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 در اثر شليك نيروهاي حماس  به تجمع مردم غزه  
 تن زخمي شدند  85تن كشته و  6  

وار غزه  ن در ن سطي ل ردم ف واقعه به گلوله بستن م
ه شدن  12توسط پليس حماس در  ت نوامبر که به کش

ردم  85تن و زخمی شدن  7و بروايتی  6 ر از م ف ن
جر شد،  ن ات م اسر عرف ود ي ادب شرکت کننده در ي

که .  واقعه کم اھيمتی نبود ل ه ب ع ن واق نه تنھا خود اي
ی  م آي ردم غزه در 250نفس گردھ ری م ف ھزار ن

ر  ب ود رھ ادب فلمره تحت حاکميت حماس، به خاطر ي
يب  ن رق ري فقيد سازمان آزادی بخش فلسطين، مھم ت

ود ب ران، .  حماس، از اھميت کمی برخوردار ن در اي
ی  1979ھنگامی که جنبش اسالمی در  ت درت دول ق

را به دست گرفت، بجز در کردستان و يکی دو نقطه 
وده  ع ت ديگر، در ابتدا، تحت حمايت و پشتيبانی وسي
ھای مردم، از سلطه و حاکميت بالمنازع و غير قابل 

ی .  چالشی برخوردار بود روي ي ر ن ت م ه ک به نحوی ک
ود ر آن ب ا .  قادر به عرض اندام و مقاومت در براب ب

ه خاطر  اينحال، ھمين نيروی بالمنازع و توده ای ب
زودی و پس  ماھيت ارتجاعی و سرکوبگرانه اش، ب
ه  از مدت کوتاھی مورد نفرت مردم قرار گرفت و ب
ه  وده مردمی ک ان ت ي نيروی منزوی و تنھائی در م
ل  دي ي د ت ودن ھرلحظه آماده دريدن و درھم کوبيدنش ب
(Continued on page 2) 

 گلوله باران مردم غزه
 فولا و نقش آن در 

 جنبش اسالمي در فلسطين

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا احدی را که   ن ي م م انجمن ملی سکوالر در انگليس خان
ان    ه زن م وارده ب زندگيش را صرف مبارزه بر عليه ست
ران کرده است،   ر اي م آخوندی حاکم ب از سوی رژي

ه  .  سکوالريست سال شناخت  يز ب اين انجمن  جايزه ای ن
پوند، به ھمين مناسبت، به خانم احدی  اعطا    5000مبلغ  
 .کرد 

(Continued on page 3) 

 زن مبارز ايراني
 برنده جايزه سكوالريست سال

 شخص مسيح: دفتر نخست

ن در  ي خست ھسته واقع گرايانه گزارش ھای مسيحيت ن
ه  چه ک يش از آن ن حالت ب ري ت ھ ح در ب باره ی مسي

ه در :  تاسيتوس به ما می گويد نيست ن است ک و آن اي
ا مزمان تايبريوس پيا ان ب بری اعدام شد که فرقه مسيحي

در اين مورد که اين پيامبر چه .  الھام از او شکل گرفت
می کرد و چه آموزش ھائی به  مردم می داد، ھنوز که 
اشد  طعی ب ه ق زی ک چ چي ي ھنوز است، نمی توانيم ھ

ه گزارش ھای  .  بگوئيم ی ک بی گمان  شور و غوغائ
مسيحيان نخستين وصفش را می کنند نمی توانسته است 
ه  از اين گزارش ھا ناشی شده باشد، وگرنه يوسفوس، ک
اين ھمه چيزھای پيش پا افتاده را روايت می کند، بدون 

ت ف ح و .  شک در مورد آن چيزی می گ غات مسي ي ل ب ت
اعدام او کوچک ترين توجھی از سوی معاصرانش را 

ج .  به خود جلب نکرد ي ي ھ ردی ت ا ف اما اگر مسيح حقيقت
(Continued on page 9) 

 بنيادهاي مسيحيت
 )ترجمه احمدخزاعي ( ئوتسكي ا كارل ك 

 )بخش اول ( 
 آيا زنان هميشه در موقعيت فرودستى

 قرار داشته اند؟
نه، زنان قبل از آنكه انسان قدم به عصر تمدن و نظام 
ر  ى ت پدر ساالرى بگذارد، در دورانى بمراتب طوالت
ى  اوت ف ت امال م از عصر پدر ساالرى ، در موقعيت ك
ان  بسر مى بردند، در موقعيتى كه كامال با وضعيت آن

رق داشت ه .  در دوران پدرساالرى ف دوران ك ن در اي
ه دو دوره   بيش ده و ب از صدھا ھزار سال طول كشي

ان   توحش يا بدويت و دوره بربريت معروف است زن
(Continued on page 5) 

 زن الهه آسمان
 موقعيت زنان در دوران ما قبل تمد ن

 سيامک ستوده 

2ادامه در صفحه   

ده  ده وخوان ي ن ا ش ه ھ ان ق رس شايد شما ھم از طري
ه  16باشيد، که مردی سنگ دل وبی رحم دختر  ال س

ن حجاب »  ؟!  جرم « خويش را به  اع از داشت ن ت ام
ر  10اسالمی ، با ھم دستی پسرش ، به تاريخ  ب دسام

ل  2007 ت ه ق و ب ل ا فشردن گ گد وب ر مشت ول زي
 :در متن اخبار آمده . رسانيد

ه کمک )  57( محمد پرويز   ان، ب ت اکس ساله متولد پ

ساله، دخترش اقصا پرويز ) 26(پسرش وقاص پرويز
رن  16را که  م  21سال داشت ونميخواست در ق ھ آن

ا در کشوری مانند کانادا،  که حد اقل در ظاھر، انسانھ
ای  ھ ان د انس ن ان ه م د، ب از حق وحقوقی برخوردار ان
عقب افتادۀ مذھبی، خود را بپوشاند؛ خفه نموده به قتل 

رت .  رسانيد چنين خبری از دو جھت تکان دھنده وعب
 .انگيز است
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.ھمکاری شما روشنگر را پربارتر خواھد کرد  
برای ما، مقاله، خبر، شعر، طنز، طرح و 

.کاريکاتور بفرستيد  
 

روشنگر دراصالح و کوتاه کردن مقاالت با حفظ 
. معذوريماز پس فرستادن مطالب.مفھوم آزاد است

. مطالب خود را فقط با ايميل و بفارسی بفرستيد
.   از دريافت مطالب غير از طريق ای ميل معذوريم 
rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  (416) 726-1166 
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 صفحه عنوان مطلب

د ودن ب ل ن ي ا بی دل ھ داوم آن ا وت ا .  ناآگاھی ھ ھ ن ه ت ن
ی  ب نيروھای چپ و مترقی به خاطر آلودگی ھای جن
خودشان به توھمات مذھبی عاجز از افشاگری از 
د،  ودن است ب مذھب و عقب راندن آن از عرصه سي
ی  بلکه ديکتاتوری ھای حاکم نيز مانع از چنين تبليغات
د ودن . که معاال به نفی خود آن ھا منتھی می گشت، ب

فلج فکری و سياسی جامعه و مردم در برابر سازمان 
ه  ا ب ھای اسالمی و سرازير شدن سھل و آسان آن ھ
ه  دامن اسالم که ھمچنان و به ھمان داليل مذکور ادام
ات  ان دارد، نه به خاطر قدرت و صالبت خود جري
ات  ان ی جري اسالمی، بلکه ناشی از ضعف و ناروشن
ود . مترقی و بديل آن ھا و خالء قدرت ناشی از آن ب

شروی  ي چيزی که ھنوز به عنوان مھم ترين عامل  پ
د . جنبش اسالمی وجود دارد طی رون ن شراي ي ن در چ

ردم و  وده ھای م ان ت ي افشای جنبش اسالمی در م
دن  درت رسي ه ق ق ب ھوادار آن متاسفانه تنھا از طري

د .  خود اين جنبش ھا بود  که آغاز می گشت ن ھر چ
اين نشان ضعف نيروھای مترقی و امری تاسف آور، 
ان در  م چن ه ھ ود ک ولی يک واقعيت انکار ناپذير ب

ده ای .  برابر چشم ما جريان دارد ھنوز ھم بخش عم
از نيروھای چپ و مترقی خود دچار توھمات مذھبی 
اوت  ف بوده و نسبت به مبارزه با جنبش اسالمی بی ت

د ری .  ان اگ اب افش ي ی، در غ ط راي ن ش ي ن حت چ ت
بش اسالمی،  نيروھای مترقی و چپ از اسالم و جن
ا،  ھ افول اين جنبش ھا تنھا پس از به قدرت رسيدن آن
ردم  وده ھای م ی خود ت و تنھا از طريق تجربه عمل

ر در غزه .  است که آغاز  گردد ب وام ه ن اھميت واقع
اين تنھا نکته مثبتی بود که ممکن .  نيز در ھمين است

ده  بود در به قدرت رسيدن حماس در نوار غزه مشاھ
خ . نمود ل م ت دن طع ا چشي ن ب ازاين پس مردم فلسطي

ات  حکومت اسالمی در غزه و سرکوبگری ھا و جناي
عی حکومت ھای  اھيت واق روزمره آن است که م
طه  ه راب وجه ب ا ت افت و ب د ي اسالمی را در خواھن
تنگاتنگ مردم عرب به مسئله فلسطين، اين تجربه را 
رد د ک ن واھ ل خ ق ت ن ز م ي ا ن ھ ه آن .     ب

com.siamacsotudeh.www 

ه .  شد در فلسطين نيز اين روند اجتناب ناپذير با واقع
ادی  نوامبر شروع شد، و از ھمين نظر از اھميت زي

د اش رخوردار می ب بش اسالمی در .  ب ن عروج ج
ان  امی سازم اک م ضعف و ن ي ق ت فلسطين نتيجه مس
ا  اطع ب ارزه ق ب آزادی بخش فلسطين در ادامه يک م
اسرائيل و روی آوری مردم به سوی بديل آن جنبش 

ود ی ب الم ا .  اس ر مصادف ب ن ام ه اي ا ک ج از آن
فروپاشی چپ و سازمان ھای مترقی در سطح جھان 
و عدم آمادگی آن ھا به استفاده از موقعيت موجود و 
جايگزين کردن آلترناتيو خود به جای سازمان آزادی 
اده  ف ت ن فرصت اس بخش بود، جنبش اسالمی از اي
است  ه سي نموده، و با مبارزه قاطع تر خود نسبت ب
وده ھای  وجه ت ح، ت ت ان ف مبارزه و مماشات سازم
احدی  فلسيطينی را بخود جلب و به قدرت رقيب و ت

ه .  بالمنازع فتح تبديل شد ود ک اين ھمان واقعه ای ب
ر  ي ه ن ان ي اط خاور م در ايران، افغانستان و ساير نق

ود ل رخ داده ب ب ای .  مدت ھا ق ھ ان اب سازم در غي
ول  ط شکست و اف رقی و مردمی و در شراي مت
ه  مبارزاتی آن ھا، سازمان ھای ارتجاعی اسالمی ک
د،  دن می آم ه حساب ن ی ب دان ن تا آن موقع نيروی چ
ه سرعت خود  بالفاصله از فرصت استفاده کرده، ب
ر  ذي اپ را به عنوان آلترناتيوھای سرسخت و سازش ن
گر  ل حکومت ھای فاسد و خودکامه و نيروھای اشغ

به اين ترتيب بود . اسرائيلی و آمريکائی جلو انداختند
جاعی  ات ارت که در مدت کوتاھی در ھمه جا جريان
ای  ھ ش ب ن ر ج ب ه رھ ر آورده و ب ر ب ی س الم اس
ار و  ب ای ج درت ھ ه ق ي ل ر ع ردم ب راضی م ت اع

م .  سرکوبگر موجود  تبديل شدند ھ بی شک عامل م
ات را در  ديگری که روی آوری مردم به اين جريان
مبارزه شان بر عليه نيروھای سرکوبگر کمک می 
جاعی  ا ارت ع کرد، ناآگاھی مطلق آنان از ماھيت واق
ا از پس  اسالم و آينده تاريکی بود که اين سازمان ھ
ن  ري ه و شي ان ب ل وعده وعيدھای  به ظاھر عدالت ط

د ودن ده ب دارک دي ردم ت رای م ود ب ن .  خ ه، اي ت ب ال

(Continued from page 1)             ...سخن سردبير 

د  تر  . پنچ نفر نيز در اثر اين تيراندازی ھا زخمی شده ان دف
محمود عباس، که بر کرانه باختری حکومت می کند، اين  

تح  .  خواند "  جنايتی فجيع " اقدام حماس را   مقامات حماس، ف
د  از ھنگامی  .  را متھم به برانگيختن اين خشونت ھا کردن

ه دستگيری   از شده، ب وار غزه يکه ت که حماس در ن
ه و از برگزاری   رداخت ھواداران فتح و ضبط اسلحه پ
. بسياری از گردھمائی ھای بزرگ جلوگيری کرده است 

ابراھيم غوسن، سخنگوی وزارت کشور که زير فرمان  
تح، پيش از  " حماس است، اظھار داشت که   دگان ف رزمن

قرار   ه است برگذار شدن اين گرد ھمائی، در سراسر منطق
ليس  .  يافته بودند  ه پ ي فتح مسئول ادامه تحريکات بر عل

ه   فلسطين است، و آشکارا می کوشد ھرج و مرج  را ب
تح روی  ."  غزه برگرداند  ان ف حماس می گويد که تفنگچي

ه محل تظاھرات موضع   پشت بام ساختمانی نزديک ب
ان  .  گرفته بودند  تح در جري ان ف نگچي ف اما ھيچ يک از ت

د  دکان گرد  .  درگيری ھا در خيابانھا ديده نشدن ن برگذارکن
تح را که قصد   ھمائی حتی تعدادی از جنگجويان مسلح ف
د، از محل گردھم آيی   ن شرکت در گردھمائی را داشت

 ■.  خارج کرده بودند 

  1Continued from page. اثر شليک نيروھای حماس در 
وار غزه   ه    –شھر غزه، ن ب ن ر     12روز دوش ب وام ن

نيروھای امنيتی حماس بر روی مردم غزه که  برای  
د   ودن گرامی داشت يادبود ياسر عرفات  گرد ھم آمده ب

د  ين ترين  .  آتش گشودن ان اين خون فر در جري شش ن
د  در اين  .  درگيری ميان فلسطينی ھا و حماس بقتل رسيدن

يکه    250,000ميتينگ حدود   فر از مردم  در حال ن
تح را در   عکس ھای ياسر عرفات و پرچم ھای زرد ف
د،   ن ه سر داشت دست و جيفه ھای سياه وسفيد عربی را ب

د  اين  .  دريکی از ميدان ھای اصلی شھر غزه گرد آمدن
تح پس   بزرگ ترين گردھمائی برای ابراز پشتيبانی از ف

دگان  .  از تسلط حماس بر نوار غزه بوده است  ن شرکت کن
فر از   دان آمدن صدھا ن در اين تظاھرات، پس از به مي

د  ھادن ه گريز ن ا ب يروھای  .  نيروھای امنيتی حماس پ ن
د و   امنيتی حماس کنترل محل تظاھرات را به دست گرفتن

د  دگان کردن ن وران  .  شروع به دستگيری تظاھر کن ماٌم
ه اين که از جانب تظاھر   امنيتی، به گفته خود به بھان
ان   ه روی آن د ب ودن ه ب ت کنندگان مورد تمسخر قرار گرف

اد و  ب .  آتش گشودند  ه گفته مقامات درمانی، دست کم ھشت

ه ک خست آن ه عوض :  ن دری حاضر می شود ب پ
تر جوانش و او را در انداختن حلقه گل بر گردن دخ

ودن، از  م اری ن ه ي دران ده اش پ ن دگی آي ساختن زن
ه  ان خود اورا خف موضع يک جالد حرفه يی با دست
نموده، راھی گورستان نمايد، تا باشد، غرور شکست 

 .خورده اش را در مقابل منطق قرن تالفی نمايد
ر از :  نکته دوم ت م ردگی ارزش ک حاظ گست که از ل

اخت ودرک از  حيات يک دختر جوان را ندارد، شن
ردان  ه آن م اشد، ک ی می ب ادي پشتوانه فکری واعتق
سنگ دل با تکيه بر آن وبه استناد آن به ھمچو عمل 

اين پشتوانه فکری، . جنايت کارانه يی دست يازيده اند
ه  ه نشري گر« ک اره خود »  روشن ن شم ي ت خس از ن

دين ومذھب «  افتخارافشاء ومبارزه عليه آن را دارد؛ 
ان .  است»  م اين افيون دين است، که به انسانھا از ھ

ز  عھد عتيق قربانی کردن فرزند را در راه خدا تجوي
ال را جزء .  نموده است اين افيون دين است، که اطف

دون  ا ب د ت دھ ي ا حق م ھ ه آن مايملک پدران دانسته ب
ا  ھ ا آن ھراس از ھر نوع مجازاتی، مطابق ميل خود ب
اب  ا اسب يت و ب رفتار نمايد، دلش ميخواھد در طفول
بازی آنھا را به خانه شوھر روانه کند، دلش ميخواھد 
ه  آنھا را در زندانھای تنگ وتاريگ چھارديواری خان
ا  ھ محبوس دارد ويا ھم وقتی دلش خواست وکردار آن

ده  ان ل،  14را با موازين متحجر وعقب م ب رن ق ق
ذھبی  الت م ن جھ ي ت ھمسان نيافت؛ دست کين از آس

 . کشيده به حيات آنھا خاتمه دھد
اين دين است که مشوق ومحرک چنين جناياتی !  بلی 

مگر نه اين است، که خود عيد قربان تجليل .  می باشد
از چنين روز غير انسانيی است ؟ مگر نه اين است، 
که ھمه روزه و حداقل ھفته ای يک بار دين مداران 
به صورت کل واسالم پناھان به صورت خاص، توده 
ھای از دنيا بی خبر را با اين افيون از خود بی خود 
نموده آنھا را به جان ساير انسانھا اعم از زن، 
فرزند، پدر، مادر، ھمسايه، بيگانه و از خود انداخته، 

درجات نعيم «  با ريختن خون آنھا، وعده رسيدن به 
جنت را می دھند؟ آيا کسانی که مسؤليت تنظيم »  

امور مدنی را در اين کشور به عھده دارند، اين را 
ميدانند که در پس قرائت ھر آيتی از قران چه معنايی 
نھفته است؟ آيا اين را ميدانند، که آموختن از ابراھيم 
به اصطالح پيامبر مورد احترام ھر سه دين سامی، 
در عمل به معنی سربريدن، خفه کردن، کتک زدن 
وشکنجه اطفال بی پناه است؟ به خصوص آنھايی که 

را نافذ »  قانون شريعت «  ميخواستند در کانادا 
نمايند، آيا ميدانند که اگر چنان قانونی پذيرفته  ميشد، 

 جواز رسمی به کشتن اطفال صادر می نمودند؟
 دختري آزاده ، جان داد ،» اقصا پرويز « 

اما چادر سر نكرد، رقـيـت وبـردگـي اسـالم            
وجهالت مذهبي را نپذيرفت، به پاس همـيـن   
مبارزه اش تا پاي جان ــ مبارزات فردي هيـچ  
زماني نتوانسته آن طوري كه بايد به پـيـروزي   
بيانجامد ــ جا دارد دست در دست هـم داده      
مسوولين امور مدني را زير فشار قرار دهـيـم،   
كه بيش از اين به تبليغ و تـرويـج كشـتـن           

 .  انسان؛ اجازه ندهند

(Continued from page 1)                ...کشتن فرزند 
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مينا  احدی که يک تبعيدی ايرانی است ودر آلمان زندگی  
ندن    20می کند برای دريافت اين جايزه در   بر در ل اکت

ه  .  حضور به ھم رساند  ي پروفسور ريچارد داوکين در بيان
 :ای در بزرگداشت مينا احدی چنين گفت 

ه تروريسم  "  ل د حل مسئ ي ل مدتھا احساس می کردم که ک
. اسالمی و ستم اسالمگرايان بر زنان، بيداری زنان است 

ه   مينا احدی رھبری است پر جذبه که برای دست يافتن ب
ان  .  اين ھدف در تالش است  سرکوب وحشيانه حقوق زن

در بسياری از کشورھای اسالمی واقعيت نفرت انگيزی  
م  ي ان آن ھست ا در جري ا آن چه که  .  است که ھمه م ام

ل سست   اي م د، ت ری از آن دارن ت م گان اطالع ک ھم
عنصرانه ليبرال ھای غربی برای کنار آمدن با آن، تحمل  

داری کردن از آن است  کتک  . " کردن آن و حتی طرف
ما کی ھستيم که  .  زدن ھمسر بخشی از فرھنگ آنھا است 

 "سنتھای آنھا را محکوم کنيم؟ 
اد است که برای رو   ي ن مذھبی را که اين قدر سست ب
ه   گرداندن از مذھب حکم اعدام صادر می کند نمی توان ب

که بپا می  "   برگشتگان از اسالم " شوخی بر گذار کرد، و  
ه   خيزند و مبارزه می کنند، به خاطر شجاعتشان، شايست

ا احدی  .  بزرگترين تحسين و سپاسگذاريند  ن و اين خانم مي
اده   است که در  اين جا، در برابر اين مجمع محترم، ايست

زه  .  است  تن  جاي من به او درود می فرستم و تعلق گرف
ايشان به  .  سکوالريست سال را به ايشان تبريک می گويم 

 ."حق سزاوار در يافت اين جايزه بوده است 
ه    16مينا احدی فعاليت جدی سياسيش را ھنگامی که   سال

گام انقالب ، در سال  .  بود در ايران شروع کرد  به ھن
ه  1358 ه شروع ب ، او در دانشگاه تبريز بود و بالفاصل

ا   سازماندھی تظاھرات ھا  و گردھمائی ھا برای مبارزه ب
مبارزات شجاعانه اش مورد توجه  .  حجاب اجباری کرد 

مقامات حکومت اسالمی قرار گرفت و او ناچار شد که  
 . برای گريز از مجازات مخفی شود 

رار    1359در اواخر   ليس ق ه اش مورد ھجوم  پ خان
د  . گرفت و شوھرش و چھار تن از رفقايش دستگير شدن

ود   ب ه ن مينا فقط به خاطر اين که در آن موقع در خان
رد  در ب يق  .  توانست جان ب فر رف شوھرش و چھار ن

اران   رب ي دستگير شده اش به زودی توسط جوخه اعدام ت
  1360او مدتی به زندگی مخفی ادامه داد در سال  .  شدند 

به کردستان ايران گريخت، و در آن جا به مدت ده سال  
ه حکومت اسالمی ادامه داد  ي او در  .  به مبارزه بر عل

به آلمان نقل مکان کرد     1375در  .  به وين رفت   1369
 . و از آن ھنگام در اروپا به زندگی ادامه داده است 

اع از   يرو برای دف مينا احدی در تمام اين مدت با تمام ن
لی بر  " او  .  حقوق زنان مبارزه کرده است  مل کميته بين ال

ه در    200که اکنون بيش از    -را "  ضد سنگسار  شعب
انگذاری کرد    -سراسر جھان دارد  ي ن ين  .  ب ا ھمچن ن ي م

رياست کميته بين المللی بر عليه اعدام را بر عھده دارد  
ام   ه ن ان، ب و سخنگوی سازمان جديدالتاٌسيس حقوق زن

برگشتگان از  " او شورای مرکزی  .  ، است " حقوق برابر " 
ه  "  اسالم  ا ب مان تشکيل داد ت را در اوائل امسال در آل

افرادی که اسالم و مذھب را طرد می کنند، در صورت  
 . نياز،  کمک کند 

گر کشورھای   اری از دي کر درخشان در بسي ن ف اي
مازی   م ن ان توسط  مري ست گل اروپائی، از جمله در ان

ه  .  خودمان تقليد شده است  د ھای ب ھدي مينا، بی آن که ت
ه پيش   ان ب د، ھمچن ن مرگ خللی در اراده اش ايجاد ک
تاخته است، مثل ھميشه مصمم به دفاع از زنان در برابر  

 . ستمگری ھای اسالم 
روبرگرداندن از مذھب، البته در اسالم ممنوع است و  

ران،    -در بسياری از کشورھای اسالمی  ه در اي ل از جم
ان، سودان و   ت اکس ان، پ ت انس غ ودی، اف ان سع ت عربس

 .موريتانی محکوميت به اعدام را به دنبال دارد 
ه خودش  "  اسالم زده " او اين کشورھا را   می نامد و تجرب

از زيستن ورنج بردن تحت حاکميت  چنين رژيم ھائی او  
ان   را مصمم کرده است که ديگران را از چنگال ھای آن

 ■. رھائی بخشد 
ا احدی و ھمه   ن ي روشنگر نيز اين موفقيت را به خانم م
مدافعين حقوق زنان و مبارزان راه رھائی از خرافات  

 . د مذھبی تبريک و موفقيت ھای بيشتر آنھا را آرزو دار 

(Continued from page 1) ...سکوالريست سال 

 !آقای سيامک ستوده سالم به شما  
 

نشريه روشنگر را از شماره اول تا حال منظما      
خوانده ام و درآن جوھری يافته ام که در ھيچ کدام  
از نشريه ھای ديگر فارسی زبان وجود ندارد و آن 
عبارت از شيوه مبارزاتی و افشاگرانه بر ضد جنون 

من که زاده افغانستانم .  مذھبی و شتافتن به پيش است 
با درد و تاسف با يد بگويم که ھم نشريه ھای   –

درونی و بيرونی ما و ھم تحصل کرده ھا و 
روشنفکران ما و حتی دانشمندان دعواگر ما از چنان 
جوھر خاص محروم مانده و ھيچوقت حاضر به 
طلسم شکنی فکری و زنجيرشکنی دام خرافات 

 . مذھبی نشده اند 
علی رغم    -طوريکه شما ميدانيد در داخل افغانستان 

طبل و سرنای کر کننده امريکا و متحدين اش مبنی 
.  بر دموکراسی و حقوق بشر و   . پيروان سر    -. 

سپرده سيد قطب و محمد قطب که افغان ھا آن ھا را 
اخوانی ھا می نامند و ساير آدم کشان  و ويران گران  
وطن فروشان حاکم ھستند و افکار و انديشه ای آزاد 

عمل . و انسانی عامه را شديدا تحت کنترول گرفته اند
مسخره   –اين اخوانی ھا و جھادی ھا بسيار مضحک 

اگر زن يا دختری بدون رو   –مثال.  و ننگين است
سری در پرده تلويزيون ظاھر شود يا اورا ترور 
ميکنند و يا فورا عليه دستگاه تلويزيون مربوطه 

اگر خبری  ولو غلط و نا موثق    -توطيه می چينند 
پخش شود که گويا در فالن گوشه دنيا  عليه قرآن يا 

اخوانی بچه ھای شان را در   -اسالم حرفی گفته شده 
مدارس و حتی در کانون ھای علمی کشور بسيج 
نموده جنون زده دست به تظاھرات و اعتصابات  می 

اگر    -زنند و اخطار ھا و شعار ھا صادر می کنند  
شخصی به اساس حق طبيعی  و انسانی اش بخواھد 

بدون پرسان و تحقيق   –به دين و آيين ديگری بگرايد 
اگر   –و تعقل حکم اعدام او را صادر می نمايند 

کسی يا موسسه ای قرآن را به زبان فارسی که زبان 
برای آن که مشت    -مردم ماست ترجمه و چاپ کند 

شان باز نشده و تجارت عرب زدگی شان خراب 
می "  اشد مجازات "  او را کافر و مستحق   –نشود 
اگر نا شر يا نويسنده ای  تعبير يا تفسير   –دانند 

انسانی تری از حقوق زن بچاپ برساند و يا حتی 
او  را    -ھمان تعبير يا تفسير را به زبان  براند

. تحقير  و زندانی می کنند  –شکنجه   –دستگير 
خالصه  ھمين جھادی ھا و اخوانی ھا  و ساير بنياد 
گرايان مذھبی و ضد علم و دانش بودند که در جرگه 

بر تدوين قانون   –ھای افغانی پس از شکست طالبان 
در کنار نام جمھوری   –اساسی کشور تاثير گذاشتند 

تا توانستند بجای   -افغانستان  پسوند اسالمی چسباندند 
اعمار مکتب و منزل برای فرزندان مظلوم  و 
مھاجرين محروم که به وطن بر می گردند و بجای 

مسجد و مناره و   –تھيه لب نان برای گرسنه گان 

مدرسه ی اسالمی ساختند و افکار پوچ طالبانی را 
اين ھا  متاسفانه در ھر سه بخش عمده .   دامن زدند

جا به جا شده  )  قضاييه و مقننه   –اجراييه (  دولت 
وھمفکران  و ھم قماشان خويش را در تمام نھاد ھای 
.  مھم سياسی و اقتصادی و فرھنگی مقرر کردند

ريش و پشم و کاله و شلوار وھم چنان  شاھد بازی و 
تعدد زوجات و زر اندوزی و فساد گستری را دامن 
زدند و دين و مذھب را بھترين وسيله ی تجارت و 

 . درآمد خويش ساختند
جھادی ھا و اخوانی ھا  بخاطر آنکه اختيار بزنس 

 –مذھبی و قدرت سياسی از چنگ شان  بيرون نشود 
در اين اواخر با قاتالن و ويرانگران طالبی و خلقی و 
پرچمی  متحد شده  اعالميه ای را پخش کردند که گو 

 –يا ھيچ شخص يا مرجعی نمی تواند مجرمين جنگی 
قاتلين مردم و جنايتکاران  سه دھه ای اخير را به ميز 
پرسش و عدالت بکشاند و اگر کسی مثال بگويد يا 
ينويسد که جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر به 

فورا فرياد می کنند که آھای   -محاکمه سپرده شوند  
می بينيد که شعله ای ھا و کمونيست !  مردم مسلمان 

چه می گويند؟ اين ھا می . . .  ھا  و غرب زده ھا و
خواھند اسالم عزيز را دچار خطر سازند و جالب اين 
که اين جنايتکاران به اساس عا دت ھميشگی شان  
چند آيت و حديث را به نفع خود شان بخوانش می 

 . گيرند و ھيا ھو به راه می اندازند 
 

 !آقای ستوده   –بھر حال 
درد ما را تنھا جريانات منفی درون افغانستان تشکيل  

اوضاع و جريانات عقب گرايانه  بيرون    -نمی دھد
اين درد ھا و .  افغانستان نيز مايه درد ورنج ماست

:  رنج ھا را می توانم با ذکر چند مثال توضيح نمايم 
وقتی در گوشه ای از کشور ما ازطرف قلدران و 
تروريستان و آدم کشان قتل عام يا دھشت و غارت 
صورت می گيرد ، بسياری از نھاد ھای افغانی ما به 
به جای آنکه دست  به تظاھرات و عکس العمل ھای 
اعتراضی و افشاگرانه زنند و فرياد عدالت خواھی 
شان را به گوش جھانيان برسانند، تعدادی از 
ھموطنان ما را به مراسم ختم قران در زير سقف 
دعوت کرده فقط به روح مقتولين دعای خير می 
نمايند وبس، اگر برنامه تلويزيون افغانی را مشاھده 

برنامه ساز يا گزارشگر آن ھميشه در   –می کنيد 
گويا که   –ميان مساجد و اماکن مذھبی سر می زند 

در ميان جامعه افغان ھا ديگر ھيچ خبری و اثری 

من شاھد گزارشات عيد فطر از يکی .  وجود ندارد
با درد بايد گفت که .  از تلويزيون ھای افغانی بودم 

از ابتدا تا نھايت دوربين فلم برداری متوجه نماز 
بغل کشی ھا و تھنيت   –روبوسی ھا   –گزاری ھا 

در حالی که يک .   گويی ھای ميان خالی بود و بس
حرف يا يک صحنه از درد و داغ و اشک و ماتم 
مردم اسير شده و محروم افغانستان به چشم نخورد و 
لحظه ای ھم يتيم برھنه پا و مادر بيوه شده  وجوان 
معيوب و سالخورده ای از پا مانده و بی نان و دوای 
افغانستان را حتی در ھمين روز ھای به اصطالح 

جالب تر .  شادی  روی پرده  تلويزيون نشان ندادند
کسی را در برابر دوربين فلم   –اينکه من خود 

برداری تلويزيون افغانھا در تورنتو  ديدم که 
برخالف سابقه فکری و ادعا ھای سياسی و خود 
بزرگ بينی ھای روشنفکرانه اش  با چپن رنگه بر 
شانه  و کاله پوست بر سر و تسبيح اسالمی بر دست 

را برای ھم "  حلول عيد سعيد فطر"  کرزی گونه   –
می گفت و يک لحظه "  تبريک و تھنيت "  وطنانش 

ھم به اين فکر نيفتاد که اگر تاريک دالن و بد 
انديشان و بنيادگرايان خاک به چشم مردم می پاشند  

 –تا بازار تجارت سياسی شان گرم و گرم تر باشد 
ولی او چرا ؟ اکثر داکتران ما، مھندسان ما، استادان 
معارف ما، افسران بلند پايه نظامی ما، زنان و 
مردان ما بدون آنکه تحت قيود و شکنجه و تحقير و 
تھديد طالبان و سيه دالن ديگر قرار داشته باشند، 
پيوسته سعی می کنند تا راه علم و دانش و روشنی 
را مانده به سوی تيره گی و رجعت گرايی و مذھب 

اين ھا يا تحت تاثير تبليغات .  گرايی در حرکت باشند
زھرآگين مال ھای کم تعقل افغانی يا مفتی ھای لفاظ 
پاکستانی و ايرانی قرار دارند و يا غالبا ظاھرسازی 

 . می نمايند
چقدر ننگين است که چند سال قبل حتی در ھمين 
مملکت پيشرفته و قانونمند کانادا شاھد تکفير کردن 
يکی از نويسنده گان روشنفکر افغانستان ازطرف 
. يکی از راديو ھای سياسی و مذھب پناه افغانی بودم

معنای اين کار اين است که بالی مذھب و جھالت تا 
آنجا که برايش ممکن باشد و تا وقتی که ھشياری و 

به    -خود شناسی و روشن پناھی سر بلند نکند 
 .افسونگری و جنون فزايی خويش ادامه ميدھد

به ھمين وسيله وضعيت نا ھنجار و حالت عقب  
مانده ی ھم وطنانم را با شما و به وسيله ی نشريه  
روشنگر با ھمه خواننده گان عزيز در ميان گذاشتم 
و ميدانم که حتی ھمين درد دل ساده انسانی من ھم 
خشم و خصومت بعضی از تجاران سياسی و مذھبی 
جھالت پرور را برخواھد انگيخت که بجايی نخواھد 

به اميد روزيکه فضای زندگی ما افغانھا و .  رسيد
ملل جھان از ابرھای سياه جھالت پا ک گرديده و 
آفتاب علم و دانش و  خود شناسی و خوشبختی 

 مونتلایر  -جعقر خالقی .  س ■    .  بدرخشد 

 

 روشنگر
 .از مطالب شما استقبال مي كند 

 .با ارسال نظرات ، مقاالت، شعر ، طنز و عكس در پر بارترشدن نشرية  روشنگر سهيم شويد
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ری " اقصا پرويز"  واده  16، دخت ان ه از يک خ ال س
ه  که ب ل مذھبی مسلمان، بدليل نه تنھا تبعيت نکردن ب
جاعی  ام ارت ررات و احک ق چالش گرفتن سنتھا و م

ن . اسالمی، توسط پدرش به قتل رسيد در ارتباط با اي
ار  ه اظھ ه ب ا ک ھ ه آن م جنايت مذھبی، در مجموع ھ
ن عمل  نظرعلنی و مستند اقدام کردند، بال استثناء اي
ی  اب ورد ريشه ي وحشيانه را محکوم کردند اما در م
ن  ي ن ده چ وجود آورن آن و برخورد به عامل اصلی ب
راد و  جنايتی شاھد برخوردھای متفاوتی از جانب اف

ن . جريانات مختلف با ديدگاه ھای متفاوت بوديم در اي
ظرات  ه ن ذرا ب نوشته سعی بر آن است تا نگاھی گ

م ي اش ه ب ت ده داش رح ش ط ده ای از .  م م خش ع ب
برخوردھا که بطور عمده از طرف مذھبيون مسلمان 
ه  ي ل حاش بود، تمام تالش خود را کرده بود تا ھر دلي
ای ويا نسبتاً مرتبط را آنچنان بزرگنمايی کند تا علت 
ان  ھ ن ذھبی است را پ وژی م اصلی که ھمانا ايدئول

دالل .  نمايد ه است دام ب ً اق در اين راه برخی حتی علنا
اره  عيت درب دور از واق ه و ب ان ب کردنھای عوامفري

 .احکام مصرحه ارتجاعی اسالمی کردند
د  اين نحوه برخورد اساساً در پی آن بود که نشان دھ
ن  ري ايت آف که وقوع چنين جنايتی نه بخاطر نفس جن
وژی و  ول دئ وان يک اي ن ع مذھب و مشخصاً اسالم ب
ی  رداشت ل درک و ب ي ه دل که ب ل جھان بينی است، ب
افراطی از مذھب بوسيله اشخاصی نادان و متعصب 

ا .  است وي ه گ د ک کردن ي ه مطرح م گون اين عده اين
وسط "  ان ت م ل ان مس تحت سلطه و قيموميت بودن زن

مردان مسلم، ناديده انگاشتن شخصيت و شعورو حق 
وه  ي اعی وش م اشرت اجت ع زنان درآزادی پوشش، م

ه "  زندگی ی است ک رون وسطاي ناشی از درکی ق
ورد حجاب .  انگار ربطی به مذھب ندارد اينھا در م
ا  وي ه گ ح "  استدالل ميکردند ک ه ھای مسل رق ن ف اي

ن رکن  ي اسالمی ھستند که حجاب را به سطح ششم
ر " و يا اينکه " دين درآورده اند ر ب شت ي رآن ب تاکيد ق

که درمشخص  ن ا اي ان است، ب عفت و پاکدامنی زن
ه سعی در "  کردن حدود آن وضوح ندارد گون ن و اي

ان و حجاب  ه زن رخورد اسالم ب الپوشانی کردن ب
ه .  داشتند ل ئ اين افراد طوری از برخورد اسالم به مس

ه  دارد ک ر ن زنان صحبت ميکنند که انگار کسی خب
دراسالم و البته تمامی مذاھب بکرات و با صراحت 
ملک  صحبت از اين شده است که زنان جزئی از ماي
ان اطاعت  ه از آن د ک اي مردان محسوب ميشوند و ب
ده است  رآن آم کنند، که انگار کسی نميداند که در ق
که شوھرحق ضرب و شتم ھمسرش را در صورت 
ه حجاب  ايش را دارد، ک ه ھ ت عدم تمکين به خواس
جه  ي ت ی و در ن ن ريضه دي برای زن مسلمان يک ف
ادت،  امری اجباريست، که زن در زمينه ارث و شھ
دارد،  نصف مرد محسوب ميشود، که حق قضاوت ن

ن مذھب ...  که  و اينھا در شرايطی است که در ھمي
مردان حق داشتن بيشتر از يک ھمسردائم و بيش از 

ه .  يک دوجين ھمسر موقت را دارند ون م ا ن ھ ن اينھا ت
ه  د ک ن ک ي ھای کوچکی از احکامی ھستند که اثبات م
ه اسم  زی ب مخصوصاً در مسئله حجاب و زنان، چي
ی وجود  ن دل از اصول دي ت ع ا م برداشت افراطی ي

ل  ت ی ھمچون ق اقصا " ندارد وزمينه ارتکاب جنايات
بصورت بالقوه در اين ايدئولوژی وجود دارد "  پرويز

ن اشکال  ري ت ع که تا بحال شاھد بالفعل شدنش به فجي
ه افشاء شده  داد ک ع ه آن ت در نقاط مختلف دنيا، البت

 .است، بوده ايم

محيطھای آموزشی را با استفاده ازنمونه فرانسوی آن 
ن . مطرح کنند ي پ م واقعيت اين است که بعد ازآغاز ک

ھوری جورج بوش  است جم حکومت آمريکا به ري
ه  وجي ال آن ت ب دن ی و ب ان ن جھ تحت عنوان نظم نوي
ه کشورھای  جاوزان ت تمامی لشگرکشی ھا و اشغال م
ه  اخت ن وان کشورھای اسالمی ش ن ع خاورميانه که ب
ی و  م اسالم روريس ا ت ارزه ب ب م م ه اس د ب ون ش ي م

، در کشورھای غربی شاھد اعمال تبعيض و " القاعده" 
ه  ا مردمی ک کنترل سختگيرانه بر عليه مسلمانان و ي

وان  ن ع " کشورھای اسالمی" اصليتشان به آنچه که ب
اين نگرش از يک .  شناخته ميشود، برميگردد، ھستيم

