسا چرا آقای مريدی ) بوده است

که بايد در پی کار وکالت مردم در پارلمان باشد، بلند 
می شود می آيد بر سر يابود يک متوفی سخنرانی می 
کند؟ آيا ايشان اينکار را در مورد ھمه مرده ھای شھر 
انجام ميدھند؟ و عماد ھم يکی از آنھا بوده؟ که در 
اينصورت ما بايد از تغيير شغل ايشان بی اطالع مانده 
باشيم، و يا چون ايرج عماد شخصيت غير متعارفی 
بوده، ايشان ھم الزم ديده بطور استثنائی در مراسم 

ولی باز در اينجا . يادبود او شرکت و سخنرانی کند
اشکالی بوجود می آيد و آن اينکه اين جنبه 
غيرمتعارف و استثنائی بودن شخصيت عماد چه بوده 
است که آقای مريدی بخاطر آن راه افتاده و آمده تا در 
! باره آن سخنرانی کند، ولی خودش از آن خبر نداشته
 می بينيد که با ھر سريشی که بخواھيم اين وصله ی 
. ناجور را به عبای آقای مريدی بچسبانيم نمی شود
بنابراين، خود بخود ذھن انسان در جستجوی علت اين 

اينکه چرا يک نماينده پارلمان، که : تناقض بر می آيد
بايد موکلينش را بی اعتنا به عقايد مذھبی رنگارنگ و 
گوناگونشان نمايندگی کند، اينجا و آنجا منجمله به 
مساجد تورنتو می رود و دائما آيه ھای قران را بلغور 
می کند؟ آيا ايشان يک مسلمان واقعی و مومن است 
که يک دم ھم نميتواند دست از تبليغ اسالم باز دارد؟ 

 روضه خوانی يک مسلمان در مراسم يادبود يک بی خدا

  رستاخيز وجدانی

 نظام ھاى اشتراكى مادرتبار  در ھمه جا واژگون مى شوند

 !از صيغه اسالمی" دفاعش"نقدی به دکتر برقعی و 

 کارل کائوتسکی

 آغاز کمپين عليه قوانين شريعه اسالمی در بريتانيا

 ريخت و پاش ھای جمھوری اسالمی 

  بازداشت فعاالن موسيقی رپ توسط نيروھای امنيتی

 شعرسعيدى سيرجانى  

  مراسم يادبود روزنامه نگار الئيک ايرج عماد   

 ياد ايرج عماد گرامی باد

 در فرانسه آغاز شد" ُسرخ"پنج شنبه 

 ندامتنامه محسن نامجو

 )شعر(سنگسار 

 آدمکشان نازکدل

 کتابچه حقيقت
      تظاھرات فورت الدر آگھی اسالمی 

 روحانيت از پراکندگی تا قدرت

 چرا بايد سازمان مجاھدين از ليست ترور در ميآمد؟
نژادی درسوئد یجشنواره سينمائی احمد  

 كانون خاوران 

  ) 1( ادامه از صفحة ...... سرمقاله
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ه . قرار داشته، قرار می گرفته است ت اگر بتوانيم به گف
ه  قران  د ك ظر مى آي ه ن در اين مورد اطمينان كنيم ب

ه ع ام ا ج  وضعيت ھمه مذاھب توحيدى در برخورد ب
كر مى   ا ف ھ بدوى كه واقع بينانه تر و انسانى تر از آن

ن کشمکش . كرده است چنين بوده ای اي وي آيه زير گ
ذھبی  ميان عقايد رئاليستی بدوی و اعتقادات خرافی م
ذاھب  ز م ي در ميان اقوام ديگر و برخورد خشونت آم
ا  ھ وده آن به کسانی که نسبت به خرافات مذھبی کافر ب

 :را نمی پذيرفته اند، می باشد

ارى    ھيچ رسولى پيش" چ شھر و دي ي و در ھ  از ت
ه  ارب ال آن دي روت و م ه اھل ث ك م جز آن ادي ت رس نف
دى  اي ق ن وع ي رآئ دران خود راب رسوالن گفتند كه ما پ

ا . خواھيم كرد يافتيم، وازآنھا البته پيروی  ِآن رسول م
اطل  ن ب ي ر از آئ ت ھ ى ب ن ي ه آي به آنھا گفت اگرمن ب

د مى   پدرانتان شما ي را ھدايت كنم باز ھم پدران را تقل
ه رسالت آورده اى ) آنھا گفتند(كيند؟  ما به آنچه تو ب

م . باز ھم كافريم ما ھم از آن مردم مغرور انتقام كشيدي
   9."مكذب به كجا كشيد  بنگر كه عاقبت حال كافران

ر  " م و ب ادي ت رس ن ف و چه قدر پيامبران بر اقوام پيشي
ه مسخره   مردم ھيچ رسولى نيامد جز آنكه او و (را ب

د) انكار ن ه . گرفت انشان را ب ن سركش ري ت وي م ق ا ھ م
م و شرح ان   عقوبت ھالك كردي ي ن ي ش ي راى (حال پ ب

   10..."گذشت و ) عبرت مردم

ران  ات ق اده از آي ف ت ه اس ازى ب اثبات اين امر البته ني
ى. ندارد ر   چرا که خصوصيات اخالقى و انسان واالت

ه  نحصر ب زى م ل ازاسالم   چي ب ِدرجامعه عرب ق
خ   ھمه جوامع. اعراب نبوده است اري ل ت ب اق بدوى و م

اجتماعى اشان از چنين اصول -بنا بر ماھيت اقتصادى
ھمچنانكه . واالئى برخوردار بوده اند  اخالقى و انسانى

اعی  -مذاھب توحيدى نيز بنابر ماھيت اقتصادی م اجت
نظاماتی که اساس آنھا را تشکيل می داده اند، ھمگى 

 تازه. بدون استثناء ضد انسانى و ضد اخالقى بوده اند
امال   ه ك ع ام جامعه بدوى عرب در زمان اسالم يك ج

ا ازآن صحبت  وخالصا بدوى نبود، و درزمانى كه م
ظام  ات ن مى كنيم، به مقدار زيادى به كثافات و اخالقي

ه . شده بود  مالكيت خصوصى آغشته از اينرو، بيشتر ب
  .  يك جامعه نيمه بدوى شباھت داشت

 از جامعه  با اين حال، و با وجود قرن ھا فاصله گرفتن
ى و حاظ انسان ه   تيپيك بدوى، از ل ب رت اخالقى در م

بسيار واالترى از نظام مورد نظر اسالمى قرار داشته 
قت  اين دليل . است  ي ن حق كافى براى قبول منطقى اي

ق  د از طري است كه تقريبا تمامى مذاھب توحيدى، باي
وقى   زور ى، و حق و سركوب، اصول نظرى، اخالق

ه. خود را بر جوامع بدوى تحميل كرده باشند ك ن ن   اي اي
ام  ج سركوب خشونت آميز به دست خود اين مذاھب ان
ھرحال،  گر، ب روھاى دي ي وسط ن ا ت گرفته باشد و ي
رد  چيزى از اين حقيقت نمی کاھد كه زور الزمه پيشب
اده  ت ھر عقيده ايست كه بخاطر ماھيت خرافى، عقب اف

ق  و غير عادالنه اش رد خود از طري شب ي ه پ ادر ب  ق
اب،   من سعى. گفتگو و اقناع نيست ت كرده ام در اين ك

ل و  ر دالي ه ب اين موضوع را در مورد اسالم ، با تكي
ه در  م ك ن اسناد غير قابل رد، نشان دھم و گمان می ك

 . اين كار به اندازه كافى موفق بوده ام 

ه جمع و  ا ب ک منطق و بوالھوسانه الھى می داد، و ات
ك ى   ِھمنوع خود، به توكل به ي ال ي موجود واھى و خ

 . تبديل مى گشت

  چرا بر خدا توكل نكنيم ، در صورتى كه خدا ما را "
راه طاعت و   در(به راه راست ھدايت فرموده و البته 

م ) رضاى خدا ي ر خواھ ا صب به آزار و ستم ھاى شم
و در ھمه حال بر خدا   كرد كه ارباب توكل بايد ھميشه

  7"توكل كنند

ه  ى ك ن عى وعي روھاى واق ي ه ن اء ب ك ه ات ك نتيجه آن
د  دوى و دي ام ب ظ ات ن ي ات خصوص ي ازخصوص

ود، جاى خود را خ ب اري ه   رئاليستی انسانھا ماقبل ت ب
تكيه و وابسته گى به يک نيروى آسمانى و غير واقعى 

ه. در نظام اسالمى می داد ای   نيروئى ك ن ث ُم ی و ال پ َک
ات .   نيروھای جبار زمينی بود ي ز، اخالق ي در واقع ن

ھمه مذاھب توحيدى بطور اعم و مذھب اسالم به طور 
عيت از   چيزى  اخص ب جز ترس و لرز و بنده گی و ت

ود ب ق ن ح خود . قدرت، جباريت و استبداد مطل وضي ت
د ظام   پرفسور ايزوتسو كه خود از تمجي ان ن ده گ ن ن ك

ن  گرى در اي دالل دي اخالقى اسالم است از ھر است
 :  اومی گويد. مورد، معتبر تر و قطعی تر است

توكل در شرايط زندگى و احوال صحرا ارزشى بلند  "
ه الصان وكل خ وكل ، آن ت ن ت ه اي ك و   داشت؛ جز آن

ی(خاضعانه به يك وجود متعالى  ) از من -بخوان خيال
ال و  ك كه مورد نظر اسالم بود، نبود ، بلكه يك نوع ات

وع خود در   اتكاء ن م در امور معيشت و زندگى، به ھ
ود ه خود ب ه   .ميان افراد قبيله، بويژه اتكاء ب اء ب ك  ات

ديد و موضعى . خود نشانه طبع كريم و بزرگوار بود
ار  بنيادى بود كه انتظار مى رفت  ت ه وجود رف م درھ

ان . انسانى خود را متجلى سازد ي راى ب ه ب واژه اى ك
ود  اين اتكاء به خود اء . بكار مى رفت استغناء ب ن غ ت ِاس

" بى نيازی"از ريشه اى مشتق شده است كه معناى آن 
ان موضع و طرز " عدم احتياج"و  ي راى ب است و ب

ه   انديشه انسانى به كار می رود كه خويشتن را م در ھ
آنچه انجام مى دھد آزاد می پندارد، ومستقل ازديگران 

فس. مى داند   وصرفا متكى به خويش ن اد ب م ت   چنين اع
ى از  گر روشن ان مفرطى،  از نقطه نظر اسالم ، نماي

ى ن آال متضمن   خود بي را م اشد، زي و غرور مى ب
ران . انكارحقيقت مخلوقيت وآفريده بودن انسان است ق

مجيد به تكرار تاكيد می ورزد كه تنھا وجودى كه حق  
ى   دارد از اتكاء به خود يا استقالل يا ن ع استغناء ، به م
   8."واقعى كلمه ، دم زند خداوند است

می شود ن ن ر از اي ت ه .    عالي زوتسو ک رفسور اي پ
ه ھای  ر روی آي ق ب ي ات دق سخنان اش بر پايه تحقيق
قران است، به حق، اخالقيات واال ، رئاليستی و متکی 
ا  رای م ی ب ن شکل ري ت ھ ه ب دوی را ب ِبخود انسان ب
وط اخالقی  طع  آن سق طور ق توضيح می دھد، و ب
رای نسل  دی  و اسالم ب وحي ذاھب ت مھيبی را که م

 . انسانی به ارمغان آوردند به اثبات می رساند

 مذاھب توحيدى در ميان اقوام ديگر

وده است     البته نبايد فكر كرد كه اسالم تنھا مذھبى ب
ظرى و اده گى ن ت   اخالقى اش  كه به خاطر عقب اف

ظر  ه از ن دوى ك مورد تمسخر و بى اعتنائى جامعه ب
ری ازآن  اصول انسانى واخالقى در ه بس واالت ب رت م

ا . جديد تبديل می شوند چيزی که پرفسور ھوشمند ما ب
اين .  نبوغ اعجاب انگيزی آنرا اقدامی انقالبی ميخواند

ذاھب  ۀ م ف موضوع به روشنی اين حقيقت را که وظي
آماده سازی روحی واخالقی توده مردم برای بندگی و 
بردگی ثروتمندان و قدرتھای مطلقه و تازه بوجود آمده 

 . بود، تاييد می کند

زوتسو  ِاگر معنی عملی تر اين تغيير بزعم پرفسور اي
ع "انقالبی" ی"، ولی در واق الب ق ظر " ضد ان را در ن

ی"بگيريم آنگاه ماھيت واقعی  ه اسالم از " انقالب را ک
ه در . نظر اخالقی موجد آن بود درمی ابيم ی ک الب ق ان

كسى بود كه با " جاھليت"آن فرد بزرگوار که در نظام 
رده، ده گى ك چ   شرافت وسخاوت زن ي ر ھ راب در ب

ه  روى خود ب ي ه ن نيروئى گردن خم نمی نمود وجز ب
در نظام جديد به شخصی  نيروى ديگرى اتكاء نداشت، 

رس مى تبديل می شد كه درت ازغضب    و وحشت دائ
ه  ه ب وران ورک خدا بسر می برد، سرنوشت خود را ک
رد و در  موجودى خيالی، جبار و عقب افتاده مى سپ

ود،  استغاثه دائمى از او طلب بخشش زارى و   م  مى ن
ى، ائ ي ن دن وات اي ھر   در پرھيز از گناه و لذائذ و شھ

دست !! اندازه كه می خواست ، البته به شكل   حالل
ا ي ن دن جوئى از اي می زد، از   به شھوت رانى و لذت

ى  دت ي ق شركت در جھاد و كشتار كفار يعنى مخالفين ع
ادات خرافى خود   خود كوتاھى نمى نمود، و در ق ت اع

ش ن ري اداش در مورد آف امت و پ ي ى، روز ق    و ھست
اورد ھاى  وعذاب درآن، بى توجه  ت ات و دس به واقعي

 . علمى، بطور متعصبانه اى پافشارى می کرد

حتی امروز ھم تصور يک فرد با تقوا چيزی جز يک 
وشش  ر پ ه در زي اده را ک ت فرد متحجر و عقب اف
اده  ی، آم ن اری دي ظاھری و رياکارانۀ پاکی و پرھيزک
است تا دست به ھر عمل غير انسانی، و نا شايست، و 

د ن می ک داعی ن د، ت زن ا . صد البته خدا پسندانه ب ھ ن اي
ای  ي ادن مفاھيمی بودند که بھمان اندازه که دنيای جديد ب
ی عرب  قديم فاصله داشت، با مفاھيم اخالقی و انسان

د ن ت اقض داش ن دوی ت ر . ب اي ا س د ب م ح ورد م رخ ب
ود ب ن ن ز جز اي . خصوصيات اخالقی جامعه بدوی ني

خر  ظام اخالقی اسالمی، غرور و ف منجمله، در ن
ه  شخصى كه در نھاد ھر عرب بدوى ريشه داشت، ب

ى و خضوع و خشوع ن درت    خود شك ر ق راب در ب
از . ستمگر و مستبد خدا تبديل می شد ه ب طور ك ان ھم

 :ايزوتسو مى گويد

  در نزد اعراب بدوى تنھا فرومايه گان و پست زاده "
ادشان  ھ خر درن ع غرور و ف طب ال گان يعنى آنانكه ب
ه خضوع و خشوع  د ب ن ت وانس داشت مى ت وجود ن

 ".5بپردازند

از اينرو بود كه محمد در يكى از آيه ھاى خود تواضع 
 :تمجيد می كند   در برابر خدا را اين گونه و ترس

ام . تواضع كننه گان را بشارت ده  " ه چون ن ان ك آن
 6."خدا برده شود در دل بترسند

 مفھوم توكل در اسالم و استغناء در ميان اعراب

دوى،  ه اعراب ب ت رجس ات ب يكى ديگر از خصوصي
ر   بردبارى در برابر زندگى و مشكالت آن بود كه اب ن ب

ه  ايست جاى خود را ب ه می ب تعليمات محمد در مك
درات بى  ق ر م راب ه در ب بردبارى و صبر كوركوران

دوى  گر اعراب ب ات اخالقى دي از جمله خصوصي
ود وارى ب زرگ در . سخاوت و بخشندگى، شرافت و ب

ود  ات ب ن خصوصي ه واجد اي ميان اعراب كسى ك
رفسور.  كريمى خوانده می شد شخص  ھمانطور كه پ

اب خود  ايزوتسو در بخش  ت جم ك ن اسالمى شدن " پ
 :مى گويد" فضيلت ھاى كھن عرب

ى كھن درست واژه اى  " صفت كريم در زبان عرب
ده گى ن و   است كه تركيب سخاوت ، شرافت و يا بخش

د ن گر، . بزرگوارى را بيان مى ك ارت دي ه عب در (ب
دوى ان اعراب ب ي ه) م ود ك ردى ب م م ري ه   ك ه ب م ھ

زيرا او عمال . بزرگوارى و نژادگى او اذعان داشتند
ران  با بخشش  بزرگوارى و نژاده گى خود را ك  ھاى بي

   1." نشان می داد اش

وارى و  زرگ بنابراين در اخالقيات بدوى عرب، فرد ب
ال ا   كرامت خود را ازخصوصيات و نحوه اعم خود ب

راى . ديگران می گرفت اسالم در نظام اخالقى خود ب
د ه دست می دھ ازه اى ب ن . كرامت تعريف ت در اي

ات  ا خصوصي وارى ب زرگ تعريف رابطه كرامت و ب
ه طع شده و ب خصوصيت   انسانى نامبرده در فوق ق

د جديدى يعنى ترس ن دا مى ك ي ط پ .  از خدا يا تقوا رب
ن   محمد در يكى از ي آيه ھاى خود در مورد كرامت چن

 :می گويد

ن(  با كرامت ترين " ري وارت ا ) بزرگ دا ب زد خ ا ن شم
  2."تقواترين مردم اند

 :  و بعد افراد متقی را اينطور تعريف می کند

ان " ھ   متقيان ھمان ھائى ھستند كه از خداى خود در ن
امت و ي روز جزا   و آشكار مى ترسند و از ساعت ق

     3."سخت ھراسان اند

ح " ايزوتسو"پرفسور  وضي اين مسئله را باين طريق ت
 :می دھد

كى از  "  ه در ي م است ك ھ اده م ع وق ال ه ف ت اين نك
وار زرگ ا ب م ي ري رآن ، واژه ك ات ق ن آي ري در   مھمت

دا ترس(ارتباط با مفھوم تقوى  ه از خ اران زك ي رھ )  پ
-بخوان ضد انقالبی(ماھيت انقالبى... معنى شده است 

ى يك  اين اقدام در از نو ارزش  )از من اي ن ع  گذارى م
دارد د ن ي اك م، واژه . واژه كھن اخالقى ، نياز به ت ري ک

ن واژه ھاى  اى كه در دوران جاھليت يكى از مھمتري
واده گى   ارزشى زبان عربى بود و ان معناى شرف خ

اى  ن ع ه م ك ب ن ت، اي ردو را داش دى ھ ن م اوت خ وس
 از  چه كسى پيش. بود" خداوند  از پرھيزگارى و ترس"

م  ري ه روزى واژه ك د ك اسالم می توانست تصورنماي
  4"معنى كند؟)  از خدا  ترس" (تقوى"رابايد با كلمه 

ا  دوى ب ان اعراب ب ي  به اين ترتيب، در حاليكه در م
رد   سخاوت ترين و شرافتمند ترين فرد بزرگوارترين ف

ه  محسوب مى شد، اكنون، با انقالب اسالمى، كسى ك
ع اوامر  از ھمه خدا ترس بيش ن    و مطي ه اي ود ب او ب

ى . صفت منتسب می شد روشن ا و ب ق ي ا دق در اينجا م
ه   شاھد اين ھستيم كه چگونه م در نظام اخالقى جديد ھ

رس  و  اخالقيات و خصوصياتى كه به نحوى روحيه ت
را تقويت مى كردند، به فضايل اخالقى  فرمانبرداری   

  ) 1( ادامه از صفحة ...... مذھب و ارزش

کارکنان روشنگر  ضمن اعتراض به خانواده شاد روان ايرج عماد، اقای مريدی و ھمه ی کسانی که با بی 
توجھی به عقايد ضد مذھبی وی، با برگزاری آداب بيمعنای مذھبی بر سر خاک و مراسم بزرگراشت وی، 

عمال شخصيت و خاطره ی او را مورد اھانت قرار دادند، درگذشت ھمکار خود را به ھمه دوستداران واقعی 
  وی تسليت می گويند

14ادامه در صفحة    
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ريخت و پاش ھای جمھوری  
اسالمی در لبنان برای توسعه ی 

 نفوذ سياه خود
 
ار مصـوب : سرپرست كميته امداد گفت عالوه بر اعتـب

ه  ١٢٠٠  ٢٠٠ميليارد تومانی كميته امداد، مردم ساالـن
ام ك ) ره(ميليارد تومان به كميته امداد حضـرت اـم ـم ـك

ده  می كنند ضمن اينكه اين موسسه حمايتی پشتيبانی كنـن
ــواده ــاـن ــی ـخ ــزب اصــــل ــای ـح ــت ـھ ــان اـس ـــن ـــب .  هللا ـل

ir.emdad.www 
 کمکھای کميته امداد به مردم لبنان .

ود در  ای ـخ ـھ ـت ـي اـل گزارش وبسايت اين مجموعه از فـع
داد  .١٣٨۴لبنان در سال  ـع اي 498ـت ـت ر و روـس ـھ  ـش

ه ـت ـي ـم ه لبنان تحت حمايت ـك ـت رار داـش داد ـق اي اـم د ـھ . اـن
ی  اـن ـن ـب  6334824کمک به مددجويان تحت حمايت ـل

ده . دالر ه ـش ي اراـئ اـن ا 15494خدمات درـم ورد ـب  ـم
ان .  دالر187017ھزينه  ودـک ل ـک صــي ـح ه ـت ـمک ـب ـک
ن .  دالر311755لبنانی  ـك كمك به تعمير واحداث مـس

ن .  دالر60544 ـک اره مـس رداـخت اـج رای ـپ کـمک ـب
  . دالر3559كمك ازدواج .  دالر44020

دو ســال پــس از زلــزلــه بــم خــبــرگــزاری مــھــر در  
ر  ـھ ردم ـش ا ـم گزارشی با توضيح کندی بازسازی بم ـب

متن به ھمراه عکس لينک عينا . مصاحبه ای انجام داد
ون از  ـن ه اـک اـن ـف اـس ـت در خبرگزاری چاپ شده بود که ـم

ولی عکس ھمچنان . صفحه خبرگزاری پاک شده است
داد . "باقی است موقع خارج شدن از ساختمان کميته اـم

ی ! ، خانمی با دو آفتابه )در بم( ارج ـم ان ـخ از ساختـم
م و  ردـي ی ـگ شود، آنقدر تعجب می کنيم که دوباره برـم

ز ی ! در مورد اين دو آفتابه نو و قرـم وال ـم ـئ از او ـس
اين دو تا آفتابه کـمک : با حالتی عصبی می گويد: کنيم

ا ! کميته امداد به من است حکمت دادن آفتابه، آنھم دوـت
ه  ـت به مصيب زدگان بمی ، باشد بر عھده مسئوالن کمـي

  "!امداد
ام   داد اـم معاون برنامه ريزی و امور مجلس كميته اـم

ارات : گفت) ره(خمينی  ـب ـت ه و اـع ودـج به دليل كمبود ـب
دی  ـي وـشش ـع ـحت ـپ ان ـت وـي امسال نمی توانيم به مددـج

 .پرداخت كنيم
---------------------- 

اـلف  ـخ ی، ـم ـت ـس ـي اـل ما بدور از تنگ نظری ھای ناسيوـن
. کمک به مردم لبنان يا غزه يا ھر جای ديگری نيستيم

اين شرط ھمبستگی بشری صرفنظر از رنگ، مذـھب 
ـست . و مليت است ـن مخالفت ما با اين کمک ھا يکی اـي

ا  ه ـب ـک ـل ی، ـب اـن ت انـس ـي که اين ريخت و پاش ھا نه با ـن
وری  ـھ ـم قصد ضد انسانی ی توسعه ی اسالم و نفوذ ـج
ات  اـم ـق ر قصـد ـم ا، اـگ ـي اـن اسالمی انجام می گيرد، و ـث
را در  ت، ـچ ان اـس ـم اـن ی ـخ جمھوری کمک به مردم ـب
ود  قلمروی خودش اينھمه بيغوله نشين و حلبی آباد وـج

 روشنگر   .  دارد

ری  راب اب الق،ن ی،ط ودکش ان،خ انس
ی،دل  مضاعف،تبعيض آشکار،دست ھای خال
ای  ه ھ ري زی،گ ري ای غ ده ھ ن ر،خ ای پ ھ

ادری، ان م و ...!اکتسابی،سرزمين مادری،زب
د و .به او می انديشم او که نمی توانست بنشين

ه  است ب ھ ال ه س چشم به به آينده ای بدوزد ک
ه،آغاز شد  گون ن آينده موکول می شود و اي
ه  ز ی ک ای سب ي ا دن فصلی تازه از باغبان ت

غ ا دري در مزرعهء !انتظارش را داشت ام
ديشه را  ه ھای ان آدمکھا،سالھاست که جوان
قط  وز ف ن ا،ھ رسکھ ت د و م ن ن لگد مال می ک

باغبان چه بی ھنگام در .کالغھا را می پرانند
غبار ناماليمات گم شد و چکاوک چه غريبانه 

رد اد ب مزرعه در آتش .مسير کوچ را از ي
د ر ش ت اکس ک خ رس ت ت و م وخ اال .س ح

ار  درت و ق ای ق ھ ام مدتھاست که صدای گ
ا  ن ت ی اع ن،ب قارکالغ بی وقفه می آيد اما زمي
رون  ي به سوختن،جوانه ھايش را يکی يکی ب
ی  فس م وز ن ن ان،ھ ب اغ ه ب را ک آورد چ ي م
ن  ي ارت زم کشد،ھنوز روح آزرده اش به حق
اب  ارش،درد را ت م ي تن نسپرده و ھنوز تن ب

شان .ميآورد ه دوست ی ک ان د آن ن اي راستی کج
دک  ام انسان را ي ميداشت؟کجاييم مائی که ن
لب  ه ق می کشيم؟کاش می توانستم به آنانی ک
بيمار اين مرد و ذره ذره آب شدنش را می 
قط  د ف ن ن ي ه شادی می نش نگرند و فاتحانه ب

می :بگويم ه روا ن گون ن م اي آقايان،با اسير ھ
ه دور .دارند ان را ب ت دان اگر انسانيد،چرا وج

ار خداو  ت ف انداخته ايد؟اگر مسلمانيد،چرا به گ
ی  ران د؟اگر اي ي ن می ک دا ن ت کردار پيغمبر اق
رو  ه روب ان ان خصم ھستيد،چرا با ھموطن ت
ار می  م ي می شويد؟آنچه شما با اين زندانی ب
ت  دال ت،انصاف و ع ي ان د،دور از انس ي ن ک

دن .است ي پ ی از ت اگر اين قلب بيمار،نيمه شب
ا  ج ان را ک ودت باز ايستد،دست ھای خون آل
لب  ن ق پنھان خواھيد کرد؟چرا نمی گذاريد اي
ه اجرا  ان صف ن ت،م بيمار،مداوا گردد و عدال
ه  شود؟با صراحت می گويم که رفتار خصمان
ظام  ه ن و مغرضانهء شما،بارزترين تبليغ علي
دام  ن اق ري و تداوم اين روند معيوب،مھلک ت

ی است ه .عليه امنيت مل ن را ب چرا خويشت
ه  ن،ن د؟م ي محکمه ھای خويش فرا نمی خوان
د دارم  ودون ب ای ک ا آق ی ب ت کرد ھستم نه نسب
اما،داليل بی شماری ھست که نمی گذارند از 
ی ھای  گران رد و ن ن م وشت اي ار سرن کن

ذرم گ اوت ب ف ی ت واده اش،ب ان ی .خ م م دل
طره ھای  رد،ق ن م خواھد،با ھر تپش قلب اي
ان  اب انس ن
ری،  راب دی،ب ن م ون ان دوستی،عدالت،انصاف،ق
ای  ھ د در رگ ي ه و ام مھربانی، عشق،عاطف

ود اری ش ان ج اس م هء احس ن اش .تش ک
ه  اشد ک ه ای ب ت ف فردا،رستاخيز وجدانھای خ

 ...! خوابشان بر ما بسيار گران تمام شد
 سما بھمنی

23/10/1387  
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دادخواھی از کيودوند در 
 زندان جمھوری اسالمی
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دان ز وج ي اخ ت ن ...!رس ت وش ه ن را ب ه م چ آن
ا،انسان  رھ يش ت ه پ واميدارد،حسی است ک
ه  ي ل دوستی نام داشت و اين روزھا،به تبليغ ع
ا  نظام يا اقدام عليه امنيت ملی تحريف شده ب

 .اين ھمه،باز ھم می نويسم
 

اب  ت اشم،ک بی آنکه قصد تبليغ يا اقدام داشته ب
ن  ري ردی ت ارب قانون را می گشايم و بدنبال ک

ردم گ ي ان م م اي اه ھ ن دادگ ي وان ن .ق اي
ه  ی است ک وب کت ن م ي کتاب،سرشار از قوان
ن  ي وان ھی از ق بستری برای اجرا ندارند و ت
ی  را م رر اج ک ه م ه ای است ک ت وش ان ن

ساعت ھا می گذرد و من،بيھوده زير و .شوند
دهء عاجز در  ن ب ري ن ف ي رو می کنم اين قوان
ضا  ت ر اق راب وان در ب ات است و ن برابر سي

ده ھای مشمول .را رون ار پ ی شم ازميان ب
ق  د صدي اد محم ی،ي ت قوانين پنھان يا حکوم

ا .کبودوند درذھنم تکرار می شود ه ت ميدانم ک
ه  بحال،افراد انسان دوست بسياری با استناد ب
ن  ي مواد گوناگون کتاب قانون و ميثاق ھای ب
ورد  ار اجرای عدالت در م ی،خواست ل ل الم
م  وي اب می گ ت ايشان بوده اند اما من،نه از ک

ه .نه ميثاق و معاھده و منشور يت را ب ان انس
هء  اه خست محکمهء وجدان می کشانم و به نگ
م  ن اد می ک ن ت د اس رزن مادر و بغض دمادم ف
ن  رداخت اھش،پ برای تبرئهء پدری که تنھا گن

ار محروم .به حقوق بشر است مردی از دي
کردستان،که وارث رنج و مظلوميت است اما 
ر  ي راث حق ي ن م ه اي ش،ب نمی خواھد آيندگان
ان و سخت  م قناعت کنند،با کوله باری از اي
کوشی،راھی را آغاز ميکند که پيمودنش،کار 
ه  گذارد ک ھر کس نيست و مسيری را قدم مي
ده  دي ه خود ن دان رھگذری ب است چن سالھ

ن .است مرد تنھای ميدان،ميداند که در سرزمي
ح  ه مسل ما،حقوق بشر سالح گرمی است ک
ا  شدن به آن،تا محاربه ھم تعبير می شود ام

د ن می ک د ن ردي گاھش .ت اک ن ن م اب ن در ق
خ  تصويری حک شده،از پدری که طعنهءتاري
د  ن ک ي و نيشخند معاصر را به تکرار تجربه م
يش  و برای شايد لقمه ای نان،کول بری را پ

ودن را .می گيرد ر ب از مادری که ننگ دخت
در خانهء پدری جا ميگذارد و داغ زن شدن 
ذت  ا ل را در خانهء ھمسری تاب می آورد ت
ج و  مادر شدن که آن نيز،جز بلوغ درد و رن

ه .نيست برايش  ستم جوری،ک ران رن از دخت
زير نگاه مات عروسک ھايشان عروس می 
زرگ زاده  ه ب ده ای،ک دي م شوند و پسران ست

ا او .می شوند برای تحمل حقارت و نابرابريھ
ر  ردا را،شوق تصاوي می خواھد قاب نگاه ف
هء  ر شکست داوم تصاوي زيبا نمناک کند نه ت

ه .امروز م ب اآرام دغدغه ھايش را در ذھن ن
م ی کش ر م وي ورده از .تص رخ ردان س م

ورده از  ط خ ان خ ی،زن دگ زن

 
 

قی رپ  بازداشت فعاالن موسي
ی ت ي ن ای ام روھ ي ط ن وس   ت

مجموعه ی فعاالن حقوق بشر 
 در ايران
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قی سبک رپ پس از  وسي االن م ع تعدادی از ف
روھای  ي وسط ن بازگشت از سفر خارج کشور ت
د دن ردي ت گ ازداش ی ب ت ي ن   .ام

ظامی در  ت روی ان ي ده ن ان رم کذيب ف رغم ت علي
االن  ع ان و ف دگ ن خصوص بازداشت تنی از خوان
ی ،  ر دب ازگشت از سف قی رپ پس از ب موسي
االن  شاھدان عينی از حضور حداقل شش تن از فع

 زندان اوين سخن ٢٠٩اين عرصه در بند امنيتی 
 .ميگويند

گر از  امير مقصودلو، علی شاه علی و تعدادی دي
ران  ام اي ه ن روھی ب ب گ ال ور در ق ذک راد م اف
ان  دای آب ت موزيک پس از بازگشت به ايران در اب

ی  ت ي ن د ام ن ه ب  ٢٠٩ماه سال جاری بازداشت و ب
اين افراد پس از تحمل . زندان اوين منتقل گرديدند

حدود دو ھفته سلولھای انفرادی به اتاقھای عمومی 
ره ١٢٢ و ١٢١ ف د ن ن ً اين بند و بعضا سلولھای چ

  .منتقل گرديدند
ی  ن ي ًاخيرا تعدادی از اين افراد با با توديع وثيقه تع

ه از  د ک دن ردي از سوی دادگاه انقالب موقتا آزاد گ
ان اطالعی در دست  اک م ان ک اسامی آزاد شدگ

 .نيست

  ) 1( ادامه از صفحة .....  وجدانرستاخيز

روزنامه الشرق االوسط راجع به  
  ايران
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با ديوان ، كه شرح آنرا بخشا در اوستا و شاھنامه می 
اعى م ظام اجت  -خوانيم ، از نظر اجتماعى مقابله دو ن

وده است  گر ب دي ك ا ي ظام ضد .  اقتصادى متضاد ب ن
انسانى و سركوبگر مبتنى بر مالكيت خصوصى ، و 
ر  ى ب ن ت ب ك م ي رات نظام انسانى ، برابرى طلبانه و دمك

 .مالكيت اشتراكى 

ا و  واضح است كه چه در داستان ھاى اوست
چه در داستان ھاى شاھنامه فردوسى ديوان ھمان اقوام 
مادرتبار و شاھان نيز از ھمان اقوام پدرساالر بوده اند 
ى  ، اقوامى  كه نطام مردساالر، وحشيانه و ضد انسان
راسى  وك خود را كه بر پايه مالكيت خصوصى، آريست
ى اعضاى عادى  ن عشيره اى و سركوب رده ھاى پائي
راكى، و  ظام اشت قبيله قرار داشت ، بر ويرانه ھاى ن
ر  برابرى طلبانه ساكنان اوليه و مادرتبار فالت ايران ب

 . قرار نمودند

طور روشن و  ی ب اروي ن تضاد و روي اي
ان ضحاک  ي ای م گويائی در اشعار شاھنامه در جنگھ
که نماينده توده مردم و نظام دمکراتيک اشتراکی بوده، 
ازه  ان ھای ت ی ارک و جمشيد که طبقات و خانواده يعن
را  ه آن ه ب ت يت وابس د و اشراف تشکيل يافته نظام جدي

در . نمايندگی ميکرده است، بخوبی منعکس شده است
ه  ار می دارد ک ی اظھ ه روشن اين اشعار فردوسی ب
چگونه جمشيد پس از پيروزی بر ضحاک که متکی به 
ه  نيروی مردم بوده است، به تحکيم طبقات و خانواده ک

