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زن اﻟﻬﻪ آﺳﻤﺎن

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺑﺼﺮه

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺎن در دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺪ ن

ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺼﺮه  :ا ﻓﺮاﻃﻴﻮن ﻣﺬﻫﺒﻲ زﻧﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﻧﺪ

سيامک ستوده

ﻛﻼن واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺎﻳﻪ
در ﻧﻈﺎم ﻣﺎدر ﺗﺒﺎرى

ﻓﺮاﺧﻮان اﻳﺮج ﺟﻨﺘﻲ ﻋﻄﺎﻳﻲ

صفحه 2

اي رج ج ن ت ی ع ط اي ی ،ت ران ه س را،
نمايشنامه نويس و شاعر نامی ايران

صفحه 15

چندی پيش اقدام ب ه درج ف راخ وان ی در ح م اي ت از
دانشجويان بازداشت شده در سايت شخصی خود کرد
که حمايت برخ از ھنرمندان از جمله داريوش  ،ب ی
و فريدون فرھی را تا کنون بدنبال خود داش ت ه اس ت.
ھم وطنان ديگر نيز می توانند با ارسال پ ي ام خ ود از
اين فراخوان حمايت کنند.

“عشق به كالن بزرگتر از عشق ميان
زن و شوھر است”

) يك شاعر عرب (
اگر در نظام پدرساالرى در عصر تمدن پايه اى
ترين واحد جامعه خانواده بود ،در نظام مادرتبارى
در دوران ماقبل تمدن اين نقش را كالن ايفا مى
كرد  .ھر قبيله از دو يا چند طايفه تشكيل می شد و
ھر طايفه از دو يا چندين كالن  .كالن از چند
خانوار اوليه كه با ھم يكى شده بودند به وجود آمده
بود.
ھمانطور كه خانوارھاى اوليه مزبور از تبار يك
مادر و در نتيجه مادرتبار بودند ،كالن ھم يك واحد
مادر تبار بود  .به اين معنا كه اعضاى كالن ھمه
خود را از اعقاب يك مادر كه كالن با آن ھويت می
يافت ؛ مى دانستند و فرزندان ،ھمه به مادران كالن
تعلق داشتند  .در واقع ھمانطور كه قبال
نيز توضيح داده شد  ،در قسمت اعظم صفحه 5

ﺳﻴﺮي در ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس

در ﺣﻤﺎﻳﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻲ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان

آﺑﺮوي اﺳﻼم
در ﻃﻠﺐ ِ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪ
صفحه 3

بی بی سی :ساکنان بصره شبه نظاميان شيعه را عامل حمله و قتل زنان شھر دانسته اند

ﻛﺎرل ﻛﺎ ﺋﻮﺗﺴﻜﻲ ) ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﺰاﻋﻲ (

بار ديگر ،دس ت ی ح اف ظ ِ آب روی اس الم ،ب رآم ده از
آستين ِ پدری با شرف !! در داالس تگزاس ،ب ه خ ون
سرخ دو نھال تازه شکفته رنگين شد.

ﮔﻤﺎن ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎورم ،ﻧﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪه ام ﻛﻪ ﺻﻠﺢ
ﺑﻠﻜﻪ آﻣﺪه ام ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ را ﺑﻴﺎورم

*مسيحيت وآگاھی .به ن ظ ر ن م ی رس د ک ه م ذاھ ب
ميانه ی چندان خ وب ی ب ا آدم ھ ائ ی ک ه
"خيلی چ ي ز س رش ان م ی ش ود" داش ت ه صفحه 16

اشرف سرھنگ پور ن م ي ن ،را
ھ م س اي ه ب ودي م و ب ي ش ت ر روزھ ا
پيش از آن نيز ديده بودم و م ی
ھمديگر را در کوچه و خ ي اب ان م ی
شناختم .پيش از آنکه ھمسايه ی
دي دي م .او ب ر روی ي ک ص ن دل ی
ما شود ،در خان ه ی س ال م ن دان
چرخدار نشسته ب ود .و ھ م ي ش ه ھ م
ُس ک ن ا گ زي ن د و در ص ن دل ی
پسرش شھنام ھمراھش بود .صن دل ی
چرخ دار ب ن ش ي ن د .م ادری ب ود
مادر را م ی چ رخ ان د و او را ک ه
مثل ھمه ی مادر ھا که ب دن ب ال
زمينگير و صندلی نشين شده بود در
کوچه و خيابان م ی گ ردان د .و اگ ر
فرزندانشان در بدر کوچه ھ ای
ُغ رب ت ش ده ب ودن د .چ ھ ره ای
تابستان بود می ديدم که پس ر ،م ادر
آرام داشت و رف ت اری س اده و
را به دشت و صحرا می ُب رد و ب ه
طبيعی  ...و ھرگز در ب دت ري ن
ُگلگشت و تماشا.
ک اب وس ھ اي م ن م ی
اﺷﺮف ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﻮر ﻧﻤﻴﻦ
توانست م تص ور ک ن م ک ه در
ھرگاه که آن دو را می ديدم ،ش ھ ن ام
پس اين چھره ی آرام ،چنان گذشته ی دردناکی پنھ ان
در حال خنده و شوخی ب ا م ادر ب ود ،ب ا م ادری ک ه
باشد ک ه در ب اورھ ا ن گ ن ج د  ...و راز
نگاھش به دور دستھا دوخته شده بود ،شايد حت ا ن م ی
جنايت ھولناکی که زندگی مرا دگ رگ ون صفحه 4
شنيد و اگر ھم می شنيد جوابی نمی داد.

ﺑﺪن ﻫﺎي ﻋﺮاﻗﻲ
از ﮔﻼﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻤﻨﺎك ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﻋﺮاﻗﻲ
صفحه 4

نقل از تلويزيون الجزيره 4 ،ژانويه "2008
من عراقيم و در اين جا در تبعيدم ،ھمراه مادرم.اما،
مادرم می خواھد ھميشه بوی عراق را در بينی و
طعم عراق را در دھن داشته باشد :خوراک روزانه
مان سوپ عدس عراقی و خرمای عراقی است در
اين تبعيد .مادرم که نمی خواھدد عراق را فراموش

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

 2ماھنامۀ روشنگر  .سال اول  .شمارۀ ياز دھم  .ژانويه ٢٠٠٨
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن  .....اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ )(1

اش را ب ه دل ي ل ش اي ع ات ی در م ورد ارت ب اط غ ي ر
مشروع جنسی اين زن به قتل رساندند.

ﻫﺸﺪار اﺳﻼم ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن

ﻫﺪف ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻨﺪرو ﻣﺬ ﻫﺒﻲ وادار ﻛﺮدن
زﻧﺎن ﺑﺼﺮه ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ
بی بی س ی  :رﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه در ﺟﻨﻮب
ﻋﺮاق از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ اﻓـﺮاﻃـﻴـﻮن
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺧـﺒـﺮ داده
اﺳﺖ.
سرلشگر عبدالجليل خلف ،رئيس پلي س ش ھ ر بص ره،
که از شھرھای عمدتا شيعه نشين ع راق اس ت ،گ ف ت ه
است که تندروھای مذھبی در اين شھر چندي ن زن را
به بھانه ناديده گرفتن مق ررات م ذھ ب ی از ج م ل ه در
مورد نحوه پوشش مورد تھديد و ح م ل ه ق رار داده و
تعدادی از آنان را به قتل رسانده اند.
رئيس پليس بصره گفت ه اس ت ک ه ق ات الن در ب رخ ی
موارد لباس ھای زننده بر قرب ان ي ان خ ود پ وش ان ده و
برگه ھايی حاوی اتھام تعدی از مقررات دين ی را ب ر
سينه کشته شدگان چسبانده اند.
تعدادی از زنان ساکن بصره در مصاحبه با خبرن گ ار
بی بی سی در اين شھر گفته اند که به دل ي ل خش ون ت
افراطيون مذھبی جرات خروج از خانه ب دون پ وش ش
کامل اسالمی را ندارند.
رئيس پليس بصره به خبرنگار بی بی سی گفت ه اس ت
که سرکوب گسترده ای عليه زن ان در بص ره ب ه راه
افتاده است.
به گفته ژنرال خلف ،بين ماه ھای ژوئي ه و س پ ت ام ب ر
سال جاری ،چھل و دو زن در آن چ ه ک ه اق دام ات
تندروھای مذھبی به نظر می رسد به قتل رسي دن د ام ا
تعداد کشته شدگان در ماه اکتب ر ان دک ی ک اھ ش ي اف ت ه
است .به گفته عبدالجليل خلف ،در يک مورد مھاجمان
مسلح وارد خانه يک زن شدند و او و پسر شش س ال ه

در مورد دامنه حمالت عليه زن ان بص ره ،ي ک ی از
حقوقدانان زن شھر در تماس تل ف ن ی ب ا ب ی ب ی س ی
گفته است که ھ ر دو ي ا س ه روز ي ک ب ار ،چ ن ي ن
حم الت ی در ش ھ ر روی م ی دھ د .در ي ک م ورد،
افراطيون مذھ ب ی ي ک دخ ت ر دانش ج و را ب ه دل ي ل
رعايت نکردن حجاب اسالمی با شليک گلوله به پای
او تنبيه کردند.
به گفته اين حقوقدان ساکن بصره ،در نق اط م خ ت ل ف
شھر ديوار نوشته ھايی ديده می شود که در آن ھ ا ب ه
زنان ھشدار داده شده است ک ه در ص ورت رع اي ت
نکردن پوشش اسالمی تنبيه خواھند شد.
دﻳﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺼﺮه زﻧﺎن ﺑﺪ ﺣﺠﺎب را ﺑﻪ
واﻛﻨﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻳﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ :
ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﻫﺸﺪار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ.
ﻣﺘﺨﺎ ﻃﻴﺎن ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را
اين حقوقدان زن گفته است ک ه ي ک ی از گ روه ھ ای
مذھبی شھر به او گفته که ب ه ج ای ک ار در ب ي رون
خانه بھتر است ازدواج کند و در خانه بماند و او را
به خشونت و حتی قتل تھديد کرده است.
تعداد ديگری از زنان بصره نيز از ھشدار ي ا ح م ل ه
عوامل گروه ھای مذھبی ،از جمله مھاجم ان م وت ور

سوار ،خبر داده اند .در برخی موارد ،افراد مسلح ب ه
خانه زنانی که به نظر آنان مقررات اسالمی را ناديده
گرفته بودند مراجع ه ک رده و ق رب ان ي ان خ ود را در
برابر چشم فرزندانشان به قتل رسانده اند.

ﻇﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺷﻴﻌﻪ
ژنرال خلف که به دس ت ور ن خ س ت وزي ر ع راق ب ه
منظور برقراری امنيت ب ه بص ره اع زام ش ده گ ف ت ه
است که ماموران پليس از بيم اقدامات تالف ی ج وي ان ه
تندروھای مذھبی جرات پيگيری موثر اين جنايات را
نداشته اند .ھمچنين ،خويشاوندان زنان مق ت ول ھ م ب ه
خاطر جلوگيری از رسوايی و ھمچني ن ن ا ام ي دی از
اقدام موثر پليس در تعقيب قاتالن مايل ن ب وده ان د اي ن
موارد را گزارش دھند و تعقيب کنند.
در سال جاری ،نيروھای بريتانيايی از بص ره خ ارج
شدند و حفظ امنيت اين شھر را ب ه م ام وران ع راق ی
سپردند اما به گفته رئيس پليس شھر ،خش ون ت ع ل ي ه
زنان در زم ان حض ور ن ي روھ ای ب ري ت ان ي اي ی ھ م،
ھرچند با شدت و گسترش کمتر ،وجود داشت.
در حاليکه شھر بصره شاھد رقاب ت ب ي ن گ روه ھ ای
رقيب شيعه است ،ژنرال خلف از اظھار نظر صري ح
در ب اره ع ام الن ح م ل ه ب ه زن ان و ح ام ي ان آن ان
خودداری ورزيد اما گفت که 'جاني ان خ ط رن اک' م ی
کوشند امنيت شھر را بر ھم بزنند.
با اين ھمه ،ب رخ ی از س اک ن ان بص ره ب ه ص راح ت
گروه ھای شبه نظامی شيعه را مسئول ح م ل ه و ق ت ل
زنان دانسته و گفته اند که اين گروه ھا در ن ي روھ ای
پليس ھم نفوذ کرده اند و مانع از اجرای موث ر ق ان ون
و حفاظت از امنيت مردم می شوند.
در عين حال ،سخنگوی شبه نظاميان وابسته به مقتدی
صدر ،که بزرگتري ن گ روه ش ب ه ن ظ ام ی ش ي ع ه در
بصره محسوب می شود ،ب ه خ ب رن گ ار ب ی ب ی س ی
گفته است که اين گروه در حمله به زنان و ت وس ل ب ه
زور برای اجرای قوانين اس الم ی دس ت ن داش ت ه ام ا
احتمال دخالت ساير گروه ھای شيع ه را ن ي ز م ردود
ندانسته است.در مقايس ه ب ا بس ي اری دي گ ر از ن ق اط
عراق ،شھر بصره کمتر ھدف عمل ي ات ی م ان ن د ب م ب
گذاری ھای انتحاری قرار گ رف ت ه ام ا رق اب ت گ روه
ھای مسلح شيعه و آنچه که ن ف وذ آن ان در تش ک ي الت
امنيتی شھر خوانده شده از عوامل نا امنی و نا آرام ی
■■■
در اين شھر بوده است .
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فرھنگ زجرطلبی يا
 Jammerkulturبه
زبان آلمانی در جوامعی
برجسته است که روابط انسان ھا در آن باز و راحت
نبوده و بستگی ھا و تحجرات فکری به ويژه متاثر
از مذھب در آنھا غلبه دارد .بررسی ريشه ھای
تاريخی اين موضوع خود جای بحث مفصل ديگری
دارد که يکی از آن ھا به چگونگی تحکيم سيستم
استثمار در جامعه و بھره کشی ھر چه بيشتر مادی
از انسان ھا برمی گردد.
در اين کوتاه مقاله من تنھا به ابعادی از اين فرھنگ
در جامعه خودمان اشاره می کنم.
از  12ماه در سال 2 ،ماه آن محرم و صفر ھستند
که مردم با تظاھر به گريه و زاری ،اندوه ،سياه
پوشيدن ،سينه زدن ،رياضت ھا ،عدم شادی و نشاط
و رقص و امثالھم اين امر را در خود شدت می دھند.
يک ماه ،ماه رمضان و روزه داری است که با
گرسنگی ،تشنگی ،بيحالی ،عبادت و راز و نيازھای
زياد و باز گريه و زاری ھا و ....
 10روز يا به عبارتی  20روز به دھه فاطميه
اختصاص می يابد و باز به ھمين ترتيب .در 14
روز ائمه اطھار متولد شده اند و تقريبا به ھمان تعداد
روز فوت کرده اند که ما حتی در روز تولد امام علی
باز به ياد ابن ملجم افتاده و گريه و ناله سر می دھيم
و ...ھر روز ھم کافيست که از اين آيت ﷲ ھای پير
فوت شوند تا چندين روز ھم برای آنھا عزای عمومی
اعالم شوند .گذشته از ديگر روزھای تقويم ما که با
شھادت ھا و فوت و مرگ ھای به اصطالح بزرگان
و پيشروان و ده ھا يادبودھای ديگر پر می شوند و
در واقع جز معدود روزی برای غير عزا نمی مانند.
به طوری که ما چنان درمحاصره اين فرھنگ حتی
در کوچه و بازار و تصاوير و برنامه ھای مختلف
می شويم که ناخودآگاه کم کم در چنين سيستمی فرو
می رويم .اعياد ما نيز جنبه ھای بسيار مرتجعانه و
متحجرانه ای ھمراه با اين فرھنگ زجر و ناله و در
بطن خود خشونت دارند .در نگاھی دقيق به مفھوم
عيد قربان کلمه قربان و قربانی کردن در آن برجسته
است که اين امر به سال ھای سال قبل يعنی به دوران
جھالت بشريت برمی گردد که انسان ھا بی اطالع از
علل واقعی وقايع طبيعی مانند سيل ،زلزله ،رعد و
برق ھا و امثالھم اين ھا را نشانه ھای غضب و خشم
خدايان می پنداشتند و برای فرونشاندن اين خشم و
غضب ،انسانھا يا حيوانات و غيره را به قربانگاه می
بردند تا مگر آرامش به آن ھا برگردد.
و زمان برد تا انسان ھا به جائی رسيدند که دست از
اين قربانی کردن به ويژه انسان ھا بردارند .آثار
تاريخی اين ھا در موزه ھا و منابع علمی قابل
مطالعه ھستند .عيد قربان شايد از نظر عرفانی دارای
ابعاد عرفانی باشد که آن ھم قابل بحث می باشد ولی
از نظر اجتماعی امری جاھالنه و نشانه ای بزرگ
از اين فرھنگ منفی زجرطلبی حتی در لوای عيد و
جشن است که در بطن خود زجر و آزار و تقويت و
بی تفاوتی به نابودی و خشونت موجودات را در بر
دارد .اعياد ديگر نيز ھمه به نوعی به اين فرھنگ
وابسته اند و موثرند در تشديد جھالت انسان ھا.
مقدس خواندن مفھوم سيد و ترتيب جشن و عيد سيدھا
در عيد غدير و برتری دادن به اين نسل و ويژه
کردن آنھا تنھا تقويت کننده سيستم ھيراشی و طبقاتی
و تفرقه اندازی بين نژادھا و ديگر انسان ھا می
باشد .پدر من حاجی است و مادر من سيد .دقيقا به
ھمين داليلی که اشاره کردم سال ھاست که من اين
اعياد را به آنھا تبريک نمی گويم و نمی خواھم که با
اين تبريک ھايم حتی با يک کالم سطحی ذره ای نيز

در تائيد اين جھالت ھا نقشی داشته باشم.
اين اشارات تنھا به اوقاتی در سال بودند که مرتب ھم
با تجديد سال و تکرار آنھا بر تقويت اين فرھنگ
تاکيد می شوند و در واقع از روزھای سال چيزی
باقی نمی ماند برای شادی و نشاط و لذت انسان ھا
چراکه اساسا شادی و خنده و لذت به آخرت تعلق
دارند نه به اين دنيا.
اين فرھنگ زجرطلبی به قدری ريشه ھای عميقی در
جامعه ما دارد که حتی ما در مکالمات روزمره
خودمان ناخودآگاه انتقال دھنده اين فرھنگ می شويم.
نگاھی بيندازيم به کلمات مورد استفاده مان در
محاورات روزمره :الھی ننه قربونت بشم ،فدايت
بشم ،دور سرت بگردم ،جوانمرگ نشی ،الھی داغ
بچه ھاتو نبينی ،الھی بچه ھات زير ماشين نرند ،درد
و باليت به جونم ،پير شی ننه ،دستت درد نکنه،
برات بميرم ،می کشمت ) در ابراز محبت ( ،چشم
نخوری ،قابلی نداره ،چاکرتم ،خاک پاتم ،زمين
خورده توام و دھھا و دھھا مورد ديگر که با کمی
تعمق و و تامل در آنھا بار انرژی منفی ،ناله ،زجر،
خشونت و تحجر را به وضوح می توان دريافت.
خنده دار برايتان بگويم که يک بار يک دوست آلمانی
من که اين گونه کلماتی را از دوست ايرانی ديگرمن
شنيده بود بعد از ترجمه آنھا برای او با ناراحتی و
احساس ناامنی به من ھشدار می داد »:زيبا! با اين
دوستت ارتباط نداشته باش! او خيلی حرف ھای
خشونت باری بکار می برد .به نظرم او بايد آدم
خطرناکی باشد« و من بودم که با خجالت و ناراحتی
به او توضيح می دادم »:نه! نترس! او مثال داره با
اين حرفھا به من ابراز محبت می کنه!!!! « ولی
بيھوده بود قانع کردن او چون اصال نمی توانست
تصور يا درکی از ارتباط اين ھا را با ھم داشته باشد
و سرش را متعجبانه تکان می داد.
قربان شدن ،فدا شدن ،مردن ،کشتن ،درد وبال ،پيری،
داغ ديدن ،جوانمرگی و ....ھمه در اولين وھله که
انسان با احساس اش عمل می کند نه با منطق اش،
انتقال دھنده ترس و وحشت و ابعاد مختلف انرژی
منفی ھستند .در حاليکه در فرھنگ سالم و با نشاط
کلمات مورد استفاده و رايج نيز با بار مثبت و زيبا و
نشاط آور خود عرض اندام می کنند.
برای آزمايش عملی و مشاھده بازتاب واقعی آنھا در
وجودمان ما برای نمونه به اين جمله بسيار رايج به
ويژه بعد از انقالب توجه می کنيم " .دست شما درد
نکنه" در اين جمله ھم کلمه درد است و ھم فعل منفی
استفاده شده .در مقايسه اين جمله با نوع مشابه آن اما
با بار انرژی مثبت و زيبا می توان کامال به تفاوت
واکنشھای افراد نيز در ادای اين جمالت پی برد.
طوری که حالت بدن نيز در ھنگام ادای آن حالت
افتاده گی ،ناله حقيرانه ای به خود می گيرد و اين
غيرقابل اجتناب است چرا که اين حاالت ناشی از
بارھای نھفته در اين کلمات می باشند و به اراده و
فکر انسان برنمی گردد.
درست عکس آن که در کلمات ديگری با فرھنگ
سالم و با نشاط حاالت بدن انسان ھا در ادای کلمات
قايم و محکم و استوار بدون احساس دين و مديونيت و
تحقير خود و خود کم بينی می باشند .روان شناسی
جديد به اين جنبه نشاط آور و سالمتی و نيرو بخش
در ھمه ابعاد زندگی از جمله نوع لباس پوشيدن،
کاربرد کلمات روزمره ،چگونگی روابط  ،و ده ھا
مورد ديگر تاکيد می کند که ھمه به دور از تقويت
خشونت و درد و ناله و رنج باشند.
من در بخش دوم اين مبحث به جنبه ھای ديگر اين
فرھنگ اشاره خواھم کرد■ .
03.01.08

زﻳﺒﺎ ﻧﺎوك

Rowshangar
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ھنوز زخم کاری ِ خاموشی ِ" اقصای  16ساله "که
توسط پدرمذھبی دلسوزش !! در  12دسامبر
َ ، 2007پر َپرشد را در سينه داريم که به خون
طپيدن " امينه و سارا " نفس ھامان را در سينه
محبوس می کند.
سه شنبه شب  ،اول ژانويه  ، 2008ساعت 7:33
شب ،درخواست کمک خفه ای از موبايل يکی از
دختران ) امينه و يا سارا ( با اين مضمون دريافت
می شود که :
" من تير خورده ام و دارم ميميرم "...و صدا بی
آنکه بتواند نشانی ای از محل حادثه بدھد خاموش
می شود.
پليس بعد از پيدا کردن محل ،اجساد به خون طپيدة
دو دختر نوجوان که بارھا مورد اصابت گلوله واقع
شده بودند را در تاکسی "ياسر عبد السعيد" )50
ساله ،متولد مصر ،راننده تاکسی ( پدر مقتولين پيدا

آنھا بود".
خاله بزرگ آنھا )جيل گارترل( به پليس گفته است
که " :امينه و سارا سالھا از جانب )سعيد( مورد
آزارو اذيت فيزيکی قرار داشته اند و مادر آنھا
) پاتريشيا ( نزديک به کريستمس و بعد از آنکه پدر
دريافته بود که دخترانش دوست پسر دارند و آنھا را
تھديد به مرگ کرده بود ،بھمراه بچه ھا از خانه
گريخته بود".
پايريشيا سعيد مادر آمريکايی امينه و سارا در پيامی
از طريق رسانه ھا به سعيد ميگويد " :ما تا زمانی
که ترا نيافتيم از پا نخواھيم نشست .قسم ميخورم که
زندگی ام صرف پيدا کردن تو خواھد شد".
پاتريشيا و پسر نوزده ساله اش ) اسالم ( ھم اکنون
در حال ھمکاری با پليس برای پيدا کردن سعيد
ھستند و از طرف پليس ِ محلی در محل امنی
نگھداری می شوند.

می کند .سعيد از آن تاريخ به بعد متواری است و
ازطرف پليس به اتھام قتل امينه و سارا تحت تعقيب
قراردارد.
ُ
اين بيماری "فرزند کشی" ،مختص دو آتشه ھای
اسالمی است که خود را مدافع ِ حفظ " شرف و
آبروی اسالمی" می دانند و تنھا و تنھا گريبانگير
فرزندان مؤنث خانواده و اکثراً دامنگير دختران
نوجوان خانواده تحت عنوان " قتل ھای ناموسی"
صورت می گيرد .علت ھم بسيار روشن است:
زنان در اسالم موجوداتی درجه دوم ھستند که
مردان ِِ◌ خانواده قائم بر آنانند و اختيار و سرنوشت
و زندگی و مرگ آنان در دست "قيومينی" است که
جواز جنايات خود را مستقيما ً از خدای خود می
گيرند و اينچنين است که ارتکاب چنين جناياتی را
برای خود سھل ،در حکم فريضه و حتی مستوجب
پاداش می بينند؛ چرا که می پندارند بدينوسيله
تعھدات خود را در قبال مذھب خود به حد اعال بجا
آورده  ،بھشت را برای خود محفوظ و جھان را از
وقوع گناھان پاک نگه داشته اند.
رنگ سرخ زندگی " امينه و سارا سعيد" سرشار از
حيات و جوانی در حالی به زردی گرائيد که بگفته
معلمان و دانش آموزان دبيرستان "لوئيس
ويل" ) واقع درايروينگ تگزاس( ،در اوج موفقيت
در رشته ھای درسی و ورزشی و محبوب مدرسه
و دوستان بودند.
)کتلين وانگ( يکی از دوستان امينه و سارا می
گويد" :پدر بچه ھا مصری بود و بشدت مخالف
شيوه ھای زندگی آمريکائی بخصوص در زمينه
معاشرت و دوستی با پسران و ھمچنين نوع پوشش

آﻫﺎي ﻣﺮدم !
مگر تصوير پيکر لگدکوب "دعای"  17ساله در
عراق که چراغ حياتش با يک بلوک سيمانی فرود
آمده برسرش بخاموشی گرائيد از جلوی چشمانمان
دور شده که چشمھای بی فروغ "اقصا پرويز" را که
دستھای بيرحم پدر بر گلويش فشرده شد و عدالت!
را بر زمين جاری کرد فراموش کنيم؟
_و مگر خطر تکرار اين عدالت گستريھای اسالمی!
و مسلمانانی که بی وقفه در مديا آب تطھير برجامه
اسالم می پاشند واز طرفی اصرار در برپايی دادگاه
ھای شريعه در گوشه و کنار دنيا می ورزند کاستی
يافته که ما در مقابل بخون کشاندن " امينه و سارا "
خاموش بنشينيم؟
آﻫﺎي آدم ﻫﺎ !
آﻫﺎي زﻧﺪه ﮔﺎن !
“ زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ! “
ﭼﺮا ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ؟
آﻳﺎ وﻗﻮع و ﺗﻜﺮار ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻲ در ﮔﻮﺷﻪ و
ﻛﻨﺎر دﻧﻴﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺪري ﺑﺨﻮد آﺋﻴﻢ و
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺳﺘﻤﻬﺎ و ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺼﺪا ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺳﻮزاﻧﺪن رﻳﺸﻪ
اﻳﻦ ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻫﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻗﺪ
ﻋﻠﻢ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻒ ،ﺻﺪا و ﻗﺪرﺗﻲ واﺣﺪ
ﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪل ﺷﻮﻳﻢ ؟؟
ﻣﺎﻫﻚ ﻣﺴﻌﻮد

 4ماھنامۀ روشنگر  .سال اول  .شمارۀ ياز دھم  .ژانويه ٢٠٠٨
شرم ُکن تو ز سيه جامه ی من
ستم تو نرود از يادم
ُکشته ای دختر يک دانه ی من
و ...يا
ای فتنه گر زمانه ،تو ،ای شياد
شرمنده نمی شوی ز چشم تر م
و ...يا
کجايی ای ُگل من ،ھسته ی جوانی من،
تو بودی ُعمر من ای نخل شادمانی من

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺑﺨﺸﻴﻢ  .....اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ )(1
کند.
***
چند سال پيش بود  ...در فروشگاه نزديک خانه مان،
اشرف و شھنام را دي دم .ش ھ ن ام گ ف ت :ت ا ب ه خ ري د
بروی و برگردی می روم کتاب مادر را ب راي ت م ی
آورم .خالی از ذھن بودم و نمی دانستم از چه ح رف
می زند  ...کتاب مادر؟ مگر مادر می نويسد؟
آنوقتھا که ھنوز مادر سالم بود و گاه يکديگر را م ی
ديديم و حرف می زديم ،می توانستم ب ف ھ م م ک ه اي ن
زن آذری زبان ،در ادبيات فارسی دس ت ی دارد .پ س
از مرگش شنيدم که دبير ادب ي ات ف ارس ی دب ي رس ت ان
ثريا در تھران بود.
به خريد رفتم و برگشتم و اين بار شھنام م ادر را ب ه
خانه برده بود و ب ا ک ت اب ش ع ر او در ان ت ظ ار م ن
ايستاده بود.
به کافه ای در ھمان نزديکی رفتيم و نشستي م ،ک ت اب
را از او گرفتم و ورق زدم "ض ح اک"م ج م وع ه ی
شعر اشرف سرھنگ پور نمين .تاريخ تولد .1303
شعرھا شرح جنايات رژيمی ب ود ک ه ج وان ان را ب ه
ُکشتارگاه می برد ...زنان را س ن گ س ار م ی ک رد و
مردم را به ميخ و سيخ می کشيد:

» بھناز شرقی نمين«
دختر ُخرد سال ،ليسانسيه پرست اری ،ب ه زن دان ق زل
حصار می رود تا برادرش شھنام شرقی نمي ن را ک ه
زندانی سياسی سال  60است مالقات کن د .در م ق اب ل
در زندان جلويش را می گيرند .
می گويد :قرار مالقات دارم
می گويند :نمی شود
می گويد :عيد است جعبه ای شيرينی ب راي ش آوردم.
از قبل اجازه گرفته ام پاسداران می گويند :نمی شود
می گويد :بگذاريد برادرم را ببنيم  ...زياد طول ن م ی
کشد  ...فقط چند لحظه ...پاسداران می گويند :نه نمی

به چنگ گرگ خمينی فنا شدی "بھناز"
زمانه کرد تعجب به سخت جانی من
ز رفتن تو نمردم ھنوز ھست نفس
که خاک بر نفسم باد و زندگانی من
ھم اکنون از خاکسپاری اش رف ب ازگش ت ه ام .م رث ي ه
نمی خوانم ...قصه نم ی گ وي م ...از روزان و ش ب ان
انت ظ ار ش م ا م ی گ وي م ...از ب ي س ت و ھش ت س ال
آوارگی ،در بدری ،سرگردانی ...از روزھ اي ی ت ي ره
تر از ھزارشب...
از مادر شما می گويم که در ن م ي ن ب دن ي ا آم د و در
گورستانی در استکھلم به خاک سپرده شد.

بپا خيز و بشکن در بسته را
رھا ُکن جوانان دلخسته را
و ...يا
سلطانی شد
ای که جمھوری اسالم توُ ،
از تدابير تو ايران ،ھمه ويرانی شد
و ...يا
زاھد ميھن فروش و خرقه پوش
ھرچه آمريکا بگفت ،آن ميکنی
و ...يا
خار با ُگل چه نسبتی دارد
ُگل چرا ھمنشين خار و خس است
ھر کجای وطن گذر بکنی
ملت بی نوای ُملتمس است
چه کنيم قُمری شکسته پريم
وطن ما برای ما قفس است
و ...يا
که خبر داشت که روبه صفتان شير شوند
پھلوانان وطن بسته به زنجير شوند
اينھا نمونه ھايی از شعرھای اعت راض ی ش اع ر ب ود
که در م ج م وع ه ی ض ح اک خ وان دم ،ام ا ج اب ج ا،
شاعر  ...از "بھناز"ی حرف می زد که نمی دانس ت م
کيست و از کسان ديگری ھم نام م ی ُب رد ک ه ب رای
من نام ھای آشنايی نبودند:
خميده ام زغمت ناز و نازدانه ی من
که مرگ غافل تو کی شود فراموشم
دل حزين من و اشک چشم نيلوفر
صدای ناله ی نيما ھنوز در گوشم
و  ...يا
"بھناز" تو رفته ای ،ولی من ھستم
زنجير ستم به گردنم بربستم
من حسرت "نيلوفر" و "نيما" دارم
با ُغصه و اندوه تو ،من پيوستم
بھناز ،يگانه دختر مادر بود که جنايتکاران رژيم سر
از تنش جدا کردند .شرح اين ماجرای ھولناک را از
شھنام می شنوم:
»بھناز شرقی نمين« بيست وھ ف ت س ال ه ،م ادر دو

شود يعنی نمی ش ود  .و ب ه او ت وھ ي ن م ی ک ن ن د و
تھديدش می کنند که از آنجا برود و اي ج اد م زاح م ت
نکند .بھناز از الی در باز زندان س رک م ی کش د و
اصرار می کند تا شايد بتواند پاسداران را راضی کند
ک ه ح داق ل ج ع ب ه ی ش ي ري ن ی را از او ب گ ي رن د .
پاسداری که از اين بحث بی فايده خسته شده است در
کمال خونسردی دکمه ی ک ن ار دس ت ش را فش ار م ی
دھد و بھناز در برابر چشمان فرزند پنج ساله اش در
خاک و خون می غلتد .
اين ج ن اي ت ت ک ان دھ ن ده ،در دادگ اه ح ک وم ت ،ب ه
حکايت ساده ای بدل می شود :اشتباه پاسدار در ح ي ن
انجام وظيفه!
در کشور خرابه ی من ،دادرس نبود
فرياد می کشيدم و فرياد رس نبود
و بدين سان زندگی زن جوانی فنا می شود و آين ده ی
دختران کوچکش ،نيلوفر و ن ي م ا ب ر ب اد م ی رود و
ديگر اشرف ھر گز آنھا را نمی بيند.
شرح آنچه را که پس از اين جنايت ،گذشت می ت وان
در شعرھای اشرف سرھنگ پور نمين  ،مادر ب ھ ن از
شرقی دنبال کرد:
اين نوشتم تو بخوان نامه ی من

٭٭٭
از دختر شما می گويم که سنگسار شد،
و از پسر شما که تيربارانش کردند...
از برادر شما می گويم که بخاطر آزادی جان داد،
و از خواھر شما که جانيان به تيرک دارش بستند...
از شما می گويم...
از روزھای به خاکستر نشسته ی شما می گويم،
از شما می گويم که از يادآوری آن چ ه ب ر م ا گ ذش ت
ھراس داريد...
و با يأس و سکوت ،روزگار می گذرانيد.
٭٭٭
نه ...مرثيه نمی خوانم ...قصه نمی گويم...
زندگی زنی را در برابر شما می نھم که ايست اد ...در
مقابل جنايتکاران ،سرخم ن ک رد و س رگ ذش ت دخ ت ر
جوانش را در شعرھايی سرشار از عش ق و ام ي د و
م ب ارزه ب رای آي ن دگ ان س رود ...و ھ رگ ز
نبخشيد ...و  ...ھرگز فراموش نکرد.
و از ھمين مادران است که ما آموختيم:
ھرگز نبخشيم ...و  ...ھرگز فراموش نکنيم.
مينا اسدی
چھارشنبه  9ژانويه ی  2008استکھلم
www.minaassadi.com
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کند اين غذاھای آلوده به اورانيوم را ،که به ھزار
مکافات ،از عراق می آورند بخوردمان می دھد يک
ريز توی گوشش می خوانيم که اين عدسھا و اين
خرماھا آلوده است به اورانيوم رقيق شده و سرطان
زاست اما او گوشش بدھکار اين حرفھا نيست .و من
امشب تب کرده ام و بدنم می سوزد و من به بدن
عراق فکر می کنم  :بدنی زخم خورده ،تکه تکه شده،
ديوار کشيده شده و به بدنھای عراقی فکر می کنم:
بدنھائی زخم خورده ،گرسنگی کشيده ،شکنجه شده،
بدنھائی فروخته شده .آيا تعجب آور نيست که سازمان
ملل عامل گرسنکی دادن به ملتی باشد؟ و سازمان
ملل ده سال به ملت عراق گرسنگی داد و حتی دارو
را ھم از بيمارانش دريغ کرد -آنھم به دالئل انسانی!-
تا زمينه را برای از پا در آوردن عراق در مقابل
ھجوم اشغال گران فراھم آورد" *** و اکنون از
فروش بدن ھا بگوئيم :
خانواده ھای زيادی مجبور به فروش فرزندان خود
شده اند .ابو محمد ،که ساکن بغداد است ناگزير شده
است که دختر خودش را به خانواده ای در خارج
عراق بفروشد زيرا مطمئن است که آنھا آينده بھتری
را برای او فراھم خواھند کرد .او به خبرنگار
الجزيره چنين می گويد" :جنگ ديگر ھيچ امکانی
برای فکر کردن به آبرو برای ما باقی نگذاشته
است.من خويشاوندان زيادی را از دست دادم ،منجمله
ھمسرم را .ھزاران نفر قربانی خشونت ھای فرقه
گرايانه شدند .من مجبور شدم دخترم را بفروشم تا
بتوانم به بچه ھای ديگرم چيزی برای خوردن بدھم".
در سال  ،2006ابو محمد و خانواده اش ناچار شدند
که خانه خود را در اعظميه بغداد ،پس از اين که
ميليشيا آن را به تصرف در آورد ترک کنند .آنھا
مجبور شدند که در اردوکاھی در حومه بغداد چادر
بزنند .اما او ،بزودی ،شغلش را از دست داد و بچه
ھا به خاطر آن که امکانات حمل ونقل در دسترس
نبود ناجار از ترک تحصيل شدند .او می گويد" :پول
کافی نداشتيم که صرف غذا ،لباس و رفت و آمد
کنيم ".در جوان ترين دخترش ،فاطمه ،عالئم سوء
تغذيه ديده می شد و يک پزشک محلی گفت که او
دچار کم خونی است.او در سال  2007مجبور شد
که دختردو ساله اش را به يک خانواده سوئدی که
مدعی بودند عضو يک سازمان غير دولتی ھستند ،به
 10000دالر ،بفروشد .اگر چنين نمی کرد بقيه بچه
ھايش از گرسنگی می مردند .مقامات محلی از ناپديد
شدن شمار بزرگی از کوکان در سراسر عراق اظھار
نگرانی می کنند .عمر خليف ،معاون انجمن خانواده
ھای عراقی ،که يک "سازمان غير دولتی" است ،می
گويد که دست کم در ھفته دو کودک توسط والدينشان
بفروش می رسند و چھار کودک ديگر نالپديد می
شوند .خليف می گويد که خارجی ھا با سوء استفاده
از بيچارگی خانواده ھای عراقی کودکان آنھا را
خريداری می کنند .او می گويد که بسياری از اين
بچه ھا برای تجارت سکس و يا در بازار فروش
اعضاء بدن مورد سوء استفاده فرار می گيرند.
نيروھای دولتی  15باند خريد و فروش کودکان را
در  9ماه گذشته دستگير کرده اند .به گزارش
يونيسف در دسامبر _ :2007حدود دو مليون کودک
در عراقی در معرض خطر سوء تغذيه ،بيماری و
ترک تحصيلند - .بسياری از  220000کودک بی
خانمان شده ای که در مقطع سنی آموزش ابتدائی
ھستند ناگزير از ترک تحصيل شده اند - .حدود
 760000کودک ) 17در صد( در سال  2006به
مدرسه نرفته اند -.به طور متوسظ 25000 ،کودک
در ماه در اثر خشونتھای فرقه ای آواره شده اند.
 در سال  ،2007تقريبا ٌ  75000کودک آوارهمجبور به زندگی در در اردوگاه ھا يا پناه گاه ھای
موقت شده اند.
 صدھا کودک در اثر خشونت جان خود رااز دستداده اند يا مجروح شده اند و تعداد بسيار زيادی از
خانواده ھا نان آور خود را از دست داده اند■ .
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حيات كالن ھا و نظام مادر تبارى چيزى به نام پدر
وجود نداشت .بايد توجه داشت كه تعلق كودك به
كالن زن ،نه ناشى از يك تصميم آگاھانه ،بلكه نتيجه
ِ
طبيعى اين بود كه كودك از رحم مادر بيرون مى آمد
و طبيعتا فکر ميشد که به او تعلق دارد و بايد در نزد
وى و كالن او بماند.
آنچه كه كالن را به صورت يك واحد يك پارچه و
ھمبسته در مى آورد ،توليد و اقتصاد مشترك آن بود.
براساس اين اقتصاد كه يك اقتصاد اشتراكى بود نه
ت
تنھا ھمه چيز به كل كالن تعلق داشت  ،بلكه توليدا ِ
اعضاى كالن مانند دانه ھای گياھی يا شکار به شکل
جمعی و توسط ھمۀ افراد کالن ،ھر چند بر پايه
نوعى تقسيم درونى ،مصرف مى گشت .گوشت
شكار توسط مردان كه گوشت خوار بودند و دانه
ھاى گياھى و ھر محصول گياھى ديگر نيز توسط
بخش گياه خوار كالن يعني زنان مصرف مى شد.
اعضاى كالن يك كل واحد را تشكيل مى دادند و به
عنوان جزء تفكيك ناپذير اين كل  ،نه تنھا با آن
ھويت می يافتند ،بلكه به طور يك پارچه نيز از آن
حمايت مى كردند  .ھمه به كالن و كالن به ھمه
تعلق داشت .چيزى عضو كالن را از خود آن جدا
نمى كرد  .منافع فرد با منافع جمع يكى بود  .اگر
عضو كالن خطرى پيش مى آمد  ،خطر
براى يك
ِ
مزبور مشكل ھمه بود و تمامى كالن به طور يک
پارچه و به صورت يک تن واحد به حمايت از او بر
مى خاست .جشن ھا ،مراسم  ،اعتقادات ،تابوھا و
توتم ھا متعلق به ھمه بودند.
برخالف خانواده كه در آن مالكيت فقط مختص پدر
و در نتيجه تمام قدرت در دست او بود در كالن
چنين چيزى وجود نداشت  .جز وسائل شخصی و
ابزار کار فردی ھيچكس مالك چيزى نبود و ھمه
مالك تمام چيزھا بودند  .در نتيجه  ،قدرت و حق
كنترل در دست ھمه بود و ھيچكس قدرتى بيش از
ديگران نداشت  .ھمه ی كارھا در كالن داوطلبانه
بود  .بنابراين ھمه با اشتياق و احساس مسئوليت
جمعى كار مى كردند  .درحاليكه ھركس اخالقا ً خود
را در برابر جمع مسئول می دانست  ،جمع نيز
مسئول امنيت و زندگى فرد بود  .بنابراين  ،بى
خانمان  ،گرسنه و فقير و دارا وجود نداشت  ،ھمين
طور زندان  ،شكنجه و اعتياد در زندگى كالن اساسا
مفھومى نداشت .
واحد اجتماعى كالن  ،اساس و پايه ھمه شكل بندى
ھاى جامعه در اين دوره بود  .مثال طايفه يا فراترى
) (Phratryاز جمع كالن ھا و قبيله از جمع
طوايف به وجود مى آمد  .در كنفدراسيون قبايل نيز
كه تكامل يافته ترين شكل جامعه اشتراكى اوليه در
عصر ماقبل تمدن را تشكيل مى داد و به عنوان
نمونه در ميان قبايل "ايروكواى" در امريكاى شمالى
و يا در ميان اعراب بدوی در عربستان مرکزی قبل
از اسالم وجود داشت ،و در آن چندين قبيله با حفظ
استقالل خود  ،با يكديگر متحد مى شدند  ،بھرحال
واح ِد پايه ھمان كالن بود.
تبار ماقبل تمدن ،
مادر
و
كالن در جامعه اشتراكى
ِ
ھمان نقشى را داشت كه خانواده در نظام طبقاتى و
ساالر عصر تمدن.
پدر
ِ
ﭼﺮا در ﻛﻼن زﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺮ
ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟
در جامعه بدوى ،ھر چند ميان زن و مرد تقسيم كار
وجود داشت و ھر يك به كارھاى جداگانه اى اشتغال
داشتند  ،با اين حال ھيچكس بر ديگرى برترى
نداشت و ھمه در برابرى كامل نسبت به يكديگر به
سر مى بردند.
دليل اين امر آن بود كه مالكيت خصوصى وجود
نداشت .به اين معنا كه ھمه چيز به جمع تعلق
داشت  .ھمه افراد قبيله در كار تھيه مواد غذايی و
ساير نيازھاى زندگى شركت و از نتايج آن به طور
كم و بيش برابر برخوردار مى شدند .
به عبارت ديگر از آنجا كه بر خالف عصر تمدن
 ،ھيچ كس از لحاظ اقتصادى بر ديگرى برترى
نداشت از اين رو ھمه افراد نيز از لحاظ حقوق
فردى ،سياسى و اجتماعى در موقعيت برابرى قرار
داشتند ھيچ كس براى ديگرى كار نمى كرد و كسى
براى كسى تصميم نمى گرفت  .ھمه افراد كامال آزاد
و برابر بودند  .اصوال چيزى به نام رئيس  ،حد اقل
به معنائى كه ما در تصور خود داريم وجود نداشت .