طرف و جريانات ارتجاعی اسالمی از طرف ديگردر 
ا خوراک  د و ب ن ت گر ھس دي م زوم ھ ل واقع الزم و م
ر  ردن، عرصه را ب تبليغاتی برای يکديگر درست ک
ن  ي ال ع ه دمکراسی و ف د ب ق ت کليه نيروھای واقعاً مع
ع  اف ن د م ن وان ت ان ب ي اجتماعی تنگ ميکنند تا در اين م

ھمين موضوع بيشتر از ھر زمان .  خود را تامين کنند
ری را  ت نيروھای مترقی را فرامی خواند که نقش فعال
ده  ھ ع جاعی ب در مبارزه با ھر دوی اين جريانات ارت

 .بگيرند
برخوردھای ديگری ھم ھمچون نظرمتعصبين مذھبی 
زجار  و بخشی از مسلمانان عامی و سنتی که بدليل ان
ی  ن ل راز وجود ع ی جرات اب ت عمومی از چنين جناي

ه را  16ی "  اقصا" نداشت، شنيده ميشد که رفتار  ال س
وعی  ن نشانه ھرزگی و ولنگاری و فساد ميدانستند و ب
ا  تأييد اقدام جنايتکارانه پدرش و يا بعضی از رسانه ھ
ری  سي ف چ ت ي دون ھ ر ب شار يک خب ت تنھا در حد ان
ن  برخورد کردند و ياعده ای ھم يا اصالً از وقوع چني
عمل وحشيانه ای بی خبر ماندند و يا با بی تفاوتی از 

ه گار ک ه ان گار ن يی وجود ...  کنار آن گذشتند و ان
 .داشت که از آنھا ميگذريم

ا "  اقصا" بھر حال با اينکه  ديگر در ميان ما نيست ام
ويژگی او يعنی روحيه مبارزه جو و عصيانگرش در 
وق و  برابر ارتجاعی که قصد محروم کردن از حق
ه  آزاديش را داشت به مرگش معنا و مفھومی داد که ن
اه  گ ده ن ا زن شه در ذھن م ي م رای ھ تنھا ياد او را ب
خواھد داشت بلکه معياری ديگر شد برای محک زدن 

 .به نظرات اشخاص و جريانات مختلف اجتماعی
 

ھای عقب "  اقصا" مقاومت  ت ر سن راب در ب
ا را از  قط م ه ف ی و مرگش ن افتاده مذھب
دارد  ي ازم وشتش ب ر سرن تاسف خوردن ب
ق  ي م ع و ع ي ذاری وس رگ ي اث ا ت ه ب ک ل ب
ه  ل اری را از جم يت بسي اجتماعيش، ذھن
ه  ی ک ران جوان ً دخت جوانان و مخصوصا
واده  ان بدون خواست و اراده خود در يک خ
حرک  ه ت د، ب ده ان ا آم ي مذھبی مسلمان بدن
ات و  اسب ن درآورد تا موقعيت خود را و م
غ  ي ر ت اعتقادات حاکم بر زندگيشان را به زي

 .نقد ببرند
 
را در "  اقصا"آری، ارتجاع مذھبی توانست صدای  

گلو خفه کند، اما خروش فريادھای نسل جوانی که 
تماميت آن را به گورستان تاريخ خواھد سپرد، به 

 ■. طنين درآورد
 جويا. م

ه  ود ک برخورد ديگری که در اين زمينه شد اينگونه ب
ل و مشکالت  ائ ه مس ً ب ا اس ی را اس ل ت علت چنين ق

ه .  جوانان و نوجوانان ربط ميداد آنچه که در اين زمين
ه ھای  ان خشی از رس رخورد ب ود، ب وجه ب ل ت اب ق

ن .  کانادايی بود اد، اي ت اق اف ف روزی که اين جنايت ات
بخش از رسانه ھا درجريان انعکاس خبر، به مشکل 

با احکام و سنتھای اسالمی و مشخصاً حجاب "  اقصا" 
د،  ع ج و در روزھای ب دري ت ا ب د، ام کردن ي اشاره م
ان را  موضوع حجاب را کمرنگ و معضل جوان

طور .  مورد تاکيد قرار دادند ه ب ن است ک واقعيت اي
کی از  ان ي وجوان کلی مسائل و مشکالت جوانان و ن
موضوعات مھم و مطرح ھر جامعه ای، خواه مذھبی 
. يا سکوالر، است و بعنوان يک واقعيت وجود دارد

اما شيوه برخورد و چگونگی حل مشکالتشان دقيقاً به 

صادی،  ت اسی و اق گی، سي ن رھ شرايط اجتماعی، ف
وھمچنين کشور و يا شھری که در آن زندگی ميکنند، 

ه " اقصا" دراينکه مشکل . وابسته است ، در چارچوب
ه  اجع ا ف معضل جوانان قرار داشت، شکی نيست، ام
ه مشکلش را،  زمانی شروع شد که نحوه برخورد ب
ود،  ن جانش ب ت رف ا گ ان م ه ھ اسالم و احکامش ک

ی .  مشخص کرد ذھب ً ھر م ا راه حل اسالمی و عموم
درمورد شورشگری نسل دختران جوان تنھا يک چيز 

اطاعت محض و کورکورانه از ارتجاعی ترين :  است

قوانين و سنتھايی که آنھا را از ابتدائی ترين حقوقشان 
 .محروم ميکنند

ه موضوع را  ود ک ن ب ا اي رخوردھ يکی ديگر از ب
ی  ون ان بعنوان قتل يک انسان تنھا از جنبه حقوقی و ق

طه  مشخص است .  نگاه ميکرد آنچه که در اين راب
ن  ي ن اين است که سيستم قضائی، بدون اينکه منتظر چ
ار  دم ک ن ق ي اظھار نظرھايی شود، پيشاپيش و در اول
خود را شروع کرده است و طرح قضيه از اين زاويه 
چندان اھميتی ندارد جز اينکه شايد بتوان بحثی را در 

رد از ک موضوع .  رابطه با نحوه و ميزان مجازات ب
ان و  دان وق د حق وارد از دي ه م گون ن مھمی که در اي
قانونگزاران و فعالين اجتماعی مطرح است اين است 
ری  ي وگ ل ی ج ات که چه بايد کرد تا از وقوع چنين اتفاق

ی و .  کرد ه علت اصل م است ک ھ اط م ب در اين ارت

ه  واقعی، صراحتاً و بدون پرده پوشی روشن شود ک
ل  آن ھم چيزی نيست جز نگرش مرده مذھبی به مسائ

تصويب .  زنده انسانی ی ب ن ي وان د ق اي ل ب به ھمين دلي
رد  برسد و فعاليتھايی مورد حمايت و تشويق قرار بگي
ی  ن ري تا راه روشنگری و مقابله با مذھب و جنايت آف

 .ھايش را باز کند
ورد،  ن م يکی ديگر از برخوردھای قابل توجه در اي
رار  نظر اشخاصی بود که اين جنايت را مستمسکی ق
دارس و  ی حجاب در م ون ان ع ق ن ه م ل ئ ا مس دادند ت
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ود   تولد آتيس  1. باردار مى شود ول را يونانيان قديم م
به روايتى يك بادام، و   اين واقعه ميدانستند كه مادرش

ى  ت ه رواي گروھى از جزاير كوچك واقع در گينه نو ب
ل ...  ديگر يك انار خورده بود  (Rachel)و يا راحي

ر  ل  ب جوان ترين زن يعقوب از پيامبران بنى اسرائي
زرتشت .  اثر خوردن مھر گياه يوسف را بدنيا ميآورد

ا   به سبب اينكه مادرش وط ب ر مخل ا" شي م ام "  ( ُھ ن
را  نوشابه اى كه از گياھى به ھمين نام ميگرفتند و آن

د دن ي وش ان مى ن است ايش ھاى ب ي را )  در جشنھا و ن
ن" نوشيده و قھرمان ايرلندى بنام  ن علت "  كوچول اي ب

  2.كرمى را خورده بود بدنيا ميآيند  كه مادرش
بھمين دليل در زبانھاى بسيارى از اقوام باقی مانده از 

بھمان شكل قديم   دوران مزبور كه ھنوز ھم كم و بيش
دارد در وجود ن راى پ از . زندگى مى كنند كلمه اى ب

گروھى از " ( تُرب رياند" جمله  در زبان مردم جزاير
و  ه ن ن ي ع در گ وچك واق ر ك زاي    Trobriand)ج

وز  ن اصوال كلمه اى براى پدر وجود نداشته است و ھ
ه .  ھم  ندارد ه چگون د ك ن ل مى ك ق مالينووسكى  ن

اده اى   ساكنان جزاير مزبور تالش ع و زحمت فوق ال
زش ي ه آم   بكار مى بردند تا به او اينطور تفھيم كنند ك
ل  ديك طف ول ا ت و مخالطت زن ومرد ھيچ ارتباطى ب

 :او مى گويد. ندارد
رفتار آنھا نسبت به اطفال خودشان ، گواھى بر جھل "

ل دارد ف د ط ول عى ت ت واق ا از عل ھ ه .  آن ردی ک م
ه   ھمسرش در طول دوران غيبتش باردار شود شادمان

ه در  د ك ن ي مى ب ى ن مطلب را مى پذيرد، و ھيچ دليل
ل .  وفادارى او شك كند ق راى من ن ان ب ي وم يكى از ب

ه  ه خوان كرد كه بعد از آنكه بدنبال يک سال غيبت ب
ازه اى در  اش مراجعت كرد مالحظه  نمود كه بچه ت

د و .  است خانه بدنيا آمده  او اين مطلب را بعنوان شاھ
زش ي ه آم رد ك   دليل قطعى بر اين حقيقت تلقى مى ك

  3..."جنسى ربطى به حاملگى ندارد
ه   نتيجۀ بى اطالعى از نحوه پيدايش ود ك ن ب نوزاد اي

  انسان از يكطرف تمام پروسه توليد مثل را كه برايش
ه زن نسبت مى  از اھميت بسزائى برخوردار بود ب

و بوجود آورنده انسان   داد و او را عامل ھستى بخش

د خود  ن ان ظر وى م مى دانست و ثانيا او را كه از ن
ر  زديك ت طبيعت عمل مى كرده نسبت به مرد جزء ن
داد  م ل به طبيعت و وسيله رابطه برقرار كردن با آن ق

دگى و .  مى كرد ن دوره زن گر، در اي از طرف دي
ه .  حيات افراد به شدت به طبيعت وابسته بود  چرا ك

ات  ذا و حي رد غ ه ف نحصر ب طبيعت نه تنھا منبع م
ل ،  انسان بود، بلكه نيروھاى مخرب آن نيز مانند سي

اى او   سرما ، طوفان و آتش ق سوزى و غيره ھر آن ب
د  را در معرض ه در .  نابودى قرار مى دادن انسان ك

ع  م واق ال اين مرحله از تكامل خود نمى توانست در ع
رل  ت با اين نيروھا مقابله نموده آنھا را رام و  تحت كن
م  ال خود در آورد، سعى مى نمود كه اين كار را در ع

ا .  تخيل و از طريق جادو انجام دھد ج ن ولى باز در اي
كى  زدي ل ن شترش از ديد او اين زن بود كه بدلي ي ا  ب ب

طبيعت مى توانست براى كنترل و يا جلب عطوفت و 
نيرو گرفتن از طبيعت واسطه آن قرار گرفته، انسان 

ار .  را در اين امر يارى دھد ه ك ود ك ن رو ب ي از ھم
ود  ان ب ثال رسم .  جادوگرى حرفه ويژه زن يگ " م پ

م )  Pygmis" ( ميس وز ھ ن ه ھ در جنگلھاى كنگو ك
ن دوران  ي م برقرار است يكى از رسوم باقيمانده از ھ
ار  ه شك ن ب ت است، طبق اين رسم، مردان قبل از رف
د ه مى رون . بزكوھى ، ھمراه با زن قبيله به باالى تپ

ى مى  ه ورد خوان آنگاه زن با طلوع آفتاب شروع ب
كند و بعد آنھا تيرھاى خود را از كمانھاى شان بسوى 

ا   تصوير حيوان كه آنرا روى زمين نقش كرده اند رھ
ه در آن زن از  راسم ك مى كنند و بعد، بدنبال اين م
اط  طريق خواندن اوراد خود، ميان آنھا و طبيعت ارتب
ن  ي ار را تضم برقرار كرده و موفقيت شان در شك
نموده است ، به شكار رفته و ھنگام شب با بز كوھى 

د ردن ه .  اى كه شكار كرده اند به قبيله باز مى گ ل ئ مس
ان  امل بشر از چن ك بارورى زن در اين مرحله از ت
اھميت باالئى برخوردار بوده كه، مجسمه ھاى كوچك 
ه  زرگ ك زنان با رانھاى پھن و سينه ھا و شكمھاى ب

د  سمبل بارآورى بوده اند، مورد پرستش وده ان . آنھا ب
را داشته اند و در   اين مجسمه ھا كه حكم اشياء مقدس

ق  اسى در محل ھاى ساب انشن ت اس اى ب اوشھ اثر ك

د، نشان  ده ان سكونت اقوام مختلف از زير خاك در آم
ى  ارورى و ھست وان عنصر ب دھنده جايگاه زن بعن

د  بخش ن، .  در  ميان اقوام مزبور مى باشن ي م راى ھ ب
ن دوره، زن  ده از اي ان م ي اق در اغلب اوراد مذھبى، ب

ايش بعنوان خالق بزرگ مورد  ه   ست ت رف رار مى گ ق
ادرساالر .  است وام م منجمله اينكه در اوراد مذھبى اق

ام  ق ھند قبل از جمله آريائيھاى مردساالر اينطور از م
 :  زن ياد مى شده است 

 ھنگاميكه نه خلقت وجود داشت و نه خورشيد ، " 
 نه ماه ، نه سيارات و نه زمين ، 

 ھنگاميكه تاريكى در تاريكى گره خورده بود ، 
 آنگاه مادر، 

 كسى كه ھيچ شكل و صورتى نداشت ، 
 ، قدرت بزرگ ،  ) Maha-Kali " (كالى-ماھا
 5."بود) يکی(وجود مطلق " كاال-ماھا"با 

رى  ان اساطي داي ه خ ريت ك رب حتى بعدا در دوران ب
ارزه  جاى سمبل ھاى طبيعى و سحر و جادو را در مب
ه  د ك ان زن ان داي ن خ انسان با  طبيعت مى گيرند، اي
ال مى  بعنوان خدايان اصلى باالترين مقامات را اشغ

ن .  كنند مثال در اساطير سومرى كه يكى از قديمى تري
د ،  وده ان ادر ساالر ب دا م ت تمدنھاى تاريخ و  در اب

) Ninhursahng" ( نين ھور سانگ"  خداى كبير كه
وده  ناميده مى  ه زن ب ت ام را داش ق ن م ري االت شده و ب

ادرى .  است  ِر زن، م ي ب ز خداى ك در خاور ميانه ني
ز را تحت  ه چي م ه و ھ ت داش بوده است كه شوھر ن

ن در دوران   كنترل خويش " شانگ" داشته و در چي
ه  زن خوِد زمين بوده  و بنا بر عقيده رايج ھر آنچه ك
كى از اعضاى  از زمين بيرون مى آمده شباھت به ي

 . بدن وى داشته است 

 زنان در پيشرفت جامعه بدوى  نقش

اشى از  ا ن ھ ن ن دوره ت اھميت و موقعيت زنان در اي
اردارى و  ه در ب شى ك ق موقعيت بيولوژيكى آنھا و ن

ارزه .  زايندگى داشته اند نبوده است ب آنھا در توليد و م
ردان   براى پيشرفت بشريت نيز نقش رى از م م ت ھ م

دارى .  داشته اند گھ از جمع آورى دانه ھاى گياھى، ن
ن گوشت و   بكار گيرى آتش  آنھا، و سپس خت براى پ
ه   غذا كه نقش ت ه داش مھمى در رشد مغزى انسان اولي

براى پخت   است تا اختراع كاسه ھاى چوبى ضد آتش
و پز و ذخيره و نگھدارى غذا و مواد خام در ظروف 
وست  اده از پ ف ت ن طور اس ي م اسب، ھ ن ومحلھاى م
ر از  ت م ھ حيوانات و تھيه لباسھا و وسايل چرمى و م
اده از پشم  ف ت راى اس خ ريسى ب ھمه، اختراع دوك ن

دگى   حيوانات اھلى شده و سپس راع چرخ ريسن اخت
خشى از  ا ب ھ ن ه ت م براى تھيه لباس ھاى پشمى، ھ
ان  ه ھمت زن ه ب اختراعات و ھنرھائى بوده است ك

 . رانده است فراھم آمده و قافلۀ تمدن بشرى را به پيش
وارد،  ن م كى از اي ا ي ھ ن ه ت ما در اينجا بعنوان نمون

مھمى در دست   يعنى اختراع نخ و ريسمان را كه نقش
راع  ا اخت ھ يابى انسان به ھنر و صنعت بافندگى و دھ
ديگر داشته است شرح مى دھيم تا از اين طريق درك 
راعات  ه اھميت ھريك از اخت روشن ترى نسبت ب
ام  ج ديگرى كه زنان در اين مرحله از تكامل بشرى ان

ظر انسان .  داده اند داشته باشيم ه در ن ى ك اختراعات
امروزى به خاطر آنكه در فاصله بسيار دورى از آنھا 

د ن ن وه مى ك ل م اھميت ج ه ك ان، از  .قرار گرفت زن
راع  كه اولين ريسندگان لباسيآنجائ بودند، از اينرو اخت

ان نسبت داده مى شود ه آن راع .  ريسمان ب ن اخت اي
ن   اھميت اش اشي راع م براى آن دوران ھمچون اخت

وده است ار ب خ ه.  ب طور ك ان م ر" ھ ارب زابت ب ي "(ال
(Continued on page  6 ) 

نه تنھا در موقعيتى كامال برابربا مردان قرار داشتند، 
راتب  م وى ب ن ع رام م بلكه ھمچنين از اھميت و احت

ى .  واالترى از مردان برخوردار بودند ه دوران اين ب
باز ميگردد كه ھنوز مالكيت خصوصى بوجود نيآمده 
راكى در  ه و اشت بود و جوامع انسانى بصورت اولي
د ردن ك ي دگى م ا زن ھ شكل از آن ت ل م ائ . كالنھا و قب

راى   مورگان جامعه شناس ه ب ى، ك ائ ك معروف امري
ان  ت وس رخ پ وام س ى اق دگ وه زن ح ار ن ن ب ي اول

حادی ای -Iroquois" ( ايروكواى"  ا ات ايروکوای ھ
ا  5از  ه ت د ک ودن ی ب ال کای شم قبيله بومی در امري

اره  ن ق ه اي ی ب اي ن اروپ اجري ھ زمان قدم گذاردن م
ظام  ی تحت ن ھنوز بشکل بدوی و ماقبل تاريخ، يعت

اى     ). اشتراکی و مادرتبار زندگی ميکردند ك ري در آم
خ  اري رار داد، ت ررسى خود ق ورد ب ى را  م ال شم

رد م ك ي س ق دوران  .  تاكنونى بشرى را به سه دوره ت
ى   توحش ن ع ون سال ي ي ل يا بدويت كه كمتر از يك م

در صد تاريخ بشرى را در بر مى  99چيزى معادل 
ن  ي ه اول ردد ك از مى گ گيرد، آغاز آن به دورانى ب
اعى خود را شروع  م گروه ھاى انسانى زندگى اجت

ار، . مى كنند ار شك ه ك ا ب دت در اين دوره انسان عم
اھى مشغول  ي ه ھاى گ ماھيگيرى و جمع آورى دان

اغدارى و .   بوده است ا كشف ب ريت ب رب دوران ب
ا  8كشاورزى اوليه در  ل آغاز و ت ب  2ھزار سال ق
ى .  ھزار سال ادامه ميابد ه اھل ى است ك اين دوران

ش داي ي ات و پ وان ي ردن ح ت   ك شرف ي دارى و پ دام
ر  كشاورزى و سرانجام جدائى آن دو از ھم را در ب

دا شدن .  مى گيرد ا ج ه ب دن ك م و سرانجام عصر ت
كيت خصوصى،   صنعت از كشاورزى، پيدايش ال م

اعى، دولت و  م ات اجت ق مبادله، پول و سرانجام طب
ان .  شھر نشينى آغاز مى گردد دورانى كه در آن زن

امل از دست داده و در  طور ك موقعيت خود را ب
ل  دي ب ردان ت رده م ه ب چھارچوب خانواده پدرساالر ب

د ردن وحش.  مى گ ى در دوران ت ان ع انس وام ا   ج ي
د از )  بدويت(  ع و بربريت، مادر تبار و در دوران ب

ن .  آن يعنى در عصر تمدن پدرساالر بوده اند راي اب بن
ا در  ھ ن ان ت خ  6اگر زن اري ر از ت ھزار سال اخي

د،  ه ان ت رف بشريت است كه تحت انقياد مردان قرار گ
ى   در دورانى بيش ت ي ع وق از صدھا ھزار سال، در م

 .اگر نه باالتر ولى حداقل برابر با مردان بوده اند

چرا زنان از موقعيت قابل احترامى در 
 جامعه برخوردار بوده اند؟

ه در .  داليل اين امر متفاوت بوده است ك ن از جمله اي
ى  اين دوران كه بشر در مراحل اوليه و ابتدائى تكامل
اى  ھ درت ر ق ي اث خود بسر مى برده است قويا تحت ت
طبيعى بوده و در نتيجه خود را نيز جزئى از طبيعت 
اى  ھ زم ي ان مى دانسته است، و از اينرو حركات و مك
عى  ي گوھاى طب ز از روى ال بيولوژيكى خود را ني

رده است ه عمل .  درك و فھم مى ك ك ن ه اي ل از جم
ن و  ي اردارى زم د ب ن بارداری و زايمان زن را ھمان

كر .  محصول دادن آن مى پنداشته است ن رو ف از اي
مى كرده اند كه رحم زن مانند طبيعت جائى است كه 
د،  تخمى كه در آن پاشيده مى شود سبز شده، مى روي

ردد ن .  و سرانجام تبديل به نوزاد مى گ انسان در اي
ه اطالعى   دوره از نقش مرد در ايجاد نطفه ھيچگون

ه  طف ه ن نداشته است و تصور اين را ھم نمى كرده ك
ن .  زن و مرد باشد  نتيجه آميزش اِر بست عكس، ك ال ب

نطفه را به حيوانات، گياھان و يا يك موجود جادوئى 
م .  نامعلوم مربوط مى كرده است دي چنانکه در چين ق

ه  فكر مى كرده اند كه زن توسط بزاق اژدھا است ك

(Continued from page 1)         ... زن الھه آسمان 
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Elizabeth Barber (ميگويد: 
اه "  وت ه ھاى ك ت ما نميدانيم كشف بزرگ پيچاندن رش

ر  بھمديگر و ايجاد رشته نخھاى طوالنى تر و محكم ت
ان .  به چه دورانى باز ميگردد ولى اين كشف ھر زم

خار  كه اتفاق افتاده ھمچون نقشى كه اختراع ماشين ب
در انقالب صنعتى داشت، راه را بسوى رشته اى بى 
ارو  ى در ك شمار از روشھائى كه باعث صرفه جوئ

ه .  بھبود امكانات بقا ميشد باز نمود ت اختراع چنين رش
دگى  ن اف ھاى نرم و قابل انعطاف ، شرط ضرورى ب

ان مى .  بود  لباس در سطح بسيار اساسى ترى، ريسم
ن،   -توانست براى بستن و گره زدن اشياء  ت رف مثل گ

ه .  نگه داشتن و حمل آنھا  بكار رود ل ه ت از اينجا ما ب
رى،  گي ي اھ ور م ان و ت براى شكار حيوانات، ريسم
دارى و  گھ كمند و دھنه و گردن بند براى گرفتن و ن
ره  اھلی کردن حيوانات و تورھاى حمل اشياء، دستگي
ا  ھ دي ن ھاى نخى براى بلند كردن و حمل آنھا و بسته ب

گر .  ميرسيم دي ك تازه اگر نخواھيم از بستن اشياء به ي
د   با ريسمان و طناب براى تھيه  وسائل پيچيده تر مانن

ر روى آب روى  اختراع بزرگ و مھم حمل و نقل ب
م راى .  الوارھای  بھم بسته شده با طناب سخن بگوئي ب

مثال تور ماھى گيرى چنان وسيله موثرى بودكه حتى 
اى  ھ رى در آب گي ي اھ راى م امروزه استفاده از آنھا ب

اشد اران .  آزاد اغلب غير قانونى مى ب ازه ورزشك ت
د، و   توراندازى را نوعى ورزش مى آورن بحساب ن

د ان می م اقى ن ع .  گرنه ديگر اثرى از ماھى ب درواق
ان در دست انسان  ريسماِن ساده، در رام كردن جھ

ه   چنان نقش پر قدرتى داشت كه گاھى بنظر مى آيد ك
ن در  ي ح زم ت ه ف حكم سالح نامرئى را داشته است ك
زى  دست انسان ابتدا توسط آن انجام گرفته است، چي
كه انسان را قادر ساخته است در مرحله باالئى كھن 
د ن دا ك ي ن راه پ ي . سنگى به ھر گوشه اى از كره زم

اد "  انقالب ريسمان" چنانكه ما ميتوانيم از آن بعنوان  ي
           5."کنيم

واد  دارى م ھمينطور بود سبد بافى كه در حمل و نگھ
را   و حيوانات نقش وآورى آن ه است، و ن مھمى داشت

راع . بايد به زنان نسبت داد ا، اخت ھ مھمتر از ھمه اين
ع  ب ن وده و م ان ب ار زن كشاورزى است كه اين نيز ك
رس گرى را در دست اى دي ك ل ات اب   غذائى جديد و ق

ان .  انسان قرار ميداده است ن زن ز اي در اين مورد ني
ه  ار جمع آورى دان بوده اند كه در اشتغال خود به ك
ن  ي ھاى گياھى و در آوردن ريشه ھاى گياھان از زم
ى  ان اھ به خاصيت دانه ھا، كاشتن آنھا و استفاده از گي
كه از آنھا مى روئيده اند، و سرانجام استفاده از زمين 
مى  براى كشاورزى پى مى برند و با اينكار گام عظي
و  ه جل در رشد بارآوری توليد و پيشرفت بشريت ب

ه كمى .  برمى دارند ل كشاورزى، بخصوص در مرح
ادر ساالرى   پيشرفته ترش زرگ م بنيان تمدن ھاى ب

بعالوه، .  را در يك دوره مھم تاريخی پى ريزى ميكند
ار   نبايد نقش زنان در پزشگى را كه بجھت سر و ك

ات  داشتن شان با گياھان، بتدريج به خواص ب ي رك و ت
رد  آنھا پى ميبرند، فراموش ا، .  ك ارھ ن ك ه اي م در ھ

ا .  تقريبا مردھا ھيچگونه دخالتى نداشته اند آنھا صرف
حه،  ن اسل به كار شكار، ماھيگيرى و جنگ و ساخت

ش ق دى، ن ي ول اظ ت ح ه از ل رى از   ك ت م ب ك رات م ب
دگى  اشتغاالت  اج زن حت اي ه م مربوط به زنان در تھي

قش. داشته اند، مشغول بوده اند ان را   اھميت و ن زن
زارش   در توليد مايحتاج انسانى مى توان دريكى از گ

. مشاھده نمود"  اورينكو"ھاى مذھبى در مورد بوميان 
 :آنھا به يكى از ھيئت ھاى مذھبى مى گويند

وقتى كه زنھا ذرت را ميكارند از ساقه آن دو تا سه " 
ي)  خوشه(   تاگوش  ت د؛ وق وجود می آي ه ب اک" ك ي ان "  م

Manioc)  ( د؛ و مى كارند گياه دو سه تا ريشه ميدھ
د  ن ا چ ھ زى در دست آن ي ر چ ب ھ ي رت ن ت ه اي ب

د چطور . برابرميشود ن دان ي چرا ؟ براى اينكه زنھا م
ه  د ك ن ن بچه بزايند، و چطور ذرت بكارند، و كارى ك

ا را   پس.  ذرتھا جوانه بزنند زھ بگذار كه آنھا اين چي
ا  ارھ ن ك د سر از اي ن دان ي بكارند؛ ما آنقدر كه آنھا م

 6.درنمى آوريم
ه  ه الزم و بعد به كوزه گرى و سفالگرى مى رسيم ك

(Continued from page 5)         .... ى  و اطالع از تغييرات   آن، قابليت كنترل آتش زن الھه آسمان ائ ي م شي
ى  ل بوده است كه در جريان تغييِر مواد خام به كوزه گ

ان .  رخ مى داده است زم ظر انسان آن ار از ن ن ك اي
چنان كار پيچيده و معجزه آسائى بوده كه انجام آن در 
وده  نظر وى تنھا از طريق سحر و جادو امكان پذير ب

ق .  است با اينحال آنچه كه از نظر مردان تنھا از طري
ان  راى زن وده است ب ر ب ذي مكن پ سحر و جادو م
مى در  ازطريق كسب درجه معينى از اطالعات عل
دد  ه م ا ب ھ ى آن مورد كيفيات مواد خام و تغيير شيميائ

ا  آتش ھ ، و اطالعات فنِى مربوطه، براى تغيير شكل آن
ر،  ي ي غ ن ت ان اي خواه در جري به صورت و كيفيت دل

ده." عملى بوده است وزه )  Childe" ( چيل ورد ك در م
  : گرى اينطور ميگويد

ردارى "  ره ب ھ ن ب ري ه ت ي كوزه گرى شايد يكى از اول
جوھر ...  ھاى انسان از تغييرات شميائى در مواد باشد

تصنعت كوزه گرى در اينست كه از طريق آن م وان ي
وب در آورد و   تكه اى از خاك رس را به شكل مطل

رارت دادن آن ا ح د ب ع االى( ب ا ب ه  600ت درج
مى داد)  سانتيگراد ور حالت دائ ن .  به شكل مزب ي ن چ

د  اي ه ب ي ظر انسان اول تغييرى در واقعيت ماده، در ن
ه سنگ ل ب وه ...  نوعى جادو در تغيير و تبديل ِگ ل ج

د ن ل رس...  ك رارت دادِن گ ان ح ري ا  در ج ھ ن ه ت ن
م عوض ه، رنگ آن ھ ك ل كى آن ب زي ي ام ف ك ح ت   اس

ار  7... ميشد ود،ك قت ب وعى خل در نظر آنھا اينكار ن
چ مردى حق  ي ان آن ھ ه در  جري مرموز زنان، ك
دى را مى  وزه جدي ى ك حضور نداشت  ھمين كه زن

ازه" ساخت، آنرا ھمچون  ن  " مخلوقى ت حسي راى ت ، ب
و .  ديگران، روى دست باال برده و به ھمه نشان ميداد

ه كارش  بعد، پس ل ي   از خشك كردن آن در آفتاب، وس
اين صداى مخلوق . را بآن ميزد تا صداى آنرا درآورد

وقتى كه آنرا در كوره می .  جديد بود كه حرف مى زد
اگر كوزه . گذاشت، در كنار آن مقدارى غذا قرار ميداد

ه در آن   در آتش ترك بر می داشت و اين وقتى بود ك
بيش از اندازه ريگ و شن وجود داشت، صداى بلندى 
ه  ري ان صداى گ ظرآن خواست در ن ي كه از آن بر م

   8."فرار ميكرد مخلوق جديد بود كه از آتش
جادوگرِى زنان ، تنھا به كوزه گرى خالصه نمى شد، 

ن   انسانھاى بدوى، ھر چيز عجيبى را كه با دانش ي ائ پ
ت  ادو نسب ه ج د ب مى آوردن خود، سر از آن در ن

خشى .  ميدادند از آنجمله بود كار پزشگى كه بعنوان ب
مى   تماس.  داشت  از جادوگرى به زنان اختصاص دائ

ه كشاورزى و  ال شان ب زنان با گياھان بخاطر اشتغ
ن  رد اي ارب جمع آورى دانه ھاى گياھى، و استفاده و ك
ردن  اعث پى ب ان، ب ودك مواد در آشپزى و غذاى ك

اشى   ويژة گياھان و خواص  تدريجى آنان به خواص ن
ه  از تركيب آنھا مى شد، و اين به نوبه خود، آنھا را ب
ق داروھاى  درمان كنندگان دردھا و بيماريھا از طري

ه .  گياھى تبديل مى نمود طبيعى بود در نظر بوميان ك
د،   ھنوز از نقش ن ت داش بيمارى در مرگ  فرد اطالع ن

و اين نوع مرگ را تنھا  نتيجه جادو  و  چشم زخم 
ده  ا از عھ ھ ن ار ت م ي ان ب ديگران مى پنداشتند،  درم
ود جادوى دشمن را  جادوگرى بر مى آمد كه قادر ب

د ات دھ ج ار را ن م ي وده و ب م ى ن ث ن ن، .  خ راي اب ن ب
جادوگرِى زنان در ھمه رشته ھا، در عين آلودگى آن 
ى در  ن طور ضم ات و تصورات واھى، ب به خراف
ان انسان در  زم بردارنده كليه دانش ھائى بود كه تا آن

بخاطر تقسيم كار جنسى   اين دانش.  اختيار خود داشت
ان مى  د نصيب زن و نقشى كه از اين طريق در تولي

ن .  شد در اختيار آنان قرار داشت باين ترتيب زنان، اي
دان و  ن جادوگران پر تالش و با ھوش، در واقع دانشم
صنعت گران عصر خود بودند كه كاروان بشريت را 

د  علمى و فنى خود به پيش  به مدد دانش ردن ن . مى ب اي
نه تنھا در مورد كوزه گرى و پزشگى، بلكه در مورد 

براى انساِن آن دوره .  ھمه موارِد ديگر نيز صادق بود
قش ان امروز، ن ي ه ب ور، ب زب   ھريك از اختراعات م
اختراع علمى و فنى عظيمى را داشت كه بدنبال خود 
وجود  دگى ب زرگى را در زن رات ب ي ي غ تحوالت و ت
ه  د ك ودن ان ب ن زن ميآورد، و در ھمه اين تحوالت اي

حول .  درجه اول را ايفا می كردند  نقش ا ت ه ب نقشى ك
ردان  جامعه مادر تبار به جامعه پدر ساالر نصيب م

اال محدود   نقش.  مى شود خالقه زنان تنھا به موارد ب
در ھنر سراميك نيز اين زنان بوده اند .  نمى شده است

د وده ان د ب اصوال، .  كه بعنوان مخترع، در آن  سرآم
اس ب د   ھنر تزئين كه براى اولين بار در ل ب دوزى، س

وده  ان ب بافى و كوزه گرى بكار رفت از ابتكارات زن
د .  است ب بعالوه، دباغى و كار با چرم ، بافندگى و س

طرح ھاى  .  بافى نيز ھمه از اختراعات زنان بوده اند
ا  تزئينى روى سراميك، نقش ونگارھاى روى كوزه ھ

د  و وسائل و ظروف گلى، طرح ب ھاى بكار رفته در س
ه  ي ع اول اي سازى و تھيه لباس، ھمگى از ھنرھا و صن
راى  ده و ب وجود آم ان ب بشر بوده اند كه به ھمت زن

امروزه ممكن .  تكامل به نسلھاى بعدى سپرده شده اند
مول  است ھر يك از اين اختراعات به نظر ما امر مع

ا .  و بى اھميتى جلوه كنند ھ دام از آن در حاليكه ھر ك
زرگى  در زمان خود موجد تحوالت و پيشرفت ھاى ب
د وده ان ه ب ي اى اول ھ ان دگى انس . در شئون مختلف زن

د  ع ى و ب واد غذائ زنان در معمارى و ساختن انبار م
د ه .  خانه ھاى مسكونى نيز پيشگام بوده ان طوری ک ب

ه  ك ي ان ا زم ل ت ز، حد اق ي ارى ن پيدايش و تكامل معم
درعصر پدرساالرى  مردان عھده دار آن ميشوند، از 

وده است ان ب رھاى زن ن ات .  ابتكارات و ھ در رواي
از عصر  ه آغ وط ب رب ه م ود، ك ھ ذھب ي مى م دي ق
ان  دگ وان سازن ن ع ان ب پدرساالرى است، ھنوز از زن

اد می شود ده است .  شھرھا ي ورات آم ه درت ك ان ن چ
ر"  سارا" كه ب م غ ي ن ھورون" زن ابراھيم پ -Ben)"( ب

Horon  ى و ل ف راح" س -Uzzen" ( اوزن ش
Sherah" (9على را ساخت ف" بن ھورن      

ا  (Zuni)" زونى "در ميان قبايل  ، ھنوز ھم مردان ب
كاِر زنان در خانه سازى  -فراھم كردن الوار تنھا كمك

ان  ي د؛ در م ى" قلمداد مى شون ا "  ھوپ )  Hopis( ھ
    10.ھنوز تمام كار توسط زنان انجام مى پذيرد

ان  وسط زن در ميان بوميان امريكا نيز خانه سازى ت
كى از كشيش ه ي ك ان ن ھاى  انجام مى گرفته است، چ

خود اززندگى سرخپوستان امريكا   مسيحى در گزارش
اظھار می  دارد كه خانه ھاى آنھا توسط تنھا زنان بر 

ه اى " پا شده و  ان ھيچ مردى تابحال در برپائى ھيچ خ
   11."شركت نداشته است

وسط  ان ت ي وم در مواردى ھم كه خانه ھاى جمعى ب
ردان  موال م ع زنان و مردان ھردو ساخته می شده، م
ه را  ان كار ھاى سنگين مثل بر پا كردن چھارچوب خ

خانه ھاى بوميان  12.انجام مٮداده اند و زنان بقيه آنرا
وسط  ا ت ق ري اسراف در مصر با خانه ھائى كه در سرت

م .  زنان ساخته ميشدند ھمينطور ھستند وز ھ ن ى ھ حت
ام مى  ج ان ان قسمت اعظم كار اين خانه ھا توسط زن

   13.گيرد
د حتى در ساختن معابد قديمى نيز زنان نقش  . داشته ان

  The Heroon of Alyotte در يکی از اين معابد
ر  كه بعد از ساختمان ھاى مصرى و بابلى، از جمله پ
ه  د، حك شده است ك ن ت ا ھس عظمت ترين ساختمانھ

  14.قسمت اعظم آن توسط زنان ساخته شده است 
■■■ 

1-  Amaury de Riencourt  ,Sex and Power 
in History ،p. 30 ، 
- ، ترجمه "  انسان در عصر توحش"اولين ريد ،   -2

19.2محمود عنايت ، صفحه   
3- Bronislaw Malinowski, "the Sexual 
Life of Savages", p. 520, 1929. 
4- Campbell, Oriental Mythology, Matri-
archal Civilization of Harapa in India, 
"Ramakrishna. In Sex and Power in His-
tory ,Amaury de Riencourt,  p. 165, 
(1974). 
5- Elizabet Wayland Barber, "Women's 
Work: the First 20,000 years, Women, 
Cloth, & Society in early Times", p. 54. 
6- J. Gumila, El Orinoco illustrado 
(1745), ii. P. 274-5. In "The Mystic 
Rose", vol. 1 . p.62 , Crawley Ernest. 
7- Childe, V. Gordon. "Man Males Him-
self", pp. 26-79. In  Evelyn Reed, 
Women's Evolution, p. 119. 
8- Gorge Thomson, Studies in Ancient 
Greek Society, vol. 11, p.  

48 . In Evelyn Reed, Women's Evolution, 
p. 119. 