 10.ھمان خانوادۀ پدرساالر ميباشد، ھمت می گمارد

ان ھای  ت ه داس بنابراين، بنظر می رسد ک
ۀ  م اساطيری شاھنامه نيز مانند اشعار ھومر و تقريبا ھ
ادبيات اساطيری منعکس کنندۀ دورانی است که در آن 
حول  ران در حال ت نظام مادرتباری و اشتراکی در اي

وده است که . يافتن به نظام پدرساالر و طبقاتی ب ان ن چ
ه  قدرت ميان مردم و اشرافيت طبقاتی در حال دست ب

 . دست شدن بوده است

ه  ك ان ن چ بنابراين ، شاھنامه و ماھابراتا ، ھم
ظام وحشى  ات ن ي ِاشعار ھومر ، ھمگى بخشى از ادب
ه  ع ام ه در آن، ج د ك ن ت ى ھس مردساالرانه در دوران
پدرساالر می كوشد به كمك اشعار زيبا و داستان ھاى 
خ  اري ان ھاى ت رم ھ تحريف شده اساطيرى ، به ضد ق
عى آن  ان واق بشرى چھره اى قھرمانانه ، و به قھرمان

 .  چھره اى ديو گونه بدھد

ه  ان ه افس ك ان ھمين قھرمانان ھستند كه ھمچن
ون را در رگ  ان خ ون ى ي راس ك الح دم ط اص ب

 در می آورد،  روشنفكران مردساالر غرب به جوشش
ز از  ي   چھره ناسيوناليست ھاى ايرانى  و ھندى را  ن
ى  روى تعصب و غرور نسبت به تاريخ پرعظمت ول
 .   نه چندان پرافتخار گذشته شان بر افروخته می سازد

د  ن ران و ھ ار در اي و اما نظام ھاى مادرتب
ژاد از  ھنگامى كه مورد حمله اقوام مردساالر آريائى ن
ه در  د ك مناطق شمالى قرار گرفتند ، به نظر  می آ ي
مقايسه با يكديگر در وضعيت ھاى متفاوتى به سر می 

د ردن ران ، .  ب ار در اي ب ادر ت وام م ه اق ك ي ال در ح
خصوص اى  ب ت ھ ي ع  در شرق آن ، بصورت جم

درت  مركز و ق د ت اق د و ف ردن پراكنده زندگى می ك
ار  ب ادرت دن م م د ت ا" چندانى بودند ، در ھن اراپ از " ھ
 .  انسجام و قدرت باالترى برخوردار بود

د  ن ت وانس در نتيجه ، در ايران اقوام مھاجم ت
ه اى  ان ت احتماال بدون آنكه با مقاومت سرسخ

   7. باشد  بانوى مطلق برادران شوھرش

 
ه  الت"در حاليكه ، ھمانطور ك ف ري مى " ب

م شده است از " ودا"گويد ، جامعه ايكه در  ھا  ترسي
درساالر است ؛ يك  نظر سازمانى اساسا يك جامعه پ

ك  ي رات وك ،  جامعه شبانى و جنگجو ، با طبقات اريست
وع  ن ن مذھب و ادبيات تكامل يافته ايكه بھيچوجه با اي
درت  ن ق اشكال اوليه اجتماعى كه در آن زنان اين چني

بنابراين ، اوراد مزبور تنھا . داشته باشند انطباق ندارد
ادر  ظام م ر ن ي ي غ ه اى از ت می تواند حاكى از مرحل
ه  ع ام ه در آن ، ج د ك اش االرى ب درس ه پ ارى ب ب ت
رل  ت ن مردساالر سعى می كند جامعه رقيب و تحت ک
ه  ب ل ر آن غ اسى ب خود را ، كه از لحاظ نظامى و سي
ق سازش   كرده است ، از نظر فرھنگى نيز ، از طري

 . و به طور تدريجى ، در درون خود ھضم نمايد

براى ھمين است ، كه ما مى بينيم چگونه ، 
س دا و پ ع ان دراز ، در دوران  ًب ي ال ذشت س  از گ

ا"اساطيرى ، وقتى كه در  ارات رى " (ماھاب ر اساطي اث
زن تنھا از طريق اطاعت از " ميآيد كه ) معروف ھند
ھشت مى رود شوھرش ه ب ه ب ار ھضم ."  است ك ك

ان  جامعه مادرتبار توسط نظام جديد كم و بيش اي ه پ   ب
ار  ب ادر ت ظام م مى رسد و نظام پدر ساالر كامال بر ن

  8.غلبه مى كند 

راموش د ف اي ھرحال و  منتھا نب ه ب رد ك  ك
ات  اسب ن رار م عليرغم اين سازش ھاى تاكتيكى ، استق
حوالت  ه در خالل ت ا در جوامعى ك ھ ن جديد ، نه ت
ه در  ك ل د ب ن ت اف حول ي درونى به نظام مرد ساالرى ت
ِجوامعى ھم كه در اثر حمالت قبايل وحشى پدر ساالر  ِ
ق  به دايره مناسبات جديد پرتاب شدند ، اغب از طري

باين معنا كه . خشونت و با دشوارى انجام گرفته است 
ه  ى ب ال واحى شم ردساالر ن وام م در جريان حمله اق
د  مناطق جنوبى و سرزمين ھاى حاصلخيز آن ، ھرچن
اومت و در  ق ا م ى ب در بعضى مناطق ، اين جايگزين
ا و در  نتيجه خشونت كمترى عملى گشت ، ولى عمدت
ظام  ردان و ن طه م اغلب قريب به اتفاق موارد ، سل
مردساالرى بر زنان طى مبارزات طوالنى ، جنگ ھا 
د  ي و خشونت ھايى كه گاھى قرن ھا به طول مى انجام

 .  ممكن می گشت 

ا تحت  ت ات اوس ا در رواي ھ از اين خشونت
ا  دران"عنوان  جنگ  ب ازن وان م ن "و " دي اطي ي ش

وده " گيالن كه ھمان اقوام مادرتبار ساكن اين مناطق ب
ه . اند ياد مى شود م ک ِبنابر اين روايات ، يشت سيزدھ

ا  ومرث ي ي ن"تشكل جامعه ايران را با ك رت ا م ي " (گ
(Gaya Maratan ومرث را جد ي دك ن  آغاز مى ك

زدا را  داى اھورام ه ن ى ك اقوام آريائى و اولين انسان
  . شنيد معرفى می نمايد

به عبارت ديگر اوستا آريائيان را از آغاز  
د رست می دان زدا پ ومرث ھوشنگ  پس. م ي  از ك

ا (سرسلسله پيشداديان  ن و ي بمعنى قانون اوليه و پيشي
ھوشنگ از كوه ھرا به مناطق . می شود ) نظام پيشين

ن جنوب درياى خزر رفته و  ديوان مازندران و شياطي
ا" از ھوشنگ  پس  .  را مغلوب می كندگيالن م ي ه " ي ب

به جاى " ييما"در برخى از اساطير . سلطنت می رسد
او ھمان  يمی  يا  جم است كه به . كيومرث آمده است 

 ِجمشيد يا يم 

 9.درخشنده ، تبديل شده است

عضی  ظر ب ه از ن ك ي ائ ج از اينرو ، از آن
ال  ًمحققين، اقوام آريائى ساكن در شمال، بخشا از شم
دران  ازن به جنوب درياى خزر و به مناطق گيالن و م
وان و  ا دي ان ب مھاجرت می كنند ، بنابراين جنگ آن
وده است  ارى ب شياطين ، ھمان جنگ با اقوام مادر تب
ھشھر نشان  كه ھمانطور كه آثار باستان شناسى در ب
اطق  مشغول  ن ن م می دھد به كار كشاورزى  در اي

 . بوده اند 

اجم  ھ واضح  است كه جنگ آريائى ھاى م

عراق  حداقل تا حدود دويست تا چھارصد ھزار سال 
 اين تحقيقات ، حاكى از وجود  اقوام  1.قبل را مى دھد

ارى در  شكارگر در دوران ھاى بعدى در مناطق بختي
دايش2شمال شرقى شوشتر  كشاورزى   و مدتھا بعد پي
م می .  در چھار ھزار سال ق 3در نزديكى بھشھر

 . باشند 

ارى  ب ادرت ظام م اين دورانى است كه در اين مناطق ن
رل آن  برقرار بوده و زنان با اختراع كشاورزى و كنت
رخوردار  ه ب ع ام ى در ج االئ در دست خود از مقام ب

المى زن . بوده اند وان از خداى اي براى نمونه مى ت
ا ) Kirisha" (كير يشا" نام برد كه قبل از ورود آرياھ

ش اي ت ورد س ى م راوان وع ف ن وده و  ، بعنوان رب ال  ب
خوزستان ، ( پيكره ھاى او به اشكال مختلف در ايالم 

ارى ، شوش ي ت خ  ،  لرستان ، پشت كوه  و كوه ھاى ب
ن رب . پراكنده بوده ) اھواز و خرم آباد كنونى آئين اي

وان  ه"النوع تحت عن اي ان ه " ن ا ادام ھ ارت ا عصر پ ت
ام .  داشته ان از ن ي كلمه ننه بمعنى مادر در ميان ايران

 .  ھمين خداى زن است كه تاكنون برجا مانده است

د  ن ان اطق م ن عضى م ه در ب ى ك ائ ا ج ت
ده  كردستان زنان حتى فرماندھى ارتش ه عھ  را نيز ب

وده   4.داشته اند  اقوام آريائى ، كه دامدار و جنگجو ب
 از سلطه بر فالت ايران، در ابتدا سعى می  اند ، پس

ال  غ ت ار  كشاورزى اش ه  ك ه  ب نمايند تا زنان را ك
د ذ. "داشته اند تحت كنترل خود در آوردن د ارم ن پ " س

دى 6يكى از  ن ه( امشاسپ ت رش رارى ) ف رق راى ب ه ب ك
زدا"آبادانى بر روى زمين، توسط  ار " اھورم دگ ري آف

جھان خلق می شود ، مظھر كشاورزى و در ضمن 
د اش ى ب ردارى م ان ب رم ده 5ف ن ان دھ ود نش ه خ  ك

ان  رم ه ف ا ب ى ھ ائ ل آري اي وضعيت موجود،  يعنى تم
ده دار كشاورزى و از  ه عھ ومى ك بردارى زنان ب
وده است  ردان ب . اينرو صاحب قدرت بوده اند از م
ان شش ي د زن در م ن پ اس ه امش ود س الوه ، وج ع   ِب
امشاسپندى كه اھورامزدا براى خلق و اداره جھان مى 
ه  اجرت ب آفريند، نشان آنست كه آريائيان به ھنگام مھ
مى  ى ن ه آسان اره و ب مناطق مادر تبار جنوبى به يكب
رل  ت ن ا را تحت ك ھ د و آن توانند بر زنان مسلط شون

 . مطلق خود در آورند 

ه   ه  در مذھب  زرتشت  نسبت  ب ك اين
ذاھب  مذاھب  مردساالر  ديگر بخصوص ه م  نسبت ب

ان  ه زن رى نسبت ب شت ي سامى بعد از خود ، تحمل ب
ان تحت  چن وجود داشته و در آن زنان كه ھرچند ھم
ر از  ت م ھرحال ك ى ب د ، ول رار دارن سلطه مردان ق
رار می  مذاھب  مزبور  مورد سركوب و خشونت ق
ار  ب ادرت گيرند، به خاطر مقاومت و نفوذ ھمين اقوام م
ری  ي و ميزبان بوده است كه در مراحل اوليه شکل گ
اده روى  ن زي ي نظام پدرساالری،  به مردان اجازه چن

 . را نمی داده اند

د  ن ری در ھ ما ھمين را به طرز برجسته ت
ه ( ھا " ودا"در  اوراد مذھبى آريائى ھا بھنگام ورود ب
م ) ھند ى .  می يبني ائ وام آري ه اق د ب ن ن اوراد ھرچ اي

ه  ون م وز ن ن ز ھ مردساالر تعلق دارد ، ولى در آنھا ني
ه در  ھاى زيادى از آزادى زنان به چشم مى خورد ك
ان در جوامع  درت زن وذ و ق ف اشى از ن اينجا نيز ن

س ه  پ  از شكست از  مادرتبار ميزبان بوده است ك
ى  ن ت ان رف ي آريائی ھا ، قدرت و نفوذ آنھا يكشبه از م

ده از آن .  نبوده است  ان اقى م ى ب ن ع چي چنانكه مناب
ه  گزارش "Ha Hun Shu" زمان مانند   د ك ن دھ ي  م

زنان شان را مورد احترام باالئى " آريائيان ساكن ھند 
 با آن  قرار مى دھند ، ھر آنچه كه زن بگويد شوھرش

ھمچنين آنان نام شخصيت شان را از . موافقت مى كند
د رن  6"پدر و نام خانوادگى شان را از مادرشان می گي

ارى  ب ادرت كه اين خود نشان وجود قدرتمند نفوذ سنن م
وده است  ان ب ان آن ي كى از اوراد . در م ا در ي و ي

 :      چنين آمده است " وديك"

 
در شوھرش"   ق پ وى مطل ان  ،  ِبگذار ھمسرت ، ب

ق خواھران شوھرش گذار او  ِبانوى مطل اشد ، ب  ب

 

نظام ھاى اشتراكى مادرتبار  
 در ھمه جا واژگون مى شوند

 قسمت دوم

 حمله و سلطه اقوام پدر ساالر

 بر جوامع مادر تبار

 

 سيامک ستوده
ه  ار ھمگى ب ب ادرت روشن است كه اقوام م
درساالرى  ظام پ يكباره و بطور ھمزمان نبود كه به ن

در . اين امر بطور تدريجى انجام گرفت . تحول يافتند
تصادى و  ط اق ابتدا يك سلسله از اقوامى كه در شراي
ر  ن مسي د در اي ن ت رار داش رى ق جغرافيائى مناسب ت

گر  اعات دي روه . افتادند و بدنبال آنان اقوام و جم گ
ا و  رن ھ راى ق حوالتى ب ھائى ھم بركنار از چنين ت
ه  ت حتى تا دوران ھاى اخير ھنوز به شيوه زندگى گذش

 . خود ادامه مى دھند 

ل  اي ب ام ق م با اين حال نبايد فكر  كر د كه  ت
مادرتبار صرفا از طريق تغييرات درونى خود بود كه 
دم  ارى ق ب ادرت كيت خصوصى و م به نظام نوين مال

ار . گذاردند  ه ك ا ب دت حمالت اقوام پدرساالرى كه عم
ه  د ب ن ت ال داش غ ت ار اش گله دارى و تاخت و تاز و شك
اقوامى كه ھمچنان در مرحله مادرتبارى و كشاورزى 
خش ه ب ود ك گرى ب د عامل دي   اوليه باقى مانده بودن
ه  ديگرى از جوامع مادر تبار را تحت اين حمالت و ب

 . زور ، به دايره مناسبات جديد كشاند 

اين قبايل كه در دشت ھاى وسيع شمالى از 
استپ ھاى سيبرى گرفته تا سرزمين ھاى  شمالى چين  
اخت و  ار و ت ار شك ه ك ا ب دت پراكنده بودند ، و عم

د  ن ت ى حدود  تازھاى قبيله اى اشتغال داش ، در دوران
د 3000 تا3500 ع  قبل از  ميالد و حتى تا مدت ھا ب

ا  د ، ب از آن ، در پى يافتن سر زمين ھا و مراتع جدي
اد و  اى آب ن ھ ي ه سرزم ود ب ن خ ي گ م حمالت سھ
ار  ب ادر ت ارى از جوامع م ى ، بسي وب حاصلخيز جن
ان  ر زن رت موجود را از ميان برداشته و به موقعيت ب

 . در اين مناطق براى ھميشه پايان دادند

ه  غول ك رك و م در چين قبايل پدرساالر ت
د ) War Chariots(مجھز به ارابه ھاى جنگى  بودن

ار  ب ادرت ى م روائ روان را در " شانگ "از شمال ، ف
ودال  ئ ردھاى ف ه ل جنوب به نابودى كشاندند و خود ب
كى  اري ن دوره وارد عصر ت سرزمين چين كه از اي

 . ميشود تبديل شدند

ان در   ري ا سوم ھ در بين النھرين نيز نه تن
ز  دوره ھاى اوليه تمدن خود ، بلكه پاتان ھاى عرب ني

ھمين وضع در مصر ، در . ھنوز مادر تبار بوده اند 
 )Crete" (كرت" در جزيرة Mineon)" (مينه ئون"

وده است ه . و در يونان ماقبل ھومر نيز صادق ب ت ب ال
در اين جوامع اخير ھمانطور كه در مورد يونان ديديم 
حوالت  ق ت ، تحول به نظام پدرساالرى عمدتا از طري

 .درونى و بدون دخالت خارجى انجام گرفت 

ل  اي ب ه ق گامی ك ن ز ھ ي د ن ن در ايران و ھ
الد ،  ي مردساالر آريائى در اوائل ھزاره دوم قبل از م
از شمال و از ناحيه قفقاز، در پى يافتن سرزمين ھاى 
اجرت مى  ھ ى م وب جديد، به دشت ھاى حاصلخيز جن
وده  رار ب رق ار ب ب كنند در اين مناطق نظام ھاى زن ت

 ، .است

ر از  در ايران، تحقيقات باستان شناسى خب
ان   ردست وجود انسان در مناطق  مرزى غرب  در ك

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

6ادامه در صفحة    
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اى  ـج ه ـب ، به اين معنا كه در ابتدا ، اين پسران آنانند ـك
ی  ا ـم ـھ ود آـن شوھران شان،  به خاطر آنكه  از تبار ـخ

 .  باشند ، جانشينان آنان می گردند

داى   رى ، ـخ وـم ر ـس اطــي براى نمونه در اـس
اـنگ"كبير  بنام  ور ـس ن ـھ ه Ninhursang)" (نـي  ـك

  در  باالى  زن بوده و از  لحاظ  مقام  نامش

ان  رـي ه در ـج ج ـك درـي ه ـت ه، ـب ليست خدايان قرار داشـت
ش ی  قدرتيابى مردان در جامعه ، مقاـم  را از دـست ـم

ر   دھد، جايگاھش ى زـي ل" به محـل ـي ـل ه Enlil)" (ِاـن  ـك
 .  بوده تنزل می يابد  خداى ھوا و پسرش

 
 اھريمن سازى  از خدايان زن

 
ان  داـي اى ـخ ـج جايگزين كردن خدايان مرد ـب

رد  ذـي ام ـپ .  ًزن امرى نبود كه صرفا با زور بتواند انـج
ادات  ـق ـت چرا كه اعتقاد و احترام به خدايان جزئى از اـع
ر در ايــن  ـي ـي ـغ ا ـت ا ـب ـھ ـن ود و ـت ردم ـب ه ـم اـل زاران ـس ـھ
ر داد  ـي ـي ـغ . اعتقادات بود كه ممكن بود بتوان آنھا را ـت

ى  اـب درت ـي ى ـق ـن ـع ت ،  ـي ـي ـع ِھرچند ،  تغيير خود واـق
ادات  ـق ـت ر اـع ـي ـي ـغ ل در ـت اـم ن ـع مردان ، خود مھم ترـي
ن  ا اـي ظـرى ـب ارزه ـن ـب مزبور بود ، ولى بھر حال ، ـم
عقايد و تغيير آنھا به نفع عقايد مردساالرانه نيز چيزى 
دون  د و ـب بود كه به اين تغيير شدت و شتاب مى بخشـي
آن ، استقرار كامل نظام مردساالرى به جاى نظام قديم 

د ردـي ى ـگ ـم ن ـن ـك ـم ارزات .بآسانى ـم ـب ن ـم ه اـي ـل ـم از ـج
ازى از  ن ـس ـم رـي ردن و اـھ ام ـك دـن عقيدتى ، يكى ھم ـب

ى . خدايان زن بود ـل اـم اين اھريمن سازى چه بعنوان ـع
ه  ـج ـي ـت وان ـن ـن ـع در جھت تغيير نظام مادرتبارى و چه ـب
زى  ـي ال ، ـچ ر ـح ـھ ِتبعى و روبنائى خود اين تغيير ، ـب
بود كه در جريان تمام فرھنگ ھاى مردساالر به چشم 

در اين اھريمن سازى ، خدايان زن كه در . می خورد 
نــظــام مــادرتــبــارى مــظــھــر قــدرت، روشــنــائــى و 
ل  دـي ـب رارت ـت حاصلخيزى بودند به مظاھر تاريكى وـش

 . می شوند 

" اكـــديـــان"مـــثـــال در كـــتـــاب اســـاطـــيـــرى 
(Akkadian)  ِانوما اليش" بنام ِ ) "Enuma elish  (

ه Ti'amat)(   " تيامات"،  داى زن ـك ِ مادر واال و ـخ
ِھمه ھستى ، منجمله خدايان زن و مرد ، از رحم وى؟ 
ى  ـك ارـي زاده شده اند ، در نظام پدرتبارى ، به نماينده ـت
ن  ـي ـم ود و از ـھ ی ـش ل ـم دـي ـب ان ـت ـھ و بى نظمى در ـج
ارزه  ـب ا در ـم روست كه خدايان مرد گرد ھم مى آيند ـت
ا  با وى در برابر جھانى كه او نماينده آنست ، جھانى ـب

ان ..اين امر در نھايت . نظم را برپا كنند ـي ـنگ ـم به ـج
ه از . آنان منتھى مى شود  رد ـك ات" خدايان ـم اـم ـي " ـت

 را (Marduk) " مــردوك"بشــدت  وحشــت  دارنــد  
. انــتــخــاب مــی كــنــنــد تــا ھــدف آنــان را  دنــبــال كــنــد 

از  در مبارزه با تيامات تور قدرتمنداش" مردوك"  را ـب
ات  اـم ـي ه ـت ميكند و او را در آن مى اندازد ، و ھنگاميـك
ی  رـم ان ـب ـي دھان بازمی كند تا او را ببلعد وى را از ـم

ه دوران . دارد  و يا در اساطير يونان ، كه تاريخ آن ـب
ی  گذار جامعه از نظام مادرتبار به پدرساالر مربوط ـم
ه  شود ، اين تغيير به اين صورت تصوير شده اـست ـك

 ،   به حال فاخته خيس  دلشHera)" (ِھرا"خداى زن "
ه  ـن ـي ان ـس ـي كثيف و بيچاره اى مى سوزد و او را در ـم

"   اين فاخته برادرش.  ميگيرد و گرم می كند  ھای اش
است كه در شكل فاخته در آمده و سرانجام با "   زئوس

ى  رواـئ اـن رـم زور بر ھرا مسلط شده ، تاج و عالـمت ـف
ه . او را بچنگ مى آورد  ى ـك اـم ـگ ـن دا ـھ را" بـع و " ـھ

 او   قيام می كنند، زئوس  بر عليه زئوس طرفداران اش
دار  زان و ـب را از يكى از كنگره ھاى بھشت از پا آوـي

 14."می كشد

ز  ھنگام حمله اسپانيائى ھا به قاره امريكا نـي
د  خدايان زن را پرستش" ماياھا" ى ـپس.   می كردـن   وـل

ه  از سلطه اسپانيائى ھا بر آنھا ، زير فشار مسيحيت ـك
ج  به شدت مردساالر بود  درـي ه ـت ِ، خدايان زن آنھا ، ـب ِ

ی  ل ـم دـي ـب وان ـت ه دـي د و ـب ال ـب ـم ِبه خدايان مسئول اـع
ال . شوند  ـث ه"ـم وـپ واداـل داى " ـگ وان ـخ ـن ـع ى ـب اـن ه زـم ـك

ش ـت رـس ی  حاصلخيزى و توليد و توالد مورد ـپ رار ـم  ـق
ی  ل ـم دـي گرفت ، بعد از سلطه مسيحيت به اھريمنى تـب

ه  شود كه دور تا دورش ـت رـف را ـگ  را ماران خطرناك ـف
ردم . اند  اين تصوير تحريف شده ، براى آن بود كه ـم

ر و  عادى معتقد شوند كه زنان از مردان كم ارزش  ـت
 . موجوداتى خطرناك اند

ال .  زن است ، سرانجام پذيرفته می شود  اش ـح ـن ا اـي ـب
اى  اين دو معموال بشكل جدا از ھم و در شكل سمبل ـھ

ا " جداگانه  ـگ ى " و  ) Linga"  (ليـن وـن  Yoni)" (ـي
   11.است  كه باقى می مانند 

اراس"بعدا اين  ان ـت ا ـت  Tantaras)" ( ـھ
خــدايــان زن مــانــنــد ...  ھســتــنــد كــه تــنــھــا بــه ســتــايــش

د )  Visnu" ( ويشنو"و )  (shiva"شيوا" می پردازـن
-Vama)( ھــاى چــپــى   تــان تــاراس و بــخــصــوص

Margis  ان زن داـي ا"كه فقط ـخ و  Durga)" (دورـگ
 .  را مى پرستند Radha)" (رادھا"

ه  ن اـست ـك ـي ـم م "براى ـھ اريـس ان ـت در " ـت
د . مناطقى چون بنگال ، آسام و جنوب ھند رشد می كـن

وب  ـن چرا كه  اين مناطق ، به علت قرار گرفتن در ـج
رار  ال ـق ـم ر از ـش اـج ، كمتر زير نفوذ آريائی ھاى مـھ

ا . گرفته و  ھندو مى شوند براى ھمين است كه در آنـج
ر Great Mother)(ِ مادر بزرگ  نفوذ كيش  پابرجاـت
 . مى ماند

م   ـت ـس ـي ه ـس وـن ـگ ه ـچ م ـك باين ترتيب مى بينـي
ا   پدرساالرى آرياھا پس رن ـھ د  ـق ـن ه  ـھ ه  ـب ـل  از حـم

 طول كشيد  تا خود را بر عقايد و روابط مردم 

اه . مسلط كند  با اين وجود به دالئلى كه گفته شد ھيچـگ
ان   ستايش نتوانست كيش ـي ى از ـم ـل ـك ِ مادر بزرگ را ـب

 . بردارد

د  ـن چنانچه ھنوز ھم در بعضى روستاھاى ـھ
ــزرگ  ــادر ـب ــروز _ ِ، ـم ــه اـم ــا"ـك ــادواـت ــراـم " (ِـگ

(Gramadevata ه   ناميده می شود ، در معابدى ـك
ه  ـك ـل شكل آلت زنند و كشيش ھاى آن نه از برھمن ھا ـب

د از نجس ـن ـت ى ھـس اـئ ه   - ـھ ان ـب اال  نـسب ـش ـم ـت ه اـح ـك
دن  ـم ه ـت ى ـب ـن ـع ا ـي اـھ ا"دوران قبل از آرـي اراـپ از " ـھ ـب

م در .  می شوند ميگردد، ستايش ـي ـن ـي ى ـب ا ـم ه ـم ـك اـن چـن
طـاب Tantara sara)" (تانتاراسارا"  در سرودى ـخ

ن  به مادر كبير كه نقش ـي ـن  فرمانرواى جھان را دارد ـچ
 :ميآيد

 
 آه مادر ، " 

 !علت و مادر جھان 

 ِتو ھنر تنھا اولين وجود، 

 ِمادر مخلوقات بى شمار،

 12." خالق

  

 :اينطور می خوانيم " راما كريشنا"و يا در 

 
 ھنگاميكه نه خلقت وجود داشت ،"

 و نه خورشيد، 

 نه ماه ، 

 نه ستاره گان ، 

 و نه زمين ، 

ه  ـت رو رـف ى ـف ـك و ھنگاميكه تاريكى در تارـي
 بود ، 

 مادر ، 

 كسى كه ھيچ شكل و صورتى نداشت ، 

   13.  "مطلق و يكى  بود

 
ارى  ـب ادرـت ول ـم ـح باين ترتيب است كه در ـت
ان زن  داـي ه ـخ به پدر ساالرى با افول اولى ، بتدريج ـك
ك  راى ـي موقعيت خود را از دست می دھند ، ابتدا و ـب

ك رده  دوره ، در سازش  با خدايان مرد ، با آنان در ـي
د  ـع قرار گرفته و ھمسر آنان  مى گردند و در مرحله ـب
ی  رد ـم ان ـم داـي ه ـخ ود را ـب است كه سرانجام جاى ـخ

 . دھند 

رد  با اينحال اينكار ھم به يكباره انجام نميگـي

وام  ر اـق رى ـب ـت ـم وارى ـك ا دـش د ـب وـن مواجه ـش
ود را  ِمادرتبار ساكن در منطقه ، مسلط شده و نظام ـخ
ه  ـك ى آـن د، ـب جاى گزين نظامھاى مادر تبار موجود كنـن
اى   ـھ ظـاـم اجازه دھند رد پاى چندانى از نظام قبلى در ـن

ى  ھرچند نقش( بعدى باقى بماند  راـن ان اـي  گه گاھى زـن
بــعــنــوان مــلــكــه يــا نــايــب الســلــطــنــه در قــدرت و يــا 
ام  ـج ر اـن ادر و پـس ان ـم ـي ار ـم ازدواجھائى كه در درـب

ارى در .مى  ـب ادر ـت گرفت ، ھمگى بقايائى از نظـام ـم
ده از  اـن ـم اقـٮ اى ـب ت ـھ ـن گذشته بودند كه به صـورت ـس

 .)گذشته ھمچنان پابرجا مانده بودند

.  و اما در ھند وضعيت به نحو ديگرى بود 
در آنــجــا ھــمــانــطــور كــه اشــاره شــد تــمــدن مــادرتــبــار 
ق  قدرتمندى وجود داشت كه سلطه بر آن تنھا از طـرـي
ش ـك ـم ر كـش ،    جنگ ھاى ويرانگر و طى مسير ھاى ـپ

وان . طوالنى و پر پيچ و خم امكان پذير  بود  اينرا مٮـت
ر  از مقايسه بخش ى ـت ـم دـي ر اوراد   ھاى ـق د ـت دـي  و ـج

 . دريافت " وديك"

ل از ورود  ـب ه ـق ر ـك در بخش ھاى قديمى ـت
ى از  ـن ـخ ا ـس ـھ آريائى ھا به ھند تنظيم يافته اند ، در آـن

ورد  ى ـخ ـم م ـن ه چـش ان ـب ا آـن در . بيگانگان و جنگ ـب
اورود  ه مصـادف ـب ر ـك رـت اـخ ـت حاليكه در بخش ھاى ـم
ان  ـم ه ـھ آنھا به ھند می باشد ، از جنگ با بيگانگان ـك
. بوميان مادرتبار قاره ھند بوده اند، نام برده می شود 

ـخش ه " ودا" از  در ھمين ـب اـست ـك درا"ـھ ـن داى " اـي ـخ
ان  داـي ن ـخ رـي ـت زرـگ جنگ آرياھا ، و در واقع يكى از ـب

ـقب  دارا"آنان ، ـل وراـن ى Purandara)" (ـپ ـن ـع ه ـم  ـب
 .   را به خود می گيرد" ويرانگر شھرھا و باروھا"

ن  ى در اـي اـئ وام آرـي به اين ترتيب، تسلط اـق
ار  منطقه نه تنھا از طريق جنگ ھا و خرابى ھاى بسـي
ميسر می گردد ، بلكه ھمچنين مقاومت بعدى زنان نيز 

 از پيروزى  باعث می گردد كه اقوام مھاجم نتوانند پس
ن  زـي ، خدايان مرد خود را به راحتى و بالفاصله جايـگ
ردم  خدايان زن كرده، اعتقادات جارى و زن تبارانه ـم

 .  را ، به آسانى بنفع خود تغيير دھند

وام  ه اـق ود ـك ا ـب اوـمت ـھ ـق به خاطر ھمين ـم
ازش ذـھب  مھاجم ناچار می شوند دست به ـس  زده و ـم

ِمردساالرانه خود را با آئين ھاى مادر تبار محلى باقى 
در ھــم " ھــاراپــا"مــانــده از تــمــدن شــكــســت خــورده 

اى .  بيآميزنند  دن ـھ ـم از اينرو ست كه می بينيم در ـت
ـكس  ر ـع د ، ـب ـن ـکس ـھ ِمردساالر بعدى در ھند، بر ـع
اى  ن ـھ ـي م و آـئ راـس ه ـم ه ـب ا ـك ـج ا آـن ايران ، حد اقل ـت
ا  ى ـت ـت مذھبى آنھا مربوط ميشود ، تا مدت ھا بعد و ـح
عصر حاضر نيز ، رد پاى آئين ھاى مادر تبار گذشته 

 .با قدرت بسيار بيشترى برجا می ماند

ز   با اينحال ، اين در ھم آميزى و سازش   نـي
ر  ـي ه از مـس ـك ـل ردد ـب بسرعت و به آسانى ممكن نمی ـگ

ا . طوالنى و پر پيچ و خمى طى طريق می كند ابتدا، ـب
ی  ھجوم اقوام آريائى، مبارزه ميان مرد و زن تشديد ـم

وام ،  ن اـق ه اـي اس"شود و با غلـب داى Dyas)" ( دـي  ـخ
ر  د ـب واـن ی ـت ـم رى "بھشت كه مرد است از آنجا كه ـن ـپ

ط pritivi)" (  تيوى  ـل ه زن اـست مـس ن ـك ـي خداى زـم
ه  ن ازدواج ـك ا اـي شود ناچارا با وى ازدواج ميكند و ـب

زمين و جھان در  آن دو را در كنار ھم قرار مى دھد، 
ود  وـج كنار ھم قرار گرفته و از اين طريق كل جھان ـب

ه  ولى البته اين سازش. می ايد ـست ـك ـي  به معناى اين ـن
ز  زى ـج خدايان مرد كه قدرتشان در آسمان ھا بيان چـي
وده اـست ، در  ـب قدرت مردان آريائى بر روى زمين ـن
مبارزه خود براى سلطه ھرچه بيشتربر زنان ، در اين 

ی  نقطه متوقف می شوند و به پيش ـم  روى خود ادامه ـن
ان  ـن ان ـچ ت زـن ـي ـع وـق دھند، چنانكه طى دوره بعدى، ـم

اى  طـوره ـھ ه در اـس ی رود ـك ن ـم ـي " (ودا_رگ"پاـئ
Reg-veda (ران  ، كتاب مقدس ـس ـم  آريائى ھا، از ـھ

 .  خدايان مرد حتى نامى ھم برده نمى شود 

ه  بعدا در دوران رنسانس د ـب ـن  و بازگشت ـھ
ـگى  ـن رـھ دوران گذشته است كه با نفوذ مجدد عناصر ـف

ِتمدن قديم مادر تبارانه  ددا " ھاراپا"ِ ـج صـر زن ـم ـن ، ـع
ام ، در  ـج راـن ه ـس ا ـك ـج ولى با كندى رشد مى كند تا آـن

" ســادزيــاوپــانــ" و ) Brahmanas" ( َبــرھــمــنــاس"
(Upanisads)   ور زـب ان ـم داـي ـسى ـخ ـن ـگى ـج دوگاـن

ه  مورد قبول قرار می گيرد و بعد با تبديل برھمنيسم ـب
م  ھندوئيسم  رـغ ـي ـل ، اين دوگانگى پيچيده تر ميشود و ـع

ِيكى شدن كامل بعدى آن دو در شكل دوگانه  وا " ِ ـي "   ـش
(Shiva)رد و طـرف ـچپ   ، كه طرف راست اش  ـم

از " دفاعش"نقدی به دکتر برقعی و 
 !صيغه اسالمی

 مجيد آذری: از
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 :مقدمه

ه  ير ـب ه اـخ د دـھ ه طـی چـن ا ـک ی را آنـھ تر برقـع آقای دـک
ا رـفت  ران در ويرجينـي کانون دوست داران فرھنگ اـي

 .و آمد دارند، بخوبی می شناسند

ه . است" نھضت آزادی"ايشان ھوادار  ھمان جريانی ـک
و ) وزيـــر خارجـــه خميـــنی(ســـمبلھايش ابـــراھيم يـــزدی

نخــست وزيــر اول رژيــم جنايتکــار (مھنــدس بازرگــان
برال"جريانی اسالمی که خودش را . بودند) خمينی " لـي

ود المی ـب الم سياـسی ! می ناميد و ليبراليزم اش، اـس اـس
که دشمن آزادی بوده و درکی و بوئی از آزادی نبرده، 

 !است" ليبراليزم"در ذھن اينھا قابل جمع در 

روج  ًاين می شود که آقای برقعی تاريخا ، چه زمان ـع
اســالم سياســی و چــه زمــان افــول آن، نمــی توانــد از 

 .دفاع از اسالم سياسی خالص شود" وسوسه "

الم"کتاب اش در  ا اـس ه ـب و اعطـای ـحق " تلفيق مدرنيـت
و ارائــه " ســنت فرھنگــی"قــدرت بــه آخونــدھا بعنــوان 

ته  ا ـيک دـس المی، تنـھ وع اـس درک معوج از مدرنيته ـن
 !گل ايشان بوده است

اح  ا جـن م ـب ی کنـي داعی ـم اصـالح "جناب برقعی را ما ـت
ان . آخوندھای حاکم بر ايران" طلب ر ھـم ايشان دارد ـب

 ســال پيــش در داخــل و 40درکــی پــا مــی فــشارد کــه 
 .خارج کشور ، طرفدار دخالت اسالم در سياست بود

تغيــيری در ذھنيــت برقعــی پيــدا نــشده، امــا در ذھنيــت 
 .جامعه ايران، خيلی چيزھا عوض شده

د . مردم ايران، جنايات اسالم سياسی را تجربه کرده اـن
ان ـحرف  ا دارد ھـم ه دنـي ن گوـش ا در اـي ی اـم آقای برقـع

 !ھای قديمی اش را تکرار می کند

حــاال بــرويم ســراغ دســت گــل اخــير ايــشان در نــشريه 
 :ايرانيان

 

 آقاي دكتر برقعي ومسأله شيرين  صيغه اسالمي

 

ردن نظـرات  ان ـك اطر رك  بـي آقاي دكتر برقعي را بـخ
ايشان از نادر روشنفكران ديني . اسالمي اش بايد ستود

ر ـخالف  ده ،ـب ار رك وپوـست كـن ن ـب است كه حداقل اـي
ه  ه خجوالـن شور ـك ارج ـك المي ـخ نفكران اـس ديگر روـش
اد واز صـيغه  دان نـھ ه مـي ا ـب د، ـپ ي كنـن از اسالم دفاع ـم

ودر حقيقــت جــايي بــراي .اســالمي حمايــت كامــل نمــود
ا و  ا اـم ه ـب روشنفكران اسالمي خجول باقي نگذاـشت ـك
المي  يرين صـيغه اـس اگرھاي شان جوري  از مسأله ـش

د  ول كنـن اكتو قـب ي . طفره روند ويا آنرا دوـف تر برقـع دـك
ه  اين   بار مرد ومردانه پا بميدان نھاد وبه اصـطالع ـب

 . از اين نظر بايد ايشان را ستود.سيم آخر اسالمي زد 

نگتن، پاييتـخت  م ودر واـش ست يـك رن بـي آقاي دكتر درـق
ط زن  شورھا در رواـب رين ـک درن ـت آمريكادر يكي از ـم
ومــرد درجھــان دســت بــه ابتكــار عظيمــي جھــت رفــع 

 .معضالت روابط زنان ومردان زد

نگتن  اپ واـش ايشان طي مقاله اي در نشريه ايرانيان ـچ
اريخ408شماره  ه دـست 1378 بـت ته ـك ه خواـس  از ھـم

از مقاومــت كــشيده وبــراي معــضل روابــط زن و مــرد 
المي "  سنت" از محمد و علي  تبعيت كنند و صيغه اـس

الل 1400مربوط به  روزھم ـح ن اـم سال  پـيش را ھمـي
 .مشكالت روابط زنان ومردان بدانند

 

 چكيده نظرات آقاي دكتر برقعي  درذيل بيان شده

  ) 5( ادامه از صفحة ..... 