"بريفالت " گزارش می دھد كه در ميان بسيارى
از قبايل  ،قبايل "مالنزياى شمالى" اھالى جزاير
" Torres
جزاير
" َبنك" )،(Bank Island
ِ
 "Straits Islandsو دھھا جاى ديگر اصوال
رئيسى وجود ندارد .ھر فردى خود را كامال آزاد
قلمداد می كرده و ھيچ اتوريته اى وجود نداشته
است1.
فرمانده نظامى  ،صرفا به ھنگام جنگ  ،كه
براى كالن و قبيله مسئله مرگ و حيات بود ،انتخاب
می شد و وظيفه وى نيز فقط رھبرى جنگ و نه
تصميم گيرى راجع به خود آن يعنى جنگ و صلح
بود  .اين ھا ھمه توسط خود قبيله و كالن تصميم
گيرى می شد  .ھمين امر در مورد رئيس قبيله و
كالن صادق بود  .رئيس كالن يكى از پيرمردان
كالن بود كه در ميان اعراب او را شيخ ،سيد و در
ميان اقوام ديگر به نام ديگری می خواندند .رئيس
مزبور به طور انتخابى تعين می شد و مامور تنھا
مذاكره با قبايل ديگر و رتق و فتق امور مربوط به
خون بھا و ييالق و قشالق بود.
در ميان قبايل "ايروكوای" در آمريكاى شمالى ،
رھبران سخنگوی کالن و قبيله و مذاكره كننده با
قبايل ديگر بودند و از ميان محترم ترين افراد انتخاب
مى شدند .بريفالت از قول " ُدن داس" مى گويد كه در
ميان قبايل آفريقاى شرقى مثل "آكامبا"  "،آكى كويا"
دقيق ھمه داليل و
و " آكِتاكا" " ،پس از بررسى
ِ
شواھد  ،سرانجام من به اين قانع شدم كه اين قبايل
سركرده و رھبرى كه با نام رئيس مفتخر گردد

قبيله ديگر انتخاب مى شدند .حتى پيوستن به نيروى
نظامى قبيله امرى داوطلبانه بود  .پس از اتمام جنگ
سر كار
فرمانده نظامى و جنگجويان ھمگى دوباره به ِ
و زندگى روزمره خود مى رفتند .
بنابراين  ،ميان روسا و افراد عادى كالن و قبيله ھيچ
گونه تفاوتى از لحاظ سطح زندگى و قدرت مادى
وجود نداشت .آنھا نه تنھا از غذا و مسكن مشاب ِه
اعضاى عادى كالن استفاده مى كردند ،به اضافه  ،از
ھيچ قدرت و امتيازى نسبت به ديگران برخوردار
نبودند.
اوال ھمه افراد به طور برابر در تصميم گيرى ھاى
مربوط به كالن شركت می کردند .به اين ترتيب كه
ھمه افراد ِ بالغ  ،از زن و مرد  ،در مجامع
عمومى حضور يافته و در مورد مسائل مربوط به
جنگ و صلح و ھر مسئله ديگرى با حق راى برابر
 ،تصميم گيرى مى كردند .به طورى كه در باره ھيچ
امرى بدون حضور كل اعضاى كالن و قبيله تصميم
گيرى نمى شد.
ثانيا تمام مقاماتى كه از اين طريق انتخاب مى شدند
مانند روساى كالن و قبائل و فرماندھان نظامى
انتخابى و فقط جنبه نمايندگى داشتند  .يعنى صاحب
ھيچ گونه قدرت ويژه اى از خود  ،آن طور كه ما
بعدا در عصر تمدن شاھد آنيم  ،نبودند  .از اينرو ھر
لحظه توسط اعضاى كالن يا قبيله قابل عزل بودند .
ثالثا ھمه افراد مى توانستند بدون ھيچ گونه تبعيضى
براى مقامات قبيله انتخاب شوند.
ھمه كارھاى كالن داوطلبانه و از روى عالقه و

طرح از  :وداد

ندارند2 ".
به اين ترتيب  ،در كالن چيزى به صورت دسته
اى از ماموران و كارگزاران  ،آنطور كه ما بعدا در
جوامع بعدى و كنونى شاھد آن ھستيم  ،وجود
نداشت  .افراد قبيله  ،افراد كامال آزاد و خودمختارى
بودند كه بنا به راى و ميل خود زندگى و كار مى
كردند و كسى به كار آن ھا كارى نداشت  .از اين
رو ،جز سنن اخالقى و رسم و رسوم قبيله يی كه آن
ھم پايه اى اخالقى و اعتقادى داشت و افراد با ميل
خود و از روى اعتقاد و عقيده و نه اجبار قانونى به
آن عمل مى كردند  ،ھيچ قانونى كه به زور و
خالف ميل شان آن ھا را وادار به اجراى آن كند،
زندگى افراد كامال آزاد و
وجود نداشت .بنا براين ،
ِ
دور از اجبار بود.
ھر صبح زنان و دختران بنا به ميل خود و طبق يك
عادت روزانه به جستجوى دانه ھاى گياھى و امور
ديگر  ،و مردان نيز به دنبال تدارك شكار  ،تعمير و
تھيه اسلحه و يا خود شكار مى رفتند و آنچه را ھم كه
به دست مى آوردند ھمه با ھم و به طور دسته جمعى
مى خوردند  .جشن ھا و مراسم قبيله اى نيز بنا بر
نظم و نسقى كه ھمه از آن با خبر بودند و تحت نظر
بزرگترھا ،به موقع خود انجام مى گرفت و ھمه در
آن شركت مى كردند.
به ھنگام جنگ يا اختالف با قبايل ديگر نيز كسى از
ميان دالوران جنگى قبيله  ،براى ھدايت جنگ و يا
يكى از سالمندان قبيله براى مذاكره و رفع اختالف با

احساس مسئوليت مشترك انجام مى گرفت و تقريبا در
ھيچ موردى زور به كار برده نمى شد  .نه زندان
وجود داشت و نه پليس  .در محيط كامال آزاد و بدون
فشارى كه وجود داشت صراحت و راستگوئى امرى
رايج و فراگير بود.
در چنين جامعه اى كه ھيچ كس احترام و نفوذ
اجتماعى اش به خاطر قدرت اقتصادى بيشترش نبود،
احترام و قدرت منشاء مادى نداشت  .اگر كسانى
مورد احترام بيشتر بودند  ،اين احترام داوطلبانه و از
روى عقيده و احترام شخصى به آنان بود .
مثال ھمانطور كه ديديم زنان به خاطر آنكه باور بر
اين بود كه به وجود آورنده ديگران بوده و يا با
نيروھاى طبيعى تماس وآن ھا را تحت كنترل خود
داشتند ،از اھميت و نفوذ بيشترى نسبت به مردان
برخوردار بودند  .ھمين طور به خاطر تقسيم كار
جنسى يعنى نوع فعاليتى كه به آن اشتغال داشتند  ،در
اختراعات و ابداعات بيشترى نسبت به مردان دست
داشتند و لذا از احترام و موقعيت معنوى باالترى
برخوردار بودند" .مُسكووسكى" مى گويد در ميان
قبايل گينه نو  " ،معموال اين زنان و نه مردان بودند
كه به استقبال ما مى آمدند ؛ ھمسران شجاع آنان در
حالى كه مي لرزيدند خودشان را پشت زن ھا مخفى
مى كردند" 3
"بريفالت" نيز می گويد " زنان اصوال در جامعه
بدوى به دليل موقعيت و مشاغل شان نسبت به مردان
قشر با ارزش تر و مطلع تر جامعه را تشكيل مى
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دادند -اين را بسيارى از انسان شناسان در حتى
جوامع بدوى امروزه ،اعتراف كرده اند ،-به طورٮكه
ساكنين روستاھاى بدوى اغلب براى مشاوره نزد
زنان مى رفته اند4 ".
در واقع  ،فقدان مالكيت خصوصى مانع از آن
می شد كه موقعيت فيزيولوژيك  ،فنى  ،يا توليدى
افراد نسبت به يكديگر به برترى اقتصادى آن ھا و
سلطه يكى بر ديگرى منجر گردد.
ھمين طور بود در مورد رھبران و روساى قبيله و
كالن  .رھبران و روساى قبيله نيز كه بيشتر از ميان
افراد كھنسال به خاطر تجربه و خردمندى بيشترشان
انتخاب مى شدند  ،به خاطر ھمين كيفيت ھاى
شخصى شان بود كه مورد احترام و توجه ديگران
قرار می گرفتند.
در چنين شرايطى بود كه ھرچند زنان از موقعيت
معنوى و احترام باالترى نسبت به مردان برخوردار
بودند ،ولى اين موقعيت باالترشان ھيچ گاه منجر به
سلطه آنھا بر مردان نمى شد .
در واقع ،در جامعه بدوى اصوال مقوله اى به نام
كنترل و سلطه وجود نداشت  .در اين جامعه در حالی
كه ھمه برابر بودند كسانى من جمله زنان مورد
احترام و توجه بيشترى نسبت به ديگران قرار داشتند.
اين البته با آنچه كه در جامعه پدرساالر در عصر
تمدن به وجود مي آيد از زمين تا آسمان فرق مى
كند  .در جامعه پدر ساالر ،سلطه مردان بر زنان
صرفا از اين جھت به وجود مى آيد كه آنان نسبت به
زنان از قدرت اقتصادى بيشترى برخوردارند .
آيا ھرگز نظام مادر ساالرى وجودداشته است ؟
نظام مادر ساالر ھيچگاه در تاريخ وجود نداشته
است  .جوامع ماقبل عصر تمدن و به خصوص
جوامع بدوى ھمگى مادر تبار بوده اند  .علت آنكه ما
نمى توانيم براى توضيح روابط زن و مرد در اين
جوامع از عنوان مادر ساالرى استفاده كنيم اينست كه
ميان زنان و مردان روابط تسلط آميز وجود نداشته
است  .در اين جوامع ھمانطور كه قبال نيز
خاطرنشان كرديم ھمه افراد من جمله زنان و مردان
در برابرى كامل نسبت به يكديگر بسر مى بردند و از
نارساييھا و نابرابرى ھاى غير انسانى جوامع عصر
تمدن برى بودند.
در اين جوامع  ،ھمانطور كه ذكر شد ھرچند زنان
از موقعيت قابل احترام و باالترى از مردان
برخوردار بودند ولى اين برترى نه معناى مادى و
َقد َ ر قدرتى بلكه جنبه معنوى واعتقادى داشت و به
دليل فقدان مالكيت خصوصى نمى توانست به سلطه
شخص بر ديگران منتھى شود.
استدالل اينكه عنوان مادرساالرى نيز نه بيان تسلط
زنان بر مردان بلكه بيان ھمين برترى معنوى زنان
بر مردان مى باشد نمى تواند قابل قبول باشد چرا كه
آن وقت با عنوان متضاد خود پدرساالرى كه دقيقا به
معناى سلطه مردان برزنان  ،است جور در نمى آيد.
به عبارت ديگر ،كلمه "ساالرى" را به ھر يك از دو
مفھوم برترى مادى يا معنوى كه معنا كنيم در ھر
صورت با يكى از دو نظام مزبور در تناقض قرار
مى گيرد  .به معناى ديگر ،اين دو نظام به ھيچ وجه
بيان كننده دو رابطه كه در يكى زنان و در ديگرى
مردان بر جنس مخالف خود برترى و تسلط داشته اند
نمی تواند باشد  .آنچه اين دو نظام را از يكديگر
متمايز مي نمايد اين است كه در جامعه بدوى و
"وحشى" ،زن و مرد در برابرى و رابطه عادالنه ،
ھمآھنگ و انسانى و در جامعه "متمدن" در روابط
نابرابر  ،اسارت بار و خصمانه نسبت بھم بسر مى
بردند؛ يكى جامعه انسانى با ظاھرى به اصطالح
وحشيانه و ديگرى جامعه اى وحشى با ظاھرى به
اصطالح متمدنانه■ .
1- Brefault Robert ،the Mothers ،vol.1
394
2-Rndall D. Maciver and A. Wilk Livian
Notes, p. 16. In Brefault Robert, the
Mothers, vol. 1, p.495.
3- M. oszkowski, "Die Volkerstamme am
Mamberamo in Hollandisch_ Neuguinea,
" Zeitschrift fur Ethnologie, xliii, p. 338,
In Brifault Robert, "the Mothers", vol. 1,
p. 490.
4-Brefault Robert, the Mothers, vol. 1,
p.490.
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اميدوارم بعد از گذشتن سه دھه  ،سه دھ ه خ ون ب اری
که از جانبی م زدوران روس اع م از خ ل ق وپ رچ م
وارتش جنايت کارشوروی آنروز  ،کش ور م ا را ب ه
مسلخ ومذبح استب داد اس ت ع م اری م ب دل ن م ودن د واز
جانب ديگر راھيان اسالم س ي اس ی س وار ب ر م رک ب
ھای جھالت قرون وسطايی ،استبداد شرقی ووابستگی
استعماری اعم از جھادی وطالبی ،دم ار از روزگ ار
مردم کشيده جويی ازخون وتلی از خاک وخاکس ت راز
خود در قفا گذاشته اند ،واکنون نيز داع ي ان دروغ ي ن
آزادی وکرامت انس ان ی ب ه س ردم داری ام پ ري ال ي زم
جنايت گستر امريکا گھواره را گور وکاشانه رادوزخ
اس ت ع م ار س اخ ت ه ان د؛ از ج م ع ص د ھ ا ش اگ رد
ومحصلی ،که من برای آنھا تاريخ اسالم تدري س م ی
نمودم ،حد اقل تنی چند زنده مانده وبه انترني ت دس ت
رسی داشته باشند ،تا بعد از سالھا پاسخ سوال ح ت م ی
شان را که » علل ونقش تغيير قبله از بيت المقدس به
طرف مکه « ؛ بود  ،در ص ف ح ه ان ت رن ي ت مش اھ ده
نمايند .اما قبل از پرداختن به آن پرسش الزم است ت ا
اندکی به يک نکته ديگر نيز توجه خوي ش را م ب ذول
داريم :
يکی از ترفندھای بی مانندی  ،که اکثرواقعه ن گ اران
وتاريخ دانان صدراسالم به آن دست يازيده ودر پرت و
آن کار خويش را آغاز نموده ان د ،اص ط الح » دوره
جاھليت « و » دوره اسالمی « در تقسيم بندی تاري خ
مردم ،در عربستان آن روز می باش د .ب ا ح رک ت از
چنين تقسيم بنديی ،اکثر خوانندگان ط ی اي ن چ ھ ارده
قرن فکر نموده اند ،که در شبه جزيره عربستان ق ب ل
از پيدايش اسالم ،توحش حاکمي ت داش ت ه ،ھ ي چ ن وع
نشان ونم ودی از ف رھ ن گ در ع رص ه ھ ای م ادی
ومعنوی وجود نداشته وھر آنچه اسالم حکم ب ه آن ج ام
ويا نھی آن ن م وده اس ت ،دس ت آوردی ب وده خ اص
اسالم وحکم ی ب وده از اح ک ام ال ھ ی .در ح ال ی ک ه
واقعيت امر چنين نبوده ،در ديانت اسالم ده ھ ا رس م
ورواجی که قبل از آن وجود داشته وسال ي ان س ال از
طرف مردم به اجرا گذاشته می شد؛ چنان با م ھ ارت
داخل شده وبه اصطالح جا اف ت اده اس ت ،ک ه ام روز
کم ت ر کس ی م ی ت وان د ريش ه اص ل ی آن اح ک ام را
مشخص نموده تا عصر ق ب ل از اس الم آن را دن ب ال
نمايد .يکی از آن احکام ،پنجمين بنای مسلمانی ي ع ن ی
پديده حج ومناسک مربوط ب ه آن اس ت ،ک ه ف ق ط ب ا
تغييرات اندکی برمبنای علل وانگيزه ھای معينی ،ک ه
موضوع بحث اين نوشتار است ،تا به ام روز س االن ه
از طرف مليون ھ ا مس ل م ان از اقص ا ن ق اط ج ھ ان؛
انجام می يابد .
در اين مختصر به خاطر جلوگيری از ھر ن وع س وء
تفاھمی وبستن دھان مغرضي ن اح ت م ال ی ک وش ش ب ه
عمل خواھد آمد تا به متون قديم تاريخی وقرآن مي دان
بيشتری داده شود ،باشد در پرتو آن ،درزم ي ن ه ب ح ث
کنونی حداقل آگاھی را برای خ وان ن دگ ان ارج م ن د »
پورتال افغان – جرمن « وساير ساي ت ھ اي ی ک ه ب ه
نشرآن ھمت می نمايند ،ارائه نموده باشم :
ھرچنددر اين رابط ه ،دراک ث ر م ت ون ق دي م ی ت اري خ
مطالب ھمسانی وجود دارد مگر برمبنای اج ت ن اب از
تطويل کالم ،در اينج ا ب ه ي ک ی دو ن م ون ه ب رجس ت ه
اکتفاء نموده به بحث خويش ادمه می دھيم .
نخستين کتابی که در اين زمينه می تواند به مثابه يک
موخذ معتبر مورد استناد قرار گيرد » تاريخ طبری«
می باشد .اين کتاب که به وسيله » م ح م د ب ن ج ري ر
طبری « در  16مجلد تاليف گرديده ووق اي ع م رب وط
به تاريخ را الی سال  302ھجری بازگو م ی ن م اي د،
در قرن سوم ھجری ودوسال اول قرن چھارم ھج ری
تحرير يافته  ،يکی از معتبر ترين وقديمی ترين کتاب
ھای تاريخ در نوع خود به شمار می رود .درجلدسوم
ازصفحه 835اين کت اب ب ه ب ع د ال ی ص ف ح ه 837
دررابطه با اع م ار خ ان ه ک ع ب ه ب ه وس ي ل ه اب راھ ي م
وپسرش اسماعيل چنين می خوانيم:

يعنی » :وچون اب راھ ي م پ اي ه ھ ای اي ن خ ان ه را ب ا
)اسماعيل ( باال می برد ) وميگفتند( پروردگارا از م ا
بپذير که توشنواودانايی «.
از روز گار نوح کس عھده دار امور خ ان ه ن ب ود ک ه
خانه به آسمان رفته بود  ،پس از آن خدا ع زوج ل ب ه
ابراھيم فرمان داد که اسماعيل پسر خويش را ب ه ن زد
خانه جای دھد که می خواست کسان را به پيمبر خ ود
محمد صلی ﷲ عليه وسلم گرامی دارد.
» ابراھيم خليل وپسرش اسماع ي ل از پ س روز گ ار
نوح عھده دار کار کعبه شدند .مکه در آن وقت بياب ان
بود وجرھ م ي ان وع م ال ي ق اط راف آن س اک ن ب ودن د
واسماعيل عيله السالم زنی از جرھميان گرفت وعم ر
بن حارث بن مضاض شعری به اين مضمون گفت :
»داماد ما کسی شد که پدرش از ھم ه م ردم ش ري ف ت ر
بود« .
» وفرزندان وی از ما ھستند وما خويشان اوييم «.
» از بنی ابراھيم ،اسماعيل امور خ ان ه را ع ھ ده دار
بود ،وپس از او نبت که مادرش از جرھميان بود ،ب ه
جای پدر بود .وچون نبت بمرد وف رزن دان اس م اع ي ل
بسيار نبودند ،جرھميان برکار کعبه تسلط يافتند وعمر

می يابد :
» وکار کعبه به دست عمروبن ربيع ه وب ه ق ول ب ن ی
قصی به دست حارث غبشانی افتاد که از قوم خ زاع ه
بود ولی سه چيز به دست قبايل مضر بود :
يکی اجازه رفتن از ع رف ات ک ه ب ه دس ت غ وث ب ن
مربود واورا صوفه نيز گفتند«...... ،
دوم  :حرکت به سوی منی بود « ....
سوم  :پس انداختن ماه حرام بود « ....
در ھ م ي ن راب ط ه ب ا اس ت ف اده از ک ت اب » س ي ط ره
1400ساله اعراب بر افغانستان « اثر مح ق ق س خ ت
کوش کشور آقای »سليمان راوش« ن ق ل ق ول ی از »
روضةالصفا « تاليف »محمدبن خاوند ش اه ب ل خ ی «
رانيز ذيب نوشتار خويش می نمايم :
» ميگويند چون نسل اسماعيل در مکه زياد شد ش ھ ر
مکه گنجايش ايشان نداش ت وم ردم ب ه ت دري ج از آن
شھر کوچ کردند .ھر کس از آن شھر بيرون م ي رف ت
سنگی از مکه باخود بيرون می برد ودر ھرجا اقامت
ميگزيد آن را در محلی پاک می نھاد ومانند کع ب ه ب ه
دور آن طواف می کرد .اين امر منجر به آن ش د ک ه
مردم به تدريج شريعت وصحف ابراھيم را ف رام وش
کردند وبه پرستش آن سن گ ھ ا ک ه ب ت ن ام ي ده م ي ش د
پرداختند .اما شريعت ابراھيم را بکلی از ي اد ن ب ردن د
وھمچنان ت ع ظ ي م ح رم وک ع ب ه را ب رخ ود الزم م ی
دانستند .گويند اساف ونايله مرد وزنی بودند از ق ب ي ل ه
جرھم ،که در خانه کعبه باھم جمع شدند )زنا ک ردن د(
وخداوند آن دورا کيف ر داده ب ه س ن گ م ب دل س اخ ت
ومردم آن دو سنگ را بيرون آوردند واساف بر ص ف ا

» حکايت دو آھوی کعبه به رواي ت ھش ام ب ن م ح م د
چنان بود ک ه ک ع ب ه پ س از ط وف ان ن وح ب ن ي ان ش د
وخ داون د ب ه اب راھ ي م خ ل ي ل ع ل ي ه الس الم وپس رش
اسماعيل فرمان داد تا آنرا چنانکه از پ ي ش ب وده ب ود
بسازند ودر قرآن کريم آمده که :

بن حارث بن مضاض شعری به اين مضمون گفت :
» واز پی نابت ما واليان خانه بوديم «.
» وبه اين خانه طواف می برديم ونيکی نمايان بود«.
» نخستين کس از جرھميان که امور کعبه را به عھده
گرفت مضاض بود ،پس از وی کار به دست پسرانش
افتاد که يکی از پی ديگری به ک ار ک ع ب ه پ رداخ ت ن د.
وچنان شد که جرھ م ي ان در م ک ه ب د ک اری ک ردن د.
وحرمت آنرا نداشتند ومال کعبه راک ه ھ دي ه م ی ش د
بخوردند وبا کسانی که به مکه می آمدن د س ت م ک ردن د
وطغيانشان چنان ش د ک ه ي ک ي ش ان اگ ر ج اي ی ب رای
زناکردن نداشت در کعبه زنا می کرد وچنان ک ه گ ف ت ه
اند اساف در دل کعبه با نائله زنا ک رد وھ ردو س ن گ
شدند« .
بحث م رب وط ه ب ع د از ج اب ه ج اي ی خ ان وده ھ ا در
حاکميت ونگھداری از کعبه در صفحه بعد چنين ادامه

ونايله بر مروه نصب کردند وبه م رور زم ان ب ه آن
دو مشغول شدند «.روضةالصفا صفحه 39
به ھمين سان در قران در سوره )فيل  (105از اولين
الی آخرين آيت آن سوره برحسب تفاسي ری ک ه ب رآن
نوشته اند ،چنان بر می آيد که »ابرھه« سردار س پ اه
»نجاشی« پادشاه حبشه فقط به خاطر بردن س ن گ ھ ای
کعبه واعمار مجدد آن درشھر خود به م ن ظ ور ج ذب
وجلب زايرين در صدد ويران کردن کعبه ب وده اس ت
چنانچه آقای» زين ال ع اب دي ن رھ ن م ا« م ول ف ک ت اب
روان وخواندنی » پيامبر « ھمان واقعه را در صفحه
 95کتاب خود چنين شرح می دھد:
» حناطه بازگفت :ابرھه مرا مامور ساخت ه ب ه ش م ا
ب گ وي م ،اردوی او ب ا م ردم وام وال آن ھ ا ک اری
ندارد.اردو به شھ ر ورود م ی ک ن د ت ا اي ن خ ان ه را
باخاک يکسان کند اگر مردم دست به سالح نب رن د در

واذ يرفع ابراھيم القواعد من ال ب ي ت واس م اع ي ل رب ن ا
تقبل منا انک انت السميع العليم).سوره بقره آيه (127

امان ھستند اگر ب ه ي ک ن ف ر ازقش ون وی پ رخ اش
کنند ،ھمه ی بوميان را قتل عام می کنيم «.
سوره فيل
مگر ندانسته اى كه پروردگارت ب ا آن ف ي ل س واران
كه براى ويران ساختن كعبه لشك ركش ى ن م ودن د چ ه
كرد ؟»«1
آيا ت رف ن دش ان را در ب ي راھ ه ق رار ن داد و ب ى اث ر
نساخت ؟»«2
و بر باالى سرشان فوج فوج پرندگانى فرستاد «3».
پرندگانى ك ه ب ر آن ان س ن گ ھ اي ى از س جّ ي ل م ى
افكندند «4».
بدين گونه  ،خ داون د ج انش ان را گ رف ت و آن ان را
ھمچون پوست ه اى س اخ ت ك ه م غ زش خ ورده ش ده
باشد ».
در ھمين رابطه طبری در صفح ه  814ک ت اب خ ود
مطلب ديگری را چنين تذکر می دھد :
» فھر به دوران خويش ساالر م ردم م ک ه ب ود ودر
جنگی که حسان بن ع ب د ک الب ب ن م ث وب ذوح رث
حميری ب ا م ک ه در ان داخ ت ،ف ھ ر س رم ک ي ان ب ود
وچنانکه گفته اند حسان باحميروبسيار کس از ق ب اي ل
يمن آمده بود ومی خواست سنگھای کعبه را از م ک ه
ببرد تا حج گزاران سوی ي م ن رو ک ن ن د ودر ن خ ل ه
فرود آمده بود « ....
از ھمه گذشته تمام مورخين اع م از اس الم ی وغ ي ر
آن ،م ع ت رف ان د ک ه ک ع ب ه م ق ارن ظ ھ ور اس الم
بزرگترين محل نگھداری وتجمع بت ھ ا ب وده360 ،
بت خورد وبزرگ به تعداد قبايل متعدد ش ب ه ج زي ره
در آن نگھداری م ی ش د .س اک ن ي ن ش ب ه ج زي ره از
سرتاسر عربستان درزمان ماه ھای ح رام ب ه ع الوه
آن که به غرض تجارت ودادوستد به بازار ھای مک ه
ھجوم می آوردند ،به زيارت بت ھ ا ،ان ج ام ق رب ان ی
وادای سايرمراسم مربوطه نيزمی پرداختند.
با اندکی تامل درنوشته ھای تذکار يافته درف وق ،م ی
توان مطالب آتی را استنباط نمود:
 1ــ کعبه برمبنای روايات اساتيری که اکنون به ق در
کافی درتاريخ برای خود ج ا ب از ن م وده ،ب ه وس ي ل ه
ابراھيم وبه ھمکاری پسرش اسماعيل ح داق ل ت ج دي د
ساختمان يافته است.
 2ــ از ھمان ن خ س ت ي ن روز اي ج اد ،ب ه م ث اب ه ي ک
عبادت گاه ومکان مقدس مورد تاييد ھمه قرار داش ت ه
است.
 3ـ ـ در ص ورت ی ک ه م ب ن ای قض اوت ادع ا ھ ای
مورخين اس الم ی ق رار گ ي رد ،ع ل ت از اي ج اد وي ا
ساختمان مجدد کعبه به وسيله اب راھ ي م ،اع م ار ي ک
مرکزيت برای گسترش ديانت توحيدی بوده است .
 4ــ آن آرزوی ابراھيم م دت زم ان ط والن ی ت ح ق ق
نيافته ،زيرا کعبه ب ه ب زرگ ت ري ن ب ت خ ان ه در عص ر
خويش مبدل شده بود.
 5ــ برای قرون م ت وال ی اع راب از س رت اس ر ش ب ه
جزيره عربستان ،به خاطر زي ارت واج رای م راس م
مذھبی خاص خودشان ،در کعبه جمع می شدند .
 6ــ آن مراسم اعم ازطواف ،قربانی حيوانات ،رف ت
وبرگشت چن دي ن ب اره ب ي ن ص ف ا وم روه ،ع رف ات،
حرکت به سوی منی ،تراش ي دن م وی س ر ،پ وش ي دن
لباس مخصوص ،زمان مشخص انجام م راس م ،رم ی
جمره و . . .با تف اوت ھ ای ان دک ی از ط رف اس الم
پذيرفته شده که در مجموع به ن ام »م ن اس ک ح ج «
مسما گشته اند .
در نتيجه می توان به صراحت حکم نمود ،ک ه ان ج ام
فريضه حج چيز تازه ای نبوده که به وسيله اس الم ب ه
وجود آمده باشد ،بلکه درنھايت امر ،تمکين درب راب ر
يکی از رسوم قبلی ب ه گ ف ت ه م ورخ ي ن ودانش م ن دان
اسالمی » دوران جاھليت « است .تمکينی که ساالن ه
مليارد ھا دالر به جيب اخالف » اساف« ھا و» نايل ه
« ھا ريخته ،نمود بارزی از عقب ماندگی انس ان در
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عصر امروز به شمار می رود .
بر مبنای حرکت از ھمين دي دگ اه ب ود ،ک ه در آغ از
ظھور اسالم وبعد از آن که محمد دعوت خود به دي ن
جديد را بعد ازسه سال کار تبليغی مخفی ،در ج ام ع ه
ای از لحاظ عقيدتی تا حدودی دموکرات ي ک م ک ه ب ه
صورت علنی ابراز داشت؛ با آن که بر اس اس آي ات
 30و 31سوره » الروم « که از جمله آيات نخستين
به شمار می روند ،روبه طرف » ب ي ت ال م ق دس«ب ه
مثابه محراق ومرکز توجه » آي ي ن پ اک اب راھ ي م «
نمود؛ به عالوه آن که از ط رف پ ي روان اس الم ي ک
امر طبيعی به نظر می رسيد ،از جان ب اھ ل ق ري ش
وساير اعراب نيز زياد جدی گرفته نشد ،چه آن ھ ا ب ا
 360بت با صد ھا خصوصيت به تکثر عقيده ع ادت
داشته ،بحث ومناظره بين عقايد متعدد از مش غ ول ي ت
ھای مورد عالقه آنھا به شمار می رفت.
»پس روى خود را با گرايش تمام ب ه ح ق ب ه س وى

اين دين كن با ھمان سرشتى كه خدا م ردم را ب ر آن
سرشته است آفرينش خداى تغييرپذير نيست اين است
ھ م ان دي ن پ اي دار ول ى ب ي ش ت ر م ردم ن م ىدان ن د
«30الروم
»به سويش توبه بريد و ازاو پروا بداريد و ن م از را
برپا كنيد واز مشركان مباشيد «31الروم
از آن زمان الی سال دوم ھجرت  ،که تغيير قب ل ه در
آن اتفاق می افتد يعنی مدت  15س ال اول ،ک ه ق ب ل ه
مسلمين به جانب » ب ي ت ال م ق دس « ب ود ،در آي ات
متعددی پيروی از آي ي ن پ اک اب راھ ي م ک ه م ن ظ ور
استقامت قبله بود ،مورد ت ک ري م ق رار گ رف ت ه اس ت
چنانچه در آيات ذيل :
چز افراد سفيه و نادان ،چه كسى از آيين ابراھيم) ،با
آن پاكى و درخشندگى (،روىگردان خواھد ش د؟! م ا
او را در اين جھان برگزيديم; و او در ج ھ ان دي گ ر،
از صالحان است (130) .بقره
بگو خدا راست گفت پس از آيين ابراھيم ك ه ح قگ را
بود و از مشركان نبود پيروى كنيد  95آل عمران
ابراھيم نه يھودى بود و نه نصرانى بلكه حق گ راي ى
فرمانبردار بود و از مشركان نبود  67آل عمران
بگو آرى پروردگارم مرا به راه راست ھداي ت ك رده
است دينى پ اي دار آي ي ن اب راھ ي م ح قگ راى و او از
مشركان نبود  161االنعام
سپس به تو وحى كرديم كه از آيين ابراھيم ح قگ راى
پيروى كن ]چرا كه[ او از مشركان نبود  123نحل
و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرست ن د و در
حالى كه به توحيد گراييدهاند دين ]خ ود[ را ب راى او
خالص گردانند و نماز برپا دارند و زك ات ب دھ ن د و
دين ]ثابت و[ پايدار ھمين است  5البينه
و ]به من دستور داده شده اس ت[ ك ه ب ه دي ن ح ن ي ف
روى آور و زنھار از مشركان مباش  105يونس
درماه شعبان سال دوم ھجری ،يعنی فقط  17ماه بع د
از ھجرت يک باره به وسيله آياتی چن د از س وره »
بقره« ،کعبه با وج ودی ک ه ت ا آن زم ان از ب ت ھ ا
تخليه نشده وبت ھای  360گانه درآن » حکم « م ی
راندند ،از طرف محمد به مثابه قبله مسلمين مشخص
گرديده » ،بيت المقدس « با وجود تمام اھميت آن ب ه
درجه دوم تنزل می نمايد .چنانچه در آي ات م ت ع ددی
ازسروه » بقره « می خوانيم :
مغزان اين م ردم خ واھ ن د گ ف ت :چ ه
به زودى سبك
ِ
چيز آنان را از قبله شان كه بر آن بودند بر گردانيد ؟
بگو :مشرق و مغرب مختصّ خ داس ت ; ھ ر ك ه را
بخواھد به راھى راست ھدايت مى كند «142».
و بدين گونه شما را امّتى معت دل ق رار دادي م ،ت ا ب ر
مردم گواه باشيد و اين پيام ب ر ]ن ي ز [ ب ر ش م ا گ واه
باشد .و ما قبله اى را كه ب ر آن ب ودى ق رار ن دادي م
مگر براى اين كه كسى را كه از اين پيام ب ر پ ي روى
مى كند ،از كسى كه عقبگرد مى كند مشخص سازيم،
و البته اي ن ]ت غ ي ي ر ق ب ل ه[ ج ز ب ر كس ان ى ك ه خ دا
ھدايتشان كرده است سخت دشوار بود .و خ دا چ ن ي ن
نيست كه ايمان شما را ضايع سازد .بى گمان ،خدا به
مردم رئوف و مھربان است «143».

به يقين ،ما گردش روى تو را در ج ان ب آس م ان م ى
بينيم; پس حتما ً تو را به سوى قبله اى كه بدان خشنود
ش وى م ى گ ردان ي م .اي ن ك روى خ ود را ب ه س وى
مسجدالحرام بگردان ; و ھر جا كه باشيد ،روى خ ود
را به سوى آن بگردانيد .و كسانى كه ب ه آن ان ك ت اب
داده شده ،حتما ً مى دانند كه آن حق است و از ج ان ب
پروردگارشان است .و خدا از آنچه مى ك ن ن د ھ رگ ز
غافل نيست «144».
و اگر براى كسانى كه به آنان ك ت اب داده ش ده اس ت
ھر آيتى ) معجزه اى ( ب ي اورى ،ق ط ع ا ً از ق ب ل ه ت و
پيروى نمى كنند ،و تو نيز پيرو ق ب ل ه آن ان ن خ واھ ى
بود ،و بعضى از آنان نيز پي رو ق ب ل ه ب ع ض ى دي گ ر
نخواھند بود .و اگر پس از علمى كه براى تو ح اص ل
شده است  ،از ھ وس ھ ايش ان پ ي روى ك ن ى ،در آن
صورت حتما ً از ستمكاران خواھى بود «145».
كسانى كه ب ه آن ان ك ت اب داده اي م ،ھ م ان گ ون ه ك ه
پسرانشان را مى شناسند ،او ) پي ام ب ر ( را ن ي ز م ى
شناسند  ،و گروھى از آنان با اين كه مى دان ن د ،ح ق
را كتمان مى كنند «146».
حق از جانب پروردگ ار ت وس ت ،پ س ال ب ت ه از ش ك
كنندگان مباش «147».
و براى ھر فرقه اى جھتى است كه ب ه آن روى م ى
كند ; پس به سوى كارھاى خير سبقت جوييد .ھ ر ج ا
كه باشيد  ،خدا ]روز قيامت [ ھمه شما را م ى آورد.
ھمانا خدا بر ھر چيزى تواناست «148».
و از ھر جا بيرون رفتى ،روى خود را ]در نماز [ به
سوى مسجدالحرام بگردان ،و قطعا ً اي ن ح ق اس ت و
از جانب پروردگار توست ،و خدا از آنچ ه م ى ك ن ي د
ھرگز غافل نيست «149».
و از ھرجا بيرون رفتى ،روى خود را ]در ن م از[ ب ه
سوى مسجد الحرام بگردان ; و ھ ر ج ا ب اش ي د روى
خود را به سوى آن بگرداني د ،ت ا ب راى م ردم ـ ج ز
كسانى از آنان كه ستم كرده اند ـ بر ض ّد شم ا ح جّ ت ى
نباشد; پس از آنان نترسيد و از من بترسيد ; و ]ق ب ل ه
را تغيير دادم [ تا نعمتم را بر شما تمام كنم و باشد كه
ھدايت يابيد «150».
]آرى  ،كعبه را قبله شما قرار داديم تا نعمت خ ود را
بر شما تمام ك ن ي م  [ ،ھ م ان ط ور ك ه ]ب راى ات م ام
نعمت [ در ميان شما پيامبرى از خودتان فرستاديم كه
آيات ما را بر شم ا م ى خ وان د ،و ش م ا را پ اك م ى
سازد ،و به شما كتاب و حكمت مى آموزد ،و آنچه را
كه نمى دانستيد به شما تعليم مى دھد «151».
از تامل در آيات فوق نکات آتی م ی ت وان د اس ت ن ب اط
گردد :
 1ــ تمام کسانی را که احتمال مقاومت از جانب آن ھ ا
احساس می شد  ،قرآن باروش ھميشه گ ی خ وي ش »
نادان ،سبک مغز ،بی خرد « مخاطب قرار داده ،قبل
از آغازمبارزه دست حريف را از پش ت بس ت .وام ا
اين که آن افراد چه کسانی بودند ؟ از مھاجرين بودن د
ويا از انص ار ؟ ش ام ل مس ل م ان ان ب ودن د وي ا ک ف ار
ومشرکين را احتوا می نمود ن د ؟ در ق رآن پ اس خ ی
برايش نمی يابيم .
 2ــ کاربرد » امت وسط« در متن آيت ،ک ه در اي ن
جا به وسيله آيت ﷲ ناصر مکارم ش ي رازی ي ک ی از
فقھا ومجتھدين طراز اول در رژيم آخندی ب ه »ام ت ی
معتدل « ترجمه گرديده ،نمايانگر آن است که در اي ن
تغيير ،سازش ومماشاتی صورت پ ذي رف ت ه اس ت .در
غيرآن ضرورت تذکر آن عبث می توانست ؛ باشد .
 3ــ تغيير به مثابه امتحانی جدی برای تمام مسلمان ان
به شمار رفته ،امتناع از آن خروج از دايره اسالم را
نيز به دنبال داشت.
 4ــ تاثرات دوری اززادگاه اولي ه وت الش ب ه خ اط ر
ايجاد يک زندگی جديد در مھاجرت ودوری از مي ھ ن
ــ که برای ما افغانھا می ت وان د ب ه خ وب ی م ح س وس
باشد ــ نگرانی ھايی را بين مھاجرين به ويژه شخص
م ح م د ب ه وج ود آورده ،ک ه درآي ت ب ه وی وع ده
خوشنودی داده می شود .مگر بدون تاخير بر ،داش ت ن
عزم راسخ تاکيد نموده ،بعد از ايق ان ب ه درس ت ی راه
تبارز ھرنوع تذبذب ودودل ی را گ ن اه ب ه ش م ار م ی
آورد .