به عنوان يك دوران ١٩٩٠ھا از دھه  كوبايي
اند كه  تناك قحطي ياد ميكنند اما محققان دريافتهحشو

كاھش وزن حاصل از اين بحران در ميان شمار 
ھا به كاھش مرگ و ميرھاي ناشي  زيادي از كوبايي

ھاي قلبي عروقي و ديابت در آنان كمك  از بيماري
  ..                              كرده است

به گزارش خبرگزاري رويترز از ھاوانا، گروھي از 
دانشكده بھداشت عمومي جانزھاپكينز دانشگاه "

در كوبا، اين بحران را كه با سرنگوني اتحاد "  لويوال
در .  جماھير شوروي سابق آغاز شد، بررسي كردند

 ۴٠آن زمان اقتصاد كوبا درعرض چھار سال 
  .درصد سقوط كرد

ود،  در حاليكه دريافت كالري كوبايي ه ب ھا كاھش يافت
كمبود سوخت نيز در آن زمان باعث شد كه اين افراد 
ردد از  راي ت ه و ب ت ذاش ار گ خودروھاي خود را كن

  .ھاي ساخت چين استفاده كنند دوچرخه
مجله "بر اساس اين مطالعه كه در شماره ھفته گذشته 

منتشر شده است، نتيجه آن "  آمريكايي اپيدميولوژي
موجب كاھش چاقي و شمار تلفات ناشي از ديابت و 

  .بيماري عروق كرونر قلب و سكته مغزي شد
  ٢٠٠٢،  و  ١٩٩٧ھاي  در فاصله زماني ميان سال

ھا بر اثر ابتال به  شمار مرگ و ميرھاي كوبايي
درصد و سكته   ٣۵درصد، بيماري قلبي   ۵١ديابت 
  .درصد كاھش يافت ٢٠مغزي 

تا ،    ١٩٨٩موافقان گفتند، بحران اقتصادي از سال 
براي بررسي تاثير كاھش وزن در ميان شمار ٢٠٠٠

وقفه  ھاي بي زياد جمعيت يك كشور به دليل كاھش
مصرف كالري و افزايش فعاليت فيزيكي يك فرصت 

  .منحصر به فرد بود
بخش "يك نامزد دكترا در"  مانوئل فرانكو"دكتر

" اپيدميولوژي بھداشت عمومي دانشكده جانز ھاپكينز
گفت، اين اولين و احتماال تنھا تجربه طبيعي زايده 
شرايط تلخ و ناگواري است كه در نتيجه آن كاھش 

ھاي  وزن مستمر يك جمعيت به دليل افزايش فعاليت
فيزيكي و كاھش مصرف كالري تاثيرات چشمگيري 

ھاي قلبي عروقي و شمار  بر كاھش ديابت، بيماري
  .مرگ و مير به ھر علتي شده است

طبق اعالم سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل، 
تا دو   ٢٠٠يك نفر در روز حداقل به دو ھزار و

  .كالري نياز دارد ٣٠٠ھزار 
 :يادداشت سردبير

اخيرا خبرگزاری جمھوری اسالمی با مخابره 
گزارش فوق سعی در توجيه فقر و گرسنگی در 
ايران و شايد ھم آماده نمودن افکار عمومی برای 
مقابله با تحريم ھای اقتصادی بيشتر غرب نموده 

 ١٩٩٠در حاليکه آنچه که در کوبا در سالھای .  است
اتفاق افتاد با آن چه که در ايران جريان دارد زمين تا 

در کوبا مسئله بر سر مقاومت .  آسمان متفاوت است
قھرمانانه يک ملت کوچک در برابر زورگوئی و 
محاصره اقتصادی  يک دولت تجاوزگر و بزرگ 

بود، و در ايران سماجت و اصرار يک )  آمريکا(
دولت ارتجاعی و جنايتکار برای توجيه فقر و تداوم 

در آنجا يک ملت برای حفظ .  عقب افتادگی يک ملت
استقالل خود و برای آزاد زيستن بود که داوطلبانه 
گرسنگی را پذيرا می شد و در اين جا يک دولت 
برای تحميل اجباری گرسنگی به اکثريت فقير جامعه 
برای حفظ سلطه يک اقليت پولدار و ثروتمند است 

 ■. که از مزايای گرسنگی سخن می گويد

 سالميا جمهوري 
 باو كم وزني در كو  



 

 

 Rowshangar  Volume. 1 No. 10  December  2007  7 

 

 !بي تفاوت ننشينيد . مبارزه با خرافات نيازمند شركت عمومي در اين مبارزه است

شايد مطلع باشيد که ھيئت مديره دست کم  دو مدرسه 
پرگار زرين به نام کاتوليک، کتاب فيليپ پولمن  

) (The Golden Compass and the rest 
of his Dark Materials trilogy وبقيه جلدھای

را از قفسه  موادتيرهکتاب سه بخشی او به نام 
کتابخانه ھای خود و از دسترس خواننده گان شان 

"خارج کرده اند نياز به "  مرکز پژوھش انتاريو. 
ياری شما دارد تا بتواند از حقوق کودکان در مورد 
آزادی، شنيدن و خواندن طيف ھر چه وسيع تری از 
نظريات در مورد مسائل مناقشه آميز به دفاع 

لطفاٌ با صرف دو تا پنج دقيقه از وقت خود .  برخيزد
 .ما را ياری کنيد

ھيئت مديره   ھيئت مديره  مدرسه ھالتون کاتوليک،
 دافرين پيل کاتوليک و،   

Halton Catholic  
 Dufferin Peel Catholic Schoolو     

به نظر می رسد که ما در حال بازگشت به دوران 
ھيئت مديره .  قرون وسطائی تفتيش عقايد ھستيم

مدرسه ای که با بودجه دولتی می چرخد می گويد که 
. ممنوع کردن کتب کامالٌ به نفع دانش آموزان است

نوشته پولمن،  پرگارذرين کتاب مورد بحث، به نام 
برنده مدال کارنگی شده و جزو ده کتاب برترو يکی 
از پراھميت ترين کتاب ھائی  است که  درطی ھفتاد 

با اين ھمه، ھيئت مديره .  سال اخير نوشته شده اند
مدرسه مزبور به علت شکاياتی مبنی بر اين که 
پولمن فرديست خدانشناس و کتاب اش بر عليه 
مسيحيت است، آن را از مجموعه خود حذف و از 

 .دسترس دانش آموزان خود خارج کرده است
تقاضا دارم که با پشتيبانی از موضعگيری قاطع  
 -بر عليه ممنوعيت اين کتاب"  مرکز پژوھش انتاريو"

فقط به اين علت که در مورد مسئله ای   -کتابی ھرو 
مناقشه انگيز ديدگاھی متفاوت را ارائه می کند، به 

 .دفاع از آزادی بيان برخيزيد
ذيالً بعضی از راه ھائی را که می توانيد صمن آن به 

فراموش نکنيد که ھر .  ما کمک کنيد، ذکر کرده ام
گونه ابراز انزجار و ھرگونه اعتراضی، ھرچند 

 اين راھھا عبارتند از. کوتاه، حقيقتاٌ ُموثر خواھد بود
از طريق ايميل نامه ای به سر دبير تورنتو استار   -1

 :يا سر مقاله ای به آدرس زير بفرستيد
-869-416: ؛يا آن را به اين شماره فکس کنيد 

4322    ;  lettertoed@thestar.ca   نامه يا
سرمقاله ھائی به نشريه ھای محلی، دانشگاھی و يا 

برای تماس گرفتن و ارسال  -2 کشوری بفرستيد
مطالبتان می توانيد به وبسايت ھای ھمان نشريات 

       . .                                 مراجعه کنيد
با ھيئت مديره مدرسه ھالتون کاتوليک يا ھيئت  -3

 .امنای دافرين پيل کاتوليک تماس بگيريد
the Halton Catholic School board or 
Dufferin Peel Catholic School Board 
trustees    
http://w3.dpcsb.org/CEC/About+Us/
Trustees.htm 
برای ثبت شکايت ھايتان می توانيد به ھيئت مديره يا 
ھيئت امناء اين دو مدرسه از طريق ايميل يا تلفن زير 

                                               :       تماس بگيريد
Mr. MacDonald, the superintendent of 
curriculum:   
905-632-6300, or 1-800-741-8382 
x123, and/or macdonaldr@hcdb.org 

 :آقای مکدانلد، مدير برنامه آموزشی

 905-632-6300     

کوشش برای محو رد پای نيروھای جھل وخرافه و 
استدالل ايشان دراين .  شرارت از صحنه تعبير گردد 

باره که شرايط خاص مبنی بر بال تکليفی سياسی 
امريکا وپاکستان در قبال رژيم جديد نمی توانست به 
اسالم سياسی پاکستانی اجازه مداخله در قضايای 
افغانستان را بدھد ، خواننده را به گمراھی و انحراف 

ايشان بجای آنکه واقعيت عينی مو .  می کشاند 
جوديت مناد يان اسالم سياسی در کشور خود را 
اعتراف کند  به سراغ ھموندان ايشان راھی پاکستان 

چی کسی نمی داند که مقارن با اوجگيريی .می گردد 
ماھواره ھای شوروی (  جنبش چپ مارکسيستی 

در افغانستان  ،اسالم سياسی در وجود )  وچين
سازمان جوانان مسلمان و گرو ھک ھای ديگر نيز 

چی کسی می تواند فراموش کند که .  سر بر افراشت 
عمال اسالم سياسی افغانستانی از ھمان آغاز اعالم 
موجوديت جنبش خود جوش زنان برای آزادی و 
تامين حقوق شان اين جنبش را ھدف ضربات خويش 

اعمال سبعانه ودھشت افگنانه اسالميون .قرارداد
مانند تيزاب پاشی بروی زنان و دختران "  اخوانی"

دانشگاھی ، تھديد ، لت وکوب و راه اندازی تبليغات 
تحريک آميز و فتنه گرانه عليه ماھيت تحوالت 

را کسی  60فرھنگی در جامعه در سالھای دھه 
پس چگونه ميتوان باور نمود .  فراموش نخواھد کرد 

که اين نيروھا ی ھار  از ھمان فردای  کودتای ثور 
در برابر رژيم جديد که مسلم بود حامل پروگرامھای 
اصالحی از جمله حمايت از نھضت زنان و تامين 

) بيکار  (برابری حقوق ايشان است دست به اال شه 
نشسته و به تحريک واغوای مردم نپر داخته باشند؟ 
آيا اسالف ھمين ھا نبودند که به رھبری خانواده ھای 
معروف رو حانی وابسته به استعمار وقت در برابر 
اصالحات دوره امانی ايستاده ومردم را به شورش 

 وقيام کشاندند ؟ 
نويسنده در کرونو لوژی مرتبه خويش مدعی شده  

ثور يعنی  9که نخستين قيام بر ضد رژيم بتاريخ 
درروز دوم کودتا در عالقه داری زيروک واليت 

اگر قرار باشد مبنا را بر اين .  پکتيا رويداده است 
ظلم ، زور گويی "  قرار دھيم که قيامھا ھمه بر ضد 

صورت گرفته "  و تجاوز بر جان ومال وناموس مردم
که به (  چگونه ميتوان باور کرد که رژيم دوروزه 
)  تعبير نويسنده خود مرده به دنيا آمده بود  آنقدر ! 

ظلم وزور گويی وتعرض به جان ومال وناموس 
مردم کرده باشد ؟ کاش وی مشخص می ساخت که 

دراثر چی حادثه ای رويداده "  قيام علنی"آن 
در مورد بقيه ليست حوادث مساله روشن است .است 

ٌ پس از اعالم پروگرام سياسی دولت يا  ، يعنی اکثرا
بعد از صدور فرمان ھای ھشتگانه اتفاق افتاده ودر 
آن غير از تند روی ، خشونت واعمال نا بخردانه ی 
عمال دولتی وحزبی ، نقش تحريکات حساب شده فتنه 
گران مذھبی و عناصر واقشار امتياز باخته  بر جسته 

بد نيست ياد آور شوم که در .  وغير قابل کتمان است 
گفته ای دھان به دھان "  جھاد"سالھای به اصطالح 

می گشت که بر طبق آن کسی ا ز يک قوماندان 
باالخره ثمره اين ھمه کشت :  جھادی پرسيده بود 

اگر !  بچيم :  وکشتار شما چيست ؟ قوماندان گفته بود 
ما نمی بوديم حاال مادر کالنت از کورس سواد 

 ! آموزی فارغ التحصيل شده بود 

اگر ما نبوديم حاال مادر بزرگت از دوره !  پسرم(  
باز نويسی متن  -سواد آموزی فارق التحصيل شده بود

اين حکايت ).  توسط روشنگر برای خوانندگان فارسی
واقعی به خود ی خود کافيست که ماھيت مسايل را به 

 . ھمگان بی پرده سازد 
آنچه مايه شگفتی و حيرت من شد اين است که آقای  

کذايی "مشرف اصالحات مطروحه از سوی رژيم را 
من نمی دانم که معيار .  خوانده اند "  وفوق ارتجاعی

ايشان برای چنين تعبيری چيست و در کدام نظريه 
سياسی مسايلی چون اصالحات زمين ، سواد آموزی 
عمومی، دفاع از حقوق زنان ، منع سود خواری و 
دختر فروشی ،  کذايی وفوق ارتجاعی خوانده شده 

اگر اين ھا را ارتجاعی بدانيم البد بپذيريم که .  است 
منا سبات فيودالی ، بيسوادی ، محروميت واسارت 

پول ومال )  قبال(زنان و فروش دختران در بدل 
 !گزاف خيلی ھم مترقی وفوق انقالبی اند 

نويسنده مھر يا شير بھای دختران را که از سوی 
افغانی تعيين شده بود ، برخورد  300دولت جديد 

کااليی از سوی دولت می داند و چنين وانمود ميکند 
که مردم کابل اين تصميم دولت را بصورت طنز به 

منظور (ارزان شدن دختران تعبير می کرده اند 
نويسنده اصالحات دولت ترکی است که مھر و مبلغ 

افغانی کاھش داد و بيشتر  300خريد دختران را به 
.  روشنگر  -از آن را ممنوع کرد آيا ايشان متوجه ) 

نيستند که خود اين تعبيرات عمق ذھنيت ھای زن 
ستيزانه و کراھت سنتھای آدمفروشانه را نمايش 
ميدھد ؟ آيا معنای آن اين نيست که دولت بايد می 
گذاشت که دختران کما کان در بدل تويانه ھای 

تويانه پوليست   -در قبال تويانه ھای سنگين(سنگين 
. که داماد قبل از عروسی به خانواده عروس ميدھد

بفروش ميرفتند تا قدر وقيمت دختر پايين )  روشنگر
اگر پايين آوردن مقدار مھر برخورد کاال !  نمی آمد ؟

يی بازن محسوب می گردد نويسنده چگونه يارای 
معرفی سر چشمه آنرا در خود نيافته و تقصيررا 
بدوش دولتی انداخته که کم از کم چنين بر خورد غير 
انسانی را به چالش گرفته و در ارکان آن رخنه وارد 
کرده است ؟ چه انگيزه ای نويسنده را به چنين 

 قضاوت غير عادالنه وا داشته است ؟
راستی  رژيمی که به باور نويسنده از ھمان آغاز  

" کودتا مرده بدنيا آمده باشد، چگونه قادر به اين ھمه 
ظلم وزور گويی و تجاوز به مال وجان وناموس 

شده است آن ھم در روز دوم تولد خود ؟ "  مردم 
چنين تعبيرات شاعرانه چه حقيقتی را روشن می 

 سازد ؟ 
تصور می کنم در اين مختصر نشان داده باشم که  

نويسنده روی انگيزه خاصی خواسته اند بزعم 
خودشان يک نقطه روشن ومثبت در کار نامه دولت 

گويا آن دولت از يک .  مورد تنفر خود باقی نگذارند 
دسته دزدان و رھزنان و آدمخواران وحشی تشکيل 
شده بود و حامل ھيچ ايديالوژی ، آرمان و اصال 
حات سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرھنگی در 

آيا اشاعه چنين روشی در رابطه به .  جامعه نبود 
بررسی و تحليل مسايل تاريخی کشور ترويج ابتذال و 

 بد آموزی در عرصه روشنگری نخواھد بود ؟ 
اميد است آقای مشرف از اين تذکرات دوستانه به بر 

 ■. داشت منفی از نيت من نرسند 

وان  ر عن ی زي ب طل گر م م روشن ت " در شماره ھش
وده  از ...."  تذکری کوتاه در باب يک نبشته آقای ست

ی مشرف چاپ شده  ای عل قلم دوست عزيز من آق
ای .  است  ظر آق محور بحث نويسنده  اين است که ن

ن اسالمی  دي جاھ بش م که جن ن ورد اي ستوده در م
ه آزادی  وط ب رب افغانستان در مخالفت با رفرمھای م

از .  زنان و دھقانان شکل گرفت ، صايب نبوده است 
گران  آنجا که آقای مشرف در پايان نوشته خويش دي
م  د ، من ھ ده ان را نيز به شرکت در بحث فرا خوان

 .خواستم تا نظريات خويش را مطرح نمايم 
آنچه که آقای ستوده فرموده اند البته که شامل تمام  

جھات حقيقت اوضاع نيست ولی بخش عمده حقيقت 
اما آقای مشرف نيز به نيمه .  را تشکيل می دھد 

حقيقت چسپيده و بجای آنکه با يک بررسی کامل 
وحقيقت جويانه مساله مورد نظررا به تحليل و  
ارزيابی بگيرند ، در نقش يک روايتگر يکسو نگر 

من نه موضعگيری سياسی .  وعنود عمل کرده اند 
نويسنده بلکه روش بررسی ايشان از رويداد ھای 
مربوط به برھه ی معين تاريخی کشوررا سزاوار 

 .نقد می دانم 
می دانيم که ھر بحثی اگر بر ھنجار ھای پذيرفته 
شده استوار نباشد به نتيجه گيريی نا درست می 
انجامد بخصوص اگر راوی يا تحليلگر بخواھد بدون 
در نظر داشت جوانب مختلف مساله به قضاوت 
ٌ به خطا خواھد رفت  . واصدار حکم بپردازد قطعا

مبرا بودن ذھن از پيشداوری ، ثبوت صحت اسناد 
ومدارک ، در نظر گرفتن ويژگی ھا وشرايط داخلی 
وخارجی دوره مورد نظر بمثابه مجموعه ی ھمبسته 
ومرتبط بھم که در تاثير گذاری متقابل حوادث معين 
را به بار می آورند ، از شمار لوازمی اند که ھنگام 

 .تحليل وبررسی بايد در نظر گرفته شوند 
آقای مشرف به درستی يکرشته فاکتھای تاريخی را 

در  1357در رابطه به پيامد ھای کودتای ثور 
افغانستان و عملکرد رژيم به شکل کرونولوژيک ياد 
آورشده اند ولی تالش ايشان بر اين بوده است تا 
واقعيات تاريخی را بدون پيوند با جوانب مختلف 
. قضايا در استخدام مدعيات خويش در آورند 

نويسنده بر اين نکته مصرانه تاکيد ورزيده که قيا م 
ظلم، "  ھا وشورش ھا ی ضد رژيم صرف در برابر 

زور گويی تجاوز بر جان ومال وناموس مردم 
معنای ديگر اين .  صورت گرفته است ..."  و...و

وبقول ( برداشت اين است که گويا اصالحات انقالبی 
مطروحه از سوی "!)  کذايی وفوق ارتجاعی "ايشان 

حاکميت حزب دموکرتيک خلق افغانستان در جامعه 
سنتی ومذھب زده ھيچگونه واکنش منفی ومخالفتی 

يعنی زمينداران بزرگ، .  را بر نيا نگيخته است 
مالھا وخانواده ھای معروف به اصطالح روحانی  
متنفذين وسود خواران شھر وده ھمه از اين 
اصالحات بر ضد منا فع خود استقبال کرده اند چرا 

 ! ! بوده است " کذايی وفوق ار تجاعی"که ھمه 
ٌ مواردی که ازسوی وی ياد آوری شده است   مسلما

جز (غير قابل انکار بوده و گمان نمی رود که کسی 
بتواند )  عناصر متعصب ، خيره سر ووجدان باخته

از لغزشھا ، اشتباھات ، جنايات وبيداد گری ھای 
ولی ھمان گونه .رژيم دفاع نموده يا آنھارا توجيه کند 

که اشاره رفت يکسو نگری نو يسنده می تواند به 

  روشنگر عزيز، 
 اين فراخوان

 براي دفاع از آزادي بيان 
 ! در مدارس عمومي انتاريو ست 
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اين نامه ھم زمان به سه نشريه روشنگر، شھروند و 
ايران استار  و ھمچنين به پر بيننده ترين  سايت ھای 
چپ فارسی زبان يعنی به ترتيب  روزنه و آزادی 
بيان نيز ارسال می شود در صورت جوابی از ھر 
کدام از اين نشريات باز در سايت ھای مذکور و از 

 .جمله سايت خود من بابک يزدی درج خواھد شد
 

com.babakyazdi.www 
com.yahoo@babakyazdi 

 
فارسی زبانان شھر تورنتو بيشتر از طريق نشريات 
شھر ارتزاق فکری شده و مھندسی افکار آن ھا را 

ھمانطور که در کشور . اين نشريات شکل می دھند
سوئد راديوھا و در لوس آنجلس تلويزيون ھا اين 

از اين رو بھتر است که . نقش را به عھده گرفته اند
 .نشريات اين شھر را کمی بھتر و بيشتر بشناسيم

شھر تورنتو بيش ازده نشريه  ھفتگی و ماھيانه  دارد  
و حدود ھمين تعداد ھم در ده سال گذشته آمده و رفته 

بيشتر اين نشريات رنگين نامه، آگھی نامه و .  اند
تعداد اندکی ھم  واقعا ننگين نامه ھستند که بيشتر آنھا 
را طيف راست، سلطنت طلب، نيمه اسالمی، نيمه 
ليبرال، بی خيال دموکرات و نان به نرخ روز خور 

به ھمين دليل اين مطلب را با آنھا .  می چرخانند
نشريه مھم شھر يعنی روشنگر،   ٣کاری نيست، و به 

 .شھروند و ايران استار خواھم پرداخت
 

 :شھروند
نشريه شھروند نشريه ايست که بيش از پانزده سال 
است يکی از نشريات و شايد مھمترين نشريه شھر 

اوايل .  بوده و توانسته است خودش را جا بيندازد
راست ھا آن را چپ می پنداشتند و چپ ھا آن را 

نشريه ای است که گرايشات توده ای اکثرتی .  راست
دارد و جنبش ملی اسالمی را به خوبی نمايندگی 
کرده و در فروش دو خرداد به مردم شھر نقش به 

در اوج برو بيای دو .  غايت خوبی بازی کرده است
خرداد ھر ماه سردمداران اين جنبش  را به خارج 
دعوت کرده و مردم را به سخنرانی اين پيامبران 

... آزادی اش از قبيل گنجی و نبوی و رۀيس دانا و 
باھر عطسه ای از منتظری و يا .  مشغول می کرد

ولی اعتراضات .  خاتمی آنھارا به عرش اعال می برد
و اعتصابات کارگری را يا نمی ديد و يا فراموش 
می کرد ويا در گوشه ای بی رنگ و لعاب مطرح 

در چند سال گذشته سرود انترناسيونال را .  می کرد
در گلزار خاوران عامدانه سانسور کرده  ولی ده ھا 
صفحه را به گنجی و شيرين عبادی اختصاص داده،  
انتظاری ھم از اين نشريه بيش از اين نيست چون 

 .جنبش خاصی را نمايندگی می کند
ھر چند وقت يکبار ھم يکی از آنھا از شھروند جدا 
شده نشريه ديگری با ھمين مضمون و کمابيش با 
ھمين خط می زند و پس از چند صباحی در رقابت با 
. برادر بزرگترش شکست خورده و  تعطيل می شود

يکی از .  اسامی آنھا را بخواھيم قطار کنيم کم نيستيند
ھمکاران شھروند که چند سال پيش از شھروند جدا 
شد در نشستی با من مطرح کرد که من می خواھم 

نشريه ای را تاسيس کنم که به جز حقيقت چيزی را 
من در پاسخ به او گفتم که حقيقت چی و کی؟ !  ننويسد

حقيقت چه جنبش و طبقه ای را ؟ و اين  ظاھرا 
به او نشان دادم که بيش از .برايش غير قابل فھم بود

يکصد کانال تلويزيونی در اين شھر بيشترشان  دارند   
در حقيقت سر مردم را گرم می کنند تا سرمايه و 
مناسبات سرمايه داری راحت تر به بازتوليد خود 

گفتم اکثر نشريات حقيقت را می نويسند و .  ادامه دھد
اکثر مديا حقيقت را می گويند ولی حقيقت جنبش و 

در شھر تورنتو حزب و جنبش .  طبقه ی خود را
سال کمپين عليه دادگاه  ٣کمونيست کارگری  نزديک 

جريان  ١٠٠ھای شريعه را به ھمراه بيش از 
کانادايی راه انداخت و در نھايت پيروز شد و شھروند 
حتی يک مورد ھم با فعالين اين جنبش مصاحبه نکرد 
و حتی در اين مورد ھم اگر چيزی نوشت با فالن دو 
خردادی و توده ای اکثريتی مصاحبه کرد نه با ھما 

در اين شھر اگر سگ يک ايرانی در مسابقه .  ارجمند
شھروند عکس اش را در صفحه اول .  ای اول شود

يکی در فالن  مسابقه و يا در .  خود بزرگ می زند
فالن مدرسه   کمی بھتر و بيشتر از ديگران بوده  
شھروند در بوق و کرنا می کند، فالنی قھرمان بھمان 

 ... و!  چيز می شود
صفحه آن به قھرمانان  ٨٠صفحه شھروند  ١٠٠از  

دو خردادی ، توده ای اکثريتی و اخيرا سلطنت طلب 
اختصاص دارد  و اين ھا ھمه حقيقت است ولی 
.  حقيقت جنبش راست و دو خردادی و ملی اسالمی

ھر وقت ھم با به روايت خودش اپوزيسيون مصاحبه 
می کند در جناح راست داريوش ھمايون و رضا 
پھلوی را دارد و در جناح به فکر خودش چپ از 
فرخ نگھدار شروع کرده و در راه کارگر درجا می 
زند و چشمش در مورد چپ فراتر از آن نمی تواند 

 !بيند
اينکه مريم نمازی دو سال پيش برای اولين بار  
جايزه ی سکوالريست سال را از آن خود می کند و 
نشرياتی مانند گاردين ھم مجبور به انعکاس آن می 
شوند نيز حقيقت است ولی چون ربطی به جنبش آنھا 
ندارد برای شھروند مھم نيست ولی در ھمان ھفته 
مثال تيتر شھروند اين است که گربه ھم سايه براھنی 

 !عطسه کرد
 

 :ايران استار
ھفته نامه ايران استار به نظر من مثل آش شله 
قلمکار است و کمابيش ھمه چيز در آن يافت می شود 
ولی بی نظم است و اگر کسی بخواھد مطلبی را در 
آن پيدا کند بايد تمام روزنامه را بخواند تا مطلب 

شھروند در اين مورد حد اقل .   مورد نظر را پيدا کند
ايران .  نظم يک نشريه امروزی و مدرن را داراست

استار ھر چند گوشه ای از جنبش ملی اسالمی را 
گرفته ولی چندان بلند گوی جدی يی برای کسی نشده 
و زندگی اش را می کند و نشريه ای خنثی شده و کم 

اميدوارم به سرنوشت .  کم دارد حاشيه ای می شود
 .روزنامه ايرانيان دچار نشود

 
 : روشنگر

ماھنامه روشنگر اما در اين ماه  نھمين شماره خود 
ھزار  ۵کمتر از يک سال تيراژش از . را منتشر کرد

رسالت خود را .  به باالی بيست ھزار رسيد
روشنگری و مذھب ستيزی و مبارزه با خرافات و 
تبليغ بی خدايی ، آتۂيستی و سکوالريستی مطرح 

و در اين عرصه نيز فعال و کوشا نيز .  کرده است
و به ھمين دليل جای تبريک و تشکر را .  بوده است

جنبش بی خدايان را تا حدودی انعکاس داده  .  دارد
، "چرا مسلمان نيستم"نشانه آن ھم مطالبی  از جمله 

. جايزه سکوالريست سال را به خود اختصاص داد
اين برای جنبش سکوالريستی، آتۂيستی و بی خدايان 
افتخاری را نصيب ھمه کرد ريچارد داوکينز در 

 :بخشی از پيام خود بدين مناسبت ميگويد
من مدتھاست احساس ميکنم که کليد دفع تھديد "

جھانی تروريزم و ظلم اسالمی در غايت امر در 
و مينا احدی رھبر کاريزماتيکی  ،بيداری زنان است

متن کامل  "است که در راه اين ھدف فعاليت ميکند
پيام داوکينز در ساتيھا و از جمله سايت مينا و 
روزنه ھست که از آوردنش در اينجا خود داری می 

داوکينز  در پايان پيامش چنين می گويد    .کنم
بنابراين شجاعت اکس مسلم که بپا خاسته و راه "

مبارزه با اين دين را در پيش گرفته شايسته بيشترين 
مينا احدی در صف .  ستايش ھا و سپاس ھای ماست

من به .  قرار دارد]  اکس مسلم[  مقدم اين گروه شريف
او درود ميفرستم و دريافت اين جايزه بس شايسته 
 . بعنوان سکوالريست سال را به او تبريک می گويم

انعکاس خبر نام   مينا احدی به عنوان سکوالريست 
. سال را  اکثر رسانه ھای مھم جھان انعکاس دادند

نشريات و راديو و تلويزيون ھای زيادی در 
سرارسر جھان  با مينا احدی مصاحبه کرده، تبريک 

 .گفته و يا اين خبر را انعکاس دادند
طبيعتا از نشريات فارسی زبان  راست، توده ای 
اکثريتی، دو خردادی و حتی چپ سنتی که اين 
جنبش بی خدايی و ضد مذھبی  مقدسات آنھا را زير 
سؤال برده بود انتطاری جز سکوت و سر به زير 

آن .  اما سوال اصلی من  اين است.  برف کردن نبود
ھم خيلی جدی از روشنگر، من نه به عنوان يک 
فعال جنبش کمونيستی و کارگری، نه به عنوان فعال 
جنبش برای آزادی زندانيان سياسی، نه به عنوان 

بلکه ...  فعال عرصه پناھندگی  و زنان و کودکان و 
به عنوان يک فعال جنبش و عرصه بی خدايی و 
سکوالريستی و يک نفر انسانی که از منجالب اسالم 
بيرون آمده و افتخار ھمکاری با روشنگر ھم دارم 
سؤال می کنم که آيا نشريه روشنگر که به درست 
ادعای ضد مذھبی، بی خدايی و سکوالريستی دارد  
در اين مورد چه چيزی را انعکاس داد؟ البته در 
اوايل يکی دو مورد سر و ته بريده اگر نگويم 
سانسور شده اشاره ھای کوچکی به جنبش اکس مسلم 

خيلی ھا انتظار داشتند اولين نشريه ای که به .  کرد
شايد .  مينا احدی تبريک می گويد روشنگر باشد

ولی جای آن نبود که اگر با .   انتظار بی جايی بود
مينا احدی مصاحبه نمی کرد، اگر به ايشان تبريکی 
نمی گفت حد اقل در يک جمله خبر واقعه را منتشر 

مينا احدی جايزه سکوالريست سال "می کرد که مثال 
آيا ترس روشنگر اين بود که !   ؟"را از آن خود کرد

باز ھم  آن را به حزب کمونيست کارگری منتسب 
کنند؟ آيا ريچارد داوکينز ھم منتسب به حزب 

 کمونيست کارگری بود؟
البته خيلی ھا پاسخ شا ن اين است که حزب 

ساعته دارد،  ٢۴کمونيست کارگری تلويزيون 
نشريات و سايتھای متعددی دارد و خودش به قدر 

آيا پاسخ روشنگر ھم !  کافی اين کار را کرده است
 ھمين است؟

خيلی ھا می گويند حزب کمونيست کارگری نخود 
ھر آشی ھست از مساۀل کارگری گرفته تا 
پناھندگی، تا زنان، تا کودکان، تا عليه سنگسار و 

و شما فقط ... اعدام، تا جنبش دانشجويی و جوانان و 
آيا پاسخ روشنگر ھم ھمين  !   به يک عرصه بچسبيد

 است؟
البته من بايد اذعان دارم که اين حزب عليرغم ھمه 
نقاط ضعف و قوتش نه تنھا در جنبش کارگری 
(Continued on page 10) 

" چرا مسييحی نيستم"از تسليمه نسرين و خود من، 
از برتراند راسل و مطالب تحقيقی و با ارزش ديگر 
و از جمله  مطالب خود سيامک ستوده و داوکينز و 

رک گويی، مذھب ستيزی و خرافه .  ديگران است
زدايی نشريه چنان بود که در اوايل خيلی ھا آن را به 

شايد .  حزب کمونيست کارگری منتسب می کردند
چون تا به حال تنھا اين حزب و جنبش بوده که به 
طور واقعی برعليه خرافات و مذھب بطور جدی و  

اين نشريه ھر .  سيستمايتک مبارزه و کار کرده است
چند آگھی ھم دارد ولی  آگھی نامه نيست، کسی از 

بلکه دست اندرکاران آن با .  طريق آن نان نمی خورد
اينکه سعی می کنند از نان خود نزنند ولی  بيشتر از 
جيب مبارک  ھم خرج می کنند تا نشريه تداوم داشته 

انسان ھای شريفی ھستند که بيشتر وقت و .  باشد
زندگی خود را در راه آگاھی دادن، خرافه ستيزی و 
 .افشای مذاھب و روشنگری جامعه صرف می کنند

اين نشريه خود را به جنبش ضد مذھبی و بی خدايی 
کار فنی، صفحه .  و سکوالريستی  متعلق می داند

به جز چاپ ...  آرايی، پخش، اديت،مديريت داخلی  و
و فعال .  اين نشريه  ھمه داوطلبانه صورت می گيرد

با اين ھمه نشريه ای .  با تنگنای مالی روبرو است
 .است دوست داشتنی و خواندنی

چنين نشريه ای حق دارد از انسان ھای آگاه و مسؤل 
از آنھا نه تنھا نظر .  و دردمند جامعه طلبکار باشد

بخواھد، برای بھتر کردن اش، برای پربارتر شدن 
. اش و تبليغ  و ترويج آن و برای پخش و نشر آن

اگر روشنگر به بخشی از نياز جامعه پاسخ گفته حق 
 . ھم دارد از جامعه بخواھد تا به نياز آن پاسخ بدھند

و اما از طرف ديگر  مردم و جامعه از چنين نشريه 
انسانھای مسؤل و آگاه .  ای انتظاری بيشتر دارند

جامعه حق دارند در مورد آن نظر بدھند و تحقيق 
انتقاد کنند و از اين منظر من نيز که از اولين .  کننند

شماره اين  نشريه دستی  بر آتش آن داشتم نقدی ھم 
 .نيز  به آن دارم

دقيقا در بحبوحه شروع کار و نشر روشنگر جنبش 
آتۂيستی و بی خدايی ايرانيان وارد مرحله تازه ای 

عده ای از ايرانيان با اسم و رسم  و علنی کردن .  شد
عکسھای خود در مديای عمومی کشورھای اروپايی 
از آلمان گرفته تا انگليس و اسکانديناوی ديگر نه از 
موضع دفاعی که از موضع تعرضی به اسالم مطرح 

و ما ديگر مسلمان !  کردند که ما از اسالم برگشته ايم
و تا !  جرمی که در اسالم سزايش قتل است.  نيستيم

اينھا .  کنون خيلی ھا به ھمين جرم اعدام شده اند
بدون ھيچ گونه ترسی از فتوا و تحديد آخوندھای 
مرتجع و مراجع مرتجع تر آنھا در ھر کشور ده ھا 

انعکاس وسيع .  نفر عکس ونام خود را علنی کردند
اين جنبش  چنان بود که اسالمی ھا نيز در خيلی 
موارد عقب نشينی کردند و به جز چند تھديد 

ھمانطور که در تورنتو در مقابل روشنگر چنين (
و اين پيروزی .  ھيچ غلطی نتوانستند بکنند)  کردند

بزرگی برای جنبش آتئيستی و سکوالر نه تنھا در 
خبرنگار در  ١۵٠بيش از .  ايران بلکه در جھان بود

يک روز مينا احدی را محاصره کرده تا از اين اقدام 
.  شجاعانه  و شھامت بی نظير اين جمع مطلع شوند

پليس آلمان مجبور شد امنيت مينا احدی رھبر اين 
جنبش را به عھده گرفته و او را  تحت محافظت خود 

از سی ان ان تا بی بی سی، از گاردين تا .  قرار دھد
راديو فردا، از صدای آمريکا تا راديو فرانسه ھمه 
مجبور شدند اين جنبش را به رسميت بشناسند و با 

و يا گوشه ای از آن را .  رھبرانش مصاحبه کنند
 .انعکاس دھند

ماه گذشته مينا احدی در بين ده شخصيت مبارز، 
سکوالر و آتۂيستی که کانديد سکوالريست سال بودند  
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ا  ا ب روھ ي ن ن گرفتن بود واگراترين و حتی متناقض تري
ی  ائ روھ يک ديگر ھمکاری داشتند، و ھر کدامشان با ني
د ن ت ی داش ائ اھت ھ د شب ارن در ک . که امروز دست ان

تصويری که ما از مسيح در دست داريم در نگاه نخست 
اما ھنوزھم برخی از خصيصه . بسيار متناقض می نمايد

ر  ب ی رھ ا حت ی، ي ان اه آسم ادش ا پ ھای قديس قديمی ي
ان تضادھای .  کارگری  را در بر دارد ي قط ب ن ف اما اي

ن است و ."  درونی زمان ماست که با اين تضادھا عجي
 : پيشتر گفته است

ر روشی "  اکثر نمايندگان الھيات مدرن قيچی ھا را بنا ب
ات  انتقادی که محبوب داوود اشتراوس است روی منتخب

بخش اسطوره ای انجيل ھا  چيده :  مزبور بکار می برند
د  ان اقی می م شده و دور انداخته می شود، و ان چه ب

ام .  گمان می رود  که ھسته تاريخی آن باشد ج ا سران ام
ون  ي ھ م در دست ھای ال خی ھ اري حتی ھمين ھسته  ت
ی  ل ي ر است خ زي اگ ن
ر از آب در  الغ

د ح، ... آي ي ام مس ن
ه دقت  درغياب ھرگون
ون  ي ھ تاريخی، برای ال
ه  ل ب دي ب ان ت ت روتس پ
ده  بشکه ای تو خالی ش
ھی  ال ت ه ھر م است ک
کار خود را در آن  اف

ح را . ميريزد يکی مسي
ھوادار خيلی امروزی 
د،  ن ی ک وزا م ن ي پ اس
ک  ری از او ي گ دي
سوسياليست می سازد، 
و در ھمان حال الھيات 
ه ای  رف ی ح م رس
و  رت بالطبع به او در پ
مذھبی دولت مدرن می 

اين اواخر رسم .  نگرد
ح را  شده است که مسي
وان  بيش از پيش به عن
نماينده تمام آن کوشش 
ھائی که امروزه مدعی 
داشتن جايگاھی طراز 
ات  ي ھ ت در ال س خ ن
د  ن ت زرگ ھس پروس ب

ه ]   10."[ جا بزنند ه ب يست ک عجب ن چ جای ت پس ھي
را  وی گ ي دان )  سکوالر( اصطالح تاريخ نگاری دن ن چ

می  نيازی به پژوھش در باره سرچشمه ھای مسيحيت ن
ده  بيند اگر که از اين ديدگاه شروع شود که مسحيت آفري

ظر درست می .  يک شخص واحد بوده است ن ن راي اگ
بود ما می توانستيم مطالعه در باره پيدايش مسيحيت را 
ان شاعر مسلک  ھ ال ت ه م ول کنيم و توصيف آن را ب

ی . خودمان واگذار کنيم ذھب ه م ه ب ن ک اما به محض اي
جھانی فکر می کنيم که نه محصول يک ابرشخص تک 
رق  ه است موضوع ف ع و تنھا بلکه محصول يک جام

د دايش . ميکن ي ان پ اعی در زم م اوضاع و احوال اجت
د وم ان ل ع ده و م ه ش اخت ن وخصلت .  مسيحيت کامال ش

ه دقت  دازه ای ب ا ان ن را ت حيت آغازي اجتماعی مسي
ن  ي خست ميتوان از روی نوشته ھای متعلق به مسيحيت ن

  .مطالعه کرد
ه طور  ارزش تاريخی انجيل ھا و اعمال رسوالن را، ب

ا  ار ھومر ي ه قطع، نمی توان ھيچ باالتر از اشع ران ت

ه  د ک تبديل شده است، که درست برای اين پول می گيرن
ده   ه می شود زن ا ک ج ا آن دی را ت کر آخون ف وه ت ي ش

د .  نگھدارند اي اين ھا، البته، در اذاء پولی که می گيرند ب
 .کاری بکنند

خی و  اري ژوھش ت ه روش ھای پ نقد متاخر انجيل، ک
ار می  ه ک تحليل منابع رادر مورد نوشته ھای انجيلی ب
بندد، به جدال بر سر شخضيت مسيح چرخشی تازه داده 

تصوير سنتی مسيح را متزلزل کرده است؛ اما از .  است
ون صورت  ي ھ ا ، از سوی ال دت ار،عم ن ک آنجا که اي

ر ائ و ب رون وسط ب خست ت و *  گرفته، از موضعی که ن
وسط آ تف. سپس توسط ديگران، و بخصوص ت ال ، * ک

آين موضعی بود حاکی از .  اتخاذ شده  کوتاه آمده است
اين که با توجه به وضعيت منابع، ھيچ دريافت نوينی از 

جو .  مسيح را نمی توان ارائه داد ل، جست نقد نوين انجي
ال می  ب ی را دن ن برای دست يافتن به چنين دريافت نوي

ان  کند، و ھمواره به ھم
ه  نتيجه ای می رسد ک
حيت  رو مسي ل تمامی ق
ه آن  ن ب در قرون پيشي

ھر يک از :  رسيده بود
ا  و  ان ھ ون  آرم الھي
ود را در  ات خ ي روح
م  ي رس ح ت ر مسي تصوي

رد ی ک ف .   م ي وص ت
ل  ث م، م ت س ي ھای قرن ب
رن دوم  توصيف ھای ق
از مسيح، نه آن چه را 
که مسيح حقيقتا آموزش 
می داد، بلکه آن چه را 
ن  ان اي دگ ازن ه س ک
د  توصيف ھا می خواھن
ح آموزش داده  که مسي