7ادامه در صفحة    
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رد  حال كه ديدگاه اسالم وقران نسبت به روابط زن وـم
ه  ه نظرـي وان ـب ي ـت اني ـم ه آـس د، ـب در جامعه شناخته ـش

 .صيغه اسالمي آقاي دكتر برقعي پي برد

 .آقاي دكتر ادعا مي كند كه صيغه روسپيگري نيست

روســپيگري يعــني تــن فروشــي زنــان بخــاطر مخــارج 
ضيقه .زندگي  الي در ـم ھيچ زن شريفي اگر از نظـر ـم

د ط .نباشد ھرگزدست به تن فروشي نمي زـن ت فـق اكثرـي
ذاي  به خاطر بيكاري ونداشتن نان ومسكن ويا شير وـغ

ايــن زنــان .كــودك خــود تــن بــه چنيــن شــغلي مــي دھنــد
نگونبخــت يكبــار در جامعــه طبقــاتي  بــه خاطراســتثمار 
ار دوم توـسط  د وـب ده اـن ن فروـشي وتحقيرـش مجبوربه ـت
د  اني گردـن ماتت ودون ـش آقاي دكتربرقعي بايد مورد ـش

 .كه چرا روسپي شده اند وصيغه نمي شوند

ه راي مھرـي ي -درعمل صيغه يعني  زني ـب ول در مدـت ـپ
خــود ويــا بــدن خــود را بــا چنــد کلمــه عربــي در اختيــار 

 .مردي مي گذارد

 

ن فروـشي ني ـت ه . ھر دو اينھا در عمل يـع ي ـك چ زـن ھـي
ود  ار ـخ ق ـك د از طرـي داراي شغلي مطمئن باشد وبتواـن
ه خاطـر  ست ـب د  حاضـر نـي امين كـن وخانواده خود را ـت

الميش .يك پول ناچيز تن فروشي كند ق اـس ه از طرـي ـچ
 .وچه از طريق غير اسالمي اش

ام دـست  ه مـق ه زن ـچ آيات قران به وضوح نشان داد ـك
ايــن ..دوم ودســته چنــدمي نــسبت بمــرد در جامعــه دارد

ان  ستند وزـن دار ـسكس ـھ ه خرـي ستند ـك ھميشه مردان ـھ
 .فقط موضوع سكس ھستند

ـــد پيشكـــسوتان اســـالمي ھيـــچ  آقـــاي دكـــتر برقعـــي مانن
سكــسي قائــل  -ارزشــي بــراي زن درروابــط زناشــويي 

 .نيست

ن  ي اـي تر برقـع ته دـك ه در نوـش ماني وـچ ات آـس چه درآـي
اگر چند روز به . ھميشه مرد است كه شھوتي مي شود

مــسافرت مــي رود ودر آنجــا بايــد خــود را بــدون ھيــچ 
د ن . التزامي ارضا كـن ر زمـي ه در زـي رد اـست ـك ن ـم اـي

ون  خانه يواشكي ودور از چشم زن خانه با مستخدم نـگ
بخــت عمليــات آكروبــات را بــا زبــان عربــي ادغــام مــي 

 .كند

ه  ن ، كھـن ذا پخـت شغول ـغ البته زن در اين نوع مواقع ـم
اد صـيغه  ازه داـم اس ـت عوض كردن كودكان وشستن لـب
اي اســت كــه بعــد از زيــرزمين بــه شــوھر عزيــزش 

 .سرويس الزم را بدھد

ه  ز در مخلـي المي اش ھرـگ ز اـس آقاي دكتر ما با آن مـغ
اش ھــم نمــي گنجــد كــه آن زن ھــم ممكــن اســت  تمايــل 

ي رود سافرت ـم ه ـم م . جنسی داشته باشد وقتي ـب زن ـھ
حــق دارد وقــتي مــرد خانــه بــيرون مــيرود يواشــكي بــا 
ستخدم را  مستخدم مرد خانه در ھم آميزد واحيا نا آن ـم

ي رود واز .به صـيغه در آورد سافرت ـم ه ـم ر ـب ا اـگ وـي
ود  ه صـيغه ـخ مردي در ھتلي خوشش آمد آن مرد را ـب

ز . در آورد سيار مـعصيت آمـي مي بينيد كه اين كلمات ـب
 .مارااز حوزه اسالمي خارج مي كند وگناه كبيره است

. شھوت ران حتما مرد اـست . مستخدم حتما زن است 
ي . مھريه مال مرد است  سافرت ـم اين مرد است كه ـم

ــا مــــي .رود  ــا مــــستخدم تنھــ ايــــن مــــرد اســــت كــــه بــ
آمــا زن بايــد خــوب و فرمــانبر و پارســا ...........شــود 
ودر نتيجــه آن دنيــا را ھــم بــراي خــود باشــغل .باشــد 

 .شريف حوري نگه مي دارد

آقــاي دكــتر برقعــي ماننــد ديگــر ھــم حزبــي ھــايش در 
نھــضت آزادي وديگــر تئوريــسين ھــاي اســالمي ھيــچ 
المي وحكوـمت  تضاد ماھوي با  حكومت جمھوري اـس

اينــان خودشــان . ديــني وقــوانين ضــد انــساني اش نــدارد
ان  دس بازرـگ زدي–مانند مھـن ان -ـي گنـجي  از بنيادگراـي

اختــالف آقــاي دكتــر . حكومــت فعلــي اســالمي ھــستند
ودوستانــشان بــا حكومــت فعلــي ايــن اســت كــه حكومــت 
اده  ال پـي ام و كـم المي را تـم وانين اـس د ـق فعلي نمي تواـن

ه .كند ده ـك فته ـش تر آـش اي دـك ه آـق ن روـست ـك وھم از اـي
ا  ه ـھ چرا رفسنجاني وخاتمي در پياده كردن صيغه خاـن

 .وخانه ھاي عفاف عقب نشيني كردند

 

رد ودر  د ازدواج ـك ه دـخت محـم حضرت علي با فاطـم
تي را  سن مـج ده سالگي  امام اول شيعيان جھان امام ـح

دي وصـيغه .  زاييد سن صـدھا زن عـق ام  ـح كه خود اـم
وروز مــادر شــيعيان جھــان ، امــروز بـــه . اي داشــت

 . ساله برگزار مي شود10خاطر فاطمه 

 

 :آيات قران در مورد مقام زن

اي پيغمبر،زنــاني كــه مھرشــان را ادا نمــودي برتــو "
ه غنيـمت  ه ـب حالل كرديم وھمچنين كنيزان وزنان را ـك

 49سوره احزاب "    ملك توشده اند

 

ا و " پس نكاح كنيد از زنان آنان آنچه خوش داريد دو ـت
اگر مي ترسيد كه عدالت نكنيد،پس يكي .سه تا وچھارتا

 سوره النسا" را

 

ود در " زنان شما كشتزار شما ھستند پس به كشتزار ـخ
 سوره بقره " آييد،ھر جا كه خواسته با شيد

222  

ان  ا زـن وده، ازدواج ـب رر فرـم د مـق ه خداوـن در حكمي ـك
پــسر خوانــده ،گنــاھي بــه پيغمــبر نباشــد خداونــد ايــن را 

 32سوره احزاب آيه " سنت نموده

 

ت  رد، كفاـي گواه را ازمردان بخواه،پس اگر نباشد دو ـم
 15ھما نجا  ايه "  ميكند يك مرد ودو زن

  

مردان را بر زنان تسلط وحق نگھباني است،به واسطه  
م  ته وـھ رر داـش برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مـق
ه  ان نفـق ه زـن د ـب ود باـي ال ـخ به واسطه آنكه مردان از ـم

 38سوره النسا آيه "  بدھند

ستيد  " اك ـھ ا بيمـن اني آنـھ ا فرـم زناني  كه از مخالفت وـن
شدند،آنھا . بايد نخست آنھا را موعظه كنيد ع ـن ر مطـي اـگ

اگراطاعــت كردنــد، ديگــر ھيــچ . را بــه زدن تنبيــه كنيــد
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ه در اوـست آن  يزي ـك دتر ـچ د اـست وـب ھمه چيز زن ـب
 ""نھج ابالغه"  است كه مرد را چاره اي نيست جز او

 

ــد ــت افتـن ــه ھالـك ــد ـب ــان كنـن ــت زـن ــه اطاـع ــردان ـك " ـم
  نھج الفصاحه3167مسئله

 

خطرنــاكترين دشــمن تــو ھمــسر تــو اســت كــه بــا تــو "
 نھــج 710مــسأله" ھمخوابــه اســت ومملــوك تــو اســت

 الفصاحه

 

 1532مــسئله"  بھــترين مــسجد زنــان كنــج خانــه اســت"
 نھج الفصاحه

 

مــسأله "     زنــدگي زن دو پــرده دارد قــبر وزناشــويي"
  نھج الفصاحه2270

 محكمترين سالح شيطان  زنان ھستند     ھمانجا

 

درحــديث صــحيح از امــام رضــا منقــول اســت كــه ســه "
اي : چيز از سنت پيغمبر است ردن، موـھ بوي ـخوش ـك

زايــد را زدن و زنــان بــسيار داشــتن وبــسيار بــا ايــشان 
حليــه المتقيــن  محمــد بــاقر مجلــسي "   مقاربــت كــردن

 94ص

 

 نقد نظرات آقاي دكتر برقعي

 

صــيغه چــيز خوبــي اســت وبــا  روســپيگري  فــرق  -1
 .دارد 

اري -2 ه ناھنـج يدگي ـب راي رـس صيغه بعنوان محملي ـب
 .ھا درروابط جنسي وحفظ سالمت خانواده است

ه -3 سوس ـك درت اـف سنجاني در اوج ـق آقاي ھاشمي رـف
 .نتوانست صيغه را جا بيندازد

خانــه " آقــاي خــاتمي متاســفانه مجبــور شــد كــه طــرح-4
ــاف ــاي عـف ــي " ـھ ــار ـب ــذارد واز آن اظـھ ــم بـگ را عقـي
متاســفانه طــرح  خانــه ھــاي عفــاف كــه . اطالعــي كــرد

 .طرح اوليه صيغه بود شكست خورد

ه -5 از ـب اركردن درـست نـي ا وـك ھر سيستمي برا ي  بـق
ـــع فـــضوالت دارد ـــع فـــضوالت .+بخـــش د ف صـــيغه دف

ه اـست ا درجامـع درن . وناھنجاري ـھ فانه بـخش ـم متاـس
ھمــانطور كــه . جامعــه كمــر بــه نــابودي صــيغه بــسته

ات ھــاي ســنتي آب را كــور  ه مــدرن در ايــران قـن جامـع
 .كردند

 .صيغه مثل آب قنات پاسخي مدرن ومترقي است -6

ه اقاـمت در -7 ا ناگزيرـب اه ـھ مردي شھوتي كه براي ـم
شــھر ديگــري اســت ونمــي خواھــد در بازگــشت ھمــسر 

ويــا مــرد متاھــل . جديــدي را بــا خــود بــه خانــه بيــاورد
حــشري كــه دل بــه زنــي ســپرده اســت وفعــال در شــان 
راه  دي را ـب اي بـع ه ازدواج ـھ ست ـك ي اش نـي خانواد ـگ

ويــا بــا زن مــستخدم خــانواده يواشــكي دل ببنــدد . انــدازد
وژه .  وخلوت كند  ان جـنگ ـس ھدا در زـم زنان بيوه ـش

ستند ردان ـھ وع ـم ن ـن راي اـي ي ـب اي خوـب ه ـھ . ھا و تيـك
واب  ق صـيغه ـج ط از طرـي مشكالت اين نوع مسايل فـق

 .مي گيرد

رد-8 اري ـك ده. البته در صيغه نبايست ولنـگ د ـع —باـي
عــادت ماھانــه را نگــاه داشــت وبعــد بــا مــرد ديگــري 

م .رابطه جنسي داشت ا رـح د وـي البته اگر زن يائسه باـش
رگــــل وجــــود —اش را برداشــــته باشــــد ديگــــر عــــده

واتوماتيــك مــي توانــد بــا مــرد بعــدي ھمخوابگــي .نــدارد
 .البته حتما بايد صيغه شود—كند

ي ـحضرت -9 حضرت عمر صيغه را قبول نداـشت وـل
 .علي قبول داشت

 

 : ريشه يابي وآناتومي صيغه از ديدگاه جناب برقعی

 

صــيغه يــك پديــده اســالمي اســت واز :تعريــف صــيغه 
اعمــال وســنت ھميــشگي پيغمــبر اســالم وائمــه اطھــار 

 .است

را  ي اـج ك ورد عرـب ا ـي                   صيغه معموال ـب
ر . مي شود رد صـيغه ـگ كل توـسط ـم آيه صيغه بدين ـش

ي -:  خوانده ميشود زوجتك نفسي في المدت معلوم وعـل
 —مھرالمعلوم

د واب دـھ و----و زن صيغه شونده كافي است ـج —قبلـت
 .يعني قبول كردم پول ومدت صيغه را

ـــدر آســـان  ـــراي زن چق ـــد كـــه صـــيغه شـــدن ب مـــي بيني
ول ..واين را اسالم به زن اعطا فرموده.است م ـپ مرد ـھ

ي . مي دھد وھم خواھش مي كند زن پول ميگيرد وخيـل
 .كوتاه كارش پيش مي رود

 

  مقام زن در اسالم و،سنت پيغمبر اسالم ،وائمه اطھار 

 

ل  حضرت محمد بيست وچند ساله بود كه با خديجه چـھ
 ســاله 56آنحــضرت .وچنــد ســاله ثروتمنــد ازدواج كــرد

د9-7بود كه با عايشه  ه ـش ام .  ساله ازدواج وھمخواـب ـن
ن  مي آن ـحضرت بـي ا 13زنان رـس ان 21 ـت داقل بـي  ـح

شده كه البته اينان شامل زنان موقت يعني زنان صـيغه 
 .يي نمي باشد

ز  دھاي رـي ام آخوـن ا تـم المي ـب كاري را كه حكوـمت اـس
ودرشت وتمام گله ھاي پاسدارشان وبا تمام سالح ھاي 
ــكنجه  ــدام وـش ــشتار و اـع ــام ـك ــا تـم ــبك وـب ــنگين وـس ـس
وسنگسارميليون نفري نتوانست در ايران قانون صـيغه 
را پيــاده كنــد،آقاي دكتربرقعــي اســالم پرســت  مــا مــي 
ــاده  ــا آنــــرا پيــ خواھــــد در واشــــنگتن پاييتخــــت آمريكــ

روي از ..كند  ه آـب سته ـك ر ـب ر ـب نگتن كـم ايشان در واـش
بيــن رفتــه اســالم وقــوانين ضــد بــشريش را بــاز ســازي 

 .كند

حكومت اسالمي وقوانين اش بدون كشتاروزندان اعدام 
 .حتي يك روز ھم قابل دوام نيست

 

ه صـيغه در  ي كننــد ـك اي دكــتر صـادقانه فكــر ـم ر آـق اـگ
دان ن مـي ن .آمريكا قابل پياده شدن است،اين گوي و اـي ـم

سايل  شدن ـم خود دھا نفر مي شناسم كه بخاطر ارضا ـن
ــرج  ــزاران دالر ـخ ــاله ـھ ــر ـس ــسي ـھ ــويي وسـك زناـش
دكترھــاي متخــصص روانشاســي وفــوق تخــصص در 

ومن مطمئن ھستم كه دھا ميليون .سكس تراپي مي كنند
 .نفر در اين كشور از ھمين عارضه رنج مي برند

حــال كــه آيــت الــه رفــسنجاني وســيد علــي خامنــه اي 
اف در  اي عـف ه ـھ يس خاـن وحجت السالم خاتمي در تاـس

ران شكــست خوردنــد آقــاي دكــتر برقعــي مــي تواننــد . اـي
ــنگتن را  ــاف در وا ـش ــه عـف ــك خاـن ــيس ـي ــواز تاـس ـج
بگيرند،وخودشان درقسمت صيغه اسالمي به ھموطنان 
ي  ا مبلـغ د ـب رويس الزم را بدھـن ايراني خارج كشور ـس

دا. "بسيار نازلتر ق ـخ ن "! . ھم خدا راضي وھم خـل واـي
و  ود ـج كان ـس ان وروانپژـش امت را از دـست روانشناـس

 !راحت كنند

 

 :مؤخره

مسأله رابطه زن و مرد را بايد از حوزه قدرت سياسی 
م . جدا کرد دور ، طـوری تنظـي قوانين را بايد حتی المـق

کــرد کــه انــسان ھــا راحــت و آزاد باشــند در ارتباطــات 
رای . خود د ـب ر نباـي دئولوژی ديـگ چ اـي نه اسالم و نه ھـي

اط  م ارتـب ا ـھ ه ـب ه چگوـن د ـک ن تکلـيف کـن ا تعيـي انسان ـھ
ــند ايــــن درک درســــت و جھانــــشمول از . داشــــته باشــ

 .سکوالريزم را بايد پايه جامعه انسانی قرار داد

رد،  ريشه نابرابری، از جمله نابرابری روابط زن و ـم
در مناســبات اقتــصاد سياســی جامعــه و نظــام ســرمايه 
از  ب ـب شا را مرـت ر و فـح ابرابری، فـق ه ـن داری اـست ـک

 .توليد می کند

شيدن  ائين ـک آزادی و برابری در روابط زن و مرد با ـپ
ستی و  ه سوسيالـي اد جامـع مناسبات سرمايه داری و ايـج
ســازمان دادن شــرايطی کــه ھمــه عرصــه ھــای زندگــی 
رای  م ـب انسان را بشود آزادانه نقد کرد و پا دادن به عـل
الوگ  سترش دـي اعی و ـگ پاسخگوئی به مـعضالت اجتـم

 .اجتماعی امکان پذير است

. اســـالمی اش گذشـــته" ســـنت"دوران آقـــای برقعـــی و 
 !ايشان خودش را گول می زند

 

                                                مجيد  آذري         
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دت  ه ـش ی ـب معرض بد رفتاری بودند، خواھی نه خواـھ
ت ی ياـف ن . رشد ـم ا در چنـي رائيلی ـھ ای اـس ان ـھ بازرـگ

آنھــا در  مــستعمره نــشين ھــای . موقعيــتی قــرار داشــتند
ه  ل ھـم ا، مـث تجاری خود در مصر و ديگر سرزمين ـھ
ورد  اه ـم ای ضـعيف، ـگ ت ـھ بازرگان ھای متعلق به مـل

درفتاری ه . خوش رفتاری بودند و گاه مورد ـب اری، ـب ـب
علت بعضی شرايط خاص نفرت و کينه از خارجی ھا 

 .به توده مردم ھم منتقل شد

 

 کنعان، شاھراه ملت ھا

ی در  ه پـل ه منزـل سطين ـب ت فـل اه پراھمـي در مورد جايـگ
م خن گفتـي . تجارت ميان مصر، سوريه و بابل پيشتر ـس

ه  اين کشورھا از دير باز می کوشيدند که فلسطين را ـب
مــصری ھــا کــم کــم روحيــۀ . اشــغال خــود  در آورنــد

نظــامی گرايانــه پيــدا کردنــد و کوشــيدند کــه راه ھــای 
د ود در آورـن لطه ـخ ا . تجاری به بابل را تحت ـس ا ـت آنـھ

ه  وريه را ـب سطين و ـس د و فـل رودخانه فرات پيش رفتـن
ـــد ـــه زودی از ســـوريه . اشـــغال خـــود در آوردن ـــا ب آنھ

فلــسطين را .) م.پ(اخــراج شــدند و از قــرن دوازدھــم 
 . نيز ديگر نتوانستند نگه دارند

پــس از آن گروھــی از قبيلــه ھــای بــدوی، تحــت نــام 
تفاده و  دند، و از فرصـت اـس ع ـش م جـم رائيل، دورـھ اـس

ايــن گــروه کــم کــم . در کــشور فلــسطين رخنــه کردنــد
ود در  غال ـخ ه اـش د و آن را ـب سخير کردـن فلسطين را ـت

ه . آوردند د ـک رده بودـن ام نـک ود را تـم ار ـخ وز ـک ا ھـن اـم
" ســرزمين موعــود"گــروه ديگــری از قبايــل بــدوی بــه 

ايــن قبايــل بــا ســاکنان اصــلی فلــسطين، . ھجــوم آوردنــد
فلــسطينی ھــا در . يعــنی فلــسطينی ھــا، در گــير شــدند

ود  برابر ملت جنگ طلبی مثل اسرائيلی ھا به شدت ـخ
د ا جـنگ . را در مخاطره می ديدـن ه تنـھ ا ـن رائيلی ـھ اـس

تــورات بارھــا بــه . طلــب بودنــد غــارت گــر نــيز بودنــد
ی  اره ـم ا اـش رائيلی ـھ ای اـس ری ـھ تاالن ھا و غارت ـگ

شــگفت آور نيــست کــه نــبردی . کنــد و بــه آن مــی بالــد
د ان باـش ا در جرـي . دائمی ميان يھودی ھا و فلسطينی ـھ

ن  ر آفرـي سايه درد ـس ردن ھـم رای رام ـک ا ـب فلسطينی ـھ
شــان نــاگزير از تالشــی بــی پايــان امــا موفقيــت آميــز 

ام . بودند ردن تـم د ـک ا متـح ه ـب د ـک ق ـش باری داوود موـف
اســرائيلی ھــا فلــسطينی ھــا را درھــم کوبــد و آخريــن 
ــدس را  ــت المـق ــه بـي ــشان، از جمـل ــھرھای مستحکـم ـش

اه . تسخير کند د و جايـگ دس پايتـخت داوود ـش ت المـق بـي
گ، در  دای جـن نگھداری صندوقچه پيمان، که يھوه، ـخ

 .آن سکونت داشت

داوود اکنون تمام تجارت ميان مصر و شمال را تـحت 
ی  ه چـنگ ـم سلطه داشت و منافع ھنگفتی از اين راه ـب

شد و . آورد عت بـخ ود را وـس رو ـخ داوود موفق شد قلـم
بازرگانی زمينی و دريائی به عربستان و مصر را، به 

ود در آورد رائيل، و . کمک فنيقی ھا، زير نگين ـخ اـس
بــه عبــارت ديگــر فلــسطين، اکنــون بــه برکــت موقعيــت 
ی  درت ھاـئ از ـق ت و تاـخت وـت سودآورش عرصه رقاـب

ت . مثل سوريه، آشور و مصر شده بود اسرائيل به نوـب
اره  ا ـپ وذ انـھ ر نـف خراجگذار اين قدرت ھا بود و در اـث

ود ده ـب اره ـش ی و . ـپ سم مـل ه شوونـي ود ـک ن رو ـب از ھمـي
ت ا گرـف ر ـپ ام ـت : نفرت از بيگانگان به شدت ھر چه تـم

ل  وضعيتی مشابه فاشيسم، که در آلمان و ايتاليا به دالـئ
 . مشابه جديدأ شاھدش بوده ايم

ل  رق دارد، و دالـئ ذھب در ـش ه ـم با توجه به اھميتی ـک
ز  ذھب نـي سم در ـم مرديم، شوونـي ر ـش ر ـب اش را پيش ـت

سايه . ناگزير رو نمود تجارت گسترده با کشورھای ھـم
ا  ای آنـھ انديشه ھای مذھبی، آئين ھا ومراسم و تمثال ـھ

نفــرت از . وارد مــی کــرد -فلــسطين -را بــه اســرائيل
 . بيگانه شامل نفرت از خدای او نيز شد

 

 مبارزه طبقاتی در اسرائيل

برچيــده شــدن توليــد کــاالئی ســرمايه داری اســت کــه 
ورد  ماشين می تواند اين رسالت پرشکوه خود را در ـم

 .رھائی بخشيدن توده ھای زحمت کش تحقق بخشد

اوت  امأل متـف  از سوی ديگر فعاليت بازرگان تأثيری ـک
د و . روی او دارد ته باـش ر داـش ھرچه ديدگاھی وسيع ـت

اطق مختـلف را  د و وضـعيت مـن ھرچه شعبه ھای تولـي
شتری  بھتر بشناسد بھتر خواھد توانست سود ھر چه بـي

به . بچنگ آورد ار انتزاـعی و محاـس از آنجا که او با ـک
ھای رياضی سر و کار  دارد از قدرت تفکر انتزاـعی 
برخوردار می شود وبا وسعت يافتن عرصه بازرگانی 
اش و ســر و کــار پيــدا کــردن بــا منــاطق گونــاگون مــی 
ذارد و  ر بـگ شت ـس ی را ـپ ه محـل تواند ديدگاه کوته بيناـن
ای  ده ـھ وه پدـي ام و در انـب ر ـع ور ـخاص اـم در انبوه اـم

ه . تصادفی نظم و قاعده را بشناسد ن ـن به اين ترتيب اـي
شاورزی، "مؤلد"فعاليت ھای  تی و ـک ، مثل صـنايع دـس
ت  د"بلکه فعالـي ير مؤـل ه "ـغ انی اـست ـک ازر ـگ ل ـب ی مـث

د ی دـھ ه . مبنای پژوھش علمی را تشکيل ـم ن ـب ا  اـي اـم
ه طـور اـخص  انی ـب وئيم بازرـگ ه بـگ ست ـک آن معنی نـي

انديـــــشه غيـــــر . پــــژوھش را بـــــه وجـــــود مـــــی آورد
ـــع  ـــه پـــی گـــيری مناف ســـودجويانه، حقيقـــت جوئـــی و ن
شخــصی آخــرين خصوصــياتی ھــستند کــه مــی تواننــد 

 . مشخصه يک بازرگان باشند

تی،  شاوری و صـنايع دـس ای ـک يکی ديگر از ويژگی ـھ
در مرحلــه توليــد کــاالئی ســاده، محــدود بــودن دامنــه 
. فعاليــت آنھــا و رضــا دادن بــه روزی روزمــره اســت

ــست ــن نـي ــان چنـي ــروت : بازرـگ ــرز ـث ــشه در ـم او ھمـي
نامحــدود يــا نــابودی و تھــی دســتی محــض در نوســان 

ه . است سبت ـب ی ـن ده خوـئ ذير و درـن آزمندی سيری ناـپ
اينھـــا  –رقيبـــان و آنھـــائی کـــه استثمارشـــان مـــی کنـــد 

 . خصوصيت بازرگانند

ايــن شــيوه تفکــری نيــست کــه انديــشه علمــی غــير ســود 
بازرگانی خصوصـيات . جويانه را امکان پذير می کند

ذھنی الزم برای تفکر علمی را رشد می  دھد، نه کار 
ر . برد آن را در علم م تأثـي ر عـل ه ـب ا ـک برعکس، ھر ـج

ردن  ردن و منـحرف ـک دوش ـک أثيرش مـخ ذارد، ـت می ـگ
ی . آن در جھت اھداف خويش      اـست م بورژواـئ عـل

نمونــه ھــای فراوانــی از ايــن گــرايش را بــه دســت مــی 
 .دھد

د ياـفت  علم و فلسفه در شھرھای بزرگ بازرگانی رـش
در يونــان زميــن داران . امــا نــه در ميــان بازرگــان ھــا

تند  افی د اـش ت و فراـغت ـک ه مکـن بزرگ شھر نشين ـک
 .برخی از پيشگامان انديشه علمی بودند

 

 بازرگانی و مليت

ی  ا ـم سان ـھ شه اـن ر اندـي يز ـب ری ـن أثير ديـگ بازرگانی ـت
. احساســات ملــی آنھــا را شــديدأ رشــد مــی دھــد. گــذارد

پيــشتر بــه تنــگ بــودن افــق ذھــنی دھقانــان و خــورده 
اره  ان اـش بورژوازی  در مقايسه با وسعت ديد بازرگاـن

بازرگــان مرزھــای زادگــاه اش  و در نتيجــه . کــرديم
ذارد ی ـگ ر ـم شت ـس ی را ـپ نی محـل ه . کوته بـي ن را ـب اـي

ا و  –ويژه در ميان ملت ھای دريا نورد  مثل يونانی ـھ
م -فنيقی ھای باستان ده اـي انی از راه . آشکارا دـي بازرـگ

ملــت ھــای . دريــا مــستلزم تکنولــوژی پيــشرفته اســت
ای  ت ـھ ا مـل ارت ـب ان تـج ان در جرـي پيشرفته تر بازرـگ
د و  ی آوردـن ود در ـم لطه ـخ عقب مانده آنھا را تـحت ـس

بازرگــانی از راه . بــه ايجــاد مــستعمره دســت مــی زدنــد
خــشکی چنيــن نبــود و پيــش از ھمــه توســط قبيلــه ھــای 
شاورزی و  ازاد ـک ه ـم ی گرـفت ـک ام ـم شينی انـج کوچ ـن
 . صنعتی مردمان پيشرفته تر را به بازار می رساندند

بــاری بازرگــان، درســت تــا قــرن نــوزدھم، بيــن المللــی 
ود . ترين و در عين حال ملی گرا ترين عضو جامعه ـب

ار  ی در کـن بی مـل ی و عظـمت طـل ستگی مـل نياز به ھمـب
نفـــرت از خارجيـــان در ميـــان بازرگانـــان ملـــت ھـــای 
ارجی در  کوچکی که بی ھيچ دفاعی  در کشورھای ـخ
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 تجارت و فلسفه

ر  يوه تفـک ا ـش ه ـب د ـک ی دـھ ا ـم تجارت به شيوه تفکری ـپ
 . مبتنی بر ھنر و صنعت متفاوت است

فعاليــت توليــدی ويــژه ای کــه ارزش ھــای اســتفاده ای 
خاص توليد می کند پيش از ھمه مورد عالقه ـمصرف 
تفاده ای ـخاص  کننده است، که خواھان ارزش ھای اـس

اگــر نيازمنــد لبــاس باشــد کــاری کــه  در درســت . اســت
کــردن لبــاس بــه کــار مــی رود مــورد عالقــه او خواھــد 

 .بود

فعاليــت او . در مــورد بازرگــان وضــع متفــاوت اســت
ــران  ــه منظـــور ـگ ــدن ـب ــت از ارزان خرـي ــارت اـس عـب

د . فروختن اين که چه کاالی خاصی را بخرد يا بفروـش
ــت ــاوت اـس ــی تـف ــرای او ـب ــأ ـب ــا ـس ــدار . اـس ــه مـق او ـب

کاراجتماعأ الزم برای توليد کاالھای مورد معامله اش 
روش  د و ـف در زمان ھا و مکان ھائی که دست به خرـي
ده  ن کنـن أثير تعيـي ن ـت ه اـي می زند عالقمند است، چرا ـک

امــا ايــن کــار تنھــا بــه . ای بــر قيمــت ايــن کاالھــا دارد
صــورت کــار ارزش آفـــرين، بـــه صـــورت کـــار عـــام 
ار  انسان، به صورت کار انتزاعی، و نه به صورت ـک
د   ای ـمصرفی ـخاص تولـي ه ارزش ـھ مشخصی است ـک

د دارد . می کـن نی ـن اھی روـش ه آـگ ن ھـم ان  از اـي بازرـگ
ار  يروی ـک ن ارزش توـسط ـن زيرا از کشف قانون تعيـي

ه . عام انسان ديری نمی گذرد ار ـب اين کشف نخستين ـب
ارکس در  ارل ـم م ـک ه اـس ه ای ـب طور کامل توـسط نابـغ
. شــرايط توليــد کــاالئی بــسيار پيــشرفته صــورت گرفــت

ای ـمشخص  کل ـھ اما، کار مجرد که در نقطه مقابل ـش
ه طـور  ه ـب ال اـست ـک زار ـس دين ـھ کار قرار دارد، چـن
ملمــوس در پــول بيــان مــی شــود و درک آن نيازمنــد 

ست ام . کمترين قدرت تجريد ھم نـي ار ـع ده ـک ول نمايـن ـپ
چ  ده ھـي انسان است که در ھر کاالئی وجود دارد؛ نمايـن

مثــل کــار بافنــده، کــوزه گــر يــا  -نــوع خاصــی  از کــار
ار اـست و . نيست -آھنگر  وع ـک ده ـيک ـن روز نمايـن اـم

ر ط از آن . فردا نماينده نوـعی ديـگ ان فـق اری، بازرـگ ـب
بھــای . رو کــاال را دوســت دارد کــه نمانيــده پــول اســت