 5ـ ـ اي ن ک ه ب رای ھ ر ق وم ی ،ق ب ل ه ای ج داگ ان ه
اختصاص داده شده اس ت ،ب ا آن ک ه در ظ اھ ر ام ر
منظور تفکي ک مس ل م ان ان از ي ھ ودان اس ت ام ا در
نھايت ،کليت جھانی ديانت اس الم را زي ر س وال م ی
برد ـ پرداختن به اين بح ث ازح وزه م وض وع م ورد
نظر ما بيرون است ــ
 6ــ سرانجام در آيت  150ضمن تاکيد ب ر روآوردن
به سمت » مسجد ال ح رام « وتش ج ي ع مس ل م ان ان در
مقابل دشمن ،به آن ھ ا ي اد آور م ی گ ردد ک ه ب ا اي ن
ھرنوع » ح ج ت ی « را از دس ت دش م ن ان خ واھ ن د
گرفت .به عالوه تغ ي ي ر ق ب ل ه را ات م ام ن ع م ت ھ ای
خويش اعالم می دارد .
چرخش به ھمين حدود محدود نمانده ،بعد ھا با ف رض
شدن حج براساس آي ت 158س وره »ب ق ره« پ روس ه
تاريخی خودرا کامل نمود چنانچه :
بى گمان صفا و مروه از شعاير خ داس ت ; پ س ھ ر
كه آھنگ آن خانه ) كعب ه ( ك ن د و ح ج ب گ زارد ،ي ا
زيارت خانه كند و عمره به جاى آورد  ،بر او گناھ ى
نيست كه ميان آن دو سعى كند .و ھر كس كار ن ي ك ى
را به شوق اطاعت خدا انجام دھد ،خ دا ب ه او پ اداش
مى دھد ،چرا كه خدا سپاسگزار بندگان خ وي ش و از
كارشان آگاه است ».«158
واما اين که چنين عق ب گ ردی ب ه چ ه دل ي ل وروی
کدام انگيزه ھايی صورت پذيرفته ،تامل خاص خويش
را طلب می نمايد .آيا مسلمانان از ط ع ن ه ھ ای روب ه
تزايد يھودان که ادعا می ن م ودن د ،دي ن ی ب دون ق ب ل ه
مستقل تا آن زمان وجود نداشته؛ به ستوه آمده بودند ؟
آيا اميدواری محمد نسبت به يھود ونصارا در پ ذي رش
دي ان ت اس الم ب راس اس ق ب ل ه مش ت رک واح ت رام ب ه
پيامبران آنھا به ياس مبدل شده بود ؟آي ا درد ھ ج ران
ودوری از زادگاه اوليه بر آنھا فش ار م ی آورد وم ی
خواستند به ي ک ب ھ ان ه ای دوب اره ص اح ب زن دگ ی
وخانواده ھای خويش گردند ؟ آيا فشار وتنگدست ی در
زندگی غربت ،اشراف زاده ھای قريشی را به سازش
می طلبيد ؟ آيا بدين وسيله می خواستن د م ن اف ع م ادی
اشرافيت قريش را تضمين نموده از م ي زان دش م ن ی
آنھا با خويش بکاھند ؟
چه بسا تمام اين ھا ممد ھم دي گ ر ق رارگ رف ت ه چ ن ان
چرخشی را باعث گردي ده ب اش د .ب ه م ن ظ ور روش ن
ساختن ويافتن يک پاسخ قانع کننده ايجاب می نمايد ت ا
شھر مکه ،ساختارطبق ات ی ،ف ع ال ي ت ھ ای اق ت ص ادی
وساختار اداری آن شھر را بادقت بيشتر م ورد م داق ه
قرار دھيم :
آن ھايی که مطالعاتی در خصوص جغرافيای ش ھ ری
دارند به نيکويی به اين امر واق ف ان د ،ک ه درت اري خ
باستان ،مان ن د ام روز وچ ه بس ا ب ي ش ت ر از ام روز،
عوامل متعددی باعث ت م رک ز واس ت ق رار ک ت ل ه ھ ای
انسانی در يک منطقه گرديده وھسته ھای اوليه تشکل
شھر ھا را پی ريزی می ن م ود .گ اھ ی ن زدي ک ی در
کنار يک رودبار ،زمانی در مسير دو ح وزه ح ي ات ی
قرار گرفتن  ،وقتی امنيت دف اع ی ي ک م ن ط ق ه ،در
محلی موجوديت يک سرزمين حاصل خيز ،در مک ان
ديگری موجوديت يک معدن زي ر زم ي ن ی ارزش م ن د
وده ھا عامل ديگر ،چه ب ه ت ن ھ اي ی وچ ه در ت ع ام ل
متقابل باھمديگر زمينه آنرا به وج ود م ی آوردن د ت ا
انسانھايی که قصد داشت ن د ت اب ه ط رز زيس ت ح ي ات
باشنده روآورند ،گرد ھم جمع شده اس اس وپ اي ه ي ک
مدنيت شھری را بنيان گزارند .
شھر مورد نظر ما » م ک ه « از چ ن د ج ھ ت دارای
اھميت بود :
 1ــ برخورداری از سنگ ر دف اع ی ط ب ي ع ی درق ب ال
حمالت دزدان دريايی بحيره احمر )دريای سرخ( .
 2ــ از کذشته ھای خيلی دور حد فاصل بين دومدنيت
بزرگ سوريه ويمن .
 3ــ مردمان آزاد ،با تحمل با داشتن طرز ح ي ات ی ک ه
می توان به آن » دموکراسی مبتن ی ب راس ل ح ه « ن ام
گذاشت.
 4ــ سرانجام در آن دشت ھای س وزان ،ک وي رخش ک
وبی آب وعلف برخورداری از يک چشمه آب خ وب
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وگورا ــ به مقياس آبھای منطقه ـ يعنی چشمه زمزم.
تاثير گذاری متقابل عوامل متذکره در فوق ،در آغ از
باعث آن گرديد تا مردم با وجود خرابی ھوا و ف ق دان
زمين زراعتی در آن جا مسکن گ زي ده ،اس اس وپ اي ه
ھای شھر کنونی مکه را بگزارند .به مرور زم ان ب ا
تکيه بيشتر ب ر ش ھ ر ط اي ف در زم ي ن ه ت ھ ي ه م واد
غذايی ،کاروانسرای اوليه انکشاف ن م وده ،س اک ن ن ي ن
بيشتری را به خ ود ج ل ب ن م ود .ب اگ ذش ت روزگ ار،
تزايد رفت وآمد کاروانھا ،به عالوه آن ک ه ض رورت
تمرکز اصن اف م خ ت ل ف در ش ھ ر ب ه م ن ظ ور رف ع
نيازمندی ھ ای مس اف ران اع م از مس اف ر ع ادی وي ا
تاجران را ،برجسته می ساخت ،ايجاد چند ب اب دک ان
ويک بازار را نيزايجاب می نمود ،تا حيات مس اف ران
به سختی نگذرد .از آن جايی که اکثر مسافران دارای
عقايد گوناگون بودند وبه اصطالح ھريکی در م ع ي ت
خدای خويش طی طريق می نمود ،ض رورت اي ج اب
می کرد تا به عالوه آن که يک محل به منظور ان ج ام
عبادت برای گروه ھای متعدد آماده گردد؛ ب اش ن دگ ان
بومی محل نيز از خود وسعت صدر بيشتر نشان داده
به خاطر رونق کسب وک ارش ان ،ب ه ع ق اي د دي گ ران
حداقل با ديد اغماض گرانه نظر بيندازند .در تمام اي ن
حالت ھا مالکيت جمعی قبيله يی بر » چشمه زمزم«،
نطفه ھای يک رياست قبيله يی تاحدودی دموکرات ي ک
رانيز در آن شھر بنيان گذاشت .
چنين حالتی درطی ق رون م ت وال ی وب ع د از گ ذش ت
چندين صد سال ،تمرکز گاه اب ت داي ی ک ه در اط راف
چشمه آب به وجود آمده بود ،تغيير شکل يافته شھ ری
از آن به وجود آمد ،که در بسياری از عرصه ھ ا در
تمام شبه جزيره رقيبی برايش پيدا نمی شد .شھری ب ا
ب ازارھ ای ب زرگ ،اص ن اف از ھ ر س ن خ ورش ت ه،
عبادتگاه بزرگ وھمگانی که ساالنه ھزاران زاي ر از
آن ديدن می نمودند ،سيست م اداره ب از ،دم وک رات ي ک
وآزاد که اتحاد قبايل در آن بيشتر به خاطراجتن اب از
آغاز درگيری ھ ای درازم دت ب ود وس ر آن ج ام ي ک
قشر اشرافيت قبيله يی ،که به اتکای روابط قب ي ل ه ،ب ا
چنگ ودن دان از م ن اف ع ط ب ق ات ی خ وي ش دف اع م ی
نمودند.
در اين شھر من اب ع ع اي دات ی در ک ل ازچ ھ ار ب خ ش
تشکيل يافته بود :
 1ــ تجارت  2 ،ـ ـ ع واي د ن اش ی اداره چش م ه آب
وسرپرستی عبادتگاه 3 ،ــ راه ن م اي ی ک اروان ھ ای
تجارتی و  4ــ غنيمت وغارت گری در جنگ ھا .
با آن که عوايد ناش ی از اداره چش م ه وس ر پ رس ت ی
عبادتگاه در مقايسه با ع واي د ت ج ارت ی ،م ق ام دوم را
احراز می نمود ،اما از آن ج اي ی ک ه ي ک ی از ع ل ل
تجمع مردم در آن شھر ،انجام مراسم مذھبی ب ود ،ک ه
لغو آن مراسم  ،بر تجمع مردم تاثير مست ق ي م گ ذاش ت ه
در نتيجه تجارت نيز از آن مت ض رر م ی گ ردي د واز
جانب ديگر منقسمين آب واداره ک ن ن دگ ان ع ب ادت گ اه
بدون آن که کسی در جايی گفته ويا نوشت ه ب اش د ،در
نظام قبيله يی آنجا ،به مثابه باالترين مقامات اداری ـ ـ
به معنای واقعی کلمه ھيچ نوع اداره ی در آن ش ھ ر
وجود نداشت ــ مورد التفات قرار ميگرفتند ،پرواضح
است که نقش اداره کنن دگ ان در رھ ب ری ام ور وراه
رسيدن به آن سھل نبوده ،برای حفظ آن م ی ب اي ي س ت
حتی گاھی از جان مايه می گذاشتند .به خاطر اھمي ت
قضيه در ھمين رابطه ب ازھ م ب ه ي ک ی دو ک ت اب از
متون قديم تاريخ مراجعه می نماييم ،باشد درپ رت و آن
ديد وشناخت ما از قضيه عمق بيشتری بيابد .
دريکی از کتاب ھايی که در اين راب ط ه ب ه ت ف ص ي ل
بحث صورت گرفته ،کتاب » مروج الذھب « ت ال ي ف
ابوالحسن عل ی ب ن حس ي ن مس ع ودی در س ال 332
ھجری قمری می باشد .اين کت اب ک ه در  13م ج ل د
تاليف ودرسال  336ھجری قمری از طرف نويس ن ده
در آن بازنگری صورت گرفته ،به م وض وع ات آت ی
در خطوط کلی آن روشنی انداخته است  :ضبط وثب ت
تاريخ بشر ،داستانھای تاريخی ،ق وم وت ي ره ش ن اس ی.
مسعودی که به اصطالح امروز » ع رق پ اي ش ھ ي چ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ) ( 8

 8ماھنامۀ روشنگر  .سال اول  .شمارۀ ياز دھم  .ژانويه ٢٠٠٨
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گاه نخشکيده « بود ومردی بود داي م الس ف ر ،ب ي ش ت ر
برداشت ھايش را در جريان مسافرت ھای عديده اش
بين مصر وھندوستان وتماس مستقيم با اق وام م ت ع دد،
آم اده ن م وده آن ي اد داش ت ھ ا از ارزش بس زاي ی
برخوردار می باشد .نامبرده در ج ل د اول ک ت اب اش
بعد از آن که تغييرات متوات ر در اداره ک ع ب ه را از
اسماعيل الی دوقرن مانده به اسالم شرح می دھد ،در
صفحه  420آن چگونگی حاکميت پنجمين جد م ح م د
را در آن باره چنين بيان می دارد:
» وچنان بود که قصی بن کالب بن مره دختر ح ل ي ل
را به زنی گرفته ب ود واي ن ح ل ي ل آخ ري ن کس ی از
خزاعه بود که توليت خانه داشت وقتی عمروبن لح ی
پس از آن ھمه سال که گفتيم عمر کرد ب م رد .ھ زار
فرزند وفرزن د زاده داش ت وچ ون م رگ ح ل ي ل ک ه
آخرين متوالی خانه ب ود در رس ي د م ط اب ق وص ي ت
عمرو توليت خانه پس ازاو به دخترش زن قصی ب ن
کالب ميرسيد .بدو گفتند که او گشودن وبست ن در را
عھده دار نتواند شد واو ت ول ي ت را ب ه زن وگش ودن
وبستن در را با يکی از مردم خزاعه بنام ابو غب ش ان
خزاعی نھاد وابو غبشان اين سمت را ب ه ي ک ش ت ر
ويک مشک شراب به قصی بفروخت و جمل ه ي ی »
زي ان دار از م ع م ل ه اب وغ ب ش ان « در ع رب م ث ل
شد  «..در ادامه می نويسد :
» کار قصی استقرار يافت وھر که از ق ري ش ب م ک ه
ميآمد از او ده يک مي گ رف ت وی ک ع ب ه را بس اخ ت
ومحل قرشيان را ب ه ت رت ي ب نس ب در م ک ه م ع ي ن
کرد «...
در ھمين رابطه تاريخ طبری چنين گزارش می دھد :
» ول ی در ح دي ث ھش ام ھس ت ک ه قص ی ن زد
برادرخويش زھره آمد وطولی نکشيد که ساالری قوم
يافت وقوم خزاعه در مکه از بنی نضر بيشتر ب ودن د
وقصی از رزاح نابرادری خويش کمک خ واس ت ،و
او سه برادر ناتنی داشت وبا ب رادران دي گ ر وم ردم
قضاعه که دعوت وی را پذيرفته بودند ب ي ام د وق وم
بنی نضر نيز با قصا بودند وخزاعه را از مکه برون
کردند وقصی ،حبی دختر حليل بن حبش ي ه را ک ه از
مردم خزاعه بود به زنی گ رف ت وچ ھ ار پس ر از او
آورد وحليل آخرين کس از خزاعه بود که امور کعب ه
را به عھده داشت ،وچون مرگش دررسيد امور خ ان ه
را به دخترخويش ،حبی واگذاشت .
حبی به پدر گفت  »:دانی که من گش ودن وبس ت ن در
نتوانم «.
حليل گفت  » :گشودن وبستن در را به عھدهء م ردی
ديگر می گذارم که از طرف ت و ان ج ام دھ د « واي ن
ک ارا را ب ه ع ھ دهء اب وغ ب ش ان گ ذاش ت واو س ل ي م
پسرعمرو بن بوی بن ملکان بن اقصی بود.
وقصی امور خ ان ه رااز اب وغ ب ش ان ب ه ي ک خ م ره
شراب ويک عود بخريد وچون خزاعه چنين ديدند بر
ضد قص ی ب رخ اس ت ن د واو از ب رادرخ وي ش ک م ک
خ واس ت وب ا خ زاع ه پ ي ک ار ک رد« ص ف ح ه ھ ای
807و . 808حال قصی پنجمين جد محمد ،چه اداره
وپرده داری کعبه را به يک شتر ويک مشک ش راب
تصاحب نموده باشد ويا اين که به يک خ م ره ش راب
ويک عود ،در اصل قضي ه ک ه از آن ب ه ب ع د اداره
کعبه به خاندان وی تعلق گرفت وآنھا مج ب ور ب ودن د
برای حفظ آن خون جاری نمايند؛ تغييری وارد ن م ی
کند.در چنين فضا وشرايطی ،محمد يکی از ن وادگ ان
قصی ،با اعالم ديانت جديد وبه تمسخر گرفتن خدايان
وبت ھای داخل ک ع ب ه  ،ب ر روی ش اھ رگ ح ي ات ی
خاندان خويش پا می گذارد .کعبه خانه ای ک ه ب رای
تخريب آن دش م ن ان ب ا ھ زي ن ه ھ ای گ زاف ،ص دھ ا
کيلومتر راه را پيموده بودند تا آنرا ويران واز خش ت
وگل آن خانه جديدی اعمار نمايند ،ب دان ام ي د ک ه از
ھمان اعتبار برخ وردار گ ردد؛ خ ان ه ای ک ه در آن
زمان تحت قيادت يکی از نوادگان ديگر قصی اما از
پشت عبدالمناف يعن ی اب وس ف ي ان س ي اس ت ري ن م رد
عرب درروز گار خودش اداره شده ودر باالترين حد
بازدھی اقتصادی قرار داشت ،به يک باره بی اعتبار

ومظھر کفر قلم داد شده فاقد ھر ن وع ارزش ی اع الم
گردد ،چنين عملی به ھيچ صورت نمی توانست ق اب ل
تحمل باشد .مگر مشکل از آنج ا ن اش ی م ی ش د ،ک ه
مب ل غ وم خ رب ف ردی ب ود از درون ط ب ق ه ح اک م ه
برخاسته واز نگاه اصل ونس ب چ ي ز ک م ی از اداره
کننده عملی مک ه ي ع ن ی اب وس ف ي ان؛ ن داش ت .ھ ر دو
قريش و ھر دو نواده قصی .حاکميت روابط قبيله ي ی
نيز به ھيچ کس اجازه نمی داد تا بر محمد دست ب ل ن د
نمايد ،چه در آن صورت طرف تنھا مح م د ن ه ب ل ک ه
تمام قبيله وی می بود .
جنگ عقيدتی فرساينده ودراز مدت برای سيزده س ال
آنھم در ھمجواری ھمديگر ،فقط در فض ای آن روز
مکه می توانست امکان پذير باشد ،زيرا در ق ب ل ي اد
آور شديم که در آن ج ا اب راز ع ق ي ده وت ح م ل ع ق اي د
متفاوت به يک سنت مبدل شده ب ود .م گ ر اي ن س ن ت
می توانست تا زمانی ادامه يابد که جدی ج دی م ن اف ع
طبقه حاکم به خطر مواجه نمی شد .به ھ م ان پ ي م ان ه
که تبليغات محمد اثر گزاری خ وي ش را ب ي ش ت ر م ی
ساخت ،به ھمان اندازه ھم دشمنی وسخ ت گ ي ری ھ ا
فزونی می ي اف ت .ت م ام ت الش ق ري ش ودر راس آن
ابوسفيان وابوالحکم به دور يک م ح ور دور م ی زد
وآن محور ھم باز داشتن م ح م د از ت خ ري ب اع ت ب ار
کعبه بود .در طی ده ھا جلسه که به صورت مس ت ق ي م
ويا با وساطت ابوطالب عم محم د ،ب ي ن وی وق ري ش
صورت می گرفت  ،قريش يک خ واس ت را م ط رح
می نمود  :خود داری از تخريب اعت ب ار ک ع ب ه .آن ھ ا
حاضر بودند حتی رياست ورھبری تمام م ک ه را ب ه
محمد واگذار نمايند مشروط بر آن که وی از تخ ري ب
اعتبار وحيثيت کعبه خودداری نمايد.
در بطن چنين فض اي ی ،ب ع د از ت ح م ل س ي زده س ال
شکنجه ،بی حرمتی ،لت وکوب ،مھاجرت ب ه ح ب ش ه
وشام که بر مسلمانان وارد آمد سرانج ام ،ھ ج رت ب ه
مدينه صورت می گي رد .م گ ر ادام ه ت ب ل ي غ ات ض د
خدايان قريش آنھم با استفاده از سالح ،مخ ال ف ت ھ ای
قريش وساير قبايل عرب را فزونی می ب خ ش د .ب در،
احد ،خندق ،خيبر وده ھ ا درگ ي ری خ ورد وک وچ ک
ديگر خواب راحت را از تمام مسلم ان ان رب وده ب ود.
بايد کاری صورت می گرفت که نه سيخ بس وزد ون ه
کباب .وآن مصالحه يا به تعبير قرآن » امت وسط« ،
چه می توانست بوده باشد؛ به جز حفظ اح ت رام خ ان ه
مگر منھای صاحبان آن  .با چنين تغييری می شد ھ م
منافع اشرافيت قريش را حفظ نمود وھم از شر بت ھا
نجات يافت .اما از نظر قريش احترام محض به کعب ه
منھای به رسميت ش ن اخ ت ن م راس م ح ج ،ي ع ن ی آن
مرغی که برای تمام ساکنان مکه ب ه وي ژه اش راف ي ت
قريش » تخم طاليی« می گذاشت؛ اھ م ي ت ی ن داش ت،
از ھمين رو توطئه ھا وجنگ ھا ادامه يافت تا آن ک ه
محمد » سياس ت م دار« ب ه اص ط الح خ م ي ن ی » ج ام
زھر« را سرکشيده ،در سال ش ش م ھ ج ری ب ه قص د
ادای »فريضه حج« عازم مک ه ک ردي د .اي ن ح رک ت
نخست از جانب ق ري ش ام ری ب ود غ ي ر ق اب ل ب اور
وفکر می کردند شايد توطئه ای درکار باشد.اما وقت ی
به تجربه ودر عمل دريافتند که مسلم ان ان ھ ي چ قص د
بدی ندارند با آنھا داخل مذاکره شدند .قراردادح دي ب ي ه
به وجود آمد  ،محمد حاضر شد ،برای ت ح ق ق اھ داف
دراز مدت اش حتی از ادع ای رس ال ت خ وي ش ن ي ز
بگذرد ،که چنين شد .وقتی سال بعد  1500مس ل م ان
بعد از سالھا دوری از مکه به حج آمدند وم ان ن د آن ھ ا
به پيشواز » اساف « و» نايله « شتافتند ومانن د آن ھ ا
شيطان را باسنگ زده به حجر االسود بوسه زدند ،ب ه
خصوص مسافرت جمعی آنھا که خود به خ ود ت زاي د
قيم را بار آورده منفعت بيشتری نصيب مردم مکه ب ه
ويژه اشرافيت قريش گردانيد ،ديگر تمام زنگار ھا را
زدوده ،متيقن شدند که ديانت جديد ھيچ گونه آسيبی به
منافع آنھا وارد ننموده ،ارزش » تورس ت ي ک« آن را
کاھش نمی دھد.
بر مبنای ھمين شناخت وقتی در سال ھ ف ت م ھ ج ری،
محمد قصد فتح مکه نمود وبا سپاه داخل آن شھ ر ش د
 ،ھيچ مقاومتی در م ق اب ل اش ص ورت ن گ رف ت .ن ه
تخريب ھبل کسی را آزرده خ اط ر س اخ ت ون ه ھ م

تخريب عزی وسايري ن .آخ ر آن ھ ا ھ م انس ان ب ودن د
ومی دانستند که وقتی با اصل مراسم مخالف ت ی وج ود
نداشته باشد ،خانه خالی وياپر کدام تغييری در ت ام ي ن
اقتصادی آنھا نخواھد داشت .اما وقتی دو سال بعد در
جامعه شبه دموکراتيک مکه ،اسالم ماھيت ان ح ص ار
طلبانه خوي ش را ب ه ن م اي ش گ ذاش ت وب ه ص ورت
رسمی اعالم داشت که کفار ومشرکين ح ق ورود ب ه
کعبه راندارند ،بازھم مردم به جنب وج وش اف ت ادن د،
که نکند فريب خورده باشيم ونيم کاسه ای زير ک اس ه
پنھان بوده باشد .در اين جاست که قرآن ب ا ق اط ع ي ت
وارد ميدان شده به آنھاخطاب می نمايد  » :ای گ روه

مومنان  ،مشرکان پليدند ونبايد پس از اين سال ) سال
دھم ھجرت( به کعبه نزديک شوند  .اگر از ف ق ر م ی
ترسيد خداوند شما را به فضل خود ب ی ن ي از خ واھ د
ساخت « سوره توبه ــ آيت 28
فکر می کنم در تصديق ادعايم که تغيير قبله از ب ي ت
المقدس به سمت مکه ،تض م ي ن ع واي د م ال ی ق ري ش
بوده وبس ،سند ومدرکی بيشتر ومعتبر تراز اين نم ی
توان يافت  .چنان تضمينی که اکنون ب ع د از س پ ری
شدن  1400سال ،ھنوز ھ م پ ول ب دان س م ت روان
نموده وبه گ ف ت ه م ردم ک اب ل اخ الف » اس اف« و»
نايله« » زردرو می کنند «
درھمين يکی دو روز گذشته برحسب احصاي ي ه ھ ای
رسمی به خاطر انجام ف ريض ه ح ج  ،ب ي ش ت ر از 3
مليون نفر به عربستان سعودی مسافرت ن م وده ان د .
ھرگاه حداقل مصارف چندروزه اقام ت درع ربس ت ان
اعم از توقف در مکه ومدينه وساير مخارج را رقمی
برای ھر فرد 1000دالر فرض نم اي ي م در م ج م وع
می شود سه مليارد دالر اين رق م ع اي د ودرآم د ي ک
ساله نيست  .فقط درآمد حدود  10روز می باشد  .ب ا
مبلغ يک ھزار به گف ت ه ي ک دوس ت ف ق ط »گ رس ن ه
گداھا« را منظور نظر داشته ام  .درد ان گ ي ز وم اي ه
تاسف بيشتر زمانی می شود که بدانيم ازاين جمع تنھا
از داخل افغانستان  30ھزارافغان ني ز ب ه اخ الف »
اساف « ھا و» نايله« ھا پيوسته اند .آنھ ا ن ي ز رف ت ه
اند تا باوالدين معن وی ش ان در » ص ف ا« و»م روه«
مالقات نمايند 30 .مليون دالر از کشوری ک ه در آن
سنگ روی سنگ بر قرار ن م ان ده وک اب ل ب ه نس ب ت
داشتن تعداد گدايان بيشتر در بين تمام پای تخت ھ ای
جھان مقام اول را به دست آورده است؛ صرف ب رای
مصارف چند روزه ب ه دور ان داخ ت ه م ی ش ود .ب ر
چنين حرکتی چه نامی می توان گذاشت وعاملين آن را
به چه صفتی می توان متصف ساخت ،که در حق آن
صفت وکلمه ظلمی صورت نگيرد.
در کشوری که از سويی درکران تاکران آن به وسيله
 57ھزار سرباز خارجی حمام خ ون ب ه وج ود آم ده
واز جانب ديگر از گوربرخاستگان تاريخ درھمسويی
مزدور منشانه با باداران خارجی شان در ص دد آن ن د
تابارديگر سوار برمرکب جھالت قرون وسطاي ی وب ا
تکيه بر استبداد شرقی بی ھمتايی ک ه اس ت ع داد پ ي اده
کردن آن را دارند ،از نو به گورستانی تاريک م ب دل
نمايند 30 ،ھزارنفر درعوض ک م ک ب ه ام ر آزادی
کشور واخراج قوای اشغ ال گ ر ،ب ه ع وض س رم اي ه
گزاری در راستای آگاھی رسانی ب ه م ن ظ ور افش ای
ماھيت پليد اسالم سياسی اعم از جھادی وط ال ب ،ب ه
عوض ساختن مدرسه ،شفاخانه ) بي م ارس ت ان( و. . .
پول ھای باد آورده قرضی را درچ ن ي ن م ج راي ی ب ه
مصرف رسانيدن ،مگر می توانند چيزی ک م ت راز »
اساف « و»نايله« باشند؟ ازديد م ن ھ رگ ز ! ھ رگ ز!
ھرگز!
» اساف« و» نايله« دردرون کعبه ،باھم آميختند ،از
حق خود استفاده کردند وبر ھيچ کس ديگری ظلمی
روا نداشتند؛ مگر چنين افرادی درداخل ميھن ،که
اعتبار آن نزد ھر انسان آزاده ،اگرصد چند نسبت به
کعبه اساف ونايله فزونترنباشد ،کمتر از آن نيز
نيست؛ به جان مردم افتيده اند ،شيره جان آنھا را می
مکند ،بر آنھا ظلم روا می دارند ،برزن ودختر مردم
دست تجاوز دراز می نمايند ،ثروت می اندوزند تا
مردم را به بند کشند و ...تو خود بگو کدام يک بد
تر است ؟ جواب من از قبل روشن است■ .

اﺳﻼم و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﺮي در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
نوشته :عبدی کالنتری
بازگشت بي نظير بوتو از تبعيد با مساعدت و حمايت
واشنگتن ،مي بايست ديکتاتوري نظامي پاکستان را از
بن بست بي ثباتي به در آورد و با احياي مشروعيت
دولت ،بر رشد اسالمگراييِ طالباني نيز مھار زند.
واشنگتن با اکراه به بي نظير بوتو روي آورد .ھشت
سال ديکتاتوري نظامي مشرف و ميلياردھا دالر
کمکي که به جيب ارتشيان سرازير شد ،نتايج مطلوب
را به بار نياورده بود :نه ثبات سياسي ،نه پاکسازي
فساد دولتي ،و نه کاھش اسالمگرايي .سياستمدار
دستاموز» ،نواز شريف« ،که با سفارش کاخ سفيد،
تحت حمايت آل سعود در عربستان ،براي چنين
روزھايي کنار گذاشته شده بود ،شھرت يک دزد
سرگردنه را دارد .موفقيت نسبي ژنرال مشرف در
ابتداي روي کارآمدن اش ،درست به خاطر فساد و بي
آبرويي دولت نواز شريف بود .واشنگتن ترجيح داد
روي يک مھرهء نسبتا ً سوخته ريسک نکند .نواز
شريف نيز از »تبعيد« به پاکستان بازگشت اما
مقامات کاخ سفيد راه حل پاکستان را در آشتي بوتو و
مشرف جُستند .ھمين تصميم زنگ خطر را براي
نظامي گرايان پاکستان به صدا درآورد ،به ويژه براي
دستگاه امنيتي اين کشور) (ISIکه خود اکنون تبديل به
دولتي در درون دولت شده است .بي نظير بوتو ھمهء
تضمين ھاي الزم را داده بود که خالف منافع
واشنگتن عمل نکند .او ھمدلي خود را با اشغال
نظامي عراق و افغانستان اعالم کرده بود .اما
برخالف پرويز مشرف ،بي نظير بوتو قصد داشت
حاميان اسالمگراي طالبان را از ارتش و دستگاه
امنيتي کنار بگذارد .اسالمگرايان ارتش پاکستان ھنوز
در انتظار روزي ھستند که با کمک قواي بازسازي
شدهء طالبان و قبايل پشتون بتوانند افغانستان را
دوباره از آن خود کنند و از سود بي انتھاي تجارت
ترياک و ھرويين برثروتھاي بادآوردهء خود بيفزايند .
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران درﺟﻪ دار
منافع سرمايه داري پاکستان و کمک ھاي خارجي به
طور عمده به جيب نظاميان اين کشور مي رود.
طارق علي ،نويسندهء پاکستاني ـ بريتانيايي ،دربارهء
اقتصاد پاکستان مي نويسد:

"پرويز مشرف با انتصاب شوکت عزيز) بانکدار
نيويورکي( به مقام وزير دارايي پاکستان نزد صندوق
بين المللي پول )اي ام اف( محبوب شد .اقتصاد
پاکستان به خاطر بودجهء سرسام آور نظامي و درآمد
ناکافي مالياتي ،تا سالھاي مديد دچار بدھي ھاي کالن
بوده است .به سال  ،٢٠٠١مجموع بدھي ھا و مخارج
نظامي ،دوسوم ھزينه ھاي دولت را به خود
اختصاص داده بود )چھار ميليارد و دويست ھزار
دالر بدھي ،و دو ميليارد و پانصدھزار دالر ھزينهء
دفاعي( در حاليکه در آمد مالياتي کشور به  ۶ميليارد
و نھصدھزار دالر مي رسيد .در کشوري که يکي از
بدترين نظامھاي آموزش و پرورش آسيا را دارد ــ
طبق آمار رسمي  ٧٠درصد از زنان و  ۴١درصد از
مردان بي سوادند ــ و در شرايطي که بيش از نيمي
از جمعيت کشور از امدادھاي پزشکي محروم ھستند،
تنھا يک ميليارد و ھفتصدو پنجاه ھزار دالر براي
توسعهء سراسر کشور باقي مي ماند .طي سالھاي
 ،١٩٩٠صندوق بين المللي پول ) (IMFدولت ھاي
غيرنظامي را سرزش مي کرد که براي بازسازي
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ..... 14
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)ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﺰاﻋﻲ(

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ
برای فھم انديشه ھا و اعتقادات ويژه يک دوران ،که
آن را از ديگر اعصار متمايز می کند ،نخستين
چيزی را که بايد مد نظر قرار دھيم مقتضيات
ومسايل خاص آن دوران است .اين مقتضيات و
مسايل ،در نھايت ،در شيوه توليد آن دوران ،يعنی در
شيوه ای که آن دوران گذران زندگی می کرده است،
ريشه دارند .در اين جا نخست ،به بررسی نظام
اقتصادی ای خواھيم پرداخت که پايه و اساس جامعه
امپراطوری روم ،از آغاز رشد آن ،بوده است .فقط
به اين طريق است که می توانيم ماھيت اين جامعه را
در پايان اين رشد و توسعه ،و تحوالت و رويدادھای
خاص آن دوران ،در امپرطوری روم ،را درک کنيم.
پايه واساس شيوه توليد کشورھائی که امپراطوری
روم را تشکيل ميدادند کشاورزی بود؛صنايع دستی و
بازرگانی از اھميت بسيار کمی برخوردار بوده اند.
توليد برای مصرف توسط خود توليد کننده ھنوز
مسلط بود؛ توليد کااليی ،توليد برای فروش ،ھنوز
خيلی کم توسعه يافته بود .صنعت گران دستی و
بازرگانان غالبا ٌ دارای مزارعی نيز بودند و فعاليت
ھای توليدی و اقتصادی آنھا با نھاد خانواده ارتباطی
تنگاتنگ داشت؛ کار آنھا اساسا ٌ در خدمت توليد برای
خانوارھايشان بود .مزرعه ملزومات آشپزخانه و
مواد خامی از قبيل موم ،چوب ،چرم ،پشم ،پنبه را
فراھم می آورد وخانواده لباس ،ملزومات خانه و
ابزالرھای مورد نيازش را خودش می ساخت .فقط
آنچه که مازاد بر نياز خانواده بود به فروش ميرسيد.
اين شيوه توليد مستلزم وجود مالکيت خصوصی بر
اکثر وسايل توليد بود .وسايل توليدی که کار انسان
را می طلبيد در مالکيت خصوصی افراد بود.
زمينھای مزروعی در شمار اين قبيل از وسايل توليد
بودند .اما جنگل ھا و چراگاه ھا ھنوز ھم می
توانستند در مالکيت عمومی باشند .مالکيت
خصوصی ھمچنين شامل حيوانات اھلی ،اما نه
حيوانات وحشی قابل شکار ،و ابزارھا و مواد خام و
فراورده ھای حاصله می شد.
با مالکيت خصوصی امکان نابرابری اقتصادی به
ميان می آيد .اتفاق ھا و حوادث می توانستند برای
فالن مزرعه مساعد باشند و برايشان ثروت ببار
آورند و برای فالن مزرعه ديگر زيان آور باشند و
آن را به فقر بکشانند .گروه اول رشد می کرد و
زمين و رمه بيشتری به دست می آورد .در مورد
مزرعه ھای بزرگتر مساله نياز به نيروی کار پيش
می آيد .چنين مزرعه ھائی با اين مساله فراھم آوردن
نيروی کار بيشتری که برای نگھداری درست از گله
ھای بزرگتر و کشت درست مزرعه ھای وسيع تر
مورد نياز است روبرو ھستند.
در اين مرحله است که اختالف ھا و تضادھای
طبقاتی پديدار می شوند .کشاورزی ھر چه بارآور
تر باشد محصول بيشتری مازاد بر نياز کشاورز
بدست خواھد داد .اين مازاد برای تغذيه صنعتگرانی،
مثل آھنگرھا و کوزه گرھا ،که بسياری اشياء مفيد
توليد می کنند به کار می رود ،اما مازاد مزبور
ھمچنين می تواند با اشياء مفيدی ھم که در محل ،به
علت فقدان مھارت و نبود مواد طبيعی الزم ،توليد
نمی شود مبادله شود .چنين محصوالتی از مناطق
ديگر توسط بازرگانان وارد می شوند .پيدايش صنايع
دستی و بازرگانی به افزايش نابرابری در مالکيت
زمين مدد می رساند .در اين ھنگام اختالف در
نزديکی به محلی که صنعتگران و بازرگانان اجتماع
می کنند تا کاالھای خود را با مازاد محصول
کشاورزان مبادله کنند ،نابرابری ميان مالکان
کوچک وبزرگ را تشديد می کند .ھرچه وسايل
حمل و نقل خراب تر باشد و رساندن محصوالت به
بازاز سخت تر باشد کسی که در جايی که به بازار
نزديکتر است زندگی می کند بيشتر سود می برد .آن
ھايی که تمام يا برخی از اين عوامل به سودشان

اﺣﻤﺪ ﺧﺰاﻋﻲ
است تبديل به طبقه ای از زمينداران می شوند که
مازاد بزرگتری از توده دھقانان به دست می آورند و
با مبادله آن با بازرگانان و صنعتگران محصوالت
بيشتری گيرشان می آيد .ھمين مازاد بزرگتر به آن
ھا امکان برخوردار شدن از فراغت بيشترنسبت به
کشاورزان متوسط می دھد؛ نيز ،از امکان دسترسی
يافتن به کمک ھای فنی بيشتر چه در کار و چه در
جنگ ،دسترسی يافتن به تعالی فکری از راه زندگی
کردن با ھنرمندان يا بازرگانان يا از راه داشتن
ارتباط وسيعتری با آنھا و به اين ترتيب افق فکری
خود را وسعت بخشيدن برخوردار می شوند .اين
طبقه از زمينداران ممتاز اکنون از وقت ،فرصت و
وسايل الزم برای دست زدن به کارھايی که از حدود
کوته فکری دھقانی فراتر می رود برخوردار است.
اين طبقه اکنون وقت و
نيروی الزم برای متحد
کردن جوامع متعدد و
ايجاد دولت ،فرمان راندن
بر آن و تبيين آن ،و
ھمچنين سر و سامان
دادن به روابط با دولت
ھای ھمجوار و حتی دور
دست را داراست .تمام
اين طبقات ،کشاورزھا،
بازرگانان ،و صنعتگران
بزرگتر ،با مازادی که به
وسيله کار بر زمين به
دست آمده است و به
زودی با مازاد حاصل از
صنايع دستی و صنايع
ماشينی افزايش می يابد،
گذران زندگی می کنند.
بازرگانان ،به ميزانی که
بر اھميت کارکردھايشان
در جامعه افزوده می شود ،سھم مدام فزاينده ای از
اين مازادھا را به خود اختصاص می دھند.
زمينداران بزرگ به زودی نه تنھا از برتری
اقتصاديشان بلکه ھمچنين از موقعيت قدرتمندشان در
دولت استفاده می کنند تا مازادھای حاصل از کار
دھقانان و صنعتگران را از چنگشان در آورند .به
اين ترتيب آن ھا ثروتی بسيار فراتر از دھقانان و
صنعتگران به دست می آورند و به قدرتشان در
جامعه می افزايند و تواناييشان برای به دست آوردن
مازاد بيشتری برای خود و به چنگ آوردن ثروت
ھای جديد را افزايش می بخشند.
به اين ترتيب باالی سر دھقانان و صنعتگران اليه
ھای گوناگونی از استثمار کنندگان کالن ،زمينداران
و بازرگانان بزرگ ،به اضافه رباخواران ،که در
باره شان بعدا ٌ صحبت خواھيم کرد ،قرار دارند .ھر
چه ثروتشان بيشتر می شود ،به گسترش کسب و
کارشان ،که ھنوز ارتباط نزديکی با کشاورزی دارد،
نياز بيشتری پيدا می کنند .در آن دوران ھر کسی که
می خواست کسب وکاری متعلق به خود داشته باشد
بايد مزرعه اش را خودش می چرخاند و بھترين راه
برای چنين کاری اين بود که خودت صاحب مزرعه
خودت باشی .ھمه ،از جمله صنعتگران ،بازرگانان
و ربا خوران ،درپی آن بودند که صاحب زمين
شوند .و از آنجا که ھنوز مصرف مستقيم حاکم بود،

ھمه سعی می کردند که بر وسعت زمين خود
بيفزايند .اگر طالب راحتی بيشتری بودی ،اگر
خواھان آن بودی که خانواری مرفه تر داشته باشی،
بايد زمين ھای بيشتری در اختيار می داشتی .گرايش
به کسب مالکيت بر زمين و گسترش دادن آن ،شور
و شوق حاکم بر اين دوران بود؛ و اين گرايشی بود
که از پاگرفتن جامعه يک جانشين بر مبنای
کشاورزی تا دوران تشکيل سرمايه صنعتی تداوم
يافت.جامعه باستان ،حتی در دوره امپراطوری روم
که اوج جامعه باستان محسوب می شود ،ھرگز از
اين مرحله فراتر نرفت .برداشته شدن اين گام ،تا
دوران جديد ،پس از نھضت اصالح دين ،معوق ماند.