 . باشد، نشان می دھند
ن  ر اي کالتف تيزبينانه ب
گشت  ا ان ھ ردازي پ خيال

 :ميگذارد
ات "  ي ھ اه ال دگ از دي

ح  اجتماعی ادراک مسي
ان ھر  ي ن ب متعالی تري
نيروی فعال اجتماعی و 
اخالقی در ھر دوران 

ده  ذران است؛ و در تبدالتی که اين ادراک مدام از سر گ
است، در رنگ باختن  خصيصه ھای  کھنه اش و جال 
رای  زار را ب ن اب ري يافتنش با رنگ ھای نو، ظريف ت
عاصر در  دگی م ه در زن اندازه گيری تحوالت حاصل

ا   --دست داريم ه ت ت رف ويش گ ن ع ان ھای م از اوج آرم
اه .  اعماق مادی ترين کنش ھايش اين تصوير از مسيح گ

اه خط و  ی را دارد، گ ان ون کری ي ف ت خط و خطوط م
اه خط و خطوط  خطوط تفکر امپراطور روم را و گ
تفکر ارباب فئودال را در يک روستا، استاد کار صنف، 
د  رون کرشھ ف روستائی زجر کشيده و يا خط وخطوط ت

و اين  خصيصه ھا ھمواره حقيقی ا ند، ھمواره . آزاد را
ده  ر عھ ی ب زنده و جان داراند، مادامی که الھيون مکتب
قط خصيصه ھای دوران  نگيرند ثابت کنند که فقط وف
ا  ل ھ جي ه در ان د ک ن خودشان خصيه ھای مسيحی ھست

ن خصيصه . مذکور است دست باال يش اين است که اي
ه  رد ک ي ھا از اين واقعيت ظاھری تاريخی بخود می گ
ھنگامی که جامعه مسيحی رو به  گسترش يافتن و شکل 

گر بود که يک فرقه او را  قھرمان يا مرشد خود می 
ور می  زب ه م رق ا رشد ف دانست، اھميت شخص او ب

ا .  بايست افزايش می يافت ه ھ ان ه ای از افس ال اکنون ھ
حول اين شخص شروع به شکل گرفتن کرد، مؤمنان دو 
آتشه شروع به اين کردند که ھرچه دلشان می خواست 
د ن اف ب ه ب ال ن ھ . که مرشدشان گفته باشد، در تار وپود اي

ه می  ردن اضاف ی ک ان ان آرم ھر چه بر عمر اين جري
شد، جريان ھای موجود در درون اين فرقه بيشتر سعی 
ود  کردند آن خصيصه ھائی را که در نظرشان گرامی ب
دار  ت ه اق ظور ک ن ن م ه اي به تصوير موجود بيفزايند، ب

ه .  مسيح را به اين چيزھا ببخشند ون تصوير مسيح، آن گ
که در افسانه ھا ترسيم شده بود، وابتدا دھن به دھن می 
ه  ل ب دي ب گشت و سپس به نوشته در آمد، بيش از پيش ت
تصوير يک ابر انسان، تبديل به مظھر تمام آرمان ھائی 

ود ده ب روران ا .  شد که اين فرقه جديد در ذھن خود پ ام
زون   اقضی روز اف ن د دچار ت اين تصوير در اين فراين
می  م ن ا ھ گر ب شد چرا که خصوصيات چندگانه آن دي

                                              .                                                                                                                            خواند
رخوردار و  وار ب ی است ھنگامی که اين فرقه از تشکل
تبديل به کليسائی فراگير شد که يک گرايش معين بر آن 

ی تسلط يافته بود، يکی ازوظايفش تشکيل  ون مجموعه مت
ه  ود ک ثابت، فھرستی از نوشته ھای نخستين مسيحی  ب

ا شامل .  آن را اصيل می شناخت ت ع ي اين مجموعه طب
تمام .  آثاری می شد که با گرايش مسلط ھم خوانی داشت

انجيل ھا وديگر نوشته ھائی که تصويری ديگر گونه از 
ز" مسيح به دست می دادند به عنوان چيزھائی  ي ، " کفرآم

ي ا اطم رد نقالبی، جعلی که نمی توان کامال به آنھ ان ک
ع .  نفی شدند اين نوشته ھا ديگرتوزيع نمی شدند، در واق

ده و نسخه ھای  تا آنجا که ممکن بود ممنوعه اعالم ش
ن .  آنھا نابود شدند دودی از اي ع داد م ع به ھمين جھت ت

د ده ان ي ا رس دست م ا ب ن .  نسخه ھ ه جزو اي اری ک آث
ا در حد "  ويرايش" مجموعه پذيرفته شدند سپس  د ت شدن
ار .  امکان ھم خوانی داشته باشند ن ک ه اي ان ت اما خوشبخ

چنان سطحی انجام شد که رد پاھای اوليه، توصيف ای 
ن  ناھم خوانی، اين جا و آن جا ديده می شوند و مسير اي

 .تحول را بر مال می کنند
د در درون  اي کليسا به ھدف اش که يک دست کردن عق

ط .   خود بود نرسيد و نمی توانست ھم برسد تحول رواب
ات و حرکت ھای  اجتماعی پيوسته انواع واقسام نظري

ی آورد د م دي ا پ س ي ل ی را در ک ن وي ت  .  ن رک ه ب و ب
ه  ی ازتضادھائی که در تصوير مسيح که کليسا آن را ب

رسميت شناخته بود به رغم ھمه ويرايش ھا و تصفيه ھا 
شه می  ي م وع ھ ن ت باقی مانده بودند، اين گرايش ھای م
ه  توانستند چيزی را در آن تصوير پيدا کنند که می شد ب

يب .  عنوان تکيه گاه مورد استفاده قرار داد رت ن ت ه اي ب
حی  نبرد تضادھای اجتماعی در چارچوب  کليسای مسي
به صورت مجادله ای محض بر سر تفسير کلمات مسيح 
ويسان سطحی  خ ن اري رد، و ت ی ک ائ م ه خودن آغاز ب

زرگ  ای ب گھ ام جن م ا ( نگرفکر می کنند که ت ب ال و غ
که در قلمرو مسيحيت زير پرچم مذھب به راه )   خونين

د وده ان ه   -افتاده اند  چيزی جز جنگ بر سر کلمات نب ک
ا .  خود جز نشانه ای تاثر انگيز از حماقت بشر نيست ام

اقت  ھر جا که يک پديده توده ای اجتماعی به سطح حم
زل می  ن د ت محض انسان ھائی که در آن شرکت دارن
د و  يابد، اين حماقت فرضی تنھا نشان دھنده ناتوانی منق
ا  مشاھده کننده ای است که نتوانسته است تفکر خود را ب
م  ده است ھ آن چه که به نظرش عجيب و غريب می آم
ه در  سو کند و ته وتوی شرايط مادی و نيروھائی را ک

اين يک قاعده است که ھر .  بطن آن نھفته اند در بياورد
اده  ت وقت که فرقه ھای مختلف مسيحی به جان ھم می اف
ر  سي اند منافع حقيقی آن ھا بوده است که با ھم بر سر تف

 .                                                                                                    سخنان مسيح در ستيز بوده است
ه  درست است که با پاگرفتن شيوه ھای نوين تفکر و با ب
حوه  ر سر ن ز ب ي ت شی، س محاق افتادن شيوه تفکرکشي
يش از دست  يش از پ ادراک  مسيح  اھميت خود را ب
ون  ي ھ داده و به مو از ماست کشيدن محض از سوی ال

(Continued from page 1)      .... ه شخصيت . شمرد* نيبلونگ بنيادھای مسيحيت اين نوشته ھا ممکنست ب
ان دخل و  ا چن ا ب ھ ھای تاريخی بپردازند اما اعمال آن
مکنست   ر م تصرف شاعرانه ای روايت شده اند که غي
ا  چيزی شبيه به توصيفی تاريخی را از اين شخصيت ھ
ان  به دست آورد، بگذريم از اين که اين شخصيت ھا چن
ای  ن ب ر م با موجودات افسانه ای در آميخته شده اند که ب
ه  اين داستان ھا به تنھائی، ھرگز نمی توان تعيين کرد ک
دام يک  د و ک کدام يک از اين شخصييت ھا تاريخی ان

ترانه نيبلونگ جز آنچه که *  اگر ما در باره آتيال.  خيالی
م  به ما می گويد نمی دانستيم،  ناچار بوديم درباره او، ھ
چنان که در باره مسيح، بگوئيم که ما حتی به طور قطع 
ان وجود  نمی دانيم که چنين شخصی آيا ھرگز در جھ

ی *  داشته است يا خير، و آيا او ھمانند ذيگفريد ت شخصي
 .اسطوره ايست يا خير

م اوضاع و  ھ اما چنين روايت ھای شاعرانه ای برای ف
دايش  ي احوال اجتماعی ای که اين شخصييت ھا در آن پ
يافته اند، و بازتابی راستين را از آن بدست داده اند فوق 
ا تک  ھ العاده با ارزشند، صرفنظر از اين که موئلفان آن
دازه  تک واقعيت ھا و شخصيت ھای  منفرد را تا چه ان

ان جنگ .  آزادانه آفريده باشند ه داست يست  ک دانسته ن
و قھرمانانش تا چه اندازه مبنای تاريخی دارند، و *  تروا

اما در باره سرشت اوضاع و .  شايد ھرگز دانسته نشود
دو منبع تاريخی دست اول را دوران پھلوانی  احوال در

 . دردست داريماوديسه  و  ايليادبه صورت 
ار  آفريده ھای شاعرانه برای درک يک دوران غالبا بسي

د خی ان اري ن روايت ھای ت را .  مھم تر از دقيق تري زي
ره  ي زھای شخصی، خ ا چي روايت ھای مزبور صرف
ر  ي اٌث کننده، غيرعادی، را بيان می کنند که از کم ترين ت
ا  ه ام ده ھای شاعران ري تاريخی پايدار برخوردارند؛ آف
نگاھی به درون زندگی روزانه و زحمتکشی توده ھا را 
در دسترس ما می گذارند، که ھميشه و پيوسته تاثير می 
ا  ه دارد، ام ع ر جام ر را ب ي اث ن ت ري دار ت اي گذارد و پ
امال  ظر او ک ه ن را ب تاريخدان به آن بی توجه است زي

ان ھای .  معلوم و شناخته شده می آيند به اين ترتيب رم
خی در  اري ع ت اب ن ن م ري بالزاک برای ما يکی از مھم ت
رن  ن دھه ھای ق ي خست اعی در ن م مورد زندگی اجت

 . نوزدھم فرانسه ھستند
به ھمين ترتيب، از انجيل ھا و اعمال رسوالن ھيچ چيز 
م  ي وان ت ي م ح ن رام مسي دگی و م اره زن متيقنی را در ب
اره  ا ارزشی را در ب ار ب ي زھای بس بياموزيم، اما چي
ن  ي خست سرشت اجتماعی، آرمانھا و آرزوھای جوامع ن

ه ھای .  مسيحی می آموزيم ل الي جي د ان ق ه ن ھنگامی ک
رار  مختلفی را که در اين نوشته ھا يکی روی ديگری ق
ه  خشدد ک گرفته اند آشکار می کند، به ما توانائی می ب
ی،  ن ي ع دازه م ا ان م ت ن جوامع را، دست ک تحوالت اي

ده از سوی . پيگيری کنيم د آم دي ع پ در ھمان حال، مناب
اره "  مشرکان"  ه در ب د ک و يھوديان به ما امکان می دھ

ر  ان ب ان زم ه در ھم نيروھای محرکه اجتماعی ای ک
ر می  ي اث ر آن ت د و ب ردن مسيحيت آغازين عمل می ک

يب می .  گذاشتند، به ژرف نگری به پردازيم به اين ترت
م و  ي ن ي ب ان خودش ب توانيم آن را به منزله محصول زم
. درک کنيم، و اين مبنای ھر گونه شناخت تاريخی است

ه  د، و ب ذارن گ ر ب ي اث ه ت ع ر جام افراد نيز می توانند ب
ه دست  رای ب ه  ب ر جست تصوير کشيدن چھره افراد ب
ی است  ا ضرورت ه آن ھ ان دادن تصويری کامل از زم

خی، .  بنيادی اري اما تاثير آنھا، در مقياس دوران ھای ت
اه  گ گذرا است، تنھا آذينی بيرونی است که در نخستين ن
توجه را جلب می کند اما در باره  پی ھا و بنيادھای آن 

اما اين پی ھا و بنيادھا ھستند . ساختمان چيزی نمی گويد
ن می  ي ي ع که سرشت  آن ساختمان و پاينده گی اش را ت

ن .  کنند ري ت م ھ م، م ي اگر اين بنيادھا را بتوانيم عريان کن
     ■ .نقش را در فھم کل اين ساختمان ايفا کرده ايم

 
A. Kalthoff      *Bruno Bauer       *Iliad*  

    
  David Strauss      *Josephus 
*Nibelungenlie    *Odyssey    *Tacitus  
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 كاوه پارسي دكتر: بقلم

 مرده هاي متحرك
در كنفرانس علمي در تركيـه كـه بـودم         

 20حـدود   (فرصتي يافتم تا با چنـد تـن     
از دانشمندان در رده باال از ايران كه )  نفر

در اين كنفرانس شركت داشـتند آشـنا          
از اين فرصت براي بحث در مـورد    .  شوم

بعضي موضوعاتي كه فكر ميكـردم هـر    
ذهن روشن و جستجوگري قـادر بـه رودر     
. رويي با آنها مي باشد اسـتفاده كـردم        

اما با كمال تعجب متوجـه شـدم كـه         
 . اشتباه مي كردم

در حدود ده تن از آنها كه بطور فناتيكي   
از جمهوري اسالمي حمايت مي كردنـد،     

پنــج .  در بحــث شــركت فعــال داشــتند     
شش نفري هم بودند كه در طول بحـث     

 . كامال سكوت اختيار كرده بودند

يكبار يكي از آنهـا را در گوشـه اي گيـر           
چرا شماها هيچ حرفي  : آوردم و پرسيدم

 نميزنيد ؟  

براي اينكه ما نمي توانيم از   :  جواب داد
اين هائي كـه ايـن      .  رژيم حمايت كنيم

طور باز با شما بحث مي كنند و از آيت   
اهللا ها حمايت مي كنند عوامـل رژيـم         

ولي ما كه به ايـران      .  اند و ترسي ندارند
برگرديم، زير تيـغ اداره اطالعـات رژيـم          

 .ايم

سپس او چيزي را گفت كه هنـوز ذهـن         
 :او گفت. مرا آزاد مي دهد

طي اين سال هـا مـا بـه مـرده هـاي          “  
متحركي تبديل شده ايم كه تنها تـالش  
مي كنند زنده بمانند، نه اينكـه زندگـي       

 ■” .كنند 

بيشترين نيرو را گذاشته و سعی کرده با کمپين ھا، 
مدافع ...  تلويزيون، سايتھا و آکسيون و تظاھرات و 

اول کارگران و حقوق آنھا باشد و برای برپايی 
حکومت کارگری اولين حزب جدی اين عرصه 
است، بلکه در عرصه ھای ديگر که در باال اشاره 
شد نيز سعی کرده دوم نشود و اين گويا گناه اين 

 .حزب است
می دانم که نشريه شھروند ممکن است اين نامه را 
. چاپ کند ولی مطمۂن ھستم جوابی برای آن ندارد

اما انتظارم از نشريه روشنگر جوابی در خور 
 .ايران استار را ھم به عھده خودش می گذارم. است

 ٢٠٠٧نوامبر  ١٢بابک يزدی  
  

  با تشکر از آقای بابک يزدی
به خاطر نامه ای که برای من نوشته و از عدم درج 

 9خبر مربوط به خانم مينا احدی در شماره 
روشنگر انتقاد کرده اند، انتقاد ايشان را وارد دانسته 
و برای جبران امر، خبر مزبور را در اين شماره 

اما در مورد اينکه ما تاکنون به قدر .  درج می نمائيم
کافی در مورد فعاليت ھای ايشان و سازمان اکس 
مسلم مطلب و گزارش ننوشته ايم فکر نمی کنم که 

چرا که ما تاکنون در چھار .  انتقاد درستی باشد
، 3در شماره ھای (شماره روشنگر  9شماره از  

من از مذھب روی "با تيترھای    8و  6، 4
کنفرانس بر عليه تدريس مذھب در "، "برگردانده ام
تشکيل سازمان اکس مسلم در "، "مدارس اروپا

")  گسترش گروھھای اکس مسلم در اروپا"، "بريتانيا
بيانيه يا گزارشی از فعاليت ھای ايشان را بچاپ 

نيز از حضور ايشان در  9رسانده ايم  و در شماره 
جلسه الرنس ويلکس کاريکاتوريست سوئدی نام 
برده ايم که با توجه به حجم محدود نشريه فکر 

ھای يک نميکنم فضای کمی را به گزارش فعاليت 
        ■  .فرد و سازمان اختصاص داده باشيم

  سيامک ستوده

(Continued from page 8) ...آقايان: سيامک ستوده  

 باِر دگر فريب دھد
 گويند جن

 می ترسد از تالوِت بسم هللا
 اما

 َسمپات ھاِی جن ميگويند
 بسم هللا

!از ناِم جن می ترسد  
 از بچه ھاِی شيطان ھم

 خيلی خوشم می آيد
 از بچه ھاِی بی ادب و بی ھنر

 مخصوصاً از جناِب علی مردان خان
!فرزنِد با شھامِت عباس قُلی  

 خيلی خوشم می آيد
 من با علی رفيِق صميمی ھستم

 با آن علی که حرِف مادِر خود نشنيد
 و رفت و ناگھان
 افتاد توِی حوض

 گويی
 با ماھِی سياِه نترسی قرار داشت

 بگذار بيشتر
 خود را معرفی بکنم

 من خانه ای ندارم، اما
 لعنت بر آنکسی که بگويد بيکارم

 من
 شغلم تحصن است

 خشمم اضافه کار است
....ُمزدم  

!باروت و ُسرب  
 تا خرخره

 در باتالِق قرضم
 با اين حساب

 از ُمفسديِن فی االرضم
 

 قلبم
 در قورِی شکسته ی ُگل نقشی

 َدم کرده خون و ريخته توِی دو استکان
 در چشم ھاِی من

 در سينه ام
 ساِز شکسته ای است

 آويخته به ديوار
...  خاموش و در خياِل مخالف نواختن  

■■■ 
منتشر شده در ُجنگِ  ١٣/ ٨/  ۵٨. تھران

 دی ماه  ِ ،  «فرھنگِ نوين »

 من ضِد انقالبم 
 من عاشِق اراذل و اوباشم

 من دوستداِر اشرارم
 من جانيان و راھزنان را

 بسيار دوست دارم
 ُمزدور و سرسپرده ی بيگاانه ام

 م«حيدر »من دوستداِر خائِن بالفطره، 
 وقتی

 حيدر عمواوغلِی خدا نشناس
 در ُگنبِد امام رضا برق می کشد

 من ِکيف می کنم
 وقتی جنابعالی

 از انقالب
 معناِی ديگری داری
!من ضِد انقالبم، آری  

 ستا رخان
 اين الِت کوچه گرِد يکه بزن را

 بسيار دوست دارم
 اما ز شيِخ نوری
 اين مرِد انقالبی

 اين چھره ی مبارز
 بيزارم

 من دوستداِر روزبِه خائنم
 با حرف ھاِی خائنانه ی ُگلسرخی

 من عشق می کنم
!آری، انگار اينجور است  
 من آدِم خطرناکی ھستم
 رذلم، َشَرف ندارم، پستم
 رندم، شرابخوارم، مستم

 ديگر به راِه راست ھدايت نمی شوم
 با شيطان ھمدستم
 گويند اين لعين

 يک لحظه نيز گوش به فرمان نيست
 شيطان اگر جز اين باشد

 ديگر شيطان نيست
 شيطان

 در کارخانه ھا
 ور ميرود

 با چرخ و دنده ھا
 ِھی چوب الِی چرخ گذارد

 شيطان
 در مزرعه

 خوابيده پاِی ساقه ی گندم
 تا بچه ھاِی آدم را
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need to cling to superhu-
man authority, lack of a 
sense of reality (qualities 
whose causes we shall 
soon come to learn), in-
fected all of literature at 
that time, and the more it 
left the ground of the tra-
ditional the more it was so 
infected. We shall find 
numerous proofs of this in 
the Christian and Jewish 
literature. But the same 
tendency appears in the 
mystical philosophy, 
which to be sure had an  
inner affinity to Christian-
ity. We see this in the neo-
Pythagoreans, a trend that 
began in the last century 
before our era, a mixture 
of Platonism and Stoi-

cism, full of revelations 
and hungry for miracles, 
professing to be the doc-
trine of the old philoso-
pher Pythagoras, who 
lived in the sixth century 
before our era--or before 
Christ, as they say-and of 
whom extremely little was 
known. That made it all 
the easier to attribute to 
him anything that needed 
the authority of a great 
name. 
"The neo-Pythagoreans 
wanted to be considered 
faithful followers of the 
old Samian philosopher: 
in order to present their 
theories as the old Py-
thagorean ones, those 
countless forged docu-

Now since the mystic 
number 666 in the eight-
eenth verse of the thir-
teenth chapter was inter-
preted almost simultane-
ously by various scholars 
(Benary, Hitzig and 
Reuss) as indicating the 
Emperor Nero in Hebrew 
letters, a comparison of 
chapters l6 and 17 led to 
the conclusion that Reve-
lation was written soon 
after Nero's death in 68. 
This long remained the 
dominant view, in particu-
lar in the old Tübingen 
school, which still as-
sumed that the book was 
written by the apostle 
John and thought it had 
the key to the whole book 
in the party battles be-
tween Judaists and Paulin-
ists; this of course was not 
done without crass arbi-
trariness (especially in 
Volkmar). A new step 
toward the thorough study 
of the problem was made 
in 1882 by a student of 
Weizsäcker. Daniel 
Völter, who used the hy-
pothesis of a repeated 
expansion and revision of 
a basic document between 
the years 66 and 170 (later 
up to 140), at the hands of 
various authors. The liter-
ary method thus intro-
duced was varied in the 
extreme during the next 
fifteen years: Vischer 
would have it that an 
original Jewish document 
had been worked over by 
a Christian editor; Sabat-
ier and Schön postulated a 
Christian document as the 
basis, into which Jewish 
elements had been in-
serted; Weyland distin-
guished two Jewish 
sources from the times of 
Nero and Titus, and a 
Christian editor in Tra-
jan's reign; Spitta saw a 
Christian original of the 
year 60 and Jewish 
sources of 63 B.C. and 40 
A.D., with a Christian 
editor in Trajan's time; 
Schmidt, three Jewish 
sources and two Christian; 
Völter, in a new work in 

ments were produced that 
put anything at all into the 
mouth of a Pythagoras or 
an Archytas, no matter 
how recent it was or how 
well known as stemming 
from Plate or Aris-
totle."[4]  
We see exactly the same 
phenomenon in the early 
Christian literature, where 
it has produced such a 
chaos that for over a hun-
dred years a series of the 
keenest minds have been 
working on it without 
getting very far in attain-
ing any definitive results. 
How the most discordant 
notions as to the origin of 
the early Christian writ-
ings still exist side by side 

can be shown by the case 
of the Revelation of St. 
John, an especially hard 
nut to crack anyway. 
Pfleiderer says of it in his 
book on Early Christian-
ity, Its Writings and Doc-
trines: 
"The book of Daniel was 
the oldest of such apoca-
lypses and the model for 
the whole genus. Just as 
the key to the visions of 
Daniel was found in the 
events of the Jewish war 
under Antiochus 
Epiphanes, so the conclu-
sion was correctly drawn 
that the apocalypse of 
John too must be ex-
plained by means of the 
conditions of its time. 

1893, an original apoca-
lypse dating from the year 
62 and four revisions un-
der Titus, Domitian, Tra-
jan and Hadrian. These 
mutually contradictory 
and competing hypotheses 
had the sole result that 'the 
unprejudiced got the im-
pression that in the field 
of New Testament schol-
arship there was nothing 
sure and one could be sure 
of nothing' (Jülicher)." [5]  
Pfleiderer believes none 
the less that "the strenu-
ous researches of the last 
twenty years" have given 
a "definite result," but 
does not venture to say 
definitely what it is, but 
opines that it "seems" so 
to him. Almost the only 
definitive conclusions one 
can reach with respect to 
early Christian literature 
are negative ones; that is, 
we can find out definitely 
what is spurious. 
It is certain that almost 
none of the early Chris-
tian writings are by the 
authors whose names they 
bear; that most of them 
were written in later times 
than the dates given them; 
and that their original text 
was often distorted in the 
crudest way by later revi-
sions and additions. Fi-
nally, it is certain that 
none of the Gospels or 
other early Christian writ-
ings comes from a con-
temporary of Jesus. 
The so-called Gospel ac-
cording to St. Mark is 
now regarded as the old-
est of the gospels, but was 
not in any case composed 
before the destruction of 
Jerusalem, which the au-
thor has Jesus predict, 
which, in other words, 
had already happened 
when the author began to 
write. It was probably 
written not less than half a 
century after the time as-
signed for the death of 
Jesus. What we see is thus 
the product of half a cen-
tury of legend-making. 

(Continued on page 5) 
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good but to satisfy the 
rage of an individual."  
This testimony is certainly 
not something falsified by 
Christians in their favor. 
However its authenticity 
too is disputed, since Dio 
Cassius knows nothing of 
a persecution of Christians 
under Nero, although he 
lived a hundred years later 
than Tacitus. Suetonius, 
writing shortly after Taci-
tus, also speaks, in his 
biography of Nero, of a 
persecution of Christians, 
"men who had given 
themselves over to a new 
and evil supersti-
tion" (chap. 16). 
But Suetonius tells us 
nothing at all of Jesus and 
Tacitus does not even 
hand down his name to us. 
Christ, the Creek word for 
"the anointed," is merely 
the Creek translation of 
the Hebrew word 
"Messiah." As to Christ's 
work and the content of 
his doctrine Tacitus says 
nothing. 
And that is all that we 
learn about Jesus from 
non-Christian sources of 
the first century of our era.  
Footnotes 
[1] See e.g. Schürer, 
Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi, Vol. I. 3rd edn., 
1901, P. 544 f.  
[2] P. Schürer, op. cit., pp. 
438, 548, 581.  
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[3] Alb. Kalthoff, The 
Rise of Christianity, Lon-
don 1907. PP 20, 21.  

BUT DO NOT the Chris-
tian sources gush forth all 
the more richly? Do we 
not have in the Gospels 
the most extensive de-
scriptions of the teachings 
and deeds of Jesus? 
It is true they are exten-
sive; but as for credibility, 
there's the rub. The exam-
ple of the falsification of 
Josephus showed us a 
character trait of ancient 
Christian historians, their 
complete indifference to 
the truth. It was not the 
truth, but effectiveness, 
that they were interested 
in, and they were not too 
delicate in the choice of 
their means. 
To be fair, it must be 
granted that they were not 
alone in their age. The 
Jewish religious literature 
had no higher standards, 
and the "heathen" mysti-
cal tendencies in the cen-
turies preceding and fol-
lowing the beginning of 
our era were guilty of the 
same sins. Credulousness 
on the part of the public, 
sensationalism together 
with lack of confidence in 
their own powers, the 
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wanted ‘that way’ gave a 
girl a kind of power over 
men...” 6 
She does not believe that 
being wanted necessarily 
means being beautiful; 
rather, it is the effort to 
attract men that counts. 
This is not something that 
is specific only to beauti-
ful women. It is what any 
woman can achieve 
through training and prac-
tice. And now she tells 
you what the use of being 
alluring and charming at 
work is. She says this in a 
section that is titled 
“Forget trying not to be a 
woman (whatever that 
means) in business”: 
“We said earlier that suc-
cessful women remain 
sexual beings. What you 
also need to remain- or 
become if you already 
aren’t- is charming. 
You’ll need all the charm 
you can muster to be per-
suasive and comfortable 
to be around, and charm 
isn’t masculine or femi-
nine. If you can make a 
man (boss, client, em-
ployee) feel more mascu-
line and confident because 
of the way you look at 
him when he talks, then 
do.”  
Don’t you enjoy such 
bluntness? If so, read on: 
“…I’ve seen one or two 
cases of a man getting so 
nutty about a female co-
worker, usually his em-
ployee, that he went ber-
serk and really did screw 
up his career (with her 
help, of course!) but I 
have never seen it happen 
the other way around, 
never! Maybe that’s be-
cause until recently we 
didn’t have any high-
powered career to screw 
up!” 7 
John Molloy, author of 
“The Woman’s Dress for 
Success,” talks about this 
is such a straightforward 
and honest manner: 
Along with their other 
abilities and potentials, 
women have a special 
power, which is sex and 
being charming for men 
as an investment for their 
progress. 
If women want to climb 
up to high statuses like 
men, they must use this 
ability at work in order to 
have influence on them. In 
other words, they should 
use it as an investment for 
their progress. 
For this purpose, they 
must present their appear-

(Continued on page 4 ) 

This article gives advice 
to women, saying that 
before going to work, 
instead of making a plan 
for attacking the day’s 
work and effectively 
completing the tasks, 
they should make a plan 
of attack for the men: 
 
“Make-Up for Success 
Guide 
 
To make sure your lips 
always look and stay lus-
cious, follow the Maxi 
Guidebook. 
Rule 1: Outline your plan 
of attack. Line lips with a 
lip contour lining pencil – 
it outlines, shapes and 
defines. 
Rule 2: Make sure your 
beauty lasts through the 
day. How? With soft long 
lasting   lipstick… keep it 
handy for touch ups after 
the coffee break. 
Rule 3: […] 
Rule 4: Keep a small bot-
tle in your purse or brief-
case to keep you feel and 
smell beautifully all day 
long.” 4 

So women are advised to 
face their responsibilities 
at work “beautifully.” 
Remember, “Cosmo” is 
not just a magazine of 
interest for a small minor-
ity of women. Millions of 
copies are sold per month. 
This, along with tens of 
other magazines that carry 
the same type of messages 
and are considered to be 
the highest-selling publi-
cations for women, influ-
ence millions of readers 
on a regular basis. 
So we are not talking 
about some magazine’s 
nonsensical drivel here. 
We are talking about con-
tents and messages which 
women are trained by, and 
are brainwashed with on a 
daily basis. Not so sure if 
women actually listen to 
these advices? Let’s look 
at the following poll re-
garding preferences of 
men and women in the 
field of work:  
According to this study, 
30 per cent of men and 
women that date each 
other at a given time are 
dating a coworker. Men 
tend to date women of the 
same status as themselves, 
whereas women prefer 
dating men belonging to 
statuses above them (boss, 
employer, supervisor, etc). 

(Continued from page 2) 

WOMEN AS SEX  OBJECT 

Why? Because men’s 
intention for dating 
women is sex, whereas 
women’s intention for 
dating men is climbing up 
the ladder of success and 
progress. Here is another 
interesting excerpt from 
the “Cosmo” magazine, 
which is about how Maxi 
will turn your work into 
pleasure: 
 “Your appearance at 
presentations and confer-
ences can influence the 
reaction to what you have 
to present. And maybe 
help you make a lasting 
impression on someone 
that matters.” 
 
After the article goes on to 
speak about the impor-
tance of using hand mois-
turizer, and how to use it, 
it goes on to say, “Your 
hands help you express 
yourself. So you’ll want 
to keep them pretty…” So 
it is “your hands” that do 
this, not your ideas and 
thoughts.  
Then the article proceeds 
to further reveal an impor-
tant secret that is meant to 
help women succeed at 
work:  
“So, whether you’re mak-
ing a point at the podium 
or holding a coffee cup, 
your hands will show 
you’re doing a beautiful 
job.” 
So your thinking capabili-
ties and your proficiency 
at your job are not what 
guarantee your success at 
work and doing your 
tasks. What is really im-
portant, in this case, is 
beauty, and beauty of your 
hands in this case, which 
you are using to make a 
point or hold a coffee cup. 
This is the type of mes-
sage that “Cosmopolitan” 
continually conveys to its 
millions of readers in the 
US and in many other 
countries; the same type 
of message that is con-
veyed to women by all the 
four types of media, and 
thus shapes them accord-
ingly. 
Finally, we see pictures of 
six different pairs of eyes 
with different eye make-
up that are meant to show 
you how “Maxi gives you 
that eye for success” and 
we read the advice telling 
us that the secret to a good
-looking working 
woman’s success is her 
well-packaged make-up 
material.  
Let us not assume that 
these are just promotional 

contents that have to do 
with commercial adver-
tisements, and have noth-
ing to do with 
“Cosmopolitan” magazine 
itself. In the visual world 
that we live in, graphic 
advertisements have much 
more power than written 
ones, and as far as the 
media is concerned, com-
mercial messages are 
mostly conveyed through 
pictures, and not text. This 
explains why television 
has turned into one of the 
most influential devices 
today.  
Are you doubtful about 
the fact that what comes 
out of commercial adver-
tisements in such maga-
zines for women is in fact 
in complete accordance 
with the tactics and poli-
tics of the people who 
create and run these publi-
cations? If so, let’s look at 
the following excerpt 
from Helen Brown’s writ-
ing, taken from the book 
“Having Everything.” 
Helen Brown was the 
editor-in-chief of 
“Cosmopolitan” for 32 
years.  
Her advice and guidance 
comes from her own ex-
periences. As she states 
herself, she has taken ad-
vantage of these experi-
ences on a daily basis 
since the time that she 
was a “troublesome” 
youth, and later through-
out her 17 different jobs, 
from being a secretary to 
an editor-in-chief for 
“Cosmopolitan” in New 
York. As you will see, the 
essence of what she says 
is the same as what is said 
every day by fashion and 
beauty magazines, publi-
cations that inject these 
kinds of messages into 
teenage or older women’s 
minds, either through their 
ads or through their arti-
cles. This is what Helen 
Brown says: 
   “‘Packaging’ (how you 
look and what you offer) 
is important. Your pack-
age can attract many men, 
but not all.” 5 Brown dis-
covered this at the age of 
19. Although, 
“packaging” of sex for a 
more alluring representa-
tion is not exactly what 
she discovered. What she 
discovered was the extent 
to which beauty and 
physical attractiveness 
will give power to a 
woman.  She says, “I be-
gan to discover, around 
age nineteen, that being 

Recently I was at a scientific conference in 
Turkey. I had the opportunity to get to meet 
a few (around 20) high ranking Iranian scien-
tists from Iran who attended this conference. 

I took advantage of this opportunity to de-
bate some of the issues that I thought an 
intelligent mind could handle. But, to my sur-
prise, I was wrong. 

There were over 10 of them who participated 
in the discussions (fanatically backing the 
Islamic Regime) but there were about 5 to 6 
of them that were completely silent during 
these debates. 

At one opportunity, I cornered one of them 
and asked him “why you guys don’t say any-
thing?” 

He answered “I have nothing to say in sup-
port of this tyrannical regime. These who are 
openly and vigorously debating with you and 
endorsing the Ayatollahs are the regime’s 
pawns and have nothing to fear. When I go 
back to Iran, I am at the mercy of the Killing 
Secret Service of this Islamic Regime.” 

He then added the following which still bugs 
my mind. 

“Over the years we turned into “walking 
dead” to only survive the life not to live the 
life.” ■ 

Kaveh 
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onstrate it as she be-
comes involved in the 
job. 
Because it is generally 
strictly forbidden and 
illegal to talk about this 
issue, especially at the 
time of hiring, and be-
cause it may lead to dire 
consequences for the 
employer, both parties 
often try to communi-
cate regarding their in-
tentions relative to this 
issue in an indirect and 
non-verbal manner in 
the beginning. The more 
specific extents to which 
each party’s intentions 
go will be communicated 
later on through nego-
tiations and practical 
efforts. Would the 
woman be willing to ulti-
mately sleep with her 
boss? What does it take 
for that to happen? 
Would she give in to 
sexual advances only for 
the purpose of securing 
her career? Or would it 
be anything beyond that, 
such as being promoted 
to a higher career status, 
receiving expensive gifts, 
or, ultimately, getting 
married in order to have 
a happy, fortunate life? 
In the latter case, when 
the employer’s intention 
is the use of the beauty 
product for the purpose 
of advancing his busi-
ness, and not personal 
advantages, the 
woman’s beauty is for 
the use of the customers/
clients and for attracting 
business. A well known 
instance of this is hiring 
attractive women as 
salespersons for the 
means of attracting 
more customers. This 
sometimes serves as the 
reason to why in some 
professions we see many 
more women than men 
as employees.  
 
Why is it that women 
are usually the ones 
whose aesthetic beauty 
and sexual appeal is 
used for means of at-
tracting customers/
clients? 
 
Why not men? Aren’t 
there just as many 
women out there who 
are potential customers 
or clients?  
This is because men gen-
erally have higher finan-
cial power and more 
power to spend and buy. 
Thus, businesses find it 
more important to ap-

change. This means pick-
ing the people who would 
potentially be the most 
productive for him, for the 
amount of money that 
they are being paid. Being 
efficient, here, means be-
ing stronger and capable 
of doing more work in a 
certain amount of time, 
being more talented, hav-
ing had more training, 
and/or producing a better 
quality of work for the 
considered amount of sal-
ary. 
Beauty is a characteristic 
that is not mentioned in a 
contract, because having it 
as a factor would be con-
sidered as discriminating 
between people. This is 
the reason why employers 
are forbidden to put up ads 
that say that they are look-
ing for attractive women 
or men. For this same rea-
son, when an employer 
picks a more attractive 
woman from a larger 
number of applicants, he 
often does not pay extra 
for her attractiveness. In 
other words, he is using 
this asset towards the bet-
terment of his own busi-
ness, for free. 
 
Just like workforce, 
beauty also requires rou-
tine care and mainte-
nance. This is done 
through applying cos-
metics, special diet, exer-
cise, and so on. Usually 
the employer must com-
pensate for the amount 
that was spent for rou-
tine maintenance, and 
here we are talking 
about the case of an em-
ployee that is not par-
ticularly attractive. Oth-
erwise, since aesthetic 
beauty is one of the lim-
ited products of nature, 
when the employer is 
dealing with a signifi-
cantly attractive individ-
ual, he must be paying 
more to add this asset to 
his workforce. As of 
now, this is not too rele-
vant to the current dis-
cussion because of the 
fact that these extraordi-
narily sexy and beautiful 
women are hired in spe-
cial professions as mod-
els, actresses, or legal 
prostitutes (where al-
lowed), in which their 
rare beauty is utilized as 
a main requirement for 
the job. Of course, these 

(Continued from page 1) 
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professions happen to be 
high paying.  
In short, as long as the 
employer needs his em-
ployees to be at least 
somewhat good-looking, 
or if not, to compensate 
for it through other 
means such as cosmetics, 
he must at least pay for 
the relevant expenses. 
This is the same asset 
(beauty) that I talk 
about. Usually, the em-
ployer does not pay such 
price, and hires the 
more attractive appli-
cant over the less attrac-
tive one, thus avoiding 
payment for a valuable 
asset in his workforce. It 
should be said that such 
exchange is favorable to 
the employer only when 
aesthetics is of value and 
use to him. 
Usually, the employer 
considers the product of 
physical beauty in two 
cases. In one case the 
employer may need it 
for his personal benefit. 
At other times, this asset 
would be of use toward 
the success of the em-
ployer’s business. 
If the intentions of the 
employer have to do 
with his own sexual de-
sires, depending on how 
attractive the applicant 
is and how practical it 
would be for the em-
ployer to achieve his 
intentions, the employer 
would be willing to nego-
tiate other assets to some 
extents. This means 
looking over some of the 
required qualitative and 
quantitative capabilities 
that are supposedly re-
quired for the job. Here, 
the trade consists of both 
sex and labor in return 
for money. In the latter 
situation, it is essentially 
a trade of sex with 
money. Though, as men-
tioned earlier, in both 
cases it is for the per-
sonal use of the buyer. 
As far as this concerns 
the female applicant, she 
may not personally want 
to be of any sexual ad-
vantage to the employer 
by any means. In this 
case, she would usually 
convey this through the 
way that she applies 
make-up, her behavior, 
the way she dresses, and 
her movements during 
the interview. 1  
As far as the exploitative 
employer is concerned, on 
the other hand, depending 
on how experienced and 

intelligent of a person he 
is, he would usually avoid 
investing on something 
that he is uncertain about 
being able to acquire. In 
this case, the woman is 
losing her opportunity to 
win in the competition of 
being hired, through un-
deremphasizing her own 
assets. This is because she 
would not be willing to 
give anything beyond her 
labor in return for the in-
tended salary. Lets see 
what Helen Brown has to 
say in her book, “Having 
It All: Love, Success, Sex, 
Money”, which is a very 
blunt and straightforward 
explanation about her own 
experience: 
“My assessment is totally 
personal, totally preju-
diced, but I think if an 
employer or boss is giving 
you a bad time with his 
unwanted sexual atten-
tions and absolutely won’t 
stop though you’ve rea-
soned with him and com-
plained to management, 
then you have to leave. 
Did no one ever change 
jobs because of other un-
pleasant working condi-
tions? This is simply one 
of them. 
“Thinking back to the 
Forties - will you allow 
me? - when jobs were not 
easy to get, when you did 
not do anything to rebuff 
or offend a boss, even a 
horny one, lest he fire 
you, a lot of passes were 
surely made but, Jesus, I 
can’t remember anything 
really heavy or bad com-
ing out of it. One of my 
bosses at dear, staid Mu-
sic Corporation of Amer-
ica used to ask me to 
come in on Sundays to 
‘get rid of this extra 
work,’ and he would 
chase me around his beau-
tiful quiet office with all 
those fabulous antiques 
and sometimes catch me, 
but only for a few hugs 
and kisses…. Was that so 
terrible? No, it shouldn’t 
have been part of the job, 
but how much trouble was 
I in?” 2 
If a woman intends to 
engage in any type of sex 
trade in her work, she 
would probably try and 
get her intentions, about 
this and how much she is 
willing to go along with 
it, through to the em-
ployer. Initially she 
would do this through 
her gestures and general 
appearance, and later on 
she would try and dem-

peal to them. In fact, if 
you pay attention to ad-
vertisements on TV, the 
majority of them depict 
men as consumers. In 
addition, men make the 
majority of the higher-
status jobs, whereas 
women, who have been 
turned into subjects of 
beauty and sex, are 
forced to use that beauty 
in order to compete with 
other men when it is of 
any use to employers. 
In the year 1996, 77.9% 
of waiters and 81% of 
public transportation 
attendants were women, 
3 and to find at least a 
considerable part of the 
reason for these exam-
ples, we must look at the 
above-mentioned reality. 
I say a considerable part 
because I never claim 
that the gender composi-
tion in the field of work 
is completely because of 
the sex factor. We must 
not forget other factors 
such as women’s higher 
proficiency (due to past 
history) in specific 
works such as home-
related matters, and also 
women’s higher level of 
being focused, being 
caring, and feeling re-
sponsible in some tasks. 
 