ودن  ودمند ـب ويژه آن است که برای او مھم است نه  ـس
 .  ويژه اش

وع  -دھقان، صنعتگر، ھنرمند -توليد کننده به ماھـيت ـن
ويژه کارش، به سرشت ويژه ماده ای که روی آن کار 
ارش را  ه ـک دازه ـک ان اـن می کند عالقمند است و به ھـم

د ی ياـب زايش ـم ارش اـف اروری ـک د ـب ار . تخصصی کـن ـک
اه  ا کارـگ ن اش ـي اص، زمـي انی ـخ ويژه اش اورا به مـک

ه  . اش، گره می زند به اين ترتيب موئلفه ھای کاری ـک
يوه  نی را در ـش او به آن اشتغال دارد تنگ نظـری معـي

د م پـيش از . تفکر او ايجاد می کـن رن پنـج قراط در ـق ـس
ا، : "ميالد چنين می گويد کامأل امکان دارد که آھنگرـھ

ر  نجارھا، و کفاش ھا در کار خود خبره باشند، اما اکـث
د کــه چــه چــيزی زيبــا،  ی دانـن ا بــرده صــفت انــد؛ نـم آنـھ

 ." عادالنه و خوب است

ان  ارگر امـک ه ـک ای طبـق وده ـھ تنھا ماشين است که به ـت
امــا تنھــا بــا . مــی دھــد کــه از کوتــه بيــنی رھــائی يابنــد

تجزيه اجتماعی در اسرائيل به نسبت افزايش فشارھای 
رشد تجارت به تمرکز ثروت و . خارجی گسترش يافت

ــا  گــــسترش زمينــــداری بــــزرگ و تــــشکيل التيفونداھــ
د) کشتزارھای بزرگ( رکت . انجامـي ر ـش ان در اـث دھقاـن

راب  ه ـخ زرگ خاـن اسرائيل درجنگ ھای قدرت ھای ـب
و مقروض به پولدارھای رباخوار صاحب کشتزارھای 

ام . بزرگ می شدند ده ای ـع بردگی مبتنی بر قرض پدـي
اســرائيلی ھــا بــه جــای خريــدن بــرده . در فلــسطين بــود

د . ترجيح می دادند ھموطن ھا ی خود را برده خود کنـن
شمار دھقانان آزاد، و در نتيجه، قدرت نظامی اسرائيل 

 .به شدت کاھش يافت

ميھــن پرســتان، اصــالح گــران اجتمــاعی و دوســتدران 
دند ده ـش ن پدـي ه اـي ان دادن ـب تار پاـي ا از . مردم خواـس آنـھ

مــردم و دولــت خواســتند کــه برعليــه خــداھای بيگانــه و 
آنھا پـيش . دشمنان دھقانان در داخل کشور مبارزه کنند

راب  بينی کردند که اگر به ستم بر دھقانان و به خانه ـخ
 . کردن آنھا پايان داده نشود کشور سقوط خواھد کرد

اني  واي8: "اشعيا فرياد می کرد ه  بر آـن ه  ـك ه  خاـن    را ـب
 ســازند تــا   ملحــق  مزرعــه  را بــه  و مزرعــه  ملحــق خانــه
   تنھــايي  بــه  زميــن و شــما در ميــان.  نمانــد  بــاقي مكــاني
ن  در گوش  صبايوت   يھوه9.  شويد  مي ساكن :   گـفت  ـم

ه  درستي به« ه  ـك راب ھاي  خاـن سيار ـخ د، و   ـب د ـش  خواـھ
ــــه ــ ــــــزرگ ھاي خانــ ــــــسكون  و خوش  بــ ــا غيرمــ ــ ــ   نمــ

ای 5تـورات، کتاب اشعيا، باب ." (خواھدگرديد ه ـھ ، آـي
 ).9 و8

   شــــما كــــه  اي4: "و عــــاموس پيــــش بيــــنی مــــی کنــــد
سكينان خواھيد فقيران مي ن  را ببلعيد و ـم    را ـھالك  زمـي

ن شنويد كنيد اـي ه   و مي5.   را ـب د ـك ره گويـي اه ّ ـغ ي  ـم    ـك
َّ و روز ســبت  را بفروشــيم ّ تــا غلــه خواھــد گذشــت  تــا  َ

ا را كوـچك  را بگشاييم  گندم انبارھاي ال  و ايـف  را   و مثـق
  و 6.    نماييم َّ و ُمعوج ، ميزان ھا را قلب  ساخته بزرگ

 و   بخــريم  نعليــن  را بــه  وفقــيران  نقــره  را بــه مــسكينان
ـــده پس ـــدم مان ـــه7.    را بفروشـــيم  گن ـــد  ب    جـــالل   خداون

ه  اـست  خورده  قسم يعقوب دام  ـك ال  ھيچـك شان  از اعـم    اـي
وش واھم را ھرگز فراـم رد  نـخ ه8.   ـك ا ـب ن   آـي بب  اـي    ـس

   مــاتم  ســاكنان اش  نخواھــد شــد و ھمــه  متزلــزل زميــن
ل  مثل  و تمامش نخواھند گرفت    نھر برنخواھد آمد و مـث

 نخواھــــد كــــرد و فــــرو نخواھــــد   مــــصر ســــيالن نيــــل
اب " (؟ نشست ای 8تورات، کتاب عاموس، ـب ه ـھ  4، آـي

 )8تا 

تاناد مــاير در کتــاب  صريان باس اريخ م ، 1887 ( ت
د )11ص امبران : "می گوـي ته پـي ای پيوـس کايت ـھ از ـش

روت  ه ـث نی پيداـست ـک ه روـش ود ـب وانين موـج بر عليه ـق
منــدان و قــدرت منــدان از دســتگاه دولــتی اســتفاده مــی 

 .کرده اند تا به نظام نوين امور مشروعيت بخشند

ه  احكام  كه  بر آناني  واي1: "اشعيا می گويد ير عادـل    ـغ
ــاري ــاني  مي را ـج ــازند و كاتـب ــه ـس ــم  ـك ــوم  ظـل    رامرـق

ازند   منحرف  را از داوري   تا مسكينان2دارند،   مي  ـس
وه  مرا بربايند تا آنكه  قوم ّو حق فقيران ان  بـي ارت  زـن    ـغ

اب ." ( نمايند  را تاراج  بشوند و يتيمان ايشان تورات، کـت
 ).  2و1، آيه ھای 10اشعيا، باب 

ه .  اما اين شکايت ھا در نھايت به جائی نمی رسيد خاـن
دازه در  ان اـن ه ھـم ت  ـب خرابی دھقانان و در نتيجه دوـل

امــا ســقوط . اســرائيل اجتنــاب ناپــذير بــود کــه در روم
دولــت در اســرائيل، بــرخالف روم، مــترادف بــا مرگــی 

ه . تدريجی نبود حريفانی مقتدر ناگھان به عمر آن خاتـم
 .و اين حريفان آشوری ھا و بابلی ھا بودند: دادند

 اضمحالل اسرائيل

آشوری ھا سياست جھانگشائی شان، در مقياسی وسيع، 
ـــالد شـــروع 1115 -1050را از حـــدود   پيـــش از مي

ايــن اقــدامات آنھــا را روز بــه روز بــه کنعــان . کردنــد
طبقـــات بازرگـــان و اشـــرافيت . نزديــک تـــر مـــی کـــرد

9ادامه در صفحة    
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 اطالعيه مطبوعاتی
آغاز کمپين عليه قوانين شريعه 

/  " اسالمی در بريتانيا
 "قانون برابر برای ھمه

 عليه قوانين و بر"  ھمهبر برایقانون برا"کمپين 
، به 2008 دسامبر 10شريعه در بريتانيا روز 

 اين مناسبت روز جھانی حقوق بشر، در پارلمان
، مريم )فعال(جينا خان . کشور شروع بکار کرد

انجمن (کارال ريور  ،)ی کمپين دھنده سازمان(نمازی 
، ابن وراق )نويسنده(، جوآن اسميت )وکالی سکوالر

انجمن سراسری (و کيت پورتئوس وود ) نويسنده(
 صحبتعليه قوانين اسالمی در اين روز ) سکوالر
انجمن ( جلسه با فريبرز پويا  اينرياست. کرد ند

اين جلسه افشاگری و آغاز بود و ) سکوالر ايران
 .قرار گرفتوسيع ای  مورد پوشش رسانهبکار کمپين 

به ،  در کمتر از يک ماه موفق شد کمپين،اينپس از 
شناخته ھای  ھای و سازمان بسيج بسياری از شخصيت

ء  امضا5000 بيش از کمپين تاکنون.  بپردازدشده
 . جمع کرده استحمايتی

 ،کمپين قصد دارد برای روز جھانی زناين 
 در ميدان 4:30 تا 3:30تظاھراتی از ساعت 

 در تدارکات  ھمچنين(ترافالگار برگزار کند 
و )  امسال ميباشدتظاھراتی عظيم برای ماه نوامبر

جا به سمت   از آن5:30 تا 4:30سپس از ساعت 
 8 تا 6 و از ساعت کنندکانوی ھال راھپيمايی 

قانون شريعه، آپارتايد "ای عمومی با عنوان  جلسه
کانوی ھال . ندکن برگزار می" جنسی و حقوق زنان

 Red Lion Square WC1R 4RL 25واقع در 
است و اين ) Holborn :نزديکترين ايستگاه مترو(

 برگزار 2009 مارس 7راھپيمايی در روز شنبه، 
خواھد مخالفت عمومی با  اين تظاھرات می. شود می

محور  ھا و قوانين مذھب  قانون شريعه و تمام دادگاه
خواستار . در بريتانيا و ساير نقاط جھان را اعالم کند

يک قانون سکوالر و حقوق شھروندی کامل برای 
ھمه بشود و برچيدن بساط نسبيت فرھنگی را 
خواستار و پرچم دفاع از حقوق جھانشمول انسانی را 

 .بلند کند

اين کمپين با ابتکار بسيار جالبی قصد دارد در يک 
مسابقه ھنری که شامل نقاشی، فيلم و انيميشن و 
عکاسی ميشود با موضوع يک قانون برای ھمه، به 
بھترين کارھای ھنری که در زمينه مخالفت با قوانين 
مذھبی و دادگاھھای شريعت اسالمی باشد جايزه اعطا 

در عين حال اين کمپين با برگزاری جلسات . کند
مختلف، با شرکت وکالی سکوالر از انجمن اين 
وکال، افکار عمومی را در جريان گزارش کارھا و 

 .تاثيرات آنھا قرار ميدھد

 . مريم نمازی سازمانده و سخنگوی اين کمپين ميباشد

Tel:00447719166731 
uk.co.ukonline@namazie.m 
uk.org.onelawforall.www 

  بيانيه

 !يک قانون برای ھمه

کمپين عليه قانون شريعه در 
 بريتانيا

 :باز ھم به نقل از تورات

ــاه8" ِ نوزدھــــم   از ســــال  پنجــــم ِ و در روز ھفتــــم مــ
ِنُبوكدنــصر پادشــاه َّ َ َ َ، نُبــوزرادان  بابــل ، ســلطان َْ   ، رئيــس َ

     و خانة9 آمد،    اورشليم ، به  بابل  پادشاه ، خادم جالدان
  ھاي  خانــه  را ســوزانيد و ھمــة  پادشــاه خداونــد  و خانــة

زرگ  و ھر خانة اورشليم ه  ـب وزانيد  آـتش  را ـب   10.   ـس
 بودند،   جالدان  رئيس  ھمراه  كه  لشكر كلدانيان و تمامي

ليم ـحصارھاي ر طــرف  را بــه  اورـش دم  ـھ .   ســاختند  منـھ
الدان ، رئيس   و نبوزرادان11 ة ـج وم ، بقـي ه  ـق  در   را ـك

   طــرف  بــه  را كــه  بودنــد و خــارجين  مانــده شــھر بــاقي
   اســيري  را بــه  جمعيــت  بودنــد و بقيــة  شــده  بابــل پادشــاه
   زمين  از مسكينان  بعضي  جالدان   اما رئيس12.  برد

کتـــاب دوم ." (  واگذاشـــت  و فالحـــي  باغبـــاني را بـــراي
 ).12 تا 8، آيه ھای 25شاھان

 :10 و 9، آيه ھای39  ھمچنين در کتاب ارميا، باب 

َ و نُبــوزردان9" َ  در   را كــه  قــوم ّ، بقيــه ّ جــالدان  رئيــس َ
ده  بطرف  را كه  بودند و خارجين  مانده شھر باقي    او ـش

ه  مانده  را كه  قوم ّبودند و بقيه د ـب ل  بودـن ه  باـب يري  ـب    اـس
َ نبُـوزردان   ليكن10.  برد َ الدان  رئـيس َ يران ّ ـج وم  فـق    ـق

 و   يھـــودا واگذاشـــت  نداشـــتند در زميـــن  چـــيزي را كـــه
 ."  داد  ايشان  روز به ھا در آن تاكستان ھا و مزرعه

          

بــه ايــن ترتيــب عناصــر دھقانــانی بــود کــه بجــا مانــد تــا 
کارا . زمين را کشت کند و ماليات بپردازد بابلی ھا آـش

ردم را  در پی آن بودند که ھر طور شده آن بخش از ـم
را از  ه دارد و آـن م نـگ رد ـھ که می  توانست ملت را ـگ
رھبری خود بر خوردار کند از ميان بردارند و به اين 
ترتيــب تھديــدی را کــه متوجــه ســروری بــابلی ھــا بــود 

دھقانان به تنھائی ھرگز نتوانسته اند سلطه . خنثی کنند
 .بيگانگان را از گرده خويش بردارند

آنچه که فصل سی و نھم ارميا می گويد در پرتو شکل 
ھــا در يھوديــه قابــل درک )التيفونــدا(گــيری کــشتزار 

دند . است بدون شک کشت زارھای بزرگ تکه تکه ـش
بــه . و بــه دھقانــان ســلب مالکيــت شــده واگــذار شــدند

عبارت ديگر، برده ھای قرض و اجاره نشين ھا تبديل 
ی  شت ـم ه روی آن ـک دند ـک نی ـش به صـاحبان آزاد زمـي

ه را . کردند صاحبان اصلی آنھا کسانی بودند که يھودـي
 . در جنگ برعليه بابل رھبری کرده بودند

ه  ازھم طبـق ليم ـب به اين ترتيب  در دومين تخريب اورـش
د ی ـش تاده ـم د فرـس ه تبعـي ه ـب ود ـک شين ـب . حاکمه شھر ـن

انجــا آنچــه کــه بــاقی مانــد ديگــر جامعــه ای يھــودی بــه 
ون در . معنی اخص کلمه نبود زندگی ملی يھوديان اکـن

ا را : شھر نشينان تبعيد شده متمرکز شده بود و اين آنـھ
 .    تبديل به پديده ای بی ھمتا در تاريخ می کند

زميندار از اين کشورگشائی ھا حمايت می کردند و از 
لشگرکــشی ھــای آشــوريان يــا بــه . آن منتفــع مــی شــدند

ستقر  غال آن و ـم ح و اـش ه فـت ا ـب شور و ـي غارت يک ـک
تثمارگر،   رافيتی اـس وان اـش شدن فاتحان در آنجا، به عـن

ا . می انجاميد ورش ـھ آشوری ھا برای پيشگيری از ـش
ــه  ــه حاکـم ــانی طبـق ــشر فوـق ــدی ـق ــای بـع ــت ـھ و مقاوـم
سرزمين ھای مفتوح را تبعيد و به اين ترتيب مردم را 
د ی کردـن روم ـم ود مـح . از رھبری سياسی و نظـامی ـخ

ا 859آشوری ھا در سال ھای  الد 825 ـت  پـيش از مـي
د ود کردـن زار ـخ . سوريه را فتح و اسرائيل را خراج ـگ

ا را  شی و آنـج رائيل لشگرـک ه اـس آشوری ھا سرانجام ـب
ه . فتح کردند سپس به شيوه معمولشان قشر فوقانی طبـق

ا  حاکمه اسرائيل را به آشور تبعيد کردند و به جای آنـھ
 .بابلی ھای شورشی را به اسرائيل آوردند

د ی کـن ن توصـيف ـم و :  " تورات اين وضـعيت را چنـي
ات  و كوت  از بابل  آشور، مردمان پادشاه وا و حـم َ و ـع ّ ِ  

َو ســفروايم  در  اســرائيل بني  جاي  را بــه ، ايــشان  آورده َ
   را بــه  ســامره  داد و ايــشان  ســكونت  ســامره شــھرھاي
کتاب دوم ." ( شدند  ساكن ، در شھرھايش  آورده تصرف

 ). 24، آيه 17پادشاھان، باب 

 .  قبيله اسرائيلی خاتمه داد10اين تبعيد به مليت 

 

 نخستين تخريب اورشليم

ه آن و  ا حوـم ليم ـب اکنان اورـش ط ـس از مردم اسرائيل فـق
ود لطه و . يھوديه باقی مانده ـب ر ـس ع زـي ه در واـق يھودـي

ـــا نيروھـــای . خـــراج گـــزار آشـــور بـــود امـــا درايـــن اثن
ه . ديگری، از جمله مادھا، به ميدان آمده بودند مادھا ـب

ود را . آشور حمله ور شدند بابل از آشور جدا شد و ـخ
دد . آزاد کرد تفاده کردـن ت اـس مصری ھا  از اين موقعـي

د ليم . و فلسطين را تحت حاکميت خود  در آوردـن اورـش
د رانجام . و يھوديه تحت فرمانروائی مصريان در آـم ـس

ا 606در سال  د و ـب  بابلی ھا و مادھا دست يکی کردـن
ويــران کــردن نينــوا بــه امــپراتوری آشــوری ھــا پايــان 

يھوديه اکنون از فرمانروائی مصر خارج  و . بخشيدند
 . خراج گزار بابلی ھا شد

ــن  ــورات چنـي ــاريخی در ـت ــوالت ـت ــسله از تـح ــن سـل اـي
 :توصيف شده اند

َّو نُبوكدنصر، پادشاه11" َ َ ل َْ ني  باـب ه ، در حـي ان   ـك د ـگ  بـن
د  بودند، به  نموده  را محاصره  آن اش ھر برآـم   12.   ـش

دگان اش ، پادشاه َو يُھوياكين  و   يھودا با مادر خود و بـن
   بابـــل  نــزد پادشــاه  ســرايان اش  و خواجــه ســردارانش

ل  آمد؛ و پادشاه بيرون ال  باـب شتم  در ـس لطنت  ـھ خود،   ـس
ة ھاي  خزانه و تمامي13. او را گرفت د  و   خاـن   خداوـن

يرون  پادشاه  خانة ھاي خزانه ا ـب ام  را از آنـج    آورد و تـم
ي ظروف ه  طالـي ليمان  را ـك اه  ـس رائيل ، پادـش راي  اـس    ـب
اخته خانة د  ـس ه   خداوـن ود، ـب الم  موـجب  ـب د ،   ـك  خداوـن

ــست ــع14.   شـك ــاكنان   و جمـي ــليم  ـس ــع  اورـش    و جمـي
ھــزار نفــر   ده  را كــه  جنگــي  مــردان  و جميــع ســرداران

ـــد، اســـير ســـاخته ـــع بودن ـــرد و جمي  و  گران  صـــنعت ، ب
ه آھنگران يز، چنانـك واي  را ـن سكينان  ـس ل  ـم ن ، اـھ    زمـي
د  باقي كسي اكين15.   نماـن ه َ  و يُھوـي ل  را ـب رد و   باـب  ـب

 و   ســرايان اش  و خواجــه  پادشــاه  و زنــان مــادر پادشــاه
شان  را اسير ساخت  زمين بزرگان ليم  و اـي    را از اورـش

ني  جنـگي  مردان   و تمامي16.   برد  بابل به    ھـفت ، يـع
ران گران  ھزار نفر از صـنعت ھزار نفر و يك    و آھنـگ

اه آزموده  و جنگ ، قوي  ايشان  جميع را كه د، پادـش    بودـن
کتــاب دوم ." ( بــرد  اســيري  بــه  بابــل  را بــه ، ايــشان بابــل

 ). 16تا 11، آيه ھای 24شاھان، باب

: بـــه عبـــارت ديگـــر، بابـــل روش آشـــور را ادامـــه داد
شين  اعضائ دربار سلطنتی، اشراف، ثروتمندان شھرـن

أ  -و نظاميان تبعيد شدند ر10000جمـع ا .   نـف ابلی ـھ ـب
د اه .شاه جديدی برای يھوديه تعيين کردـن ا ـش ـمصری ـھ

ل  ر باـب ه ـب تند ـک د و او را واداـش جديد را تحريک کردـن
 :شورش درھم شکسته شد. بشورد

 
ھا،از دولت بريتانيا  ما،افراد و سازمان

کنيم استفاده کردن از قوانين  تقاضا می
شريعه اسالمی و ھمچنين ھمه قوانين 
مذھبی را از تعريف و کاربرد حقوق 

حقوق . شھروندی حذف و پايان بخشد
شھروندی برابر را برای ھمه تضمين 

 . کند

 !آميز است  تبعيض قانون شريعه،

 
ھا داوری  شوراھای شريعه و دادگاه

اسالمی، بخصوص عليه زنان و 
آميز ھستند و مغاير با  کودکان تبعيض

حقوق جھانشمول انسان به شمار 
 .روند می

قانون شريعه در مسائل مدنی ناعادالنه 
 !و غيرمنصفانه است

طرفداران اين قوانين می گويند که 
اجرای قانون شريعه وقتی فقط  در 
خصوص مسائل مدنی مانند حضانت 
فرزند، طالق و ارث به کار رود، 

اين در حالی است که . پذير است توجيه
در واقع نقض حقوق مدنی و تبعيض و 
خشونت بر عليه زنان و کودکان، خود 
سنگ بنای اين قوانين و برداشت 
اسالمی از حقوق مردم در زمينه 

در قانون شريعه . حقوقی ميباشد
اسالمی، شھادت زن در دادگاھھا 
  ارزشی نصف شھادت مرد دارد؛
قرارداد ازدواج به نحويی است که زن 
بدون برخورداری از حق و مرد قيم او 

بر اساس قانون . به شمار ميرود
تواند چھار زن  شريعت اسالم، مرد می

تواند با حق طالق يک  داشته باشد و می
جانبه زنش را طالق دھد در حالی که 
زن بايد برای حق طالق دوندگی کند، 
بايد داليلی ارائه کند که اثبات 

. ھايشان بسيار سخت است بعضی
حضانت فرزندان در سنی از پيش 

رسد حتی اگر پدر  شده به پدر می تعيين
موجب آزار و اذيت زن شده باشد؛ 

کنند، حق  زنانی که دوباره ازدواج   می
حضانت فرزندان خود را از دست 

دھند و پسران بر مبنای اين قوانين  می
حق برخورداری دو برابر دختران از 

 .ارث را دارا ميباشند

ھای شريعه،   دادگاه ماھيت داوطلبانه
 !دروغين است

 
طرفداران اين دادگاھھای قرون 

ھا  گويند که مشتريان دادگاه وسطايی می

10ادامه در صفحة    
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------خـبـر دارى اى شيخ دانا که من       
 خدا ناشناسم خدا ناشنــــــا س     ------

 
 

-------نه سربسته گويم دراين ره سخن     
 ِنه ازچوب تکفيردارم ھراس      -----

 
 

--------زدم چون قـدم ازعـدم در وجو د    
 خدايـت بـرم اعتبارى نداشــت    ----
 
 

--------خـــداى تو ننگيـن وآلوده بــــود    
 پرستيدنـش افـتخارى نداشـــت     ----
 
 

---------خــدائى بديـنـسان اســـيـرنـيــا ز   
 که برطاعت چون توئى بسته چشم    ---
 
 

-----------خــدائى که بـھـر دو رکعت نماز  
 گرآيد به رحم وگرآيد به خشــــــــم    -

 
 

-----------خــدائى که جـزدرزبـان عـــرب  
 بــه ديـگـر زبـانـى نـفـھـمـد کــالم     -

 
 

---------خــدائى که نـاگـه شود درغضب    
 بسوزد به کين خرمن خاص وعام     ---
 
 

---------خــدائى چنان خودسر وبـلھـوس   
 که قھرش کـنـد بـيـگـناھان تباه       ---
 
 

--------بـه پـاداش خـشنودى يک مگـس    
 زدوزخ رھاند تنــــــــى پرگناه      ----
 
 

---------خــدائى کـه بـا شـھـپـر جـبرئيل    
 کند شھــرى آباد را زير و رو      ---
 
 

---------خــدائى کـه درکـام دريـاى نـيـل    
 برد لشکر بى کرانــــــى فرو     ---
 
 

----------خــدائى کـه بى مزد مـدح وثـنـا   
 نگردد به کار کســى چاره ساز     --
 
 

-----------خدا ئيسـت بـيـچاره، ورنه چـرا  
 به مدح وثناى تو دارد نيــــــاز      -

 
 

-------خداى توگه رام و گه سرکش است   
 چو ديوى که اش بايد افسون کـنند   -----

 
 

-------خوش است   " دالل بازى"دل او به 
 چون کننــد؟ " شفاعتگران"وگرنه     -----

 
 

----------خـداى تـوبا وصـف غلمان وحـور
 دل بـنـده گـان را به دســت آورد       --

 مذھبی حق ھر  اعتقاد  به مذھب يا بی
انسانی است، اما اين حق با اعمال 
عقيده مذھبی بر قوانين حقوقی يک 

ما ميگوييم . کشور کامال متفاوت است
مذھب نبايد حق دخالت در تعيين قانون 

اين تنھا . و اجرای آن را داشته باشد
ای برای جا باز کردن پای مذھب  نسخه

اين جا باز . در قوانين دولتی است
کردن برای تبعيض، نابرابری و قوانين 

تاسيس و ايجاد و . نسبيت فرھنگی است
استفاده از اين دادگاھھا به جای احقاق 

کند و برای   تبعيض ايجاد می حقی،
ھا، موازين و  ، نظام"متفاوت"افراد 

. کند ھنجارھای متفاوت و مجزا برپا می
انشقاق و تفرقه مذھبی در جامعه را 

بخشد و بخش زيادی از  افزايش می
مردم، بخصوص حقوق زنان و 

ھا جھت  کودکان، را زير دست امام
اعمال بيحقوقی، بدون حفاظ رھا 

ای بودن و جدايی بيشتر   حاشيه. ميکند
اين . دھد جوامع مھاجر را افزايش می

کند که مھاجران و  قانون تضمين می
واردين تا ھميشه اقليت بمانند و  تازه

 .ھيچوقت شھروند برابر جامعه نشود

 !يک قانون برای ھمه

 
حقوق، عدالت، قانون، برابری و 
احترام برای مردم است و نه برای 

ی مدنی مردم بايد  در جامعه. باورھا
تحت قانون، حقوق شھروندی و 

در نتيجه . برابری کامل داشته باشند
قانون شريعه مغاير با حقوق بنيادين 

برای حفاظت از حقوق و . بشر است
ھای ساکنين بريتانيا بايد قانونی  آزادی

سکوالر برای ھمه داشته باشيم و قانون 
 .شريعه را کنار بگذاريم

 !تومار يک قانون برای ھمه

 
خواھيم که  ما از دولت بريتانيا می

اعالم کند شريعه و تمام قوانين مذھبی 
خودسرانه  و بخصوص عليه زنان و 

ما بر اين . آميز ھستند کودکان و تبعيض
باوريم که بر سر حقوق شھروندی 

 .شود معامله کرد مردم نمی

کنيم که اين قوانين تغيير  ما تقاضا می× 
ھا ی  يابد، به نحويی که تمام دادگاه

مذھبی بطور کلی ازنظام قضايی 
 .کشور حذف و غير قانونی اعالم شوند

 
 تومار  اينالحال  نفر فی5000بيش از 

 آند؛  را امضا کرده

 
 

خود برگزار کنندگان اين و 
ھای اسالمی، داوطلبانه به اين  دادگاه

و طبق قانون حکميت، . کار مشغولند
دو طرف آزادند تصميم بگيرند 

در . شان را چگونه حل ميکنند اختالف
واقعيت بسياری از کسانی که قانون 

شود از  شريعه در موردشان اعمال می
ھای جامعه ھستند  ای ترين بخش حاشيه

شان در  که کمتر اطالعی از حقوق
بسياری، . زمينه قانون بريتانيا دارند

بخصوص زنان، را تحت فشار 
ھا بروند و از  گذرند که به اين دادگاه می

مھمتر . شان اطاعت کنند تصميمات
کنند تا کسانی که از  که کاری می آن

قانون شريعه استفاده نکنند و يا تصميم 
زندگيشان را خودشان بگيرند احساس 

ھا به عنوان مرتد  پشيمانی کنند و با آن
داوطلبانه . شود و خارجی برخورد می

بودن و نبودن اين دادگاھھا به ھيچ 
عنوان از ماھيت تبعيض آميز آنھا کم 

بويژه آنکه به رسميت شناخته . نميکند
شدن اين دادگاھھا از سوی دولت ديگر 
. ارتباطی به داوطلبانه بودن آنھا ندارد

ما خواھان برچيده شدن اين ابزارھای 
اعمال تبعيض و گسترش خشونت 

 .مذھبی در جامعه ھستيم

  قانون شريعه راھی سريع و ارزان  
 !برای تحميل بيعدالتی است

 
گويند  طرفداران اين قوانين می

ھای شريعه روش آلترناتيوی  دادگاه
ھای  برای حل دعوا و کاھش ھزينه

ما ميگوييم چرا وقتی کار . حقوقی است
رسد، بايد کاھش  به حقوق مردم می

ھزينه دولت و افزايش سرعت، به 
نقض جدی عدالت و حقوق انسانی 

شود؟ بسياری از قوانينی که  مردم منجر
ھا مذھبی  ھای شريعه و دادگاه دادگاه

قصد عبور از آن را دارند، دستاورد 
. مبارزه در طی قرون متمادی است

ھدف اين قوانين که با مبارزات 
بيشماری کسب شده است، بھبود حقوق 
آن افرادی در جامعه است که بيش از 

 .ھمه به حفاظت خود نياز دارند

قانون شريعه ارتقای حقوق اقليت و 
 !انسجام اجتماعی نيست

 
گويند اين حق  طرفداران اين قوانين می

بايد به رسميت شناخته شود که اقليتی 
حق برخورداری از  قضاوت شريعه 
اسالمی را در باره مسائل حقوقی خود 

ما ميگوييم  داشتن حق . داشته باشند

  ) 9( ادامه از صفحة ..... 
 

--------به مکر و فريب و به تھديد و زور  
 به زير نگين ھرچه ھـسـت آورد     ----
 
 

    ------------خـداى تو مانند خان مغول  
  "بتھديد چون برکشد تيغ حکم"

 
 

    ------------زتھديـد آن کـارفـرماى کـل  
  "ٌبمانند کر و بيان صم و بکم"

 
 

----------چو درياى قھرش درآيد به موج  
 ندانـد گـنه کاره از بـى گناه    --
 
 

----------به دوزخ درون افـکند فوج فوج  
 مسلمان وکافر، سپيد وسياه    --
 
 

   ------------خــداى تــو انــدرحـصـار ريــا  
 نھان گشته کزکس نبيند گزند 

 
 

-----------کسى دم زند گر به چون و چرا  
 به تکفير گـردد چـماقش بـلند     -

 
 

   ------------ٌخــداى تـو با خـيـل کـر و بيان  
 به عرش اندرون بزمکى ساخته 

 
 

   ------------چوشاھى که ازکار خلق جھان  
 بـه کـــار حـرمخـانـه پــرداخـتـه 

 
 

    ------------نھان گشته درخلوتى تو به تو  
 بـه درگاه او جز ترا راه نيست 

 
 

    ------------توئـى مـحرم او که ازکار او  
 کسى در جھان جزتوآگاه نيست 

 
 

    ------------تو زاھد بدينسان خـدائى بـناز  
 که مخلوق طبع کج انديش تست 

 
 

   ------------اسير نياز است و پابـست آ ز  
  !خدائى چنين اليق ريش تســــت

 
 

----------نه پنھان نه سربسته گويم سخن  
 خدانيست اين جانور، اژدھاست    --
 
 

-----------مرنج ازمن اى شيخ دانا که من  
  !خداست" اين"خدا ناشناسم اگر    -

 
 
 

 سعيدى سيرجانى 
 ١٣٣٦سيرجان 

انديشه ھرگز نمی "برگرفته از ويبالگ 
 ." ميرد
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! خواستار آنند که الئيک در يادھا بمانند، تقديم ميکنم  

 

 آخرين پيام يک الئيک

 

 بسوزانيد جسدم را 

 مبادا به دستان پليد الشخوران آلوده شوم

 بخوانيد سرود رھايی آزاد بودن را

 مبادا به نعره گوشخراش عربده کشان کر شوم

 بنوازيد آھنگھای دلنواز زنده بودن را

 مبادا به موعظه دلخراش سوداگران معدوم شوم

 برافروزيد آتش حقيقت را

 مبادا به قلم نيرنگ بازان خاموش شوم

 

...... مجلس ...... ايران ..... اسالم : ( در حاشيه
)؟!فروش را پيدا کنيد پرتقال...... فيزيک ھسته ای    

 

الزھرا در تھران، عضو ھيئت موسس و رھبری 
انجمن  حمايت از "معروف به " خانه ايران"

اسالمی حوزه  -،  نماينده ايرانی "حيوانات ايرانی
ريچموند ھيل و اکريجز در مجلس انتاريو، دکتر رضا 

ايشان، در ميان حيرت حاضرين، به قرآن . مريدی بود
" بازگشت ھمه بسوی هللا"خوانی پرداختند و وعده 

.را دادند  

 در اعتراض به روضه خوانی دکتر مريدی، آقای 
حسين افصحی کارگردان و ھنرمند، و چند تن ديگر 
. سالن را ترک کرده و در البی ھتل اجتماع می نمايند

در اين زمان يکی از تازه واردين، با مشاھده مجتمعين 
در البی و بدنبال اطالع از وقايع داخل سالن، با صدای 

بلند شروع به اعتراض می کند بطوريکه با انعکاس 
صدای اعتراضش در سالن، عده ای ديگر نيز سالن را 

در اين زمان . ترک و به مجتمعين در البی می پيوندند
پسر شادروان عماد، در اعتراض به معترضين در 

البی از آنھا می خواھد که ھتل را ترک کنند، و آقای 
افصحی به او جواب ميدھد که حضور وی نه بخاطر 

او بلکه برای ادای احترام به شادروان عماد بوده و 
 ازاينرو دليلی برای ترک ھتل نمی بيند و 

 . تا پايان مراسم در البی می ماند

در خالل اين حوادث، در داخل سالن ھم وقايع کم و 
باين ترتيب که پس از . بيش در ھمين مسير پيش ميرود

روضه خوانی آقای مريدی، آقای اسد مذنبی بعنوان 
سخنران تريبون را در اختيار می گيرد و اينگونه آغاز 

با سپاس از جناب نماينده که جور ما که : " می کند
عده ای از حاضرين با "! عربی بلد نيستيم را کشيدند

سخنان اسد مذنبی ! کف زدن ايشان را تشويق می کنند
خانم ھا و آقايان،  ما از : "اينگونه به پايان ميرسد که

دست مالھا فرار کرده ايم اما درکانادا نيز مال ما را 
ای ماليان عزيز، به جان ناقابل جدتان .  ول نمی کند

نه زنده ياد ! قسم در کانادا دست از سر ما برداريد
ايرج عماد و نه ھيچ يک از اين حاضران نمی خواھد 

بسوی هللا ی بازگردد که از تھران تا بيروت و از 
نمايندگی اش دست و  دارفور و غزه تا کابل و بغداد به

ُپا می برند، چشم در می آورند، شالق می زنند و زنان 
و مردان رابه بھانه سرپيچی از فرامين ھمين هللا 

 !"سنگسار می کنند

بدنبال اعتراض اسد مذنبی، آقای مصلی نژاد ھم در 
سخنرانی خود در ھمين زمينه ، منتھا با ماليمت 

 .  بيشتر، مطالبی را عنوان ميکند

ناگفته نماند که گفته ھای اسد مذنبی اسالميون را چنان 
به تکاپو می اندازد که از فردای آنروز ايشان مورد 