ﺑﺮده داري ﺧﺎﻧﮕﻲ
اما داشتن زمين بدون داشتن نيروی کاری که روی
آن کار کند ،چيزی
بيھوده است .قبالٌبه
مساله خاص نيروی
کار در مورد امالک
بزرگ اشاره کرديم.
حتی در دوران ما قبل
ميان
در
تاريخ
جستجو
ثروتمندان
برای نيروی کاری
بيش از اعضاء
خانواده را ،که بتوان
آن را در مزرعه به
کار گماشت وھميشه
در اختيار داشت،
مشاھده می کنيم .چنين
نيروھای کاری را
نمی شد مستقيمأ از
طريق کار مزدی اجير
کرد .مواردی از کار
مزدی را در ھمان
اوان تاريخ ھم مشاھده می کنيم؛ اما اين موارد ،مثال ٌ
در ھنگام برداشت محصول ،استثنايی و موقتی
ھستند .يک خانواده فعال به سادگی می توانست
معدود ابزارتوليديی را که برای يک مزرعه مستقل
مورد نياز بود به دست آورد .و پيوندھای خانوادگی
و اجتماعی ھنوز آنقدر قوی بودند که اگر خانواده ای
در اثر بدبياری ھايی که گھگاه گريبانگيرش می شدو
زمين خود را از دست می داد ،می توانست برای
مقابله با اين بدبياری ھا از کمک خوشاوندان
وھمسايگان برخوردار شود.
اگر عرضه کاگران مزد بگير ناچيزبود ،تقاضای
اندکی ھم برای آن وجود داشت .خانواده واشتغال
ھنوز ارتباط تنگاتنگی داشتند .کارگران اضافی ای
که در مزرعه به کار گماشته می شدند ،جزو خانواده
نيز به حساب می آمدند؛ آن ھا بايد نه تنھا محل کاری
که مال خودشان باشد نمی داشتندد بلکه بايد خانواده
ای ھم که متعلق به خودشان باشد نمی داشتند.
کارگران آزاد اين مقصود را برآورده نمی کردند.
حتی در قرون وسطی ھم شاگردان صنعتگران می
بايست عضويت در خانواده استاد کار خود را به
طور موقت می پذيرفتند ،و اين گامی بود به سوی
استادکار شدن و صاحب خانواده ای از آن خود شدن.
نيروھای کار دايمی برای يک خانواده غيرخودی را
در اين مرحله از تاريخ ،به صورت کارگران آزاد

مزد بگير نمی شد تأمين کرد .تنھا اجبار بود که می
توانست کارگران الزم را برای امالک بزرک فراھم
آورد .پاسخ برده داری بود .بيگانه ھا ھيچ حقوقی
نداشتند و با کوچک بودن اندازه جوامع در آن
دوران ،اصطالح "بيگانه " معنايی گسترده داشت .در
جنگ ھانه تنھا سربازان اسير بلکه تمام جمعيت
سرزمين تسخير شده غالبا ٌ يا ميان فاتحين تقسيم می
شدند و يا به فروش می رسيدند .اما حتی در زمان
صلح ھم راه ھايی برای به چنگ آوردن برده وجود
داشت ،مثل بازرگانی دريايی که اغلب از ھمان ابتدا
با دزدی دريايی ارتباط نزديکی داشت؛ و يکی از
غنيمت ھايی که برای به دست آورد ن اش کوشش
می شد آدم ھای خوش بر و رو و دارای توانايی
جسمی و بی دفاعی بودند که توسط دريانوردان در
سواحل ربوده می شدند .عالوه بر اين ،برده ھای زن
ومرد با ھمديگر جفت گيری می کردند و فرزندانشان
تبديل به برده می شدند .اين برده ھا ،از نظر رفاھی،
در وضعيت خيلی سختی قرار نداشتند؛ و حتی گاھی
خود را مرفه می يافتند .اين برده ھا به عنوان
عضوی از يک خانوار مرفه ،کارھايی شاق برعھده
نداشتند .وقتی کار توليدی انجام می دادند اغلب -در
مورد دھقانان ثروتمند -ارباب نيز در آن شرکت
داشت؛ و توليد ھميشه برای مصرف خود خانواده
بود ،و چنان مصرفی محدوديت ھای خاص خود را
داشت .موقعيت برده ھا را خصوصيات اخالقی برده
دار و ميزان رفاه خانواده ای که اين برده ھا به آن
تعلق داشتند تعيين می کرد .به نفع آن ھا بود که اين
رفاه را افزايش بخشند زيرابا اين کار رفاه خود را
نيز افزايش می بخشيدند .به عالوه ھم نشينی روزانه،
ارباب و برده را به عنوان انسان به ھم نزديکتر می
کرد ،و در صورتی که برده آدم زرنگی می بود ،او
را برای ارباب صرف نظر نا کردنی و حتی تبديل به
دوستی تمام عيار می کرد .موارد بسياری در اشعار
شاعران باستان ھست که نشان می دھد برده ھا
چگونه با ارباب خود آزادانه رفتار می کردند و تا
چه اندازه ميان آن ھا صميميت برقرار بود .امر
نادری نبود که برده ای برای انجام خدمتی صادقانه با
دريافت ھديه ای گران قيميت آزاد شود؛ برخی
بردگان نيز می توانستند آنقدر پس انداز کنند که
بتوانند آزادی خود را خريداری کنند .بسياری از
بردگان بردگی را بر آزادی ترجيح می دادند؛ آنھا
عضو خانواده ای مرفه بودن را بر زندگی آزادانه ای
که سراپا فقر و بی اطمينانی باشد ترجيح می دادند.
جنتيش* می گويد" :نبايد پنداشت که مفھوم
حقوقی تکان دھنده برده داری در زندگی خصوصی
بدون ھيچ کم و کاستی پذيرفته می شد و برده ،انسان
دانسته نمی شد و به منزله يک انسان با او رفتار نمی
شد .تا پايان نخستين جنگ پيونيک* برده ھا زندگی
چندان سختی نداشتند .آنچه در مورد اقتدار قانونی
رييس خانواده بر ھمسر و فرزندانش گفته می شد در
مورد برده ھايش نيز مصداق داشت .قدرتش از
نظرقانونی نامحدود بود ،اما مذھب ،آداب ورسوم،
خرد ،احساس و منافع آن را محدود می کردند .و
انسانی ،که قانون او را شيئی قابل فروش ،بدون ھيچ
محافظتی در معرض ھوا وھوس اربابش می دانست
در مزرعه به منزله ھمکاری وفادار و در خانه به
منزله عضوی از خانوار ،که می شد با او در جلو
بخاری با فراغ بال صحبت کرد ،موجودی ارزشمند
بود[1]".
اين روابط رفيقانه محدود به مؤسسات دھقانی نمی
شد .شاھزادگان ،نيز ،در "عصر قھرمانی"* کار
يدی می کردند .در "اديسه"* دختر پادشاه آلسينيوس*
با برده ھای مؤنث اش لباس می شويد؛ اديسه حريف
اش را نه به نبردی تن به تن بلکه به مسابقه ای در
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ) ( 10

 10ماھنامۀ روشنگر  .سال اول  .شمارۀ ياز دھم  .ژانويه ٢٠٠٨
ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ  .....اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ) ( 9
شخم زدن و درو کردن دعوت می کند ،و ھنگامی
که به خانه اش در وطن بر می گردد ،پدرش را بيل
به دست و مشغول به کار در باغ می يابد .اديسه و
پسرش ،تلماخوس* ،از عشق صادقانه ايوما يوس*،
"خوک چرانی خداگونه" ،که معتقد است که اربابش،
اگر در خانه می بود ،به خاطر خدمت صادقانه اش
مدت ھا پيش او را آزاد کرده ،مزرعه و ھمسری به
او داده بود .اين نوع از برده داری يکی از ماليم
ترين شکل ھای استثمار بوده است .اما ھنگامی که
به خدمت پول در آوردن در آمد ،ھنگامی که تبديل
به کار در مؤسسات بزرگ شد که البته با مزرعه
دھقانی تفاوت دارند ،چھره آن دگرگون شد.
ﺑﺮده داري در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ
معدن ھا بايد نخستين مؤسسات توليد کااليی بوده
باشند .سرشت استخراج و تصفيه کانی ھا ،به ويژه
کانی ھای فلزی ،آن را تبديل به محصولی می کند
که به سختی می تواند در خدمت مصرف بال
واسطه يک خانوار واحد باشد .اين قبيل محصوالت،
به محض اين که فراورده می شدند ،مازادی بسيار
بزرگتر از نياز فرد بوجود می آورند؛ و کار
استخراج و تصفيه فقط وقتی به نوعی از کمال می
رسد که به طور منظم در مقادير بزرگ توليد شود.؛
زيرا فقط در اين صورت است که کارگران مھارت
و تجربه الزم را به دست می آورند و ساختمان ھا و
کارگاه ھای مورد نياز سودآور می شوند .حتی در
عصر حجر پايگاه ھای بزرگی را می يابيم که در
آنھا ابزارھای سنگی در مقياسی انبوه به طور حرفه
ای توليد می شوند و سپس از طريق مبادله از دھکده
ای به دھکده ديگر يا از قبيله ای به قبيله ديگر به
گردش می افتند .اين محصوالت کانی نخستين
محصوالتی بوده اند که به کاال تبديل می شدند؛ و
يقينا ٌ نخستين محصوالتی بودند که به قصد تبديل شدن
به کاال ،به منظور مبادله ،توليد می شدند.
به محض اين که استخراج معدن در محلی که کانی
ھای ارزشمند يافت می شدند توسعه می يافت ،و از
سطحی ترين مرحله فراتر می رفت ،نيازمند
نيروھای کار بيشتر و بيشتری می شد .اين نياز به
سادگی می توانست از شمار کارگران آزادی که می
شد ازميان اھالی دھکده ای که معدن مزبور به آن
تعلق داشت ،استخدام کرد فراتر رود .کارگران مزد
بگير به طور دايم در شمار زياد در دسترس نبودند؛
چنين نيروھايی را تنھا از ميان مجرمان محکوم يا
بردگان می شد به دست آورد.
اين بردگان ،ديگر اشياء مصرفی برای استفاده
محدود اربابشان توليد نمی کردند؛ کار می کردند تا
برايش پول توليد کنند .آن ھا کار نمی کردند تا او
بتواند مرمر يا گوگرد ،آھن يا مس ،طال يا نقره در
خانوارش مصرف کند ،بلکه برای اين کار می
به
کردند تا او بتواند آن ھا محصوالت معدن را
فروش برساند و از فروش آن ھا پول به دست
بياورد .و پول کااليی است که با آن می توان ھمه
چيز را خريد ،از تمام لذت ھا برخوردار شد ،و
قدرتی را که انسان ھرگز از آن سير نمی شود ،تماما ً

به چنگ آورد .در اين مرحله تا جايی که می شد از
بردگان مشغول به کار در معادن ،کار می کشيدند،
زيرا برده ھا ھرچه بيشتر کار می کردند صاحبشان
پول بيشتری به چنگ می آورد .گذشته از اين ،تا
جايی که می شد غذا وپوشاک ھر چه بدتری به آنھا
داده می شد ،زيرا غذا وپوشاک آنھا اکنون بايد
خريداری می َشد واين به معنی از دست دادن پول
بود :برده ھای شاغل به کار در معدن ديگر اين
قبيل چيزھا را توليد نمی کردند .زمينداری که در
رأس يک خانوار ثروتمند قرار داشت مفر ديگری
برای به کار بردن موادغذايی و کاالھای مصرفی
اضافی اش نداشت جز اين که آنھارا صرف برده
ھا و مھمان ھايش کند .اما اکنون ،تحت سيطره
توليد کااليی ،مؤسسه توليدی ھر چه بيشتر پول در
می آورد ،برده ھايش کمتر مصرف می کردند.چنين
مؤسسه ای ھر چه بزرگتر می شد ،روزگار برده
ھايش سياه تر می شد .برده ھای شاغل در چنين
مؤسسه ھايی روز به روز از خانوار جدايی
بيشتری پيدا می کنند و در بيغوله ھايی نگھداری
می شوند که با سکونت گاه ھای مجلل ارباب ھا
زمين تا آسمان فرق دارد .ھم به خاظر جدا بودن
محل سکونت برده ھا و ھم به خاطر زياد بودن
تعدادشان ،تمام روابط شخصی بين ارباب و برده ھا
از ميان می رود .نقل است که ھيپونيکوس* ،در آتن
به ھنگام جنگ پلو پنزی* 600 ،برده داشت که در
معادن ثراسين* کار می کردند و نيکياس* صاحب
ھزار برده بود .بی بھره بودن کامل بردگان ،در اين
ھنگام ،از ھر گونه حقوقی باليی وحشتناک بود.
کارگر مزد بگير آزاد ھنوز تا اندازه ای می توانست
ارباب خود را انتخاب کند و ،دست کم در اوضاع و
احوالی مساعد ،ميتوانست با دست کشيدن از کار
اربابش را تحت فشار بگذارد و از بدترين پی آمدھا
دوری کند .اما برده ای که از اربابش فرار می کرد
يا از کار دست می کشيد بی معطلی کشته ميشد.
ھمان عاملی که مانع کشتن يک گاو می شد ،از
کشته شدن برده ھم جلوگيری می کرد:و آن ھزينه
خريد برده بود .به دست آوردن کارگر مزد
بگيرھزينه ای بر نمی دارد .اگر سر کار بميرد،
کارگر ديگری جايش را ميگيرد .برده را بايد خريد.
اگر خيلی زود بميرد ،اربابش پولی را که صرف
خريد او کرده از دست می دھد .اما وقتی برده ھا
ارزان بودند ،عامل ھزينه اھميت چندانی نداشت .و
مواقعی بود که قيمت برده به شدت سقوط می کرد:
ھنگامی که جنگ ھای بی پايان خارجی و داخلی
برده ھای بی شماری را به بازار روانه می کرد.
در سومين جنگ روم برعليه مقدونيه در  169پيش
از ميالد ھفتاد شھر فقط در اپيروس* غارت شدند و
150000نفر از ساکنان آنھا به عنوان برده به
فروش رسيدند.
به گفته بوک* قيمت معمولی يک برده در آتن بين
 100تا  200درھم ) 20تا  40دالر( بوده است.
گزنفون می گويد که قيمت مزبور بين پنجاه تا
ھزار درھم در نوسان بوده است .آپيان* اظھار می
دارد که در يک مورد در جنگ پنتوس* اسرا را
نفری به چھار درھم )کمتر از يک دالر( فروختند.

يوسف ،که توسط بردرانش در مصر فروخته شد،
قيمت فروشش فقط  20شکل ) 3.5دالر( بود[2] .
يک اسب سواری خوب به مرتب گرانتر از يک برده
بود؛ قيمت چنين اسبی در زمان اريستوفان* 12
منايه ،يعنی حدود  240دالر بود.
جنگ ھايی که برده ھای ارزان فراھم می کرد
بسياری از دھقان ھا را نيز خانه خراب می نمود ،
زيرا در آن دوران دھقان ھای شبه نظامی ھسته
اصلی ارتش را تشکيل می دادند .دھقان فلکزده
مزبور ،در صورتی که نمی توانست در يک شھر
مجاور به عنوان صنعتگر يا لمپن پرولتاريا راه
نجاتی بيابد ،ھيچ راه ديگری پيش پايش نبود جز اين
که به راھزنی رو بياورد .جنايت و جنايتکاران فت و
فروان بودند؛ واين چيزی بی سابقه بود .جنايت
کارانی که به دام می افتادند تبديل به برده می شدند،
چرا که زندان محصول شيوه توليد سرمايه داری
است و در آن دوران ھنوز مفھومی ناشناخته بود .در
آن زمان جنايتکارھا را يا مصلوب می کردند و يا
محکوم به بيگاری می شدند.
به اين ترتيب گھگاه شمار بزرگی از برده ھای بی
اندازه ارزان وجود داشت که وضعيت شان بسيار
فالکت بار بود .معدن ھای نقره اسپانيا ،که از باال
ترين بھره وری در ميان مؤسسات توليدی دوران
باستان برخوردار بوده است ،نشان دھنده ھمين
واقعيت است.
ديودروس* در باره اين معادن چنين ميگويد" :در
ابتدا شھروندان غير دولتی معمولی به استخراج
اشتغال داشتند ،و از آنجا که کان ھای نقره در عمق
زيادی قرار نداشتند ومقدارشان ھم زياد بود ثروتھای
کالنی گيرشان آمد .بعداً ،وقتی که رومی ھا اداره
ايبرييا )اسپانيا( را به دست گرفتند ،جماعتی از
ايتاليائی ھا در اين معادن پيدايشان شد که به خاطر
آزمنديشان ثروت ھای ھنگفتی به چنگ آوردند .چرا
که آن ھا گروه ھای بزرگی از برده ھا را می
خريدند و آن ھا را به دست مباشرھای اين معادن می
سپردند ....برده ھايی که مجبور به کار کردن در اين
معادن اند درآمدھايی باورنکردنی برای ارباب
ھايشان به وجود می آورند :اما خيلی از آنھا که زير
زمين درعمق معدن شب و روزکار می کنند ،از
فرط کار زياد می ميرند .زيرا يک کله بدون
استراحت يا وقفه ای کار می کنند ،و ناچارند که
زير ضربه ھای شالق مباشرھا تا آنجا که می توانند
زور بزنند و تا جان در بدن دارند کار کنند .تعداد
کمی که تاب وتوان کافی دارند فقط سيه روزی خود
را طوالنی تر می کنند ،و مرگ بر چنان زندگی
مشقت باری ترجيح دارد■■■ [3] ".
*Aristophanes
*Appian
* Epirus *Eumaeus
**Böckh
First Punic War
*Hipponikos
Nikias
* *Odyssey *Jentsch
Peloponnesian War
**Pontus
*Telemachus
*Thracian
*Xenophon
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*Alcinous

ﺑﻘﻠﻢ :دﻛﺘﺮ ﻛﺎوه ﭘﺎرﺳﻲ

آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻧﻔﺖ
پيامی داشتم روی پيام گير تلفنم از
شخصی بنام مصطفی از اﯾران که
می گفت :آقای کاوه ،در مقاله ماه
گذشته تان در روشنگر شما تجاوز
آمرﯾکا به عراق را به تجاوز اسالم
به اﯾران ربط داده بودﯾد شما آقای
کاوه اشتباه می کنيد .اسالم
معصوم را به آمرﯾکا ربط ندھيد.
آمرﯾکا به عراق حمله کرد تا به نفت
آن دست ﯾابد .مشکل اصلی در
اﯾنجا نه تنھا رﯾيس جمھور آمرﯾکا
بلکه اﯾدﯾولوژی کاپيتاليستی آنست.
و اما جواب من:
مصطفی عزﯾز ،قبل از ھر چيز از
پيام شما تشکر می کنم و
خوشحالم از اﯾنکه شما در اﯾران
روشنگر را می خوانيد .ثانيا ،الزم
است که توجه داشته باشيد که
بسياری از سياست ھای خارجی
آمرﯾکاست که من از آنھا حماﯾت
نمی کنم .ثالثا ،اگر شما واقعا
عقيده دارﯾد که آمرﯾکا برای نفت به
عراق تجاوز کرده است و طبيعت
کاپيتاليستی آمرﯾکاست که مسئله
ساز است ،بر ھمين اساس نيز باﯾد
بپذﯾرﯾد که اسالم و پيامبرش محمد
و پيروان عرب فقير او انگيزه شان در
حمله به اﯾران ثروت آن بود و اﯾنکه
در اﯾنجا نيز مشکل طبيعت اسالم
است .اﯾن مثل روز روشن است و
اسناد و مدارک کافی ھم در اﯾن
مورد وجود دارد که اسالم به
مسلمانان اجازه می دھد که ثروت
اقوام شکست خورده را مصادره
نموده و زنان و کودکان آنھا را به
عنوان برده و زندانی جنگی تصاحب
نماﯾند .اﯾن انگيزه برای مسلمانان
فقيری که به کشورھای ثروتمند
دﯾگر حمله می بردند ،حتی قوی تر
از نفت )مورد ادعای شما( بود.
توجه داشته باشيد علی )داماد
محمد( حاضر می شود در ﯾک روز با
شمشير معروف اش ،ذوالفقار تعداد
زﯾادی را به قتل برساند.
■■■

4 Rowshangar Vol.1 No.7 January 2008
(Continued from page 3)
WOMAN AZ SEX OBJECT

mind of the girls the most
after the love relationship
with boys. 10
The crisis associated with
the teenage years does not
necessarily have to be
limited to the insecurity of
the young women regarding their looks and attractiveness. This kind of insecurity is created in them
by a society in which there
is too much attention and
emphasis put on women’s
beauty, and a society in
which being a sex symbol
is the subject of advertisements displayed on a daily
basis. Constantly displaying images of models,
movie stars, and other
women who have almost
perfect bodies and beauty,
the mass media portrays
them to the youth as ideals
and role models, to whom
the gates of the riches and
of glory have been
opened. Hence they make
it a never-ending desire
and need for girls to try to
imitate and identify with
them. I say a never-ending
desire and need because of
the fact that these ideals
are displayed nonstop
through model runways,
movies, television shows,
and fancy articles in
magazines, as if being
physically attractive is the
only reason to be alive for,
and to feel satisfied and
happy with ones life.
Fashion and beauty magazines, in particular, which
are one of the best selling
publication categories, are
saturated with interviews
with beautiful stars, models, and glamorous women
who are to reveal the secrets to their success to the
readers. They show them
the way to becoming prosperous in life, the symbols
of which are supposed to
be these idolized people
themselves.
Such conditions, in which
young women are so
highly exposed to these
role models and heroines,
leave them with no choice
but to constantly compare
themselves with these
symbols of beauty, and
increasingly pay attention

to their physical flaws and
shortcomings in doing so.
And then, when in the
real world they observe
the much higher attention
given to more attractive
women, they feel all the
more insecure regarding
their appearance, and become worried and enter
crisis because of their
relative unattractiveness.
Consequently, they become obsessively engaged in trying to make
themselves look more
beautiful and sexy.
This is where all the leanings regarding fashion
and beauty, which we saw
examples of in “Teen”
magazine, turn into a serious matter and a real need
for young women. The
millions of copies being
sold are a reminder of
how the contents offered
by
these
magazines,
which are trying to cater
to the unnecessary needs
that the publications
themselves cause, are of
such high seriousness and
popular demand.
Because of this, the main
concern of the magazines
targeting girls and young
women is working on the
body. For example, the
American
magazine
“Seventeen” has an article
in its July 1995 edition
that is titled, “Do You
Hate Your Body?” Even
though the writer suggests
in this article some ways
to fight this kind of feeling, she accepts at the
same time that this is a
very hard thing to do in a
world that “your body is
very, very important.” 11
In the same issue of the
“Teen” magazine mentioned earlier, the article
titled “All my friends say:
you’re beautiful, but I’m
ugly” serves as another
example of the many articles of this kind. At the
time that young women
are dealing with identity
crisis and decline in their
self-confidence,
these
articles
continuously
bombard them, emphasizing the importance of
having beautiful body and
looks. By doing so, they
turn their identity crises

into a seeing-an-ugly-self
crisis.
Therefore, girls do not
have a “seeing an ugly
self” crisis on a natural
basis. Rather, it is the society that causes this kind
of crisis amongst its
youth, for the purpose of
business and economical
enhancement. I speak of
society because publications, as a social and external factor, are only a
part of the collective economic situations and the
enormous machine of
advertisements that are
continuously busy encouraging girls and women to
engage in self beautification. If we add up the
prevalent patriarchic morals and culture and the
teachings of parents, who
themselves are victims of
the existing system of
training, then it becomes
easier to see the different
aspects of the larger picture: the sum of the factors that lead young
women towards such crisis.
If society used the energy
that it uses in order to
promote and teach the
importance of being sexy
and beautiful, for other
purposes, such as promoting humanity and sense of
social
responsibility
among the youth, then we
would see a significant
difference. Instead of seeing the “seeing an ugly
self” crisis among the
young people, we would
witness their enthusiasm
and efforts towards helping to bring about an atmosphere of kindness,
humanity, and social responsibility within the
society. If teenagers are
facing identity issues, it is
because they are actively
trying, as natural to their
specific age range, to find
a personality and identity
for themselves, which is
the general cause of the
crisis that is observed. The
options that we offer them
are what determine the

fate of this crisis.
Bem’s gender scheme 12
gives a good example
regarding this issue. According to Dr. Bem’s theory, when gender differences exist in a society,
the image that girls make
of themselves is based on
the male and female characteristics explained and
taught to them by the society. For instance, in a
society that assigns men
as leaders of the work
force, girls choose less
significant roles for themselves because of this
sexual characteristic.
Women’s role models are
significant determinants in
the identities that a society’s women take on. For
instance, the number and
proportion of female scientists in mass media,
such as television, play a
very important role in
determining
young
women’s interest in science.
In addition, according to
Kelly’s explanation 1985,
mass media plays an important role in the predominantly
masculine
nature of science, and this
influences how attractive
science is to females.
On the other hand, scientists in the United States
have found that girls usually lose interest in science between the ages of
9 and 14 (1982) 13, and
they deviate from science
related careers during the
years of high school
(Bruer, 1984). In addition,
female scientists fall behind in their jobs as compared to male scientists on
a general basis (Smith,
1992).
Among those who have
received awards for scientific
accomplishments
between the years of 1992
and 93, only 39% of the
ones with a master’s degree, and 31% of the ones
with a doctorate, in agricultural, biological, and
physical sciences 14 were
women. In addition, only

15% of all the awardees
had a master’s degree, and
10% doctorates, in engineering sciences. An additional useful statistics
shows that only 8% of
engineers and 27% of
biologists who were employed in the beginning of
1996 were women. 15
These are all just samples of clear observations demonstrating the
important role that publications play in the
shaping of the characteristics and personality
of women, causing them
to look at themselves as
merely objects of beauty
and sex.
“Do Boys’ Publications
Do the Same Thing?”
“Are There Such Magazines Available Among
Girls’ Publications?”
1- Merlyn Gardner, Role
Models in Media, Girls
Go on Dates , Boys Go to
Work, Christian Science
Monitor, May 2, 1997, p.
12.
2- Media Report to
Women Nov. - Dec. 1987.
3- Media Report to
Women. March - April1,
1986.
4- Psychology of Women
Quarterly. Sept. 1988.
5- Teen Magazine, May
1998.
6- SRDS, Consumer
Magazine
Advertising
source, Oct. 1998, Vol.
80, No. 10.
7- Bill Katz, Linda Sternberg Katz, R.R. Bowder's,
Magazines for Libraries,
9th edition, 1997.
8- SRDS, Consumer
Magazine
Advertising
source, Oct. 1998, Vol.
80, No. 10.
9- Hillary Carlip, Girl
Power, Young Women
Speak Out, NY, 1995, p.
53.
10- Joan Jacobs Brumberg, the Body Project.
11- Hillary Carlip, Girl
power, Young Women
Speak Out, NY, 1995,
p.53.
12- Journal of Broadcasting and Electronic Media,
V. 42, n 1, Winter 1998,
p. 142.
13- Skolnick, Langbort, &
Daym. Hardin & Ode,
1978; 1982. ■■■
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Bin Laden the Only Real ...

could easily take over the
caravan with a very little
force, although their action was considered extremely evil, immoral and
contradictory
to
the
Arab’s traditions. Among
the three people accompanying the caravan, one
(the manager) was killed
and two others were arrested. This was the way
Muslims held their hands
on a lot of wealth for the
first time. ) plundering
their belongings, surrounding
the
Jewish
neighborhood and wildly
massacring them and pillaging their properties,
then was when the number of his supporters were
raised, who all were joining him to get their hands
on confiscated properties.
When Mohammed escaped to Madina in 621
AD, until his death in 632
AD, Mohammed launched
numerous bloody wars
against non-Muslims.
In all those wars, when
they won the war they
looted everything from
the enemy including
women and children who
were divided among the
Muslims who were involved in the war. The
captured, used or sold as
slaves, or given back to
their families who could
pay their price.
Therefore, the motivations
of the people who joined
Mohammed in Medina
was never a matter of
having faith in him per se,
rather, it was their interest
in taking their shares of
confiscated
properties,
slave women and men,
horses and camels, etc.
And while attacking others' Caravans, crimes and
slaughtering non-Muslims
tribes, like Jews, by presenting new verses of
what later became Quran
as it is today, were justified.
“Allah has promised you
abundant spoils that you
will capture, and he has
hastened this for you…”1
It was through these plunders and confiscations that
a new aristocracy of regular people added by old
(Continued on page 5)
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they become in their older
years will be based upon
the influences within this
early age range.
Let us see the role that
these publications that are
designed for this group of
people play in this highly
sensitive process of character formation. For this
purpose, we will first take
a look at publications that
are specified to teenage
girls, and we will select a
well-known one, “Teen”
magazine, as an example.5
In trying to introduce the
magazine, the editor states
the following in his description of “Teen” magazine:
”Teen magazine is published for 12 to 19 years
old girls. The editorial
goal is to play a healthy
role about American teens
and their future.” 6
Let us take a moment to
further familiarize ourselves with the healthy
role that “Teen” claims to
be playing in the life of
the American teenager and
her future. The following
is a sample of what you
would expect to see as you
flip through the pages of
“Teen”:
1st and 2nd pages: Picture
of a sexy teenage girl in
an advertisement for cosmetics.
3rd page: Advertisement of
device for pedicure.
4th page: List of contents.
5th page: Advertisement of
products for beauty and
health of skin.
6th page: Advertisement
about nails and how to
make them look beautiful.
7th page: Advertisement of
deodorant, accompanied
with a picture of an attractive woman.
8th page: An article about
virginity, and implications
of why it is not good to
stay a virgin.
9th page: Received letters
plus a Playtex advertisement.
10th page: “Your Looks”:
an article about applying
make-up and women’s
beauty.

11th page: A promotional
article (by Gillette) about
shaving the legs and
keeping them beautiful.
12th and 13th pages: A
guide to dying the hair,
some tips on cosmetic
beauty, and an advertisement of hair color.
14th and 15th pages: More
on cosmetics and on
shaving the legs’ hair.
16th page: Article about
clothes for women and on
clothes to wear on the
beach. This is followed
by four pages, without
numbers, on slumber parties.
17th page: On clothes,
underwear, bras, and tanning.
The rest of the pages consist of articles very similar to what was just mentioned, with the following
titles: “My Friends Say,
‘You are Beautiful and I
am Ugly’,” “My Hands
Sweat A Lot: What
should I do?”, “Starting
Over on Dating Guys,”
“The Love Doctor,” “On
‘Love at First Sight’,”
“Young
Superstars,”
“Sexy and Hot Appearance,” “Let Out Your
Shoulders this Summer.”
We also see tens of advertisements about becoming
a model, losing weight,
and other such subjects.
These are the contents of
the magazine that is described as a publication
that tries to help women
that are in the very sensitive years of 12 and
above, in the categorized
descriptions of the 9th
edition of “Magazines for
Libraries.”7 The editor of
Teen describes the magazine as one that is aimed
at the self-improvement,
grooming, physical, intellectual, and social improvement of teenagers.8
With a little bit of extra
attention to the titles of
these teen magazines it
becomes fairly obvious
that when they claim to
be “helping” teenagers in
their critical years, they
are referring to years in
which their future personalities are being shaped:
the age range in which
teenagers are critically
searching and trying in

order to shape their future
characteristics.
We can find and observe
the specifics of these future personalities in the
contents of such magazines. These contents are
all related to physical
characteristics of young
women, the same contents that have deceptively been referred to, by
the editors, as guidelines
aimed at helping them
regarding their “physical
growth”. When one looks
at the picture at large, it
becomes easy to see that
these supposedly helpful
guidelines do not go far
beyond contents such as
weight loss tips for becoming sexier, instructions on how to beautify
the body through manicure, pedicure, and properly shaving the legs, and
what tools to use for this
means, how to dye and
highlight the hair, and
how to dress to attract
guys. In short, they are
mainly limited to one
major theme: how to
properly and expertly
package the sex product
in an enticing and attractive manner. If they ever
do step any further, it will
be for the means of helping teenagers with their
“mental
and
social
growth.” This means
nothing but mentally preparing them for the acceptance of their assigned
role as sexual beings, and
the resulting social place
in which they would belong.
It is obvious that when
the minds of young
women are so overly preoccupied with making
themselves look beautiful
and sexy, and when they
are practically busy doing
this day and night, they
naturally couldn’t help
but view themselves as
mere sexual beings. And
they naturally wouldn’t
be able to assume a different identity.
If you disagree with such
reasoning, I invite you to
try and find a single article in a magazine in the
same category as “Teen”

that would cause the
reader to have insights
about other aspects of her
personality, and that is
aimed at the development
of the reader in a direction
other than the abovementioned. Not only the mentioned issue of the “Teen”
magazine, but all other
issues of it, and all other
magazines of the same
category, are saturated
with these contents. And
what is the result for the
young women who read
these on a regular basis,
and make its contents
their life instructions?
Nothing but the fact that
in their minds, there
would be no worlds other
than the world of glamour,
sex, and beauty: a world
in which the only things
that matter are the body’s
sexiness, the skin’s tone
and beauty, the hair’s appearance, and generally
being as attractive and
alluring possible.
The studies of Carol Gilligan, a psychologist teaching at Harvard University,
demonstrate that for girls,
the years of puberty are
the years of crisis. She
believes that between the
ages of 11 and 16, girls
lose self-confidence and
become insecure about
themselves.
Mary Pipher, an American
clinical psychologist and
author, has a similar belief. She states that period
is the time of life at which
girls’ self confidence is
crushed, and both in their
eyes and in the eyes of
others, the body becomes
the center of this crisis.
According to Pipher, at
the age of thirteen, 53% of
girls in America are dissatisfied with their bodies,
and at the age of seventeen this figure holds to be
78% for girls. 9
Another study, a study of
the diaries of teenage
girls, by Joan Jacob
Brumberg, shows that
women identify themselves first of all by their
bodies and their beauty. In
today girls’ biographies,
“the body” occupies the
(Continued on page 4 )

Discusion Round Table
By Dr. Kaveh Parsi

U.S.A and Oil
I had a message left on my answering machine from a caller (Mr. Mostafa from Iran)
stating that: Mr. Kaveh, in your last month’s
article in Rowshangar, you linked the American invasion of Iraq to Islam’s invasion of
Iran. Actually, Mr. Kaveh, you are mistaken.
Don’t connect the Innocent Islam to Evil
America. America invaded Iraq in order to
get hold of Iraq’s Oil. American President is
not only to be blamed but the nature of the
Capitalistic Ideology is the problem.
Kaveh’s answer:
Dear Mr. Mostafa, First of all thank you for
your message and I am glad that you in Iran
care to read Rowshangar. Secondly, it is important to note that I am not a supporter of
many of the American Foreign Policies.
Thirdly, if you really believe that America invaded Iraq for Oil and that the nature of the
Capitalistic Ideology is the problem, by the
same token, you should accept that Islam
and its Prophet Mohammad and poor Arab
followers were motivated by the wealth of
rich Iran and that the nature of Islam is the
problem.
It is crystal clear and well documented that
Islam allowed the Muslims to confiscate the
wealth of the defeated people and to take
their women and children as slaves and prisoners of war. This is a much more motivating
factor for poor Muslims to invade other rich
countries than the oil (that you claimed).
Notice that Ali (Mohammad’s son-in-law) admits to the killing of large scores of people in
one day with his famous killing sward called
“Zolfeghar”. ■
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textual messages. Naturally,
the
bestselling
magazines of the abovementioned type choose to
often deliver their messages to their audiences
through graphic means,
especially in the case of
promotional articles and
advertisements.
Let’s take a look at media
relating to fashion, beauty,
and
self-improvement,
which are filled with
glamorous, sexy pictures
and pictures of cosmetics
and beautifying objects.
This may help us to see
how these different media
force their subtle messages through pictures into
their audiences’ minds.
Television and Cinema
What we see mostly in
either one of the two, the
TV and cinema is men
being shown as owners of
money and power, and
women as owners of sex
and beauty. Men spend
money on women, take
them to luxurious restaurants and dream excursions, protect and take
care of them, and buy
them expensive gifts.
Women, on the other
hand, as powerless sex
partners, play the role of
their spouses, girlfriends,
or lovers.
I call your attention to the
contents of an interesting
article from “The Christian Science Monitor”, an
international newspaper
that covers current events
around the world. 1
Role Models in Media:
Girls Go on Dates, Boys
Go to Work
Too often, say researchers,
media messages to girls
focus heavily on beauty
and romance. They depict
a limited world where
looks and success with
men are what are important to women, while work
and career are what matter
to men.
The
report,
released
Wednesday, is the first to

look at gender roles in a
range of media used by
teenage girls. Commissioned by Children Now,
an advocacy group, and
the Kaiser Family foundation, it analyzed the content of television programs and commercials,
movies, and music videos,
plus teen magazine articles and advertisements.
“In TV, movies, and
commercials, we saw men
depicted more often as
being on the job, or having a job, whereas women
were’ seen as dating,”
says Lois Salisbury, president of Children Now.
Across all media, she
adds, “Men were more
often seen in business
clothes and uniforms than
women were, whereas
women much more often
than men were seen in
underwear, lingerie, or
night clothes,”
Some of the results of
this survey are:
In television shows, 41%
of male characters were
seen working, compared
with just over a quarter of
females. In movies, men
were almost twice as
likely to be shown at work
as women.
Men in TV shows and
movies were also more
likely to talk about work
than
women
were.
Women, by contrast, were
more likely than men in
both TV programs and
films to talk about romantic relationships.
Teen magazines, Salisbury notes, do treat important issues facing young
people – friendship, self –
confidence, sex, drugs,
smoking – but with less
overall frequency.
Salisbury describes the
problem by saying, “If it
were any one of these
massages appearing in just
any one of these media,
they might not have the
impact. But what we’re
seeing is a consistency, a
cumulative effect. These
messages
surround
American girls.”
This is not any better, if
not worse, in the case of
primetime television programs. In these programs,

female characters are shown with provocative clothes 10
times more frequently than men are. 2
The same applies for paid programs that are R-rated (e.g.
HBO channel shows). In these shows, women are wearing provocative clothes, such as half-naked clothes or
lingerie, on average in 54 percent of the scenes, whereas
men wear clothes of this category only in 10 percent of
the scenes. 3
Here is an interesting statistic regarding television news
programs, which are among the mostly viewed shows on
TV, having to do with gender composition:
Position
Female
Male
Anchorman

23%

77%

Reporter

21%

79%

Specialist

09%

91%

Interviewees (on the street) 30%

70%

Weatherman

05%

95%

Sports Anchorman

0.4%

99.6%

These significant gender differences and the objectification of women are not only specific to ordinary television
shows in the United States. The same thing could be seen
in foreign language programs broadcasted on American

television, as well as programs in most other countries
(the degree of this runs proportional to how much each
nation has accepted the capitalistic culture, especially that
of the American kind). In some cases, this could be seen
in an even more extreme shape and form.
A while ago there was an advertisement broadcasted on
the Iranian channel “Jam-e-Jam”, based in Los Angeles,
regarding a joint concert of Andy (an Iranian pop music
star) and Ishtar (the lead singer of the internationally renowned group, “Alabina”). Let’s see the attitude toward
the two opposite sexes here. The content of the advertisement, which tries to emphasize the gender contrast
through the speaker’s correspondingly-changing tone of
voice and the background music as the ad shifts back and
forth between the two artists’ names, includes the following:
“The magnificent Valentine’s Day concert of Andy and
Alabina in Hollywood Palladium…
Sexy… Alabina
Energetic… Andy
Love… Alabina
Powerful… Andy
Enticing… Alabina
Hot… Andy”
So Alabina (Ishtar), who is a female singer, is a symbol
of sex, love, and sexual stimulation. On the other hand,
Andy, the male singer, is representative of power, energy,
and causal of a warm atmosphere (this is what the corre-

sponding Persian word for
“hot” implies). As the
youth listen to this ad, and
other ads of its kind, not
once or twice, but on a
very frequent basis, what
do you think will happen
in the case of each gender? Which gender will
identify with and try and
imitate Andy? Which one
will do the same for Alabina?
It is obvious that it would
be unusual for boys to try
and imitate Alabina, by
wearing sexy and provocative clothes as result
of watching this advertisement. It is also unlikely
that girls would make
Andy a role model, in
being powerful and energetic, because of such
exposure. Usually the
opposite of both cases
would apply.
And now let’s look at the
Mexican version of these
types of advertisement.
There is a very popular
nightly TV program,
named “El Ritmo de la
Noche” (The Rhythm of
the Night), which is
broadcasted both in Mexico and in Channel 34 in
Los Angeles (a Spanish
language channel). Every
time that the host of this
show, Candide Perez,
brings over a guest female
celebrity, he makes a request following the introduction and the small talk
with that person. He requests that she spins
around a few times in
order to show the beautiful and sexy curves of her
body to the audience.
Then, he takes a tape
measure out of his pocket
and measures the length
of the guest’s buttocks,
waist, and breasts. He
follows by announcing the
measurements to the present audience, causing
them to cheer and applaud.
Do you think that he does
the same with males as
well?
Very
seldom;
maybe one in every 10
cases. This is because the
female guests are usually
invited for their talent and
their sexy bodies, whereas
men are usually invited

mainly because of their
talent only. We should not
blame all of this on the
host of “El Ritmo de la
Noche.” He is only imitating and practicing what is
already out there, within
the society itself. His only
fault is blindly following
and encouraging what is
out there, and not doing
the opposite.
Things aren’t much different in the case of other
powerful visual media,
such as movies. For instance, a research in 1988,
on the topic of x-rated
movies reveals some
more interesting facts.
According to this research, 58% of the female
characters are composed
of secretaries, students, or
housewives, whereas 62%
of male characters are
professionals or business
owners. 4
These are just a few examples of the many more
that are out there, clearly
demonstrating how television and cinema, which
are of the highest influential means in our day and
time, encourage and promote contrasting gender
roles in society. All that
one needs is a bit more
awareness in order to see
the intensity with which
these messages are advertised: the messages that
hold women to be owners
of sex and beauty, and
men, money and power.
Through nonstop routine
repetition, such messages
gradually turn into societal norms in people’s everyday lives.
How do publications
shape men and women’s
personalities?