Why cosmetics are so 
important for women in 
the field of work. 
 
Cosmetics are another 
means used for the pur-
pose of offering the 
product of sex in its 
maximally attractive 
and alluring shape and 
form. Putting effort for 
this means takes up a 
significant amount of 
women’s time, focus, 
and energy on a daily 
basis. The daily average 
for the time women 
spend on their make-up 
before going to work 
every day is one hour. 
We should add this up to 
the time expended for 
purchasing the cosmet-
ics and the time spent 
for earning the money 
that is paid for the cos-
metics, in addition to the 
time that many women 
spend to read fashion 
and beauty magazines in 
order to keep themselves 
informed of the relevant 
news, latest fads, and 
new discoveries. Only 
then would we have a 
more realistic view as to 
the actual time and ef-
fort used daily by 

women (in general) for 
their beautification. 
Let’s not forget that we 
did not consider the 
amount of time spent by 
a large proportion of 
women for earning the 
money to cover the high 
expenses for surgical 
cosmetic procedures 
done on their faces or 
other body parts. 
When we add all of this 
together we will realize 
how a truly significant 
part of women’s time is 
spent for maintenance of 
their aesthetic beauty. 
I have previously dem-
onstrated why women 
generally care more for 
their beauty than men 
do, and why being beau-
tiful is important to 
them to the extent that it 
is. Women tend to find 
identity through their 
beauty, whereas men 
tend to do so through 
social status and career. 
Thus, whereas men usu-
ally spend most of their 
time and energy for ad-
vancement of their ca-
reers and statuses, 
women usually do so for 
looking beautiful and 
attractive. 
I have also explained 
enough times about the 
way in which in a patri-
archal society, from the 
time of childhood 
women are taught 
through different means 
to use their looks and 
appearance as means 
(not the only means, but 
at least along with other 
important ones) to suc-
ceed. In the meanwhile, 
men are advised to per-
sistently try and in-
crease their knowledge 
and skills and to take 
personal responsibility 
in their tasks, all in or-
der to advance in the 
hierarchy of their com-
pany, workplace, or 
other fields of profes-
sion.  
Let’s take a look at how 
a woman could handle 
her job’s responsibilities 
“beautifully.” The fol-
lowing has been taken 
from the 
“Cosmopolitan” maga-
zine, from a series of 
articles meant to teach 
the reader how to use 
Maxi cosmetic products 
in order to succeed at 
work. The title of one of 
these articles is: “Facing 
Up to Your Responsi-
bilities … Beautifully.” 

(Continued on page 3) 
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Most of the time, the answer to this 
question would be yes. Though, many 
times it is not true. Have you ever 
heard of a man being refused a job 
because of not being sexy and attrac-
tive? Probably not. In the case of 
women, however, this happens quite 
often. 
Usually, rejection due to the men-
tioned reason is not directly said to the 
applicant because of the fact that it is 
unlawful and looked down upon. 
Though, it frequently is the actual 
reason, as beauty is often a very sig-
nificant plus in hiring women. Most of 
us are familiar with this experience, 
either directly, or through what we 
hear from others.  Why is this? It is 
because by hiring attractive work-
force, it is as if the employer is paying 
less for it. Do you find this hard to 
believe? Then read on. 
A job contract is an agreement be-
tween the employer and his employee. 
In the contract, the employee is agree-
ing to give in his physical and mental 
labor for a certain amount of time in 
exchange for a certain amount of 
money, and, in essence, to sell his 
labor to the employer.  
When the employer tries to select the 
best out of all the applicants, he is 
aiming for the most efficient ex-

(Continued on page 2 ) 

Following is a part of an 
article which has been 
missed by mistake from 
previuose issue. 
Please accept our apology. 
ROWSHANGAR 
The founder of their name, 
Christ, was executed by the 
procurator Pontius Pilate in 
the reign of Tiberius; the su-
perstition was thereby sup-
pressed for the moment, but 
broke out again, not only in 
Judea, the land in which this 
evil originated, but in Rome 
itself, to which everything 
horrible or shameful streams 
from all sides and finds  
increase. First a few were 
taken, who made confessions; 
then on their indications an 
enormous throng, who were 
not accused directly of the 
crime of arson, but of hatred 
of humanity. Their execution 
became a pastime; they were 
covered with the skins of wild 
beasts and then torn to pieces 
by dogs, or they were cruci-
fied, or prepared for burning 
and set on fire as soon as it 
was dark, to give light in the 
night. Nero lent his gardens 
for this spectacle and arranged 
circus games, in which he 
mingled among the crowd in 
the clothing of a charioteer or 
drove a chariot himself. Al-
though these were criminals 
who deserved the severest 
punishments, sympathy arose 
for them as being sacrificed 
not so much for the general 

(Continued on page 4 ) 
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 free expression in 

 Ontario public schools! 

6 dead after Hamas fires on 
Arafat rally  

By IBRAHIM BARZAK, Associated Press Writer 

GAZA CITY, Gaza Strip - Hamas security forces opened fire 
Monday at a rally by the rival Fatah movement commemorating 
Palestinian leader Yasser Arafat. Six people were killed in the 
bloodiest day of intra-Palestinian fighting since Hamas seized 
control of the Gaza Strip in June.  
Some 250,000 Fatah supporters joined Monday's rally in a ma-

(Continued on page 8 ) 

 

Awoman who has spent her 
life opposing the mistreatment 
of women by the Iranian cleri-
cal regime has been awarded 
the £5,000 prize for Secularist 
of the Year by the National 
Secular Society. 
Mina Ahadi, an Iranian exile 
now living in Germany, was 

(Continued on page 6 ) 

Bin Laden the Only Real Muslim 
Why do Bi Laden and other 

 fundamentalists have so much animosity to-
wards western civilization and the U. S.?  

As mentioned earlier, the 
social order and life style in 
Bin Laden's Perspective goes 
back to a thousand four-
hundred years ago, meaning 
of the [dark] middle Ages 
and an era even before that, 
the times in which humans 
and especially women did 
not possess any sorts of po-
litical, social and even indi-
vidual rights. In reality, 
nowadays we are facing ab-
solutely different situations 
and conditions. 
 There’s been now for centu-
ries in Europe and America 
that Parliamentarian orders 

have been established in 
which people have relatively 
remarkable individual and 
social rights in contrast with 
the past.  Not only autocratic 
orders such as monarchical 
dictatorships, Pharaohs etc. 
do not exist anymore, but 
also to a large extent the in-
terference of church and re-
ligion to individual and so-
cial lives of people has 
ended. 
Materialization of many indi-
vidual and social rights such 
as right for divorce, choosing 
spouse, sexual freedoms, 
freedom of religion and hav-

(Continued on page 7 ) 

As you may know, at least three 
Catholic school boards have 
pulled Philip Pullman' book The 
Golden Compass and the rest 
of his Dark Materials trilogy 
off their library shelves pending 
review.  Please read on to learn 
more about the issue and take 2-
5 minutes to help Centre for 
Inquiry Ontario defend giving 
children the broadest range of 
debate on controversial issues. 
"School board pulls ‘anti-God’ 
book:  Halton Catholic trustees 
and staff to review fantasy that 
is ‘apparently written by an 
atheist'" 

( Continued on page 6 ) 
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officials put the number of 
Palestinians in Israeli jails 
at 12,000. But govern-
ment statistics show Israel 
is holding around 8,700 
Palestinians on security 
charges ranging from 
armed attacks to throwing 
stones, the Israeli human 
rights group B'Tselem 
said. 
Because so many Pales-
tinian families have rela-
tives held in Israeli jails, 
prisoner releases are a 
charged issue in Palestin-
ian society, and releases 
are considered a confi-
dence-building measure. 
The Annapolis meeting is 

meant to formally re-
launch peace talks, which 
broke down in violence 
nearly seven years ago. 
"It's a meeting meant to 
give an opportunity to 
jumpstart the peace proc-
ess between us and the 
Palestinians, a process we 
are interested in advanc-
ing seriously and consis-
tently. We intend to reach 
understandings, as soon as 
possible," he later told 
lawmakers from his 
Kadima Party. ■ 

jor square of Gaza City, 
carrying pictures of 
Arafat, yellow Fatah flags 
and wearing trademark 
black-and-white Arab 
headdresses. It was the 
biggest outpouring of sup-
port for Fatah since 
Hamas' violent takeover of 
the territory. 
The crowd scattered as 
masked Hamas security 
men ran through the city 
streets, firing weapons. 
Two hours later, hundreds 
of Hamas gunmen con-
trolled the protest site and 
were arresting protesters 
as they tried to flee. 
An eyewitness, identifying 
himself as Abu Samir, 
said Hamas security men 
appeared to fire unpro-
voked. "I saw brutality. I 
saw gunmen shoot at peo-
ple. I saw them catch a 
boy and beat him with a 
stick," he said. 
At least 85 people were 
wounded, medical offi-
cials said. 
The office of moderate 
Palestinian President 
Mahmoud Abbas, who 
leads the Fatah govern-
ment out of the West 
Bank, denounced Hamas' 
actions as a "heinous 
crime." 
Hamas officials accused 
Fatah of provoking the 
violence. Since taking 
over Gaza, Hamas has 
rounded up Fatah support-
ers, confiscated weapons 
and barred many large 
public gatherings. 
"Before the rally, Fatah 
militants were deployed 

(Continued from page 1 )  

6 Dead After Hamas…      
throughout the area," said 
Ehab Ghussen, spokes-
man for the Hamas-

controlled Interior Minis-
try. "Fatah is responsible 
for continued incitement 
against the Palestinian 

police, and there was a 
clear attempt to bring 
back chaos." 
Hamas said Fatah gunmen 
took positions on the roof-
top of a building near the 
rally site. No Fatah gun-
men were visible on the 
streets during the clashes, 
though a handful of Fatah 
militiamen were earlier 
turned away from the rally 
by organizers…. 
Arafat, Fatah's founder, is 
still widely loved by Pal-
estinians of all political 

beliefs and Abbas has 
been using the third anni-
versary of his death to 

rally support on the 
streets. 
In a gesture of support for 
Abbas, Prime Minister 

Ehud Olmert disclosed 
plans Monday to release 
more than 400 Palestinian 
prisoners in a goodwill 
gesture before the peace 
conference, Israeli law-
makers said. 
Olmert told parliament's 
influential Foreign Affairs 
and Defense Committee 
that Israel would release 
more than 400 Palestinian 
prisoners ahead of the 
summit, according to law-
makers Yossi Beilin and 
Yuval Steinitz. Palestinian 

n't be that successful in 
his speech in columbia 
university if mr.blinger 
didn't attack him so di-
rectly. All I want to say 
is, please, mr. sotudeh, 
calm down and do just 
“Rowshangari”. 
  
I wish you and your 
magazine success, 
 
 A reader 
 from   dallas,tx 

■■■ 

ba salaam, 
dear mr. sotudeh, 
  
congradulations on 
"roshangar" joining the 
media.  As it says in vol-
ume 7, it was late, but 
hopefully not too late, for 
publishing such a maga-
zine against "khorafat". I 
don’t want to write too 
much, but all I need to 
say is that you shouldn't 
have attacked religion so 
directly. Not only do you 
seem naive this way, but 
it gives credit to religion. 
I believe even if there 
was a god, Mohammad 
should not have broken 
people's "bots"! he/she 
who needs a "bot", if you 
break it for him, he/she 
will find another "bot". 
People need to be, 
"roshan", as your maga-
zine is trying to do. Then 
they will break their 
"bots" themselves. to 
give you more up-to-date 
examples, OJ simpson 
wouldn't have gotton 
away with his murder had 
it not been for the media 
and prosecuters being so 
hard on him. It was be-
cause of them that he 
received so much pity. 
Also, ahmadinejad would-
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equating a single man's), 
and has been struggling to 
establish the marriage, 
divorce, inheritance and 
other remaining Islamic 
regulations which, differs 
from heaven to earth from 
the existing laws practiced 
in the western countries. 
Based on Islamic Shariat 
laws as the Islamists in 
Pakistan imagine them, 
women should wear 
Burqas, accept men's di-
vorce right, and their pos-
session of a number of 
wives, and gain half of 
men’s inheritance e.g. 
amongst kids of the de-
ceased the sons earn twice 
as much of inheritance 
wealth and properties than 
the daughters.  
In their document named, 
Vision and Comment, 
Jamaat Islami of Pakistan 
in the section of “Vision 
and commitment” we 
read:  
“Sovereignty belongs to 
Allah alone and authority 
is a trust to be exercised 
in accordance with the 
Islamic injunctions as 
embodied in the Quran 
and the sunnah. Shura 
(mutual consultation) is 
the method of govern-
ment.” 
Don’t confuse Shura with 
parliament, or Soviets, 
because Shura doesn’t 
have any power and only 
acts as a consulting organ 
for the king, Kalif or the 
religious figure that has 
absolute authority over 
everything. Also we have 
to know that the consulta-
tion is mutual between 
Shura and him. Therefore, 
whenever he wants to 
decide about something he 
consults with Shura, of  
course if he wants, but the 
final decision always falls 
in his hand. Who are the 
members of Shura? In the 
best situation, representa-
tives of the people, but in 
the election to elect these 
representatives only Mus-
lims can be candidates. 

ing any sort of personal 
faith, and even not having 
any, freedom in choosing 
clothing, and personal 
lifestyles, and things that 
in the past were unimagin-
able has created such a 
new life style and social 
relations and in a single 
word such a new civiliza-
tion, that are far away 
from what Islamic groups 
like Talibans and Bin 
Laden are trying to ac-
complish.   
Generally the world of 
Bin Laden and Talibans, 
including the whole Is-
lamic world, belong to a 
long gone era past and at 
its best form is similar to 
the conditions of Europe 
before the revolutions of 
the 18th century that dif-
fers profoundly with the 
capitalist civilization of 
today and individual 
rights included in it. 
These are two distinguish-
able thought patterns, two 
separate orders of govern-
ing, two different life-
styles and generally two 
thoroughly different ide-
ologies related to two  
absolutely distinct histori-
cal eras of human history 
that are separated from 
each other  by centuries of 
struggle for liberty and 
advancements. 
The "Islamic Jamaat 
Party of Pakistan" that 
supported Bin Laden and 
Talibans while Afghani-
stan was under the U.S. 
attack, through that period 
was trying to create a re-
bellion within Pakistan, 
for many years has been 
trying to establish manda-
tory Hejab (veil bearing) 
laws, separating women 
and men in universities, 
Ghessass* law establish-
ment and other Islamic 
regulations like valuing 
women’s testimonies in 
court as half of men’s 
(two women’s testimony 

(Continued from page 1) 
Bin Ladin The Only Real... 

And of course, not any 
Muslim , only those 
whose eligibility has been 
approved by the religious 
authorities. This is exactly 
the way in which it is ex-
ercised in Iran as of now. 
In another part of the bill 
under the title of “State 
policy” we read: 
 
“The Quranic code is the 
supreme law of the Mus-
lim community and it 
must be enforced entirely 
in all aspects of life.” 
Also, in the section of 
“Strategy of Change”, it 
says:  
“The sovereignty of Al-
lah must be established in 
all fields of human exis-
tence … Establishment of 
Islamic society and state 
is as much a part of the 
prophetic modal as indi-
vidual godliness and sex-
ual morality. 
 
“The Jamaat, drawing its 
inspiration from the pro-
phetic mode of Madina…
It has established that the 
Quran and the sunnah of 
the prophet are the cor-
ner stone of Islamic faith 
and culture…Islamic law 
be made the criterion by 
which to judge the public 
and private conduct of all 
rulers and ruled a like, 
and the chief source of 
all legislation. All politi-
cal power, whether legis-
lature, executive or judi-
cial, is exercisable within 
the limits not only of Al-
lah and his prophet for 
the promotion and en-
forcement of the values 
prescribed by Islam. Ja-
maat’s intellectual inspi-
ration comes from 
thoughts of Maulana 
Sayyid Abul Ala 
Maududi, who along with 
the great thinker poet Dr. 
Mohammed Iqbal began 
this Islamic movement in 
South Asian subconti-
nent. Hence a party 
launched with nearly 25 
persons in 1941. In 1947 

it had 625 members.” 
The ideals of the rest of 
Islamic groups, including 
rival Shiites, doesn't vary 
much with Bin Laden and 
Wahabis’ dark and middle 
aged looking vouch to 
humanity. After arising to 
power, in one of his 
speeches toward Islamic 
republic leaders Ayatollah 
Khomeini ferociously and 
straightforward stated:                
"... Most of our impris-
oned individuals are rot-
ten.  If we do not kill 
them then each one of 
them will go out and kill 
people. They are incur-
able. We need sorts of 
Khalifs to do hand cut-
tings, punishment flog-
ging and stoning women.* 
Very much like Allah's 
messenger used to do the 
hand cutting, and alike 
him who massacred Bani-
Ghoraizeh Jews* due to 
their being dissatisfied 
with his order, if the mes-
senger ordered to capture 
that place, to put that 
house in fire, eliminate 
that tribe, he has com-
mended justice...Human  
living should be safe-
guarded by Ghesass" 
since existence of masses 
remains beneath the ap-
plication of Ghesass. 
Some years of jail won't 
do the job. Leave aside 
these childish senti-
ments.”  
In regard to his ideologi-
cal opponents in another 
speech Khomeini stated 
that:  
"By not cutting heads 
and burning some thou-
sands of these spoiled 
[heretic and intellectual 
people] in public to end 
the matter and have the 
problem solved we simply 
made an error."  
He simply rejected the 
usage of courts, trial, and 
imprisonment of oppo-
nents and in summary the 
western justice system, 
and demanded the burning 
and slaughtering of his 
opponents and the regime, 

which performed these 
actions in vicious bloody 
manners. 
These individual freedoms 
and rights that the people 
have today in the western 
world were not gained 
easily and overnight.  
They rather were achieved 
through decades and cen-
turies of efforts and strug-
gles for basic human 
rights and liberty. Humans 
like Bruno* in Europe 
were burnt in fire. Bloody 
uprisings and revolutions 
took place such as ones in 
North America and 
France, in which for the 
first time, the bells had 
chimed for personal free-
doms, expelling religion 
from social lie and over-
throwing dictatorships of 
individual kings and alike. 
Every achievement of 
humanity through western 
civilization were gained as 
the result of the centuries 
of constant struggles on 
the road of freedom; and 
the combativeness of Is-
lamic trend and Bin Laden 
is nothing but trying to 
return society to the past 
and taking away such ac-
complishments. 
Even at its own times the 
Islamic government was 
not desired by the people. 
How could it be possible 
for the people to candidly 
desire or accept chains of 
slavery and horrible con-
trols of their social and 
personal lives, being put 
upon their necks, the way 
Islam has done in its own 
time? 
Islamic methods of domi-
nance and indoctrination 
of those times were en-
forced upon people 
through murdering, threats 
and terrorization. 
 
*- The primitive principle 
accepted by Islam of re-
taliation for the harm in-
flicted. Therefore, if re-
taliation is not agreed to 
be fulfilled by paying 
money, camel, or other 
materials, then physical 

retaliation like killing for 
killing, eye for eye, and so 
on, will be allowed  

* Sangsaar (Stoning), the 
law through which, adul-
terous women, i.e. ,any 
wedded woman who has 
any sexual relations with 
others, shall be placed into 
a ground hole and so 
many stones are thrown 
upon her body until she 
dies. According to various 
Islamic Scholars, the 
stones should not be too 
small to be insignificant 
nor too big to put to death 
immediately without pain. 
* Bani Khoraize was an 
Arabic tribe which, al-
though had its people sur-
rendered in their battle 
with the Muslims, never-
t h e l e s s  u n d e r 
Mohammad’s command; 
necks of 700 of them were 
razed by the swords and 
all their wealth, belong-
ings, kids and women 
were distributed amongst 
the winners as slaves and 
takings.  Tabari writes: 
“The Prophet ordered 
ditches to be made in the 
ground and they brought 
jews and razed their 
necks. Their number were 
six or seven hundred, and 
the most it's said were 
eight to nine hundred." 
Tabari, Persian, vol. 3, p. 
1088. 
 
1-  Jamaat Islami Party of 
Pakistan, Vision and 
Comment 
2-  Ibid. 
3-  Ibid. 
 4- Khomeini’s Speech in 
commemoration of the 
Islamic Prophet’s date of 
birth for the high officials 
of the Islamic Republic of 
Iran. 
5- Khomeini’s  Speech in 
front of the Khobregan 
Assembly (Expertise, an 
Islamic alternative to Con-
stitutional Assembly). 
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by the figure of the prophet 
Daniel, of whom the book 
of Daniel reports that he 
lived under Nebuchadnez-
zar, Darius and Cyrus, that 
is in the sixth century B.C., 
worked the greatest of 
miracles and made prophe-
cies that were fulfilled later 
in the most amazing way, 
ending with the prediction 
that great afflictions would 
come to Judaism, out of 
which a savior would res-
cue ·them and raise them to 
new glory. This Daniel 
never lived; the book deal-
ing with him was written 
about 165, at the time of the 
Maccabean uprising; and it 
is no wonder that all the 
prophecies that the prophet 
ostensibly made in the sixth 
century were so strikingly 
confirmed up to that year, 
and convinced the pious 
reader that the final predic-
tion of so infallible a 
prophet must come to pass 
without fail. The whole 
thing is a bold fabrication 
and yet had the greatest 
effect; the belief in the Mes-
siah, the belief in a Savior 
to come, got its strongest 
sustenance from it, and it 
became the model for all 
future prophecies of a Mes-
siah. The book of Daniel 
also shows, however, how 
casually fraud was prac-
ticed in pious circles when 
it was a question of attain-
ing an end. The effect pro-
duced by the figure of Jesus 
is therefore no proof at all 
of its historical accuracy. 
Hence the only thing left of 
what Harnack thought 
could still be rescued from 
the gospels as an historical 
nucleus is the Passion of 
Christ. But this is so filled 
with miracles from begin-
ning to end, up to the Res-
urrection and Ascension, 
that even here it is virtually 
impossible to get any kind 
of reliable historical nu-
cleus. We shall look further 
into the credibility of this 
story of the Passion later 
on. 
Matters are in no better 
shape with the rest of early 
Christian literature. Every-
thing that ostensibly comes 

(Continued from page 5) 
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ance in an alluring and 
charming manner. They 
should not hesitate or be 
afraid to pump the men’s 
sense of masculinity 
(which means persuading 
them to take a step for-
ward for making the deal) 
through their way of look-
ing at them.  
Women would never lose 
much or be harmed 
through doing the above-
mentioned because they 
generally do not have 
things such as high status 
jobs to lose. To the con-
trary, it is men that must 
worry, because if they are 
in a deal in which they do 

(Continued from page 3)  
WOMEN AS SEX OBJECT 

‘having it all’ would want 
to be fat, or even plump, so 
I am now going to give 
you my diet rules.”  8          
That is the advice of Helen 
Brown, the well-known 
senior editor-in-chief of 
“Cosmopolitan,” the maga-
zine that is joyfully read by 
millions of women around 
the world, and author of 
the book “Having it All.” 
Do you still believe that 
the messages and contents 
conveyed by advertise-
ments in the abovemen-
tioned publications are not 
the same as the ones given 
by the writers and editors 
of these magazines, and 
have nothing to do with 
what they really want? ■ 

not know the person whom 
they are dealing with that 
well, or if they do not 
know exactly what they 
should and shouldn’t do, 
they will lose in the deal. 
This, of course, would be 
done with the help of 
women. 
These are exactly the 
things that exist in work-
places. Women try to 
charm the men that are in 
higher statuses (i.e. manag-
ers, CEOs, owners and 
presidents of companies or 
governmental agencies, 
etc) in attempt to become 
close to them. Then, be it 
through friendship or 
through marriage, either of 
which would be a trade of 

sex and beauty, they would 
hope to enhance their fi-
nancial and career statuses. 
What Brown is basically 
doing is bluntly demon-
strating the situation, vali-
dating it, and assuring 
women that in a capitalis-
tic, patriarchal society, this 
would not only be the right 
thing to do, but also the 
fastest way for women to 
advance in their personal 
and professional lives. 
Accordingly, one of her 
general conclusions is the 
following: 
   “The most basic thing to 
get on with after our job- 
or during it- is how you 
look and feel. It is unthink-
able that a woman bent on 

from contemporaries of 
Jesus, as from his apostles 
for instance, is known to be 
spurious, at least in the 
sense that it is a production 
of some later time. 
And as for the letters that 
are attributed to the apostle 
Paul, there is not one whose 
authenticity is not in dis-
pute, and many of them 
have been shown by his-
torical criticism to be alto-
gether false. The baldest of 
these forgeries is the sec-
ond letter to the Thessaloni-
ans. In this counterfeit letter 
the author, using the name 
of Paul, warns: "That ye be 
not soon shaken in mind, or 
be troubled, neither by 
spirit, nor by word, nor by 
letter as from us" (2, 2). 
And at the end the forger 
adds: "The salutation of 
Paul with mine own hand, 
which is the token in every 
epistle: so I write." It was 
just these words that be-
trayed the forger. 
A number of other letters of 
Paul are perhaps the earliest 
literary evidence of Christi-
anity. About Jesus however 
they tell us virtually noth-
ing, except that he was 
crucified and rose again. 
It will not be necessary, at 
least for our readers, to go 
into details as to what to 
think about the Resurrec-
tion. In a word, there is 
hardly anything left in the 
Christian literature that can 
be said to be a solidly es-
tablished fact about Jesus.  
Footnotes: 
[4] Zeller, Philosophie det 
Griechen, Part 3, Sec. 2, 
Leipzig 1868, p. 96.  
[5] Pfeiderer, Urchristen-
tum, 1902, II, p. 282 f.  
[6] Cf. on this point David 
Strauss, Das Leben Jesu, 
Tübingen 1840. I, 227 f.  
[7] "Then said Mary unto 
the angel, How shall this 
be, seeing I know not a 
man? And the angel an-
swered and said unto her, 
The Holy Ghost shall 
come upon thee, and the 
power of the Highest shall 
overshadow thee," etc.  
[8] "being (as was sup-
posed) the son of Joseph."  
[9] Pfleiderer, Urchristen-
tum, I, p. 408.  
 

■■■ 

presented with the prize in 
London on Saturday (20 
October). In his statement 
honouring Mina Ahadi, 
Professor Richard Dawkins 
said: 
“I have long felt that the 
key to solving the world-
wide menace of Islamic 
terrorism and oppression 
would eventually be the 
awakening of women, and 
Mina Ahadi is a charis-
matic leader working to 
that end. The brutal sup-
pression of the rights of 
women in many countries 
throughout the Islamic 
world is an obvious out-
rage. Slightly less obvious, 
but just as outrageous, is 
the supine willingness of 
western liberals to go along 
with it. It is worse than 
supine, it is patronising and 
condescending: "Wife-
beating is part of 'their' 
culture. Who are we to 
condemn their traditions?" 

(Continued from page 1) 
Iranian Woman won …. 

was raided by the police 
and her husband and four 
of their comrades arrested. 
Mina escaped only because 
she wasn’t at home at the 
time. Her husband and the 
four arrested were all exe-
cuted by firing squad soon 
after. She lived under-
ground for some time and 
then fled to Iranian Kurdi-
stan in 1981, where she 
continued to struggle 
against the Islamic regime 
for the next ten years. In 
1990 she went to Vienna. 
She moved to Germany in 
1996 and has lived in 
Europe since then. 
In all that time, Mina Ahadi 
has struggled mightily for 
the rights of women. She 
founded the International 
Committee against Stoning 
– which now has over 200 
branches throughout the 
world. She also heads the 
International Committee 
against Executions and is 
the spokesperson for the 
newly formed women’s 

A religion so insecure as to 
mandate the death penalty 
for apostasy is not to be 
trifled with, and ex-
Muslims who stand up and 
fight deserve our huge ad-
miration and gratitude for 
their courage. Right out in 
front of this honourable 
band is Mina Ahadi. I sa-
lute her and congratulate 
her on this well-deserved 
award as Secularist of the 
Year.” 
Mina Ahadi started her 
serious political activities 
when she was 16 and living 
in Iran. She was at univer-
sity in 1979 in Tabriz at the 
time of the Iranian revolu-
tion and she began immedi-
ately to organise demon-
strations and meetings to 
oppose the compulsory 
veiling of women. This 
courageous dissent got her 
noticed by the Islamic re-
gime’s authorities and soon 
she had to go underground 
to avoid retribution. 
The end of 1980 her house 

rights organisation, Equal 
Rights. She formed the 
Central Council of ex-
Muslims in Germany early 
this year to help people 
renounce Islam and religion 
should they so wish. 
This brilliant idea has now 
been replicated in several 
other European countries, 
including in Britain by our 
own Maryam Namazie. 
Undeterred by the inevita-
ble death threats, Mina has 
pressed on, determined as 
ever to protect women from 
the ravages of Islam. 
Apostasy, of course, is for-
bidden in Islam and in 
some Islamist states it car-
ries the death penalty – 
including in Iran, Saudi 
Arabia, Afghanistan, Paki-
stan, Sudan and Mauritania. 
She calls such states “Islam
-stricken” and her own 
experience of living and 
suffering under such re-
gimes has made her ever 
more determined to rescue 
others from their clutches.  

"Concern widens over ‘anti-
religion’ book:  Dufferin-
Peel Catholic board to re-
view fantasy after 
neighbouring board pulled it 
from libraries" 
Apparently we are heading 
back to the days of the Inqui-
sition.  A publicly-funded 
school board is saying that 
banning books is in the best 
interests of their stu-
dents.  The book in question, 
Pullman's The Golden Com-
pass, won the Carnegie 

(Continued from page 1)  
This  Is an Action …. 

Medal and was named one of 
the ten most important chil-
dren's novels of the past 70 
years, but the school board is 
removing it because of com-
plaints that Pullman is an 
atheist and that his books 
are anti-Christian. 
I ask you all to support free 
speech by supporting the 
Centre for Inquiry Ontario’s 
strong stand against the ban-
ning of this book - any book - 
simply because it provides an 
alternative viewpoint about a 
controversial issue. 
Here are some fast ways 
you can help (remember, 

any short simple message of 
outrage – regardless of its 
depth of analysis - is really 
enough): 
1.  Submit a letter to the edi-
tor or an editorial to the To-
ronto Star following their 
guidelines: 
“Send your contribution to 
Letters to the Editor via email 
to lettertoed@thestar.ca; or 
fax to 416-869-4322; 
2.  Submit letters or editorials 
to your local, campus, or 
national papers.  Contact info 
is at the publication's web-
site.  Be sure to include your 
full contact info, as described 

above. 
3. Contact the Halton Catho-
lic School board or Dufferin 
Peel Catholic School Board 
trustees (especially if you 
have a child in the system) 
http://w3.dpcsb.org/CEC/
About+Us/Trustees.htm 
You can call or email the 
board to register your com-
plaints: 
Mr. MacDonald, the super-
intendent of curriculum: 
 905-632 6300, or 1-800-
741-8382 x123, and/or 
macdonaldr@hcdb.org   

■■■ 
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But how does Harnack 
know that Jesus' teaching is 
so faithfully reported in'the 
gospels? The theologians 
are more skeptical about 
the reproduction of other 
teachings of the time. Har-
nack's colleague Pfleiderer 
says in his book on early 
Christianity: 
"It does not really make 
sense to argue over the 
historical reliability of these 
and other sermons in the 
apostolic history; we need 
only think of all the condi-

tions required for a literally 
exact, or even an approxi-
mately correct, transmis-
sion of such a sermon: it 
would have had to be writ-
ten down immediately by 
an auditor (properly speak-
ing, it should be steno-
graphic), and these records 
of the various sermons 
would have to be preserved 
for more than half a century 
in circles of hearers who 
were for the most part Jews 
and heathen and indifferent 
or hostile to what they had 
heard, and finally collected 
by the historian from the 
most scattered points! Any 
one who has realized how 
impossible all these things 
are will know once for all 
what to think of all these 
sermons: that is, in the sto-
ries of the apostles as in all 
the secular historians of 

suits him, or that he is 
credulous enough to take at 
face value everything he 
hears. 
What is more, it can be 
shown that many of Jesus' 
sayings do not originate 
with him, but were in cir-
culation previously. 
For instance, the Lord's 
Prayer is regarded as a 
specific product of Jesus. 
But Pfleiderer shows that 
an Aramaic Kaddish prayer 
going far back into antiq-
uity ended with the words: 
"Exalted and blessed be 
His great name in the 
world that He created ac-
cording to His will. May he 
set up His kingdom in your 
lifetime and the lifetime of 
the whole house of Israel."  
As we see, the beginning of 
the Lord's Prayer is an imi-
tation. But if nothing is left 
of Jesus' sermons, nothing 
left of the story of his 
youth, certainly nothing left 
of his miracles, then what 
is left of the gospels alto-
gether? According to Har-
nack there is left the im-
pression Jesus made on his 
disciples, and the story of 
his Passion. But the gospels 
were not written by disci-
ples of Christ, they do not 
reflect the impression made 
by the person of Christ, but 
that made by the story of 
the person of Christ on the 
members of the Christian 
community. Even the 
strongest impression does 
not testify to the historical 
truth of any story. The 
story of an imaginary per-
son is capable of producing 
the deepest impression on 
society, if historical condi-
tions for it are present. 
Goethe's Werther made a 
tremendous impression. 
Everyone knew that it was 
only a novel, nevertheless 
he had many disciples and 
followers. 
In Judaism, and precisely 
in the centuries directly 
before and after Jesus, ficti-
tious personalities had tre-
mendous influence when 
the deeds and doctrines 
attributed to them corre-
sponded to the deeply-felt 
needs of the Jewish people. 
This is shown for example 

(Continued on page 6) 

Mark is followed by Luke, 
then by the so-called Mat-
thew, and last of  by John, 
in the middle of the second 
century, at least a century 
after the birth of Christ. The 
further we get from the 
beginning, the more mi-
raculous the gospel stories 
become. Mark tells us of 
miracles, but they are puny 
ones compared to those that 
follow. Take the raising of 
the dead as an example. In 
Mark, Jesus is called to the 
bedside of Jairus' daughter, 
who is at the point of death. 
Everyone thinks she is dead 
already, but Jesus says: "the 
damsel ... but sleepeth," 
reaches out his hand, and 
she arises (Mark, Chap. 5). 
In Luke it is the young man 
of Nain who is waked. He 
is so long dead that he is 
being borne to his grave as 
Jesus meets him. Then Je-
sus makes him rise from the 
bier (Luke, Chap. 7). 
That is not enough for John. 
In his eleventh chapter he 
shows us the raising of 
Lazarus, who has been in 
his grave for four days al-
ready and beginning to 
stink. That breaks the re-
cord. 
In addition, the evangelists 
were extremely ignorant 
people, who had thoroughly 
twisted ideas about many of 
the things they wrote of. 
Thus Luke has Joseph leave 
Nazareth with Mary on 
account of a census in the 
Roman Empire, and go to 
Bethlehem, where Jesus is 
born. But there was no such 
census under Augustus. 
Moreover, Judea became a 
Roman province only after 
the date given for the birth 
of Jesus. A census was held 
in the year 7 A.D., but in 
the places where people 
lived, and thus did not re-
quire the trip to Bethlehem. 
[6] We shall have more to 
say on this topic. 
The procedure of Jesus' trial 
before Pontius Pilate is not 
in conformity either with 
Jewish or with Roman law. 
Thus even where the evan-
gelists do not tell of mira-
cles, they often relate what 
is false and impossible. 

(Continued from page 4 ) 
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And what was concocted as 
"Gospel in this fashion later 
suffered all sorts of altera-
tions at the hands of 
"editors," to the edification 
of the faithful. 
For example, the best 
manuscripts of Mark close 
with the eighth verse of the 
sixteenth chapter, where the 
women seek the dead Jesus 
in the grave, but find a 
youth in a long white robe 
instead. Then they left the 
grave and "were afraid."  
What follows in the tradi-
tional editions was added 
later. It is impossible how-
ever that the work ended 
with this eighth verse. 
Renan already assumed that 
the remaining portion had 
been stricken out in the 
interests of the good cause, 
since it contained an ac-
count that seemed obnox-
ious to later views. 
From another angle Pflei-
derer, after intensive stud-
ies, came to the conclusion, 
as did others, "that the Gos-
pel of Luke said nothing of 
the supernatural conception 
of Jesus, that this story 
came up only later and was 
then inserted into the text 
by adding verse I, 34 ff. [7] 
and the words 'as was sup-
posed' in III, 29.[8] " [9] 
In view of all this it is no 
wonder that by the first 
decades of the nineteenth 
century many scholars had 
already recognized the 
complete uselessness of the 
gospels as sources for the 
history of Jesus, and Bruno 
Bauer could even go so far 
as to deny the existence of 
Jesus altogether.  
It is understandable never-
theless that the theologians 
can not dispense with the 
gospels, and even the liber-
als among them do all they 
can to maintain their au-
thority. For what is left of 
Christianity if the person of 
Christ is given up? But in 
order to save this latter 
point, they have to go 
through some strange con-
tortions. 
Thus Harnack in his lec-
tures on the Wesen des 
Christentums (1900) ex-
plains that David Friedrich 
Strauss thought he had suc-
ceeded in demolishing the 
reliability of the gospels as 

history; but the historical 
and critical work of two 
generations had succeeded 
in restoring it to a great 
extent. The gospels were 
not historical works any-
way; they were not written 
to report how things hap-
pened, but were works of 
edification. "Accordingly 
they are not useless as his-
torical sources, especially 
since their purpose is not 
borrowed from outside, but 
coincides in part with the 
views of Jesus" (p. 14). 