و درجه .  تھديدھای لفظی و تلفنی شده است" ِعنايات"
در تھديد بحدی رسيده که اسد مذنبی نوشته " شھوت"

تا ] تھديد[طبق روال ھميشگی نمايندگان هللا، :"است
تھديد " خودسر"بدانجا پيشرفت که يکی از ھمين افراد 
".کرد که با مادرت فالن کار می کنيم  

زن ستيز، " غنی و واال"شوربختانه در فرھنگ ( 
مردساالر و آپارتايد جنسی حاکم بر ايران، اين زنان 

.)  قرار ميگيرند" مرحمت"ھستند که ھمواره مورد   

و تمام آنان که ) آشنا. م(در پايان اين قطعه را به ايرج 

دراين  ميان تاب نياورده و خطاب :  "روايت ميکند که
حاجی اين بابا تا زنده بود اين حرفھا توی : به مال گفتم

 مال جواب ميدھد"... گوشش نمی رفت و حاال که مرده
شماھا اگر عمودی بسراغ ما نياييد افقی حتما "

!"خواھيد آمد  

 

: ايراد ميگرفت که" شرعی"دوستی آگاه بر مسائل 
حال سوال اينجاست که مجريان احکام دين شيعه با "

تکيه بر چه مستندی از دستورات تاکيدی الھی امتناع 
چگونه است که شخص غير مسلمانی، که ! نموده؟

حتی با قيد در وصيت اش تقاضای سوزانده شدن را 
داشته و اعالم بر الئيک بودن خود نموده، را طبق 

در آيين ! رسوم اسالمی، سياسی تبليغاتی تدفين ميکنند؟
بدون " وصيت"اسالم به صراحت عنوان گرديده که 

حال آنکه ھمان عزيز ! قيد و شرط الزم االجراست 
هللا مصباح گويا احاديث صحيحه را نخوانده اند و يا 
فرد . از تاريخ طبری يکطرفه کذب آن اسناد را نمودند

فوت شده، مسلمان نبوده و طبق دستورات شريعه بر 
واجب که نه حتی ممنوع ...ترتيب , کفار مراسم غسل
!"و مردود است  

 

دکانداران " تبصره ھای شرعی"گويی اين دوست از 
در . ، غافل مانده اند....صنايع مذھبی، از جمله تقيه و 

اين زمينه، به گواھی شاھدان، بايد به اين اشاره کرد 
که خادم مسجد در کمال بی شرمی و دروغگوئی اعالم 

که ايرج عماد در حال تحقيق و مطالعه در ": ميدارد
مورد مذھب بود و گاھی ھم دچار شک و ترديد شده 
بود، ولی سرانجام در لحظه ای که به مالقات خدای 

قادر متعال نزديک می شود، باالخره اشھد خود را می 
."می پيوندد! گويد و به رحمت ايزدی  

 

:به قول شاعر  

!ين دغل دوستان که ميبينی مگسانند گرد شيرينیا  

 

در مراسم خاک سپاری وی نيز در حاليکه خادمين 
ميفرستادند، .... محمد... هللا .....مسجد صلوات و اشھد 

با اعتراض سيامک ستوده و يکی ديگر از حاضرين 
مواجه می شوند، ولی اعتنائی ننموده بکار خود ادامه 

 . می دھند

باری در پس اعتراض تعدادی از دوستان ايرج عماد 
برای " مراسم مذھبی"به پسرش در مورد برگزاری 

از جانب پسر عماد  -عماد و بی احترامی به عقايد او 
قول داده می شود که در مراسم يادبود از برگزاری 
ھرگونه آداب مذھبی احتراز شود تا دوستان الئيک 

باين ترتيب، . ايرج نيز بتوانند در يادبود او شرکت کنند
،  بطور 2009 ژانويه 25يادبود عماد روز يکشنبه 

 . در ھتل نووتل  برگزار می شود" غير مذھبی"

، دکتر فيزيک و ايمنی از جمله سخنرانان اين مراسم
ھسته ای، استاد و عضو ھيئت رھبری دانشگاه  

مراسم يادبود 
روزنامه نگار الئيک 

 وو ايرج عماد   

و روضه خوانی 
نماينده مجلس در 

 اين مراسم 
فرامرز شيراوند: نگارنده  

 

چھره ) آشنا . م(در بزرگداشت زنده ياد ايرج عماد 
 ژانويه 25آشنا در مطبوعات ايرانی تورنتو، يکشنبه 

در ھتل نووتل " غير مذھبی"،  مراسم يادبودی 2009
.  برگزار شد  

 

در جامعه ايرانی تورنتو به )  آشنا . م(ايرج عماد 
ايرج پيش از . الييک بودن و بی خدايی شھرت داشت

که در  –انقالب، به گواھی خويش،  ديپلمات بود 
دوران جمھوری اسالمی دستگير و از شغلش اخراج 

ايرج در دوران قبل از انقالب، به گواھی . می شود
نوشته ھای باقی مانده از وی، در برخی مطبوعات نيز 

وی تا چند ھفته پيش از بستری شدن .  قلم می زده است
در بيمارستان، در روزنامه ھای فارسی زبان شھر 
تورنتو برعليه اسالميون حاکم بر ايران و بويژه بر 

عليه اسالم ، خرافات و مراکز اسالمی، مساجد و 
بعنوان پايگاھھای اصلی جمھوری اسالمی در " بنياد"

. شھر تورنتو ھفتگی مطلب می نوشت  

 

ايرج ھمواره بدنبال کشف، شناسايی وافشای بنيادھا، 
عوامل، خادمين و چاپلوسان اسالم و جمھوری 

اسالمی بود و در آخرين گفتگوھايمان بطور مرتب به 
: " او ھمواره گاليه ميکرد که. اين امر تاکيد داشت

من بدليل افشاگری و مخالفتم با جمھوری اسالمی 
شغلم را در شھروند ازدست دادم و اخيرا نوشته ھام 

".را به خاطر بنی طبا، ايران استار چاپ نميکنه  

 

ايرج بر اين امر آگاه بود که رفتنی است و نگران از 
آن که در نھايت به چنگ اسالميون نيفتد ؛ از اينرو 

خواستار  سوزاندن جسدش و برگزاری مراسمی غير 
متاسفانه نگرانيھا ايرج بی جا نبود زيرا که . مذھبی بود

.در پايان قربانی خواست توابين و نادمين گشت  

 

به گزارش دوستان، جسد ايرج را برخالف وصيتش، 
البته پس از پرداخت ھزينه، به غسال و مال مصباح 

مسجد علی که ايرج ھمواره برعليه اش افشاگرايانه می 
: ميگويند. شود" ...... محلل"نوشت سپردند تا برايش 

مالباشی در ميان ناباوری ھمه سر در گوش ايرج "
اسد مذنبی، طنز نويس، ." ميگذارد و ورد ميخواند

- 

 ھوالبوق

 اکبری دکتر ماست    انرژی درمانی حق مسلم ماست

حضور برادر، استاد بزرگوار جناب دکتر درمانی 
با . فارغ التحصيل حوزه فيضيه و ھاروارد شعبه قم

سالم و صلوات حضور تو مخزن انرژی درمانی از 
زمانيکه از طريق ايران جوان آگاه شدم که عازم بيت 

رھبری امام يعنی تورنتو شعبه ی قم ميباشيد بی 
 .صبرانه در انتظار شما ديده براه ميباشم

من عالقه مندم در ديدار انفرادی از شما انرژی 
 سال پيش 2500ناراحتی من از حدود . دريافت نمايم

آغاز شد و  دچار عارضه ای شده ام که نياز شديدی 
به انرژی تفکر و انديشه دارم خصوصا اينکه اين 

 سال قاطی 2500 سال با اين 1500مرض مزمن 
 .شده يعنی از کورش جان تا محمد جان عبداله

اکبری، دکتر جان اگر مرا درمان نمائيد باور بفرمائيد 
هللا کرم يار و ياور . مرا رھين شاه و شيخ نموده ايد

 شما باشد

——————— 

———- 
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ام  فرماييد، باشد كه روزی من شكايت رسمی
اين درست .  آقا به مراجع تسليم كنم را از آن

مثل اين است كه كسی خدای ناكرده با 
ھای  ترين حريم دوربينش سر در شخصی

  زندگی خصوصی من و شما كند

خاطر شركت نجستن و  قبال ھم اقدام من به»
ھاي سياسي خارج  قبول نكردن دعوت گروه
دولتي كشورم پس  از كشور، توسط مراجع 

اين . از بازگشت، مورد تقدير واقع شده است
ھا را اضافه كردم كه بيرون بودنم از  پرگويي
حمل بر سوءاستفاده يا خداي ناكرده  ايران، 
گيري در قبال ملت ايران و اعتقادات  موضع

اسالمي را نفي  چرا كه اگر ايران . آنان نشود
 سال ھوايي را كه 30كنم يعني بيش از 

كنم، يعني مشخصا  ام نفي مي استشمام كرده
ھايم نفي شده است و من  ريشه خودم و تمام 

 "« .بته نيستم چنين بي

 جواب شاھين نجفی

شايد ميشد اين نوشته تجزيه ای باشد برای 
آنچه تو تجربه کرده ای، ولی افسوس ميدانم 

برای . تعزيه ای ميشود برای ندامت نامه ات
چه خوب که در . کسی که اشتباه فھميده شد

اين قسمت از تاريخ و جھانی تا افتخاراتمان 
سنگين تر شود ويکی بر شمار توابين و 

نادمين و عريضه نويسان در گاه و بارگاه 
 .افزوده

با خودت چه می ... از سفره چه می جويی 
 گويی

اين گناه بر گردن حافظه ی تاريخی ماست 
که از ياد برديم وقتی گفتی که ھيچ گاه در 

ھيچ اعتصاب غذايی شرکت نکردی و با ھيچ 
دانشجويی در روزھای خونين تير ماه در 

ھيچ سالی ھمراه نبودی و قلع و قمع قلم به 
دستان را به سکوت نشستی و با مخالفان اين 

ساله که در آن زنده بودن را استشمام  ٣٠سيستم 
 ھم سخن نشدی و عامالن بارگاه خليفه ميکنيم

از تو تقدير کردند و با ھيچ جمع مشکوکی 
پيوند نخوردی و دوری از اين خاک سوخته 

نامجوی دوست داشتنی . برايت مرگ آور بود
مرد نعره ھای رندانه در بلوز ترکيب . من

به شرمگاه اين . شده با ناله ھای تاريخی
جنازه چنان لگد زدی که ازخوف سب 

متوليان و خادمان بقعه به علم کشی و سينه 
... آی سامری خفن شدی. زنی کشانده شدی

 در سه راه آذری کفن شدی

ای کاش زندگی را در فرياد ھای عاصی 

  

 ندامتنامه محسن نامجو
 خواننده رپ و واکنش شاھين نجفی

  

 :سروده شاھين نجفی در ارتباط با 

 محسن نامجو ، سفر کريسدبرگ به 

 اسالمی و مداحی محمد رضا لطفی. ج

  

  :متن کامل توبه نامه محسن نامجو

محسن نامجو در متنی كه از سوی مشاور 
ھا قرار  مطبوعاتی او در اختيار خبرگزاری

بنده ، محسن نامجو ،  »: گرفته ، نوشته است
ای بابت  طی اين نامه بدون ذكر ھيچ مقدمه

تبعات اجتماعی كه تجربه شخصی و 
گونه در پی داشته ، به  ام اين خصوصی

 » «.كنم  طريق زير رسما عذرخواھی می
آقای سليمی عزيز، من بزرگترين ضرر و 

ھای اينترنتی كه  زيان را از طريق سايت
ام و  كدام متعلق به من نيست ديده ھيچ

بار برای پخش شدن غيرقانونی  چندين
كارھايم توسط مخاطبان ناشناس، مجبور به 

برادر . ام توضيح رسمی يا غير رسمی شده
عزيز تنھا سايت رسمی متعلق به بنده كه بعد 
از دانشجو شدنم در كشور اتريش تاسيس شده 

 www.mohsennamjoo.at است با آدرس
باشد كه ھرگونه خطايی در آن مشاھده  می

شود، مسئوليت آن مستقيما متوجه بنده خواھد 
توانيد خودتان ببينيد و قضاوت  می. بود
دعا از  ٢بنده در حال حاضر روی  ». «.كنيد

. ام  ساختهھای مذھبی الجنان ملودی كتاب مفاتيح
ملودی مختلف متناسب با كالم اذان آماده  ٣ھمچنين 

ھا اگر   و انتشار دارم كه ھر كدام از آنضبط
تواند برای روح ملت مسلمان  خدا بخواھد می

زاده تا چند  ايران، مانند اذان مرحوم موذن
سه روز بعد از  » .«.سال به يادگار بماند
نامه قرار است در  نوشتن اين ندامت

سانفرانسيسكو و چند شھر ديگر كشور 
و ان »آمريكا روی صحنه بروم اما حلقه 

ی كه مادرم برايم خريده است را چه «يكاد
جا و چه در ھر جای ديگر بر گردن  اين
باور كنيد اگر پای ماجراجويی و . دارم

توان  مطرح كردن خويش در ميان باشد می
ھايی اين چنين استفاده كرد و كار  از شكايت

اقامت ھميشگی در خارج از ايران را به 
سامان رساند، اما خداوند شاھد است كه 
 "دوری از ايران برايم مرگ مسلم است

وسيله خواھش  آقای سليمی عزيز، بدين«
كنم بعد از دريافت اين عذرخواھی رسمی  می

جا  باشد، تا آن كه رو به تمام ملت ايران می
كه ممكن است شما ھم با مراجعه به آن 

 از اشاعه بيشتر جلوگيری «ناجوانمرد»

. راستش نمی دانم که اگر در جمع بودم چه می کردم
مطمئنا طاقت شنيدن حرفھای اسالمی آقای مريدی را 
نمی داشتم و از طرفی دوست داشتم مثل اسد و عزت 
و ھمچنين در احترام به ايرج بدون اعتراض رسمی 

شايد در يک جمله من ھم می . از سالن بيرون نروم
ببخشيد جناب اما ايرجی که من می شناختم ھر "گفتم 

که بود و ھر چه بود با اين اوراد اسالمی، خرافی 
 "!.قرآن ھيچ سر سازشی نداشت

 يادش گرامی باد

 

 ياد ايرج عماد 

 گرامی باد
 

 بابک يزدی: از

com.babakyazdi.www 

com.yahoo@babakyazdi 

 
در ارتباط با . ايرج را سالھا بود که می شناختم

. مدتی با ھم کار می کرديم. کاميپوتر با ھم آشنا شديم
کامپيوتر . ترجمه می کرد. دست به ھر کاری می زد

و از ھمه مھمتر . يوگا درس می داد. تعمير می کرد
سالھا بود که با عفريت سرطان به خوبی مبارزه می 

 .کرد

با ايرج حتی زمانيکه با ھم کار ميکرديم بيشتر و ھم 
با ھم اختالف داشتيم و . زمان بحث سياسی ميکرديم

ايرج شديدا ضد . اين اختالف برای ھيمشه باقی ماند
مذھب بود و اسالم و محمد و قرآن و ھمه ی مقدسات 

اختالف من . مذھبی را به راحتی سكه يك پول ميکرد
بيشتر با او بر سر اين بود که من بيشتر ضد اسالم و 
خرافات و مذھب از ھر نوع آن بودم و از موضع 
کمونيستی و سوسياليستی به پديده ھا و از جمله مذھب 
نگاه می کردم  و او در خيلی موارد ناسيوناليست و 
ضد عرب بود و مدافع ايرانی و ايرانيت، ھمانطور که 
در زير بيشتر مقاالتش مشاھده کرده ايد، ھميشه می 

 !" ايرانی بيدار شو"نوشت که 

در ھر حال ايرج ديگر در ميان ما نيست؛ و از طرف 
در . خانواده اش مراسمی برای او تدارک ديده شده بود

جريان جزئيات مراسم نبودم، ولی شنيدم که گويا 
بخشی از خانواده اش چون مذھبی ھستند تمايل داشته 

البته باز ھم . اند که مراسمی برايش در مسجد بگيرند
شنيده بودم که ايرج وصيت کرده بوده که جسدش را 

در ھر صورت حق طبيعی خانواده ... بسوزانند و 
است که به ھر شکلی كه تمايل دارند ياد عزيزشان را 
گرمی بدارند، مگر اينکه واقعا و اکيدا وصيتی بطور 

 .شفاف مخالف تمايل آنھا نوشته شده باشد

)  پارک ھم3نوھتل و در شماره (در نھايت مراسم در 
برگزار شد و تعداد زيادی از دوستان ايرج نيز در آن 

 نفره تقريبا پر شده بود که 300سالن . شرکت کردند
بيشتر آنھا نيز از ھر فکر و عقيده ای حداقل سکوالر 

 .و الئيک بودند

متاسفانه به دليل ھمزمانی اين مراسم با جلسه ای 
ديگر دير به مراسم رسيدم و زمانيکه  به مراسم 

اما با . رسيدم قسمت عمده ی مراسم تمام شده بود
ورودم متوجه شدم که در بيرون سالن ھمھمه ھست و 

وقتی . ھر کسی با ديگری بحث و گفتگو می کند
جريان را جويا شدم متوجه شدم که گويا مراسم شروع 
شده و به طور طبيعی پيش می رفته و كسانی ھم 

تا اينکه نوبت به آقای رضا ... صحبت ھايی کرده و 
مريدی نماينده پارلمان انتاريو از ريچموندھيل می 
رسد و ايشان گويا مراسم را با روضه خوانی اشتباه 
می گيرد و شروع به روضه خوانی می کند؛ به اين 

انا  و انا اليه . بسم هللا الرحمين الرحيم"شکل که 
در اين ھنگام تعدادی از جمع در ...." راجعون و

اعتراض به صحبتھای ايشان سالن را ترک می کنند، 
چرا که با ھمين کلمات و جمالت ھزاران نفر را در 
ايران  زندان، شکنجه، اعدام و سنگسار کرده اند و 
حاال شما که مثال ليبرال ھم ھستيد و نماينده مردم 
کانادا در ريچموندھيل ھمين چيزھا را به ما تحويل 

 !می دھيد؟

گويا از جمعی که در سالن به احترام جمع و ايرج نيز 
مانده بودند نيز افراد بيشتری به صحبتھای آقای 
مريدی اعتراض داشته اند و از جمله دو سخنران که 
اولی اسد مذنبی حسابی از دل آقای مريدی در آورده 

) عمو عزت(است و دومی نيز عزت مصلی نژاد 
بوده که ايشان ھم به زبان ماليمتری ھمان حرفھا را 

جالب اينجاست که . به جمع و آقای مريدی زده است
بعدا گويا يکی از ژورناليستھای نان به نرخ روز خور 

اسد و عزت ) معترض(بيشتر از خانواده ايرج مدعی 
 .شده بودند که چرا اين حرفھا را زده اند

 در فرانسه آغاز شد" ُسرخ"پنج شنبه 

 : راديو فردا 

شنبه در فرانسه، اختاللی  اعتصاب سراسری روز پنج
جدی در ساز و کار و بخش خدمات ھمگانی اين 

کشور ايجاد کرده و گستردگی آن تا حدی بوده است 
ھا از آن به عنوان تعطيلی يک روزه فرانسه  که رسانه

 .اند لقب داده «شنبه سياه پنج«ياد کرده و آن را 
ھای  در اين اعتصاب کارمندان و کارگران بخش

ھای خدماتی، حمل و نقل و  دولتی، خصوصی، شرکت
 .خدمات درمانی فرانسه شرکت دارند

شود که صدھا ھزار نفر از کارکنان  بينی می پيش
شنبه برای  ھای مختلف اقتصادی روز پنج بخش

ھا بيايند و از دولت بخواھند که  تظاھرات به خيابان
اقدامات تأمينی بيشتری در مورد شرايط کاری و 

 .دستمزدھای آنھا صورت دھد
 ٢٠٠بيش از   کنندگان ھا، اعتصاب بنابر گزارش

تظاھرات را در شھرھای مختلف فرانسه سازماندھی 
 .اند کرده

چھارم  ھای منتشرشده، سه بر پايه برخی نظرسنجی
ھای عمده کارگری از اعتصاب  مردم فرانسه و اتحاديه

 .اند شنبه حمايت کرده روز پنج
ھايی است که اين  بخش حمل و نقل از جمله بخش

. اعتصاب بيشترين تأثير را بر روی آن گذاشته است
تمامی پروازھای شرکت ھواپيمايی ايرفرانس لغو شده 

شود و  و حرکت قطارھا نيز با تأخير زياد انجام می
جايی را در شھرھای فرانسه به حداقل  به امکان جا

 .رسانده است
» شنبه سياه پنج«دليل اصلی اعتصاب سراسری 

اعتراض به بدتر شدن شرايط اقتصادی فرانسه و آنچه 
کفايتی دولت  ناتوانی و بی«اعتصاب کنندگان آن را 

 .خوانند، اعالم شده است می» در مديريت بحران
در تابستان گذشته، به ھنگام اعتصاب سراسری 

ھای کارگری، نيکوال سرکوزی، رئيس  اتحاديه
جمھوری فرانسه، گفته بود که کسی توجھی به اين 

تأثير قابل توجھی ] ھا اعتصاب[کند و  ھا نمی اعتصاب
 .بر زندگی مردم ندارد

شنبه، تمامی مدارس،  اما در اعتصاب روز پنج
ھای  کننده برق، شرکت ھای توليد ھا، شرکت بيمارستان
رسانی، دفاتر پستی و حتی محاکم قضايی دست  سوخت

 .اند از کار کشيده
ھای کارگری  ھا و انتقادھای اتحاديه نوک تيز حمله

ھای فرانسه  متوجه سياست دولت در حمايت از بانک
آنھا به اين معترضند که دولت، ميلياردھا يورو . است

ھا ھزينه کرده اما کمک چندانی  برای حمايت از بانک
ھای اقتصادی دچار رکود نکرده  به صنايع و بنگاه

 .است
ھا تا پايان سال ميالدی جاری آھنگ  بينی بر پايه پيش

 . درصد خواھد رسيد١٠بيکاری در فرانسه به 
ھای تجاری و کارگری آن است  خواسته اصلی اتحاديه

که رئيس جمھوری فرانسه سياست و برنامه کاھش 
ھا را به حال تعليق درآورد و به جای آن توجه  ھزينه

) فرانسه(خود را به اقتصاد بيمار و دچار رکود کشور 
 .معطوف کند

اريک ُورت، وزير دارايی فرانسه، اقدام 
کنندگان را محکوم کرد و آنھا را به  اعتصاب

آفرينی در زمان بحران و ناپايداری اقتصادی  ترس
 .متھم کرد

ھای  برای ابراز نظر، راه«: وزير دارايی فرانسه گفت
به تعطيل کشاندن . ديگری جز اعتصاب ھم ھست

کشور، متوقف کردن فعاليت بخش حمل و نقل، به 
زحمت انداختن مردمی که نگران آينده خود ھستند، 

ھا و شدت  ھمه اينھا، افزودن نگرانی بر نگرانی
 .«بخشيدن به بيم و واھمه آنھا است
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حتمن دانشجو ھا رفتن اوين مھمونی بگو که 
 آماری نداری از بند و زندونی

جمع کن بساطتو معنی عشقت چيه بدون که 
 خفقان تو جامعه بد درديه

ما ھشتو نه مون پيچ به ھم باز شدنی نيس تو 
 مث اينکه اصلن تو باغ نيستی کريس

آره تو زاييده ی ھمون استعمار پيری که آدما 
 رو می خواين تو بند و اسيری

مگه شما نبودين دشمن خونی گاندی آقای 
 کريس دبرگ تاريختو که خوندی

سانسور خوبه واسه تو که فرقی نداره تو 
 کاری می کنی که فقط واست پول بياره

من که لطفی نيستم يھو بشم منقلب يه روز 
 توده ای يه روز ريشوی متقلب

اينجا بايد دستمال بکشيو اذان بگی اينجا يا تو 
 ارشادی يا توی زير زمين

اينجا اگه خودتو نفروشی باختی نامجو اگه 
 باشی يه کاری واسشون ساختی

يه تريپ بايد بيای از موال علی يا ھو کريس 
 دبرگ ھمون ممدلی

نه عمو به ھيکل تو نمياد اين حرفا تو الوی 
 نازی يھچيز تو اين مايه ھا

نه تو معترضی نه آريان صدای نسل ماست 
 آريان که در گير قرو کمرو اين حرفاس

ببين از رپ و راک کيا مجوز دارن جز اونا 
 که ھر چی ارشاد گفت می خونن

برو بپرس حقيقت لخت تو خيابون ميدونی 
 چن نفر واسه موسيقی ويلوون

بپرس چن نفر واسه ھنر آواره شدن چقد از 
 جوونا تو سری خوردن و بريدن

کريس به خودت بيا آخرعمری برات بده يه 
 روز مياد که از اين کارت ميشی شرمنده

از صفای اين مردم سواستفاده نکن کريس 
 برگرد برو تو ھمون انگليست بخون

عمو کريس نخون نخون تاوون داره مھم اينه 
 " که فقط واست پول توش داره

  

com.blogfa.sharr://http 

محسن نامجو در ماه : روشنگر
 مارس در تورنتو کنسرت دارد

  

حالی بدم من به آريان که کمر برخه و 
مغزشون وولی وولی بخوره و دس تو دس 

ھم الزم نيس مس باشن کريس دبرگ و 
رجب ور بزار ختم ھر ی ديس و رجز بشه 

 اين کار دستور

نه جلومو نگير بزار بگم اين حقيقتو بزار " 
 فاش کنم راز اين خيانتو

اين شعر به پنج زبون ميره ترجمه ميشه 
 واسه کسيکه اليی ميکشه تجربه بشه

کسی که واسه پول يه ملت و فروخته ميخواد 
 کنسرت بده تو اين زمين سوخته

حاال تھرون از لندن واست امن تره کنسرت 
 تو ايران از نون شب واجب تره

ولی من ميدونم که تودل تو چی می گذره 
 ھنوز دير نشده به خودت بيا بھتره

تو نميشناسی کوچه پس کوچه ھای اين شھرو 
 نمی دونی يه ذره از درد اين مردمو

تو تو شھر خودت گنگستر ديدی اينجا مامورا 
 گنگسترن شنيدی؟

آره امن واسه تو بيست تا باديگارد داری 
 ھنوز جايی نرفتی که شلوارتو در بياری

شده جلو ديگرون يھو ضايت کنن ميدونی تو 
 چک چيه وسط جمعيت

تو که مايه رو می گيری اينا بازيه فقط يکی 
 سود می بره از قصه راضيه

ولی رو سن نيگا نکن به چش مردم شايد 
 چش يه بچه زل بزنه بھت

شايد پاکی اون به بگيردت يه لحظه به جوش 
 بيادشايد اون غيرتت

عمو کريس نخون نخون تاوون داره مھم اينه 
 که فقط واست پول توش داره

ببين عمو کريس واسه من از صلح قصه 
نخون يه بليط از کنسرتت سه شب شام 

 واسمون

نيگا نکنکه راحت قرار بری رو سن اينجا 
 گوجه گرونه که نمی زنن بھت

اکی دير واست دوباره کسب شھرت ولی تو 
 استفاده کن قشنگ از اين فرصت

ميخوای مثلن چی بگی ؟بگی صلحدوستی؟ 
 ولی تو يه گرگی که رفتی توی پوستين

دو روزه فھميدی اينجا آزادی کسی ! عجب
 غمگين نيس ھمه جا شاديه

از کدام ملت عذر ميخواھی عزيز؟ تو که از 
نسل خودمانی و ميدانی که ما در خلوت و 
آشکار به ريش و ريشه ی اينان که تو بته 
. دار بودنت را با آن می سنجی، می خنديم

چرا که اين روز ھا . اما به تو نميخنديم
حتمن . محسن نامجو گريه دار شده است

 .حساب کردی و می دانی

غم انگيز است که کسی گيتار جاز را در 
کنسرواتواری در اتريش تعليم ببيند و مفاتيح 
الجنان بخواند و بلوز بنوازد و محسن نامجو 

ھم باشد و سھمش را از ملتی طلب کند که او 
مردمی که بديھی ترين حقوق . را کشته اند

انسانی از آنھا دريغ شده است و سينمايش ده 
 ... نمکی ست و موسيقيدانش

تو اعتراض به واقعيت دردناک اين زمين را 
ھرج و مرج طلبی ميخوانی وبه محافظه کار 
بودنت می بالی و داليلی داری که بعد ھا می 

پس چرا ما از تماميت تو فقط آن چند . گويی
تا مثلن ترانه اعتراضی يا انتقادی را به قول 

 خودت بر گزيديم؟

چون تشنه ايم برای شنيدن، چون خسته ايم از 
انسان فرض نشدن، و باور کرديم که تو 

دردھايمان را از حنجره با قلبت نعره می 
چشم بر اين ستم فرھنگی که بر . کشی

موءلفان وھنرمندان اين سرزمين ميرود 
ميبندی و با کمال افتخار سانسور دولتی را 
 .مجاز ميشماری و امروز به توبه مينشينی

کاش در ھمان . آی محسن دوست داشتنی
باغ ھای خراسان ميماندی و کشف  -کوچه

. کاش شاگرد حاج قربان نبودی.نميشدی
امروز حتی از آن عشق پانزده سانتی که به 

 . تو داشتيم نيز ديگر خبری نيست عزيز

 .ما از تو عذر ميخواھيم که اشتباه فھميديمت

ما از تو عذر ميخواھيم که با ترانه ھايت 
 .زندگی کرديم و حق وحساب نپرداختيم

ھنوز در پی آنيم که آن عرش کبريايی با ما 
راه بيايد و ار نماينده اش در زمين امان 

ما ثابت ميکنيم که تاييد گر اين . بطلبيم
سفاھت محتوميم و ديازپام ھای مقدس را می 
بلعيم و ھنوز سرنگ انسولين سھم ماست و 
خيابان شھيد قندی سھم ماست و قبری که به 

 ... آن می خندی و ھيچ آينده ای و ھيچ

به بغض مينشيند خنده، به نوار زخم بنديش «
 .  »گر ببندی، رھايش کن رھايش کن

سروده ای از شاھين نجفی در ارتباط با 
 موضوع

داستان ماس که راس خاص خواست يه عدس 

بگذاريد اين وطن : لنگستون ھيوز ميشنيدی
دوباره وطن شود بگذاريد دوباره ھمان 

در راه نيشاور وقتی که . رويايی شود که بود
د دورز گوش ميکردی حتمن ميدانستی که 
. چرا جيم موريسون از آمريکا ھجرت کرد
از آيدای شاملو تاييديه می گيری که اگر 

شاملو در قيد حيات بود کارھايت را تاييد 
آيا از خود پرسيده ای که شاملوھا . ميکرد

چرا چنين شدند وچنان ماندند؟ نه می مانی 
قسم . سر بلند و نه ھجرت ميکنی خشمگين

 خروس را باور کنيم يا دم آقا را؟

تو امروز به يقين تنھا می توانی مورد تاييد 
در اين شک نکن و . شھريار شاعر باشی

بدان از تو چيزی بيش از يک افتخار ملی ھم 
ھر آنچه . وزن حسين رضازاده نمی سازند

شاگرد . خواندی آب بکش و دوباره آغاز کن
کدام مکتب بودی که يکباره وان يکاد مادر 
از گردنت آويزان ميشود تا از آن در روز 

خطر مايه بگذاری که اين خود نفس توانايی 
آن خدا که واعتصموابه حبل هللا را فرمان 

می دھد نفی می کند و امروز اذان گو و دعا 
خوان ملودی ھای مذھبی شدی و قرار داشتی 

که بته دار بودنت را در پنتاتونيک خواندن 
مرا ياد . مراثی به عالم موسيقی عرضه کنی

ميالن کوندرا مياندازی وقتی از رقصنده ھا 
ميگفت، وقتی که ماسکھای انسانی بر 

صورت دارند و در باطن منافع و مصالح 
آری ما بی . شخصی خود را زمزمه ميکنند

بته ايم که زنده بودن و نفس کشيدن در 
سال سلطه و   ٣٠فضای مسموم و چندش انگيز

 و ريا و شرارت و خفقان و بحران و تشويش
ما بی بته ايم که فقر . زندان را انکار ميکنيم

و فالکت و فشار و فرومايگی و رذالت و 
جھالت و خيانت را چشم در چشم قاريان 

حکومتی و مطربان واليتی و مداحان مزد 
ما بی بته ايم که . بگير فرياد می زنيم

زنانمان را از حقوق انسانی خود محروم 
ميکنند و چشم نمی بنديم، و مردان اين 

سرزمين را به دار می آويزند و قتل عام 
ای کاش به آن . ميکنند و نظاره نميکنيم

آزادی که مواليت حسين از ذلتی تاريخی 
ھيھات ميکشيد کمی عشوه ميکردی تا زمان 

. در سوگت به مويه نمی مرد محسن جان
وقتی که برشت می گويد ھنر پتکی ست که 

قرار است واقعيت را شکل دھد، تو در 
خالف جريان آنچه آفريدی خودت را ويران 

تو باب ديالن نبودی و نيستی اما . ميکنی
گويی قرار است باب دالن کسانی شوی که 

يک خط از تو را نميفھمند و امروز از تو به 
عنوان ھنرمندی گمنام با شجاعتی توامان با 

 .خفتی تحقير آميز ياد ميکنند
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تاريخى زمان خود، با ديدى واقعا ماترياليستى و مدرن 
   .به زندگى نگاه مى كند

ادى و  او در عين حال كه انسان را محصور شرايط م
ا دھر(سرنوشت  ر ) ي ي اث ان ت ك ى از ام د، ول می دان

خى خودش اري   گذارى بر اين سرنوشت در محدوده ت
ِدر اينكه مرگ سرنوشت محتوم ھر   او. غافل نمى ماند ِ

 انسانى است ترديد ندارد و آنرا بعنوان يك واقعيت تلخ
اب   ا شت مى پذيرد، ولى ھرگز تسليم آن نمى شود، و ب

ذ  ذائ د و سركش"در لذت بردن از ل ن دگى ت می "  زن
رى و زودگذرى آن  ذي اپ ن ا ف ق ب ن طري اي کوشد تا ب

ن   اين از نظر من مدرن ترين. مبارزه كند و علمى تري
دگى است  ه زن رخورد ب م . نحوه ب ل ه ع ى ك ت ق ي ق ح
م ك م در   رواشناسى در قرن بيست و ي حظه ھ  يک ل

د ز، . صحت آن به خود ترديد راه نمی دھ ي ع ن در واق
ه   تمامى بناى اي ر پ ا ب روانشناسى مدرن در عصر م

ه  ت رف چنين ديدى از زندگی و نحوۀ گذران آن قرار  گ
 . است

ه انسان  ن ھست ک ر از اي اک ت ن فی وحشت آيا تحري
ی  دن زشت ان وش وحشی و رياکار عصر تمدن، برای پ
ن  ي چن ن دوی را اي ھای اخالقی خود، انسان واالی ب
يت  ل ه عصر جاھ ق ب ل ع ت ناجوانمردانه، وحشی و م
ن دروغ و  ي ن ا چ دن؟ آي م ت بخواند و خود را آگاه و م

 تحريف بزرگی قابل تحمل است؟ 

 سيامک ستوده

ه . آشنا ھستيم" جاھليت" يا بقول محمد نظام   نظامى ك
ل  ب در آن، خصوصيات باقى مانده از نظام بدوى و ماق

دگی   تاريخ ر زن وز ب ن ه و ھ ھنوز بكلى از ميان نرفت
نظامى كه در آن انسان ھنوز با . مردم سايه افکنده بود

اده  مفاھيمى چون بردگى، خفت  ف ت و خوارى ، سوء اس
ان،  و ترس ر آن راب  از ديگران ، و سر خم كردن در ب

 در   و شادش  ھنوز روح آزاده، حساس.آشنا نشده بود
ه  زير ماشين سركوبگر و حريص ى شق ات ق  جامعه طب

ذت  ھنوز ھدفش. و منکوب نشده بود  شقه دگى ل  از زن
ام   بردن از آن و شاد زيستن م ا ت در آن بود، و ھنوز ب