Teenage Magazines
Being a teenager means
belonging to the age
range of 13 to 19. This is
a sensitive period, in
which a large portion of
each person’s individual
characteristics is shaped,
especially in the earlier
parts. Within this age
range, a person’s mind is
much like a blank slate,
and easily flexible. Thus,
a very large part of what
(Continued on page 3)
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Here is the problem: women are heavily exposed to the wrong message
from early childhood, which comes to
them from various directions and
sources. On one hand, parents, who
themselves have become victims of
such flawed teachings as they have
grown up; play a strong role in delivering this message. On the other hand,
visual media, such as television, cinema, magazines, and other such powerful sources, continuously deliver the
same harmful message to young
women. The message is that sex is
undoubtedly the most, if not the only,
influential means and weapon that a
woman has in trying to attract men
and to become successful in her personal and social life.
I use the word “visual” in describing
my intended type of media because
media such as fashion and beauty
magazines have more pictures and
illustrations than other media types,
such as the newspaper. Our era is governed more by graphic, rather than

IRAQ: Islamic extremists target
women in Basra
BAGHDAD, 2 January 2008
(IRIN) - One hundred and

A meaningful comment
from a viewer of an
Arabic music video titled: Iraq: a new country, featured in U-tube
http://
www.youtube.com/
watch?v=Pcy73JpH5ak

The new Iraq is partly shown
in this video. The worst is
not recorded yet. Women for
examples are killed for not
wearing the veil. So far 45
are dead in basra,remember
Iraq gave equal rights to
(Continued on page 7)

Women not 'properly' dressed are
targeted by extremists in Basra

thirty-three women were
killed last year in Basra, Iraq’s
second largest city, either by
religious vigilantes or as a
result of so-called "honour"
( Continued on page 8 )

Foundation
Of Christianity
By: Karl Kaotsky

Translated BY: Ahmad khazei

(part3)
BOOK ONE:
THE PERSON OF JESUS
THE DISPUTE OVER THE
CONCEPT OF JESUS
THE factual core of the early
Christian reports about Jesus
is at best no more than what
Tacitus tells us: that ill the
days of Tiberius a prophet was
executed, from whom the sect
of Christians took their inspiration. As to what this prophet
taught anti did, we are not yet
able, even today, to say anything definite. Certainly he
could not have made the sen( Continued on page 6 )
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In the Arabian Peninsula
when
Mohammed
proclaimed his being the messenger of God in the Mecca
city, the people and women
in particular had much more
freedom and liberty in contrast with what Mohammed
envisioned, and only less
than a handful of people
gathered around him in the
beginning.
And it was due to this very
reason that when they were
intending to kill him he was
compelled to escape to Medina from Mecca.
Then, as it was said before,
in Medina, and only after
changing his tactic and at-

tacking Caravans,*( The first
attack is called “Saryat-alNakhlah”. It happened in the
second year after moving to
Madina, and in a situation in
which Mohammed still didn’t have enough supporters
to be militarily able to attack
caravans, as a new way to
gain power and influence.
So, he chose to attack Mecca
caravan in a time within the
for months of Rajab,
Zighaadeh, Zihaje and Moharam, when Arabs traditionally never attacked each
other. In these months caravans moved secure without
protection. That’s why they

Exclusion of Women
from the social/public domain
Ahmad khazaei
The transition from the matrilineal society to the patriarchal society resulted in a drastic change in the social status
of women. This was, also a
transition from a communal
society to a society based on
private property, and the exploitation of man by man.
Because of this exploitation,
some members of society
amassed a huge wealth. Now,
the patriarchal society needed
children to inherit this wealth
from their fathers: in order to
inherit, it was necessary for
the children to incontestable

fathers, it was necessary for
them to identify themselves
with their fathers [1]. So, the
practice of group marriage
was replaced by monogamy.
The monogamous family was
monogamous only for women
not for men. Prior to this
change, because all the members of society identified
themselves with their mother
rather than with their father
women were highly respected.
With the advent of the patriarchal – monogamous family,
women’s status was reduced
(Continued on page 6 )

(Continued on page 4 )
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Basra Killing Women...
killings, a report said on
31 December. The report,
released by Basra Security
Committee at a conference
on women’s rights in the
city, said 79 of the victims
were deemed by extremists to be "violating Islamic teachings", 47 others died in "honour" killings and the remaining
seven were targeted for
their political affiliations.
"The women of Basra are
being horrifically murdered and then dumped in
the garbage with notes
saying they were killed for

deemed to be behaving
against their [the extremists’] own interpretations,"
al-Moussawi
said.
The Basra office of Iraq’s
radical Shia religious
leader Muqtada al-Sadr
said his movement opposed the killings and
blamed "gangs with foreign support [which are
out] to defame the religious movements".
"It is a sin," said Harith alEthari, a spokesman for al
-Sadr’s office in Basra,
not to wear a headscarf.
"But killing women is a
bigger sin," al-Ethari said.
"There is a concrete religious principle that says

Some women are determined to continue their jobs
despite the threats they face
violating Islamic teachings," Bassem alMoussawi, head of the
committee and a member
of Basra’s Provincial
Council, told the conference. "Sectarian groups
are trying to force a strict
interpretation of Islam…
They send their vigilantes
to roam the city, hunting
down those who are

that wearing makeup and
foregoing a headscarf in
public is a sin, but it must
not be dealt with like
this,"
he
said.
Graffiti
Before the US-led invasion in 2003, Basra was
known for its mixed population and active night
life. Now, in some areas,
graffiti messages threaten

any woman who wears
makeup and appears in
public with her hair uncovered: "Your makeup
and your decision to
forego the headscarf will
bring you death," reads
graffiti in the city centre.
Throughout Iraq, many
women wear headscarves,
while others wear a full
face veil, although secular
women are often unveiled.
In recent years, armed
Islamic extremists in
some parts of the country
have sometimes forced
women to cover their
heads or face punishment.
Christian women also
t a r g e t e d
Christian women have
even been forced to wear
headscarves in many areas, including Baghdad.
On 11 December the bodies of a Christian woman
and her brother were
found in a Basra rubbish
dump, police and church
officials said on condition
of
anonymity.
A 20-year-old English
student at Basra College
of Arts has not been seen
since she left her college
last year following harassment by male students for
using makeup and not
wearing a headscarf.
"I'm from a secular family, but respect for Islam’s
instructions and wearing
make-up and foregoing
the `hijab’ (headscarf)
doesn’t mean that I’m a
bad woman," she told
IRIN in a phone interview
from Baghdad on condition of anonymity.
She said she was stopped
once by two fellow students and ordered to cover
her hair and stop wearing
makeup "otherwise it's
better for me not to attend
class".
■■■

(Continued from page 1)
SEXISM IN TORAH…..

to that of a “domestic
slave [1], and they were
subjected to numerous
restrictions, including:
1- Only men are counted
in the case of any social
event (e.g. war, etc.).
Numbers 1:2 : In this
verse Moses takes a poll
of all the men who are
able to fight in war,
women
aren’t
even
counted in the census.
2- Women can’t go into
the presence of god socially (men are ordered to
come into the presence of
God 3 times a year, but
not women).
Exodus 223:17 Three
items in the year all thy
males shall appear before
the LORD God.
3- Women are not allowed
to make vows, pledges
and contracts. (Num. 30:2
-15)
A woman's vow, pledge
or contract is not necessarily binding on her. It
has to be approved by her
father, if she is living in
his house, or by her husband, if she is married. If
a father/husband does not
endorse his daughter's/
wife's vows, all pledges
made by her become null
and void: Numbers 30:316
30:5 But if her father disallow her in the day that
he heareth; not any of her
vows, or of her bonds
wherewith she hath bound
her soul, shall stand: and
the LORD shall forgive
her, because her father
disallowed her. 30:6 And
if she had at all an hus-

band, when she vowed, or
uttered ought out of her
lips, wherewith she bound
her soul; 30:7 And her
husband heard it, and held
his peace at her in the day
that he heard it: then her
vows shall stand, and her
bonds wherewith she
bound her soul shall
stand. 30:8 But if her husband disallowed her on
the day that he heard it;
then he shall make her
vow which she vowed,
and that which she uttered
with her lips, wherewith
she bound her soul, of
none effect: and the
LORD shall forgive her.
4- Women’s testimony
has no value, and they can
not stand as a witness.
According to the Torah, a

man can accuse his wife
of being unchaste, but her
wife can not do the same
and her testimony will not
be considered at all. The
accused wife has to be
subjected to a trial by
ordeal. (Num. 5:11-31). If
she is found guilty, she
will be sentenced to death.
If she is found not guilty,
her husband will be innocent of any wrongdoing.
Besides, if a man takes a
woman as a wife and then
accuses her of not being a
virgin, her own testimony
will not count. If the parents could not prove the
innocence of their daughter, she would be stoned
to death. If they are able
to prove her innocence,
the husband would only
be fined one hundred
shekels.
(Deuteronomy
22:13-21)
The exclusion of women
from the social domain is
reflected in their incapability to sign any contract,
or to make any vow or
pledge without their father’s or their husband’s

consent: a woman's vow
is not necessarily binding
on her; it has to be approved by her father, or,
if she is married, by her
husband.
A woman, according to
the Torah ,has no legal
status [4]:
"But if her father forbids
her when he hears about
it, none of her vows or
the pledges by which she
obligated herself will
stand ....Her husband may
confirm or nullify any
vow she makes or any
sworn pledge to deny
herself" (Num. 30:2-15)
30:3 If a woman also vow
a vow unto the LORD,
and bind herself by a
bond, being in her father's
house in her youth;
30:5 But if her father
disallow her in the day
that he heareth; not any of
her vows, or of her bonds
wherewith
she
hath
bound her soul, shall
stand: and the LORD
shall forgive her, because
her father disallowed her.
Why is it that a woman's
word is not allowed to
make any pledge, sign
any contract or do business without the consent
and the approval of her
father or her husband?
The answer is simple:
because she is owned by
her father, before marriage, or by her husband
after marriage. The father's control over his
daughter is so absolute
and total that he can sell
her as a slave.
■■■
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And out of the gospels and
the acts of the apostles,
similarly, we can not learn
anything definite as to the
life and doctrine of Jesus,
but very valuable things
about the social character,
the ideals and aspirations
of the primitive Christian
communities. When Bible
criticism uncovers the
different layers that lie
one on top of the other in
these writings, it enables
us to follow the development of these communities, at least to a certain
extent,
while
the
"heathen" and Jewish
sources make possible an
insight into the social
driving forces that were
acting upon primitive
Christianity at the same
time. So we are able to see
and understand it as the
product of its time, and
that is the basis of any
historical knowledge. Individuals can influence
society too, and the portrayal of outstanding individuals is indispensable
for a complete picture of
their time. But in terms of
historical epochs, their
influence is only transitory, merely the outer ornament which strikes the
eye first in a building but
says nothing about its
foundations. But it is the
foundations that determine
the character of the structure and its permanence. If
we can lay them bare, we
have done the most important part toward understanding the whole edifice.
Footnotes
[7] Salvioli. Le capitalisme
dans le monde antique, 1906,
p. 243.
[8] Römische Geschichte,
vol. I, p. 809.
Geschichte, III, 14.
[10] Ordinarily gold was
worth 4000 sesterces the
pound. Caesar's Gallic lootings brought its price down
in Italy by fully one-fourth.
[11] History of the Civil
Wars, Book II, chap, 3. Appian testifies that the Parthians had not shown the
slightest hostility. The war
against them was therefore
nothing more than a robber
expedition.
[12] Applan, History of the
Civil Wars, Book II, chap.
15.
■■■
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NEW IRAQ…..

entire world, and is a
God granted advantage
for any nations under
any circumstances.Why
do you, the devious ones,
continue reading the
verses
on
"Rahmat" (benevolence)
of Quran, instead of
verses
of
Ghetal
(killing)?” 14

women in 1959 and no
regime dared to change
until the invasion which
brought to power the
Islamists mullahs and
their
militias.Christians

In fact since Islam had
deliberately imposed itself
through force and terror,
consequently no other
course could remain for
its accomplishments except through violence and
force.
Just like today
when Bin Laden, Talibans
and alike have no other
perception than to move
forward their primitive
plans, by murdering and
terrorizing.
1- 48:20, Quran, Translated by Dr. Muhammad
Taqi-Ud-Din-al-Halali,
and Dr. Muhammad
Muhsin Khan. Also, look
at Verses # 15 and 82 of
Maedeh Sorath, 9:29 and
some other instances.
2- Yaghoobi History, vol.
2 p.35, In An introduction
on Islamology, Ali Mir
Fetroos, vol. 2, p. 67 persian,3th edition
3- Ghasem-ebn-e-Salam,
Al-Amval, p. 7 and Samhoodi,Vafa-al-vafa, pp. 3,
153. In An introduction
on Islamology, Ali Mir
Fetroos, vol. 2, p. 66, Persian, 3rd Edition.
4- Tajarob-al- Salaf, p. 13
in Mir fetroos , Ibid, v. I,
p. 36.
5- Ibne khaldoon, Introduction, vol. 1, pp. 391-2
in Mir Fetroos , Ibid, v. 1,
P.36.
6-Sirat-e-Rasool-al-lah
(Siyaron-nabi), v.1, p.
655. In fetros v.1, p. 38.
7- Dashti Ali, 23 years,
Persian, P.308.
8- Ibid.
9- Ibid., P. 305.
10- Ibid., P. 307.
11- Bowker John, Oxford
concise dictionary of
world Religions.
1 2 - S h o j a -e l -d e e n
Shafa ,“Tavalodi Digar”,
Persian edition, published
in the USA, pages 419.
13- Khomeni (Ruhollah)’s
speech in February 3rd
1985 on the occasion of
Fajr Decade (Decade of
Dawn).
14-Khomeni’s speech on
a day of commemoration
for Islamic Prophet’s date
of birth on December 21st
1984.

and other religious minorities have fled the
country
or
liquidated,journilist if they do
not toe the official directions of the Iraqi Mullahs
are killed or forced to
flee ,students are forced to
attend religious meetings,acceptence at colleges and universities are
allocated by the ruling

on one month recess to go
to Haj where most of them
went last year while the
people are waiting for
some measures to improve
their daily life and basic
services
they
require.Mr.Bush ,Ms Rice
and Dr.Henry Kissinger

received Abdul Aziz Alhaeem chairman of Iraqi
Islamic High council who
leads Bader Militias.Bader
is
established ,financed ,trained
and controlled by Iranian
Theocracy.Al-hakeem
only achievement when he
was president of ruling
council established by
Bremer was the abolition

A Real Democracy

militias, most key positions in the central government and governorates
are run by ignorant people
who have no education or
only attended religious
classes, security and police officers never went to
schools most of them are
illterate.Those people are
building our new Iraq that
become the first in the
world in the level of corruption ,our parliament
members mostly religious
fanatics one way or another, today they decided

of the law which gave
equal rights to women.
One can not understand
the close connection he
has with both the USA
administration and the
Iranian
Ayat
Allahs.Cheny today announced that by 2009 Iraq
will be the oasis of democracy in the Middle
East, maybe under the
guidance and control of
Al-hakeem.Thanks
Mr.Cheny for such a democracy and such a new
country. ■■■

Biblical/Pentateuch Intolerance:
written by Charlotte

I see so many religionists rant and rave about how
Atheists are “not tolerant of believers and have no respect for their faith”. To non believers this claim is absurd. For intolerance of various religions is the foundation of Judaism, Christianity, Muslim and many other
orthodox communities. Matter of fact, the Bible and
Pentateuch commands religious intolerance in MANY
verses, even to the point of KILLING people for their
beliefs. Here then, are a few choice verses that show
just how intolerant these religionists are of other believers and nonbelievers. We shall start with the two verses
that helped to inflict one of the biggest mass murders in
history, the Inquisition.
Woman with “familiar spirits” must be stoned to
death. Leviticus 20:27
“Thou shalt not suffer a witch to live.” Exodus 22:18
Kill those who are not Christian or Jewish:
You must kill those who worship another god. Exodus
22:20
Kill any friends or family that worship a god that is different than your own. Deuteronomy 13:6-10
Kill all the inhabitants of any city where you find people
that worship differently than you. Deuteronomy 13:1216
Kill everyone who has religious views that are different
than your own. Deuteronomy 17:2-7
Kill anyone who refuses to listen to a priest. Deuteronomy 17:12-13
Kill any false prophets. Deuteronomy 18:20
Any city that doesn’t receive the followers of Jesus will
be destroyed in a manner even more savage than that of
Sodom and Gomorrah. Mark 6:11
Jude reminds us that God destroys those who don’t believe in him. Jude 5
Ignorance is bliss. Christians should not practice
free inquiry nor socialize with non Christians:
Don’t associate with non-Christians. Don’t receive them
into your house or even exchange greeting with them. 2
John 1:10
Shun those who disagree with your religious
views. Romans 16:17
Paul, knowing that their faith would crumble if subjected
to free and critical inquiry, tells his followers to avoid
philosophy. Colossians 2:8
Judge other religions for not following Christ:
Whoever denies “that Jesus is the Christ” is a liar and
an anti-Christ. 1 John 2:22
Christians are “of God;” everyone else is wicked. 1
John 5:19
The non-Christian is “a deceiver and an anti-Christ” 2
John 1:7
Anyone who doesn’t share Paul’s beliefs has “an evil
heart.” Hebrews 3:12
False Jews are members of “the synagogue of Satan.”
Revelations 2:9, 3:9
Here are my two personal favorites:
Everyone will have to worship Jesus -- whether they
want to or not. Philippians 2:10
A Christian can not be accused of any wrongdoing. Romans 8:33
■■■
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sation the early Christian
reports
describe,
or
Josephus who relates so
many trivialities, would
certainly have spoken of
it. Jesus' agitation and his
execution did not get the
slightest attention from his
contemporaries. But if
Jesus really was an agitator that a sect honored as
its champion and guide,
the significance of his
person must have grown
as the sect grew. Now a
garland of legends began
to form around this person, pious minds weaving
into it anything they
wished their model had
said and done. The more
this idealization went on,
the more each of the many
currents within the sect
tried to put into the picture
those features that were
dearest to it, ill order to
lend them the authority of
Jesus. The picture of Jesus, at it was painted in
the legends that were first
passed from mouth to
mouth, and then put down
in writing, became more
and more the picture of a
superhuman person, the
epitome of all the ideals
the new sect developed;
but in the process it became an increasingly contradictory picture, whose
several features no longer
harmonized.
When the sect achieved
firm organization and became a comprehensive
church in which one definite tendency prevailed,
one of its tasks was the
formation of a fixed
canon, a list of all the
early Christian writings
that it recognized as genuine. Naturally this included only works in
agreement with the prevailing tendency. All the
gospels and other writings
that gave a different picture of Jesus were rejected
as "heretical," as spurious,
or as "apocryphal," not
quite trustworthy; they
were no longer disseminated, in fact they were
suppressed so far as that
was possible, and copies

of them were destroyed,
so that only a few of them
have come down to us.
The works received into
the canon were then
"edited," to get them into
as much concordance as
possible; but fortunately
the job was done so clumsily that traces of earlier,
divergent accounts may be
seen here and there and
betray the course of development.
The aim of the Church,
namely to assure the unity
of opinions within it by
this process, was not attained and could not be.
The development of social
relations kept producing
new diversities of views
and endeavors in the
Church. And thanks to the
contradictions that remained in the picture of
Jesus recognized by the
Church despite all the
editing and expurgating,
these variations could
always find something in
that picture they could use
as a point of attachment.
Thus the clash of social
contradictions came to
appear within the framework of the Christian
Church as a mere dispute
over the interpretation of
the words of Jesus, and
superficial historians think
that all the great (and so
often bloody) battles that
were fought in Christendom under the flag of
religion were nothing but
battles over words, a sad
sign of mankind's stupidity. But wherever a social
mass phenomenon is reduced to the mere stupidity of the men involved,
this alleged stupidity
merely shows lack of understanding on the part of
the observer and critic,
who has not been able to
orient himself in a way of
thinking that is strange to
him, and to penetrate to
the material conditions
and forces that underlie it.
As a rule it was very real
interests that were at grips
when the various Christian sects fell out over the
interpretation of Christ's
words. It is true that with
the rise of the modern way

of thinking and the eclipse
of the clerical mode of
thought the conflicts over
the conception of Jesus
have lost more and more
of their practical importance and sunk to mere
hair-splitting on the part
of theologians, who are
paid precisely to keep the
clerical mode of thought
alive as long as possible,
and have to do something
for their money.
Recent Bible criticism,
which applies the methods
of historical research and
analysis of sources to the
biblical writings, has
given the dispute over the
personality of Jesus a new
fillip. It shook the traditional picture of Jesus; but
since it was carried on, for
the most part, by theologi-

formations that this conception has constantly
undergone, in the fading
of its old features and its
illumination in new colors, we have the most
delicate instrument for
measuring the changes in
contemporary life, from
the heights of its spiritual
ideals to the depths of its
most material actions.
This picture of Christ
some times has the lineaments of a Creek thinker,
then those of the Roman
Emperor, then those of
the feudal lord of the
manor, of the guild master, of the tormented
villein and of the free
citizen; and these traits
are all true, all living, so
long as the theologians of
the school do not under-

ans, it stopped short of the
position first formulated
by Bruno Bauer and later
by others, in particular by
A. Kalthoff: this was the
position that, in view of
the condition of the source
materials, no new conception of Jesus could be
formulated. The new Bible criticism keeps searching for such a new conception, always with the
same result that the Christendom of previous centuries had produced: each
theologian painted into
the picture of Jesus his
own private ideals and
spirit. Like second century
descriptions of Jesus,
twentieth-century ones do
not
show what Jesus
really taught, but what the
makers of these descriptions wish he had taught.
Kalthoff points up these
vagaries keenly:
"From the standpoint of
social theology the conception of Christ is the
most sublimated religious
expression of every active
social and ethical force in
an epoch; and in the trans-

take to prove that the single traits of their time are
just the ones which are
the original and historical
traits of the Christ of the
gospels. At most these
traits acquire an appearance of being historical
from the fact that at the
time when Christian society was developing and
taking form the most divergent and even contradictory forces collaborated, each one having a
certain similarity with
forces operating today.
Now the picture of Christ
we have today seems very
contradictory at first
glance. It still has some of
the traits of the old saint
or the heavenly monarch,
together with the modern
features of the friend of
the proletariat, or even of
the labor leader. But that
is only the expression of
the innermost contradictions that our time is shot
through with." And earlier
he says: "Most representatives of so-called modern
theology use the scissors
on their excerpts in accor-

dance with the critical
method dear to David
Strauss: the mythical part
of the gospels is cut away,
and what is left is supposed to be the historical
nucleus. But finally even
this nucleus got to be too
thin in the hands of the
theologians.... In the absence of all historical precision, the name of Jesus
has become an empty
vessel for Protestant theology, into which every
theologian pours his own
thoughts. One of them
makes Jesus a modern
Spinozist, another makes
him a socialist, while the
official professorial theology naturally looks at him
in the religious light of the
modern state and recently
has come to present him
more and more as the religious representative of all
those efforts that today
claim a leading place in
the State theology of
Greater Prussia." [10]
It is no wonder then that
secular
historiography
feels no great need for
investigating the origins
of Christianity if it starts
from the view that Christianity was the creation of a
single person. If this view
were correct, we could
give up studying the rise
of Christianity and leave
its description to our poetic theologians.
But it is a different matter
as soon as we think of a
world-wide religion not as
the product of a single
superman but as a product
of society. Social conditions at the time of the rise
of Christianity are very
well known. And the social character of early
Christianity can be studied with some degree of
accuracy from its literature. To be sure, the historical value of the gospels and the Acts of the
Apostles can not be set as
any higher than that of the
Homeric poems or the
Nibelungenlied. They may
deal with historical personages, but their actions
are related with such poetic freedom that it is impossible to get anything

like a historical description of those personages,
quite apart from the fact
that they are so mixed up
with fabulous creatures
that on the basis of these
stories alone it can never
be determined which of
the characters are historical and which are invented. If we knew nothing about Attila but what
the Nibelungenlied says
about him, we should
have to say, as we must
about Jesus, we do not
even definitely know
whether he lived or not, or
whether he is just as
mythical a character as
Siegfried.
But such poetical accounts are invaluable for
the understanding of the
social conditions under
which they arose, and of
which they give a true
reflection no matter how
freely their authors may
have invented individual
facts and personages. The
extent to which the story
of the Trojan War and its
heroes rests on a historical
basis is obscure, perhaps
for ever. But as for the
nature of social conditions
in the Heroic Age, we
have two first-class historical sources in the Iliad
and the Odyssey.
Poetical creations are often far more important for
understanding a period
than the most faithful historical accounts. For the
latter merely communicate the personal, the
striking, the unusual,
which has the least permanent historical effect; the
former furnish us with a
look into the daily life and
labor of the masses, which
works continually and
lastingly and has the most
permanent effect on society, but which the historian does not take note of
because it seems to him to
be so obvious and
wellknown. Thus in Balzac's novels we have one
of the most important
historical sources for the
social life of France in the
first decades of the nineteenth century.
(Continued on page 7)
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Arab aristocracy – who
had now joined Islam,
came to power.
Therefore, most of the
members of this new aristocracy like Osman (the
third Khalif) had come
from the same old aristocracy, and were among the
wealthiest Arabs of the
past. They had joined to
Islam when it had evolved
through these wars, genocides and plunders, to a
powerful power and therefore, its good fortune had
started to rise. So, for
those who were instantly
after power it was natural
to join it.
Consequently, all those
who were in company
with Mohammad, were
either among the richest
Arabs from the past, like
Omar(the second Khalif
after Mohammad) and
Ossman (the third Khalif)
who had tripled their
wealth by joining Islam,
or were common people,
like Ali (the fourth Khalif)
who had nothing before
joining Islam, and got
extremely wealthy afterward.
Mohammed himself, belonged to the second
group. He gained a lot of
wealth both by marrying
Khadihjeh, and having his
exclusive share of the
plunders and booties, justifies by the verses he initiated by himself in the
name of the God.
According to these verses*
( And know that whatever thing you gain, a
fifth of it is for Allah and
for the Apostle and for
the near of kin and the
orphans and the needy
and the way-farer.” 8:41,
Quran, Shakir M. H.,
Translator. ), one fifth of
all booties in the war and
all the belongings of the
defeated commander.2 or
king belonged to him.
Consequently, when he
died he owned lots of villages as his land properties. Some of them
were:“Borgha”, “Dalal”,
“Awaf”,
“Safieh”,
“Mossib”,
Hasna”,
“Salaleh” “Mashrabe-eOmme-Ibrahim” , “Vati”,
and more. 3
Another example was
“fadak”, one of the richest
villages in Arabia, over
which there was a fierce
fight between Ali and
“Abubakr”, after the death

of Mohammed. It was for
this village that Ali didn't
support Abubakr, for a
while. These were only
his land belongings.
Also, when Mohammed
died a dispute erupted
between his cousin Ali
and his uncle “Abas” over
his heritage
Ali was Mohammed’s
cousin and 4th khalif. Before Islam he was a regular Arab with no wealth.
Later on, after taking part
in many wars in favor of
Islam he gained a huge
amount of wealth. Only
the annual income of one
of his palm garden was
40000 Dinner (160-kilo
gold). 4
The list of “Sabeghoon”*
( those who joind him
from the beginning. )
and “mogharaban” ( *
those who were with and
close to him. ) who were
the closest people to the
god and his messenger, as
Quran
says,
were:
Khadije, Abubakr, Osman, Zobeir, Abd-alRahman-ibn-e-O’f, Saadibn-abi-Vaghas,
and
Talhe.
Ossman was Mohammed’s son in law, and 3rd
khalif. He left 100,000
dinar (400 kilos gold), one
million Derham cash and
a vast herds of horses and
camels – the value of his
lands was 200,000 dinar
(800-kilo gold). 5
Zobeir was a very rich
person from the beginning, and one of the people who joined Islam very
early. He was one of the
Mohammed’ cousins
The value of only one
piece of his heritage was
40000 Dinar (200-kilo
gold). He owned 1000
male slaves, 1000 female
slaves and 1000 horses,
plus 11 houses in Madina,
and various houses and
lands in Basra, Koofa,
Fastat, and Eskandarie.6
He left up to 35,000,000
Derham. 7
Abd-al-Rahman-ibn-eO’f, left 2,000,000 Derham after his death. 8
Saad-ibn-e-abi-Vaghas,
one of the closest people
to Mohammed, died at age
of 55 in his palace in
“Madina”
named
“Aghigh” and left behind
200,000 Derham. 9
Talhe left 30,000,000 Derham as well. 10
And finally Omar, the
second Khalif was so rich
that when he was going

to marry “Omm-e- Kolsoom”, Ali’s daughter, he
paid ten thousand dinar (*
the standard gold coin of
the ancient Muslims and
one of the great commercial currencies in Arabia
and in the Islamic empire.)to Ali, only as bride
price (mehr).
Later, when Islam gained
strength and its star of
fortune was on the rise
due to those battles, and
genocides and robberies,
the elite of Ghoreish*
(One of the largest tribes
of Arabic Peninsula residing at Mecca and surrounding areas. ) and
other tribes who had always been hungry for
power were left with no
reason to reject joining
him in the masquerade of
combating for god and so
forth.
Therefore, no wonder that
all Mohammed’s associates, from “Abu Baker”
up
until
“Omar”,
“Ossman” and “Ali” were
all either the richest Arabs
around, or they were becoming so thorough by
getting their hands in a lot
of wealth and belongings
by joining the Islamic
religion.
So was the Prophet himself, who had his exclusive share of the plundered materials, belongings, wealth, and captive
women.
Hence, after they took
over the whole Arabian
Peninsula through attacking Caravans, capturing
people's belongings and
genocide and waging wars
against other tribes and
consequently escalating
themselves to the level of
a state, then proceeding
forward for their Imperialistic
ambitions,
they
started attacking other
countries.
Then Through threats,
taxation
and
Islamic
Jazieh* ( That was a form
of Taxation-Extortion that
was imposed on NonMuslims in conquered
countries (territories), to
force them to submit to
Islam (become a Muslim),
because of the financial
consequences.
That is
exactly what the Catholic
Conquistadors did in
Mexico and other parts of
the Americas in order to
convert the Indians forcefully into Christianity. )
they made people in defeated countries to accept
Islam forcefully.

In fact even after all these
developments, still Muslims compared to their
rival civilizations, were
much more backward.
That’s why their warriors
destroyed many manifestations of civilization and
advancement in the captured lands that were
much more civilized and
ahead in history.
Muslims burned the largest libraries of science of
that era in Persia (Iran),
and other locations based
on the self-proclamations
that all sciences are within
Quran itself and therefore
scientific documents are
of no use.
In addition, to each and
every scientist and philosopher who would dare
to put unfounded and
meaningless verses of
Quran under scientific
reasoning and logic were
tagged as heretics and
their books would be
burnt, then he’d be killed
or exiled.
The greatest physician and
scientist of the 9th and
10th century, Zakaria
Razi, who is well known
as the discoverer of alcohol was blinded through
being hit on his head with
his own books.
The majority of his 271
scientific books and papers have been translated
into Latin. AlHaavie, his
large medical encyclopedia was translated into
Latin in 1279 AD, with 5
times being reprinted in
Europe.
Ibn-EMoghaffa',(His real name
was
Abd-Al-Lah-IbneMoghafa'. He was killed
by Kalif Mansoor, when
he was 36years old.
)* the great Persian researcher and translator
who translated numerous
Greek and Persian literatures to Arabic was burnt
alive in fire in 763 AD
when he was accused of
being atheist.
Ibn-al-Arabi Muhyi alDin, a great Sufi mystic
thinker (1165-1240) was
another victim of the Islamic terrorism in that
time.
He synthesized Hellenic,
Persian, and Indian systems of thought into his
own particular system
called “unity of existence”. More than 800
works have been attributed to him and some that
about 400 claims it have
survived.

For his thoughts, finally
he was suspected of pantheism, and after the
Ulama (religious leaders)
in Egypt denounced him
as a “heretic”, they try to
assassinate him.– 11
At the age of 62, the Arab
philosopher Al-Kandee,
who had supported for
reconciliation
between
Logic and Theology, what
Wahabis and Bin laden
call deviation, received 52
lashes. Books in his library were destroyed and
thrown into Dejla River,
which
consequently
caused his death due to
the depression and psychological pressures following this dramatic
event.- 12
Scientific achievements*
( Unlike what contemporary historians have often
said in order to project a
politically correct image
of Islam.) and developments through Islam’s
Empire were, not only
unrelated to Islam, but
that in fact they were materialized in the struggle
against it. Such struggles,
due to the backwardness
of Muslims, were much
more bloody and horrific
than what was seen later
in Europe.
So, the development and
growth of science in Islamic Empire was done
decisively by those who
dared to have doubts
about
Mohammad’s
prophecy and delivered
messages or by those who
were struggling to set up
reason, against Islamic
blind Sharia.
Islam’s strife from the
beginning was nothing but
warfare, plundering and
genocide, spreading superstitious nonsense as
their propaganda and
blocking the path of
knowledge and scientific
developments.
Even Shiite Muslims
whom Wahabis condemn
due to their alleged diversion from real Islam, not
only have any hesitation
to admit these historical
facts, but further, they
emphasize on them as the
best way for their progressions.
Ayatollah Khomeini, the
deceased leader of world
Shiites admitted that:
"Quran utters: kill, knock
and incarcerate them,
your proclamation is misapprehension of empathy. Compassion they are
not, defiance of the lord

they are. If Amir-AlMomenin *(* As often
said by shiites, Amir-AlMomenin is a reference to
Ali,
who
was
the
prophet’s cousin who is
generally known as the
forth Khalif of sonnies
and the first Imam of shiites. He is the one who
accompanied with Zobeir,
only in one day cut off the
heads of 700 people of
Bani Ghoraize tribe, by
the order of Mohammed,
and as it was mentioned
before, this whole massacre was a punishment for
their rejection of Islam.)
wanted to act with negligence, he wouldn't be
pulling out his sword and
kill 700 individuals at
once. With trial and imprisonment the work is
not done and such childish sentiments are not
actions of wisdom.” 13
In addition, the deceased
Ayatollah Khomeini believed that not only war
was anticipated by his
faith as a fundamental
basis of Islam, further he
said firmly that it has always been one of the inevitable principles of all
the Semitic religions. In
his view:
"A faith without war is
defected. If they had
given a chance to Jesus,
he would act in the same
order Moses and Noah
had acted. Those who
perceive that Jesus was
just an advisor of a sort,
principally possessed less
of such actions, meaning
that he did not have the
courage and strength for
battles and so forth.
These people harm the
Jesus’ prophecy and
message. Since messengers do own swords, they
have battles, and fight to
rescue people. Just like
all our Imams who were
soldiers, and wore soldier‘s outfits and went to
battles and all killed humans. Those who say
that Islam is not the religion of combat and Islam shouldn't murder do
not comprehend Islam.
Quran states: war; war;
meaning those who follow Islam, should continue the war until Fetneh (evil, trouble, whatever that does not match
the theocracy’s ordain),
is pulled off of the world.
War is beneficial for the
(Continued on page 7)

11 Rowshangar Volume. 1 No. 11 January 2008

متن زﯾر تفسير ﯾکی از بينندگان ساﯾت "ﯾو تيوب" بر روی اﯾنترنت است که در مورد آھنگ زﯾبا و تکان دھنده ﯾک خواننده عرب در مرثيه عراق وﯾران شده
نوشته شده است .از آنجا که نوﯾسنده خود احتماال عراقی و در تماس با کشورش می باشد اميدوارﯾم برای شما جالب و آگاه کننده باشد

http://www.youtube.com/watch?v=Pcy73JpH5ak

عراق جدﯾد تا اندازه ای در اﯾن آھنگ-وﯾدئو به
نماﯾش گذاشته شده است .تازه چيزھای
خيلی بدش را فيلمبرداری نکرده اند .مثال ٌ زنھا
را برای نداشتن حجاب می کشند .تا به حال
 45نفر در بصره به قتل رسيده اند .به خاطر

پارسال ،مراسم حج را به جا
آورند .و اﯾن در حالی است که
می باﯾست نيازھای فوری
زندگی روزمره مردم را مورد
بررسی قرار می دادند ،برای
بھبود وضعيت زندگی آن ھا و
تأمين خدمات اساسی مورد
نياز آن ھا تدابيرفوری الزم را
اتخاذ می کردند .آقای بوش،
خانم راﯾس و دکتر کيسينجر با
عبدالعزﯾزحکيم رئيس مجلس
اعالی اسالمی عراق که رھبر
سپاه بدر است مالقات می
توسط
بدر
سپاه
کنند.
آخوندھای اﯾران تأسيس شده،
متکی به کمک مالی آن ھا

است و توسط آنھا آموزش دﯾده و تحت کنترل
آن ھاقرار دارد .تنھا دست آورد حکيم در دوران
رﯾاستش برشورای حاکم برعراق ،که توسط پل
برمر امرﯾکائی تاسيس شده بود ،الغاء قانونی
بوده است که به زنان حقوق مساوی می
بخشيد .چيزی که خيلی دور از ذھن و غيرقابل
فھم است رابطه نزدﯾکی است که او ھم با
حکومت امرﯾکا و ھم با آﯾت ﷲ ھای حاکم بر
اﯾران دارد .چينی ،معاون رئيس جمھور امرﯾکا،
امروز اعالم کرد که عراق تا سال  2009تبدﯾل
به واحه دمکراسی در خاورميانه خواھد شد.
احتماال ٌ با فرماندھی و ارشاد الحکيم.
سپاسگذارﯾم آقای چينی برای
دمکراسی و چنين کشور جدﯾدی .