But all we know of these 
views is what the gospels 
tell us! Harnack's whole 
argument for the credibility 
of the gospels as sources 
for the person of Jesus only 
proves how impossible it is 
to offer anything solid and 
penetrating in that direc-
tion. 
Later in his essay Harnack 
is compelled to abandon 
everything that the gospels 
say of Jesus' first thirty 
years as unhistorical, as 
well as everything regard-
ing the following years that 
can be proved to be impos-
sible or invented. But he 
would like to save the rest 
as historical fact. He thinks 
we still have left "a vivid 
picture of Jesus' teaching, 
the end of his life and the 
impression he made on his 
disciples" (p. 20).  

antiquity these speeches are 
free compositions, in which 
the author has his heroes 
speak in the way that he 
himself thinks they could 
have spoken in the given 
situation" (p. 500 f.). 
Right! But why should not 
all this apply to the ser-
mons of Jesus too, which 
were still further in the past 
for the authors of the gos-
pels than the sermons as-
cribed to the apostles? Why 
should Jesus' sermons in 
the gospels be anything 
more than speeches that the 
authors of the reports 
wished Jesus had made? 
Actually, we find all sorts 
of contradictions in the 
sermons that have come 
down to us, for example 
both rebellious and submis-
sive speeches, which can 
only be explained by the 
fact that divergent tenden-
cies existed among the 
Christians, each group 
composing and handing 
down speeches for Christ in 
accordance with its own 
requirements. How free and 
easy the evangelists were in 
such matters can be seen 
from an example. Compare 
the Sermon on the Mount 
in Luke and in Matthew, 
which is later. In the first it 
is still a glorification of the 
poor and a damning of the 
rich. By Matthew's time 
this had become a touchy 
subject for many Chris-
tians, and the Gospel ac-
cording to Matthew baldly 
turns the poor who are 
blessed into the poor of 
spirit, and leaves the damn-
ing of the rich out alto-
gether. 
That is the sort of manipu-
lation that went on with 
sermons that had already 
been written down; and 
then we are asked to be-
lieve that sermons that Je-
sus is said to have given 
half a century before they 
were written down are 
faithfully reported in the 
gospels? It is clearly impos-
sible to keep the words of a 
speech straight merely by 
oral tradition for fifty years. 
Anyone who writes down 
such a speech at the end of 
such an interval shows 
thereby that he feels justi-
fied in writing down what 
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از برون و درون به ."  نبش گورھايی فراموش شده 
كشد تا خس، خس فريادی گلوگير  گلوگاھم شيار می

 !شده در من را، آھنگ دالنگيز شنوايی خود كند

 :و آن ديگری مويه كنان می گويد

اگر فرياد در گلو شكسته باشد و چشم به ديدن "...  
تفاوتی، و زبان ھميشه  خيلی چيزھا عادت كند به بی

نتيجه .  در دھان زندانی و فكر دائما مشغول ذھنيات
ام دست زندگی  اش من ھستم كه خود را ول كرده عينی

دانم ھرگز چيزی  شود، ھر چند كه می تا ببنيم چه می
زنده شدن اين احساس خبر از ايست .  نخواھد شد

جوشش و پويش دارد كه يعنی گذشته را باختی و آينده 
گر  پس خموش و ساكت نظاره.  ھم از آن تو نيست

 !"باش به ھر چه كه پيش آيد

و كسی ديگر در آن سوی ناچاری در حاشيۀ تداخل 
 :كند رويا و بيداری واگويه می

دوباره آھی و افسوسی از سر دريغ و در اندوه "...  
 .شوی ھدف زيستن غرق می بی

اينجا آسمان ھمان آسمان تيره است كمی اخموتر و 
تر، زندگی گويی ھمان است كه مقدر شده و  بخيل
چرخد و اين را اگر تا حال باورمان نشده بايد  می

باورمان بشود كه روز و روزگارمان را با صبحانه و 
ای در  بلعيم و خود چون لقمه ای می نھار و شام با لقمه

 ."رويم و ديگر ھيچ كام زھرآلودش آرام، آرام فرو می

گويی تازيانه بر پوست و گوشت و عصب فرو 
ی خون گرمت به ھر سوی منتشر  بارد و پشنگه می
ھايی نشسته بماسد به ھر جايی و  شود تا بسان لكه می

ی انگشتان بعد از  خشكيده ماندگار شود تا با اشاره
مايانی كه خواھند آمد، باز گويدشان كه ما را چه به 

لب به دندان !  سر آمده است از ادبار اين ساليان
ات  ميگزی، فرياد فرو خورده در ھزار نای حنجره

ی  يابد به رھا شدن و تو خود نيز در لحظه بازتابی نمی
ای  شود تكه ھشی، دستگيرت می بين ھشياری و بی

ھستی متالشی شده از پس انفجاری مھيب، پرتاب شده 
 .اند به اين سوی ناچاری كه تبعيدش نام نھاده

زا نامكرر در رويا و  ھای دشت انگار ما نسل كابوس
بيداری ھستيم، مثل اينكه ھيچ چيزی حائل رويا و 

گذرد به  آنچه را كه در رويامان می.  مان نيست بيداری
گردد و بيشتر از چند  عينه در بيداری پديدارمان می

 .دھه است كه مرزھای آن مخدوش گرديده است

ھايم برايتان سرشار از بوی  خواھد نوشته چقدر دلم می
بھار، طراوت شبنم، طلوع سپيده، آواز پرنده، و پر 

ی زيبای زيستن  پرواز باشد؛ تا نفس ھر دم تپنده
ھای زايش؛ كلمه، كلمه، طرح،  كوبان بر طبل لحظه

ی فراخ  طرح در تسبيح كالم بنشيند به ساحری گستره
ی  ھای پر شكوفه مرز زندگی در كوچه باغ و بی

 ...ھميشه بھار 

من، پرتاب شده در اين .  شود بينند كه چنين نمی و می
طاعون و شپش و روزمرگی، و آن سوی  سوی بی

خوانان مصيبت بر  ھايم وارھيده از من، مرثيه تكه
 !شان ی روزمرگی ادبار تاريخی ھر روزه

باور به انسان و زيبايی .  نبايد و نشايد چنين بيابد!  نه
با شكوه زيستن را ھيچ وھنی عظيم رفته بر انسان، 

 ■. تابد به روا بودن بر نمی

ھايی رنگی به عنوان  ھايش عكس با آن درشت
يادگاری گرفت برای اثبات وفاداری و دفع بال، مزين 
 .شده در قابی نفيس در رف اتاق پذيرايی قرارش داد

شايد به ظاھر چيز غريبی به نظر آيد كه چنين 
ای در كجای دنيای مدرنيته و معاصر قرار  جامعه
گيرد كه اينك به قھقرای ناكجاآبادی در گذشته  می

 !ای رھسپار است تاريخی دفن شده

ای كه بيش از ھزار سال  مگر نه اينكه اين حشره
كشد  قدمت تاريخی زيستن را در كنار ما يدك می

وقتی عموميت يافته از در و ديوار باال رفت و در 
جاجای درز يقه و آستين، ليفه تنبان جا خوش كرد به 
تكثير شدن؛ در بازتاب بعد فرھنگی اين پديدۀ مقدس، 
ناظمانی مداح از 
تبار حشره پيدا 
خواھند شد با 
تخلص شپش و 
شپشك در مدح و 

ھای  ثنای نرينه
بزرگوارش 

قصايدی بلند باال 
خواھند سرود از 
صبح تا شام از 
. راديو و تلويزيون

از دھان چرك 
بلندگوھای تمامی 
اماكن دولتی پخش 

 .شود می

ی  تا در حافظه
مان با زور  تاريخی

دگنك جا خوش كند 
و مشروعيت يافته 
و در محضر شرع 
مقدس از اين اتھام 

ما ايرانيان "كه 
ی  حافظه
مان را از  تاريخی

كم باورمان  برائت حاصل كرده و كم."  ايم دست داده
از زمان حضرت آدم . ھاست وجود دارد بشود كه قرن

و بايد وجود داشته باشد؛ .  ابوالبشر تا عصر حاضر
 !تواند باشد حاشاهللا كه جز اين نمی

ای فرھنگ شرع مقدس، بايد  پس به ضرورت اشاعه
ھای موجود  المعارف ھای لغت و دايره در كتاب

تجديدنظر كلی نمود تا تعريفی تماما شرعی در خور 
خط بصر امت امام يافته شود به تأييد علمای اعالم 
رسيده تا ھيأت با عظمت اين پديده، تطابق تاريخی 

 .ھا تدوين دوباره باز يابد غصب شده خود را در متن

در چنين فضايی است، يكی خسته و حسرت زده با 
خشمی فروخورده از سر دردی ھزار ساله كلگير 

 :سرايد می

ساعت  ١٦فكر اينكه در تالش معاش بايد ... "...    -
كند  ات می در شبانه روز سگ دو بزنی، چنان فرسوده

كه انگار مفھوم زيستن را دستی، دستی به گند كشيده 
باشی و آنقدر صبور باشی كه از تعفن خودت ھم 

 ...".حالت بھم نخورد 

ای خونآلود، با تيغ  گويی دست پليد از آستين لباده
ی مفرغی پيدا شده از  عقيقه"زنگار بسته و كندی، 

 و من، چه دارمت كه بگويم؟... 

زايی  دوست من، تو، از دگرديستی در شرايط بيماری
رانی كه من اگر  با ابعاد و گسترۀ دھشتناكی سخن می

يافتم، شايد به يقين در  خود را در متن آن باز می
ای جز چنين بودنی  مقبوليت عام پذيرا شدن آن چاره

 .يافتم را در نمی

با مين .  من در اين سوی ديار عافيت بر كناره نيم!  نه
ای بيش  ام و خود تكه ناچاری تبعيد، صدھا تكه شده

ام آن سوتر در ماوراء  دھھا تكه.  نيستم از صد
ھزاران كيلومتر فاصله، در اندوه و افسردگی، 
خستگی و با باور به دست بستگی در تنگنای روزان 

 .اند گی درمانده چھره و شبان، در آوار بی

و گندابه عفن 
روزمرگی معادل 

ات با طاعون  يافت
فراگيری كه ھمه 
را به كام سيری 
ناپذيرش فرو 

در چنين .  كشد می
فضايی گويی 
پرتوافكنی خورشيد 
در حجم منسط دود 

ھای كھن  به افسانه
تعلق دارد و خيال 
تابش خورشيد از 

ھا گريخته  خاطره
شپش اين .  است
ی ھمزاد  حشره

طاعون در 
كشتارھای 

تاريخی؛ ديگر 
آور  چندش
بر .  تواند باشد نمی

در و ديوار 
كارخانه و مدرسه، 

ھای  ساختمان
ھای عمومی مساجد و  اداری حتی بر ديوار آبريزگاه

بر جايی كه در منظر ديد چند عابر بتواند باشد، با 
ھای  خط نستعليق كوفی و شكسته و كتابی با رنگ

ای در ابعاد بزرگ و  مجاز اسالمی سياه و سرمه
تصويری و  با تصوير و بی!  شپش:  اند كوچك نوشته
ای وحی منزل در باب قتال و سنگسار،  چند جمله

 .سكوت و خفقان

امر به معروف و نھی از منكر و ثواب بزرگ پونز 
 ...حجاب فرو بردن و  به پيشانی زنان بی

پدرانی ھستند كه به يمن مباركی، فرزندان ذكور 
اند در مدارسی كه بر سر در  خويش را شپش نام نھاده

خوانند  آنھا با نام نامی شپش مزين شده است درس می
تا در مبحث درس تاريخ، در شھادت شيخ شھيد 

چی، فاتحه را درست و بدون  اله نوری مشروعه فضل
 !غلط ادا كنند

ھای مردانه، زنانه در  توان در اتوبوس حتی می
ھای طويل مواد غذايی در پشت ميز اداری در  صف

روی شيشه شير پاستوريزه و يا در روی دسته 
در ھمه جا وجود .  اش كنی ھای طبی مشاھده عينك
توان  حتی می.  رود آرام و سالنه، سالنه راه می.  دارد

 عصر توھين آميزی كه آدمی

 يی است مرده

 با اندك فرصتی از برای جان كندن، 

 ھای خويش و به شايستگی

 ھا از ھمۀ افق

 .دورتر است

: شبانه ."  درخت و خنجر و خاطره:  آيدا" 
 شاملو

چيزی در درون تو با صد !  بن بست عجيبی ست...  
دارد برای واگويه شدن در  زبان بانگ بر می
. ای را يابی واژه مانی و در نمی نوشتار، و تو در می

ات از بار كالم اندك و تھی  يابی كه اندوخته در می
انبانی از واژگانی كه زبان گويای كالم ساحری 

دانی و ناتوانی به پرده  باشند، برای بيان آنچه كه می
لرزد كه نكند، اين كلمه و  دست و دلت می.  دری آن

كالم تصويرگر رنگين كمانی ھزاررنگ به وسعت 
آسمانت نباشد؟ پس آن به كه تا در خود به فرياد مانده 

 .باشی خاموش

اين چنين است كه نوشتن برايم سخت است و به ...  
 :گويم خودم می

ی آغاز، شعله به  ی كلمه آخر با كدام جرقه آتشزنه:  
جان خرمن كالم دراندازم كه سر بركشد شرار سرخ 
و آبی آن، موج در موج، رقص رقصان تا مرز 

انداز  حريقی گسترده در فالت پھناور عشق تا چشم
 دالنگيز باوری گردد؟

بايد برای چه كسی بنويسم؟ برای چه كسانی؟ برای 
شناسم؟ خطاب به آنھايی  شناسم و نمی آنھايی كه می

كه دوستشان دارم؟ و يا ھر كسی كه در باورش به 
زيبايی سھمی را به خودش اختصاص داده باشد؟ 

سان است كه نوشته از  بدين.  كند چندان فرقی نمی
كند به عام شمولی،  فرديت آشنای مخاطب سر بر می

آينه در آينه به تكرار در وجوه ناب رفاقت ديرين 
سال يك جنگل درخت، بالنده و سرسبز، گيريم با تنی 

اما شكوفا و ناميرا كه ريشه .  دار از ھجوم تبر زخم
دار زندگی تنيده است چنان كه، با  در اعماق جان تب

آب و  ايی نابھنگام، در ھيچ تنگنای بی تبر ھيچ حادثه
آفتاب روزان و شبان زمھريری در قحط سال مھر و 
عاطفه و يا در روزمرگی گذران زمانه به قطع و 

 .خشكانيدن تن در نخواھد داد

 :نويسم من، می

زده با اندوھی از سر درد،  اين روزھا حسرت  -
 .كند قرارم می ھوای ديدارتان بی

"نويسی و تو، می مرد، چه مرگت شده است !  ھان: 
؟ اين زمانه !پيرانه سر، غم غربت و عواطف رقيق

مگر نه اين !  مشتری را تابد چنين متاع بی بر نمی
است كه بايد چھار نعل تاخت از بام تا شام، در اين 
گذران روزمرگی تا زنده بودن را تداوم بخشی روز 
از پی روز دلمرده و چركين تا بلعيده بشوی خود 
نظاره كنی كه چنين بشوی چنان، كه ديگرانت از سر 

ای اين  و باورت بشود كه پذيرفته!  كينه خواھانند
ی بلعيده شدن را ھر روزه به تكرار تا نفس  چرخه

زيستن را كم كمك از دست و دل وا بنھی و بلولی 
 ...".وار  خرخاكی
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ع  ي ش ت دی ب ن س از چ پ
ا  ي ه دن دی از داود ب رزن ف
ام  ان ن م ي ل آورد که او راس
ی  ن زرگ ب رب ب ام نھادند وپي
ه  اشد ک اسرائيل وما می ب
ام  م ساليان زياد عمر کرد ت
ان  دگ رن انس وجن وحتی پ
رده او  پ رس وران س ان وج

د ودن ه در .  ب وری ک ه ط ب
د  ده است خداون تورات آم

برای اين عمل، داود را سرزنش کرد می بينيم در آن 
ران سرمی زده  ب ام غ ي زمان،چنين اعمالی حتی از پ
ه  ی ازطرف ھرکس ک ل است دراين زمان چنين عم
ارھای ضد  ت ذھبی ورف ان م اھ باشد ازبزرگترين گن

اعی  است م اب . اخالقی وضد اجت ت ادداشت ک ن ي اي
اب  ل ب ي وئ ه شده  11تورات، کتاب دوم شم ت رداش ب

 .   است
ه  ادات انسان ن ق ت ا اع ع با چنين برداشت ھايی که واق
ل  ب دی ق ن ود، چ ی ش رورو م ه زي ک ل زل ب زل ت م
ازتلويزيون مطلبی را ديدم وشنيدم که برايم جالب بود 
ال  واحی شم ه درن ن شرح ک ه اي وآن يک خبربود ب
ا  اد آن وي ه اجس روز گذشته گورستانی کشف شده ک
دست  اسکلت ھای مانده که البد در شوره زاری بايد ب
ل  ب آمده باشد متعلق به يکصدوسی وپنج ھزار سال ق

ه . است م ک البته اين درست است وچندی قبل ھم شنيدي
چند تکه استخوان ازقبرستان قديمی درمکزيک بدست 
ا  ه روی آن ھ ع ال ط ی وم ررس س از ب ه پ ده ک آم
خوان  دانشمندان روشن کردند که اين استخوان ھا است
ل می  ب پای انسانی است ومتعلق به صدھزار سال ق

ون .  باشد ن م اک بين اشيائی که ازسيلک بدست آمده وھ
ه  ق ب ل ع ت و و م اگ ک ي اه ش گ ای دانش وارھ رات درالپ
ه  ی وجود دارد ک ائ ي کشورايران موجود می باشد اش
بيش از سی وپنج ھزارسال قبل ميباشد ونيزدرشھری 
ی  اي ي ال ت اران اي ف ا کمک ح اشان ب که در نزديکی ک
وفرانسوی وايرانی از زيرخاک بيرون آمده مصالحی 
و  اگ ک اه شي واھی دانشگ ررسی وگ ھست که طبق ب

 .متعلق به نوزده ھزار و چھارصد سال قبل است
اران  2003در سال  ف روه ح ده گ ن اي م دان ون ن دانشم

اری  ن م ايتاليايی وعده ای ازمطلعين باستان شناسی سي
ررسی  رای ب د ب ون جم در سالن يکی ازکالج ھای ري
ل   ه پس ازالاق خی ک اري وگزارش درباره اين شھر ت
ل داده  بيست ھزارسال از دل خاک سربرآورده تشکي

 .بودند که من خود نيز درآن سيمنار شرکت   داشتم

ع  م م و يک ج روي ي اال م ح
بندی کوچک ازآنچه که يک 
ادداشت  ن ي زارم آن دراي ھ

 .آمده به عمل می آوريم
ه (   ک ن ه اي ه ب وج ا ت ه ب ت ب ال

ن  ي ن واول ري تورات قديمی ت
روان  ي کتاب آسمانی است و پ
ه  می موظف ب ي راھ اديان اب
د،  ن ت قبول آنچه درآن آمده ھس
اينجانب کافر حربی ھستيم و 

اح ب رو .)  ريختن خونم م ي م يک پ ي خواھ ا اگر ب وام
د را  ه خداون ت ف د گ اي مومن به اديان ابراھيمی باشيم ب
ا ھفت  ب ري درتورات قبول کنيم که خداوند متعال درتق
د وروز  ري ن را آف ي ل زم ب د صد سال ق ھزار و چن
د  ي گرخورش يکشنبه آب وجويھای روان را و روز دي
افت  ان ي اي وماه را و روز جمعه ھم که کار آفرينش پ
د  باريتعاال رفت واستراحت کرد وآدم وحوا زاد و ول
ه  ارد ب ي کردند واين بشری که اکنون نزديک ھفت ميل
ۀ  ع جه آن واق ي ت د ن شمارمی آمد وساکنين زمين ھستن

وگوينده تلويزيون ) صفرآفرينش تورات(آفرينش است 
ج ھزار  ن که اعالم می کند اجساد بشريکصدوسی وپ
سال قبل در اطراف ساری پيدا شده يا دروغ می گويد 
ن  واوخود کافرآنھم کافر حربی است وحکم مرگ اي
کافر نيز قابل اجراست ويا بايد ثابت کند که خدای آن 
دگی  ل زن ب انسان ھا که يکصدوسی وپنج ھزارسال ق
ن  ي ن وم م رال ي می کرده اند کجاست وآيا آن حضرت ام
که خواھرم برای من مجسم می کرد ھمان جوانمردی 
ی  است که من ھنوز ھم به ھيبت وارزش ھای انسان
ه  او احترام می گذارم يا حضرت علی ديگری است ک

ه .  ھفتصد نفررااز دم تيغ  می گذراند ه خودم ن من ک
 بلکه پای عقل من ھم به گل فرو می رود؟

ا  دم ب ورات خوان وقتی داستان حضرت داود را در ت
دا  خودم به اين سلطان بنی اسرائيل وپيغمبر بزرگ خ
ام  برگشتم گفتم يا حضرت داود توکه زنای محسنه انج
و مرگ است وبس  ه سزای ت می دھی آيا ميدانی ک
ذاری وخود  وحاال ميروی وتاج پادشاھی برسرمی گ

ه الزم . را پيغمبرخدا می دانی بابا خيلی رو داری ت ب ال
ان  دگ ن ردان کر گ ف به تذکر است که من ابدا به طرزت
دإ  مجله روشنگرکاری ندارم زيرا من معتقد به يک مب
د اسم  ي اھرچه می خواھ دإ را شم ب ه آن م ھستم ک

ان . يھوه.  هللا .  خدا. بگذاريد ت اھورامزدا ويا ھرچه دل
می خواھد ولی آنچه من می شناسم وقبول دارم چيزی 

د . جزآن است که خواھرم وديگران قبول دارند ي به ام

در جھانی که ما درآن زندگی ميکنيم ھمه چيزدرحال 
دگرگونی است ولی دگرگونی در برخی پديده ھا، کند 
ن  ر اي ت ش ي م است ب ل ع است ومس ري رخی س ودرب

ود است ی در . دگرگونيھا به سوی بھب ون ثال دگرگ م
شرفت  ي روش واخالق ورفتاروزندگی بشری سبب پ

انسانی که درعصر حاضر .  وپيدايش تمدن شده است
ان  اک ي دران ون ار پ ت زندگی می کند ديگر اخالق ورف

زاران .  خود را ندارد انسان حاضرديگرمثل انسان ھ
ا  ھ سال پيش با برادروخواھر خود ازدواج نميکند وآن
ی  دران حت ل پ ث ا م ارد وي حارم خود می شم را م
روت وارث زن  راه ث م ه ھ دويست سال پيش خود ک
برادرخود را ھم بايد به عنوان ارث به خانه خود می 

رای او . برد، نيست ان ب ت ردس وال زي گر زن وام دي
اموس  مباح وحالل نيست وتصاحب اموال واحشام ون
زيردستان که در زمانی برای زيردستان چندان حرام 

ست ي ه داود . نبود به آن روال ن م ک ورات داري در ت
دن  د وب ام دي حم پيغمبرروزی زنی را در حال است
ه  ه حدی ک رد ب زيبای زن سخت داود را مجذوب ک

 .قدرت تحمل در قبال زن زيبا ازاوسلب شده بود
ی آن زن را داد ه او .  داود بيدرنگ دستور شناساي ب
ه .  خبر دادند او بتشيع ھمسر اوريا حيتی است داود ب

ھر تمھيدی بود ھمسر سردار را به چنگ آورد وپس 
ه شده است  ل ام ه آن زن ح وجه شد ک از چندی مت
ور داد سردار را  ت وری دس ظ ظاھر ف رای حف وب
ه  ھ ب ازجنگ فراخوانند وبه محض اينکه سردار از ج
ه  ان ی را در خ د شب ن ه چ بازگشت از او خواست ک
ردد  ازگ ه ب ھ ب ه ج خودش با ھمسرش بگذراند وبعد ب
ود ومی  اجرا شده ب وجه م ت وسردار با شرف که م
رده  دگی می ک ا داود زن ابش ب ي دانست زن او درغ

ود م ه خود خودداری ن ی .  است از رفتن به خان ت وق
داود دريافت که نيرنگش برای پيدا کردن پدری برای 
ه  بچه ای که زن در رحم داشت، موثر نيفتاده است ب

رد از گ دان جنگ ب ي ه م ه .  او گفت پس ب ام داود ن
ساالرو  ھ پ وآب، س ه ي ه ب ه او داد ک ه ای ب ت سربس
ازگشت،  فرمانده جبھه برساند وقتی سردار به جبھه ب
نامه داود را به فرمانده سپاه داد وفرمانده سپاه پس از 
ل سردار را  ت ور ق مطالعه نامه دانست که داود دست
ه است  ت وش داده است وحتی نحوه قتل اورا در نامه ن
که سردار را مامورجلو جبھه نمايد وپشت خط بخشی 
ا  د ت دارن گھ ی ن که او مشغول جنگ می شود را خال
دشمن فوری بتواند اورا ازبين ببرد وسپھساالِر داود، 
رد  م فوری دستوراورا به اجرا گذشت وآن افسر که ت
ازدستورداود کرده بود، خيلی زود درجنگ کشته شد 

ازکردن راه  رای ب گری ب ن ل آنکه ساده نويسی من ت
برای آنھا که دوست دارند شنيده ھا را با تفکرشخصی 

 .  ارزيابی کنند باشد
که  ي ان م زم ي آنطور که در تورات آمده حضرت ابراھ
د  ي ون رس رع ار ف ه درب ارا ب سرش س م راه ھ م ھ
د از  ودن ودرباريان فرعون که محوزيبايی سارا شده ب
رعون  ابراھيم خواستند اجازه دھد سارا را به خدمت ف
ارا  اد از س ھ ببرند وابراھيم ضمن موافقت با اين پيشن
رد  ه ک وصي خواست لباسھای زيبا بپوشد ونيز به او ت
وھمسرمن  د ت ن دان رعون ب ان وف اري الزم نيست درب
ظرمن  ھستی که ازالتفاتش نسبت به ما کم شود واز ن
ه  ارا ب يست وس م ن ھ د م اي ي آنچه ازاين کتمان پيش ب
رار  ورد محبت اوق د وسخت م ي خدمت فرعون رس
ارا  ه س د ک ه ش وج ت رعون م ا ف دھ ع ی ب رفت ول گ
ارا  عجب شد وازس ت م است سخت م ي راھ سراب م ھ
ه  ی ک ان رد وزم وال ک وابراھيم اين موضوع را سئ
راوان و  ال ف م است م ي راھ متوجه شد سارا ھمسر اب
ه  م داد واو را روان ي راھ ه اب ادی ب نقدينه واحشام زي

 .وطن اصلی خودش کرد
 :ازتورات 

که    ن رای اي اسحق دودختر زيبا داشت ودختران او ب
ه اسحق  امی ک د دراي ن اش فرزندی از يعقوب داشته ب
د  شراب زيادی خورده بود باپدرخودشان ھمبستر شدن
ه  می ب ال دان س رزن وھردو آنھا از پدر باردارشدند وف
ی اسحق  ن وجود آوردند که سخت مورد عالقه پدر يع

ولی با تمام اين احوال يعنی با توجه به آنچه در .  بودند
د ق ا .  باال مطالعه فرموديد من انسانی ھستم معت ھ ن ه ت ن

کران  ف ن ه روش معتقد به واقعيات ومعتقد به اصولی ک
د  ن ت د ھس ق که خود را روشن (  بدان معت ن ضمن اي

م می دان سی   فکرن ل موسی وعي ث ی م ان زرگ ه ب وب
وحضرت محمد که به شک ازبزرگان زمان خود بوده 
ردارخوب  اروک اند احترام می گذاريم وعقيده دارم گفت
ع  ف ه ن وانسانی آنان را کشيشان وخاخام ھا وآخوندھا ب
ی  ن ای دي خودشان ساخته وپرداخته اند وآنچه در کتابھ
ا  ی سطری را موسی وي آنان مالحظه می شود حت
ن  ي م ا ھ ھ ال عيسی ويا محمد ننوشته اند بلکه پس ازس
ان  ردم ه خورد م ه وب ت رداخ اربابان مذاھب واديان پ

 .)ساده لوح تحويل می دھند
خی  ل دب ا محم والن شايد مطالعه درتراوشات فکری م
ق  اي ق ی از ح ل ه خي ا راب ی م ران زرگ اي سوف ب فيل

ه را .  نزديکتر کند راھ ي چه ب ان ن خوشحال می شوم چ
 ■    . انتخاب کرده ام مرا ياری فرمائيد
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د.  رفاه می خواھند ن عزت و !  خانه سيمانی می خواھ
 !حرمت می خواھند

 
 
 
 
 
 

 
 

ران  ده ھای اي ل زن ث مرده ھای غزه حاضر نيستند م
 . آنھا عدالت می خواھند. در حلبی آباد ھا مردگی کنند

ن سادگی  در غزه حتی مرده ھا ھم  نمی توانند به اي
با اين که ھمه راه ھای ورود .  ھا نفس راحتی بکشند

و خروج به غزه را ماه ھا است که اسرائيلی ھا بسته 
ان  م اند؛ اما، عزرائيل که از قديم و نديم با اسرائيل پي

د است ل درست :  برادری بسته راھش را بل ي عزرائ
ل است ي ده اش اسرائ رادر خوان از راه، از .  مثل ب

ه رو، از پشت  بيراھه؛ از چپ، از راست؛ از رو ب
می آيد و باران رحمت !  سر؛ از زمين، از آسمان

بی دريغش را بر سر و کول پاپتی ھای غزه 
 ! می باراند

 
دگی  ه زن د ک ده دارن ي ق ا ع اما غزه ای ھ
سگی داشتن الزمه اش مرگ سگی داشتن 

ه .  نيست ل آدم ب ث رد و م ل آدم م بايد مث
ا .  خاک سپرده شد عقيده دارند که مرده ھ

اره  مثل زنده ھا نيستند که به لباس ژنده پ
وار !  و به حلبی آباد ھا بسازند ه، در ن ل ب

وار  و ن ا را ن غزه رسم است که مرده ھ
د ن ان خواب ی ب ان م ! کنند و در گورھای سي

ع  ان ن ق ر از اي م ت ه ک مرده ھای غزه ب
 . نيستند

 
د؛ روی  خورن مرده ھا در غزه سخت دل

ده است اال آم ن !  سگشان ب ه اي را ک چ
م می  ه ھ روزھا در غزه نه پارچه ای ب

ود ! " رسد و نه سيمانی ارچه ب ھر چه پ
ون دست  ي ل م م ي صرف  درست کردن ن

د : لباس برای بچه ھا شد ي اسبت ع ن به م
رای اموری !  فطر و ھر چه سيمان بود ب

ت ! ضروری تر از گور ساختن بکار رف
اصره  ح حت م زه ت ه غ است ک ھ دت م
ابت  ی از ب اسرائيلی ھاست و مردم حت
ه شدت در  مايحتاج روزمره شان ھم ب
ان و  م ي ه س د ب ه رس د، چ ه ان ق مضي

ا در ."* پارچه ن روزھ ن، اي ي وبرای ھم
ه  ذا ک ا اعتصاب غ ھ غزه مرده ھا نه تن
رده حاضر  م ک اعتصاب نفس کشيدن ھ
د  ر دارن نيستند به اين سادگی ھا دست ب

 ! و نفس راحتی بکشند
 حاضر نيستند به جای سيمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ه جای سنگ . به خاک خالی بسازند  حاضر نيستند ب

 ! قبر، حلبی باالپوششان باشد

دن،  مرده ھای غزه اعتصاب غذا، اعتصاب نفس کشي
 . اعتصاب نشسته، اعتصاب خوابيده کرده اند

مرده ھای غزه، برخالف زنده ھای ايران، نه اسرائيل 
 !سرشان می شود، نه اروپا و نه امريکا

 
نه !  حاضر نيستند ليلی به ال الی ھيچکدامشان بگذارند
ود ب رده .  محاصره حاليشان است، نه مضيقه و نه کم م
د ن وقشان را می خواھ حاضر .  ھای غزه حق و حق

وق  نيستند، مثل کارگرھای ايران، ساليان سال بی حق
 . بمانند

 
د، عدالت  مرده ھای غزه حق و حقوقشان را ميخواھن

ژاد و .  را می خواھند ر از احمدی ن ت ھ و چه کسی ب
ردازد  پ آخوندھای مرده خوار می تواند حق و حقوق ب

ژاد در ٌراس يک !  و عدالت گری کند آقای احمدی ن
وار غزه اسالم زده  ه ن گله از کفتارھای دستار بند ب

 ! می رود و مرده و زنده را يک لقمه خام می کند
ار حق و عدالت است وزگ ژاد آم و .  آقای احمدی ن

ده  مسئله حل می شود برای  مرده ھای غزه، برای زن
رای  ا، و ب ک ري رای ام ل، ب ي رای اسرائ ھای غزه، ب

 !اروپا
 

ه يک  اما، نوارغزه جمھوری اسالمی ايران نيست ک
زار  ل واه را، در گ خ ر آزادي ف زار ن ن ھ دي ن ه چ ب ش
د ن ن ن ک ي دوزر خوراک زم ول ! خاوران، به ضرب ب

ھوری  نوارغزه، اگر چه مسلمان است، اما ھنوز جم
ل از  ب اشی، ق ره ب اک اسالمی نشده است که، اگر ب

د ن ن ای !   اعدام عروست ک ان آق م ه ھ د ت ب ن دھ ب
نه يک " شب زفاف"مھربانی که قرار است فردای 

د ن ن !  گلوله که چندين تا بدرقه راھت ک ئ ا مطم ت
 ! شوند که يکراست از جھنم سر در می آوری

 
حرف  ن ادا از راه راست م ب ه م د ک تا مطمئن شون

 ! شوی و از بھشت سر در بياوری
 

 ھنوز خيلی مانده است تا نوار غزه راستی 
 .راستی به اسالم ناب محمدی ايمان بياورد

 
  

 
       

 
 
 

 
ھنوز خيلی مانده است تا  مرده ھای غزه از اعتصاب 
ه،  ت غذا، از اعتصاب نفس کشيدن، از اعتصاب نشس
شان  ي ردگ وق م از اعتصاب خوابيده، و از حق و حق

ا ی .  دست بردارند رده ھ ا م ھنوز خيلی مانده است ت
 ■ .غزه راضی شوند در حلبی آبادھا مردگی کنند

 



 

 

٧ ٠٠ ٢ شمارۀ  دھم  دسامبر  . سال اول  . ماھنامۀ روشنگر        14 

مى .  اداره كنندهٌ ھستى است، دچار انحراف شده است
د  ن دگيش راضى و خرس دانيم، بشر ھيچ وقت از زن

ه .  نبوده و از آفريده شدنش رضايتى نداشته ك ضمن اين
. خدا ھم بودن و نبودن انسان برايش علی السويه است

م نش انسان چه :  بنا بر اين، مى پرسي ري ھدف از آف
ا نصيب  بوده؟ فايده اى كه انسان از زندگى مى برد ي

 . . . خدا مى شود، كدام است؟ 
دا  ي واالت پ ن سئ ه اي من ھر چه فكر كردم، پاسخى ب

م گوي وده و : نكردم، جز اينكه ب وده ب ھ ي دا ب قت خ خل
ودگى است ھ ي ا !  زندگى ما ھم نتيجٌه اين ب ون ھ ي ل ي م

ان  ول ادي ه ق انسان در ھر سال متولد مى شوند و يا ب
م »  خلق«  ه جان ھ ه ب رب مى شوند تا مثل سگ و گ

ظر . . .  بيافتند و يکديگر را بكشند ه ن كه چه بشود؟ ب
ی  ٌه واالئ ديش من، الزم نيست كه انسان حتماً داراى ان

گاھى .  باشد تا اين قضايا را درك كند ا ن ھر انسانی ب
دگى  قت زن ي ه حق گذرا به سرگذشت بشر مى فھمد ك

در آنوقت با سه مجھول .  چيزى است بی معنی و پوچ
 :روبرو مى شود و براى دانستنش به جستجو مى افتد 

ا   -١ ن وضع ن آيا خدائی ھست؟ و اگر ھست چرا اي
 بسامان را به وجود آورده؟ 

 آيا خدائی نيست؟  -2         
ان   -3          ام آيا خدائی ھست، ولی اين وضع نا بس

 . خارج از ارادهٌ اوست
ز   - ١ ي در مورد اينكه آيا خدائی ھست؟ اگر چه من ن

ه ظاھر،  به عنوان يکى از افراد جامعه ناچار بودم ب
رم ذي پ د، ب ا .  عقايد رايج را آنطوركه اديان مى گوين ام

در باطن با خود مى گفتم، آنچه اديان مى گويند فروزه 
ی !  ھاى خداى واقعى نيست ن خدائ ي ن اشد، چ و اگر ب
ی و .  سزاوار پرستش نيست ائ ن دان خدائی كه در عي

د ن ري اھى مى آف ب ! توانائی، بدبختى و فقر و فساد و ت
اشد ان ب رب ھ دهٌ م ن خش ن .  نمى تواند خداى ب د اي اي ش

ن سردرگمى ھاى بشر  رباعيات تاحدودى بيانگر اي
 : باشد 

ی                            ان ھ در گــوش دلـــم گفت فلك پن
 حكمى كه قضا بـود ز مـــن ميدانی؟ 

را دست                      ر م ويش گ ردش خ در گ
 بـُدى     خــود را برھـانـد مى ز سر گردانی

  
نيکى و بــدى كه در نھاد بشرست                              

 شادى و غمى كـه در قـضا و قدرست
ل                               ق با چرخ مكن حواله كاندر ره  عـ

 تو ھزار بار بيچاره تـرست چـرخ از
دا را  اه خ چگ ي ه انسان ھ جاست ك ن مشكل واقعى اي
م  نشناخته و شايد ھم ھرگز نتواند بشناسد و پيامبران ھ
رد  شب ي َدرد پ او را آنچنان توصيف كرده اند كه فقط ب

به اين دليل وقتى انسان به ماھيت خدا .  آئينشان بخورد
 : يا خدايان مى انديشد، با ناباورى از خود مى پرسد 

رده  عرفی ك ران م ب م غ ـ آيا خدا ھمانگونه است كه پي
ر او !  اند؟ اگر بلی ه ب رادى ك پس با اينھمه عيب و اي

وارد است، چه بايد كرد؟ اگر خدا آن گونه نيست؛پس 
حرف و حديث ھائی كه در موردش گفته اند، چيست؟ 

ه . . .  تكليف ما چيست؟ ما چه بايد بكنيم؟  د ك ي مى بين
ه  دا چ ارهٌ خ ان در ب ٌه انس ديش ر و ان ك ر ف راب در ب

ار .  مشكالتى وجود دارند ت ن مشكالت، رف ه اي اگر ب
ول را  ق ع ا م ن حرف ھاى ن د اي كسانيکه مى خواھن
ھمچنان پايدار نگھدارند، بيافزائيم، آنوقت در مى يابيم 

دا« كه چرا تا به امروز  قت خ ي اخت حق مكن »  شن م
 . نشده است

د ي رس ه حرف : حاج رجب پ نست ك در اي ظور پ ن م
 پيغمبران ھم در مورد خدا درست نيست؟ 

ا ! ـ نه چون ھمٌه پيغمبران، خدا را نه آنطوريکه بوده ي
ن  ان ظھور اي ردم زم ه م ه ك ون بايد باشد، بلكه به گ
ولش  ب د ق ن وان ت پيغمبران با دانش و آگاھى اندك خود ب

د .  كنند، عرضه كرده اند ع ا ب اكنون سئوال اينست، آي
ه صاحب دانش و  م ك ا ھ ام م از گذشت اين ھمه اي
م، اگر مى  آگاھى بيشتر و عقل و خرد متحولتر ھستي
طور  ان م د ھ اي دا را ب م، خ ي خواھيم خدائی داشته باش
بپذيريم كه پيغمبرانی مانند ابراھيم و يعقوب و موسى 

(Continued on page 15) 

آنھا چند روزى آرامش درون را در آن رامشگری 
ه .  ھا يافتند از جائی به جاى ديگر مى شدند و چنان ب

شادى مشغول بودند كه حتى گذر ايام را نيز فراموش 
ام .  كرده بودند اما، حاج رجب برعكس ديگران در تم

تا اينكه روزى پيراو را .  مدت افسرده و دلگرفته بود
 :به كنارى برد و با دلسوزى گفت 

ن و !  ـ مرد گي طور غم تو را چه مى شود؟ چـرا اين
اعث دلشادى ھمگان شده اى،  دلمرده اى؟ تو كه ب

 خود چرا اينطور افسرده اى؟ 
ز  گي حاج رجب، بعد از سكوتى چند، با آھنگى غم ان

 :پرسيد 
 شما كيستيد؟ از كجائيد؟ نام و نشانتان چيست؟ ! ـ پدر

ا  داخت و ب ان حاج رجب ان پيرنگاھى تيز به چشم
 : شگفتى پرسيد

ی من  دان ه ب نست ك و از اي ـ آيا ھمٌه غم و غصه ت
و ! . . .  كجايم؟ و چه نام دارم؟   كيستم؟ از ى ت راست

 ! به جستجوى چه كسى ھستى، مرد؟ 
اى كاش من ھمان باشم كه تو به جستجويش . . .  آه  

آنگاه . . . ھستى تا شادى و شادمانی به دلت باز گردد
 : با خود زمزمه كرد

ه .  ـ من بيش از ھفتاد سال خودم بودم  م ا ھ خودم، ب
ن مى  ر م گران ب ه دي ی ك راد و ُحسن عيب و اي

. بيش از ھفتاد سال با نام خودم زندگى كردم.  شمردند
ام عوام  تكفير زاھدان ريائی را به جان خريدم و دشن
شه خودم  ي م و عالمان قشرى را تحمل كردم، ولی ھ

دم و .  بودم ي بيش از ھفتاد سال رنج بردم، سختى كش
نش«  مالمت خريدم تا بنياد فلسفی  ري ٌه آف ان و »  افس

ادعاى كسانی را كه مدعى بودند، از چگونگى خلقت 
 : آگاھند، به زير سئوال ببرم و بگويم 

 
ن ماست                               ـ ت دورى كه در آن آمـدن و رفـ

 آنرا نه بدايت نه نھايت پيداست
ن             ی راست                 كس مى نزند دمى در اي ن ع م

 ! كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست
د »  پير« حاج رجب چون اين رباعى را از زبان  ي شن