ردی،  م   وجود پايبند خصوصياتی مانند مروت،  جوان
ه  اداری ب راست گويی و صراحت، مھمان نوازی، وف
قول و کالم و احساس مسئوليت جمعی،و امانت داری 
ات  ي وز اخالق ن اتش ھ ي بود، و در يک کالم، اخالق
انسانى، پاك و بدور از حيله گرى ھا و تبه كارى ھاى 

  .انسان عصر تمدن بود

د  ن ز، ھر چ ي ِدر جامعه بدوى عرب در زمان محمد ن
ادى زان زي ي ه م  اخالقيات نظام مالكيت خصوصى ب

ه  نفوذ كرده و جامعه عرب را بخصوص  ا ب  در شھرھ
طور  تباھى كشانده بود، ليكن ھنوز نتوانسته بود آنرا ب

دوى، .   از ميان ببرد كامل  ه ب ع ام گر، ج ارت دي بعب
ن   ھنوز بطور كامل بند ناف خود را از شي ي ه پ ع ام ج

  .نبريده بود

ده را ھر  ن ا خوان در اين فصل سعی من بر اين بود ت
ا  چند بطور فشرده و مختصر،  ن، ب ك م ا حد م ولی  ت

ات و  ي تكيه به اسناد و مدارك انکار نا پذير  ، با اخالق
ِخصوصيات انسانى و آزادة عرب بدوى، و با آنچه كه 

از آن تحت نام تحريف آميز خصوصيات انسان   اسالم
ن حال . نام مى برد، آشنا سازم " جاھليت"عصر  با اي

دون   دريغم آمد ورد ب ن م تا جمع بندى خود را در اي
رانسوى ده ف ن ويس م "آوردن قطعه زيبا و دقيق ن ي اكس م

او در توضيح فرد از نظر . به پايان نرسانم" رادينسون
 : اخالقی ايده آل در جامعه بدوى عرب چنين مى گويد

ه  " ود ك مرد ايده آل صاحب باالترين درجه خصلتى ب
ى ائ ب ي و   مروت ناميده مى شد، و شامل شجاعت، شك

اعى،  م ودات اجت ي ه ق بردبارى، وفادارى به جمع و ب
ان م ھ ي ازى ، و م وازى   بخشنده گى و دست و دل ب ن

رد  احساس. بود ه م ى ب ده آل ن اي ي ن  نزديكى به يك چ
ررات .  آبرو و حفظ شرف مٮداد احساس ق تخلف از م

 توھين و درنتيجه از  اخالقى صحرا او را در معرض
رار می داد   آبرو دست دادن اين حس در .  و غرور ق

ميان اعراب بوضوح ديده مى شد كه اين الزام اخالقى 
ردھاى   به حفظ آبرو و ك ل ارى از عم شرف جاى بسي

ھيچيك از اين ايده آلھا، ھيچيك . مذھبى را مى گرفت 
ردى عرب را  از  اعى و ف م نيروھايى كه زندگى اجت

ه   ھمه. نظم می داد، پايه ماوراء طبيعى نداشت  چيز ب
. انسان معيار نھائى تمام چيزھا بود. انسان ختم مى شد

ود  اما انسان دراين معنا اعى ب -عبارت از انسان اجتم
تنھا چيزى كه انسان و .  ِانسان عضو كالن و قبيله اش

او را محدود ميكرد دخالت سرنوشت كور   فعاليت ھاى
ود) يعنى طبيعت و بعربى دھر( ى مرگ ب ن ع ن. ي  اي
ِحقيقت داشت كه در نظر فرد عرب، سرنوشت مرگ  

رارى از د   چيز بيرحم و تراژيكى بود، و راه ف ن دي ِاي
ه از  اساسا بدبينانه از زندگى، جز كامجوئى عجوالن

ن وجود از . لذائذ تند و زودگذر آن وجود نداشت با اي
ر  ر ب ي اث ان ت ك ى ام يت انسان ال ع نظر عرب بدوی، ف

بيشتر گرفتن از   و امتياز( انعطاف ناپذيرى سرنوشت 
اخت) آن ن مٮس ك م ود . را م ن ب ك م دوى م عرب ب

ردى ن ف ا در ضم د، ام اش ى ب ات راف ن و   خ ي ع ب واق
دگى سخت صحرا او را  ه زن رئاليست بود؛ چرا ك

ر وامی داشت تا زندگى اش ت م ديشه ھاى    را ك ر ان ب
ق از  ي ى دق اب ر ارزي اليتناھى و بى حد و مرز، بلكه ب

   11."ريزى كند   طرح قوت و ضعف خود و محيط اش

 قطعه باال زيباترين ، عميق ترين و واقعى ترين قطعه 
دوى را در   ايست كه طرز زندگى و اخالقيات انسان ب

د ن . شبه جزيره عربستان قبل از اسالم توصيف مى ك
ات  ان ك دوى عرب ، درحد ام براستى نيز كه انسان ب

البته، در مورد مذاھب ديگر اين موضوع نياز 
اما بھرحال، .  و جداگانه دارد به  يک بررسى مشخص

مسلم است و آن اين كه مذاھب توحيدی ھمگی   يك چيز
رغم  ي ل د و ع وده ان بش واحدی ب اشکال متفاوت جن
ی  حوۀ اصل ا و ن تفاوت ھای جزئی اشان در روش ھ

د وده ان کسان ب ا ي ن . عملشان، در ھمه ج عالوه، اي ب
امری روشن است که استقرار نظام مالكيت خصوصى 

ی ا ل ظرى وعم ات ن دون  با ھمه مخلفات والصاق ش ب
ه  بكار بردن زور و خشونت ممكن نبوده است، چرا ك

باشد كه انسان ممكن   گمان نمى رود كسى عقيده داشته
 . است طوق بردگى را داوطلبانه به گردن خود بيندازد

يك تفاوت ميان اسالم و مثال مسيحيت وجود   با اينحال،
ان ي ردم   داشته است و آن اينكه مسيحيت زمانى در م ِم

تحت قلمرو رم نفوذ كرد كه ھزاران سال از سركوب 
اى  ھ درت راطوری و ق پ ن ام دست اي ان ب ن آن ي ون خ
ر  ه سر ب طق ن ن م ل از آن در اي ب ه ق سركوبگری ک

ا مردمى . افراشته بودند گذشته بود در حاليكه اسالم ب
ل  داق دوی ح ه ب م ي ۀ ن مواجه بود كه بعنوان يک جامع

 .  وسيع طعم سركوب را نچشيده بود در مقياس  ھنوز

ا  از اينرو، برده و پرولتر سركوب شده قلمرو رمى ب
ا  انسان آزاده و سركش خ اري ا و ت دوى روح ٌ عرب ب ٌ

آنچه که اکنون و در حال حاضر داشت . متفاوت بود
ه  به سر عرب بدوی می آمد، يکی دو ھزار سال قبل ب
ود .  سر انسان ھائی که در قلمرو رم می زيستند آمده ب

ارت  ه عب م و ب ي ل ي فی المثل ما می دانيم که در اورش
م(دقيقتر ايالت عربيۀ رم  ي ل ي ، )سوريه، مصر و اورش

ه دوران  ی ب ات ق نه تنھا تاريخ پيدايش اولين دولت طب
ل از  ب زار سال ق نباتيون و قبل از آن در بيش از يکھ
ز  ي دا ن ع اطق ب ن ن م ردم اي محمد بازميگشت، بلکه م
انی و رمی  بارھا زير سرکوب قدرتھای اشغالگر يون
دوی  ا عرب ب ظر ب ن ن د، و از اي سرکوب شده بودن

 . تفاوت اساسی داشتند

اده  بنابراين، اگر برده و بينوای قلمروی رمی بعضا آم
بود تا طبق آموزش مسيح سوی ديگرصورت اش را 
ن  و آورد، اي ه جل نيز برای سيلی خوردن داوطلبانه ب
وی  رس ی را ب ل ي م س ع ال ط ب ه ق ود ک رآن ب اط خ ب
دوی  که عرب ب ي ال ديگرصورتش  چشيده بود، در ح
ه  رازان وز سرف ن مانند سرخپوست آمريکائی نه تنھا ھ
که  قدم بر می داشت، و پاسخ  سيلی اول را قبل از آن
که  ل بخواھد بر صورتش وارد آيد با شمشير می داد، ب
ه سوی  خلقی مسلح بود و ھمواره دستش برای رفتن ب

اجر . سالح آماده ھ م اسالم، ھمچون م برای ھمين ھ
ۀ  ف که وظي ن داشت جزاي مسيحی اروپائی، چاره ای ن

 . سرکوب را خود بدست بگيرد

ه  البته محمد يک فرد عامی  بيش نبود و وقوف اش ب
اينگونه مسائل جز از طريق تجربۀ کور و خودبخودی 

غات . امکان نداشت  ي ل ب ه ت برای ھمين بود که وقتی ک
مسالمت آميزش در مکه به جائی نرسيد، خود واقعيت 
عملی از راه کوشش و خطا به او نشان داد که جز از 
ظرات  راه خشونت و زور بطريق ديگری نمی تواند ن
عقب افتاده و ضد انسانی اش را بر مردم عرب تحميل 

ردم . کند، و ھمين کار را ھم کرد يعنی کار سرکوب م
ه اش  رده واران عرب را برای قبول نظرات و نظام ب

از اينرو بود که اسالم، گسترش و . خود بعھده گرفت
که در  ل که ب رواجش، به معنی واقعی کلمه، نه در م
نش  ي مدينه، يعنی دقيقا در جائی شروع شد که تيغ خون

 .  بگردش در آمد

دون  ی ب ائ م در ج ر ھ گر، اگ ذاھب دي ن، م راي اب ن ب
ی  ل ي خشونت در ميان مردم نفوذ کرده باشند اين امر دل
ردم خشونت و  ن م ورد اي ه در م ه ک ت داش جز اين ن

 سرکوب قبال توسط ديگران انجام گرفته بوده است

  فرد ايده آل در جامعۀ بدوی عرب اکنون ما كم و بيش
دوى  نسبت به خصوصيات اخالقى و روحى اعراب ب

  ) 3( ادامه از صفحة ...... مذھب و ارزش
 

 آدمکشان نازکدل
  ضا عالمه زادهر
ی جنايتکار جنگ بالکان،  ِترديد عکس تازه بی

رای . ايد رادوان کارادزيچ را ديده ی ب ت من وق
ازه ت ت ئ ي ار او را در ھ ن ب ي دم  اول اش دي

من . اش به نظرم آشنا آمد بالفاصله قيافه مطئ
ی  ل جائ اي ن شکل و شم ي بودم او را به ھم

ه اول . ام ديده ل ل من در وح ث شما ھم شايد م
ره ي ه جای گ ی  دقت نکرده باشيد که اگر او ب

ای  مو، عمامه سرش می پ م ن ھ ذاشت عي گ
ه،  می. شد ای می ديگرش آقای حامنه د ن ي وئ گ

 :به اين دو عکس نگاه کنيد

 

ن  ه اي ت ب ال
ت  اھ ب ش
ی  ت ظاھری وق

شود  تکميل می
د  ي دان ه ب ک

رادوان 
چ در  ارادزي ک

ھای مخفی  اين سال
ش،  ردن ی ک دگ زن
ر  الوه ب ع
اوی و  ک روان
م  پزشکی، شعر ھ
ان  ودک رای ک ب

ی روده م ن . س اي
اد  ه ي را ب کارش م

ه  داخت ک قش ان يکی ديگر از ھمپاھای ساب
ی  دان ِوقتی با دستی آلوده به خون ھزاران زن
ت، پسرش  ا رف ي ن دن سياسی در ايران از اي
احمد خمينی، ديوانی از اشعار عارفانه او را 

 !ِدالن آدمکش وای از اين نازک. منتشر کرد

  رضا عالمه زاده
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بدينوسيله اعالم ميدارد از آنجا که نام آقای 
کبير توخی يکی از ميھمانان سخنران اھل 
افغانستان در برنامه چريکھای فدائی خلق 
بمناسبت سالگرد مرگ صمد بھرنگی و 

 در نقد و بررسی روشنگر از اين 67کشتار 
برنامه ذکر نشده بود، بدرخواست ايشان رفع 

 روشنگر.     اشتباه شده، تصحيح می گردد

 سنگسار
 

 عسگر آھنين

ُ بـه بستـان و گلستـان شما  خـار می رويـد  ُ 
ُ از گـل ـ بلبلستان  ُنـالـه ی جغـد آيـد  ُ   شما  ُ

   
 ُسنگسار و چوبه ی داراست، اخبارِ  وطن 

 !  قربانـی ی محبـوس ِ ايمان شما آه از آن 
   

 صبحگاھان، نيمه جان، برتن کفن، بار ِ دگر 
 ُ در ھجـوم ِ سنگساران شما   زن  کشتـه شـد، 

   
  قوام؟   يابد  ُ با سنگسار و دار می  دين ِ تان 

 ُمی شود قانع به خون شيطان و يزدان شما؟ 
   

 دين ِ رحمت، باعث ِ زحمت شد آری، پس کجاست 
 شما؟   » رحمان « ُو، نيز، » رحيم « ّرد ِ پای ِ آن 

   
َصبحگاھان خون جھد، خون از سپيدای ِ کفن  َ 

َمی جھـد   !  صبـحگـاھـان ِ شما  بـر جانماز ِ  َ
   

  بر شود   کآتش   گفت   بايد   چه  من نمی دانم 
 !  شمـا  سنـگـباران  ُ قـالع ِ   از آن  عـاقبـت 

   
  درگير ِ امثالِ  من اند،   امثالِ  من  ُتا من و 

 دوران شما؟  -کی به پايان می رسد خونباره
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ای ی قرارھ د، چگونگ د  کردن ی گفتن خودرام
ه  ا چندھفت تی ت د وح رقرارنيزمی رفتن وس
ا،  ائينی ھ سياری ازپ ربه دوم ب تگيری ض بعدازدس

رقرارھا دند  س لی .دستگيرش ای اص ت ھ ی ازعل يک
ژه  ه وي بران ب صاحبه رھ ی ازم ه ناش عف روحي ض

ن مصاحبه ود، پس ازاي ی ب ه  عموئ ا دواطلبان ی ھ خيل
راد  د، اف ی دھن ات خودرام ه اطالع د ک الم کردن اع

چ کس سرموضع ه  شکسته شدند، ھي ود، ازجمل خودنب
دانيان  رای زن ا ب ت ودرآن ج فھان رف ه اص ی ب عموئ

رد  خنرانی ک ات.س شی، محاکم دادگاھھای فرماي  دربي
ود  ازمی ش ال .آغ ی ۶٢دراواخرس اه نظام  دردادگ

د،  سيزده نفرازسازمان مخفی حزب حکم اعدام گرفتن
ه دام س م اع د  حک ازه عابدتأيي جاعی ومغ زز، ش نفرمع

الغ می ١٠نمی شود، حکم اعدام  ه اب ه ھم  نفر تأييدوب
ی ه م ود ووصيت نام م  ش رای حک ل ازاج سند، قب نوي

 نفررا به حسينه اوين می آورند که برای ١٠اعدام اين 
ا  ديگران سخنرانی کنند واين درحالی است که ھمه آنھ

ه  .می دانستند، ساعتی بعد اعدام می شوند افضلی گري
ه د ک ی گوي د وم ی کن سأله جاسوسی  م سته م ی دان نم

ت ان اس ی .درمي ه م رده توب دامت ک ان اظھارن عطاري
ارخود يری ازک د، کب د کن ی کن ف م  .اظھارتأس

ا  ه ب ادی دررابط صل وانتق خنان مف انگيری س جھ
يری رده وموضع گ ه ک بات درون جامع ادی  مناس انتق

ه د، بقي ی کن راد م وروی اي وده وش ه حزب ت سبت ب  ن
ی  ه حرف ی کنندک الم م ه واع خنی نگفت افرادس

د عارھائی .ندارن وده ش زب ت ه ح ت علي جمعي
ر١٠سپس .ميدھند ه   نف دانی راسواربرمينی بوس ب زن

ير دان ت ن(مي دان اوي يده درزن الن سرپوش د، )س می برن
يم خبرمی  دقايقی بعددرحسينه اوين الجوردی با بی س

ه  ا ب م اينک آنھ ه ھ د ک گيردوبه جمعيت اعالم می کن
ان م چن وده  درک واصل شدندوجمعيت ھ ه حزب ت علي

 .وتيرباران شده ھا شعارمی دھند
ل می ۶٣درسال  ن منتق ه اوي وده ای ب دانيان ت  ھمه زن
وند م .ش ه ھ تی ب بران حزب ح سته رھ ای درب دراتاقھ

ش و ی  فح ی دھندوزدوخوردم ی م زا ی ناموس ناس
د ستان .کردن ام ۶٢دراواخرتاب س ازانج  پ

زندان آمده  دادگاھھاموسوی نماينده آيت هللا منتظری به
زب  بران ح ت رھ ه سرنوش ع ب ه راج د ک ی گوي وم

ا ه)منتظری(دونظروجود داشت يکی نظرآق ود ک ن ب  اي
ا  شوند وازآنھ شدت عمل نباشد ورھبران حزب اعدام ن
ه آن ه بايدھم د ک تفاده شودونظرديگراينکه می گفتن  اس

وند دام ش ده است .افراداع ب ش ا غال ی نظراق پس . ول
ازآنکه رھبران حزب پی بردند که دادگاھھا انجام شدھ 

دام ا  وخطراع سياری ازآنھ د، ب ی کن ان نم تھديدش
اع ازفعاليت قانونی  ه موضع دف د وب تغييرروحيه دادن

خص دوحتی ش زب پرداختن ی  ح ات حزب خودراازتخلف
ی  ی ازعملکردبرخ ستندوتخلفات راعمدتأناش برا دان م
ستندکه ی دان انوری م ژه کي ه وي زب وب بران ح  ازرھ

ت  ه اس ام گرفت ا انج الع آنھ دون اط ان دوره .ب ازھم
م برخی  نيردرگيری بين رھبران شدت می گيرد، کم ک

گيرند ودوباره سرموضع دفاع ازخط  ازآنھاموضع می
د  ی گيرن زب قرارم انونی ح شی ق براين موضع .م خ
دھای دان ميرسد  گرفتن ھا به بدنه حزب دربن ديگرزن

که برخی ازرھبران تأکيد دارند، اعترافات وضعف ھا 
ات ب واعتراف االآن مطال وده وح کنجه ب ی ازش  ناش
م موضع می  يرکم ک ه حزب ن د، بدن راتکذيب می کنن
ه  شه، ب ای دوآت ی ازتوابھ تی برخ د وح گيرن

د ی گردن از م ه سرموضع ب نی ب ن .طورغيرعل  دراي
دحزب  زی جدي ه مرک د کميت ای تن د موضع گيريھ رون

ی ه خبرش  درخارج ازکشوربه رھبری عل خاوری ک
يده نقش داشت  .جسته گريخته به داخل زندان می رس

ده شيرنيزبا نماين ه  جوان ود ک رده ب ق ک ری تواف منتظ
شير  د، جوان رای حوزه آموزش دھ اقتصاد سياسی راب

ان ساتی  کاپيتال را به طورفشرده وبه زب اده طی جل س
ی  وزه م رای ح ا راضبط ميکردوب ان وموسوی آنھ بي

 .برد
ال  * د  ۶۵س ی آي دان م ه زن ری ب ادمنتظر ناص دام
اروی . ام االختي ده ت ود ونماين منتظری به اوحکم داده ب

دانيان .بود  دربررسی وضع زندانھا نامه ھائی نيزاززن
ری  رای منتظ ت وب دان گرف ا درزن کنجه ھ درموردش

رد ادی جورعب.ب دود زي ا ح ت ت ن حرک شت  اي ووح
ه سرکردگی  دانبانان ب رادرزندان شکست، زن

سه  وی ازجل سهپرت ی جل شود ول  خارج مي
ت  ه داش ان ادام ع .ھمچن ک رب ت ي درس

ی  نزل آذرنگ ميرسد يعن ه م بعداززمانی که پرتوی ب
امنيتی به منزل آذرنگ وارد   شب مأموران١٢ساعت 

وی  ن پرت م چني تی وھ می شوند وآذرنگ ھمسرش گي
د ه .رابا خود می برن ع ھم مراکزشناسائی شده  درواق

ی  ه مراکزعلن ه ھم ان ب ربه ھمزم ود وض ه ب ولورفت
د  ا وارد ش ک ج زب ي ی ح س.ومخف اعت پ م س  ني

ه  تی ب أموران امني نزل راسخ، م وی ازم ازخروج پرت
دارک روی  ا م ه راب د وھم ی ريزن خ م نزل راس م

ی سه م د  ميزدرجل ه .گيرن ود ک شيرگفته ب دھا جوان بع
ت  وده اس المی ب وری اس ل جمھ وی عام را  .پرت زي

ه وديم ک ه ب ه اوگفت ان،  ھرچه درآن شب ب ا بم ن ج ھمي
يرون  س ازب ت وپ يرون رف سه ب ن نکردوازجل اوچني
ه را دند وھم ه وارد ش ه خان أموران ب ن او م  رفت
ان  يزھم زم وی ن دستگيرکردند ولی درھرصورت پرت

ری ل ديگ ا درمح ا آنھ عيدآذرنگ(ب ه س )خان
د  کيانوری.دستگيرشد ون نيرحتی تأکي م اکن وعموئی ھ

ود  تگيری خ ان دس داقل تازم وی ح ه پرت د ک دارن
 .نبوده است  عامل جمھوری اسالمی۶٢درارديبھشت 

ه دوم ۶ شب ١٢ازساعت  ارديبھشت دستگيری مرحل
د  ام ش ط روز .انج ی ٧اواس سمت ھائ شت ق ارديبھ
کيانوری وعموئی وبه آذين را برای برخی  ازمصاحبه

ازدستگيرشدگان نشان می دھند، پرتوی 
ا  را پيش کيانوری می برند وکيانوری ب

سفارش قبلی بازجوھا به اومی گويد که 
ه  م ک ما دراين جا به اين نتيجه رسيده اي

اسالمی مخفی  ھيچ چيزرا ازجمھوری
ی  يه م ات توص ان واقعي ه بي م وب نکني

ال ضربه .کند اکثريت افرادی که به دنب
شت  دوم دندزياد ۶٢ارديبھ  دستگيرش

درمعرض شکنجه قرارنگرفتند، چراکه 
ود  ه ب ورت گرفت لی ص ات اص اعتراف

ال ن ح ه  ودرعي راد اصأل روحي ن اف اي
ام  دم انج ت، ع رای مقاوم ی ب خوب
تند،  تراف نداش دم اع ا ع صاحبه ي م

دان دم  جوعمومی درزن سليم وشکست وع ه ت جوروحي
ن  ق اي ت مطل ه اکثري ه طوريک ود، ب ت ب مقاوم
سائل ه، م الم توب من اع  افرادض
خطرسازراازخوددورمی کردند وبه دوش ديگری می 
م خود را  ه گلي د ک ن فکربودن ا دراي ه آنھ د، ھم انداختن

کشند وبرای آنھا جان ديگررفقا وموقعيت  ازآب بيرون
اھی و تقی کی  ه جزعبدالحسين آگ حزب مطرح نبودب

ازجوئی شھيد شدند، تمامی  منش که درمراحل اوليه ب
ده بودند،حاضربه  ه درضربه اول دستگيرش رادی ک اف

اتفی ان ھ ه جزرحم دند وب صاحبه ش ی  م ه درمراحل ک
د  ی شھيدش ربه دوم .ازجوئ ه درض رادی ک امی اف تم

دند،اما صاحبه ش ربه م ده بودند،حاض تگير ش  نيزدس
ون  د ودرتلويزي صاحبه نگرفتن ه افرادم ا ازھم بازجوھ
د،  ه معروف بودن رادی را ک سراسری نيز مصاحبه اف

ش ان  پخ رد را درھم شنھاد ميزگ دان پي کردند،درزن
د،  ا ميدھ ه بازجوھ انوری ب خص کي ای اول ش ماھھ

 : آنھا دوپيشنھادميدھد که درواقع طی يک نامه به
ودوتاريخ ١ زب برگزارش بران ح ردی ازرھ   ميزگ

 .وتخلفات حزب بررسی شود
ران ٢ شھای چپ دراي بران جنب ام رھ   ميزگردی ازتم

تشکيل شود که دررابطه با تاريخ چپ ومارکسيست ھا 
ران  بحث شود، تا ريشه جريان مارکسيستی وچپ دراي

 .ازبين برود
زب  بران ح ه ميزگردرھ ت ک يح اس ه توض الزم ب

 وميزگردرھبران چپ درنيمه دوم سال ۶٢درشھريور 
ی ۶۶ ن برگزارم ود دراوي بران حزب .ش رد رھ ميزگ

ھريود  ه ۶٢درش سه جداگان ت درجل دين نوب  درچن
ون سراسری پخش  وکنترلھای متعددبازجوھا ازتلويزي

شای حزب  ه اف بران حزب ب رد رھ ن ميزگ د، دراي ش
ی  ن شوی تلويزيون د، مجری اي رد آن پرداختن وعملک

 .عموئی بود محمدعلی
درمراحل بازجوئی دريک سال اول، رھبران حزب  *

د وکامألشکسته وخردشدند،  ھمه اطالعات خودرا دادن
ود، درضربه  بيشترين شکنجه ھا درفاصله دوضربه ب

ه .دوم يا شکنجه نشدند يا خيلی محدودشکنجه شدند ھم
راکه دراختيارداشتند به بازجوھا ارائه  افراد اطالعاتی

ا، افرادزيرمجموعه خودرامعرفی .دادند  تمامی کادرھ

ت  ه راس ردش ب دی گ کامآلج
ت ت  اس د سياس ا نباي ت م د وسياس ته باش گذش

م،  غ کني ام وتقويت آن راتبلي وديگرنبايد دفاع ازخط ام
د ه باي ل  بلک ردم عم سيج م ستقيمأدرجھت ب م

م ف .کني راد درآن مخال شی واف ط م ن خ شيربا اي جوان
صورکرد د ت ی گفت،نباي ه  بودوم رايط فوري ا ش ه م ک

ذرانيم ی گ الب (واکتبررام ه انق ه دومرحل اره ب اش
يه ه)روس أت اجرائي ه ھي شنھاد داد ک بری پي ای  ط

ازپرتوی، ھاتفی وجوانشيرتشکيل شودکه مسؤوليت ھا 
أت  شيرگفت ھي ی جوان د، ول ويض کنن ه آن تف را ب

ويض نمی  اجرائيه تشکيل می دھيم، ولی مسؤوليت تف
م  وری .کني ايد جمھ ه ش رد ک ی ک شيرآرزو م جوان

ا  ی ب ه خاص زب را در رابط بران ح المی رھ اس
 .شوروی معامله ودرمرزتحويل دھد

يری  امی کب ا اس ازجوئی ھ ان ب وی ديگردرجري ازس
پاه اطالعات  وعطاريان لورفته وازاين رواطالعات س

ن  غلط وگمراه کننده دراختيارکبيری می گذاشتد، درعي
ه دريک سری  حال بخش اطالعات سپاه می دانست ک

د اتی مانن ای اطالع ری  ازنھادھ اطالعات نخست وزي
عوامل نفوذی وجوددارد، بنابراين ازآنھا اطالعات می 

ا اطالعات نمی ه آنھ ی ب د، ول د  گرفتن ا .دادن يری ب کب
ه نيروھای سلطنت طلب دراطالعات  وط ب شعبه مرب

اط داشت  پاه ارتب روردين .س رادی۶٢در ف امی اف   اس
ا  ط بازجوھ امی توس ازمان نظ ازس

ود، ده ب ائی ش عبه  شناس وی ش ازس
ه حزب اطالعات غيرواقعی  وط ب مرب

عبه ه ش ه  راب پس ب ب وس لطنت طل س
ال اطالع  ه طورمث د، ب کبيری می دادن
ه  انوری قھرمانان ه کي د ک داده بودن

د ت ميکن ه  مقاوم ت ک ه اس وگفت
س  ازجوئی پ ما ب ه ش ستيم ب حاضرني
ه  نی محاکم اه عل د دردادگ دھيم وباي ب

ه د ک ی گفتن ا م ويم وي ی  ش ا م بازجوھ
انوری  ش کي ائی پي ه تنھ ه ب ند ک ترس
ی  أثيراوقرار م ت ت د، زيراتح برون
تانش انوری ودوس ن کي م چني د، ھ  گيرن

ن  د، اي داده ان اززمان بازداشت تاکنون بازجوئی پس ن
د  اطالعات راھاتفی باورمی کرد، ولی جوانشيربا تردي

ا  به آن نگاه می نی ھ ه خوش بي ی درمجموع ب کردول
ر  ه دراواخ ا اينک د، ت ی ش ن زده م ل ۶١دام  واواي

شت  ای۶٢ارديبھ زب   ازکانالھ ه ح ديگرازجمل
ده  وسازمان فدائيان اکثريت که آنھا ھم ازيکی ازآزادش

ه  ای کميت ه٣٠٠٠ھ د ک ده بودن ا   فھمي ی راب عموئ
د،  رده بودن دپيچی ک ايش رابان رده وپاھ ارد ب برانک
ود  يده ب بران حزب رس کنجه رھ درھرصورت خبرش

أثيری ا  وت ت، ب ه افرادداش رب دربقي ی ومخ احساس
ه  اب ب شاده خط ه سرگ وی نام شنھادھاتفی وپرت پي

ات ه مقام کنجه  مجموع شوردرمورد ش سؤول ک م
اه   صادروازگرايش ۶٢رھبران حزب درارديبھشت م
ه شد، روز  به راست درسياستھای حکومت سخن گفت

ه  ۵ ه ب يد ک بران رس ه رھ ائی ب اه خبرھ شت م ارديبھ
األ  ارديبھشت ١١در  زودی ضربه دوم به حزب احتم

به طورمثال ابوالقاسم سرحدی زاده  .ماه واردخواھدشد
ن ود، ھمي ه ب ود گفت وده ای ب ه ت رادرش ک ا  به ب روزھ

ه می . ھمگی توده ای رادستگير می کنند تصميم گرفت
ارنفره ال چھ ش فع سه ای ازبخ ودکه جل  ش
پرتوی،ھاتفی،ابراھيمی وجوانشيرتشکيل شود وتصميم 
راد رھبری را  ه اف ه بقي گيری ھای کامل اتخاذ شود ک

ن .کنندج دوياسه روزازکشورخار ظرف  تصور آنھا اي
سه ای .بودکه ضربه دوم متوجه بخش مخفی نيست  جل

اه۶در  شت م ياتی  ارديبھ خ قاض نزل راس ب درم ش
ه  وی ھرچ دکه پرت ه ش صميم گرفت شکيل وت ت
ودت ز، ج اتمی، گالوي بری، ح ال ط ريعتربرای انتق  س

د  شوراقدام کن ارج ازک ه خ ش ب ودت .ودان ه ج گرچ
ليستی ازاسامی .اظھارکرده بود که به خارج نمی رود 

بايست به خارج ازکشورمنتقل شودوھم  افرادی که می
أت سياسی  چنين اسامی افرادی که می بايد جانشين ھي

ود  مشخص شيرآماده شده ب وی .شود، توسط جوان پرت
 ١١ساعت حدود .درخانه سعيد آذرنگ زندگی ميکرد 

بايد برود وگرنه سعيد آذرنگ  شب پرتوی می گويد که
ود ی ش ران م وی .نگ ه پرت شيردرابتداتأکيد داردک جوان

ا شود،ولی ب ه او می  ازجلسه خارج ن اصرارپرتوی ب
د١١گويد که زودترازساعت  سه راترک کن  . شب جل
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 پيروز دوانی
 

واردنکردندوژيالسياسی  جوادارتشياررادرشبکه مخفی
ل شده بودازشبکه  ه شبکه مخفی منتق ه درآغازب که ک

شدوتحت مسؤوليت ھاتفی  مخفی به شبکه علنی منتقل
سائل مختلف .قرارگرفت  درجلسات فوق دررابطه با م

ه .اتخاذشد تصميم ھای جدی ا ب ا شوروی ھ اط ب ارتب
ا .طورکلی قطع شده بود  جوانشيرتأکيد داشت بايدبا آنھ

ا ا راجوي د  ارتباط گرفت ونظرآنھ اری باي شدکه چه ک
وی  ه پرت ی ب سات خصوص تی اودرجل ام داد، ح انج

ن سازمان :يکبارگفت  نظامی  که شايد بھترباشد که اي
شير  من جوان ا داد، درض وروی ھ ل ش راتحوي
اس آن  ه براس بری ک صوبه رھ ه م ت ک اعتقادداش

ضای د  اع ی رفتن ارج م ه خ د ب زب باي بری ح رھ
ده ای  ن ع ود، ھمچني اال بايداجراش شده بود،ح واجران

صيل رای تح ی ب ای حزب ارج  ازکادرھ ه خ ی ب حزب
شوربروند  اس .ازک ورويھا تم ا ش داول ب ی باي ول

د  ت کنن ودوآنھا موافق شيربرای .برقرارش جوان
رای تماس باشوروی  اينکارپيشنھاد کردکه ابراھيمی ب

رود  ارج ب ه خ دکه .ب ام ش دمات کارنيزانج امی مق تم
ن ان رفت شيرحرف  درروزآخروزم ی جوان ابراھيم

ه  ده بگويندک خودراپس گرفت وگفت ممکن است درآين
درايران کنترل حزب  جوانشيرھمه را ردکرد تاخودش

ه ای مخفی  را به دست بگيرد، ازسوئی طبری درخان
وان ه عن ازمان ب ی س ده بودويک زوج مخف پوشش  ش

عيدآذرنگ  ه س ن زوج ب د اي ی کردن دگی م درآن جازن
رده  ه ک ه ماراديوان ه طبری ھم د ک ه بودن وی گفت وپرت

ا صفحه شطرنج  است زيراطبری ھميشه می گويد دني
فحه  رف ص ا دوط وروی وامريک ب ش ت ودوقط اس

د سته ان طرنج نش د  ش ی دھن ش م ا راآراي وصفحه دني
ازع . ت وتن ه چيزورقاب ان وھم ت جھ فجه سياس ص

 .وسازش اين دوقدرت حل می شود
دھه ھفتاد پيشرويھای سوسياليستی ودھه ھشتاد حرکت 

ب ستی ومتعاق د  وھجوم متقابل نيروھای امپريالي آن باي
اده  ورويھا خودراآم کل بگيردوش سم ش وم سوسيالي ھج

د، ی کنن وم م شينی  ھج رعقب ن ال حاض ی درح ول
اکتيکی د ت ه راست درحکومت .کردن ردش ب ن گ  و اي

م  ايران، جزئی ازعقب نشينی تاکتيک است، زيرارژي
 خمينی ازطريق سوريه .است ايران به شوروی وابسته

ی  نی م ه خمي اط دارد وب ورويھا ارتب ا ش ا الجزايرب ي
د  ه بکن د چ ت.گوين ه راس رايش ب ن گ ه  اي درعرص

ان طرح بيه ھم ران ش صادی اي ان .است "نپ"اقت جري
وروی ط ش س نيزتوس ا در طب ائی ھ ه امريک  حمل

د  رکوب ش اس .ھاس وروی تم ه زودترباش س ھرچ پ
ا  ای خودراب ا قطب نم م، م يريم وکسب تکليف کني بگ

م  کيانوری که اط داشت ازدست داده اي باشوروی ارتب
ه  سبت ب ت خودران د سياس أل نباي م وفع ده اي ج ش وگي

وروز  حکومت عوض کينم، درجلسه ھيأت سياسی درن
ات ۶٢ تانی واضافه شدن اتھام ای دادس ه ھ  ازاطالعي

ن د اي ه وجود می  دراين اطالعيه قاعدتأ باي برداشت ب
ورت  اتی ص ا اعتراق شاربازجوئی ھ ت ف ه تح د ک آي

د ه باش و رفت دی ل سائل جدي ه وم ن.گرفت ا اي واقعيت  ام
د ی ش داد م تانی قلم شترتوطئه دادس وئی .بي ازس

ا  انوری را پ د، ردواثرکي د، کديگرسعی می کردن کنن
ام د تم تادند،  باي ه خارج می فرس شکيالت حزب راب ت

انوری در  ولی درھرصورت ھيچ کس تصوراينکه کي
د شان دھ عف ن ازجوئی ض رد ب ی ک ودت .راردنم  ج

ه  نی براينک تانی مب شنھاد دادس ه بايدپي اد داشت ک اعتق
رح درامعرفی ومط ت جدي زب رھبري ی  اگرح د، م کن

ی  ه ھمگ رد ک ول ک د، راقب ت کن اره فعالي د دوب توان
شنھاد  ن پي ی اي أت سياس سه ھي ضاء درجل اع

د،دراين ان  راردکردن ت ھم ی خواس بری م سه ط جل
وروری را  ش ش انی ونق طرنج جھ فحه ش ل ص تحلي

شيرحرف ه جوان د ک ا  مطرح کن اوراقطع کردوگفت م
ه  ل کردندک که ازمسائل خبرنداريم،ھاتفی وپرتوی تحلي
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دادســرا تــدارک کــاررا مــی بينــد، کيــانوری شــرط مــی 
ذارد کــه اجــازه بدھيــد کــه مــن ومــريم دراتــاقی بــا ھــم  ـگ

ردن  زندگی کنيم وپس ازوعده دادسرامبنی برمطـرح ـک
ايــن قــضيه بــا مقامــات باال،کيــانوری ھــم حــضوردراين 

ــذيرد  ــی ـپ ــرد را ـم ــد.ميزـگ ــسترش  بـع ــد کارـگ قرارـش
بعــدازآن .يابدوميزگردکليــه جريانــات چــپ برگزارشــود

ازمان ھــای ق ـس روه تحقـي ه ـگ راد اولـي اج ناصـر ازاـف  ـح
چـــپ ازجملـــه مھـــدی وھـــادی پرتـــوی بـــرای ميزگـــرد 

 ازحزب توده ايران.ازطيری نيزدعوت شد.دعوت کرد
اه،  ائم پـن طبری، کيانوری، جودت، بھزادی، گالويژ، ـق
کيھــان، مھــدی وھــادی پرتــوی، معــزز، عبــاس خرســند 

تند  درميزگرد شرکت ان .داـش روع  ۶۶ازآـب رد ـش ميزـگ
و )دردوبخــش يــک ســاعت ونيــم(ســاعت٣ھرجلــسه .شــد
رداری   دقيقه استراحت بين دوبخش٢٠ م ـب ھمراه با فيـل

 ١۶ســاعته بــه حــزب تــوده و ٣ جلــسه ٢٧تلويزيونــی 
صاص٣جلسه  ای ديگراخـت ه گروھـھ رد  ساعته ـب دا ـک پـي

تی  (نفر٣ازگروھھای رنجبران . سعود فراـس اکباتانی  ـم
 فدائيان اکثريت بيژن شيروانی ازفدائيان)محسن خاتمی

ر  ار ـيک نـف ر پيـک اقليت يک نفرازگروه اشرف يک نـف
پــــدرام رھــــبری وعلــــی (دونفرازاتحاديــــه کمونيــــستھا

راز  يک )کاشانی نفرازکومله  يک نفرازسھند  ـيک نـف
د، رکت کردـن ن  حزب کمونيست ـش ری اـي ن مـج م چنـي ـھ

ت  طـبری.ميزگرد حاج ناصـربود  ه عـل ه ـب ی گـفت ـک ـم
کــسالت مــزاج ولکنــت زبــان دراثرســکته ناچاراســـت 

ـــد  ازکتـــابش کژراھـــه کـــه منتشرشـــده بـــود، اســـتفاده کن
 درصــد کتــاب راکــه راجــع بــه ٨٠اودرطــول ميزگــرد .