چنين

زھير

داشته باشيم که عراق در 1959حقوق
مساوی را برای زنان به رسميت شناخت و تا
قبل از حمله امرﯾکا به عراق ،که مالھای
اسالم پناه و تفنگچی ھای آنھا را به قدرت
رساند ،ھيچ ﯾک از حکومت ھای آن کشور
جرأت تغيير آن را به خود نداده بود .مسيحيان و
دﯾگر اقليت ھای مذھبی از کشور گرﯾخته اند
ﯾا سربه نيست شده اند ،روزنامه نگاران اگر از
خط مشی مالھا پيروی نکنند ﯾا کشته می
شوند و ﯾا ناگزﯾر می شوند که از عراق فرار
کنند .دانشجوﯾان مجبور می شوند که در
جلسات مذھبی شرکت کنند .پذﯾرش در
دانشگاه توسط مليشيای حاکم سھميه بندی
می شود .اکثر پست ھای کليدی در حکومت
مرکزی و حکومت ھا ی محلی را افراد بی
صالحيت و نادانی اشغال کرده اند که ﯾا ھيچ
گونه تحصيالتی ندارند و ﯾا فقط به مدارس

مذھبی رفته اند .مأموران پليس و نيروھای
امنيتی افرادی اکثراٌ بی سواد و فاقد ھرگونه
آموزش اند .اﯾن افراد اکنون دست اندر کار
ساختن عراق جدﯾدند -کشوری که از نظر
سطح فساد در جھان مقام اول را داراست.
اعضاء پارلمان اکثراٌ مذھبيانی چنان دوآتشه
وخرافاتی ھستند که امسال تصمييم گرفتند
ﯾک ماه مجلس را تعطيل کنند تا بتوانند ،مثل
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دفاع از سيستمی غير قابل دفاع
بعضی از رسوم ھستند که در جامعه تبديل به قانون
می شوند مثالً ما وقتی شخص مسن تر از خودمان
را می بينيم فوری به او سالم می کنيم و تشخيص
می دھيم که بايد به او احترام بگذاريم .البته اگر چنين
ھم نکرديم کسی به پليس گزارش نمی دھد که مثالً
فالنی به آن شخص مسن و محترم سالم نکرد و
احترام نگذاشت ولی اين بر خالف اصول انسانی و
مقررات اجتماعی است.
بارھا شنيده و يا ديده ايم که پسر يا دختری از
خانواده فرار می کند و با اين عمل چه بدبختی ھا
برای خود و خانواده خود فراھم می آورند .يا می
شنويم که سربازی از خدمت فرار کرده و بعد از
چند روز دژبان او را می گيرد و به پادگان می آورد
افسر فرمانده او را مجازات می کند .چون اين عمل
خالف ديگر مثل سالم نکردن به بزرگترھا و يا فرار
بچه ھا از خانه نيست .شايد زمانی اين خالف ھم
مثل ھمان فرار فرزندان از خانه بود.ولی ھم اکنون
برای حفظ نظم اجتماع تبديل به قانون شده  ،اين
سرباز مراعات قانون را نکرده و قانون او را به دو
ماه زندان وشش ماه خدمت اضافه محکوم می کند و
او مجبور به تحمل اين جزا ھست.
و اما اگر افسری از خدمت فرار کرد جرم او با آن
سرباز فرق می کند .جرم او با توجه به محل خدمت
و زمان خدمت محاسبه می شود و با جرم آن سرباز
خيلی متفاوت است .مثالً اگر او افسر جز باشد پاگون
او را می کنند و از خدمت اخراج ومدتی ھم بايد در
زندان به سر برد و در واقع زندگی او تباه می شود
و اما اگر آن افسر از رده باال باشد و بعضی اوقات
جرايم بيشتر و مثالً اگر اسلحه خود را ھم ھمراه
برده باشد ممکن است محکوميت اوبه پانزده سال
زندان و يا حبس ابد برسد اين قوانين تقريبا ً بين
المللی است و درھمه کشورھا مشابه ھم اجرا می
شود و کپی شده است .زمانی چند افسر از خراسان
فرار کردند و ھمين طور از تبريز که مرحوم
الھوتی شاعر بزرگ ھم در ميان آنھا بود ھمه اين
افسران غيابا ً محکوم به اعدام شدند.
حاال اين پرسش پيش می آيد که اگر فرمانده کل قوا،
قوای تحت فرمان خود را گذاشت و فرار کرد با او
چه بايد کرد .اعليحضرت محمدرضا شاه پھلوی در
بھمن  1357وقتی اوضاع را گرد آلود ديد به
کسانش گفت بابا من می ترسم .و به اميد اينکه باز
روزولتی پيدا می شود و امريکا ھم که ما را به
ھمين سادگی ول نمی کند .پس از چند روز بر می
گرديم؟ و يا شايد حقيقت را ھم دريافته بود و می
دانست اين رفتن از آن رفتن ھا نيست )پھلوان را
زنده خوش است(
من روزی در ھمين مورد با مرحوم تيمسار آريانا
صحبت می کردم فرزان دلجو و تيمسار معين زاده
ھم آنجا بودند .مرحوم آريانا در پاسخ من گفت :پس
چه کارمی توانست بکند يادم از آن قانون غم افزا
ولی افتخارآفرين بسيار قديمی ناخدا و کشتی و دريا
آمد .يادم آمد زمانيکه من جوان بودم در روز نامه ھا
خواندم يک کشتی ايتاليايی در مديترانه آسيب ديده و
در حال غرق شدن بود درآن زمان امکانات نجات
چنين کشتی ھا مثل حاال نبود و کشتی ھای نجات
نمی توانستند به سرعت خود را به محل حادثه
برسانند .ناخدای کشتی ھمه کارکنان و خدمه کشتی
را به عرشه کشتی فرا خواند و طی سخنانی گفت ھم
اکنون زمانی رسيده که اميد زيادی به نجات کشتی ما
نيست و به شما اکيداً دستور می دھم که فوری با
قايق ھای نجات از مھلکه دور شويد و مرا با کشتيم
تنھا بگذاريد و وصيت نامه خود را نيز به معاون
خود داد و گفت اين نامه را به ھمسر و فرزندانم
برسان .و آنچه فرمان می دھم يک فرمان نظامی

است و ھيچ يک حق تمرد از اين فرمان را نداريد.
ملوانان و خدمه با چشم اشکبار امر فرمانده را
اطاعت کردند و از دور نظاره گر غرق کشتی و
فرمانده بودند و می ديدند که او ھم ھمراه کشتی به
دريا فرو ميرود و در دقايق آخر که به بلندترين بخش
کشتی رسيده بود در حاليکه پاھای او در آب فرو می
رفت رو به ايتاليا ايستاد و فرياد می کشيد سالم بر
ايتاليا سالم بر دريا و سالم بر قانون و به آرامی
ھمراه کشتی به دريا فرو رفت و نام خود را در
رديف آنان که ھرگز نمی ميرند به ثبت رساند.
و حال ما می بينيم گروھی که آبشخور قديم را گم
کرده اند .نزديک سی سال است که فرياد می زنند
راديو می خرند تلويزيون تھيه می کنند و می گويند
مردم بياييد پسر شاھنشاه را به پادشاھی برگماريم
چرا که شاھزاده است و قطعا او اعمال پدرش را
جبران می کند ،درست است که او بچه بوده که
ازايران آمده ولی ايران را دوست دارد.
بياييد و مانع رسيدن او به تاج و تخت نشويد اين خانم
ھا و آقايان و شاھزاده منتظر السطنه نمی دانند که
ديگر سيستم حکومت فردی عمرش لب بام است.
مردم جھان اين زمان دارای تشخيص شده اند .دوست
دارند خودشان حکومت کنند ديگر قيم نمی خواھند.
درست است که ما سيستم واپس گرايی حکومت
شاھنشاھی را به گورستان فرستاديم و متأسفانه درگير
حکومت از چاله به چاه شديم ولی در البالی اين
دگرگونی مردم از چاله فرار کرده توانستند با ايجاد
دانشگاه ھا و مراکز تعليم و دانش بدون انديشه به
استبداد موجود خود را بسازند وآن مردم بنده و برده
را تبديل به يک گروه دانشور و دانشمند بسازند که
خوب می دانند چگونه گندزدايی کنند و به زودی از
زير خاکستر ھمين استبداد آنچه را که می خواستند
بيرون خواھند کشيد.
در ھر خانه ايرانی دسته کم يک دانشجو يا دانشمند
وجود دارد که آينده سازان مملکت ھستند .حاال شما
فکر می کنيد اين مردم می آيند افسارشان را دست
شاھزاده بدھند که تصورش را به خود شما واگذار
می کنم و حاال بفرماييد شاه بسازيم .اگر می خواھيد
شاه بسازيد.
چرا پسر و دختر شما را شاه نکنيم؟ چرا پسر من را
شاه نکنيد ،که نه پدرش خيانت کرده و اگر ھم کرده
ھمه نمی دانند.
دکتر مصدق را به فرمان امريکا يا انگليس به بند
نکشيده جوخه اعدام برای افسرانی که طرز تفکری
ديگری داشته اند بر پا نکرده خسرو گلسرخی را به
جرم معذرت نخواستن به چوبه دار و يا به زيرآتشبار
نکشيده .گذشته برآن سيستم قديمی و فرسوده شده اين
سيستم از غار بيرون آمد و چندين ھزار سال عمر
کرد و بعد ھم که عمرش به سر آمد مرد که مرد ما
يک زمان سوار االغ می شديم بعد دوچرخه آمد او را
پسنديدم و پس از آن اتومبيل آمد .ھميشه آورده ھای
تمدن را قبول کرديم ديگرحاال مضحک نيست که
سوار االغ بشويم و توی خيابان راه برويم!
وضع آينده ملکه اليزابت را که پاالن سلطنت را به
دوش خسته خود گرفته و ھمراه خودش می برد
تماشا کنيد .آيا فکر می کنيد مثالً آينده مردم انگليس
به وارث سلطنت يعنی پرنسس چارلز بايد تعلق
بگيرد و اين چنين بدبختی بايد سنبل مردم انگليس
باشد.
چه خوب است ھمان ھا که آبشخور را گم کرده اند
شب با فرزندان خود و نوه ھايشان صحبت بکنند آيا
آنھا به اين والدين نمی خندند.
بياييد و اين نيروھا را صرف سرعت بخشيدن به
آنچه فرزندانتان می خواھند بکنيد چه قبول حقيقت
بنيه مغزی انسان را تقويت می کند.
پس بياييم آبشخور را فراموش کنيم و به مردم
پيشرفته جھان بپيونديم ■ .

حمايت امريكا از خم ي ن ى و ھ واداران وى در ج ري ان
انقالب  1979ايران به خاطر جلوگيرى از راديكال ت ر
شدن انقالب و به منظور متوقف كردن آن بود .ھنگ ام ي
كه شاه و ارتش آن نتوانست از طريق كشت ار و ب ه ھ ر
س ف رونش ان دن آت ش م ب ارزه م ردم
طريق ديگرى از پ ِ
برآمده و از پيشروى آنان جلوگيرى به عم ل آورد  ,ب ا
خطر راديكال شدن ب ي ش ت ر ان ق الب و روى ك ار آم دن
نيروھاى چپ و بعضا زير نفوذ شوروى روبرو شد.
امريكا در اصل با انقالب اسالمى موافقتى نداشت .ايران
ج زي ره آرام شو ش اه م ط م ئ ن ت ري ن ھ وادار آم ري ك ا
محسوب مي شد .براى ھمين در سال  ,63قيام م ردم ,و
من جمله اسالمي ھا كه مخالف شاه و اصالحاتى ك ه در
ايران آغاز گشته بود؛ بودند ,به طور خ ون ي ن س رك وب
شده بود.
ھمين اتفاق در انقالب كنونى در  1979نيز دوباره رخ
داده بود .ولى اين بار عكس گذشته ,سركوب نتيجه ن داده
بود .در نتيجه ادامه انقالب و پيروزى احتمالى نيروھ اى
ضد سرمايه دارى و رادي ك ال و ي ا ط رف دار ش وروى
كابوسى بود كه امريكا به ھيچ قيمتى نم ي ت وانس ت آن را
بپذيرد .از دست رفتن ايران از منطقه نفوذ امريك ا ت ن ھ ا
يكى از نتايج به واقعيت پيوستن اين كابوس بود.
در چنين شرايطى ,خمينى ھر چند كه م ط ل وب ام ري ك ا
نبود ,با اينحال روى كار آمدن وى كم ترين ب ھ ائ ى ب ود
كه ام ري ك ا ب راى رھ ائ ى از ت ح ق ق اي ن ك اب وس م ي
پرداخت.
اوال ،خمينی به دليل نفوذ بى مانندش بر مردم تنھا كس ى
بود كه مى توانست مردم را به خانه ھايشان ف رس ت اده و
آتش انقالب را فرو بنشاند.ثانيا او با نفس سرم اي ه دارى
مخالفتى نداشت و سركشى او بر عليه امريكا و شاه تن ھ ا
به خاطر آزادي ھا و رف رم ھ اى م ل ح وظ در س رم اي ه
دارى بود و در نتيجه رژيم او ,در مقام مقايسه ,تنھا نوع
ارتجاعى تر و سركوبگرانه ت ِر رژي م ھ اى ام ث ال ش اه
محسوب مي گشت .
و سرانجام به خاطر سبعيت ناشى از عقب اف ت ادگ ى اش
از قابليت بيش ت رى ب راى س رك وب ب ي رح م ان ه ان ق الب
ومعارضين واقعى منافع امري ك ا ب رخ وردار ب ود .و از
ھمه مھم تر به قدرت رسيدن خمينى امرى اجتناب ناپذير

بود و ھمه شگردھاى گذشته براى دور نگ ه داش ت ن وى
از قدرت بى نتيجه مانده بود.
تحت چنين شرايطى بود كه امريكا از روى ن اچ ارى و
در مقطع زمانى معينى خود ب ه ع ام ل روى ك ار آم دن
خمينى و سكوى پرتاب وى به قدرت تبديل شد.
محاسبات امريكا ,جز در يك مورد ،ھمگى و حتى ب ي ش
از انتظارات وى درست از آب درآمد .خم ي ن ى ن ه ت ن ھ ا
انتظارات امريكا در سركوب خونين انقالب و ن ي روھ اى
مردمى وراديكال آنرا به بھترين وجھى برآورد ,بلكه در
اين كار چنان نمونه اى به دس ت داد ك ه ب راى ام ري ك ا
ازبعضى جھات به ص ورت م دل ى ب راى ع ق ب ران دن
نيروھاى مترقى و مخالف در ساير نقاط در آمد.
از اين پس در بسيارى از كشورھاى اس الم ى ن ه ت ن ھ ا
نيروھا و احزاب ارتجاعى اس الم ى ,اگ ر ن ه در م رك ز
ميدان ,ولى در كنار آن براى دخالت تاك ت ي ك ى و ع ق ب
راندن نيروھاى مترقى ,در صورتي كه از محدوه مع ي ن
خود تجاوز ننمايند ,تحمل و حتى حفظ مي شوند)ح رك ت
اخير امريكا پس از  11سپتامبر در سركوب اين نيروھا,
اوال به خاطر خارج شدن يكى از اين نيروھ ا ي ع ن ى ب ن
الدن از محدوده خود و به خطر انداخت ن ح ي ات ى م ن اف ع
امريكا ,و ثانيا بسيار كم تر از آنچه كه وانم ود م ي ش ود
جدى به نظر مي آيد و بيشتر ب راى م ح ك م ك ردن م ي خ
قدرت محافظه كاران در داخل امريكا و گسترش نظام ى
آن در جھان است ،كه انجام مي گيرد( بلكه و به ع الوه،
شگرد استفاده از قوانين اسالمى به منظور محدود ك ردن
ابتدائى ترين حقوق مردم و به خصوص زن ان ن ي ز؛ ب ه
عنوان يكى از ثمرات بى نظير انقالب اسالمى در ايران,
توسط بعضى از دول ت ھ اى غ ي ر م ذھ ب ى و ط رف دار
امريكا در سرزمين ھاى اسالمى نيز مانند پاكستان ،ب اب
مي شود.
سازمان يافتن ط ال ب ان ب ا م واف ق ت ام ري ك ا و ب ه دس ت
پاكستان و عربستان و استفاده از آن براى يك س ره ك ردن
قدرت در افغانستان بى شك پيش شرط طرح ھاى ب ع دى
آنان بود ،نمونه ديگرى از نق ش م ف ي د و س ود آور اي ن
نيروھا براى امريكا بود .بايد توجه داشت كه ت ا ق ب ل از
 11سپتامبر امريكا م ع ض ل چ ن دان ى ب ا دول ت ط ال ب ان
نداشت.
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روزنامه ني وي ورك ت اي م ز ,گ زارش روش ن ى از ن ق ش
آمريكا در عروج طالبان به ق درت م ي دھ د .روزن ام ه
مزبور اعتراف مي كند" :در دو ساله اول در ل ح ظ ات
تعين كننده اي كه طالبان در حال صعود به ق درت ب ود،
اياالت متحده كنار ايستاده بود .و اقدام چندانى در ج ھ ت
تضعيف حمايت از ماليان افغان چه از جانب پاكستان و
چه از جانب متحد ديگر آمريكا ,عربستان س ع ودى ,ك ه
در حمايت از طالبان و نوع م ح اف ظ ه ك ار اس الم آن ھ ا
داليل خاص خودش را داشت؛ ن ك رد .از ھ م ان اواي ل,
ديپلمات ھاى امريكايى در استانبول دس ت ب ه س ف رھ اى
منظمى براى مالقات رھبران ط ال ب ان ب ه ق ن دھ ار م ي
زدن د .اي ن دي پ ل م ات ھ ا در گ زارش ھ اى خ ود ب ه
خبرنگاران  ,اظھاراتى مي كردند ك ه ح اك ى از ن ظ ر
آنان به جنبه ھاى مثبت طالبان من جمله ظرفي ت آن در
پايان دادن به جنگ در افغانستان به عنوان پايگاه قاچ اق
مواد مخدر و تروريسم بين المللى بود .جنبه ح ت ى م ھ م
تر جنبش طالبان براى آمريكا  ,با آن كه آن را ب ه زب ان
نمى آورد ,سنى بودن طالبان و در نتيجه دشمنى ع م ي ق
آن با ايران ,دشمن امريكا ,مي باشد كه در آن ح ك وم ت
در دست اكثريت شيعه مى باشد .به موازات اين ,امريكا
ھم چنين چشم به جنبه مثبت ديگرى در طالبان به عنوان
پشتيان بالقوه خط ل ول ۀ دوازده ھ زارم اي ل ى داش ت ك ه
ك م پ ان ى ان رژى آم ري ك ائ ى "Union Oil of
") Californiaيونيكال( پيشنھاد ساختن آنرا از ك وي ت ه
در پاكستان ب ه ت رك م س ت ان ,ي ك ى از ج م ھ ورى ھ اى
شوروى سابق كه برفراز بزرگترين ذخاي ر گ از ج ھ ان
آرميده ولى امكان ات ص دور آن را در دس ت ن دارد ,در
دست دارد .پروژه مزبور ,كه بنا ب ه ت خ م ي ن م دي ري ت
يونيكال ھزينه آن مي تواند بالغ بر پنج بليون دالر ش ود,
قرار بود با مشارك ت ك م پ ان ى ن ف ت دل ت ا ,ي ك ش رك ت
عربستان سعودى كه رواب ط ن زدي ك ى ب ا ط ال ب ان دارد
ساخته شود .در ميان مشاورينى كه يونيكال براى سر و
كله زدن با طالبان در اس ت خ دام خ ود در آورده اس ت,
"رابرت اوكى" ) (Robert Okeyسفير سابق امري ك ا
در پاكستان قرار دارد1 ".
بھر حال در تمام اين كشورھا عروج اسالمى بعد از قلع
و قمع كردن نيروھاى چپ و مترقى بود،كه اتفاق اف ت اد.
چرا كه تنھا اين نيروھا قادر ب ه ج ل ب م ردم و اي زول ه
كردن ني روھ اى م رت ج ع اس الم ى ب ودن د و ن ي روھ اى
اسالمى تنھا در خلع نيروھاى چپ بود كه قادر به فريب
مردم و جلب آنان به سوى خود براى پرش به ق درت
مي شدند.
البته دولت ھ اى ط رف دار غ رب از اي ن رو س رك وب
نيروھاى چپ را در الويت قرار م ي دادن د ك ه ب ا آن ان
تضاد بيشترى داشتند .ھمين امر نيز در مورد ني روھ اى
اسالمى مصداق داشت  .براى آنان نيز مب ارزه ب ا چ پ
از اھميت و اولويت بيشترى ب رخ وردار ب ود .ب ھ رح ال
اين اتفاق در ھمه جا رخ داد .در ايران و افغانس ت ان ك ه
مي دانيم .در مص ر ن ي ز ان ورس ادات در س ال 1977
ھزاران تن از زندانيان اخوان المسلمين را آزاد ك رد ت ا
عليه ماركسيست ھا و ناصريست ھاى چپ در دانشگاه
ھا مبارزه كنند.
ھمين اعضاى گروه اخوان المسلمين بودند كه بالفاصل ه
پس از يك سره كردن كار دشمن مشترك ,ن ي روى خ ود
را متوجه خود انور س ادات ك رده در  1981وى را
ترور كردند .
در سودان و تونس نيز جعفر نميرى و حب ي ب ب ورق ي ب ه
براى مبارزه با نيروھاى مترقى و چپ ھمين شگ رد را
بكار بستند .اما به كار بردن اسالميست ھا بر عليه چ پ
و نيروھاى مترقى در كالسيك ترين شكلش طى سالھ اى
 1990در تركيه اتفاق افتاد ,و اين زمانى بود كه مشغله
اصلى دولت تركيه حزب كارگران كردستان تركي ه )پ
ك ك( ,گروه مدعى ماركسيستى بود كه براى ج داي ى و
استقالل كردس ت ان ،از ت رك ي ه م ى ج ن گ ي د .ح زب ﷲ
تركيه ,سازمان تروريستى ,اسالمى ,كرد و رقيب پ ك
ك ،در طی ده سال موجوديت فعاليت اش از  1990ت ا
 , 2000بيش از  500تن از اعضا ,و ھواداران پ ك
ك را به اتھام كمون ي س ت ب ودن  ,ب ى خ دائ ى و ت ب ان ى
كنندگان با ارامنه تركيه ترور نموده و به قت ل رس ان د2.
در طول تمامى اين سال ھا دولت تركيه شاھد اي ن ق ت ل

ھا بود بدون آنكه كوچكترين عملى ب ر ع ل ي ه ح زب ﷲ
انجام دھد ,و اين در حالى بود كه خودش ن ي ز ب ه ط ور
وحشيانه اى در حال جنگ و سركوب اعضاى پ ك ك
بود" .بولنت ارس") ,(Bulent Arasدر مقاله خود ب ه
راز حزب ﷲ در ت رك ي ه" در نش ري ه " Middle
نام " ِ
 "East olicyدر اين مورد مى نويسد.
"از آنجا كه پ ك ك يك سازمان ماركسيست مي ب اش د,
از اين رو ,ايجاد يك سازمان تروريست دشمن ب ر پ اي ه
ايدئولوژى اسالمى ,ھمچون حزب ﷲ ,به ن ظ ر اق دام ى
منطقى از جانب دولت مى ب وده اس ت .از  1990ت ا
 ,1995پ ك ك پايه اج ت م اع ى وس ي ع ى در ج ن وب
شرقى تركيه به دست آورد .از اين رو ,در دست داشت ن
حزب ﷲ در اين دوره به عنوان يك وسيله كار از ن ظ ر
دولت بسيار سودمند تلقى مي شده است .طى اي ن دوره,
پ ك ك از نفوذ عظيمى بر مردم محلى به خصوص در
"سيناك" " ,ماردين" ,و جاھاى دي گ ر ب رخ وردار ب ود.
براى پ ك ك بس ي ار آس ان ب ود اع ت راض ات ت وده اى
متعددى را در شھرھاى شرقى ت رك ي ه س ازم ان داده و
موجب تعطيلى مغازه ھا شود .حزب ﷲ بي ش از 500
تن از اعض اى پ ك ك و س اي ر س ازم ان ھ اى ك رد
منجمله روزنامه نگاران ,روشنفكران و سياست م داران
را به وضوح در جھت منافع دولت به ق ت ل رس ان د .اي ن
ديد از روند اوض اع چ ي زى اس ت ك ه در م ي ان خ ود
اسالميست ھا نيز وسيعا مورد قبول مي باشد .از ج م ل ه
نويسنده شناخته شده و معروف ترك "على ب والك" ادع ا
كرده است كه "دولت از جريان حزب ﷲ اطالع داش ت
و آنرا در خف اى ك ام ل ن گ ھ داش ت ه ب ود ) .(Derin
 Tabakalarبه ھرحال ,با پيروزى دولت بر پ ك ك,
سرانجام ,سركوب حزب ﷲ نيز ضرورى شد3 ".
"امين گوسه" يك متخصص باالى گروه ھاى ت رور در
تركيه و استاد روابط بين الملل در دانش گ اه "س اك اراي ا"
نيز اظھار مي دارد كه "پ ك ك در سالھاى  1990در
اوج قدرت خود بود .فرماندھان ارتش م ي دانس ت ن د ك ه
آزاد گذاردن دست ح زب ﷲ خ ط رن اك م ي ب اش د ,ام ا
مسئله اصلى آنھا پ ك ك ب ود .م ق ام ات ب اال در س اي ر
كشورھاى جھان نيز در شرايط مشابه چشمشان را موقتا
ھم كه شده به روى اين نوع سازمان ھا م ى ب ن دن د .ام ا
حاال كه پ ك ك شكست خورده است تصميم ب ه در ھ م
كوبيدن حزب ﷲ گرفته مي شود4 ".
به دنبال اين تصميم ,در ژوانويه  ,2000پل ي س ت رك ي ه
در يك يورش از قبل برنامه ريزى شده بر عل ي ه ح زب
ﷲ ،سازمان مزبور را يك شبه در ھم كوبي ده و ص دھ ا
تن از اعضاى آنرا به قتل رسانده و دستگ ي ر م ى ك ن د.
اين پس از دستگيرى "اوجاالن" رھبر پ .ك .ك بود كه
ديگر به حزب ﷲ نيازى نداشتند.
يكى از داليل مشكوك بودن فعاليت ھاى ح زب ﷲ اي ن
بود كه در ھمه سال ھايى كه اين حزب به كار حمله ب ه
پ ك ك و نيروھاى مترقى اشتغال داشت ,ھرگز م ورد
حمله دولت تركي ه ق رار ن گ رف ت .در ط ول اي ن دوره
طوالنى ,حكومت تركيه نيز ,نه تنھا دست ح زب ﷲ را
براى انجام اين قت ل ھ ا ك ام ال ب از گ ذارد ,ب ل ك ه ح ت ى
عمليات وسيع تروريستى آنرا )ھزار عمل ت روريس ت ى(
از انظار عمومى دور و در اختفاى كامل نگه داشت .
از اين رو,ھيچ كسنمي دانست كه يك چ ن ي ن س ازم ان ى
اصال وجود دارد .به عالوه ,در طول اي ن دوره ,دول ت
تركيه نه تنھا اقدامى عليه حزب ﷲ انجام نداد ,بل ك ه ب ى
آنكه خود حزب ﷲ متوجه شود از لحاظ تسليحاتى نيز به
آن كمك كرد .در فوريه  ,2000به دنبال حمالت دول ت
عليه حزب ﷲ ,روزنامه اكونوم ي س ت گ زارش داد ك ه
فرماندار استان "باتمان" در جنوب شرقى تركيه ,مع ادل
 2. 8ميليون دالر اسلحه به تركيه وارد كرده بوده است.
اضافه بر اين ,اين كه اين سالحھا در كجا و ت وس ط چ ه
كسى مورد استفاده قرار گرفنه است ھم چ ن ان ن اروش ن
باقى مانده است ,ھر چند تصور عموم بر اين اس ت ك ه
سالح ھاى مزبور در اختيار حزب ﷲ قرار گرفت ه ان د.
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پس از حمله پليس به شبكه زير زمينی حزب ﷲ ,اجساد
بى شمارى از قربانيان حزب ﷲ ،ك ه پ س از ش ك ن ج ه
ھاى سنگين در كف اطاقھاى خانه ھاى مخف ى اعض اى
سازمان مزبور دفن شده بودند؛ ي اف ت ش دن د .ھ م چ ن ي ن
ويدئوھاى فيلم بردارى شده از جريان اين شكنجه ھا ك ه
توسط اعضاى حزب ﷲ تھيه و در خ ان ه ھ اى م زب ور

نگه دارى مى شدند به دست پليس افتاد .ح زب ﷲ ,پ س
از دستگيرى اعضا و قتل "ولى ﷲ" رھبر آن ,پ س از
تجديد سازمان ,اين ب ار ع م ل ي ات ت روريس ت ى خ ود را
متوجه دولت تركيه ن م ود ,در ح ال ي ك ه ,پ ك ك ,ب ه
دنبال دستگيرى رھبر آن "اوج االن" دس ت از م ب ارزه
مسلحانه كشيد ,ولى به مبارزه اش ادام ه داد .اي ن نش ان
مي دھد كه حزب ﷲ نه در واق ع س اخ ت ه دس ت دول ت,
بلكه به خاطر سرشت ارتجاعى اش وسيله اى بوده است
كه از آن بر عليه ني روھ اى م ت رق ى اس ت ف اده م ى ش ده
است .
در پى اين حوادث ,سازمان مدعى ماركسيس ت دي گ رى
به ن ام "Revolutionary People's Liberation
")Front-artyجبھه آزادي ب خ ش ان ق الب ى خ ل ق( ن ي ز،
عمليات مسلحانه بر عليه دولت تركيه را تشدي د ك رد .و
اما اخيرترين ن م ون ه از اي ن ن وع ھ م ك اري ھ ا م ي ان
اسالميست ھا و عوامل ارتجاعى دست نشانده و طرفدار
غرب ھمين يكى دو سال گذسته در اندونزى اتفاق افت اد.
در اينجا نيز ,بالفاصله پس از سقوط سوھارتو ديكتات ور
معروف اندونزى در سال  ,2001اتحاد ضد كمونيستى
جديدى از بعضى گروه ھاى اسالمى و ن اس ي ون ال ي س ت
ھاى طرفدار سوھارتو به وجود آمد .اين اتحاديه نيز ك ه
ھدفش جلوگيرى از گسترش ج ن ب ش چ پ و ن ي روھ اى
مردمى در ن ت ي ج ه خ الء ق درت ن اش ى از س رن گ ون ى
ديكتاتورى بود ,بالفاصله حمله و تخريب دفاتر اتح ادي ه
ھاى كارگرى ,نيروھاى مترقى و آتش زدن كتابفروش ى
ھاى فروشنده كتاب ھاى مترقى و متمايل به چپ را در
پيش گرفت .
طبق گزارش روزنامه لس آن ج ل س ت اي م ز "ت ھ دي دھ اى
اتحاد اسالمى -ناسيوناليست ,مبنى بر حمله و س وزان دن
كتاب ھا ،كتابفروشى ھا را در سراسر كشور واداشت تا
كتاب ھاى چپى را از قفسه ھاى خود ب ي رون ب ك ش ن د...
اتحاد ضد كمونيست اتحاديه ج دي دى اس ت از مس ل م ان
ھای بنيادگرا ,متحدي ن س وھ ارت و و ن اس ي ون ال ي س ت ھ اى
اندونزى كه با ج دائ ى ت ي م ور ش رق ى از ان دون زى در
سالھاى  1960مخالفت داشت ...كمس ي ون ح ق وق بش ر
آسيا مستقر در ھن گ ك ن گ اع الم داش ت ك ه ات ح ادي ه
مزبور كه داراى حاميان قدرتمندى مي باشد قص د دارد
تحت عنوان مبارزه با كمونيزم سازمان ھاى م ت رق ى و
متمايل به دمكراسى را از ميان بردارد  ..گ روه ح ق وق
بشر اظھار داشت كه اتحاديه ضد كمونيست اگر ت وس ط
عوامل نظامى و طرفداران سوھارتو سازمان داده نش ده
باشد حداقل از جانب آن ھا حمايت م ي ش ود...س ازم ان
ھائى كه توسط اين اتحاديه ھدف قرار گرفته ان د ش ام ل
اتحاديه ھاى گارگرى مترقى ,احزاب سي اس ى ,س ازم ان
ھاى غير دولتى و جنبش ھاى دانشجوئى مي باشند6 ".
اتحاد گروه ھاى اسالمى و ن اس ي ون ال ي س ت ھ اى م ورد
حمايت امريكا ,پس از سركوب چپ و استق رار آرام ش
نسبى در اندونزى ,و به دنبال آغاز درگيرى آم ري ك ا ب ا
گروه ھاى تروريست اس الم ى ب ه ھ م خ ورد .در ح ال
حاضر گروه ھاى اسالمى مزب ور زي ر ح م ل ه ن ظ ام ى
متحدين سابق خود,امريكا و متحدي ن ن اس ي ون ال ي س ت آن
قرار دارند .در فلسطين نيز ,در ابتدا ,وقتى كه س ازم ان
حماص شكل گرفت  ,ميان آن و دولت اسرائيل ك ه م ی
کوشيد آنرا برعليه عرفات و سازمان ھاى چپ فلسطينى
به كار برد ،روابط نزديك و دوستانه اى برقرار شد .در
آن زمان نيز  ,سازمان الفتح و سازمان ھاى ماركسيستى
خطر عمده براى دولت اسرائيل به شمار مي رفتند.
بھرحال اين فرمولى بود كه توس ط ام ري ك ا و م ت ح دي ن
وى ,حداق ل ت ا ق ب ل از  11س پ ت ام ب ر ,در م ب ارزه ب ا
جريانات چپ و مترقى بكار مي رفت .اين تنھ ا ام ري ك ا
نبود كه در مقطعى ,براى رفع خطر و از مي دان ب ه در
كردن دشمن واقعى خود ,با نيروھاى اس الم ى ,دش م ن ى
كه كمتر براى وى مخاطره آم ي ز ب ود ,م ت ح د م ي ش د.
نيروھاى اسالمى نيز سازش و ھم دستى شان با امريك ا,
نه از سر تسليم و دست كشيدن از اھداف بلند م دتش ان ,
بلكه به منظور از سر راه برداشتن دشمن ب ه زع م آن ان
خطرناك ترشان بود.
براى نيروھاى اسالمى نيز ,كمونيزم و ن م ون ه ھ رچ ن د
جعلى آن شوروى ,نه تنھا ھمچنان ك ه ب راى غ رب ,از
نظر سياسى خطرناك و تھديد آم ي ز ب ودن د ,ب ل ك ه و ب ه
عالوه ,از آنجا كه به عنوان نيروھاى كفر به حساب مي
آمدند ,به لحاظ ايدئ ول وژي ك ن ي ز ب ي ش از ھ ر ن ي روى

ديگرى معارض اسالم محسوب مي شدند .از اين رو,
ھم دستى مجاھدين با امريكا براى بيرون راندن ش وروى
از افغانستان به معنى چشم پوشى آنھا از اھداف خود در
مورد جلوگيرى از نف وذ ام ري ك ا و غ رب و ب رق رارى
حكومت اسالمى نبود ,بلكه علت آن ب ود ك ه در م ق ط ع
مزبور ,آنھا نيز مانند امريكا ,خود را در ب راب ر دش م ن
خطرناكتر شوروى و حكومت به اصطالح ك م ون ي س ت ى
ِ
تره كى در افغانستان مى ديدند.
ھمين امر نيز در مورد ايران صادق بود .در ايران ن ي ز
قبول حمايت امريكا توسط خمينى به معن ى چش م پ وش ى
وى از دشمنى با امريكا نبود .براى ھمين در اي ن ج ا ن ي ز
مانند افغانستان ھمين كه با روى كار آمدن خمينى خ ط ر
مشترك يعنى خطر پيشروى انقالب و به قدرت رس ي دن
كمونيست ھا و ھواداران شوروى ب ر ط رف ش د ,دور
جديد مبارزه اين دو با يكديگر ,دوباره آغاز گشت.
به اين ترتيب بود كه بن الدن بالفاص ل ه پ س از ش روع
عقب نشينى شوروى از افغانستان در  1989و حتى قبل
از زمان س ق وط دک ت ر ن ج ي ب در  1992و ب ه ق درت
رسيدن مجاھدين ,نيروى خود را متوجه مبارزه با امريكا
نمود و طى يك سلسله ح م الت ت روريس ت ى پ راك ن ده از
 1991به بعد سرانجام ضربه اص ل ى خ ود را در 11
سپتامبر  2001به آن وارد آورد.
وقتى كه از بن الدن در مصاحبه اى سئوال مي شود ك ه
"كسانى ھستند كه مي گويند اين جھاد )جھاد مجاھدين در
افغانستان -از من( به نام اياالت متحده و با پشت ي ب ان ى او
انجام گرفت" ،او جواب مي دھد“ :اين ت ال ش ى اس ت از
جانب آمريكا براى ت ح ري ف چ ي زھ ا .خ دا را ش ك ر ك ه
توطئه ھاى آنھا را ب ر ع ل ي ه خ ودش ان ب رگ ردان د .ھ ر
مسلمانى كه اين تبعيضات را مى بيند شروع به ت ن ف ر از
آمريكائى ھا ,جھودھا ,و مسيحيان مي كند .اين بخشى از
دين و مذھب ماست...ما در افغانستان وظيفه خودمان را
در دفاع از اسالم انجام مي داديم ,ھر چ ن د اي ن ك ار ب ر
خالف ميل ما به م ن اف ع آم ري ك ا خ دم ت م ى ك رد .اي ن
وضعيت به جنگ مسلمان ھا با ر مى ھا شباھت داش ت.
ما مي دانيم كه در جنگ با ر مى ھ ا در ن ب رد " ُم و َت ه"،
رمى ھا مخالف ايرانيھا بودند ,ولى در اين جا منافع ب ھ م
گره خورده بود .به عبارت دي گ ر ,كش ت ن رم ى ھ ا ك ه
براى شما يك وظيفه دينى بود ,باعث رضايت ايراني ھ ا
مي شد .به ھر حال  ,آنھا پس از تمام كردن كار با رم ى
ھا جنگ با ايراني ھا را شروع كردند .بنا براين  ,تب دي ل
منافع به يكديگر خارج از اراده و ميل ,معنى اش ل زوم ا
عامل ديگرى بودن نيس ت .در واق ع ام ر ,م ا از ھ م ان
موقع خصم آن ھا بوديم .خدا را شكر ك ه م ا س خ ن ران ى
ھايى در حجاز و نجد در مورد لزوم ب اي ك وت ك االھ اى
آمريكائى و حمله به نيروھا و اقتصاد آنھا كرديم .اين 12
سال پيش بود■ 7 ".
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ﺧﻴﺎم و آن دروغ دﻻوﻳﺰ!
) ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ(
آﻳﺎ ﺧﺪاﺋﻲ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ؟

ـ براى اثبات بودن و يا نبودن خدا ساليان درازى بين
انسان ھا بحث و گفتگو بوده و بی ترديد اين كشمكش
ھا ھمچنان ادامه خواھد داشت .زيرا معتقدان به
وجود خدا با ھمان شيوه ھائی وجود او را ثابت مى
كنند كه مخالفين براى انكار او به ھمان شيوه ھا
متوسل مى شوند و چون ھر دو دسته جز تكرار
استدالل ھاى بی بنياد ،منطقى ندارند ،از اين رو ،ھر
دو گروه در اثبات نظريه خود فرو مانده اند.
بنابراين ،من ھم اگر بخواھم با حرف وجود خدا را
ثابت كنم ،ھمانطور ھم مى توانم با حرف اثبات كنم
كه خدائی وجود ندارد .اين مطلب را به اين دليل
گفتم كه دوست ندارم فكر كنيد من در اين مورد
دانشى برتر از ديگران دارم .در حاليكه به عقيدهٌ
من ،در مورد خدا ،نكت ٌه ديگرى وجود دارد كه بيشتر
از موضوع بودن يا نبودن او اھميت دارد:
به نظر من ،پى بردن به بود و نبود خدا ،نه فايده اى
به حال انسان و نه ربطى به سرنوشت او دارد .خدا
چه باشد و چه نباشد ،در روند عالم ھستى كالً و
سرنوشت آدم جزئاً ،ھيچ نوع تأثيرى ندارد .اگر اين
واقعيت را درك كنيم و بپذيريم ،آنوقت ديگر ھم ٌه
جنگ و جدال ھاى بيھوده براى اثبات بودن يا نبودن
خدا از بين خواھد رفت و بشر به جاى سرگردانی
در وادى حيرت به دنبال واقعيت ھا مى رود و
مشكالت بسيارى برايش آسان مى شود .براى درك
بھتر قضيه ،بيائيد ،مسأله را اين طور حالجى كنيم :
بشر چرا به جستجوى خدا افتاده است؟ براى چه مى
خواھد بداند خدا ھست يا نيست؟ و آيا با آگاھى به
وجود خدا ،به كدام يک از خواسته ھايش مى رسد؟
كدام يک از مشكالت زندگی اش برطرف مى
شود؟  . . .با اين پرسش ھا ،چند مسأله برايمان
روشن مى شود:
بشر مى خواھد بداند »خدا« ،وجود دارد؟ و چون به
وجودش پى برد ،مى خواھد بداند اين خدا براى چه
انسان را مثل ساير موجودات آفريده است؟ چه تكليف
و وظيفه اى بر عھده اش گذاشته است؟ و در مقابل،
خدا چه نقشى در زندگى او بازى مى كند؟ تمام تالش
بشر صرفا ً براى دريافت جواب اين پرسش ھا است.
پرسش ھائی كه تو نيز به دنبال دانستن پاسخ آنھا
ھستى .اما در اين مورد ،من جويندهٌ حقيقت ،برعكس
ديگران ،مى گويم:به جاى اينكه به دنبال خدا بگرديم
و بودنش را ثابت بكنيم تا پاسخ گوى پرسش ھاى ما
باشد ،بيائيد خودمان اين جواب ھا را پيدا كنيم كه اين
اﺳﻼم و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﺮي  .....اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ )(8
اقتصادي دستورات اين سازمان را]براي صرفه جويي
و حذف خدمات اجتماعي[ به تمامي اجرا نکرده اند.
اما رژيم پرويز مشرف از سال  ١٩٩٩با پيروي کامل
از دستورالعمل ھاي آي ام اف ،ستايش اين سازمان را
برانگيخت .اين کار با تحميل سختي ھا بر مردم
صورت گرفت .فقر و فالکت در زاغه نشين ھاي
شھري و در روستاھا ،که ھنوز  ۶٧درصد جمعيت
را در خود دارند ،بدتر از ھميشه شده است۵۶.
ميليون پاکستاني ،يعني حدود  ۴٠درصد از جمعيت