ه  ام ب ي ا خ ودن ب فريادى كشيد و از ذوق آشنائی و ب
 :پير با مھربانی او را آرام كرد و گفت. گريه افتاد
ورى« منم !  ـ اى عزيز ه .  » ُعَمرخيام نيشاب ی ك ان م ھ

د و  رت حد و م ل زاھدان، عابدان و عالمان قشرى، م
ان  ت رس كافرش مى دانستند و از دفن جنازه اش در قب
مسلمين جلوگيرى كردند و با تكفير و مرتد شمردنش 

 . حرفھاى عاقالنه و منطقى او را به تمسخر گرفتند
ه  م و دانش ب من ھمان خيام ھستم كه چون چراغ عل

ه   دستم رسيد، آنرا روشنتر و پر ه ب فروغتر از گذشت
دست فرزندان ايران زمين سپردم و آنھا را با حقايقى 
راز آن  آشنا كردم كه تا آنروز كمتر حكيمى جرأت اب

اى !  ولی چه سود.  را داشت ھ ه حرف كه در ديار ما ب
ه ملت .  امثال من توجه شايسته اى نشد ی ك در حال

د  ھاى ديگر، حرفھاى امثال مرا به جان و دل پذيرفتن
روزه  د و ام ردن و به توصيه ھاى عقالنی ما عمل ك

گوش مى رسد»  انا الحق« نداى  . شان در ھمه جا ب
ا  ره ھ ھ آنھا از حرفھاى من و ديگر فرزندان ايران ب
ا از  ن م ي ان سرزم برده اند، در حاليكه بيشتر مردم
ه  د ك ن درك عمق انديشه ھاى ما غافل ماندند و ندانست
ما چند صد سال پيش چه ھا مى انديشيديم، چه ھا مى 
ردم و  راى م ود و ب ان چه ب گفتيم، قصد و غرضم

 . . . مملكتمان چه آرزوھائی داشتيم
رد،  خيام، در حاليكه با تبسم به حاج رجب نگاه مى ك

 : پرسيد 
ه مى !  ـ مرد م ك ت ی ھس ان م حال بگو ببينم؟ آيا من ھ

 خواستى؟ 
و زد و بی  ن، زان حاج رجب، چون كودكى شرمگي

دن .  آنكه كلمه اى بگويد به گريه افتاد ا دي ز ب ي خيام ن
ه  ان ق ف ن نشست و مش ي صميميت حاج رجب، بر زم

 . . . دوست مٌومن خود را در آغوش گرفت
ا  ھ ار آن ن ه ك عزت الملوك كه با بلقيس و شاه غالم ب

 :آمده بود، با خود مى گفت 
رادرم  ا ب ـ چه عاملی سبب اين شور و حال شده؟ آي

ام« دريافته كه دوست پيرمان، ھمان  ي » حكيم عمر خ

او با ديدن صفا و صميميت آن دو مرد بی ! . . .  است
 :اختيار گفت

 ! ـ درود به خيام بزرگ
انی  ادم بلقيس و شاه غالم نيز با شنيدن نام خيام، با ش

خود را به او رساندند و بسان كودكان، خويشتن را به 
وسه »  پير« آغوش  اى او را غرق ب م انداختند و سي
د ردن غ.  ك ی ت ل ه ك اع ب ام اوض گ ن ر ياز آن ھ ي
اه »رباعيات خيام«ديگر.كرد رم ش بود كه با صداى گ

رقص و شادى و گردش و .  غالم به گوش مى رسيد
رده  رم ك گل فشانی، چنان محفل اين جمع كوچك را گ
بود كه در بھشت ھرگز چنين بزم و بساطى ديده نشده 

 . بود
ود ت ب ام در اوج آرامش و رضاي ي ه .  خ ه ب او ك

ورد بی  ی م ائ دان ري ان قشرى و زاھ تحريک فقيھ
راز  مھرى ھاى ھموطنانش بود و در بھشت نيز از اب
ن  ي عصب ت ا مالمت م ا ب ھويتش خوددارى مى كرد ت
ه  ه چگون د ك اورى مى دي اب روبرو نشود، اينك با ن

 :با خود مى گفت . مورد احترام است
د ان م ان ن ھ ن . ـ ژرفاى حرف ھاى من، براى ھميشه پ

بايد زمانی مى رسيد كه مردم مى فھميدند من چه مى 
ى مى !  گويم ت ده است؟ وق ي آيا اينك آن زمان فرا رس

بينم كه عزت الملوك، بانوئی كه در دوران حيات من 
داشت،  ارى ن ب ت چ ارزش و اع به عنوان يک زن ھي
اينگونه با من به بحث و مجادله مى پردازد، يا بلقيس 
ی مى  ائ م رن ن ه ھ با آھنگ ھاى شاد شاه غالم اينگون

 . . . كند، براستى خوشحال مى شوم
ر و  چندى بعد بلقيس و شاه غالم بار ديگر ھواى سي

د دا شدن ن شادى .  سياحت كردند و از آنان ج ت ا رف ب
از  ق خود ب آفرينان محفل، ياران نيز به خيالھاى ساب

 :در آن حال، حاج رجب گفت . گشتند
ا !  ـ پدر اولين بار كه شما را ديدم، حرفھائی زديد كه ت

 . به امروز مرا به خود مشغول داشته است
ادى زدم، :خيام با لبخندى گفت آنروز، من حرفھاى زي

 كدام يک ترا مشغول كرده است؟ 
اداش  ھشت پ د، ب ي ت ف ادم ھست، مى گ ـ تا آنجا كه ي

 ! ارزنده اى نيست

اه كن ھصد سال !  ـ مگر غير از اين است؟ نگ من ن
ه .  است كه در بھشت ھستم ا ن ھصد ي ا ن نمى دانم، ب
ه ھزار .  ھزار حورى ھمدم بودم ھمينطور نھصد يا ن

ه شراب .  بار عسل و انار و انگور خورده ام ه ب ت ب ال

زده ام ه چه؟ اگر .  ھاى بی خاصيتش لب ن خوب ك
ار  كسى نخواھد عياشى و الواطى كند و يا عسل و ان
ر از  ازى غي ي ت و انگور بخورد، چه بايد بكند؟ چه ام
ظور شده است؟  اين مائده ھائی كه گفتم، براى ما من
ا  ھ ه آن د ب اي ه بشر ب ی ك ائ عمت ھ آيا اينھاست آن ن

 ؟ ! دلخوش باشد
د  ي رس ايست چه !  مرشد:  عزت الملوك پ دا مى ب خ

نعمت ھائی براى بندگانش فراھم مى كرد كه عيب و 
 ايراد بر او نگيرند؟ 

غ  انش دري دگ ن ـ چيزھائی كه در زندگى خاكى از ب
يعنی زندگى .  كرده بود، در بھشت برايشان فراھم كند

ه  ايش ب ى ھ خاكى را بدون غمھا و غصه ھا و كاست
 . بندگانش ھديه كند

دگى ! ببينيد ه زن دا، ب ھشت خ ه ب راد ب من قبل از اي
دگى .  اھدائی او ايراد دارم ٌه زن ال ب زيرا، بھشت او دن

دا  مى خواست رعايت حال .  خاكى اوست اگر خ
بندگانش را بكند، بايد آنھا را در زندگى دچار درد و 
د در  خواھ ه ب ك ن رنج و محنت نمى كرد و به جاى اي
ود  ر ب ت ھ بھشت مخلوقاتش را به خوشكامى برساند، ب
ا مى  ھ ه آن كه در چند روزهٌ عمر، لطف مختصرى ب
ارهٌ  ده كردن دوب ھشت و زن كرد تا نيازى بساختن ب

دگى را .  ھا نباشد»  ُمرده«  اد زن ي ن خدا مى توانست ب
طورى پايه ريز ى كند كه پنج روزه حيات با خوشى 
ر از  خى و پ ل ا ت طور ب و شادكامى طى شود، نه اين
ه  ی را ب ل رنج و درد و عذاب كه فرياد ھر انسان عاق

 : آسمان بلند كند كه
ز دان          بگر بر فلكم دست                  ُد ى چون ي ـ

 بـرداشتمى من اين فـلك را ز ميان
مى                                    ان ساخت ن ر چ ك دگ ل و ف و ز ن

 كـآزاده بكـام دل رسيدى آسان
ا  آنروزھا، من فكر مى كردم كه خدا در خلقت خود ب
ل  ي ه دل ھمٌه   ھنرنمائی ھاى شگفتى كه به كار برده ب

ده م سازن م طراح، ھ ق( آنكه به تنھائی، ھ م ) خال و ھ

 !خيام و آن دروغ دالويز
 )قسمت پنجم ( 

 !من عمر خيا م هستم 
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راى !  نگاه كنيد د؟ ب چرااكثر مردم در بھشت خواب ان
رھا شدن از نگرانی و .  اينكه خواب ھمان ُمردن است

آرامش و سكوت و .  بی خبرى است.  دلواپسى ھاست
ھشت .  سكون است ان ب ن اك ه س ن است ك ي م براى ھ

د ن اش اگر خوابشان .  بيشتر دوست دارند در خواب ب
ان  ه آن ه ب ى است ك ت م ع ھميشگى باشد، بزرگترين ن

ا ھم ه م د آن   اھداء مى شود، ھمان نعمتى ك ن آرزوم
 . ھستيم

ا ٢ ھ ن ه ت ن را ن ـ در مورد اينكه آيا خدائی نيست؟ اي
رد ذي ا .  عقل، بلكه دل و جان ھم نمى پ وان ب ت د ن اي ش

ی  رد، ول كالم و منطق و برھان وجود خدا را ثابت ك
دا  دون خ ى را ب ا و ھست ي د دن وان ھيچ انسانی نمى ت

دا، .  تصور كند ل وجود خ بزرگترين و موثرترين دلي
ل .  احساس قبول دل انسان است احساسى كه نه به عق

اب و  و منطق مربوط است و نه به ھيچ يک از اسب
ه زيرا .  علل ديگر ی ن جرب مى و ت عقل و منطق عل

ه خداى  خداى خالق، نه خداى حافظ و نگھدارنده و ن
صاحب دوزخ و بھشت را  نه خدای مھلك و كشنده و

ه از اين رو، .  نشناخته و نمى شناسد م ک ن فکر می ک
 . دعواى ھستى و نيستى خدا بجائی نمى رسد

كسانيکه دلشان بوجود خدا شھادت مى دھد براى آنھا  
ا ، خدا وجود دارد ھ ل و دانش آن ولی براى آنانكه عق

مى  دا ن وجود خ براى تفسير جھان و زندگى نيازى ب
 . بينند، خدائی وجود ندارد

ا ٣  ی وضع ن ی ھست، ول ه خدائ ك ن ورد اي ـ در م
ن .  بسامان موجود  خارج از اراده و خواست اوست اي

من معتقدم .  عقيده بيشتر با عقل و منطق سازگار است
. كه نيکبختى و بدبختى انسان به خودش مربوط است

در سرنوشت انسان ھيچكس و ھيچ چيزى جز خود او 
ه  ی ك و ھمنوعانش و طبيعت موثر نيستند، حتى مبدائ

اين رباعى   به.  وھم انسان آنرا ساخته و پرداخته است
 :گوش كنيد

 زين سقف، برون، رواق و دھليز ى نيست      
ن و  ا م ز بـ متج ی و ت ل ق و ع ت                                                       يـ س ي زى ن ي

 ھـر چيز كه وھم كرده كآن چيز ى ھست        
 خيا ل كآن چيزى نيست   خوش بگذر از آن

ه  عجب وحيرت ب ا ت حاج رجب كه در تمام مدت، ب
رد  اده ك سخنان خيام گوش مى داد، از سكوت او استف

 : و گفت 
ی !  ـ پدر ل ائ واقعيت اينست كه من به دنبال دانستن مس

ز  اي ا ج ي ا در آن دن ھ ھستم كه بحث كردن در باره آن
ان .  نبود وارم زرگ م ب ي امروز، در بھشت خدا، از حك

 :خيام مى خواھم كه به شيوه ساده به من بگويند 
ـ آيا خدائی ھست يا نيست؟ اگر ھست، چگونه است؟ 
ا  خواستٌه او از ما بندگانش چيست و تكليف خلق هللا ب

 او چه مى باشد؟ 
ی، من عادت :  خيام با مھربانی گفت وئ راست مى گ

م گوي . كرده ام كه با ايماء و اشاره و اختصار سخن ب
اسخ  گر پ وه اى دي ي ه  ش ولی اينك به سئواالت تو ب

 ■                . خواھم داد تا جاى ابھامى باقى نماند
   ....ادامه دارد

                        * * * * * 
                        * * * * * 

ره . . .  و عيسى و محمد و ي ه و عش ل براى قوم و قبي
ه  خود ترسيم كرده و با ھزار ُحقه و قھر و ارعاب ب
آنان قبوالنده اند؟ آيا وقتى ھم كه ما خدا را از شكل 

م و . . .  سنگ و بت و عقرب و مار و ي خارج مى كن
ا  دا را ب د خ اي م ب از ھ م، ب ي ان ی مى رس ائ ت ک ه ي ب
خصوصيات خدايان دوران كودكى فكرى بشر تجسم 
كنيم؟يا اينكه الزم است او را در مقام ومنزلت واقعى 
اش بنشانيم و بشناسيم؟ اگر او را خداى يكتا مى دانيم 
و به بزرگى و دانائی و توانائی اش اعتقاد داريم، بايد 
عويض  م؟ ت ل شوي ميان او و خدايان اوليه، فرقى قائ

 ير نام خدا، آيا فرقى دركل قضيه مى كند؟ يقيافه و تغ
االخره  بشر پس از قرن ھا كوشش و تالش فكرى، ب

عقاب و خدا را از شكل و قيافٌه ميمون و بز و گاو و 
دد  ع ده، ت ي رون كش شغال و مار و سنگ و مجسمه بي
رده و او رااز  خدايان را به وحدت و يکتائی تبديل ك
ژگى  ی در وي ه، ول ت چشم و دسترس مردم دور ساخ

 . يرى بوجود نياورده استيھايش ھيچ نوع تغ
 : خيام با تازه كردن نفس، اينطور ادامه داد 

ران انسان  ب ام ي ـ حقيقت اينست كه در شناخت خدا، پ
ده  ان اس ن ه او ش را بكژراھى كشانده اند و خدائی را ب

. آنان بوده نه خداى واقعىخود اند كه خداى تصورى 
اده،  ت اه اف ب ت چون در مورد شناخت خدا، انسان به اش
ٌه  م ه و ھ ت خ ي م آم بقيه مسائلش نيز با اين اشتباه درھ

از آب  برداشتھايش ازماھيت ھستى پراز خطا و غلط
 . . .در آمده است

اشتباه بزرگ در اينجاست كه انسان ھا موھومى را 
م مى  دي ق ی ت ائ ز ھ به خدائی  مى پذيرند و به او چي

انسان .  كنند و در مقابل از وى نيازھائی را مى طلبند
ده در  رن ي دھنده، ھميشه در انتظار است كه خداى گ

اما چون .  مقابل داده ھاى او نيازش را برآورده سازد
ل آزاد و  خداى مورد پرستش آدميان با خدائی كه عق
علمى مى تواند آنرا قبول كند، فرق دارد، بالطبع ھر 
ر  ه خداى غي شكش ب چه بشر به خدا تقديم كرده، پي
ست ي . واقعى بوده كه قادر به برآوردن نيازھاى او ن
يست ان ن ت در .  خداى واقعى ھم مسلماً اھل بده و بس

نتيجه، سراسر سرگذشت انسان با عدم اعتقاد و گله و 
 . استشده شكايت از خدا توأم 

 :عزت الملوك با تحسين گفت
 . کنم  ـ اكنون منظور مرشد را درك می
 :خيام با رضايت خاطر پاسخ داد

م چه  ال د ع ه خداون ـ اما سئوال اصلی شما اين بودك
رادى  ا اي ا م نعمتى بايد در بھشت فراھم مى ساخت ت

 بر او نمى گرفتيم، اينطور نيست؟ 
 ! ـ بلی

م  ت ف ى گ انش در : ـ م دگ ن دا قصد داشت ب ر خ اگ
خوشبختى و سعادت به سر برند، الزم بود اين نعمت 
ه  ك ن ه اي ھا را در زندگى خاكى به آنھا  مى بخشيد، ن
در دنيا انسان را در بدبختى و بيچارگى غرق كند، به 
ى  خت ه خوشب اين اميد كه روزى در بھشتش او را ب

طقى .  ابدى خواھد رساند به نظر من اين كار غير من
ه مى .  است مى دانست ك دا ن م، خ مگر اينكه بگوئي
د »  دوباره كارى نكرد« شود  و آنچه را كه مى خواھ

ده اش  دي م ت در دنياى ديگر به مخلوقات محروم و س
خشد و  ب ا ب ھ ه آن ھديه كند، در ھمان زندگى خاكى ب

 . خيال خود و ديگران را راحت كند
اما، اينكه خدا چه مى توانست بكند تا باعث رضايت 
اسخى است  م، پ خاطر ما گردد و بر او ايراد نگيري

زم دادم  ه دوست عزي ه يک روز من ب ا را « ك م
ه » !  بميراند و اگر لطفی به مخلوقاتش، به خصوص ب

ی  انسانھا دارد، آن لطف و محبت را به كسانی ارزان
ا راحت و آسوده  ھ ذارد آن گ د و ب ده ان ه زن دارد ك

 . زندگى كنند و از زندگانی لذت ببرند
كرده ام كه چطور   من از نھصد سال پيش، بارھا فكر

مى شود تا ابد كه معلوم نيست چقدر طول مى كشد، 
ه  در بھشت زيست و خوشبخت ھم بود و ھميشه ھم ب
ردن و وجود  ارهٌ آن ُم اين نتيجه رسيده ام كه راه چ

اد .  نداشتن است را دلش ه م زى ك زيرا در بھشت چي
ز .  كند وجود ندارد ده چي دارك دي خدا ھم جز آنچه ت

د ن ه ك دي ه من ھ ه ب را .  ديگرى ندارد ك پس اگر م
 . بميراند، محبت بزرگى در حق من كرده است

عالقمندان به خريد آثار هوشنگ معين 
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 !سردبير گرانمايه و  مبارز نشريه  پر محتوا و پر آوازه ي روشنگر 
نخست از ھمه سالم ھای  پرحرارت خود را برای جنابعالی و سایر  دست اندرکاران 
نشریه وزین و نازنين تان تقدیم داشته  به خاطر گام ھای استوار و شـجـاعـانـه ای 
که در راستای روشنگری بر می دارید، از صميم قلب برای شما و یاران مـبـارز تـان 

 .توانمندی دایمی می طلبم
من از نخستين شماره روشنگر، تا ھم اکنون با اشتياق خاصی مطالب و مضامـيـن  

 .علماً تنظيم شده  و دوست داشتنی آنرا مطالعه کرده ام
   !برادر گرانقدر آقای ستوده

ما می بينيم، و می شنویم که رگه ھای سرب مذاب ای که د ر بسـتـری بـه نـام  
که در مسير _  ...  به حرکت در  آمده  ، چسان خس و خاشاک خرافات و)  روشنگر (  

. را در حال سوختن  قرار داده اسـت _ این بستر سوزان قرار گرفته و یا می گيرند 
این پيروزی بس بزرگ و در خور ستایش متعلق به تمام  عناصر روشن بين و تـحـول 
طلب که بر ضد امپریاليزم تجاوزگر و خادم ھميشگی آن ارتـجـاع شـجـاعـانـه مـی 

 . رزمند؛ می باشد
با نشریه نجيب و واال صفت تان ھمکاری نداشته ام ؛ )  نسبت مریضی (  من با آنکه 

مگر مانند سایر خوانندگان آگاه و با مسئوليت این  نشریه، خودم را در پيروزی ھـای 
 .آن سھيم و شریک ميدانم

را از جلد اول دفتر سـروده ھـایـم " )  آتش بر تابوت باورت( "  اینک سروده ی به نام 
 .برایتان فرستادم) در روشنگر(انتخاب نموده غرض نشر 

در خاتمه دست ھای پرتوان تمام برادران و خواھرانم را که سرچشمه این کانـون را 
شفاف و فروزان نگه داشته اند ، با حرارت قلب درد مندم فشرده خواھان سالمتـی 

 .و پيروزی ھای ھميشگی آنان می باشم
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 زنم كه چشم فـقها به جستجـوي منست

 هـزار آيــه بــه وصـف حـجـاب روي منست
 

 مجال ندادندم كه با قـد رسا خيــــزم
 گويند كه عـجز و تواضع آبروي منست

 
 بود مـوانـع ز روز نـخست بـه آوا زم
 فريـاد آزادي خـفه در گلوي منست

 
 شــدم خشمنده ز الفاظ ركــيك سعـــدي

 كه نيـش زبان شعرش عـيب گوي منست
 

 شنيده اي  وصف تنم در كـــالم  شير ا زي
 كه تير چشم هـو سبازش به ســوي منست

 
 فــالســــفـه ؛ مگر ايـــن نكـته را نــدانستنــد

 كه لطف و رحم و عـطوفت آذين خوي منست
 

 زنــم كــه زنـــده نگـــهداشته ام نسـل بشــر
 زآنكه چشــم كودك و برنا و پير سوي منست

  
 مـجـتـهـد زن ستـيـز، اين نكـته بشنو  زمن

 آتـش بـر تــــابــــوت بـــاورت آرزوي منست
 

■■■  
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رسيد و در ميان جمعيت اعالم كرد كه خمينى دستور 
ه  ا حمل ترى ھ ا و كالن ه پادگانھ ه كسى ب داده است ك

ه   عكس. نكند ود ك ن ب نى اي العمل مردم به فرمان خمي
س له پ ه    بالفاص ى آنك نى ب ام خمي نيدن پي از ش

هللا "كوچكتريت توجھى به آن بكنند ، در حاليكه شعار 
بر نى رھ بر، خمي ترى "  و اك سوى كالن د ب را ميدادن

دند  ه ور ش ور حمل ه )    مزب ه ب دم حمل ر ع نى ب مب
ز  ه مراك الب ب ان انق ا در جري ا و كالنتريھ پادگانھ
رده  الح ك ع س ا را خل رده و آنھ ه ك ور حمل مزب

ه خطر آن  .بودند ل ب ا از قب ه آمريك ود ك اين چيزى ب
 .  كامال  واقف بود

ه  د ك ي كن اد م ى ي سكى از گزارش ر "برژين راج
بر در "  سوليوان م نوام ران در نھ ا در تھ فير آمريك س

 :اين مورد براى او ارسال مي دارد
ه " ن امر را ك ه اي رد ك سوليوان به ما اصرار مي ك

نيروھاى مسلح ايران و خمينى ھر دو ضد كمونيست 
يم ؛  ته باش ستند در نظر داش و ...  و ضد شوروى ھ

ى را    اين را كه ارتش ارچگى مل ايران مي تواند   يكپ
او عقيده داشت كه جناح مذھبى ممكن است . حفظ كند

ش ظ ارت چ    حف ان ھي ا خودش را آنھ د زي د بدان را مفي
ه  د؛ و اينك ار ندارن وسيله اى براى حفظ نظم در اختي

ذھبى اد م م اتح نظامى -محتمال خمينى در نتيجه يك ھ
ه او محتمال يك جمھورى  ردد و اينك از گ ران ب به اي

ا   اسالمى با گرايش دار غرب در آن را برپ قوِى طرف
 "    خواھد كرد

ن پيش ه اي ق پيوست    ھم ه تحق ا جز يكى ب نى ھ : بي
را    خمينى در حالى به قدرت رسيد كه پشتيبانى ارتش

راى سركوب انقالب و    او ارتش,  با خود داشت  را ب
ت  ار گرف ى بك ارچگى مل ظ يكپ دى .  حف د گان او مانن

دى ,  انقالب را متوقف كرد يوه گان ه ش ه ب ه ,  اما ن بلك
او ھمه حقوقى را .  از طريق قتل عام خونين مخالفين 

د ملغى ساخت  اكنون  بدست آورده بودن ان ت , كه زن
ود ل نم ه ,  ھمه روزنامه ھاى مخالف را تعطي دست ب

ا  شگاه ھ شجويان زد و دان ه دان ر علي حمالت خونين ب
اك كردن  نى پ وان    انقالب فرھنگى يع را تحت عن
آنھا از ھرگونه عنصر مخالف و نفوذ فرھنگى غرب 

ارگرى و ھر سازمانى را ,  بست  ام سازمانھاى ك تم
ود منحل  كه اسالمى يعنى تحت كنترل پليسى دولت نب

اخت ى ,  س دت كوتاھ الف را در م زار مخ ا ھ دھھ
ود ه حمالت ,  دستگير و اعدام نم ا دست ب ه ج در ھم

ا د كردھ ا مانن ه اقليتھ ر علي امى ب ا,  نظ ركمن ھ و ,  ت
اطق خود ارتش   عرب ھا كه در جريان انقالب در من
ود را  ترل خ رده و بجاى آن كن ع سالح ك اه را خل ش

 . برقرار كرده بودند زد
ش ه در پي يزى ك ا چ وع    تنھ وليوان بوق ى س گوئ

ود   گرايش,  نپيوست م اسالمى ب حد :  به غرب در رژي
 .  بينى كرده بود  اقل به اندازه اى كه او پيش

سكى ى ,  برژين ت مل ان در شوراى امني ه در آن زم ك
دولت كارتر در اقليت  كامل قرار داشت قويا طرفدار 

ق    سركوب مستقيم انقالب توسط ارتش نى از طري يع
ود ود.  كودتا ب ه متكى ب ر دو نكت ه او ب   سازش:  نظري

ه .  ناپذيرى خمينى و رشد چپ  م ژانوي او در دوازدھ
 :نوشت 

رد سازش" نى يك ف ه خمي ذير   نظر من اين بود ك , ناپ
ى    ارتش ه مل ر از جبھ ال ,  منتف يروى در ح و چپ ن

 ."    رشد بود
د ي دي رى م ور ديگ اع را ط زر اوض ا ھوي . و ام
 : برژينسكى در اين مورد در خاطرات خود مي نويسد

ه " م ژانوي راون",  در دھ د ب اع" (ھارول ر دف ه )  وزي ب
داد كه در حال   گزارش) جيمى كارتر(جمھور   رئيس

حاضر نيروى نظامى آماده براى كودتا نيست و اينكه 
ذھبى و ارتش است    از نظر ھويزر به نفع رھبران م

 ."  كه در كنار ھم قرار گيرند
درت ,  بنابراين ه ق خمينى در چنين اوضاعى بود كه ب
يروى آن    او بدون حمايت آمريكا و ارتش.  رسيد ه ن ك

درت  تقرار وى در ق الفين و اس ركوب مخ راى س ب
نمي توانست ,  حد اقل به اين سھولت , ضرورى بود
راى    ارتش.  به قدرت برسد م ب ا و ھ راى آمريك م ب ھ

ود نرو.  خمينى مھمترين چيز ب ارى را ,  از اي ن ك اولي
س نى پ ه خمي ت زد   ك ه آن دس درت ب رفتن ق , از گ
به پادگانھاى نظامى و آويختن حلقه    فرستادن عواملش

د  الم تجدي ك ك دھان و در ي ردن فرمان ه گ ل ب اى گ ھ
 . بود  اعتبار ارتش

ام  ان قي ه ,  در جري ه ب ال حمل ردم در ح ه م ھنگاميك
د ار    او تالش,  پادگانھا بودن ردم را از اينك ه م رد ك ك

از دارد  ار نگشت ,  ب ن ك ه اي ق ب د موف ر چن در .  ھ
ت  ان دول ن فرم ه اولي ى"نتيج ازگردادن "  انقالب ب

ه  ه ب سالحھايى بود كه مردم در جريان انقالب و حمل
د  رده بودن صادره ك ا م ه .  پادگانھ نى ك ع خمي در واق

, بدست مردم شود   نتوانسته بود مانع خلع سالح ارتش
ودش ون خ رد   اكن ى ك الح م ع س ردم را خل ا ,  م و ب

ش اره ارت ده دوب ت آم ه دس اى ب الح ھ راى    س را ب
  با پس.  بحال اول خود باز مى گرداند, استفاده از آن 

ل    گرفتن سالحھا و با كمك ارتش ه و قت ه حمل ود ك ب
 . عام و نابودى مخالفين آغاز شد

ق   در افغانستان نيز امريكا از ھمان ابتدا چه از طري
ستان  شانده پاك سيا و چه از طريق دولت ھاى دست ن
رار  دين ق ر مجاھ شت س يرو پ ام ن ا تم ستان ب و عرب

الى .  داشت اى م ك ھ دون كم دين ب ه مجاھ , بطوريك
سليحاتى  ه ,  ت ا بھيچوج ى امريك اتى و سياس اطالع

ى  درت را نم ه ق ابى ب ت ي يروزى و دس ان پ امك
تند  ه .  داش سته ب اى واب ه نيروھ يز از جمل ن الدن ن ب

مجاھدين بود كه با سيا مستقيما در رابطه و از كمك 
 .ھاى آن برخوردار بود

ابراين  المى ,  بن اى اس ه در دور ,  نيروھ در حاليك
ا را پشت سر , قبلى  حمايت سياسى و نظامى امريك

ا از , در  دور جديد مبارزه خود , خود داشتند  ه تنھ ن
آنرا در ,      حمايت چنين نيروئى محرومند بلكه بالعكس

 . برابر و برعليه خود دارند 
نه تنھا تائيدى  ,  فروريزى سريع طالبان در افغانستان 

ود ,  بر اين واقعيت  ن ب ده اي شان دھن ن ن ه  ھمچني بلك
سند  ر م ا ب ن نيروھ اى اي د عروج و بق ه ح ا چ ه ت ك

د ناخواسته ,  قدرت  متكى به قدرت و حمايت ھر چن
 .    امريكا از آنھا بوده است

با اينحال اگر فكر شود كه حمايت امريكا از نيروھاى 
شھا در دست يابى  مزبور تنھا عامل موفقيت اين جنب

ن ,  به قدرت دولتى در دو كشور مزبور بوده است  اي
 تصورى نادرست و غير واقعى خواھد بود 

تر  لى و مھم ل اص ست ,  عام ن ب ستگى و ب ورشك
اقتصادى حكومتھاى دمكراسى و دست نشانده -سياسى

خالء سياسى ناشى از ,  امريكا در كشورھاى مزبور
ا حكومت ھاى  ه ب فقدان  آلترناتيوھاى ديگر در مقابل

 . مزبور بوده است
 
ن موضوع    -1 ما در حاليكه ھمگى بر سر اھميت اي

نگه داريم توافق    را در حال  ِ آماده باش   كه بايد ارتش
ه  اطر آن ب ايزر بخ ه ھ ود ك يزى ب ن چ تيم ، و اي داش

ه   -ايران فرستاده شده بود  ورد اينك ا در م ولى جمع م
اين امر بايد به چه منظورى انجام گيرد مختلف العقيده 
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ز  بدنبال اين واقعه كابينه بختيار ساقط و خود وى ني
به خارج از كشور گريخت و در پى آن خمينى بدون 

. براحتى قدرت را در دست گرفت   درگيرى با ارتش
م ,  و اما آمريكا اتيو ك وان آلترن ار بعن ه بختي ون ك اكن

وب ا مطل تر ن ر و كم ر ت ردن ,  خط ه آرام ك ادر ب ق
ود شده ب ردم و توقف انقالب ن ن ,  م اره اى جز اي چ

رى  وب ت ا مطل اتيو ن نداشت كه به شخصيت و آلترن
 .   كه در آسمان و بسوى ايران در حركت بود تن دھد
, ھنگامى كه خمينى در آسمان و در راه به ايران بود

رار داشت دستور ,     ارتش زر ق ترل ھوي كه تحت كن
نى احتراز  ا خمي گرفت كه نه تنھا از رو در رويى ب

د ت او را در ,  كن ه و امني شواز وى رفت ه پي ه ب بلك
د امين نماي ن ت ه زمي ھر انتخاب ديگرى .   نشستن ب

ه  شتر ب ممكن بود به جنگ داخلى كه مى توانست بي
ام شود منتھى  سود چپ و اتحاد شوروى تا غرب تم

را .  گردد ه آن ود ك ا از اوضاع ب ن برداشت آمريك اي
درت  ه ق نى و ب مبناى تصميم خود در حمايت از خمي

سكى .  رسيدن وى در آخرين لحضات قرار داد برژين
ا در    مشاور امنيتى كارتر رئيس جمھور وقت آمريك

 :مي نويسد" قدرت و پرنسيپ"كتاب خاطرات خود 
در (از زمان مبادالت كتبى اواخر نوامبر با برژنف "

دم  ورد ع ديگر را در م ر دو يك ه ھ ران ك ورد اي م
دخالت در امور ايران و بھره بردارى از آن تشوسق 

د ى كردن د م ن_و تھدي ن طرف )  م ه اي سياست ,   ب
ه خود مشغول  ا را ب ده اى م خارجى به ميزان فزاين

م   و ما بخصوص, داشته بود رده بودي دا ك ان پي اطمين
اد  راى اتح ى ب اد موفق ران ب ى در اي ه جنگ داخل ك

 ."   شوروى خواھد بود
نرو ن ,  از اي تراز از چني راى اح ا ب ت آمريك سياس

با    وضعى عبارت از توقف انقالب از طريق  سازش
راى  ائى الزم ب ه از توان ود ك بخشى از اپوزيسيون ب
. سركوب و متوقف كردن انقالب   برخوردار باشد

اب خود  برژينسكى به اين نكته نيز با وضوح در كت
 . اشاره ميكند

ستوفر    وانس" ا و (و كري ه وقت آمريك ر خارج وزي
ه ) جمھور  معاون رئيس(و  ماندل ) معاون وى نيز ک

از آنھا طرفدارى مي كرد خيلى راحت دفع وقت مي 
از  ه امتي ود ك ن ب ان اي تدالل ش واره اس د و ھم كردن

رش اه خط ان ش ه مخالف شتر ب صميم    بي تر از ت كم
ي  ا م ام كودت ه انج نگتن ب اك واش وار و خطرن دش

 ."    باشد
وذش درت و نف ه ق ود ك نى ب ت خمي اال نوب را در    ح

رد ار ب ه او .  متوقف كردن انقالب بك ن چيزى ك اولي
ا متالشى شده    اما ارتش.  بود   نياز داشت ارتش تقريب

بخشى بخاطر پيوستن تعداد زيادى از سربازان .  بود
ز  ردم و بخشى ني و افسران رده پائين به انقالب و م
بخاطر خلع سالح شدن آن بدست مردمى كه عليرغم 

نى  ان خمي ال (فرم ه كام ن ك ام بھم ان قي در جري
ردم،  ود ، م نى ب ترل خمي خودبخودى و خارج از كن

ورد    پادگان ھاى نظامى را بخصوص در پايتخت م
بك را  ام سالحھاى س ا تم د، و تقريب رار دادن ه ق حمل

د صادره كردن ردم .  م ه م ان ، در حاليك ن زم در اي
اى  امى و مقرھ اى نظ ه پادگانھ ه ب شغول حمل م
اط  ه نق نى عوامل خود را ب د، خمي ا بودن كالنترى ھ
  مختلف شھر فرستاد تا از مردم بخواھند كه به ارتش

د ه نكنن ى .  حمل ت او توجھ ه درخواس ردم ب ى م ول
ه خود من شخصا .  نكردند وارد ك ن م در يكى از اي

دان خراسان  ردم در مي ه م شاھد آن بودم ، در حاليك
د،  ا بودن ترى آنج ه كالن ه ب شه حمل ن نق مشغول ريخت
ر  تى در دست س دگوى دس ك بلن ا ي ى ب ان مالئ ناگھ

از  ه عقب ب اريخ را ب د ت ى نميتوان چ نيروئ بى شك ھي
از اينرو بعنوان يك قاعده كلى ھيچگونه چشم . گرداند

اسالمى نمي تواند وجود    اندازى براى پيروزى جنبش
ال شكست ھائى .  داشته باشد ردم در قب ممكن است م

را  ب گ اى عق ر نيروھ اه در براب د گ ر از چن ه ھ ك
ى  متحمل مي شوند براى مدتى به عقب رانده شوند ول

با . اين عقب گرد نمي تواند دائمى وحتى طوالنى باشد
ر سر جاى خود باقى  ان ب ئوال ھمچن اين حال اين س
ن  رايطى چني ه ش ت چ ه و تح ه چگون د ك ي مان م
رن  ا ق ه دھھ جريانات ارتجاعى و عقب افتاده اى كه ب

د    پيش ه شده  ,  تعلق دارن م ك تى ھ , حتى بطور موق
  توانسته اند در اينجا و آنجا به قدرت برسند ؟

درت  ه ق ه ب رد ك شان ك اطر ن د خ يز باي ل از ھرچ قب
م  ور يك امر قائ رسيدن اين نيروھا در دو كشور مزب

ود ه ذات نب شورھا و خصوصا .  ب ن ك در ھر دوى اي
  جنبش,  )  دولت شيعی عراق(در افغانستان و عراق 

 اسالمى تنھا با كمك امريكا بود كه به قدرت رسيد 
الب  ه در انق امي ك ران ھنگ ا از  1979در اي آمريك

اه و  شانده ش ت ن ت دس ط دول الب توس ركوب انق س
راى ,  متوقف كردن آن نتيجه اى نگرفت  بناچار و ب

ى  سيون يعن كنترل انقالب به پرنفوذترين جريان اپوزي
ر  ال ت يرى از راديك راى جلوگ خمينى متوسل شد و ب
م  دن وى را فراھ ار آم ائل روى ك الب وس دن انق ش

 .    ساخت
قبل از ھمه در چھارم ژانويه ژنرال ھويزر را بطور 
مخفيانه روانه ايران ساخت تا با ممانعت از فروپاشى  

ش اع از    ارت دن اوض ارج ش ورت خ د در ص بتوان
ا  ه كودت كنترل بعنوان آخرين وسيله توسط آن دست ب

وزير دفاع وقت آمريكا "ھارولذ براون"   گزارش. بزند
ه مي باشد ن نكت خود    وى در گزارش.  روشن گر اي

 :     براى كاخ سفيد مي نويسد
بايد روى بند حركت )  ھويزر(من تكرار كردم كه او "

اى ارتش,  كند انع كودت ه م ه حكومت    در حالى ك علي
ن امر ,  بختيار شود ه اي در ھمان حال مراقب باشد ك

م    موجب دلسردى و بى عملى ارتش در صورت وخي
 ."   شدن اوضاع نگردد

ا  ان ب ه ھمزم د ك شيده بودن شه ك ل نق ا از قب ه آنھ البت
اى  صيت ھ ررترين شخ م ض ى از ك وت از يك دع

د ,  شاپور بختيار, اپوزيسيون  ه جدي شكيل كابين براى ت
اك  ردم خ دن م راى آرام ش ا ب د ت يز بخواھن اه ن از ش

 :برژينسكى مى نويسد. كشور را ترك نمايد
ج ,  در طى چند ھفته بعد" ه تدري سئله در واشنگتن ب م

دون  ران ب از چگونگى حفظ  شاه به چگونگى حفظ اي
 ."    شاه تبديل شد

د  ا تبعي ه ب د ك دوار بودن د امي ت جدي ا و حكوم آمريك
اه  ه ,  ش ردم ب ان م صيت درمي رين شخ ن منفورت اي
ارج ى ,  خ شروطه واقع ت م ك حكوم تقرار ي و ,  اس

دانيان سياسى و زن د عف بحران ,  انجام رفرم ھايى مانن
آنھا فكر مي كردند كه با دادن يك .  موجود را حل كنند

ردد و   از مي گ م ب ه ق نى او ب ه خمي ازاتى ب چنين امتي
م ,  شادمان از اخراج شاه يرى و ھ اره گ از سياست كن

 . خود را وقف امور مذھبى مى نمايد
ه .  نرفت   اما اوضاع در چنين جھتى پيش نه مردم و ن

شدند انقالب .  خمينى ھيچيك حاضر به چنين سازشى ن
ه .  تشديد و ھرچه بيشتر راديكال شد مردم در حالى ك

د  اده شعار مي دادن سلح "در خيابانھا براه افت ا را م م
د "كنيد اه كردن . شروع به پائين كشيدن مجسمه ھاى ش

رد   خمينى نيز نه تنھا سازش د را رد ك ه جدي ا كابين , ب
ستقيم  رفتن م راى گ ران ب ه اي رواز ب ه پ بلكه تصميم ب

 .    قدرت گرفت و با كمال تعجب دست به اين كار زد
بختيار كه بنابر برنامه قبلى به تازگى به مقام نخست  

ود ده ب صوب ش رى من ت   ,  وزي صد داش دا ق در ابت
ى از  ستن در يك ه نش نى را وادار ب اى خمي ھواپيم

د,  پادگان ھاى نظامى نموده  ى .  او را دستگير نماي ول
او نيز از اينكار منصرف و دست به عقب نشينى ,  بعد
ن از .  زد ا ت نتيجتا ھواپيماى خمينى در حاليكه ميليونھ

الم  د س ده بودن ا آم مردم براى استقبال از او به خيابانھ
 . به زمين نشست
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وده پس از  امک ست اب سي ن ج