م  ئوالی ـھ مسائل مطروحه درميزگردبود، خواند واگرـس
ميــداد وجالــب ايــن کــه بعــدھا برخــی بــه  مــی شد،پاســخ

دروغ مــدعی شــدند کــه کتــاب کژراھــه راخودطــبری 
 جــودت .نوشــته بودنــد ننوشــته بــود ومــأموران بــرايش

وکيھــان درميزگــرد بــازھم برخوردجنــاحی باکيــانوری 
ــد ــی کردـن ــری.ـم ــش ديـگ ــراد وبـخ ــه اـف ــت ھـم   درنھاـي

الزم بــه توضــيح اســت کــه .ازرھــبری رابــه بندآوردنــد
 درزندان درسطح رھبری سه بخش وجود داشت؛

ب ١ ه اغـل ارتحقيقی ـک رد وـک دگان درميزـگ رکت کنـن   ـش
درھمــان بنــد، کــارتحقيقی وترجمــه متــون راانجــام مــی 

زادی،  :بودند از دادند که عبارت کيانوری، جودت، بـھ
ا  گالويژ، قائم پناه، کيھان، جوانشيرکه دراتاق ھای تنـھ

دی د، مـھ اس  زندگی می کردـن زی، عـب وی، اميرمـع پرـت
خرســــند ونيزطــــبری کــــه بــــيرون اززنــــدان کارمــــی 

ـــد ـــا دادســـتانی.کردن ـــه ھمکـــاری ب ـــد ب ـــراد معتق ـــن اف  اي
آنھــا قبــول .درچھــارچوب انجــام يــک کــارتحقيقی بودنــد

ـــه وحـــزب  داشـــتند کـــه تخلفـــات حزبـــی صـــورت گرفت
خــط مــشی ســابق حــزب درموردجمھــوری .مقصراســت

ان  م چـن ام را ـھ اع ازـخط اـم ته ودـف اسالمی راقبول داـش
 .کردند تبليغ می

اقرزاده، ٢ لتوکی، ـب ری، ـش   افرادی مانند عموئی، حـج
ــی  ــب برـخ ــاتی ازجاـن ــد، تخلـف ــد بودـن ــه معتـق ذوالقدرـک

ا  رھبران حزب صورت گرفته ولی بقيه رھبران ازآنـھ
بــــی اطــــالع بودنــــد، حاضــــربه ھمکــــاری تحقيقاتــــی 

نبودنــد، امــا  ۶۶درميزگردســال  بادادســتانی يــا شــرکت
ان سياـست  ھمچنان جمھوری اسالمی راکم وبـيش وھـم

دســتگيری رانــسبت بــه  وخــط مــشی حــزب درقبــل از
ــتند ــول داـش ــالمی راقـب ــوری اـس ــان .جمـھ ــتی درجرـي ـح

ــا رياســــت جمھــــوری  برگــــزاری انتخابــــات مجلــــس يــ
 .درزندان دراين انتخابات شرکت می کردند

ول ٣ المی راقـب وری اـس ی جمـھ ه طورکـل   افرادی که ـب
 نداشــتند وبحــت راروی تخلفــات حــزب نمــی گذاشــتند

خــصمانه بــا جمھــوری اســالمی داشــتند وبــه  برخــورد.
ازجمله اين افرادمی .تعبيری به براندازی اعتقاد داشتند

محمــدزاده، پورھرمــزان،  تــوان ازنيــک آئيــن، رفعــت
 .کيومرث زرشناس وسعيد آذرنگ نام برد

ی   ه مواضـع تماـم دراين جا ضروری است که نسبت ـب
راد رھــبری تــا قبــل ازدســتگيری نــسبت بــه حکومــت  اـف

 رفعــت محمــدزاده ۶٠درســال .داده شــود  نيزتوضــيحی
مقالــه ای مــی نويــسد ودراختيارھيــأت سياســی قرارمــی 

شی ـحزب  او دراين مقاله بحثی. دھد مطرح وبه خط ـم
ران .انتقاد می کند  تی اـي اوتأکيد می کند که نظام حکوـم

ــا ــ ــــه اســــــت وآنھــ قــــــصد  تئوکراســــــی ويــــــک پارچــ
اســــتقرارحکومت الھــــی رادارنــــدوبحث تقــــسيم بنــــدی 
ــت  ــن حکوـم ــشری در اـي ــن وـق ــن بـي ــای روـش جناحيـھ

تمــامی جناحھــای حکومــت .امراشــتباه اســت درماھيــت
ھيــــچ کــــدام بــــه دنبــــال راه  ضــــد کمونيــــست ھــــستند،
ستی  غيرسرمايه داری نخواھند بودوازاين روحزب باـي

د . درمقابل مجموعه حکومت موضع مخالف داشته باـش
ھيــأت سياســی ايــن  درآن شــرايط ھيــچ يــک ازاعــضای

ه آن موضـع  د وعلـي نظررفعت محمدزاده را نمی پذيرـن
درھيــأت  گــيری مــی کننــد، حــتی ھــاتفی عليــه آن مقالــه
د ی کـن يری ـم دان .سياسی طی مقاله ای موضـع ـگ درزـن

الجــوردی وديگرمــسؤولين جوســازی شــديدی 
منتظــری بــه راه انداختنــد، شکــسته شــدن  عليــه دادمــاد

جوزنــــدان باعــــث علــــنی شــــدن تــــدريجی مواضــــع 
د، اداره ه  جديدازجانب زندانيان ـش رادی را ـک دان اـف زـن

ماره  الن ـش د٣سرموضع بودند، درـس ع کردـن ل .جـم تحلـي
 زندانيان اين شد که حتمأ تناسب قوا به

ه  سودجريانات غيرراست تغييريافته، درنتيجه شروع ـب
ال  د، ـس عبه   رئـيس ۶۵اعتراض واعتصاب غذاکردـن ـش

ــاج ناصـــرکه ۵ ــای اوـح ــه ـج ــد و ـب ــتانی برکنارـش دادـس
اوقصد تشکيل .ازپيروان منتظری بود،رئيس شعبه شد 

تحقيــق  تحليلــی دربــاره مجموعــه تــاريخ جنبــش  گــروه
ی  وی اردبيـل شتيبانی موـس اررا باـپ چپ راداشت واين ـک

ت ا مخالـف ام داد،  والبته ـب تانی، انـج ای دادـس ديگرنيروـھ
دی  رکت مـھ ط باـش يرامون ـجزب فـق درآغازکارتحقيق ـپ

ام وی انـج ادی پرـت ؤاالت  پرتوی وـھ ری ـس د، ـيک ـس ـش
 .مطرح کردند

رھبران حزب درسالن آموزشگاه درسالن ھای دربسته 
ــتند  درب اتــــاق ھــــای ســــالن آسايــــشگاه را .قرارداشــ
اميرمعــزی، رحيــم عراقــی وبابــک زھرائــی  .بازکردنــد

بران ـحزب .رانيزبه آن جا بردند درھمان سالن بين رـھ
کــــارتحقيقی کــــشمکش بــــه  درموافقــــت ومخالفــــت بــــا

ــا آن کــــه موافقــــان بــــه تحقيــــق يعنــــی  وجودآمــــد، تــ
رابه  بھزادی،گالويژ،قائم پناه،کيھان، جودت وکيانوری

ه تـحت  ه ـيک خاـن د، طـبری ـب ال دادـن ری انتـق جای ديـگ
ــزد  ــه ـن ــسرش را نيزـب ــد وھـم ــل ـش ــات منتـق نظراطالـع

واوکارتحقيقــاتی خــود رادرآن جــا ادامــه داد،  اوبردنــد
ــال  ــرد، درـس ــدان تغييرـک ــس  ۶۵درمجمـــوع جوزـن رئـي

واداران اروميثم ازـھ شين وی  زندان برکـن منتظـری جاـن
داره زنــدان وزنــدانبانان وھــم ادرايــن شــرايط ھــم .شــد

 .اوشــد حرکــات تعرضــی زنــدانيانان، باعــث تــضعيف
ازجملــه يــک بــاربرای بازرســی اتــاق ھــا، نيروھــای 
انتظــامی بــه داخــل بنــدھا وارد شــدند ومــأموران دربنــد 

وساطوروگزارشات تشکيالتی وآموزـشی  انواع کارد٣
ای  ای بازرـسی ـھ ه ـھ پيدا می کنند، نمايشگاھی از يافـت

وعده ای ازمسؤولين رانيزدعوت  خودرا برگزارکردند
ده منتظـری  رد نمايـن ل ـک کردندتانشان دھندکه نتيجه عـم

ه ٣دربند .است چه بوده اکثرأازتوابين مجاھدين بودند ـک
ـــــشته  ـــــه سرموضـــــع برگ ـــــدان ب ــد زن ـــ باشـــــرايط جدي

ن.بودند ه اـي ای ـچپ نيرـب ته  نيروـھ يری پيوـس موضـع ـگ
 .بود ۶۶نتيجه اين روند برکناری مثيم درسال .بودند

شت،  شديد رـعب ووـح اد وـت مسؤول جديد با انگيزه ايـج
ا.اقدام به اجرای احکام اعدام نمود  دامی ـھ ن اـع  ازاولـي

انوشـــيروان ابراھيمـــی بودکـــه موضـــعی متعـــادلی ھـــم 
ـــاره وتـــضعيف .داشـــت  خبراعـــدام باعـــث ارعـــاب دوب

اه .شد  روحيه درزندان روزبعد جودت، گالويژوقائم پـن
بــا جــاج ناصرصــحبت مــی کننــد وابرازمــی دارندکــه 

 .ممکن است بقيه را نيزاعدام کنند
پــس اجــازه بدھيــد مــا بــاافراد تــوده ای کــه سرموضــع 

ــم  ــستند، صـــحبت کنـي ــودت .ـھ ــن ـج ــرايط بـي ــن ـش دراـي
ــی ــوی گفتگوـئ ــای  وپرـت ــده ـھ ــای پروـن ــه ـھ ــد ونموـن ـش

ا را  بازجوئی به آنھا داده شد وجودت ھم اين پرونده ـھ
نــشان دادن مــسائل  بــه عموئــی وحجــری نــشان داد تابــا

ژه  ه وـي ده وـب ه ـش ب اراـئ درونی بازجوئی وبرخی مطاـل
 دربـــازجوئی کيـــانوری بـــه آنھـــا ووجودبرخـــی مـــسائل
زشت دراين پرونده ھا، آنھا رابيشتربه سمت خودبرای 

ای .کارتحقيق وفرارازخطرجلب کند اق ـھ  جودت به اـت
ه  بعضی رھبران ا راـب ی رود تاآنـھ درسالن آسايشگاه ـم

پــذيرش اشــتباه وخيانــت حــزب وتعــديل مواضــع قانــع 
رابه شعبه می آورند تا  عموئی، زرشناس وحجری.کند

ا  ن آنـھ ه بـي د، ـک با جودت وگالويژوقائم پناه صحبت کنـن
انوری ان کـي ان زـم ود، درھـم ی ـش ازاعتراض  دعوا ـم ـب

د  انع کنـن سی راـق د، ـک ی توانـن ه نفرنـم ن ـس می کند که اـي
د  واوحاضراست وازھرگروھی که باشد، پيش اوبياورـن
تــا بــا آنھــا صــحبت وقانعــشان کنــد، درايــن ســناريومريم 

 بــه طورنوبتــی .نقــش منــشی کيــانوری راايفــاء مــی کنــد
ـــا ـــراد راپيـــش آنھ ـــد، حـــتی يـــک باريکـــی  اف مـــی آورن

ه  ی ـب شه قبـل ا نـق ای ـچپ ـب روه ـھ ازھواداران يـکی ازـگ
ه  اتاق کيانوری می آيد وسعی می ا خـف ان ـج کند که ھـم

انوری  ا کـي دين بارـب زان نيزچـن د پورھرـم اش کند، محـم
ود اه.درگيری پيداکرده ـب ائم پـن ژ و ـق ودت، گالوـي ه   ـج ـب

ـــدان  ـــد کـــه مقامـــات زن ـــشنھاد مـــی کنن حـــاج ناصـــر پي
ن  سينه اوـي ودادستانی ترتيب اجرای يک برنامه رادرـح

ه وده ای صـحبت وـحزب  بدھند ـک دانيان ـت ابرای زـن آنـھ
ــدانيان  ــا زـن ــد ـت ــب نگذارـن ــدين ترتـي ــد وـب ــشاء کنـن رااـف

احتمــالی آنھــا درآينــده  سرموضــع بماننــد وازقتــل عــام
ان .جلوگيری کنند  حاج ناصرمسأله رابا کيانوری درمـي

ووقتــی  کيــانوری دراول امتنــاع مــی کنــد.مــی گــذارد 

دان  مناسبات ميان بخش ھای گوناگون رھبری که درزـن
بودند، به اين صورت بودکه بخش دوم وسوم بخش اول 

بخــش دوم وســوم درحدســالم واحــوال .رابــايکوت کردنــد
ادل  پرسی ه بـحث وتـب چ گوـن باھم رابطه داشتند، ولی ھـي

بخــش اول دوجنــاح بــود، مثــأل .نظــری بــاھم نمــی کردنــد
 .وکيھان درگيری شديد داشتند کيانوری با جودت

 ســـعيدآذرنگ وکيومـــرث زرشـــناس ۶٧تيرمــاه  ٢۶در 
عارمی .اعدام شدند  کيومرث زرشناس درلحظه اعدام ـش

  .مرک برخدا :داد 
پــس ازآن زمــان کــشتارھای جمعــی زنــدانيان آغازشــد  
ا . تلويزيون ھا ازاتاق ھا برداشته شد، ورود روزنامه ـھ

گرديد، زندانيان ممنوع المالقات شدند ودادگاھھای  قطع
ن. تفتيش عقيده تشکيل شد ا اولـي اه ـھ شکيل دادـگ  پس ازـت

 کــسی راکــه ازبنــد رھــبران حــزب خــارج کردندوبردنــد،
ود ھــنری ازاعــضای ـحزب کمونيــست بــود  درپــی .محـم

ــد ــای  اوچندروزبـع ــن ـج ــا اـي ــد، ـت ــده ای ديگررابردـن ـع
رادی  .کارزندانيان ھنوزنمی دانستند که قضيه چيست اـف

خ  را که می بردند، حکم رحکم تارـي ا اـگ تند، ـي اعدام داـش
دارداشتند، اما سرموضع وفعال بودند، دوباره به دادگاه 

ی  ازرھبری حزب فقط.می بردند  وی، عموـئ مھدی پرـت
از .زنھــا رانيزنبردنــد.و کيــانوری رابــه دادگــاه نبردنــد 

د اه رفتـن ه دادـگ ه ـب زی ـحزب ـک دام  افراد کميته مرـک واـع
نـــشدند، فريـــدون فـــم تفرشـــی، ارتـــشيار،محمودروغنی، 

 پــس ازکــشتارھا، چندروزبعــد حــاج .بقــائی وناظربودنــد
د وماجراراتوضـيح  ی آـي ا ـم ناصرازخوشحالی به بند آنـھ
مــی دھــد ومــی گويــد ازايــن بــه بعــد ديگرکــسی ازايــن 

کيــانوری بــا شــنيدن ســخنان حــاج .نخواھدشــد  بنداعــدام
حالی کــه ســايه مــرگ ازاودورشــده وبــدون  ناصرازخوـش

زنــدانيان درچنــد روزگذشــته،  توجــه بــه قتــل عــام وســيع
مــسؤوالن زنــدان ودادســتانی تعــدادی . قھقھــه مــی زنــد

د اززندانيان باقی مانده را به تاالروحدت ازـحزب  .بردـن
راد  ه اـف کيانوری وپرتوی سخنرانی کردند وازآن جا ھـم
 راســواربراتوبوس بــه جلــوی دفترســازمان ملــل بردنــد
ه نماـيش  ی ـب و عموـم وان ـيک عـف ه عـن ا راـب تاآزادی آنـھ

د.بگذارند  ل مجـلس بردـن ه مقاـب يـکی  .سپس اين ھا را ـب
طــــبری ھــــم .حکومــــتی ســــخنرانی کــــرد  ازمقامــــات

بــه خــانواده ھــای .درکنارمقامــات دربــالکن مجلــس بــود 
. مقابــل مجلــس بياينــد زنــدانيان گفتــه بودنــد کــه ھمــه بــه

ـــدانی ازمقابـــل مجلـــس ھمـــراه  ـــد کـــه ھرزن اعـــالم کردن
ــانوری، ــط کـي ــرود، فـق ــانواده اش ـب ــک ـخ ــوی وباـب  پرـت

راه ٧٠کيانوری ازسال . زھرائی به زندان برگشتند  ھـم
ل  ن منتـق دان اوـي يرون اززـن ه ای ـب ه خاـن با مريم فيروزـب

ـــه تحـــت نظـــروزارت اطالعـــات  مـــی شـــود ودرآن خان
ال .زندگی می کردند  وی درـس دی پرـت دون ٧٠مـھ  وفرـي

ـــائی   آزاد مـــی شـــوند،٧٢درســـال  فـــم تفرشـــی ودکتربق
 به منزل خود وپيش خانواده ٧٣محمدعموئی نيزازسال 

م  اش منتقل وعمأل آزاد می شود، تا آن که عموئی ومرـي
حکــم ابــالغ آزادی خــودرا بــا  ٧۴فــيروز درارديبھــشت 

ـــد ورســـمأ آزاد مـــی ـــه ای دريافـــت مـــی کنن ـــد خامن  تأيي
ل .شوند انوری منتـق دا ازکـي مريم فيروزبه منزل خود وـج

نيزکيــــانوری ازخانــــه تحــــت  ٧۵درســــال . مــــی شــــود
انواده اش  نظروزارت اطالعات به منزل خود وپـيش ـخ

 .منتقل وبه طورکامل آزاد می شود
 __پايان

تظاھرات فورت الدر آگھی اسالمی در   ) 15( ادامه از صفحة .... 
      اتوبوس ھا را محکوم می کند
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فرت"گروھی به نام  ه ن ه از "امريکائی ھا بر علي ، ک
روه  وسط گ يک آگھی که در اتوبوس ھای شھری ت
د،  ودن ن ب ي گ م ود خش ده ب ی نصب ش الم ای اس ھ
عصبانيت خود را در تظاھراتی که در ظھر جمعه در 
ه  مرکز شھر فرت الدر در فلوريدا صورت گرفت ب

 .نمايش گذاشتند

ن  ي ن ن، چ م اوف و ک رات، ج اھ ظ ده ت ن ان دھ ازم س
ن . به اين حماقت خاتمه دھيد: " درخواست ميکرد ي ھم

ول  ا پ ه ب ا ک وبوس ھای م اآلن پيام حماس را از ات
 ."مالياتمان خريداری شده اند برداريد

 دالری بود 60000موضوع اين تظاھرات يک آگھی 
راون  وبوس بخش ب اه ات ج ن که از ماه نوامبر روی پ

: اسالم: "اين آکھی چنين می گويد. قرار داده شده است
اين آگھی ." راه زندگی ابراھيم، موسی، عيسی و محمد

ی  ه محل ب ی "توسط شع ائ ک ري ط ام  –شورای رواب
 . در اتوبوس ھا نصب شده بود" اسالمی

ن  ود اي ر ب تظاھر کنندگان که شمار آنھا حدود پنجاه نف
را  ه و آن ت ده دانس ن ن راه ک م ز وگ ي ن آم آگھی را توھي
ن  ای اي وي ا گ ه آن ھ محکوم می کردند چرا که به گفت
وديت  ھ وب مسحيت و ي است که شخصيت ھای محب

ن . مسلمان بوده اند ه اي يک مقام محلی شورا گفت ک
 . آگھی ھا می کوشند تفاھم ميان مذاھب را رشد دھند

ان  ا سازم ور ب زب ه شورای م کاوفمن مدعی است ک
ه  ن ک ا طرح اي طه دارد و  ب تروريستی حماس راب
وزارت دادگستری امريکا، قبال در جريان محاکمه ای 
روه اسالمی  ران يک گ ب در دادگاھی در تکزاس رھ
وده،  م محلی را  به خاطر حمايت از حماس محکوم ن

ران"اين سازمان را  ه گ " ھمدستان محکوم نشده توطئ
 .دانست

شھردار فورت الودرديل که در اين تظاھرات شرکت 
ه درست : "کره بود اظھار داشت م ک ن من فکر می ک

ول  ب نباشد که بخش فورت الدرديل از گروھی آکھی ق
ول حماس اداره می شود ا پ ه ب د ک د . کن اي بخش ب

ن  د و اي ن ا جمع آوری ک اتوبوس ھا را  از خيابان ھ
 ." آگھی ھا را بردارد

ره حمل و  خانمی به نام فليس بری، که سخنگوی داي
رای  نقل بخش الودرديل است می گويد که بخش قبال ب
ه  ن ک کليسا آکھی ھائی را به نمايش گذاشته و برای اي
اشد آگھی ھای شورای  رده ب عدالت را رعايت ک

د . اسالمی را نيز پذيرفته است ا رای داده ان اه ھ دادگ
ن رو  ي م د و از ھ ن ي که اتوبوس ھا مجمع ھائی عموم

 . حق آزادی بيان در مورد آنھا  مصداق دارد

ه از آن  ی شورای اسالمی ک الطاف علی رھبر محل
ا می  اش م ز را ت ي سوی خيابان تظاھرات اعتراض آم

فرت"کرد تظاھرکنندگان را  " امريکائی ھای ھوادار ن
د ي ح داده . نام رجي ه ت ار داشت ک ی اظھ طاف عل ال

ه "تظاھرات متقابلی برگذار نکند زيرا نخواسته است  ب
 ."   اين نوع از نفرت مشروعيت ببخشد

اعی  م والن اخالق اجت ه از مسئ الطاف علی گفت ک
ه  رای ب خواھد خواست که ناگل را به خاطر کوشش ب
د ن رار دھ گرد ق ي . اختناق کشاندن آزادی بيان مورد پ

ود در  رار ب ا ق ن آگھی ھ ه اي  26قرارداد مربوط ب
 . خاتمه يابد2009ژانويه 
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ی ه عل ر ب ھی فرقۀ شيخی بيشت ل ود و  ّال زديک ب ا ن ھ
داشت م ن . برخالف بابيان جنبۀ سياسی و شورشی ھ

ز  ري ب حتی به زمانۀ سلطنت خاندان پھلوی، ھنوز در ت
ان  ه زب ی ب ت ي وذن در ب ام اذان عصر، م گ ن ه ھ ّب

می کوشم . علی را بی پروا خدا می خواند [28 ]آذری
  :برگردان فارسی آن نيايش را به دست دھم

  علی من تو را خدا نتوانم گفت
 گر بگويم آشکارا نتوانم گفت 

من ”) انالحقخدائی را در عبارت  نمونۀ بارزتر انسان
وارھای مسجد ) “خدايم از در دي رب می بينيم که از دي

ه . کرمان نقش بسته است م ک به اين نکته ھم اشاره کني
ا در . فرقۀ اسماعيليه با اين مفھوم نيک آشنا بودند و ي

ۀ  ١٣سدۀ  ان ميالدی، به حکومت مغوالن، بويژه به زم
ت، گروھی از  اف ھالکو خان که دين عيسی رسميت ي

خدائی را  علويان ايران با الگوبرداری از مسيح، انسان
از  ات آن دوران ب ي اه در ادب باب کردند، چنانکه گھگ

اب  فھرست اين فرقه. می يابيم ت حادی را در ک ھای ال
ۀ  [29 ]دبستان مذاھب ال وان و در رس ي ۀ آذرک ت وش ن
افت [30 ]بستان السياحه وان ي ن . می ت ت ان م م در ھ

ه وز   تران ن د ھ ن ای ھ ھ اپ ه در چ ام ک ي ای است از خ
  :اما در چاپھای ايران ديده نشد [31. ]برجاست

  صانع به جھان کھنه ھمچون ظرفی است
  آبی است به معنی و به ظاھر برفی است

  بازيچۀ کفر و دين به طفالن بگذار
  بگذر ز مقامی که خدا ھم حرفی است

 
 ادامه دارد

 
دولت محمد شاه حتی در طلب آموختن و احيای خط  [

اد ت رس ان . پھلوی آدم به يزد ف ي ی در م ه حت ان ت خ دب ب
اشد و  زرتشيان يک تن يافت نشد که با اين خط آشنا ب

گی :نک. داستان سر نگرفت ، ايران در راھيابی فرھن
 .فصل يکم

[2]  
Gobineau : Trois ans en Asie, op. cit., 

p. 265. 
: ، در“فرنگ و فرنگی مآبی در ايران :”ھما ناطق]3 [

ا و بالی حکومت بت وب شارات مصي ت ران، ان ھ ، ت
 .١٣٠-١٠٠. ، ص١٣٥٨گستره، 

[4]  

Y .  P iggo t :  Pers ia ,  Anc ien t  and 
Modern, London, 1874, p. 169. 

[5]  

Joseph Wolff: A Mission to Bokhara, 
London, G. Wint, 1967, p. 208. 

[6.Ibid]  

[7Cheikh Ahmed : Nicolas . M.L.A] 
L a h ç a h i ,  P a r i s ,  L i b r a i r i e  P a u l 

Geuthner, 1910, p. 18. 

دامن در ٩٦٧١به سال  [8] اک اصر پ ا ن راه ب م  که ھ
م، از  ون دعوت شدي جھت تدريس به دانشگاه پرينست

ه مجموعه ال واح و رس ان و  ھای خطی ال خي ھای شي
ا  ک ري ه آم بابيان با خبر شدم که سالھا پپش از قبرس ب

ان وصيت شده . منتقل کرده بودند ي اب گويا از سوی ب
ان  ان م ل ان و مس ي ائ ھ ار ب بود که اين اسناد را در اختي

د ذارن ۀ . نگ ت ازنشس ل ب ن ل اری يک ک ه ي ام ب ج سران
ه راه  ان خ اب ت ه آن ک ه ب انگليسی مھلت يکماھه دادند ک

م. يابم ت اف ا ي ھ ب ران واح را سخت گ . آن اسناد و آن ال
اره آورده ام،  ه اش ا ب ن ج ي م ه در ھ ی را ک رخ ب

ه . رونويسی کردم فرصت يکماھه که سرآمد، در را ب
 .رويم بستتند و بيرونم کردند

[9La Science de : Nicolas . M.L.A] 
Dieu, Essai sur le Chéikhisme, Paris, 

Librairie Paul Geuthner, 1911, p. 37. 

 .، ياد شدهاالواح شيخی و بابی [10]
ه از  در انديشه [11] ان خ اب ت ان ک م ھای شيخيان، در ھ

ه”ھای  رساله ه”و“ رسالۀ احمدي ع ب واالت س ره  “سئ ھ ب
وام.گرفته ام ع ادال ی از ارش ای دانشجوئ ھ ال ه س  را ب

 .کتابفروشی ساموئليان خريدم

د بود که توده ودن ن . ھا و اھل دين برای خدا آفريده ب اي
نکته را ھم بايد افزود که شيخيان بيگمان الھام از فرقۀ 

ان،  علی رم از در ک رب ه از دي د ک ودن ه ب ت رف ّاللھی گ
د ن ت اه داش گ اي جان پ ر . کردستان و آذرباي ت والکدک  پ

پزشک ناصرالدين شاه که سالھا در ايران زيست، در 
دا «ھای ايران  ّاللھی علی :خاطراتش نوشت ّبه تجسم خ

ّاو را تجسم بال واسطۀ … در ذات علی اعتقاد دارند 
ای از  واسطه«و نيز او را » می شمارند) خدا(باری 

م، حضرت موسی، حضرت  ي راھ طريق حضرت اب
ه . »داوود و عيسی مسيح می پندارند رق ن ف مريدان اي

ار « ب ت ّخود را مسلمان می دانند و اما به قطعيت و اع
ر و … قرآن باور ندارند  ت ھ به ھمين دليل اروپائيان ب

ل ھ ه  س ت ر داش ر و نش ان حش ا آن د ب ن وان ی ت ر م ت
اب  [16. ]باشند واح ب اين گرايش به مسيحيت را در ال

ان . نيز باز خواھيم يافت ادشاھ گرايشی که از دوران پ
ه  مغول از آن ميان چنگيز خان و ھمسر ھالکو خان ب

 .ھای صوفيان و درويشان راه يافت انديشه
کی  اينھم به نقل می ارزد که ميرزا جواد خان ناطق ي

ه ان س وي گ ن خ ۀ  از س ان ز”گ ري ب ن ت م ج در “ ان
ارۀ  [17 ]مشروطيت، ر در ب شت ي ه ب در خاطراتش ک

چ، : روحانيون دور می زند، نوشته است ي ه ھ اب ک ب
ه . روحانيان ھرگز فرقۀ شيخی را ھم بر نتافتند چرا ک

ی  ن اين فرقه در آذربايجان مريد فراوان داشت و دشم
ه،  ال ه س مسلمانان با مريدان شيخی تا جائی بود که ھم
ر  ب ن ای م ز پ ري حاجی محمدحسن، مجتھد سرشناس تب

ه  “چھار پنج روز از دھۀ رمضان را” به طرد اين فرق
خی «: می پرداخت و به ريشخند می گفت اين فرقۀ شي

 «. ]18[چغاله بادام بابی است

ال د جم ن  از مريدان نامدار فرقۀ شيخی بايد از سي دي ال
ۀ . اسدآبادی نام برد سيد جمال در خراسان چندين رسال

م  ه ھ ود ک رده ب شيخی را به خط خودش رونويسی ک
وظ  اکنون در آرشيو حاج محمدحسن امين الضرب محف

امت در ٢٨٨١به سالھای  [19. ]است ام اق گ ن ه ھ ، ب
و نقد فالسفۀ “ فوايد فلسفه”ھائی در  ھندوستان نيز مقاله

ۀ . اسالمی قدر چندين شمارۀ نشري ي م شف ل ع  [20 ]م
ۀ اسالم را  السف ال ف د جم ي ون س ت نگاشت، در آن م

د“ خاک بر سر” ه گفت . خوان ل ای : از جم م ل ن ع اي
د رده ان م ک ي و . اسالم علم را به اسالمی و فرنگی تقس
بلکه . حال آنکه علم به ھيچ طايفه نسبت داده نمی شود

م ل . شناخت ھمه چيز به علم است و آنان بی بھره از ع
ن «پس  ي ن خاک بر سر چنين حکمت و خاک بر سر چ
 .«حکيم

ات در  ي ھ دۀ ال اسبت گشايش دانشک ن ه م در ترکيه ب
ان  ه زب ی، ب ران دارالفنون، سيد جمال را به يک سخن

در اين گفتار روی . فارسی، در آن دانشگاه فراخواندند
ا  ود ب ران ب ب ام ي قش پ اس ن ي ال در ق د جم ي سخن س

ر”انديشمندان، باعنوان  ب ام ي سوف و پ ل  .“صناعت في
د و : الدين گفت جمال ن ر می آي ار ب ب ک پيامبران تنھا ي

است، نفش “ محلی” نقش پيامبر. ھمان يکبار بس است
ی”فيلسوف  ان حول“ جھ واره . و در ت م ان ھ پس جھ

م و  ل د اھل ع ن ازم ي نيازمند پيامبران نيست، ھمواره ن
 [21. ]دانش است

کار  ه از اف ت رخاس ان ب گم ي به دنبال اين سخنان که ب
د شيخی بود، مفتی استانبول به تکفير جمال رآم . الدين ب

ه ام ا، روزن ھ ی از آن  به دستور دولت و فق ت ھای دول
ان  ي رت”م جوائب”و  [22“ ]بصي د  [23“ ]ال ي ر س ب

حد”جمال تاختند و او را  ل د“ م دن ی شھر . خوان ت ف م
ھمان روز مأمورين دولتی او . دستور اخراجش را داد

د دن ه ران ي رک شرح آن  .را دست بسته به زنجير، از ت
 [24. ]ھا را در جای ديگر آورده ام گفتار و آن رويداد

ن، در ١٨٨٣نيز در  اه سورب ه دانشگ  در پاريس و ب
ارۀ اسالم، گفت ان در ب ار ارنست رن ت : پاسخ به گف

 «. ]25[مذھب سد راه تفکر علمی است«

وان  انگيز اينکه، سيد جمال شگفت الدين بود که زير عن
ی، زندگی نامۀ او را در “باب” ان ت ارف بس ع م  دائرة ال

شر می شد ت ن ز در  [26. ]نوشت که در سوريه م ي ن
د ١٨٩٦ ي اه، س ن ش دي  و به دنبال سوءقصد به ناصرال