كار سھل تر و سريع تر است و بھتر به نتيجه مى
رسد ،ضمن اينكه قابل قبول عقل ھم ھست .اگر چنين
كنيم ،آن وقت ديگر نيازى به جستجو كردن خدا
نخواھيم داشت و بودن و نبودنش برايمان يکسان
خواھد بود .چون وقتى ما خود قادر به پاسخ دادن به
سئواالت خود ھستيم ،ديگر احتياجى به خدا نيست.
بااين استدالل ،اكنون بی آنكه كارى به بود و نبود خدا
داشته باشيم و پاسخى به سئوال »آيا خدائی ھست يا
نيست؟ « بدھيم ،به نتيجه اى كه از بودن يا نبودن
خدا حاصل مى شود ،باز گرديم كه منظور نظر ما
است .درآغاز بايد بگويم پاسخ به اين پرسش ھا كه
خدا چرا انسان و ساير موجودات را خلق كرده و از
آنھا چه مى خواھد؟ اگر چه بسيار مشكل است ،ولی
در عين حال نيز بسيار ساده است .براى اينكه
امروزه ثابت شده كه براى پى بردن به حقيقت ھر
چيز بھترين وسيله ،محاسبه و تجربه يعنی»مشاھده و
آزمايش« است .محاسبه و تجربه ساده ترين و
مطمئن ترين راه شناخت ھر مجھولی است .با
محاسبه و تجربه است كه ما خيلی از مشكالت زندگى
خود را حل كرده ايم و به خيلی از اسرار ھستى پى
برده ايم .به وسيل ٌه محاسبه و تجربه بود كه ما
دريافتيم ،با طلوع خورشيد ،روز آغاز مى شود و با
غروب آن ،شب فرا مى رسد .دانستن اين مطلب،
شايد امروزه بی اھميت جلوه كند ،ولی بشر براى پى
بردن به اين حقيقت ساده روزگاران درازى ،مرارت
ھا كشيد و رنج ھا برد تا
اينكه به كمك دانشمندان
دريافت كه حركت زمين به
دور آفتاب ،به ظاھر به
صورت آمدن و رفتن
خورشيد ،امرى طبيعى است
و روز و شب اثرات آن مى
باشد .در اين زمينه ھا ما
صدھا مثال ساده و پيچيده مى
توانيم ارائه كنيم و به آنھا
بيانديشيم مانند :داستان خواب
و بيدارى درختان ،برگ و
گل و ميوه دادنشان ،جفت
گيرى حيوانات ،تكرار ظھور
قمر با ھالل ھاى مختلف،
آمدن برف و باران ،كودكى و جوانی و پيرى و
مرگ در انسان و حيوان و حتى نباتات كه ھم ٌه اين
موارد با محاسبه و تجربه روشن شده است .الزم
است يادآور شوم كه اين دانستنی ھا را نه خدا به
انسان داده و نه پيغمبران و تا آنجائی كه مربوط به
آن ھاست ،مى دانيم كه اكثر اطالعاتى كه از طريق
پيغمبران به ما رسيده نا درست بوده است.
با توجه به چنين تجربياتى است كه انسان به راحتى
مى تواند به حقيقت ھستى و يا به قسمتى از آن كه
مربوط به حيات و ھستى او و ساير موجودات است،
پى ببرد و خود به جاى خدا پاسخ پرسش ھايش را
بدھد ،زيرا محاسبه و تجربه در روند عالم ھستى ،به
ما مى گويند:
ـ اوالً ،انسان ھم مثل ساير موجودات ،متولد مى شود،
زندگى مى كند و مى ميرد .ضمن اينكه او ھم مانند
ھر موجودى ،از خود ،موجودات ديگرى باقى مى
گذارد تا ھستى پايدار بماند .اين يک نمونه از محاسبه

و تجربه است كه اگر تجربه ھاى ديگرى را ھم در
نظر بگيريم به اين نتيجه خواھيم رسيد كه در ھيچ
يک از اين رخدادھا ،از زاده شدن ساير موجودات
در نظر گرفته باشد .يا در خلقت ھمه موجودات
حكمتى بوده يا اينكه در خلقت ھيچ يک از آنان
حكمتى نبوده است .اينكه بين ميليون ھا موجود عالم،
تنھا براى انسان رسالتى منظور شده باشد ،حرفی
است بی پايه .اگر اين واقعيت را قبول كنيم ،آن وقت
جواب سئوالی را كه از خدا مى خواستيم بگيريم ،پيدا
مى كنيم و آن اينكه:
»ما ھم مثل ھم ٌه موجودات به وجود آمده ايم« .مى
آئيم ،مى مانيم و مى رويم ،بی آنكه در اين مسير نه
خدا به ما كارى داشته باشد و نه ما به خدا:
يک قـطرهٌ آب بـود بـا دريا شد
يک ذرهٌ خـاك بـا زمين يکتا شد
آمـد شدن تو اندر اين عالم
چيست؟ آمــد مگسى پـديد و نا پيدا شد.
خيام كه حاج رجب راسخت شيفته سخنان خود می
ديد ،پرسيد :
ـ آيا توانستم ساده و روشن پاسخ سئوالت را بدھم؟ و
بعد بی آنكه منتظر جواب او باشد ،چنين ادامه داد:
اثبات وجود خدا ضرورتى ندارد .اگر منظور تو از
اثبات وجود خدا ،براى پاسخ گوئی است ،كارى
بيھوده است .براى اين كار)گرفتن پاسخ( تو نيازى به
اثبات وجود اين بابا)خدا( ندارى ،من ھم قادرم پاسخ
پرسش ھاى ترا بدھم .مگر آنكه
شخص پاسخگو براى تو اھميت
داشته باشد نه خود پاسخ ،و اينكه
پاسخ رااز چه كسى بشنوى! از
من ،خودت و يااز خدا.
خدا چگونه است؟
ٌ
ـ اين پرسش تو دنباله سئوال »آيا
خدائی ھست يا نيست؟ « مى آيد
و چون من از بودن يا نبودن خدا
صحبت نكرده ام ،بايد به اين
سئوال ھم پاسخ ندھم ،ولی از آنجا
كه من بنا به بينش خود و دانش
زمانم ،معتقدم كه جھان ھستى را
خالقى است ،به پاسخ اين پرسش
نيز مى پردازم.
نخست بايد بگويم كه من نمى دانم منظور تو كدام خدا
است؟ آيا مى خواھى خدائی را كه محمد معرفی كرده
است بشناسى و به ماھيت واقعى او پى ببرى؟ يا
قصدت خداى ديگرى است؟ حتما ً مى دانی كه غيراز
خداى محمد)ﷲ(خدايان ديگرى ھم ھستند كه با خداى
او فرق دارند .اين خدايان ،غيراز صفات كلی)يکتا
بودن ،خالق بودن ،عالم بودن ،قادر بودن و ( . . .
در بقيه مسائل با ھم چندان شبيه نيستند و لذا ،نمى
توان گفت كه ھم ٌه خدايان يکى اند .چنانكه مى بينيم
پيروان اين خدايان ھم مدام با يکديگر در جنگ و
جدال اند و پيامبرانشان نيز دائما ً آئين يکديگر را نسخ
و نفی و انكار مى كردند.
در ھر حال ،به نظر من ،منظور تو نبايد خداى محمد
باشد ،چون چگونگى خداى او مشخص است .او
ھمان خدائی است كه محمد در قرآن اش وصف كرده
و ويژگى ھايش را بيان نموده است .يقينا ً خدائی را
كه مى خواھى بشناسى ،خداى عيسى و موسى و

ساير پيغمبران ھم نيستند .زيرا مشخصات آنھا نيز در
كتاب و آئين شان توصيف شده است .من فكر مى كنم
كه تو مى خواھى خداى حقيقى و به عبارت ديگر
خداى عقالنی را بشناسى و از من چگونگى آن خدا
را جويا شده اى ،اينطور نيست ،دوست من؟
حاج رجب ،سخن خيام را تأئيد كرد .و خيام چنين
ادامه داد:بايد بدانی كه خدايان گوناگونی كه در طول
تاريخ به خدائی رسيده اند ،خودشان ھيچوقت نه به
زبان ،نه به قلم و نه به ترتيب ديگرى ادعاى خدائی
نكرده اند .در حقيقت ،خود آنھا ھيچ وقت در صحنه
حضور نداشتند و كاره اى نبوده اند .ھميشه كسى
براى خدا كردن آنھا به راه مى افتاد و با سخنانی كه
از طرف او مطرح مى كرد ،به عنوان »نماينده« يا
»رسول« ،شرايطى به وجود مى آورد تا »بابا« به
خدائی برسد و صدالبته ،طرف ھم »پيغمبر« او
بشود .اگر دقيقتر به اين ماجراھا نگاه كنيم ،روشن
مى شود كه موجوديت خدا و رسالت نمايندگان اش
ھميشه »وسيله« اى بوده براى كسانيکه می خواستند
با نام »خدا« كارى انجام دھند و به »ھدف«ى برسند
خدا پرستى از دوران محمد و عيسى و موسى فراتر
مى رود .چون اين فلسفه ھزاران سال قبل از آنان
متداول بوده است .اينكه اديان سامى اصرار دارند
مذاھب قبل از خود را »مُشرك« يا »خدا ناگرا«
معرفی كنند ،درست نيست .خدا پرستى و اعتقاد به
خدايان از ھمان دوران ھائی كه بشر به انديشيدن
افتاد ،به صورتھاى گوناگون در زندگى او پيدا شدند.
حتى آن ھائی كه به قول ساميان بت پرست بودند ،يا
گاو و سايرحيوانات را ستايش مى كردند به خدا يا
خدايان عقيده داشتند.
بت پرستان ،بت ھا را واسط ٌه خود و خدايشان مى
دانستند .آن ھائی كه مى گويند؛فرقه اى در ھند ،گاو
را مى پرستند ،راست نيست .آنھا گاو را به داليلی
مقدس مى شمارند ،ولی خدا نمى دانند .اين جماعت
گاو را واسطه خود و خدايشان مى دانند و بنا به قول
آنھا؛فرقى نمى كند ،واسط ٌه بين انسان و خدا ،كـى و
چى باشد .مگر نه اينكه مسلمانان »حجراال سود« را
مقدس مى شمارند و به دور »كعبه« كه خان ٌه خدا مى
انگارند ،طواف مى كنند؟ پس چه اشكالی دارد كه
گروھی ھم به جاى »سنگ سياه« ،بتى يا گاوى را
مقدس بشمارند .اگر بت و گاو آنھا ،بی خاصيت
ھستند و معجزه نمى كنند ،مگر »حجر
االسود«مسلمانان با خاصيت است و معجزه مى كند؟
يا ديوار »ندبه« يھود و محل »صعود« مسيح و
مجسمه ھاى »بودا« و غيره.
اكنون ،به مطلب تو باز مى گردم كه اگر خدائی
ھست ،اين خدا چگونه است؟ براى اينكه گمراھت
نكرده باشم و تصور نكنی كه آنچـه مى گويم به قول
معروف »وحى مُنزل« است ،تأكيد مى كنم .من نه
خدا را ديده ام ،نه به من وحى رسيده و نه خبرى
موثق از شخص يا از فرشته اى دريافت كرده ام .من
ھم مانند ديگران شناختى از خدا دارم كه نمى دانم
چقدر آن درست است و چه مقدار آن نا درست .من
اگر حرفی در مورد خدا مى زنم ،ناشى از درك و
فھم و شناخت من بنا به دانش عصرم از خداست.
ديگران ھم كه در مورد خدا حرف زده اند ،مثل من
بوده اند .آنھا ھم ـ فقط ـ شناخت خود رااز خدا مطرح
كرده اند و بس.

اين کشور ،زير خط فقر زندگي مي کنند که ١۵
ميليون نفرشان از ھنگام زمامداري پرويز مشرف به
اين جمع اضافه گشته است .ايالت پنجاب که  ۶٠درصد
جمعيت را دارد از لحاظ سياسي و اقتصادي برتر است
زيرا مقامات باالي ارتش و بوروکراسي را پنجابي ھا
تشکيل مي دھند .ايالت سند با  ٢٣درصد و ايالت
بلوچستان با  ۵درصد جمعيت از لحاظ آب ،برق ،و
بودجه ھمواره در مضيقه به سرمي برند .مناطق مرزي
شمال پاکستان نيز از راه اقتصاد قاچاق ھرويين روزگار
مي گذراند .مشکل اقتصاد پاکستان ،مشکلي ساختاري
است .پايهء توليدي اقتصاد ضعيف است و تنھا بر کشت

پنبه و صنايع بافندگي با ارزش افزودهء ناچيز متکي
است .منابع آبياري و کشت ناکافي است و فرسودگي
زمين و شوري آب باال است .روابط اجتماعي روستا نيز
اين اقتصاد را آسيب پذيرتر کرده است .جبران سطح
پايين بارآوري در کشاورزي تنھا با اصالحات ارضي
جدي امکانپيذير مي شود ،اما ائتالف نظاميان و خانھاي
محلي ،اين اصالحات را غيرممکن کرده است ”.طارق
علي درباره نقش نظاميان در اقتصاد پاکستان مي نويسد،
»عدم نظارت و بازرسي مالي باعث مي شود که دخل و
خرج و ضررھاي صنايع تحت کنترل ارتش از نظرھا
پنھان بماند .قديمي ترين صنعت زير نظر نظاميان ،بنياد

فوجي ) (Fauji Foundationنام دارد که در سال
 ١٨٨٩به عنوان مؤسسه اي خيريه براي کمک به
بازنشستگان ارتش تأسيس شد .از آن تاريخ تا کنون ،اين
مؤسسه تبديل به يک شرکت تجاري غول آسا شده که بر
سھام عمدهء کارخانه ھاي قندو شکر ،انرژي ،کود
شيميايي ،غالت ،سيمان ،و صنايع ديگر کنترل دارد.
مجموع دارايي اين بنياد نظامي بالغ بر  ٩ميليارد و
ھشتصد ھزار روپي است“.صندوق رفاه ارتش ” (The
)Army Welfare Trustکه در سال  ١٩٧٧توسط
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ )(16
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بنابراين ،باور من اين است كه خالق عالم ،به ھر
نامى كه او را بشناسيم ،كارى به زندگى ھيچيک از
مخلوقات خود ندارد .براى فھميدن اين موضوع كافی
است به زندگى خودمان نگاه كنيم و ببينيم آيا اثرى از
دخالت خدا در سرنوشت ما به چشم مى خورد؟ من
كه بيش از ھفتاد سال زندگى كردم ،ھيچ نشانه اى
نيافتم كه در زندگى من غير از خودم يا محيط و
خويشان و مردمان زمانم و تاريخ گذشته مان
موجودى ديگر دخل و تصرفی كرده باشد. . .
اگر بخواھيم مسأله را در حد كلی بررسى نمائيم،
الزم مى آيد كه اوضاع و احوال ھر موجودى را بنا
به شرايط و وضعيتشان تجزيه و تحليل كنيم .به
عنوان نمونه :
مورچه اى زير پاى من له مى شود .مگر اين موجود
به قول معروف يکى از مخلوقات خدا نيست؟ قاعدتا ً
نمى بايد بدون حكمتى خلق شده باشد و نبايد ھم بدون
حكمتى زير پاى من بميرد .اگر خداوند عالم او را
خلق كرده و در زير پاى من جانش را گرفته ،آيا
حكمتى داشته است! ؟ در حاليكه اگر من آدم رحيمى
بودم و به حيات آن مورچه توجه مى كردم و پا
برجثه نحيفش نمى گذاشتم ،او نمى مُرد .بی توجھى
من و مُردن آن مورچه ربطى به خدا و مشيت او
ندارد .خدا با ھم ٌه بزرگى و قدرتش آنقدر بيكار
نيست كه موجود ضعيفی مثل مورچه را خلق كند و
سپس ھستى او را با حكمت يا بی حكمت ،زير پاى
چون منی ظالمانه به پايان برساند .او از اين عمل
چه فايده اى می برد؟
مثال را اگر چه از مورچه آوردم ،ولی داستان اين
موجود زحمتكش شامل حال ھم ٌه موجودات مى شود.
ھمانطوری که او در اثرفشار پاى من مى ميرد،
منھم به شكلی ديگر زندگيم رااز دست مى دھم و
درست وضع مشابه او را پيدا مى كنم كه اصالً به
خواست و ارادهٌ خدا مربوط نمى شود.
چنگيز خانی ،صدھا ھزار انسان با گناه و بيگناه را
از دم تيغ شمشيرش مى گذراند و مى ُكشد .سرنوشت
آن مقتولين چه ربطى به خدا دارد؟ اگر چنگيز خان
و لشكريان او مردم شھرھاى بسيارى را در ايران
قتل عام كردند ،به خوى و خصلت وحشيگريشان
مربوط بود ،نه به خواست خدا و مشيت الھى او.
خداوند عالم نيازى به اين نوع خونريز ى ھاى
وحشيانه ندارد .پروردگار عالم كارى به اينكه زندگى
مخلوقات اش به چه نحوى مى گذرد ،ندارد.
او وقتيکه جھان را خلق كرد و براى آن موجوداتى
را در نظر گرفت يا موجوداتى با خواست و يا بدون
خواست او)به تصادف( پا به عرص ٌه وجود گذاشتند،
آنھا راآزاد گذاشته تا به صورت طبيعى زندگى كنند،
بيايند ،بمانند و بروند و بعد ھيچ. . . .
با اين آگاھى ھا ،اكنون مى توانيم بگوئيم :خدائ ی ك ه
عالم و آدم و بقيه م وج ودات ،م خ ل وق او ت ل ق ى م ى
شوند ،ضمن بزرگى و توانائی و دان ائ ی ،م ث ل خ ود
عالم بينھايت است و اليتنھائی پس در تصور ما نمى
گنجد .آنانی كه خدا را ب ه ص ورت راي ج و م ع م ول
براى ما توصيف كرده اند ،گناھى نداش ت ن د .ش ن اخ ت
آن ان در ح د ق درت ت خ ي الت و ت ف ک راتش ان ب وده
است.خدا ،با ھمه شگفتى ھاى ع ال م خ ل ق ت اش ،آن

خدائی كه اديان حرف اش را م ى زن ن د ،ن م ى ت وان د
باشد .خواھى پرسيد :پ س »چ گ ون ه اس ت آن خ دا؟«
مى گويم:آ نچنان است كه ھيچ انسان ی ق ادر ن ب وده و
نيست و نخواھد بود كه تصور يا تصوير دقيقى از او
داشته ب اش د .او ن ه ن ي ازى دارد ك ه خ ود را ب ه م ا
بنماياند و نه احتياجى مى بيند كه از بزرگى و توانائی
خود براى ما قصه بگوي د .چ را ك ه خ وب م ى دان د،
ب ي ن اي ان ن ي ازى ب ه ت وض ي ح او ن دارن د ،ن ظ م ع ال م
شكوھمندش نشاندھن دهٌ ب زرگ ى و ت وان ائ ی اوس ت و
آنھائی ھم كه نمى بينند و از نش ان ه ھ اى ب زرگ ى و
قدرتش غافلند ،نيازى به شناخت او ندارند.
آيا اين ھستى دھنده در بازى ھستى نيازى دارد كه م ا
او را ستايش كنيم و سپاس بگوئيم و ب ه درگ اھ ش ب ه
سجده بيافتيم و شب و روز به عبادتش بنشيني م؟ زھ ى
خيال باطل!
پس ،چگونه است اين خدا؟ خدائی كه حتى ممكن
است نداند يا احتياجى به دانستنش نداشته باشد كه ما
انسان ھا در كدامين كره از كرات او زندگى مى
كنيم ،چه رسد به اينكه فكر كند ،ما براى چھار روز
زندگى كردن ،شب و روز بايستى بدرگاھش به نياز
بنشينيم و سپاسش گوئيم و عبادت اش كنيم و. . .
اگر باورمان اينست كه خدا ما را به ھستى آورده
است .بايد قبول كنيم كه نيازمندى ھاى ما را ھم
برايمان فراھم كرده تا از او بی نياز باشيم .بيائيم،
بمانيم و برويم و در اين سه مرحله ،او را به ما و ما
را به او كارى نباشد.
اگر باورمان اينست كه خدا ما را خلق نكرده ،بلكه
به تصادف يا به خاطر مناسب بودن شرايط ،خود به
خود بوجود آمده ايم تا در مجموع ٌه ھستى ،ما نيز فقط
به عنوان »عضوى« از اعضاءھستى باشيم ،باز ھم
خدا را به ما و ما را به او نيازى نيست.
پس خدائی كه خالق عالم ھستى است و ھيچ كس به
خداٮيش راه نبرده ،نمى تواند خدائی باشد كه با رشوهٌ
بھشت اش و تھديد دوزخ اش »آدمى« را به پرستش
و ستايش خود فرا خوانده باشد.
او چگونه خدائی است؟ او آن خدائی نيست كه بر
پيغمبران از جمله موسى و عيسى و مانی و محمد
ظاھر شده و غير از آنی است كه تا كنون در ھم ٌه
اديان توصيف گرديده است.
او خدائی است كه به من و تو و به ھر انسان ديگر و
ساير مخلوقات اش كارى ندارد و مى گويد :
ـ »حيات يافته ايد! مبارك تان باد! زندگى كنيد! خوب
ھم زندگى كنيد! واگر ھنرى داريد ،بكوشيد تا براى
خود و ديگران مفيد باشيد و براى ھمديگر آسايش به
ارمغان آوريد! اما زندگى را به خود و ديگران تلخ
نكنيد! يادتان باشد؛وقتى رفتيد ،رفتيد ،ديگر برگشتى
در كار نيست! «
اى آنـــكه نتيج ٌه چـھـــار و ھـفت
و ز ھفت و چھار دايم انـدر تفتى
»مى« خور كه ھزار بار بيشت گفتم
باز آمدنت نيست ،چو رفتى رفتى
خيام خستهِ ،كاخ ھاى پر حشمت بھشت را فرو نھاد و
ِ
زير سايه درختى دراز كشيد و با زمزمه ماليم
جويبار ھا به خواب خوشى فرو رفت.تا مُردن ،تنھا
كسى كه دخالتى ندارد ،پروردگار عالم است.
ادامه دارد.......
■■■

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﺛﺎر ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻌﻴﻦ زاده
»ﺧﻴﺎم و آن دروغ دﻻوﻳﺰ«»-ﻛﻤﺪي ﺧﺪاﻳﺎن«»-آﻧﺴﻮي ﺳﺮاب«» -آﻳﺎ ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖ؟«
»ﺑﺸﺎرت ﺧﺪا ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد«
می توانند آنھا را از آدرس زير مستقيما ٌ از خود نويسنده درخواست کنند .بھای ھر يک از کتابھا با ھزينۀ
پستی  30دالر امريکايی و مجموع پنج جلد آنھا  150دالر است.
Houshang Moinzadeh
B. p. 31
92403 Courbevoie Cedex – France
Moinzadeh@gmail.com
www.moinzadeh.com

“شتاب کردم که با يارانم ،با ھم کارانم با ھم ترانگانم سخن بگويم و حمايتشون رو
جلب بکنم به سمت و سوی فريادھای به خـون کشـيـده شـده ی دانشـجـويـان
دانشگاه ھای زادگاھمون .اون چه که در دانشگاه ھای ما اتفاق افتاده ،خـونـالـوده
کردن نگاه زادگاه ما به آينده است .دانشگاه که قرار بود آغوش امنی بـاشـه بـرای
جھان سازان آينده ،تبديل شده به چھارراه ھجوم نيروھای امنيتی رژيم اسـالمـی.
دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب رو دستگير کردن و در زندان ھا زير شديدترين
شکنجه ھا اون ھا رو وادار به خودکشی ،به خودستـيـزی ،خـودگـريـزی و از خـود
بيگانگی کردن .من از کسانی که در خارج از ايران بی ھراس دستگيری و شکنـجـه
می تونن بازتاب پرخاش دانشجويان ما باشن می تونن بخوان از نيروھای مترقی ،از
ارگان ھا ،از منابع قانونی و حقوقی که برای آزادی دانشجويان دستگير شده تـالش
بکنند .نيروھاشون رو يکی بکنند و اگر نـيـروھـايـی ھسـتـنـد کـه بـرای ايـن کـار
سازماندھی شدند به اون ھا بپيوندند .از اون ھا که در داخل ايـران ھسـتـنـد ايـن
انتظار ھست که از خانواده اين دانشجويان زندانی پشتيبانی بکنند و از ھر وسيـلـه
ای برای آزاد شدن اون ھا استفاده کنند.
برای به ھم پيوستن کمک ھا،
اعتراضات و حمايت با آدرس اينترنتی زير تماس بگيريد:

Irandaaneshjoo@yahoo.com
پيروز و پاينده باشيد
 ١٩دسامبر ٢٠٠٧

پيام کوتاه ابی:
“ ايرج جان
مثل ھميشه مرا در کنار خود بدان.
حمايت از دانشجويان دستگير شده را من ھم
به ھمه توصيه می کنم .در شرايط سرنوشت ساز؛ در ھمه ی دنيا و در
ھمه زمان ھا ھنرمندان واقعی از مبارزات آزادی خواھانه جدا نبوده اند.
با آرزوی ييروزی و آزادی “
ابی
پيام کوتاه داريوش:
“ ای ھمترانه ،ای يار ،ايرج نازنين!
من با کمال ميل و اشتياق؛ می خواھم که نام مرا ھم ذيل فراخوانت برای حمايـت
از دانشجويان زندانی قيد کنی .ھمانطور که گـفـتـی دانشـجـويـان صـدای آيـنـده
سرزمين ما ھستند و نبايد خاموش شوند! “
داريوش
پيام کوتاه فرﯾدون فرھی:
جنبش دانشجوﯾان ،نشانه روشنی از خشم و اعتراض دامـنـه دار تـارﯾـخـی مـردم
اﯾــران ،بــه چــنــيــن رژﯾــم ھــای دﯾــکــتــاتــوری ،آنــھــم از نــوع مــذھــبــی اســت.
انسان امروز در اﯾران و جھان ،چنين رفتارھای وحشيانه قرون وسطائی را بـرنـمـی
تابد.
آزادی با خود ِ انسان متولد می شود.
ھيچ قدرتی و ھيچ قانونی نمی تواند اﯾـن مـوھـبـت طـبـيـعـی را پـاﯾـمـال کـنـد.
دانشجوﯾان و تمام زندانيان سياسی باﯾد آزاد شوند.
حق چنين تجاوزی را ھرگز نداشته اند.
جھانيان را فرﯾاد می کنم تا بدانند در ميھن من به انسان چه می گذرد!
و از ھمينجا به تمام ھنرمندان و عاشقان آزادی اعالم و دعوت می کنم که بـه اﯾـن
فراخوان پاسخ دھند و صدای دانشجوﯾان عزﯾز را ھر چه رساتـر در جـھـان طـنـيـن
اندازند.
به دانشجوﯾان و به خانواده ھای شرﯾف آنان درود می فرستم و به خاطر مبـارزه در
راه آزادی  ،برابری و سوسياليسم با آنان ھمصدا ھستم.
فرﯾدون فرھی
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ديکتاتوري ژنرال ضياءالحق تأسيس شد ،بر خريد و
فروش زمين و مستغالت کنترل دارد وعالوه برآن
کارخانه ھاي برنج ،مزارع پرورش اسب ،صنايع
دارويي ،آژانس ھاي مسافرتي ،مراکز رشد ماھي ،شش
طرح مسکن سازي ،کمپاني ھاي بيمه ،يک تشکيالت
ھوانوردي ،و بانک تجارت عسکري را ھم در تصاحب
دارد . . .ارزش دارايي صندوق رفاه ارتش به ١٧
ميليارد روپي مي رسد .فرماندھان نيروي ھوايي و
دريايي نيز ھريک داراي يک بنياد ھستند :بنياد شاھين
و بنياد بحريه)« .منبع :طارق علي ،پاکستان سپاھي
گرا ،نيولفت ريويو  ،١٩ژانويه و فوريهء (٢٠٠٣تا
پيش از رويداد يازدھم سپتامبر  ،٢٠٠١بدھي خارجي
پاکستان به  ٢٧ميليارد دالر رسيده بود .اما با اعالم
سياست کابينهء جورج بوش براي »جنگ با ترور«،
آي ام اف بدھي ھا را تخفيف داد و جريان واريز
دالرھاي مبارزه با ترور از خزانهء آمريکا به صندوق
نظاميان پاکستان آغاز شد .از آن زمان تا امروز،
مجموع کمک ھاي مالي آمريکا به پاکستان بيش از ده
ميليارد دالر بوده است .ﺗﻜﺮار ﺗﺎرﻳﺦ بازگشت بي
نظير بوتو از تبعيد براي آنکه يک بار ديگر زمام امور
کشورش را به دست بگيرد ،از بسياري جھات بي
شباھت به آغاز زمامداري پدرش ذولفقار علي بوتو
نبود .ذولفقار علي بوتو ،رھبر حزب مردم پاکستان )پي
پي پي( در ماه دسامبر سال  ١٩٧١در شرايطي بحراني
قدرت را در دست گرفت .شرايط بحراني ،ناشي از
شکست نظاميان در جنگ داخلي ،تجزيهء پاکستان و
جداشدن »بنگالدش« بود .پيش از اين تاريخ ،حکومت
اسالمي و نظامي ـ بوروکراتيک پاکستان زير رھبري
ژنرال ايوب خان و بعد ژنرال يحياخان ،منافع
ژئوپولتيک واشنگتن را در منطقه ،در برابر خطر ھند
و اتحاد شوروي ،حفاظت مي کرد) .ديکتاتوري نظامي
پاکستان در ماه مارس  ١٩۵۶ــ نه سال پس از جدايي
از ھند ــ رسما ً »جمھوري اسالمي« نام گرفته بود (.با
جداشدن بنگالدش ،رھبري ژنرال ھا با بحران
مشروعيت و بي ثباتي داخلي روبرو شده بود .اياالت
متحده و ژنرال ھا به فکر چاره افتادند .پس از يک
مالقات رسمي ميان ذولفقارعلي بوتو و ريچارد
نيکسون ،بوتو رھبري پاکستان را به دست گرفت .او
بعضي از ژنرال ھاي بدنام را کنارگذاشت يا به
مقامھاي ديپلماتيک برگمارد ،اما ساختار و ترکيب
اصلي ارتش را دست نخورده باقي گذاشت .تا زماني که
ساختار و ترکيب ارتش پاکستان ثابت مي ماند ،احتمال
اينکه سياست اين کشور غير نظامي ،سکوالر ،و
دموکراتيک شود ،بسيار کم بود .سياست ھاي ذولفقار
علي بوتو ،ھمانند بسياري از سياستمداران جھان
سومي ،ميان پوپوليسم و اليتيسم )خلق گرايي و نخبه
گرايي( نوسان مي کرد) .نمونهء ديگر اين نوسان را در
سياست محمد مصدق در قبال نھاد دربار و کشور
آمريکا شاھد بوديم (.خلق گرايي و نخبه گرايي
ھيچيک ،نھادھاي دموکراتيک ِ پايدار به وجود نمي
آورد .برعکس ،نقش شخصيت ھا ،نقش رھبران منفرد
و »محبوب« ،سياست ھاي »خانوادگي« و
»موروثي« ،و نقش بندوبست ھاي سياسي »از باال« و
»پشت پرده« را افزايش مي دھد .بي اعتمادي به توان
و شعور دموکراتيک مردم ،به ويژه در ساختارھاي
فئودالي و در شرايط بي سوادي و عقب ماندگي اکثر
توده ھا که خود را رعيت مي پندارند و آلت دست مالھا
و خانھاي محلي مي شوند ،اين نوع سياست را تشديد
مي کند .آنچه دموکراسي را تقويت مي کند عبارت است
از اتحاديه ھاي کارگري و انجمن ھاي صنفي مستقل،
رسانه ھاي آزاد ،و شايد مھمتر از ھرچيز ،نظام قضايي
و دادگاھھاي مستقل که قادر باشند دولتيان را نيز مورد
پيگرد قانوني قرار دھند .در سال  ،١٩٧٧ذولفقار علي
بوتو ،پس از شش سال وعده ھاي عمل نشده ،با از
دست دادن محبوبيت توده گير خود ،خيال داشت با تقلب
در انتخابات ،در قدرت باقي بماند .وقتي در اين کار
موفق نشد و اعتراض مردم باال گرفت ،در آوريل آن

سال در شھرھاي الھور ،کراچي ،و حيدرآباد حکومت
نظامي اعالم کرد .ژنرال ضيا الحق از اين فرصت
استفاده کرد و بوتو را از قدرت پايين کشيد و دو سال
بعد او را اعدام کرد .در جمھوري اسالمي ـ آمريکايي
ژنرال ضيا ،قرار برآن شد که ھمهء احکام شريعت به
اجرا گذاشته شود :شالق زدن در معابر عمومي ،قطع
دست سارقان ،سنگسار زناکاران ،قتل محاربان
)مخالفان سياسي( و شکنجهء زنان در زندان )طارق
علي ،آيا پاکستان دوام مي آورد؟ به زبان انگليسي،
 ،١٩٨٣ورسو ،ص  .(١٣٨حزب»جماعت اسالمي«
ــ حزبي پرطرفدار و فاشيستي به رھبري موالنا
مودودي که ھميشه با وھابيان عربستان سعودي
نزديک بوده ــ از ژنرال ضيا حمايت کرد
اﺳﻼم ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﺮا ژنرال ضيا دورهء تعليمات
نظامي اش را در دانشکدهء نظامي ايالت کانزاس
آمريکا گذرانده بود .او ھمراه با ارتش ملک حسين در
اردن ،به ھنگام جنگ خونين »سپتامبر سياه«  ،در
کشتار فلسطينيان سھم عمده اي داشت .ژنرال ضيا در
پاييز سال  ،١٩٧٧دو سال قبل از انقالب ايران ،به
تھران سفر کرد و در مصاحبه اي با »کيھان
اينترنشنال« گفت» ،بنياد پاکستان اسالم است و نه ھيچ
چيز ديگري .من مي توانستم در ھند بمانم اما نماندم
چون مسلمان بودم .ما ھرچه داشتيم در پنجاب شرقي
جا گذاشتيم و با فقر کامل به پاکستان رسيديم ،اما اميد
و ايمان ديني ،ما را غني مي کرد  . . .ھفت نسل از
خانوادهء من آنجا تولد يافت و بزرگ شد .به ھنگام
تجزيهء ]ھند و پاکستان[ ما پولي در بساط نداشتيم؛
خانوادهء ما يک خانوادهء معمولي بود .با اين حال،
ھرچه داشتيم فدا کرديم و به پاکستان آمديم .با چنين
تاريخچه اي ،که فقط سي سال از آن گذشته ،چطور
انتظار داريد من فراموش کنم که چه چيزي بنياد
جمھوري اسالمي ]پاکستان[ است؟ بنياد اسالم است و
اسالم خواھد ماند) «.کيھان انترنشنال ،تھران١٨ ،
سپتامبر  ،١٩٧٧به نقل از کتاب طارق علي ،ھمان،
ص )١۴٠در دوران حکومت ضيا ،سازمانھاي امنيتي
ارتش پاکستان با کمک سازمانھاي امنيتي اياالت
متحده ،شروع به سازمان دادن و مسلح کردن
گروھھاي مجاھد براي مبارزه با حکومت کافر
افغانستان و حاميان کمونيست آن )ارتش سرخ( کردند.
بسياري از گروھھا و احزاب جھادي امروز ،ادامه
دھندگان ھمان سازمانھا ھستند .گروھھاي جھادي و
سازمانھاي امنيتي آمريکا ،با وجود اختالفات عقيدتي،
براي رسيدن به مقاصد خود از يکديگر به نحو احسن
استفاده مي کنند .آمريکا براي حفظ منافع ژئوپولتيک و
جلوگيري از نفوذ نيروھاي چپگرا؛ و جھاديان براي
سرکوب جنبش ھاي سکوالر ،دموکراتيک ،و چپگرا و
برای برقرار حکومت اسالمی  .ارتش پاکستان نيم
ميليون نفر را در خدمت خود دارد .گفته مي شود ٢۵
تا  ٣٠درصد آنھا اسالمگرا ھستند )طارق علي،
»شصت سالگي پاکستان« ،الندان ريويو آو بوکز۴ ،
اکتبر  (٢٠٠٧و خود را متحد جھاديان به شمار مي
آورند .اکنون اگر به تصوير منطقه از باال نگاه کنيم،
خواھيم ديد که سه نوع اسالم و سه نوع نظامي گرايي
ــ يا سه نوع اسالم نظامي گرا ــ منطقه را زير قدرت
خود کشيده اند :يکي اسالم وھابي خاندان آل سعود در
عربستان که خود را کليد دار »خانهء خدا« ھم مي
داند؛ ديگري ،جمھوري اسالمي )نظامي ـ
بوروکراتيک( پاکستان با يک ارتش نيم ميليون نفري
و تسليحات ھسته اي؛ و سوم ،جنبش پوپوليستي و ضد
آمريکايي جھادگرا که براي رسيدن به حکومت
اسالمي اش در شمال غربي پاکستان و جنوب
افغانستان ،حاضر است به طور تاکتيکي از کمک ھاي
نظامي و مالي عربستان نيز بھره بگيرد .اين سه نيرو
با يکديگر اختالفات جدي دارند اما براي سرکوب
نيروھاي سکوالر ،دموکراتيک ،و سوسياليست ،ودر
رقابت با جھادگرايان شيعي ،از امکانات يکديگر ،و
کمک ھای حامي بزرگ شان در آنسوي دنيا ،حداکثر
بھره را مي گيرند ٢٩ /// .دسامبر ■■■ ٢٠٠٧
برگرفته از سايت نيلگون

ﺳﻴﺮي در ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪ س ....اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ )(1
باشند .مسيحيت ،يھوديت و اس الم ،ھ ر س ه ت ايش ان،
ھنوز ھيچ چی نشده ھمان اول خ ل ق ت دم آق ای آدم و
عيال مربوطه اش را می گيرندو از باغ آقای خدا ،که
اسمش "بھشت" است ،پرتشان می ک ن ن د ت وی ب ي اب ان
برھوت :تا تو باشی که ديگر ھ وس س ي ب دزدی ب ه
سرت نزند! اما ،ي ک س ي ب ن ا ق اب ل واي ن ھ م ه ال م
شنگه! باورتان می شود! نخير ،بايد کاسه ای زير ني م
کاسه باشد .خودشان ،بدون رو در وايستی ،به ما گفته
اند که دل چندان خوشی از"ع اق ل ش دن" ش دن آدم ی
زاده ھايی که ما باشيم ندارند .سيب دزدی بھانه است!
اسطوره "گناه نخستين" ،گويای دشمنی آش ت ی ن اپ ذي ر
يھوديت ،مسيحيت و اسالم ) که ھمين اسط وره را ب ا
اندکی تغيير تکرار می کند( با انسان آگاه و با آگاھ ی
انسان است .اين که مسيحيت دشمن آگاھی است کامال
از کلماتی که در آيه ھای زي ر اس ت ف اده ش ده مش ھ ود
است .جالب است که به خاط ر ھ م ي ن آگ اھ ی ي اف ت ن
است ک ه انس ان از ب ھ ش ت ط رد م ی ش ود وھ م ي ن
جستجوی آگاھی است که در ھ ر س ه م ذھ ب س ام ی
)يھوديت ،مسحيت واسالم( نخست ي ن و ب زرگ ت ري ن
گناه دانسته می شود که تمام نسل ھای انسان به خاطر
آن بايد رنج بکشند .آيه ھای زير از سفر پ ي داي ش ک ه
بخشی از کتاب م ق دس ي ھ ودي ان و مس ي ح ي ان اس ت
گرفته شده است ) عھد عتيق ،سفر پيدايش ،باب سوم،
آيه ھای  7-1و آيه :(22
 .1و م ار از ھ م ه ح ي وان ات
صحرا كه خداوند خ دا س اخ ت ه
ب ود ،ھُش ي ارت ر ب ود .و ب ه زن
گفت» :آيا خدا حقيقتا ً گفته اس ت
ك ه از ھ م ه درخ ت ان ب اغ
نخوريد؟«  2زن به مار گفت:
»از م ي وه درخ ت ان ب اغ
ميخوريم 3 ،ل ك ن از م ي وه
درختي كهدر وس ط ب اغ اس ت،
خدا گفت از آن م خ وري د و آن
را لمس مكنيد ،مبادا ب م ي ري د«.
 4مار به زن گفت» :ھ ر آي ن ه
نخواھي د م رد 5 ،ب ل ك ه خ دا
ميداند در روزي كه از آن بخوريد ،چشمان شما ب از
شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواھ ي د ب ود6 «.
و چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك ن ي ك وس ت
و بنظر خوشنما و درختي دلپذير و دانشافزا ،پس از
ميوهاش گرفته ،بخورد و به شوھر خود نيز داد و او
دو ايش ان ب از ش د و
خورد  7آنگاه چش م ان ھ ر ِ
فھميدند كه عريانند 22 ... . .خداوند خ دا گ ف ت:
»ھمانا انسان مثل يكي از م ا ش ده اس ت ،ك ه ع ارف
نيك و بد گرديده .اينك مبادا دست خود را دراز كند و
بخورد ،و ت ا ب ه اب د زن ده
از درخت حيات نيز گرفته
َ
بماند «.و چنين است که خدا "بندگان اش" را به ج رم
آگاھی يافتن از ازل تا به ابد تنبيه می کن د و ب ه ق ول
خودش به انواع بالھا مبتال يشان می کند .و تازه منت
ھم می گذارد و "تنھا پسرش را ب رای ن ج ات انس ان"
قربانی م ی ک ن د :ن ج ات ازآگ اھ ی! خ وب اس ت ک ه
خودشان خجالت نمی کش ن د! ت ع ج ب اس ت ک ه م ردم
قرن ھا و قرن ھا ،با وجود اين ھمه انديشمند و شاعر
و نويسنده و ھنرمند و دانشمند -که کوچکت ري ن ش ان
در مقايسه با اين پيغمبران و کتاب ھای "مقدس ش ان"
کوھی در برابر کاھند -دنباله رو پيامبران و خ داي ان
ياوه گويشان بوده اند.
و باز ھم بشنويد از زبان خود عيسی که مسيح ي ت را
نه برای خردمندان بلکه برای ساده دالن می داند )من
از طرف مسيح از مسيحيان عزيز پوزش می طلبم!(:
انجيل متی ،باب ) 11آيه  :(25در آن وقت عيسی ب ه
سخنان خود ادامه داده گف ت » :ای پ در ،ای خ داون د
آسمان و زمين ،تو را سپاس می گويم ک ه اي ن ام ور
را از دانايان و خردمندان پنھان داشته و به ساده دالن
آشکار ساخته ای«.
*با مزه است که خداون د م ھ رب ان اغ ل ب اوق ات س ر
مردم وحتی سر پيغمبرھايش ھم کاله می گذارد و ب ه