 عرض سالم،
اوال از فحوای جمالت اين آقای احمد خزاعی بر می 
ل  داق ا ح يست دو آتشه ي ون م ه ايشان يک ک د ک آي

ر است ايشان .  مارکسيست ھستند اگر چنين باشد بھت
يست )  احمد( اول اسم خود را  ون م د ک عوض کنند بع

اشد ب . بازی در آوردند که قضيه کچل و کاله گيس ن
 : چرا که شاعر گفته

ده  ن ه فلک ب ل احمد مرسل که خردخواه اوست   جم
 درگاه اوست

ه  ثانيا پريروز که من جھت اطالع از وضع مملکت ب
راديوی خمينی گوش ميدادم گوينده صحبت ھائی می 
ن  ي م ردم دارد از روی ھ کر ک کرد که واقعا من ف
نوشته آقای خزاعی می خواند و اين تراوشات فکری 
ده  ن وي ان گ و قلمی آقای احمد خزاعی است که از دھ
ان  م ا ھ ن ي را ع د زي رون می آي ي جمھوری خمينی ب

زد ي ا را م رف ھ ای .  ح ه آق ود ک ب ود ن خ ي س ب پ
ی(   1342اعليحضرت شاه از سال  ن ) اولين فتنه خمي

ران  مکرر در مکرر به مردم بی شعور و بی عقل اي
ی " ھشدار ميداد که مواظب  ذھب اه م اتحاد ارتجاع سي

وری مسکو ان ي " خمينی و ارتجاع سرخ کمونيستی ک
د .  باشند ن ن ک چون ھر دو با ھم در يک سو حرکت مي

د و مشغول  و ھر دو، دو طرف اّره ای را گرفته ان
م   دي بريدن درختی ھستند که کشورايران نام دارد و دي
يست حاال چه  وم ن ل ع که در عمل ھمانطور شد و م

) خاليق ھر چه اليق. ( خاکی بايد سر خودمان بريزيم
 )از کوره ھمان برون تراود که در اوست(

ه ( حاال آقای احمد خزاعی ھا  و چند ھاھاھای ديگر ب
ان ی ضد )  سبک ايش ن ي م ام خ م ام رچ ر پ ه زي ک
حال و !  امپرياليست ن ه اي سينه ميزدند و مملکت را ب

ه است  ت روز انداخته اند و می بينند کاله سرشان رف
د و شب و روز  ذارن گ ر ب االت د کالھشان را ب اي ب
ن  ا اي مشغول فاسفه بافی و وراجی باشند و مرتب ب
رون  ي کلمات ھا و ادبيات ھا بازی کنند و مانيفست ب
ر شوروی  ي اھ اد جم ح ای ات ژي ال ت وس بدھند و در ن

ی  ست ي خواست ( سوسياليستی کمون ي ون م ي ام يک ک
ران.  عشق کنند!)  اسمش را بکشد در ملت اي . گور پ

د   :  بقول ايرج ميرزا  ق زن ر از خل شت ي ه دم ب ھر ک
 .قصدش آنست که تا بيخ کند

 تورنتو -خدا حافظ   ايرانی
 

  دوست عزيز،
د،  اده اي ت رس رای من ف ضمن تشکر از نامه ای که ب
ه  اجازه دھيد فھرست وار و در حد بضاعت خود ب
د  ن مطالب مطروحه از جانب شما پاسخ گويم، ھر ج
ا  اسخ گوی شم ه خود پ وب خود آقای خزاعی نيز بن

 .  خواھند بود
د  ام احم م از جھت ن ن اولين نکته اينکه فکر نمی ک
ام  ن ن ه اي تقصيری متوجه آقای خزاغی باشد، چرا ک

 . انتخاب پدرشان بوده است و نه خود ايشان
يست  ون م چ کس ک ي ه ھ بعالوه حتما شما می دانيد ک

ام .  بدنيا نمی آيد د از ن ع ا ب ايشان ھم قاعدتا بايد مدتھ

 . گذاری احمد کمونيست شده باشند
ای  اوت مطالب آق ف م ت ن کر می ک دوم اينکه من ف
م  ی ھ ه اول خزاعی و جمھوری اسالمی در اينست ک
ه  ي ل ر ع بر عليه اسرائيل و تورات می نويسند و ھم ب
ه  ی ب ت اال وق م جمھوری اسالمی و اسالم و شما  احت
ل  ي ه اسرائ ي ل راديوی جمھوری اسالمی که فقط بر ع
وجه  ت تبليغ می کند گوش می کرده ايد، نتوانسته ايد م
ھوری  ا جم ه ھای ايشان ب ت ف اوت گ ف اين نکته و ت
ان  ا آسم ن ت ي اسالمی بشويد، تفاوتی که به فاصله زم

ھوری .  است که جم ي ائ ا ج ه ت منظور من اينست ک
اسالمی بر عليه جنايات اسرائيل می گويد، مطالبش با 
ه  ا ک ج ی از آن ه دارد، ول اب مطالب آقای خزاعی تش
د، از  ن وشی می ک جنايات خودش و اسالم را پرده پ

ارت از .  آقای خزاعی فاصله می گيرد اين فاصله عب
ع  اف ن رای م ا ب ھوری اسالمی صرف ه جم اينست ک
ای  د و آق خودش اسرائيل را مورد انتقاد قرار می دھ

ل .  خزاعی از روی حقيقت گويی ي ھمانطور که اسرائ
و امريکا ھم جمھوری اسالمی را صرفا بخاطر منافع 
د ن ن . خودشان و نه  از روی حقيقت طلبی انتقاد می ک

ای  ظرات آق ه از ن ب ن ن ج ا اي م شم ن من فکر می ک
ان  ا در ذھن خودت ه ي ت رف ده گ ادي خزاعی را عمدا ن
ود کردن  م کی وان ا ي د ب ي وان ت سانسور کرده ايد تا ب
ورد  نظرات او با نظرات جمھوری اسالمی او را م
طالب ضد  ام خود را از م ق ت رار داده، ان ه ق ل م ح

 . اسرائيلی ايشان بگيريد
ام  م اشد، ت اال درست ب ه ب ت ک ن حساب، اگر ن با اي
ار می  ب ت خودی خود بی اع ا ب استدالالت بعدی شم
ا و شخص  م ر خالف ادعای ش ه ب را ک د، چ شون

اه"  اه "   اعليحضرت ش ي جاع س ان ارت ي قط ( م ه ف ک
رار  اد ق ق ت ورد ان ی را م ارتجاع اسرائيلی و آمريکائ

گر (  و کمونيزم )  ميداد که ھمه جريانات ارتجاعی دي
ھيچ قرابتی وجود ندارد و در نتيجه )  را انتقاد می کند

ۀ  ب ن ر ج شت ي ه و ب اي می بی پ حرف شاه از نظر عل
 . تبليغاتی داشته است

ه  و اما آخرين مطلبی که بايد به آن بپردازم اينست ک
ا مکتب  ی ب ائ ن ا آش شما بگمان من احتماال بخاطر ن
يست در  ال ون ي اس ای ن ھ ا چپ کمونيسم، کمونيسم را ب

از   ۵٧بله آنھا که در انقالب .  ايران اشتباه گرفته ايد
ونست  م د، ک ردن ايت ک يست حم ال خمينی ضد امپري

د ودن ه .  نبودند، بلکه ناسيوناليست ھای چپ ب چرا ک
چ  ي ای خزاعی از ھ د آق ن ان می بينيد کمونيست ھا م

قالب .  جريان ارتجاعی دفاع نمی کنند که در ان ان ن چ
ی  ۵٧ ن ي د ھرگز از خم ودن نيز آنھا که کمونيست ب

د کردن د .   حمايت ن ردن اع ک ی دف ن ي ه از خم ا ک ھ آن

فقط خمينی چنين استفاده ای از مذھب می کرد؟ مگر 
، دين اسالم مذھب رسمی " اعليحضرت شاه" در زمان 

اه" کشور نبود؟ مگر در زمان  رآن " اعليحضرت ش ، ق
ه در  ه ک داشت؟ و مگر ن باالترين تيراژ چاپ را ن

اه" زمان  يحضرت ش اب ھای " اعل ت اری از ک ، بسي
د اجازه  ن ت وانس غيرمذھبی  و ضد مذھبی حتی نمی ت

 چاپ بگيرند؟ 
ران  ردم اي خمينی تمام حقوق قانونی و آزادی ھای م
م  اک ردم ح دگی م را زير پا گذاشت، وحشت را بر زن
ه  ل کرد، و حتی در زندگی خصوصی مردم، و از جم
رداخت ه  پ ل داخ ه م ا، ب ھ . در طرز لباس پوشيدن آن

مردم را به سطح افرادی سفيه و صغير که نمی توانند 
د و  رن ي گ م ب ي برای زندگی جمعی و فردی خود تصم

ھمه اين ھا و بسی .  نياز به قيم و ولی دارند تنزل داد
م  ات ھ ب بيش تر از اين ھا درست است و احتياج به اث

ان .  ندارد ا در زم اه" اما آي يحضرت ش ردم " اعل ، م
رخوردار  يک ب ايران از حقوق و آزادی ھای دمکرات

اه" بودند؟ آيا در زمان  ران " اعليحضرت ش ردم اي ، م
د؟  ن ن آزاد بودند که خودشان سرنوشت شان را تعيين ک
ه  ت د داش ن ايا آزاد بودند که ھر عقيده ای که می خواھ
ان  ف ال خ ا م د؟ آي ن ن غ ک ي ل ب ه ت د و آن را آزادان ن اش ب

اسی "  اعليحضرت شاه"  می توانستند آزادانه حزب سي
ا  د؟ آي ن ت رس ف ه مجلس ب ده ب ن اي م د و ن ن ل دھ تشکي

ه ( ، به ھمان شيوه خمينی " اعليحضرت شاه"  م ک ري ي گ
می ) به شکل ماليم ترش ردم ن ،  خود را قيم و ولی م

جه و  دان و شکن دانست و جواب مخالفانش را با زن
 اعدام نمی داد؟

اگر جواب اين سٌوال ھا مثبت باشد، که يقيناٌ ھست، آيا 
يحضرت " نبايد بپذيريم که مردم ايران، در زمان  اعل

ای "  شاه ھ وق و آزادي ی، از حق ن ي نيز،مثل زمان خم
د  اي ب ه، از حق ن ت ب د؟ ال وده ان دمکراتيک محروم ب
ر خالف  اه، ب ان ش ران در زم ردم اي ه م م ک بگذري

مثل طرز   -دوران خمينی، از آزاديھای فردی بيشتری
ل ي ب ن ق گری از اي زھای دي دن، و چي وشي   -لباس پ

د ودن وردار ب رخ م از .  ب ی ذره ای ھ ت ن، ح ا اي ام
د"  اعليحضرت شاه"استبدادی بودن رژيم  ن . کم نمی ک

م  ھ اعی است، م م يک اجت مھم آزادی ھای دمکرات
ن" آزادی مردم  است در  ت ف ه گ ان، در "  ن م اک ه ح ب

ا، در حساب پس  ھ ردن آن ار ک ن رک دن و ب ان رنش ب
ه کردن و  ي ب ن زوم، در ت ن و، در صورت ل خواست

ا ن آن ھ داخت ظام سرکوب و .  بزندان ان ميت ن حاک
اق ن ت ی و   -اخ ن ي م خم ن است وجه مشترک رژي اي

 ". اعليحضرت شاه"
ان  ران در زم ان اي ه در کشورم م ک ي ن ول ک ب اگر ق

، مثل زمان خمينی، دمکراسی حتی " اعليحضرت شاه"
م  ري زي اگ داشت، ن م وجود ن به معنای ظاھری آن ھ
بپذيريم که مردم برای اين که حرفشان را بزنند ناچار 

د زن ري اه .  بودند به خيابان ھا ب اآگ ه آدم ھای ن ت ب و ال
ھميشه از روی ناآگاھی و کور کورانه عمل می کنند، 
ه  ه ن به خصوص در آشفته بازار يک قيام اجتماعی ک
خاب کردن  ت فرصت فکر کردن ھست، نه فرصت ان

در چنين شرايطی حرکت اجتماعی توده ھای .  آگاھانه
ه  نا آگاه تبديل به شورشی کورمی شود و ھر کسی ک
(Continued on page 18) 

ودن  يست ب ون م ه ک ناسيوناليست ھائی بودند تظاھر ب
می کردند، ھمانطور که سلطنت طلبھا نيز اين روزھا 

منظورم از ناسيوناليست .  ادعای آزاديخواھی می کنند
ران  الل اي ق م و غمشان است ھا کسانی اند که تمام ھ
ه  ع ام ه در ج ری ک ي ق است و کاری به کار اکثريت ف

يست .  استثمار می شوند ندارند ال ون ي اس ه ن اما اگر ب
وسط من  خواندن چپ ھای ايرانی امثال حزب توده ت
ه  ان گ ي زدور ب روش و م ا وطن ف به اين دليل که آنھ
ان  ي شه در م ي م م ھ بودند، اعتراض داريد، بايد بگوي
اد دم  ه زي ه ای ک ناسيوناليست ھا، بخصوص آن دست
روشان  ن وطن ف ري شت ي د، ب از وطن دوستی می زن

م، .  وجود دارند روي اد دور ن ارزش اگر زي ه ب ون م ن
اه  ي شخص شخيص اعليحضرت شاه بود که ارتجاع س
که  ي و سرخ را متھم به وطن فروشی می کرد در حال

وده .  خودش عروسک کوکی آمريکا بود مانند حزب ت
خاطر عدم  عی را ب ای واق ھ که در حالکيه کمونيست
ی،  ن ي ِی خم ت س ي ال ري پ قدرشناسی از مبارزات ضد ام
عوامل و مزدوران امپرياليست می دانست، خودش 

خود اجازه .  سرسپردۀ  دولت شوروی بود ا ب اگر شم
يست  ال ون ي اس می دھيد وطن فروشانی امثال شاه را ن
ه  ی را ک ائ ھ بناميد، مسلما می توانيد حزب توده و چپ
دای  ردم را ف ار، م م ث ت اکثريت تحت سرکوب و اس
ی او  ست ي ال راي پ حمايت از خمينی و مبارزات ضد ام

ضمن تشکر مجدد از طرح .  کردند، کمونيست بدانيد
عضی مطالب  اشم ب ه ب ت وانس دوارم ت ي نظراتتان ام

 .    مطروحه در نامه شما را تا حدی روشن کرده باشم
 سيامک ستوده  

 
 تورنتو -پاسخ آقای احمد خزاعی به  ايرانی

با سپاسگذاری از نويسنده محترم اين نامه مايلم نکات 
 .زير را ياد آور شوم

ن  ت وش ن از ن ی م ذاری در " ھدف اصل گشت و گ
،  نشان " سيری در کتاب مقدس" و ھمچنين  "  تورات

اعی  م ردی و اجت دادن نقش مذھب در نفی حقوق  ف
ه مذھب .  انسان ھا بوده است م ک کوشيده ام نشان دھ

ابزار سرکوب و ستمگری است و اين اصال منحصر 
د .  به اسالم نيست ن ان م ز، ھ ي وديت  ن ھ مسيحيت و ي

اسالم و ديگر مذاھب، مدافع رابطه ای برده وار ميان 
ود د ب ن شه خواھ ده ام، .  انسانھا بوده اند و ھمي ي وش ک

ه  م ک ورات، نشان دھ ل و ت جي ن ان ت بامراجعه به م
ه  رای ب زاريست ب م اب اک ات ح ق مذھب در دست طب
ا آزاد  ارزه ب ب د کشدن، و م ن ه ب اطاعت واداشتن، ب

ه .  انديشی خمينی، نمونه تمام عيار استفاده از مذھب ب
ا .  عنوان ابزار تحميق، سرکوب و استثمار است اما آي
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امکانات تبلغاتی کافی در اختيار داشته باشد می تواند 
ن .  آن را به مسير دلخواه خود بيندازد و چه کسی چني

که  امکاناتی را در اختيار داشت؟ واضح است که شب
ات  ان ک ام ام م ه ت د ک ودن ا و مساجد ب عظيم آخوندھ

د ن ت و .  تبليغاتی و سازماندھی را در اختيار خود داش
م را خود  اه" اين امکانات عظي يحضرت ش در " اعل
اه" آخر . اختيار آخوندھا گذاشته بود يحضرت ش " اعل

ھم به آخوندھائی مثل فلسفی احتياج داشت که بيايند و 
ا و " در راديوی شاھنشاھی عربده بکشند که  ورھ زنب

 ."  مورچه ھا ھم شاه و ملکه دارند
اه  اما چه کسانی مسؤول نا آگاه ماندن و در واقع نا آگ

 نگه داشتن مردم ايران بوده اند؟ 
اشد د ب وان می ت ام :  پاسخ جز اين ن م ه ت ی ک ائ آن ھ

اه کردن  ل آموزش دادن، آگ ائ ام وس م امکانات و ت
د ه ان اھی .  وروشن کردن مردم را در اختيار داشت آگ

اال،  اجتماعی الزمه اش داشتن يک  سطح فرھنگی ب
ه  ان اال، وجود رس ٌ ب ا داشتن يک سطح آموزشی نسبت

ل و )   روزنامه، راديو، تلويزيون وغيره( ھای  ق ت مس
دگی  ردم در زن ال م ع ن مشارکت ف ي چن آزاد و ھم

ا .  اجتماعی، فرھنگی و سياسی است دولت است که ب
ده  ن ن فراھم کردن اين امکانات می تواند نقش تعيين ک
ه  ت ردم داش ای در باال بردن سطح آگاھی اجتماعی م

اه" و به گمان من .  باشد ش ن "  اعليحضرت شاھن در اي
ه .  زمينه کم کوتاھی نکرده است م ک ن اد می ک ھ پيشن

ردم و  شما به زندگی اجتماعی، فرھنگی و سياسی م
يک  ه دمکرات م ي ادای ن ان رفتار حکومت در ھمان ک
ان  ان در زم ران خودم نگاھی بيندازيد و آن را با اي

د" اعليحضرت شاه" ي ا .  مقايسه کن ه ب د ک د دي ي خواھ
اوت  ف اه " جمعيت و امکاناتی تقريباً مساوی ت ان م ي م

ز، از   -است"  من تا ماه گردون ي ھر چند که کانادا، ن
اسی و از  دگی سي نظر سطح مشارکت مردم در زن
ه  اصل نظر سطح فرھنگ و آموزش با ايده آل بودن ف

د گذشت.  بسيار زيادی دارد اه در :  اما از حق نباي ش
ردن سطح  اال ب اواخر سلطنتش کوشش ھائی برای ب

ردم   -آمار زير.  آموزش در ايران کرد که فراموش ک
م ن م از   -ماٌخذش را يادداشت ک وجه است؛ ھ ل ت اب ق

نظر عمق فاجعه و ھم از نظر تالش برای فائق آمدن 
 : بر آن

ى  ١٣٥٤و  ١٣٤٩بين سالھاى " ان تعداد دختران دبست
ر  ف م ن ي ون و ن ي ل ي ه يک م ر ب ف اد ھزار ن ت از ھش

درصد در سال  ٨و ميزان باسوادى زنان از .... رسيد
د ١٣٥٦درصد در سال  ٤٦به  ١٣٣٦ ي ن .  رس ا اي ب

ران  ٥٤، ١٣٥٦حال در سال  درصد بيسوادان در اي
 ."زنان بودند

ران  ان اي مالحظه می فرمائيد که بيش از نيمی از زن
طنت  اه" در آخر سل يحضرت ش ی سواد "  اعل حت

م در .  خواندن و نوشتن ھم نداشته اند ن می ک ان ن م گ
زمينه انتشار کتاب، روزنامه و مجله و تعداد مدرسه 

م وده اي رو ب ری روب ت ھ ه .  و دانشگاه با وضعيت ب ب
اه" عوضش تا دلتان بخواھد به جای دانشگاه   -" دانشک

ه جزو م  -مسجد و آخوند و عم ه اي ت ن .  داش ه اي و ب
عی  ه مشارکت واق چنين فاجعه ای بايد فقدان ھرگون
مردم در زندگی سياسی و در تعيين سرنوشت خود و 
اعی را  م ع اجت فقدان ھر گونه گفتگو در سطح وسي

اقی .  نيز بايد افزود ف و خودتان حدس بزنيد که چه ات
ون ن ه اک ع و چ وق ه آن م اد، چ ت د اف واھ ود   -خ وج

ه  ی ک ات ق م طب ا و تضادھای عظي شکافھا، اختالفھ
د  ان جامعه را، خواه ناخواه، به مرحله انفجار می کش

(Continued from page 17 )                  نامه ھای رسيده 

و فقدان ھر گونه تشکيالت و سازمان ھای سياسی و 
راضی و  صنفی مستقلی که قادر باشند جنبشھای اعت
 . حق طلبانه مردم را در مسيری درست ھدايت کنند

م  يست سھ ون م را و ک بدون شک گروه ھای چپ گ
م .  بزرگی در اين بيراھه رفتن داشته اند ا ھ اما آن ھ

ه .  که تافته ای جدابافته نبوده اند ت ا را بس ھمه راه ھ
د رون دام .  ايد و توقع داريد که مردم از بيراھه ن ه ک ب

ان  ارکس در زم ای م ھ يحضرت " يک از کتاب اعل
، اجازه انتشار داديد تا ما ببينيم کجايش درست " شاه

ه راه ھای  است و کجايش غلط؟ در وضعيتی که ھم
آگاه شدن را بسته ايد توقعی جز اين نبايد داشته باشيد 
ی و  ن ي ل خم ث اشی م ال اراذل و اوب ب ردم دن ه م ک

ح .  کيانوری جاسوس بيفتند ای صل ه راھھ م وقتی ھ
ی  ائ ه آدم ھ آميز اصالح جامعه را بسته ايد؛ وقتی ک
قط  ه جرمش ف مثل خسرو گل سرخی شاعر را، ک
د و  حرف زدن بود، در مقابل جوخه اعدام می گذاري
ن  عی جز اي وق د ت ي جواب حرف را با گلوله می دھ
اب  نداشته باشيد که مردم به جای حلقه گل سرخ، طن

م.  دار دور گردنتان بيندازند . شمای نوعی را می گوي
 .بايد از خودمان بناليم و خودکرده را تدبير نيست
ه .  اما ماھی را ھر وقت از آب بگيری تازه است ت الب

دادی  ب ت ده اس ي وس کار پ ن اف سخت است کنار گذاشت
مان، که قرن ھاست به آن خو گرفته ايم؛ سخت است 
ه گردن  اه را ب ن از خود انتقاد کردن و آسان است گ

 .ديگران انداختن
سخت است به سخن مخالف گوش دادن؛ و آسان 
رچسب زدن،  ن، ب رداشت ر را ب ي ف ک اق ت است چم
مرعوب کردن، مطلق گرائی کردن و ھمه را به يک 

 . چوب راندن
سخت است جستجو کردن، تفکر کردن، نقد کردن و 
ه  استدالل منطقی کردن؛ آسان است کور کورانه دنبال
کراری را نشخوار  ه ت روی کردن، و حرفھای کھن

 . کردن
ه .  و بگذاريد حسن ختامی داشته باشيم د ک وده اي رم ف

را می  راديوی جمھوری اسالمی ھمان حرف ھای م
تمام کوشش من .  فرمايش شما دقيقاٌ درست است.  زند

اب ھای  ت ون ک ت ه م ه ب اين بوده است که، با مراجع
دس"  ق ل" ( م ي ج ورات وان رآن، ت ه ) ق م ک ، نشان دھ

ھوری  مذھب ابزار تحميق و سرکوب است و جم
اسالمی، چه در حرف و ھم در عمل، شب و روز، 
 . جز به اثبات رساندن حرف ھای من  کاری نمی کند

 .سپاسگذارم و درود بر شما
 
 
 
 

 يک تذکردوستانه  
 !   جناب آقای ستوده سر دبيرروشنگر 

ه آغاز  ی ک ن ي گ اميد وارم در کار پر مسووليت وسن
 .کرده ايد موفق باشيد 

بعد عرض شود که در شماره ھشتم روشنگر ،صفحه 
وان  ن ر ع وار " اول زي ن ي ان در ش روش زن ف

ه نشر " ومزارافغانستان مطلب جالبی از بی بی سی ب
ضاد  ت رھنگ م رسيده که در متن آن از وجود دو ف
دررابطه به زنان در دو منطقه ی افغانستان ، سخن 

زار .  رفته است  اه م ب ت وان بصورت اش ولی در عن
ا  افغانستان نيز در شمار مناطقی بحساب رفته که گوي
ن  ت زنان در آنجا به فروش ميرسند در حالی که در م
ده  زارش ش وار گ ن ي ی در ش روش زن مطلب از ف
رای  جارتی ب ودررابطه به مزار از گشايش مرکز ت

اميد است اين تذکر کوچک . زنان خبر داده شده است 
 .را برای رفع اشتباه نشر نماييد 

 ) يکی از خوانندگان افغانستانی روشنگر( 
 
 
 

ا  رای م اخيرا يکی از ھم کاران روشنگر در ايران ب
ه آن داده  ه ب ايميل ارسالی برای وی و پاسخی را ک
وشه ای از  ده گ ن فرستاده است که تا حدی نشان دھ

ران  ه در داخل اي فعل و انفعاالت آگاه گرانه ايست ک
در جريان است و از اين رو ما بی فايده نديديم که آن 
رار  گر ق ان روشن ده گ ن ھا را در معرض ديد  خوان

ه چرا . دھيم د ک ن در اين ايميل کسی اعتراض می ک
اده  ت برايش فايلھای صوتی در مورد نقد اسالم را فرس
د،  ن و او نيز که از اين امر اظھار بی اطالعی می ک
شخص مزبور را سرزنش می کند که چرا از خواندن 

در ضمن .  مطالب مخالف عقايدش ناراحت شده است
د  اي ا ب دت اع ور ق زب ی م ه  13فايل ھای صوت ام رن ب

راديوئی من در مورد اسالم باشد که احتماال کسی از 
روی سايت من کپی و بطور ناشناس برای دوستان و 
آشنايان خود فرستاده است، و دريافت کننده فکر کرده 
ان  ز از دوست ي ه وی ن گر ک است که ھم کار روشن

بھرحال، جای خوشبختی .  اوست برايش فرستاده است
است که در ايران افراد در نشر مطالب آگاه گرانه در 
رای نشر  ی ب رصت چ ف ي مورد دين فعال بوده و از ھ

اسف است .  عقايد آگاه گرانه کوتاھی نمی کنند جای ت
رای  که در خارج از کشور با آنکه امکانات بيشتری ب
اشد،  شرکت در امر آگاه گری در دسترس افراد می ب
ی  د ول ن با اين حال بسياری افراد دم از مبارزه می زن
رای  عمال و به اين بھانه که امکان فعاليت در داخل ب

د ن ن در .  آنھا وجود ندارد در اين راه ھيچ کاری نمی ک
ا .  حاليکه، چنين نيست د ب وان اگر در داخل کسی می ت

ی  پ گران را ک ا دي قبول خطر، مطالب سايت من و ي
ل  ي ا ای م رای آن ھ نموده و برای آگاه کردن مردم ب
ری در خارج امکان  شت نمايد، اين کار با سھولت بي

اشد ر .  پذير می ب شت ي رای ب گر ب ون روشن ن م اک ھ
ازھزار نفر در داخل ايران و افغانستان بطور مرتب 

ن .  ای ميل می شود بنابراين، شما ھم می توانيد در اي
د ي ائ م ار شرکت ن ال .  ک ردن و ارس ی ک پ ا ک ه ب چ

ا ارسال  ن، و چه ب ل ھای سايت م روشنگر يا فاي
ا  رای م آدرس ھای ای ميل دوستان و آشنايان خود ب

به ھر حال .  برای اضافه کردن به ليست ای ميل خود
 . اين آن چه است که برای ما فرستاده شده است

 
 سالم 

افت می  د دري من فايل ھای صوتی رو که می فرستي
ن  م اي ی دان م م ن ی دھ ر چی گوش م ی ھ م ول ن ک
ه چه دردی می  د اصال ب ي اي مزخرفاتی که می فرم

 خوره ؟
 

 :پاسخ
م ھست  ن ( ! )  به جان ھر چه امام دوازدھ ي من اول

ه  ن ك ه اي بار است كه نام شما را مي بينم چه رسد ب
ي .  فايل صوتي برايتان فرستاده باشم  ل ال خي م به احت

ه در (  در حد يك دانه ي خردل _  كمي  از ھمان ھا ك
ه _  ! )  قرآن آمده  ن ك ا اي  14يا خواب نما شده ايد ي

ده  معصوم به صورت يك جا و ناغافل به خوابت آ م
و اين نامه ات به خاطر !  اند و دچار كابوس شده ايد 

 . شوك وارده است
ا  ل ھ اي از شوخي گذشته، احتمال مي دھم منظورت ف

د ت رس اد .  يي است كه سيامك ستوده براي تان مي ف زي
ي پس .  کمی گوش بده. سخت نگير رفيق  اگر مسلمان

عون : "  به اين آيه ي قرآن معتقدي كه مي گويد  م يست
يعني سخنان مختلف را گوش " القول و يتبعون احسنه 

ان .  دھيد و از بھترين شان پيروي كنيد م ل م مس اگر ھ
ر مي .  نيستي كه مشكلي نيست ادت تازه اطالعا تت زي

شايد شما ھم با من ھم عقيده شويد که تا به حال .  شود
ه  چرندياتی به نام وحی از طرف موجود موھومی ب
اھی  ب ه ت ون انسان را ب ي ل ي نام خدا، زندگی صدھا م
ت            ده اس ان  .کش

گری .  البه اين نظر من است  ظر دي شما می توانيد ن
  .داشته باشيد

اده  ت رس ف ا ن راي شم ي ب در ھر صورت من ھيچ فايل
ده نشده  . ام  ي ج ه رن ام اميدوارم از لحن شوخ اول ن

 . باشيد
 

  به اميد آزادي وبرابري ھمه ي انسان ھا      
اميد   

 
 

 نامه به آقای حجت االسالم  محمد علی ابطحی ،  
 با عرض سالم وادب

دس  ن ھ م مرحوم م ل سايت شما را در باره دانش و ع
وم  ل اره ع ی، در ب اب بازرگان، و مرحوم مھندس سح
اره  جديد در رابطه با  علوم دينی و خصوصأ  در ب
داشت  ھ ارت در اسالم، و ب جاست و طھ ام ن احک
ان در  ازرگ دس ب ن ھ ای م ه آق اسالمی و آب کر را ک

ه آن .زمان حيات اش نوشته بودند، خواندم   اره ب اش
ه  م ب رده ھ می کنيد که مھندسين در خارج تحصيل ک
اد  ق ت اين واقعيت احکام طھارت و نجاست  اسالم اع

ی ھای .  دارند خت دب کی از ب ز، ي آقای ابطحی عزي
د،  ن دی می ک مسلمانان آن است، که مھندس اش آخون

د، . آخوندش مھندسی ن دی می ک اقتصاد دان اش آخون
د ن ک ي ی م صاد دان ت روضه خوانش .  آخوندش ھم اق

اس اش روضه می  جامعه شناسی ميکند، جامعه شن
ان )  مثل مرحوم شريعتی(   .خواند م ز، ھ ھموطن عزي

رون  ي موقع که مرحوم مھندس بازرگان آن کتاب را ب
م   دادند، يک پزشک بسيار انسان دوست، و تصادفأ ھ
ه در سويس درس  ان، ک ازرگ دس ب ن ھ دوره آقای م
پزشکی خوانده بود، ايشان ھم  از اين دنيا رفته است، 
ی  ه دوست اش جواب ی، ب ائ ف ر ش ت به نام مرحوم دک
رامی،  نوشته بود، که آقای مھندس بازرگان دوست گ

ا مھنس .  دست از اين خرافات بازی ھايت بردار شم
ر  دار آب ک ق ک م ان، دري ازرگ ب (  ب ه وج س

ا )  سه وجب طول ، سه وجب عمق . عرض  ه ادع ک
ا، بی  کرب وب می کنيد پاک است، من  چند قطره مي
وان  ي ا از آن يک ل زم، شم بو وبی خاصيت می ري

د .  بخوريد ي بعد می گويد آقای مھندس، تاکی می خواھ
 .؟اين يک مثال. ملت را احمق حساب بکنيد

اه، در  : مثال دوم ن ش دي ر ال در زمان وليعھدی مظف
رانسه  ه در ف اء ک تبريز پزشکی بود بنام، فخر االطب
ود . پزشکی خوانده بود و پزشک مخصوص وليعھد ب

شه اختالف  ي م ز، ھ ري ب ه ت ع فخر االطباء و امام جم
ت می رف . عقيده داشتند، و آب شان در يک جوی ن

ی  وار را آشت زرگ ن دو ب بزرگان شھر  خواستند، اي
ا می .  بدھند ب خر االط يش ف ان، پ زرگ يکی از اين ب

ه شھر  رود، و می گويد، دکتر کوتاه بيائيد، امام جمع
ی  ھم برای خودش يک شخصيت وحرمتی دارد، آشت

ام :  فخر االطباء اين سخن را می گويد.  بکنيد من با ام
دارم د.  جمعه اختالف شخصی ن وي اگر :  ايشان می گ

ان را در حوض  ت ت د دس اي دستتان به الکل  خورد، ب
ر، می .  مسجد جمعه آب بکشيد ت وان دک من ھم به عن

ه خورد،  ع گويم اگر دستتان به آب حوض مسجد جم
د ي ن .  دستتان را با الکل بشوئ اختالف من او در اي

ن .  است ودکی ام اي رم، من در دوران ک حت د م ي س
حوض پر از کثافت را ديده بودم، آيا وجدانأ کدام يک 
حق داشت  که ملت را از جھل و بدبختی نجات بدھد؟ 

 )2مثال (
ده :  3مثال  ازروزيکه جمھوری اسالمی بر سرکار آم

ه  است، مسجد جمکران باز کرده اند و معجزاتی را ب
ا را  ه چه درد ھ د، ک ن چاه جمکران نسبت می دھ

من از شما يک سئوال دارم، اگر اين !!! درمان ميکند 
ی  ن دوی ک ھ معجزات واقعيت دارد، چرا آيت هللا م
ه  د  ب می رون اه جمکران ن برای معالجه خود به چ
ی،  ان ت س انگلستان تشريف می برند؟ چرا آيت هللا سي
جه  ال آيت هللا حکيم در مسجد جمکران خودشان را مع
اه  گ نمی کنند؟  آری سيد عزيز بايد ملت را احمق ن
جه  ال ع ان م ت س داشت، تا آيت هللا مھدوی کنی در انگل
ی از  ک م دري ت ھ ل ی ازم ش خ ود، و ب بش

ان در  بزرگترين ت فت در زمس ده ن ن ن د ک کشور تولي
خ  د و ي خيابان ھا ام القرای اسالمی در کارتن  بخواب

ن و .  بزند ا دي ور، ب ا شع حضرت آقا، ھيچ انسان ب
ات .  مذھب مخالف نيست ي ويت واخالق ن ع جامعه به م

اور .  احتياج دارد، نه به خرافات و مردم فريبی ا ب شم
ژاد  داريد که در سازمان ملل، دور سر آقای احمدی ن
ن حرف را  ھاله از نور  الھی  می درخشيد؟ اگر اي
والنس  ب يک رئيس جمھور فرانسه يا آلمان بگويد، آم
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 .  صدا می کنند که طرف را ببرند بيمارستان روانی
ن :  4مثال  ي م م، ھ ن اين مزخرفاتی که عرض می ک

رھنگ  االن در سايت آسمان مھر و سايت ادب و ف
ای  د، و آق ن ه خورد ملت می دھ وجود دارد، و ب
د ن ت ف . رفسنجانی ھم يک روز در خطبه نماز جمعه گ

خست .  اين مزخرفات چنين است روزی گالدستون ن
ران را  وزير انگلستان در مجلس آن کشور، محکم ق
به ميز کوبيد و گفت، تا روزيکه اين کتاب، در دست 
م  ي اش ط ب ا مسل ھ مسلمانان است، ما نمی توانيم بر آن

وجه (   م  ت ه ھ ي ه  اصل ضم ی ب نقل به معنی  ول
اشی از )  بکنيد  ی ن جان ای رفسن ايشات آق رم ن ف اي

ا  بيسوادی ايشان است و تازه اين مھمالت را ھم سالھ
د .  است که در سايت می گذارند ای محم حضرت آق
به دنيا آمده است  1809ابطحی، گالدستون در سال 

ازسال .  ھم از اين دنيا رفته است  1898و در سال 
که  1874تا  1868 ل ، در اوج و عظمت سلطنت م

گيس  اری ان م ع ويکتوريا، که نھايت اوج قدرت است
ن دوره، از .  بود، نخست وزير اين کشور شد در اي

ان بال  م ل ام کشور ھای مس م اندونزی تا مراکش، ت
استثنا، چه مستقيم چه غير مستقيم، مستعمره انگليس، 

د .  فرانسه، ھلند، بلژيک روسيه بودند ن ت قران ھم داش
د دن وان ی خ م م ران ھ ه .  و ق ا است ک ن ج درد اي

حضرت آقا چه بسا اين نوع تبليغات به ظاھر غرور 
اری  م ع آميز، ساخته و پرداخته خود قدرت ھای است
ا  وع غرور بی ج است که سر من وشما را به اين ن

 .گرم بکنند و ھستی و نيستی ما را به تاراج ببرند
رن :  5مثال  زابت اول در ق ي آقا ی ابطحی، ملکه ال

رای  رورش  را ب وزش و پ دارس و آم زده م ان ش
ا  دخترو پسر انگليسی  گشود، و از آنھا انسان ھای ب
د  سواد، باشعورو با دانش ساخت و اين انسان ھا بودن
درت  ن ق ري ت زرگ ه ب وا را ب د آب ھ که اين کشور ب

رد ل ک دي ب رن .  اقتصادی، سياسی، نظامی دنيا ت در ق
ی در دوره  ران رو پسر اي ان، دخت ه جوان شانزده ب
د؟ اگر  دادن ي ه چه درسی م وي حاکميت خرافات صف
رد،  انگلستان آمد  به وجود معادن نفت در ايران پی ب
اره  ی ھای ق اکشت و آن را استخراج کرد، و آن را ب
پيما ،به آنطرف دنيا برد و تبديل به طال کرد، و ملت 
ه  ن ايران در روی دريائی از ثروت ھای طبيعی گرس
خاطر  د، ب ه می خواب ن رس م گ وز ھ ن د و ھ ي خواب
د  بيسوادی ملت و در راس آن مسئوالن مملکتی ھستن

دن .  که نه سواد داشتند و نه صداقت ع ی م ران اگر اي
شناس داشت، اگر ايرانی مھندس  شيمی داشت، اگر 
ی   ران ی سازی داشت، اگر اي ع کشت اي ی صن ايران
ن  ي ی مسول ران صاد داشت، اگر اي صاحبان علم اقت
ی  ان پ م دست ک وطن دوست داشت، چرا نفت ايران ب
ی  د عل ای محم ه اسخراج می شد؟  آق ھای بيگان
غ  ي ل ابطحی، چه خوشتان بيايد چه خوشتان نيايد، درتب
خشی از  ران ب لت اي ن م ت ذاش ات گ جھل و خراف
ن کشور ھرگر  روحانيون مسئول ھستند و تاريخ اي

امت .  آنھا را نخواھد بخشيد ا شھ زمان آن است که ب
بفرمائيد که بلی ماھم در فقرو بدبخت ماندن اين ملت 
مسئول ھستيم، که نه خود به اندازه کافی علم ودانش 

م ودي ا ب ن د .  داشتيم و نه به واقعيت ھای جھان آش اي ش
من عمر خودم .  ناراحت باشيد از اين رک گوئی من

م،   ن ک ر عمر ن را کرده ام و چند سالی ھم شايد بيشت
ا  خاطر ن ھمين االن ھم اين ملت و اين مملکت را ب
ودی می  اب ه ن ان ب ا ی زم آشنائی تان به واقعيت ھ

ا .  کشيد ن سايت ھ ه در اي ی ک ه محمالت با اين ھم
 ....         سايت آسمان مھر و سايت بيداری و :  ھستند

 يک ايرانی    

:ليست كمك هاي مالي  

 دالر  10 
 دالر  100

 دالر      20
 دالر   20 

 دالر  200
 تومان 10000
 تومان 10000
 تومان   5000
 دالر    50
 دالر    25

 دالر       100
 دالر  500

 دالر    20
 دالر   130

 افغانی 
 افغانی
 افغانی

 تورنتو 
 تورنتو
 ايران
 ايران
 ايران
 آمريکا
 تورنتو
 تورنتو 
 تورنتو

 تورنتو   
  تورنتو

 کبير توخی
 بشير نبی 

 علی مشرف  
 سيامک 

 دکتر ايرانی    
 نوشين   
 سوزان  
 عليرضا 

 ليال فخرائی 
 محبوبه       
 مينا            

 دوستار ايرانی         
 فرھی          

 ناھيد   
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