ه ام ا روزن و ب گ ت ف ال در گ م گی ج رن ای ف ، [27 ]ھ
د رآم خود او . سرسختانه به پشتيبانی از ميرزا رضا ب
اه، در  ل ش ت شۀ ق ه ١٨٩٧را به جرم شرکت در نق  ب

 .دستور سلطان عبدالحميد مسموم کردند

گروه ديگری از ناچاری  [9. ]باشد“ جايگزين علم”که 
ظار . نشسته اند “ظھور”و نااميدی چشم به راه  اگر انت

رد د ب ن خواھ . امام زمان دارند، بيگمان، راه به جائی ن
ه ه ايست ” چرا ک اصل ان او و بشريت موجود ف ي م
ان  ديگر اينکه اگر بناست دگرگونی. “نامعلوم ھای جھ

ام  ه دست ام روری، ب ه دادپ ارگی ب ب م موجود از ست
ردم  يف”ِزمان باشد، پس تکليف م کل ا روز “ بال ت ت

ه  ِظھور که نمی دانند کی خواھد بود، چيست؟ دست ب
م  ي دامن که خواھند شد؟ و حال آنکه می دانيم و می بين

واره در  م خ، ھ اري ر ت راھی و ”که آدمی در مسي م گ
بارھا راه را از چاه بازشناخته . سر نکرده“ سرگردانی

ی دست  خت و به ياری خرد خود به آگاھی و راز نيکب
ر است «: اينھم که خاليق گويند [10. ]يافته فالن رھب

ردم »و پيشواست ه م شواست ک ي ، آن کس تا روزی پ
 [11. ]درمانند“ شناخت قدرت پيشوائی خود”ناآگاه از 

ر : ديگر گفتند ا ب ن دی ب ه ھرچن ديده ايم و شنيده ايم ک
ان” ک ر م ان و ھ ر زم ای ھ ازھ ي ی سر “ ن ران ب رھ

ا  م ن برافراشته اند و جماعت را به سوی بھروزی راھ
ه  .شده اند ه ب اکنون بايد ديد آن سرزمين و آن قومی ک

د؟ اگر “ انتظار” ه ان ه دوخت نشسته اند چشم به راه ک
ر از  سرزمينی به قحط و بال دچار باشند، مھدی ناگزي

ران راست “ رعايا” رزگ ه دست ب خواھد بود و کار ب
د “ تدابير و افکار”اگر . خواھد شد ره شون نادرست چي

ان  ي و مردمان راه از چاه نشناسند، بيگمان ناجی از م
ردم . برخواھد خاست“ تدبير”اھل انديشه و  ر م حال ب

د، “ باطل”حق را از “ نور عقل”است که به  ن ز دھ تمي
ات  ا و صف اي نيازھای خود را دريابند، خود را به سج
د ن اس ن از ش . مھدی بيارايند تا مھدی را در ميان خود ب

ان از روی جھل «ورنه  ردم چه بسا که او برآيد و م
 .بربندند» کمر به قتل او

ان در آرزوی  ردم ه م سر “ ظھور حق”پس مباد ک
ی “ حق و حقيقت”کنند، و آنگاه که  ال د، اھ ن آشکار آي

ھمانا خود “ حق و حقيقت”غفلت ورزند و درنيابند که 
گر . است “قوم” ه سخن دي وم «ب اجی جز خود ق ن

ۀ رعيت”و رتبۀ او » نيست م“ رتب اک ه ح  .است و ن
اس . “نه در جيب او پولی و نه جنب او اثاثی”آری،  ب ل

پس ھموست . “احکام حق”، احکام او “لباس فقر”او 
د بت«که  ن اطن  خواھد که درھم شک ھای ظاھر و ب
ا و : اينکه گويند. »را “ واجب االطاعت”فالن راھنم

است، چگونه آن کس داعيه رھبری تواند داشت، آنگاه 
ان “ شب و روز را به شيطنت و جدال”که  دگ ن ه ب ي ل ع

ردم از «او . خدا سر می کند تا روزی پيشواست که م
ی از «. ]12 [شناخت قدرت پيشوائی خود درمانند ن يع

د جان کالم  .ناچاری روی به پيامبران و پيشوايان آرن
ه . مردمان بايد به اين نکات آگاه باشند: اينکه د ک ن دان ب

وق  ه حق ه ب پيامبری در کار نيست، زيرا آن انسانی ک
ام ي ام خود آگاھی داشته باشد، ھمانا پ ي ر و پ آور خود  ب

ی،  با اينھمه مريدان اين فرقه در کنار انسان. است خدائ
د ن ت می . خدا را می شناخ ران را ن ب ام ي ا رسالت پ ام

ر اسالم  بدينسان از بيراھه بر گفت. پذيرفتند ب ھای پيام
ه . ُنيز نه می کشيدند و «در اين روال ک د، ت ای محم

ری  ه خواھی راھب نيستی که بخواھی ھرآنکس را ک
ری می  کنی، بلکه ھمانا خداست که بندگانش را رھب

 « ]13![کند

امی  کريم خان کرمانی، جانشين شيخ احمد احسائی گ
ه  چون ھر دوره«: ندا داد که. فراتر رفت ای را نياز ب

ری  اه رھب گ ھ ه گ د ک پيامبر نيست، پس به ناگزير باي
ان درد ه درم د و ب رآي ان ب ردم ان م ا  دانشمند از مي ھ

ه«. ]14 [برخيزد ال م رس د ھ خ احم ای آراست و  شي
ّتصور ستمديده از عدل خدا با عدلی » :برھان آورد که

ود» که ستمگر تصور می کند د ب وان ت  :پس. يکسان ن
ن » د آن شود، اي دا خواھ اينکه خاليق گويند آنچه خ

ان  چنين خدائی پست م ود و ھ د ب ان خواھ داي ن خ تري
ه  خدائی است که گمراه ن رو ک کنندۀ خلق است، از اي

ه سکون می  پاره ای از وجود و حضور خود را ب
 «. ]15[خواند

دازه ا ان ه آن  چه بسا از آنچه آورديم، ت داست ک ي ای پ
ای که داشتند، ھنوز از  آموزشھا به رغم لحن گستاخانه

د چارچوب ديانت و مھدی وز . گری فراتر نمی رفتن ن ھ
با انديشۀ مفيد بودن پيامبران و يا نفی پيامبران سر می 

نقدشان به وجود آفريدگار نبود، بلکه به صفاتی . کردند

دا  ی و خ احمدا تو خود خدائ
ا م ن   را رھ

 ديوان شيخ احمد جام

 

ه  ژه ب وي وزده، ب کم سدۀ ن ۀ ي م يادآور شديم که در ني
ت ار رف ن ن رسمی ک اه، دي د ش ری . زمانۀ محم راب ب

ت ان اعالم شد حقوق اقلي م ل ا مس ا ب ان و . ھ ي ت زرتش
ران در يھوديان از آزار در امان ماندند، چنانکه در  اي

حکومت حتی به فرھنگ و .  آورده امراھيابی فرھنگی
پس در  [1. ]تمدن گذشتۀ ايران ھم گوشه چشمی نمود

ديشه ان و ان اری، عرف ھای  اين فضای آزادی و بردب
دات . صوفيانه جان گرفتند ق ت ع ام و م ر احک راه را ب

د. رايج بستند ن ت از . از آن ميان شيخيان و بابيه برخاس
بويژه بابيان تا جائی . خدائی به نفی اسالم رسيدند انسان

رآن و حجاب را  از و روزه و ق م ه ن د ک ن پيش رفت
در اين راستا دست به سالح ھم بردند . شمردند“ حرام”

ه در . و جنگيدند م ک نخست از فرقۀ شيخی ياد می کني
اول قرن نوزده، يعنی به زمانۀ فتحعليشاه پا گرفت و 

 .بخش فرقۀ بابی شد در سالھای پسين الھام
 برآمد شيخيان

اه  الدی، گ ي پيشتر آورديم که در نيمۀ يکم سدۀ نوزده م
ا  اری ب گارنگ در سازگ ی رن ن و بيگاه باورھای دي

وه ل اعی ج ه  شرايط ناسازگار اجتم د و ب گر می شدن
اه در  رنگ آمال و آرزوھای توده اآگ ھای تنگدست و ن

“ مھدی” و“ ناجی”از اين رھگذر به انديشۀ . می آمدند
ه روح  ژه ب وي ار”و ب ظ ت د“ ان ی دادن ان م ردم . ج م

اده ا اسالم  س ه ب د ک ن ت اھای خود را داش ديش روي ان
 به تفصيل آورده است که در گوبينو .سازگاری نداشت

ه راه  دی، چشم ب ن ان ھ خراسان گروھی متأثر از ادي
د . خيرهللا نامی نشستند ودن وده ب برخی بر اين باور غن

که اين خيرالدين، در پيری به ديگ بخار شد و وعده 
ی دالور سر در  ای جوان م ام، در سي گ داد که به ھن

جان  .[2 ]خواھد آورد ھمزمان گروھی از مردم آذرباي
اعت . ھم خبر ظھور مھدی را از گرجستان داشتند جم

که در . ھا برکنار نبودند زردشتی ھم از اين باور ان چن
د “سوشيان”پيشواز  ادن ت رس ان ف ت انس غ ه اف اروان ب . ک

 .گرچه جملگی راه را گم کردند و تلف شدند
اين ھم ديده شد که گاه تنگی و سرخوردگی، برخی را 

اه، در . به سوی آئين عيسی گراياند ش ي ل به زمانۀ فتحع
ه ھانری مارتنميالدی، ١٨١٢ ورات را ب سی ت  انگلي

د ردان رگ ان  نشست. فارسی ب ي ھای جور وا جور م
مسلمان و عيسوی و يھودی بر سر تفسير اين کتاب بر 

گر آورده ام. پا شد ن  [3. ]که در جای دي ه اي ا ب ھ ن ت
ر  نکته بسنده می کنم که در آن حال و احوال، برخی ب
آن بودند که بی گمان مھدی راستين بايد فرنگی باشد و 

ح” شايد ھم در جلوه و ل مسي د“ شماي ھر  [4. ]در آي ب
ران شوقی «رو در سبزوار خبر  ح در اي ظھور مسي

ه در «. ]5 [برانگيخته بود برخی بر اين باور بودند ک
ه رم” صحت اين نکته ھمين بس ک ر اک ب م غ ي روز “ پ

جمعه را که روز مصلوب شدن حضرت مسيح است، 
 [6. ]قرار داده است“ نماز جماعت”روز 

ان از واليت  از ميان آن آراء ناھمخوان، نخست شيخي
اه ش ي ل حع ت ان . کرمان برخاستند به زمانۀ ف ي اب سپس ب

ه . برآمدند به زمانۀ محمد شاه رق ن دو ف ھر يک از اي
د به سبک خويش انسان دن ي يش کش ی را پ در . خدائ

د و  ن ت ره جس ھ ا، از فرصت ب ھ ال فضای آزاد آن س
د انديشه ردن ردم ب ان م ي ه م ه . ھای خود را ب يک ک ن

بنگری می بينی که در ابتدا پيام آنان چندان به دور از 
الحکما و يا جعفربن اسحق که پيشتر ياد  ھای رستم گفت

خی و . کرديم نبود گزار مکتب شي می دانيم که بنيان
ۀ  پيش ان ه زم ود ک د احسائی ب کسوت باب، شيخ احم

رد و در  ه ک رب ج اه را ت ش ي ل ع ح ت الدی ١٨٢٦ف ي  م
ديشه. درگذشت ا ان ھای  نيکال سرگذشت او را ھمراه ب

د  خ احم ه دست داده و شي ل ب فصي فرقۀ شخيی به ت
 [7. ]ھم خوانده است“ دان موسيقی”احسائی را 

. ھای اين فرقه را به دست می دھيم ای از انديشه چکيده
ان در  واحشيخي د [8 ]ال ن وي ان : خود گ ردم رخی م ب
رآن  بيھوده به واژه د ق ن ان ھائی که در کتابھای مقدس م

د آمده، دل می بندند و آن گفت ن . ھا را کالم خدا می دان
د  واژه“ کالم”و حال آنکه  وان ای بيش نيست و ھرگز نت
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 با سالم به دست اندرکاران نشريه ی روشن گر، 
در راستای حفظ ارتباطی که به عنوان يکی از 

خوانندگان گاه به گاه نشريه ی روشنگر با دست 
اندرکاران آن دارم خواستم اين مطلب را که نظر من 

ھست را ھم به عرض شما برسانم، و آن اين که 
گرچه من يک آتئيست نيستم و خود را پيرو مبانی اين 

ًمن شخصی خداباورم، اما لزوما (مکتب نمی دانم  ّ
، اما برخی از گفتارھای مندرج ) محور نيستم-مذھب

در رسانه ی شما را به واسطه ی افشاگری ھای به 
جای آن در مقابل دزدی ھا و شيادی ھا و نامردمی 

انجام می گيرد، می " مذھب"ھايی که تحت عنوان 
در ضمن از مطالبی که در خصوص شخصی . پسندم

به نام بنی طباء منتشر کرديد که در تورنتو فعاليت 
ھايی دارد که دمش به جمھوری اسالمی وصل است و 

به اين شکل ھويت واقعی وی را در طيف بزرگتری 
به جامعه ی ايرانی اين جا شناسانديد منتشکريم و 

اميدوارم با ادامه ی درج چنين مطالب روشنگری به 
ھدف الزم برسيم، و آن ھم ھمانا اين می تواند باشد 
که اين افراد يا خود بر اثر شرايط حاصله و افزايش 

آگاھی جامعه از دغل ھا و فريب کاری ھای شان 
دست بکشند و يا اين که مردم با آگاه شدن و عدم 

مراجعه به چنين اشخاصی سبب شوند که دکان آن ھا 
 .خود به خود به مرور زمان تخته شود

 
 با احترام

 
   از تورنتو. آيدين 

 آيدين عزيز

بنظر من جامعه ای . از نامه حمايت کننده ات متشکرم
که نسبت به فعل و انفعاالت و ايده ھای درست و 
نادرست مطرح شده در جرايد آن، از خود عکس 

العمل نشان ندھد، از لحاظ فرھنگی و سياسی جامعه 
برخورد با الطائالت آقای بنی طبا نيز . ی مرده ايست

اگر ما در اين موارد . خارج از اين دايره نيست
مطلبی بنويسيم کار عجيب و غريب و شگرفی نکرده 

چرا که بنا به تعريف روزنامه نگاری، اين وظيفه . ايم
ی ھر نشريه ی متعھد است که نظرات مطرح شده در 

بنابراين، ما . جامعه را منعکس و با آن برخورد نمايد
ھر چه که بنويسيم و بگوئيم، اين نمی تواند شاخص 
. تحرک، ھوشياری و بافرھنگی ی جامعه ايرانی باشد

نظرات روشنفکران يک جامعه زمانی می تواند معيار 
سطح فرھنگی خود جامعه قرار گيرد که اين نظرات 

مورد حمايت جامعه قرار گيرد، وگرنه بعنوان 
نظرياتی که از جامعه ی خود جلوتر يا عقب تر می 

باشد تلقی شده، بعنوان نظريات شخصی نويسنده 
به نظر من شاخص اصلی ی اينکه . ارزيابی می شود

جامعه ی ايرانی در تورنتو چه اندازه از نظر فرھنگی 
و سياسی ھوشيار، زنده و پرتحرک است، عکس 

العمل مثبت و منفی آن به اين نوشته ھای من و امثال 
ما به غير از نامه شما، تاکنون چه شفاھا و . من است

چه تلفنا عکس العمل ھای خوبی نسبت به نقادی ھای 
خود از نظرات بنی طبا دريافت کرده ايم، و اين مايه 

من فکر می کنم که جامعه ايرانی . خوشبختی است
تورنتو، بخاط نفرت از اين شخص و عقايد او، و 

بخاط اينکه اين اشخاص منعکس کننده تمامی جنايات 
و کثافات مذھب و جمھوری اسالمی در اين سی سال 

گذشته می باشند، وقتی کسی آنھا را از لحاظ نظری به 
ھم می ماالند و داغان می کند، از مشاھده آن لذت می 

برد، و نمی تواند تنھا در حد يک نظاره گر منفعل 
باقی مانده، از نشان دادن عکس العمل نسبت به آن 

خودداری کند، ضمن اينکه باين طريق نفرت خود از 
توجه داشته .جمھوری اسالمی را نيز نشان ميدھد

باشيد، وقتی آقای بنی طبا، اين کوتوله ی فکری 
نادان، ادعا می کند که مسلمانان تورنتو به من و 

نوشته ھايم شب و روز نفرين می فرستند، بھترين 
پاسخ به او نه فقط نقادی ھای من، بلکه مھمتر از آن 

عکس العمل جامعه و سرازير شدن نامه ھايی مثل 
نامه ی شما به دفتر روشنگر يا نشريات ديگر است 

انقالب شوری حول و حوش به قدرت رسيدن استالين 
از مسير واقعی خود جدا شد، و مسيری جز آنچه ادعا 

ميکرد و مورد نظر بلشويک ھا بود را در پيش 
در نتيجه نه تنھا موفق به ساختمان سوسياليزم . گرفت

در شوروی نشد، بلکه با تجديد مناسبات سرمايه 
داری، منتھا به شکل دولتی آن، از صورت يک دولت 

کارگری نيز در آمده، به يک دولت سرمايه داری 
اوال بجای دمکراسی کارگری . دولتی تبديل شد

ديکتاتوری يک اقليت بوروکراتيک و يک حزب 
برای اين منظور . تغيير ماھيت يافته را برقرار کرد

استالين برای در ھم شکستن ھمه ی مقاومت ھائی که 
در برابر اين استحاله ی ضد انقالبی می شد، ھمه ی 
رھبران صادق و کمونستھای مستقل را از حزب و 

ثانيا، . مقامات دولتی اخراج، اعدام، و ترور کرد
سياست خارجی شوروی که در سالھای اول انقالب 

مدافع منافع مردم شوروی و ھمه خلق ھای جھان بود، 
بموازات اين تغيير، به سياستی امپرياليستی که منافع 
توده ھای کشورھای ديگر را فدای منافع اقليت حاکم 

احزاب به اصطالح . در شوروی می کرد، تحول يافت
کمونيستی مانند حزب توده که بجای دنباله روی از 
منافع مردم و طبقه ی کارگر عامل اجرای سياست 

ھای دولت استحاله يافته ی شوروی و شخص استالين 
شده بودند، و ما ايرانيھا بخوبی با خيانت ھای آنھا 

آشنائيم، نتيجه ھمين تغيير و تحول در سياست خارجی 
اين بال به سر ھمه احزاب واقعی . شوروی بودند

کمونيستی در سراسر جھان آمده بود و حزب توده تنھا 
برای اطالعات بيشتر در اين مورد، می توانيد . نبود

به ساسله سخنرانی ھای تلويزيونی من تحت عنوان 
چپ پوپوليست و مذھب در کانال کاسپين بر روی 

مراجعه  com.siamacsotudeh.www  سايت
 .نمائيد

که نشان دھد، او در چنان 
لجنزاری غوطه ور است که 

نه تنھا جمعيت بی خدای 
تورنتو، بلکه خداباورانی مثل 

شما نيز که قاعدتا بايد در 
کنار او باشند، برای سخنان 

.   او و خودش کوچکترين ارزشی قائل نمی باشند
 سيامک ستوده

————————————————— 

سالم عرض می کنم خدمت شما استاد 
ارجمند جناب اقای ستوده نويسنده کتاب 

 تاريخ گفته نشده اسالم
بايد بگويم که کتاب شما بسياری حقايق 

را برای من روشن کرد و به شخصه از 
شما تشکر ميکنم که چشم مرا بينا کرد 

به  .که به حقايق دين اسالم پی بردم 
اميد اينکه ھمه مردم کشورم ايران 

روزی بتوانند دوست و دشمن خود را 
من ايران ھستم و مطالب جالب .بشناسند

از اينترنت  کتاب شما روبه طور اتفاقی
دانلود کرده و مطالعه می کنم 

من   فصل کتابو خوندم 3 ھنوز ولی
کنم  خريداری خواستم اين کتابو می
اگه ممکنه منو راھنمايی کنيد که  .

را خريداری کنم و از  کتاب چگونه بايد
 کجا؟؟

   با تشکراز شما
به اميد اينکه بتوانيم کشورمان را نجات 

 دھيم
 

آرش عزيز، با ابراز خوشحالی از موثر بودن کتاب 
در رشد اگاھی شما نسبت به اسالم، اين کتاب در 
داخل ايران ممنوعه و بقول دستفروش ھای جلوی 

ولی در . است" اعدامی"دانشگاه تھران جزو کتابھای 
داخل بطور غير قانونی چاپ و جلوی دانشگاه مخفيانه 

بنابراين يا آنکه بايد بگوئی از خارج . بفروش ميرسد
از کتابفروشی ھا بخرند و با خود به داخل بياورند و 
. يا آنکه در جلوی دانشگاه بايد بگردی و آنرا پيدا کنی

بھرحال، اميدوارم از مطالعه ی بقيه کتاب ھم لذت 
 با تشکر سيامک ستوده.     ببری

———————————————— 

با سالم، شما در کتابھايتان به وفور اصطالح 
را بکار برده " کمونيزم جعلی و غير واقعی شوروی"

ايد، نميخواھم وقتتان را بگيرم، بطور خالصه و 
سرفصل وار چرا شما کمونيسم شوروی را جعلی 

 ميدانيد؟

 با تشکر               عليرضا از ايران

 

عليرضای عزيز، با تشکر از طرح سؤالت، بايد 
بگويم که علت جعلی بودن کمونيسم شوری اينست که 

 ھادی خرسندی

چرا بايد سازمان مجاھدين از 
 ليست ترور در ميآمد؟

 
اعضای اتحاديه اروپا روز دوشنبه در نشست 

خود در بروکسل به حذف نام سازمان 
ھای  مجاھدين خلق ايران از فھرست گروه

 . تروريستی رای مثبت دادند
خبرش را يک ھواداري از سوئيس به من 

ي اروپا روي  خوشحال شدم که اتحاديه. داد
چند سال پيش !! من را زمين نيانداخته است

اي را امضا کردم که مجاھدين را از  يک نامه
 ! ليست تروريست دربياورند

استدالل من براي خودم چنين بود که تا وقتي 
جمھوري اسالمي و اسرائيل و آمريکا 

تروريست خوانده نميشوند، مجاھدين ھم 
 .نبايد در ليست باشند

ًظاھرا حرف من و مينا اسدي و پرويز صياد 
و گروھي ديگر بعد از چھار پنج سال به 

 !!کرسي نشست
ھاي اپوزيسيوني و مخالف  از آنجا که رسانه

عادت دارند در اينگونه (!) جمھوري اسالمي 
موارد سکوت کنند من خبرش را نوشتم با 

شادباش به ھموطناني که ھواداران اين 
 .سازمان ھستند

 مـثـنـوی خـواند ، نـه افـسانه ی خاتون و کنيز

 جمشيد پيمان

 

 چـه بـگويـم ز دلـم  کايـن ھـمـه نـاکـام افـتـاد

 بـا يـکی وعـده چـه سـان  در طمع خام افـتاد

 

 ِپـنـد پـيـران ، ھمه از خاطـر حيرت زده شست

 اھــرمــن ، روح خــدا ديــد و در ايـن دام افـتاد

 

 روز اول چـه بـگويـم که چـه ھا در سر داشت

 خــام حـرفـش شـد و آخـر به چه فرجام افتاد

 

 دانــه را ديــد و شـتـابـان شد و  غـافل ز قضـا

 رفـت و در چـنـبـر آن شـيـخکِ بــد نــام افـتـاد

 

 شب و روزش  کـه گھی تيره و گه روشـن بود

 شـد غروب و مه و سالش ھمه در شام افتاد

 

 باورش شد که در اين شيـخ ، خـدا جلوه نمود

 ِبه ھــوای رخ حــق ، سـخـت در اوھـام افـتاد

 

 در رخ مــاه شـبـی  عـکس چنين شـيـخ بديـد

 چــون نـقـاب از رخـش افکند به سرسام افتاد

 

 مـثـنـوی خـواند ، نـه افـسانه ی خاتون و کنيز

 چـشـم خـود بـسـت ودر ايـن دوزخ ايـام افـتاد

 

 

 

 جناب ستوده سردبير روشنگر

ماھنامه ی روشنگر متعلق بشما . با درود و احترام
وابسته به انسانھای آزاده و آگاه ايرانی و ھر . نيست

. فارسی زبان که انديشه ی سالم دارد می باشد
بنابراين، اجازه ندھيد آن نشريه وزين جايگاه اراجيف 
و مزخرفاتی از نوع ننگين نامه ھائی ھمچون ايران 

خاک بر سرزمين (با عرض پوزش . گردد! استار
که ستاره اش اين باشد و جايگاھی برای نوحه ) ايران

کسانی سيه . خوانھای بی ارزشی از نوع بنی تباه ھا
و . انديش که حامی صيغه موقت و مجری آن ميباشند

حکايت و . زھی تاسف که حامی او بينش نام دارد
اين ھم از ھمان . روزگار زلف عليخان که کچل بود

ميباشد که اگر انديشه داشت، آزاده بود، و ! نوع بينش 
نامه اش جوالنگاه امثال بنی تباه ھا و الموسوی ھا و 

مه فشاند نور و مه عو : بقول جناب طباء. غيره نبود
در آن بود ) زه(آن ماه که تصوير امام راحل . عو کند

تحمل . بايستی نوره افشانی کند و ملت آزاده ای عوعو
داشته باش زمان نورافشانی ملت و عوعوی امت اسالم 

 . پناه چندان دور نيست

 با سپاس امام زاده
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 آدرسھای تماس با روشنگر
  چک کمک مالی خود را به نام روشنگر 

 . و به آدرس ھای زير ارسال نمائيد
و يا از شماره حسابھای زير برای واريز 

 .کمک مالی خود استفاده نمائيد
 كانادا

TD Canada Trust 
Name: Roshangar 

Acct. # 03152 004 79065218649 
ABA (Rout No.): 026009593 

Switch Code: TDOMCATTTOR 

 :درس هاي پستيآ
 كانادا
CEES 

P.O BOX  55338 300 Borough Dr. 
Scarborough ON. M1P - 4Z7  

 
CANADA 

Tel & Fax : (905 237 66 61) 
rowshangar1@yahoo.com 

 
USA 

Tel & Fax :  (310) 358 99 91 
 

 

 125رسيد که $ 900جمع کمک مالی در اين ماه به 
 دالر 998( کمتر از مخارج ماھانه روشنگر $ 

 دالر خرج 12 دالر صندوق پستی و 15چاپ، 
باين ترتيب، . ميباشد$) cvc  =1025حساب بانکی 

 دالر 1810+125=1935کل بدھی روشنگر به 
با تشکر از ھمه ی کسانی که با ياری . بالغ می گردد

مالی خود انتشار اين شماره را نيز ميسر و ممکن 
گرداندند، بدينوسيله باطالع عموم ميرساند که از اين 

ِماه برای سھولت پرداخت کمک مالی، جعبه ھای 
کمک مالی به روشنگر در مغازه ھای ايرانی نصب 
و در اختيار دوستداران روشنگر برای واريز کمک 

اميد . ھايشان، بھر مقدار که ھست، قرار می گيرد
است که با ياری خود روشنگر را بيش از پيش قوی 

.  تر نمائيد  

 ليست كمك ها و گزارش مالي اين ماه 
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Country 
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& 

Support 

خاوران به عنوان يکی از اسناد 
جنايت جمھوری اسالمی و نمادی 

از  مبارزه و مقاومت مردم  
ايران بايد دست نخورده  باقی 

 بماند
 

 

خاوران ، تنھا گورستان دسته جمعی ايران نيست ، 
 تعداد گورھای دسته جمعی .شناخته ترين آنھا است

ايران ومحل آنھا  را شايد بتوان پس از سقوط كامل 
 اما تا آنزمان ،جمھوری اسالمی ايران مشخص كرد

ميتوان خاوران را به عنوان نماينده ی گورھای دسته 
 .جمعی ايران در نظر گرفت 

خاوران اگرچه يکی از اسناد جنايت جمھوری اسالمی 
است، از نگاھی ديگر اما،  نمادی ازمبارزه و 
ايستادگی مردمی است که اين رژيم را نمی خواھند و 

 به .با آن به شکلھای گوناگون به  مبارزه برخاسته اند
ھمين جھت  رژيم اسالمی  ايران بارھا کوشيد ه تا با 
حمله به مادران و بستگان اعدام شد گان در خاوران، 
شکستن درختچه ھا و بھم ريختن سنگھا و نشانه ھايی 
که ھر مادری برای دل خودش، گوشه ای از آن خاک 
را به عنوان گور فرضی عزيزش نشانه گذاری کرده 

  .است، رد پای جنايت خود را پاک کند

 جمھوری اسالمی و اينک به گزارش سايت بيداران، 
 ١۶ تا٩ ( ١٣٨٧ دی ماه ٢٧ تا ٢٠در فاصله ی 

بار ديگراقدام  به تخريب گلزار ) ٢٠٠٩ژانويه 
روشن است که اين اقدام رژيم به . خاوران کرده است

قصد محو آثار و نمادھايی است که نشان از جنايات 
 . ضد بشری او دارد

 

خاوران رد پا و سندی از يکی ! انسانھای آزاديخواه 
از بزرگترين جنايات تاريخ ايران است که پرونده ی 
. آن ھنوز بررسی نشده  و جزييات آن ناروشن است

از ھر طريقی .  اين سند بايد دست نخورده باقی بماند
که می توانيد در ھمصدايی و ھمدلی با خانواده ھا و 

 ۶٠بستگان زندانيان سياسی قتل عام شده در دھه 
اعتراض . نسبت به اين جنايت تازه اعتراض کنيد

گسترده ی ما می تواند رژيم اسالمی ايران را به عقب 
 . نشينی وادارد

 

 

 

 كانون خاوران 

www.khavaran.com 

  

مطابق ادعای برگزارکننده جشنواره؛ 
درآمد حاصله، برای پرداخت کمک «

ھزينه آموزشی کودکان نياز مند در 
 ».ايران استفاده خواھد شد

ادعای دادن کمک ھزينه تحصيلی از 
طريق درآمد حاصله از اين جشنواره 
يک روزه به کودکانی نيازمند نيز 
دروغ و سرپوشی بر اھداف 
تبليغاتی رژيم بيش نيست؛ زيرا 
مخارج اين جشنواره بيش از درآمد 
آن خواھد بود و تنھا يک رقم خرج 
سفر سه سخنران و مھمان 
جشنواره بيش از فروش مجموعه 
بليط تماشاگران اين جشنوارۀ يک 
روزه که در مجموع چھار سئانس 

 .فيلم نشان مي دھد خواھد بود

مطابق آماری که خود رژيم تا به حال 
انتشار داده، بيش از يک مليون 
کودک در ايران قادر به رفتن به 
مدرسه نيستند و نمي توانند 

با اين حساب . سوادآموزی کنند
روشن است که ادعای صرف درآمد 
حاصله از اين جشنواره يک روزه، 
برای دادن کمک به کودکان نيازمند 
سوادآموزی در ايران جز يک دروغ 
تبليغاتی و سرپوشی بر اھداف 
واقعی اين نوع برنامه ھا چيز ديگری 

در واقع، رژيمی که دريائی . نيست
از درآمد نفت را خرج خريد تسليحات 
برای سرکوب مردم ايران مي کند و 

 درصد کل 5بودجه آموزشی آن از 
اين ھزينه ھا کمتر است، ادعا مي 
کند که مي خواھد با ترتيب دادن 

ھائی به کودکان -چنين جشنواره
نيازمند سوادآموزی در ايران کمک 

 !!کند

نمايشات تبليغاتی از اين دست، 
ساختن انجمن ھای وابسته به رژيم 
در کشورھای غربي، تالش برای 
ايجاد فضائی تبليغاتی موافق رژيم، 
و تمام سياست ھای نمايشی فيلم 
و تئاتر و موسيقی از اين دست، 
بخشی از سياست توجيه رژيم و 
مشاطه گری چھره کريه و جنايت 
کار آن است که به تناسب زمان و 
مکان در شکل ھای مختلف از سوی 
عوامل رژيم جمھوری اسالمی به 
پيش مي رود تا پوششی باشد بر 
جھنمی که جمھوری اسالمی برای 

 .مردم ايران ساخته است

سياست واقعی فرھنگی رژيم 
عبارت است از؛ نمايش ترس و رعب 
عمومی با اعدام ھای خياباني، 
بستن روزنامه ھای معترض، تحميل 
تبعيض جنسي، سرکوب 
نويسندگان، دانشجويان، زنان، 
کارگران و ھر انسان عدالت جو و 

 .آزادي خواه ديگر

نژادی  یجشنواره سينمائی احمد
 درسوئد

 

درست پيش از برگزاری ھشتمين 
» جشنواره جھانی سينمای تبعيد«

در گوتنبرگ سوئد که مدت شانزده 
سال است تشکيل مي شود و 
اعتبار آن، به خاطر پرداختن به 
ًمسائل جھانی تبعيد است که عمال 
در سينمای کشورھای تبعيد 
شوندگان جائی ندارد، جشنواره 
ديگری نيز از سوی عوامل 

بخش سينمائی (فارابی   بنياد
در ) وزارت ارشاد جمھوری اسالمي

 .استکھلم برگزار مي شود

نگاھی کوتاه به عوامل برگزاري، 
سخنرانان، منبع تامين فيلم و درآمد 
حاصله از اين جشنواره و ادعای 
کمک به کودکان از طريق اين درآمد، 
نشان مي دھد که اين به ظاھر 
جشنواره، تالش تازه ای ست از 
سوی جمھوری اسالمی برای 
حضور در سطح کشورھای غربي، 
به ويژه در زمانی که رنگ و لعاب 
سينمای تبليغاتی آن متاثر از 
درگيری رژيم با مسئله اتمی در 
جشنوار ھای جھانی سست و بي 

 .اعتبار شده است

بی شک برای بسياری از ايرانيان 
تبعيدی روشن است صدور فيلم از 
ايران، بدون مجوز وزارت اطالعات 
ممکن نيست، ولی در اين مورد 
نيازی به صدور مجوز نبوده است؛ 
زيرا مطابق اطالعات مندرج در 
ًپوستر جشنواره، اصوال اين خود 
رژيم جمھوری اسالمی و بنگاه 
سينمائی آن، يعنی وزارت ارشاد و 

» بنياد فارابي«بخش سينمائی آن 
ست که مستقيم در سوئد اقدام به 
برگزاری اين جشنواره کرده است و 
طبعاً ھمه فيلم ھای آن ھم توسط 
سفارت جمھوری اسالمی در اختيار 

. گذاشته مي شود» ياري«انجمن 
اما دست اندر کاران جشنواره ترجيح 
داده اند که از وزارت ارشاد در اين 

بنياد «پوستر نامی نبرند و فقط به 
که به اندازه » سينمائی فارابي

وزارت ارشاد بدنام و شناخته شده 
 .نيست اشاره کنند

عوامل و برگزارکنندگان و مھمانان 
سه گانه ای که از ايران آمده اند نيز 
از ھمکاران جمھوری اسالمي اند و 

ھای سه گانه اين -يکی از سخنران
جشنواره کسی ست به نام 

اين بازيگر در . محمدرضا شريفی نيا
خود جمھوری اسالمی چنان سابقه 
ای دارد که حتی وقتی بھروز 
افخمي، فيلمساز طرفدار رژيم مي 

فيلم (خواست به ياری فرخ مجيدی 
ساز تبعيدی برگشته به آغوش 

از او به عنوان  )سينمای اسالمی
بازيگر در فيلمی درباره کودکی 

) »فرزند صبح«به نام (خمينی 
استفاده کند، ھمه حزب اللھي ھا 
که از سوابق ناجور وی در درون خود 
خبر دارند نسبت به این انتخاب 

شریفی نيا ھمچنين !( اعتراض دارند
مشاورت وبازیگری فيلم 

ھای ده نمکی را بعھده   اخراجی
 )داشته است



 

 