اين کارش علنا ھم می نازد تا خوب براي م ان روش ن
کند که منظورش از "ساده دل" چيست! در بخش زير
ارمياء نبی صريحا ازخدا گله می ک ن د ک ه س رم ردم
کاله گذاشته است  :کتاب ارميا ،باب ) 4آيه :(10
پس گفتم» :آه اي خداوند يھوه! به تحقي ق اي ن ق وم و
اورشليم را بسيار فري ب دادي زي را گ ف ت ي ش م ا را
سالمتي خواھد بود و حال آنكه شمشير به جان رسيده
است* «.و اين ھم اعتراف خود خدا ب ه اي ن ک ه س ر
پيغمبرش کاله گذاشته اس ت وقص د دارد ک ل ک ش را
بکند:کتاب حزقي ال ،ب اب ) 14آي ه  :(9و اگ ر ن ب ي
فريب خورده ،سخني گويد ،من كه يھوه ھستم آن نب ي
را فريب دادهام و دست خود را بر او دراز كرده ،او
را از ميان قوم خود اسرائيل منقطع خ واھ م س اخ ت.
نامه يھودا ،باب ) 1آيه  :(25يعنی بر خدای يکتا ک ه
به وسيله عيسی مسيح خداوند ما  ،م ا را ن ج ات داده
است جالل و عظمت  ،قوت و قدرت باد  ،از ازل ت ا
به امروز و از امروز تا به ابد  ،آمين) .ھمه جا تاکيد
از من است * (.اين ھم از آن نج ات ک ذائ ی! مس ئ ل ه
مھم ھمين است :جالل و عظمت ،فوت و قدرت .البته
نه برای انسان!
*مسيحيت ودمکراسی .پذيرفتن اصل براب ری انس ان
ھا و اين که ديگران حق دارن د ع ق اي دی م خ ال ف ب ا
عقايد ما داشته باشند ،يکی از اصول مسلم دمکراس ی
است .تنھا بر پايه آزادی ع ق ي ده اس ت ک ه م ی ت وان
جامعه ای متکثر،شکوفا و رو به رشد پدي د آورد ک ه
در آن ھر فرد بتواند آن طور که مناسب می دان د ب ه
استعدادھا و توانائی ھای خود تکامل
بخشد و آنھا را شکوفا کند .پذي رف ت ن
اين که حقيقت در انحصار ھي چ ک س
نيست محيطی را فراھم می آورد که
انسان ھا بتوانند از دوستی و احت رام
متقابل بر خ وردار ب اش ن د .ت ن ھ ا در
چنين جامعه ايس ت ک ه م ردم ب دون
ترس و وحشت زندگی می کنند .اين
اصل که "ت ک ام ل آزادان ه ھ ر ف رد
شرط تکامل آزادان ه ھ م گ ان اس ت"
در چنين جامعه ای می تواند ت ح ق ق
يابد .تنھا در چنين جامعه ايس ت ک ه
می توان از دوستی ،عشق و مح ب ت
صحبت کرد و ن ه در ج ام ع ه ای ک ه انس ان ھ ا در
صورت داشتن عقيده ای مخال ف ب ا ع ق اي د ح اک م ان
سرکوب می شوند و مورد شکنجه وآزار ق رار م ی
گيرند .اما آيا مسيحيت اص ل"آزادی ع ق ي ده" را م ی
پذيرد؟ آيا مسيحيت به عقايد مخال ف ب ا خ ود اح ت رام
می گذارد؟ مروری برعھد عت ي ق )ت ورات( و ع ھ د
جديد )انجيلھای چھار گانه وغيره( نشان نمی دھد ک ه
مسيحيت برابری انسانھا را قبول داشت ه ب اش د .نش ان
نمی دھد که مسيحيت پا بن د ب ه آزادی ع ق ي ده ب اش د.
نشان نمی دھد که مسيحيت به عقايد م خ ال ف اح ت رام
بگذارد .برعکس ،تنھا مسيحيت است که درست و بر
حق دانسته می شود .ساير اديان ومذاھب ،بقيه عق اي د
و مکتبھا وافکار ،نادرست و باطل دانسته می ش ون د.
تمام عق اي د غ ي ر مس ي ح ی ک ف ر دانس ت ه م ی ش ون د.
مسيحيت حتی حق فکر ک ردن ھ م ب رای کس ی ق اي ل
نيست چه رسد به عقيده مخالف داشتن .عيسی ب ارھ ا
وبارھا اصل آزادی انت خ اب وآزادی ع ق ي ده را ،ک ه
اصل بنيادی دمکراسی است ،صريحا نف ی م ی ک ن د.
او در انج ي ل ي وح ن ا )ب اب  ،14آي ه  (6م ی گ وي د:
...عيسی به او گ ف ت »:م ن راه و راس ت ی و ح ي ات
ھستم ،ھيچکس جز بوسيلۀ من نزد پ در)=خ دا( ن م ی
آيد« .و بازھم )يوحنا ،باب  ،3آيه ھای  18و (36
می افزايد :آيه  :18ھ ر ک س ب ه او اي م ان ب ي آورد
محکوم نمی شود اما کسی که به او ايمان ن ي اورد در
محکوميت باقی ميماند ،زيرا به اسم پسر ي گ ان ه خ دا
ايمان نياورده اس ت .آي ه  :36آن کس ی ک ه ب ه پس ر
ايمان بياورد حيات جاودان دارد اما کسی که از پس ر
اطاعت نکند حيات را نخواھد ديد بلکه ھميش ه م ورد
غضب خدا خواھد ب ود.ان ج ي ل م رق س ،ب اب ) 3آي ه
ھای :(30-29
آيه  :29اما ھرکه به روح القدس کفر بگ وي د ت ا اب د

17 Rowshangar Volume. 1 No. 11 January 2008
آمرزيده نخواھد شد ،نه در اين دني ا و ن ه در دن ي ای
آينده .عي س ی اي ن م ث ل را آورد چ ون ع ده ای م ی
گفتند  :او روح پليد دارد 30.انجيل مرق س ،ب اب 8
)آي ه  : (38زي را ھ ر ك ه در اي ن ف رق ه زن اك ار و
خطاكار از من و س خ ن ان م ن ش رم ن ده ش ود ،پس ر
انسان نيز وقتي كه با فرشتگان مقدّس در ج الل پ در
خويش آيد ،از او شرمنده خ واھ د گ ردي د * .و ال ب ت ه
روح ال ق دس و پس ر انس ان ج ز خ ود ع ي س ی ک س
ديگری نيست .اين آقائ ی ک ه م دع ی اس ت پ ي ام آور
عشق و محبت اس ت ح اض ر ن ي س ت ک وچ ک ت ري ن
گذشتی بکند وبه آن ھائی که او را تحويل نگرفته ان د
و دنبال سرش راه نيفتاده اند و حلوا حلوايش ن ک رده
اند وعده عذاب جاودانی می دھ د .ع ي س ی ص ري ح ا
می گويد )متی 12 ،آيه  " :(30ھر که ب ام ن ن ي س ت
برخالف من است ".و اين درست م ث ل ح رف آق ای
بوش است که فرمودند" :ھر که با ما نيست بر ع ل ي ه
ماست * ".مسيحيت م اھ ي ت ی س ل ط ه ج وي ان ه دارد؛
م ذھ ب پ ادش اھ ان ،م ذھ ب ام پ راط ورھ ا و م ذھ ب
آخوندھاست .مذھب کسانی است که می خواھند ي وغ
بردگی بر گردن مردم بگذارند و زنجي ر اس ارت ب ر
دست وپايشان .برای اين ھا قدرت ،اقتدار ،اخت ي ار،
اطاعت و فرمانبرداری بی چون و چ را م ھ م ت ري ن
چيز است .مسيح پس از زنده شدن به حواريونش می
گويد ) انجيل متی ،باب  ،28آيه  :(20-18آي ه :18
آنگاه عيسي جلو آم د و ب ه ايش ان ف رم ود :ت م ام
اختيارات آسمان و زمين بمن داده ش ده اس ت19 .
پس برويد و تمام قوم ھ ا را ش اگ رد م ن س ازي د و
ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غس ل
تعميد دھيد 20 .و به ايشان تعليم دھ ي د ك ه ت م ام
دستوراتي را كه به شما داده ام ،اط اع ت ك ن ن د.
مطمئن باشيد ھر جا ك ه ب روي د ،ح ت ي دورت ري ن
نقطه دنيا باشد ،من ھميشه ھمراه شما ھستم !«
*آيه ھای باال روشن می کنند که ھدف مسحيت ب ي ش
از ھر چيز تسخير جھان ،تحت فرمان و تحت ان ق ي اد
در آوردن انس ان ھ ا س ت .آزادی در ان ت خ اب؛
انديشيدن ،سنجي دن و آگ اھ ان ه ب ر گ زي دن ب ه م ذاق
مسيحيت )و البته ،ديگر مذاھب( چ ن دان خ وش ن م ی
آيد .عيسی بارھا وبارھا اصل آزادی ان ت خ اب ک ردن
وآزادی عقيده را ،که اصل بنيادی دم ک راس ی اس ت،
صريحا نفی می کند .او در انجيل يوح ن ا )ب اب ،14
آيه  (6می گويد .6 :عيسی به او گ ف ت »:م ن راه و
راستی و حيات ھستم ،ھيچکس جز بوسي ل ۀ م ن ن زد
پدر نميآيد .و بازھم )يوحنا ،باب  ،3آيه ھ ای  18و
 (36می افزايد :آيه  :18ھر کس به او ايمان بيآورد
محکوم نمی شود اما کسی که به او ايمان ن ي اورد در
محکوميت باقی می ماند ،زيرا به اسم پسر يگانه خدا
ايمان نياورده است ..آيه  :36آن کس ی ک ه ب ه پس ر
ايمان بياورد حيات جاودان دارد اما کسی که از پس ر
اطاعت نکند حيات را نخواھد ديد بلکه ھميش ه م ورد
غضب خدا خواھد بود.و در نامه يھودا ،باب :1
تحت عنوان ھالكت مردمان بيدين در آيه ھای 4 ،3
و  8می گوي د :آي ه  :3ای دوس ت ان ع زي ز  ،بس ي ار
مشتاق بودم در باره نجاتی که ھمه م ا ب ا ھ م در آن
شريکيم به شما بنويسم  ،اما ناگھان احساس کردم ک ه
بايد شما را تشويق کنم تا از ايمانی که خ دا ي ک ب ار
برای ھميشه به مقدسين خود ع ط ا ک رده اس ت دف اع
نمائيد .آيه  : 4زيرا عده ای مخفيانه به م ي ان م ا راه
يافته اند .اين اشخاص خدا ناشناس فيض خدای ما را
بھانه ای برای فساد اخ الق خ ود ق رار م ی دھ ن د و
يگانه موال و خداوند ما مسيح را م ن ک ر م ی ش ون د.
کتاب مقدس مدت ھا پيش مح ک وم ي ت آن ھ ا را پ ي ش
بينی کرده بود و آن امروز واق ع ش ده اس ت.آي ه : 8
وضع اين اش خ اص ھ م ام روز ھ م ي ن ط ور اس ت.
رؤياھا و خواب ھائی می بينند ک ه آن ھ ا را ب ه آل وده
ساختن بدن ھايشان وا می دارد .ھيچ يک از م راج ع
قدرت را قبول ندارند و به موجودات س م اوی اھ ان ت
می کنند* .آه ،چه گناه بزرگی! قبول نداشتن مراج ع
قدرت! راستی راستی که دعوا س ر ل ح اف م ال س ت!
اگر کمر خم نکنيم تا پاالنی را که برايمان دوخته ان د
رويمان بگذارند و به ام ان دھ ن ه ب زن ن د و ب ا خ ي ال

راحت سوارمان بشوند چ ه پ رون ده ھ ا ک ه ب راي م ان
درست نمی کنند! "ھيچيک از مراجع قدرت را قب ول
ندارند! به موجودات سماوی اھانت می کن ن د!" و ج م
بخ وري م م ی ف رس ت ن دم ان آن ج ائ ی ک ه ع رب ن ی
انداخت" :آت ش ج اودان ی"! ي ع ن ی ب غ ل دس ت رف ي ق
قديميان حضرت شيطان که حاظر نشد س ج ده ک ن د و
به خاک بيفتد! * لطفا متن زير رانخوانيد ت ا از اي ن
ک ه انس ان ھس ت ي د احس اس ش رمس اری و ح ق ارت
نکنيد .من ن ا پ رھ ي زی ک رده و ب ا ب رجس ت ه ک ردن
حروف سع ی ک رده ام ،ب ه س ب ک ع ن ت ر ھ ا ،ج ای
دوست و جای دشمن را نشانتان بدھم .فيليپ ي ان ،ب اب
) 2آيه ھای  :(11-5آيه  :5ط رز ت ف ک ر ش م ا در
بارۀ زندگی بايد مانند طرز تفکر مسيح عيسی باشد.
آيه  :6اگر چه او از ازل دارای اول وھ ي ت ب ود ول ی
اين را غنيمت نشمرد که براب ری ب ا خ دا را ب ه ھ ر
قيمتی حفظ کند ،آيه  :7بلکه خود را از تمام م زاي ای
آن محروم نموده به صورت يک غالم در آمد وشبي ه
انسان شد -8 .چون او به شک ل انس ان در م ي ان م ا
ظاھر گشت  ،خود را پس ت ت ر س اخ ت و از روی
اطاعت ح اض ر ش د م رگ ـ ح ت ی م رگ ب ر روی
صليب ـ را بپذيرد  -9از اين جھت خدا او را بسي ار
سرافراز نمود و نامی را ک ه م اف وق ج م ي ع ن ام ھ ا
اس ت ب ه او ع ط ا ف رم ود  -10ت ا اي ن ک ه ھ م ۀ
موجودات در آسمان و روی زمين و زي ر زم ي ن ب ا
شنيدن نام عيسی به زانو در آيند  -11و ھ م ه ب رای
جالل خدای پدر  ،ب ا زب ان خ ود اع ت راف ک ن ن د ک ه
عيسی مسيح  ،خداوند است انجيل لوقا ،باب :1
 -31تو آبستن خواھی شد و پسری خ واھ ی زائ ي د و
نام او را عيسی خواھی گذارد..
 .32او بزرگ خواھد بود و ب ه پس ر خ دای م ت ع ال
ملقب خواھد شد ،خداوند ،خدا تخت پ ادش اھ ی ج دش
داود را به او عطا خواھد فرمود.
 .33او تا ب ه اب د ب ر خ ان دان ي ع ق وب ف رم ان روائ ی
خواھد کرد و پ ادش اھ ی او ھ رگ ز پ اي ان ی ن خ واھ د
داشت.
*نتيچه اخالقی :ظرزتفکر عيسی مسيح ،که الزمس ت
ھمه ما از آن پيروی کنيم:
 .1اطاعت ،اطاعت و بازھم اطاعت :اين اس ت پ ي ام
عيسی مسيح.
. 2انسان = غالم پست = برده مف ل وک ،ک ه وظ ي ف ه
اش اطاعت کردن و به زانو درآمدن است.
 .3جالل و جبروت ،عظمت و حش م ت ،م اف وق ن ام
ھا ،به زانو در آمدن -کلماتی ھستند که ھی در انجيل
تکرار ميشوند تا ما را ش س ت ش وی م غ زی ب دھ ن د و
وادارمان کنند که در مقابل قدرت ھای– البته ،زمينی
 سرکوبگر تسليم و فرمانبردار باشيم! جيک ھم نبايدب زن ي م! ) آه ،ک ه چ ه ک ي ف ی دارد ت ح ق ي ر ک ردن!(.
*نتيجه اخالقی تر :نويسنده انجيل ي ا ي ک آدم ع ق ده
ای بد بخت ب وده وي ا م زدور ام پ راط ور روم .پ ول
کالنی گرفته وبا ھمدستی يک روان شن اس م اف ن گ ی
اين چ رن دي ات را س ر ھ م ک رده .ھ دف ام پ راط ور
تزريق احساس حقارت به آدم ھا ،شخصيت زدائی از
آدم ھا و جا انداختن اين فکر که آدم ھا به ح ک م خ دا
برده به دنيا می آيند وبزرکترين گناه اطاعت ن ک ردن
و شورش کردن است .ھدف اندر ھ دف ام پ راط ور:
کولی گرفتن از مردم ،بيگاری کش ي دن ،و اس ت ث م ار
کردن* .واين ھم يک پي ام م ح ب ت دي گ ر از ج ان ب
کليسا نشينان عشق ورز و محبت پيشه ما .م ی دان ي د
که سدومی ھا ھمجنس باز بودند ،اما م ی گ وي ن د ک ه
آزارشان به مورچه ھم نرسيده بود .اما کليسائيان اي ن
حرفھا حاليشان نمی ش ود! ب اي د ت ا ج ائ ی ک ه م ي ش ه
محبت کرد! اما عشق و محبت از اي ن م ب ي ش ت ر م گ ه
ميشه!
ي ک ل ح ظ ه ھ وس ران ی ،ي ک ع م ر)ب ب خ ش ي د ،ي ک
جاودانه( پشيمانی!
نامه يھودا ،باب )1آي ه  :(7ھ م ي ن ط ور ش ھ رھ ای
سدوم و غموره و شھرھای مجاور آنھا که خود را به
زناکاری و انحرافات جنسی تسليم کردند و اکنون ب ه
عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات می شوند■ .

سردبير دلير نشرﯾه روشنگر ،آقای سيامک ستوده !
نخست سالم ھای پر حرارت خود و ساﯾر اعضای فاميلم را به شما وتمام دست
اندرکاران شجاع و مبارز نشرﯾه تان تقدﯾم داشته  -چون ساﯾر دوستداران و
عالقمندان روشنگر  -پيروزی ھای بازھم بيشتر و بيشتر تان را در تمام عرصه ھای
مبارزه از صميم قلب آرزو می نماﯾم .
از اﯾنکه از وصول برگ سبزم ) مبلغ ناچيز ده دالر در ھر ماه ( در روشنگر اطمينان
ميدھيد  ،بدﯾنوسيله ابراز تشکر می نماﯾم.
با تمام ﯾاران تان شاد و موفق باشيد.

صدا سر داد » غول پاگلين « (١) :
» ھيـوالی خرافـه !
مـن با تو  ،تو با منی
تمـام حجـم سيا لت را
ـــ کـه درازناش بود ھـزار و چھار صـد
سال ـــ
بـرکـن !
از مـدار عصـر عرو ج د جـا ل
برﯾـزش در گـوش شـب :
طلـو ع را بعــد از اﯾـــن
سـر نگـو ن باﯾــد نمــود.
شفــق را غرقـه درخون ،
سپـيده را نيـز ،
بردار باﯾـد کـشـيد
تـا  ،مبــا دا ؛
اﯾـن نمـاد ھای پيـداﯾش و شـورش و تنـو
ﯾـر
بشـکــنند دور تسلـسل ِ غـا رت و
تسخـير
و تـخـد ﯾـر شـد گان ھــم ،
بـاور شان را برگـيرنـد از کـرد گار «
***
؛ امـا اﯾــن بـار
ــ نـه چـون پــار ...ــ
ھراسی در دل شـب د و ﯾـد
شــب  ،شکــستـه شــد ،
وبا ھيـــوالی کــنده شـده از مدار
کـرد آخـر ﯾـن د ﯾــدار .

کبير تــوخی

نـيـزه ی سـر خ شــفـق )(٢
ســيــنــه ای شــب خواھــد د ر ﯾـد
سپيـد ه ؛ بـر خواھــد خا ســت
از آن سوی سـتيـغ » سياه کـوه « )(٣
تـال لـوی طلـــوع  ،نـيـز
بـر » انگـشتر فـردا « خواھـد
نشـسـت .
***
؛ امـا  ،ھيـوالی خـرافـه
با ﯾک چشمـی کـه دارد بـر جـبيــن
چسپيـد ست بـر تـا ر و پــود زميــن
تـا بـر نـه خيــز نــد ،
تـخــد ﯾـر شـد گان ز جا .
***
» خواھر ،خواھر ! دﯾدی کـه:
ھـيـوال ...و غـول ، ...ھمـد ســتانـند ؛
اﯾن ھـر دو ،
چـه سخـت  ،سخـت جانـنـد ! «
برادر ! ببـين ،ببـين که :
» ﯾکی را برکـشيده گـرد باد  ،در
چنـبرش (٤) ،
دﯾگـرش ھراسيده از مسير تـوفــان « .
)(٥
*** پ  .رﺗﺒﻴﻞ ) ﻛﺒﻴﺮ ﺗـﻮﺧـﻲ (

]*[  " :خرافه و سپيده " اﯾن پارچه در مارچ  ٢٠٠٥سروده شده است .
 " -١غول پاگلين " اشاره لنين به امپرﯾاليزم می باشد.
 -٢در کشور ما شفق بر خالف معنی آن در فرھنگ ھای زبان فارسی  ،که بعد
از غــروب را گوﯾند ،به معنی قبل از طلوع به کار رفته است.
 " -٣سياه کوه " در افغانستان موقعيت دارد.
 -٤خيزشھا و تکانھای انقالبی عليه ارتجاع و امپرﯾاليزم در نيپال ،ونزﯾوﯾال و. ...
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استاد ستوده
می خواھم توجه شما را به چند آيه از قران جلب کن م
که بنظر من با اطالعاتی ک ه ش م ا در ب رن ام ه ھ ای
راديوئی
) اي ن ب رن ام ه ھ ا را م ی ت وان ي د روی س اي ت
 www.siamacsotudeh.comمالحظه نمائ ي د(
خود داده ايد مغاير اند:.
 -1سوره النحل  ،آيه  :103م ح م د در م ورد ن ف وذ
يک منبع ايرانی )عجم( در فرامين اش م ورد س ؤال
قرار می گيرد.
ھم چنين در موارد متعددی او تاکيد می کند که ق ران
به عربی نوشته شده است  ،در حال ی ک ه اي ن ام ری
واضح و آشکار بوده اس ت .پ س در اي ن ت اک ي د چ ه
چيزی مورد نظر او بوده است؟
 -2سوره الروم ،آيه  : 3-1خدا به مومنين وعده می
دھد که در جنگ بعدی ايران و رم ،رم برنده خواھد
شد.
چرا در اين دنيا ب رن ده ي ک ج ن گ ب اي د ب رای خ دا
)محمد( مھم باشد ،مگر اين که ن ت اي ج ج ن گ روی
اقتصاد عربس ت ان ي ا ش اي د روی ج ن ب ه ھ ای دي گ ر
زندگی شان موثر باشد.
 -3ھمينطور ،طبری در کتابش ذکر کرده اس ت ک ه
وقتی رھبران قبايل از محمد سؤال ک ردن د ک ه او ب ا
مذھب جديدش چه قصدی را دنبال می کند ،او جواب
داد که می خواھد ايرانيان خراج گذار اعراب باش ن د.
ايران تنھا ھمسايه عربستان نبود .پ س چ را او روی
اين ھمسايه خاص تمرکز کرده بود.
ھمانطور که در طبری و ساير ک ت اب ھ ای ت اري خ ی
می خوانيم در م ی ي اب ي م ک ه در زم ان م ح م د در
جوامع ھمسايه من جمله خود عربستان ن ي از ش دي دی
به يک مذھب جديد بود .در زمان محمد درعربس ت ان
چھار شخص ديگ ر در ک ن ار وی ادع ای پ ي ام ب ری
داشتند .در ھمان زمانی ک ه م ا در اي ران م زدک و
مانی را داشتيم.
 -4در صحبت ھای راديوئی شما ذک ر ک رده ب ودي د
که قوانين و نظاماتی که محمد به عرستان آورد ھ م ه
قبال در اين منطقه وج ود داش ت ه ان د .س ؤال م ن اي ن
است اگر اين قوانين بربريک حاکم بر جام ع ه ب ودن د
)درک من اين است که آنھا از يھوديت می آم ده ان د(
پس چرا اسالم به خاطر آنھا سرزنش می شود.
 -5من شخصا به ھيچ مذھبی عقيده ندارم و ام ا در
جستجوی حقيقتم و نه تاريخی که از روی احس اس ات
تعبير و تفسير شده است .من ع ق ي ده دارم ک ه اس الم
ابزار کاملی در دست امپرياليسم برای انحراف توج ه
مردم از جنايات خود است .شما فکر می کنيد اس الم
با کمک چه کسی در خ اورم ي ان ه و س اي ر ن ق اط ب ه
قدرت رس ي د؟ ش م ا ف ک ر م ی ک ن ي د ب دون ح م اي ت
امپرياليسم چگونه اسالم ف رص ت رش د ي اف ت ه و م ی
توانست تا اين اندازه ھمه ج ا گ ي ر ش ده ب ه ص ورت
موجود در آيد؟
من از تالش ھ ا و ت ح ق ي ق ات ی ک ه ان ج ام م ی دھ ي د
متشکرم .من از کتاب ھا و برنامه ھ ای ش م ا بس ي ار
آموخته ام.
خواھشمندم اگر فرصت کرديد به سؤاالت م ن پ اس خ
پريوش
دھيد .متشکرم
خانم پريوش عزيز
از طرح نظرات و سؤاالتتان بی نھايت متشکرم .در
مورد سؤال اولتان بايد بگويم قدر مسلم مطالب قران
مجموعه ای از شنيده ھای محمد از اطرافيان
مسيحی ،يھودی ،عرب و ھمچنين ايرانی بوده است.
محمد خودش سواد و دانشی نداشته است .بنابراين
آموزش ھايش ھمان داستان ھا و انديشه ھای کھنه و
عاميانه پيرامونی اش بوده که آنھا را تحت نام
يکتاپرستی و به نام خود تبليغ می کرده است .ولی
آنچه که برای من جالب است اين است که چرا
بعضی از ايرانيان اينقدر بر اينکه محمد قرآن را به

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
راھنمايی سلمان فارسی نوشته است تاکيد می کنند.
آيا به اين امر افتخار می کنند .به نظر من اين بيشتر
می تواند مايه ننگ ايرانيان باشد .چرا که مطالب
قران آنقدر ضد انسانی و غير اخالقی اند که گفتن و
آموزش آنھا نمی تواند برای کسی افتخاری داشته
باشد .البته ،من می دانم که اين تاکيد تماما از جانب
محافل ناسيوناليست است که می خواھند به ھر
چيزی منشاء ايرانی بدھند ،گاھی خوب و بد را
فراموش می کنند و از حول حليم به ديگ افتاده.
منشاء چيزھای زشت را نيز به خود نسبت می دھند.
داستان منشاء ايرانی قرآن نيز يکی از ھمين موارد
است .آخر مطالب قرآن که مطالب انديشمندانه ای
نيست که ما سعی در نسبت دادن آن به ايرانيان
داشته باشيم.
پاسخ به سؤال دوم:
در آنزمان جنگ ميان ايران و رم آنقدر طوالنی بوده
است که اعراب بر سر آن با ھم شرط می بسته اند،
به خصوص که نه ھميشه يک طرف ،بلکه يک بار
رم و بار ديگر ايران پيروز می شده است .از ھمين
رو اعراب بدوی بر سر آن با ھم شرط می بسته اند.
درست مانند شرط بندی بر روی تيم ھای رقيب .يک
بار نيز وقتی ابوبکر با عربی بر سر تعدادی شتر يا
حيوان ديگری شرط می بندد ،محمد که شاھد بوده،
به ابوبکر می گويد که زمان و مقدار شرط را تغيير
بده و پيش بينی می کند که اين بار رم برنده خواھد
شد که بر حسب اتفاق پيش بينی وی درست از آب
در آمده و رم پيروز می شود و ابوبکر برنده می
شود .اين کل داستان بوده است و بنابراين پيش بينی
محمد صرفا در رابطه با يک شرط بندی و نه به
منظور ديگری به عمل آمده است که در کتاب
)تاريخ گفته نشده اسالم( شرح آن آمده است .البته،
نتيجه جنگ برای اعراب و اقتصاد آنھا بی اھميت
نبوده .چرا که بسته به طرف پيروزمند ،اعراب
مناطق مرزی برای دريافت پول و اسلحه به آن سو
گرايش می يافته و وابسته به آن می شده اند.
د رمورد دوم نيز وقتی سران قريش ابوطالب را وا
ميدارند که جلسه مشترکی با محمد برای آنھا ترتيب
دھد ،وقتی از او در مورد منظورش از تبليغ خدای
واحد می پرسند ،محمد به آنھا می گويد که قصدش
از تبايغ خدای واحد اينست که عرب را تابع شما
)سران قريش( و عجم را تابع عرب نمايد .اين نشان
ميدھد که رسالت محمد از ھمان ابتدا يک رسالت
سياسی و نه آنطور که خودش ادعا می کند الھی
بوده است .واضح است اينکه می خواسته عجم را
تابع عرب نمايد ،اين بوده است که ايران کشور
ثروتمندی بوده که ھميشه اعراب آرزوی بھره مندی
از ثروت ھای بيکران آنرا داشته اند .البته ،محمد در
جنگ خندق به اعراب نه تنھا ثروتھای مدائن ،بلکه
رم و حيره را نيز وعده می دھد.
سؤال سوم:
اوال در زمان محمد مدعی پيغمبری وجود نداشته
است و من فکر نميکنم جامعه عربی نيازمند مذھب
جديدی بوده است .اگر چنين بود اعراب بدوی در
برابر دعوت محمد اينھمه مقاومت نمی کردند.
اعراب بدوی به جز دو قبيله اوس و خزرج تماما
بزور شمشير مسلمان شدند .برای ھمين به ھنگام
مرگ محمد تماما بر عليه اسالم قيام کرده و حتی
مدينه را نيز که تنھا محل با قيمانده در دست مسلمين
بود ،محاصره و مورد حمله خود قرار دادند .اينھا
نشان ميدھند که جامعه عربی به ھيچ وجه خواستار

مذھب يکتاپرستی و اسالم نبود .پيامبران رقيب محمد
نيز مانند اسود ،طليحه ،سجاح و م َُسيلَمه نيز در
جريان ھمين شورش و در زمان بيماری وی و پس
از شنيدن خبر مرگش و به تقليد از او پيدا شدند .قبل
از او نيز ابو حنيفه بود که تبليغ يکتاپرستی را ميکرد
که جز  5الی  6نفر گرد او جمع نشده و بعد پراکنده
شدند .مزدک و مانی نيز مدتھا قبل از محمد بودند.
بعالوه ،مزدک ادعای پيامبری که نداشت ھيچ اساسا
رسالتش رسالت اشتراکی و ماقبل تاريخ يعنی 180
درجه متضاد با رساالت توحيدی بود.
سؤال چھارم:
بله محمد جز نظام ديکتاتوری مطلقه فردی و يکی دو
رسم جزئی ،ھيچ قانون تازه ای را برای عربستان به
ارمغان نيارود .اين قوانين ھمه در عربستان موجود
ولی حاکم نبودند .در عربستان دو نظام مادرتباری و
پدرساالری در کنار ھم جريان داشتند .کاری که
محمد انجام داد اين بود که به زور شمشير نظام
انسانی مادرتباری را از ميان برداشت و نظام ضد
انسانی و ديکتاتوری پدر ساالری را به تنھا نظام
حاکم بر عربستان تبديل نمود .باين ترتيب ،از نظر
انسانی و اخالقی نقش منفی را ايفا نمود .من ھميشه
گفته ام .مذاھب نه ابداع کننده ،بلکه منعکس کننده و
البته مبلغ و مدافع نظامات موجود در پيرامون خود
بوده اند .البته نظامات ضد انسانی و کثيف اطراف
خود .ريشه اين نظامات ھميشه در تحوالت
تکنولوژيک و اقتصادی نھفته است که من آنرا در
کتاب زن و سکس در تاريخ و تاريخ گفته نشده اسالم
در حد توانم توضيح داده ام.
5ـ اين نظريه که مذھب ساخته و پرداخته امپريال ي س م
است اختراع کسانی است که نمی خ واھ ن د ب ا م ذھ ب
مبارزه شود .بنابراين با اين ت ز ان ح راف ی س ع ی م ی
کنند ،نابودی مذھب را به نابودی امپريال ي س م وابس ت ه
کرده ،ھمه انرژی ھا را متوجه مبارزه با امپريال ي س م
کنند .اين کار نيروھائ ي س ت ک ه ت م ام ھ م و غ م ش ان
مبارزه با امپرياليسم و نه ارتجاع داخلی و م ن ج م ل ه
مذاھب است .اينھا ادامه ھمان نيروھائی ھستند که در
جريان انقالب  57نيز به پيروی از ھ م ي ن خ ط )ک ه
خط حزب توده بود( از خمينی دف اع ک ردن د چ را ک ه
وی مطابق آرزوی آنان بر عليه امپ ري ال ي س م م ب ارزه
م ي ک رد )ب دون ت وج ه ب ه اي ن ک ه اي ن ک ار را از چ ه
موضعی می کرد( امروزھم برای آنک ه ب ا م ذھ ب و
ارتجاع داخلی مبارزه نشود می گويند که اينھا ساخ ت ه
و پرداخته امپرياليسم اند .امپرياليسم را از بين ببري م،
مذھب ھم از ميان مي رود .در ح ال ي ک ه ب ه ن ظ ر م ن
جنبش اسالمی يک جنبش مستقل از امپريالي س م اس ت
که آغاز آن به  1400سال قبل باز ميگردد و ھمي ش ه
ھم وجود داشته است .اينکه در ي ک م ق ط ع آن ھ ا در
برابر حضور شوروی در افغانستان متحد شدند ،و ي ا
برای سرکوب کمونستھا ھر جا که الزم ب اش د م ت ح د
می شوند ،دليل اين نيست که يکی را ديگ ری ب وج ود
آورده است .من در کتاب ترورسم اسالمی اين مطل ب
را توضيح داده ام و حتما روزی در يکی از ب رن ام ه
ھای تلويزيونی خود مفصال مورد بحث ق رار خ واھ م
داد .در ضمن ،در ھمين کتاب است که من نشان داده
ام که علت اينکه جنبش اسالمی مانن د ق ارچ از ھ م ه
جا سر درآورده و رشد کرده است ،خالء قدرت ناشی

از سقوط شوروی و شکست چپ ک ه رق ي ب آن ب وده
است ،می باشد .حمايت ھای مقطعی امپرياليسم از آن
عامل اصلی نبوده است .اگر ھم ب وده اس ت در ح ال
حاضر چنين نيست .بھ رح ال ،ام ي دوارم ب ه س ؤاالت
شما پاسخ داده باشم .تقريبا ھم ه س ؤاالت م زب ور در
جلد اول و دوم تاريخ گفته نشده اسالم م ف ص ال م ورد
تحليل ق رار گ رف ت ه ان د و م ن در اي ن ج ا ب ه خ اط ر
محدوديت جا ناچار به توضيح مختصر آنھا بودم.
با تشکر مجدد سيامک ستوده

جناب آقای ستوده
اقدامی را که شما شروع کرده ايد بزرگ ترين خدمت
به جامعه ايست که ص دھ ا ھ زار زي ارت گ اه و ب ق ع ه
پوسيده در آن وجود دارد .من به عن وان ي ک اي ران ی
شما را با شھامت ت ري ن انس ان ی م ی دان م ک ه ب رای
مقابله با افکار پوسيده مذھب سربلند کرده ايد.
موفقيت شما و ھمکاران با شھامت و دلي رت ان ب زرگ
ترين آرزوی من است .در ذيل ترجمه ش ع ر زي ب ائ ی
از ھوپ ھوپ نامه اثر شاعر انقالبی آذرباي ج ان را
از ترکی ترجمه و تقديم می کنم تا اگ ر ق اب ل ب ود در
روشنگر منتشر فرمائيد.
صابر طاھر زاده
امر و جواب
نبين! اطاعت می کنم چشم ھايم را می بندم
ساکت باش! مطيعم حرف ھايم را قورت می دھم
حرفی نشنو ! بگوش ھايم پنبه می طپانم
نخند ! از شام تا سحر می گريم
نفھم !! مرا معذور دار نمی توانم
اين دستور محال را مده
نفھميدن قابل امکان نيست
مثل سوختن در آتش است
از اين دستور بی جا بگذر
ھم مرا آسوده بگذار ھم جان خودت را
حسن صبوری
اين ھ م ش ع ر ط ن زآم ي ز دي گ ری اس ت از ق ھ رم ان
آذربايجان صابر طاھر زاده
مصلحت شريم قلی از مال
مال از تو مصلحتی می خواھم
بگو به بينم زن بگيرم يا نه
سنم تازه به شصت رسيده
دختری را به زنی انتخاب کنم يا نه
جواب مال
تصدقت گردم مشھدی شريم قلی
اگر به  60رسيده ای فکر مکن پير شده ای
خدا را شکر کن که جانت سالم است
پولت را بده يک چيز لذت دار بخر
وبالت بگردنم برو زن بگير
چون برای زن گرفتن قوت داری
در ھمسايه ھا جستجو کن
يک دختر پيدا کن که سينه ھايش مثل مرمر باشد
سرت را روی سينه ھايش بگذار و کيف کن
زن کفتارت را کنار بگذار
آن ِ
نکبتش برای تو کافی است
بفکر خودت باش
وبالت بگردنم برو زن بگير
برو لذت بده لذت بگير
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آدرﺳﻬﺎي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﭼﻚ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم روﺷﻨﮕﺮ
و ﺑﻪ آدرس ﻫﺎي زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
و ﻳﺎ از ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي وارﻳﺰ

درود به شماآقای ستوده عزيز
من سوزان ھستم از اھواز
از بابت شروع دوباره برنامه ھا تون در کانال وان
خيلی خوشحالم و به شما تبريک ميگم.
من واقعا" از نظريات شما در زمينه مذھب و
بخصوص عدم آزادی زنان در اديان استفاده می کنم
و تحول فکری ايجاد شده در خود را مديون شما
ھستم .جالب است بدانيد وقتی اين نظرات را به ساير
دوستان قابل اعتمادم انتقال ميدھم با استقبال عجيب
آنھا مواجه ميشوم و حيف که نه انتشار اين افکار
آسان و بی خطر است و نه انجام و ارائه عملی آن
امکان پذير است .به ھمين دليل است که حضور
شما در رسانه ھای تصويری بخصوص از طريق
ماھواره پر بيننده  HOT IRDمی تواند بلحاظ اثر
گذاری بر اکثريت مردم ايران بسيار سودمند و مفيد
باشد.آنھم مردميکه امروزه بيش از ھر دوره تاريخی
ايران در چنگال مذھب و خرافه پرستی وعقايد
عقب افتاده اسيرند شما به ما آموختيد چگونه اسالم و
قران به ما تحميل شده است .اسالم به سرزمين ما
حمله برد و ما راوادارکرده که بزور به يک مذھب
نژاد پرست و وحشی عقيده پيدا کنيم .ذھن انديشمند
شما کمک بزرگی است در جھت افشای حقيقت
اسالم.
به اميد سرافرازی شما و ايران بزرگ■ .
سوزان

ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
روﺷﻨﮕﺮ
ھمه ميدانيم که ما معموال ھمه نامه ھا را بدون
استثناء چاپ ميکنيم ،مگر نامه ھای توھين آميز و يا
نامه ھائی که دستی يا بغير از طريق ای ميل برای
ما ارسال می شوند .علت اين امر نيز اينست که ما
کسی که اين نامه ھا را برای ما تايپ نمايد در
اختيار نداريم .در روشنگر ھم نوشته ايم که تنھا از
طريق ای -ميل نامه و مطلب می پذيريم .البته اگر
نامه کوتاه و کمتر از يک صفحه باشد ،گاھا آنرا
خودمان تايپ می نمائيم ،ولی برای نامه ھای بلند
اين توان را نداريم .از ھمين رو نامه آقای کيافر را
که در  5صفحه کامل و فشرده بود نتوانستيم در اين
شماره چاپ نمائيم .ھرچند مايل به اين کار بوديم .با
عذرخواھی از ايشان ،ھمچنان منتظريم که اگر
ايشان نامه خود را با ای -ميل فارسی ) البته نه
بشکل اسکن بلکه به شکل تايپ شده در فرمت
 ( Wordبرای ما بفرستند ،آنرا با کمال ميل چاپ
خواھيم نمود .نامه ديگری نيز داشتيم که سراسر
توھين و ناسزا به خديجه ،عايشه و محمد و ابوبکر
و غيره بود که از چاپ آن نيز معذوريم .ما ھميشه
گفته ايم که در روشنگر از نوشته ھا و نامه ھای
مستدل و علمی که نويسنده در آنھا حرفی برای گفتن
داشته باشد ،استقبال می کنيم ،و صفحات روشنگر
را در اختيار نوشته ھای صرفا شعاری و احساساتی
يا مطالب تکراری قرار نمی دھيم.
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻴﺪ روﺷﻨﮕﺮ

rowshangar1@yahoo.com

آﻣﺮﻳﻜﺎ
P.O. BOX. 3785 BARRINGTON
IL 60010-9998 USA
Tell: 773-656-9107
Fax: 310-358-9991

rowshangar@hotmail.com

ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ:
دوستارافغانی
علی مشرف
کبير توخی
بشير نبی
سيامک
آرزو
نوشين
سوزان
فؤاد
محبوبه
مينا
دوستار ايرانی
ناھيد
علی
ناصر فرھی
مريم
کاميار
کيوان کيان
روزبه ھمدانی

افغانی
افغانی
تورنتو
افغانی
ايران
ايران
ايران
ايران
تورنتو
تورنتو
تورنتو
تورنتو
تورنتو
تورنتو
تورنتو
تورنتو
تورنتو
تورنتو
تورنتو

 120دالر
 20دالر
 10دالر
 10دالر
 10000تومان
 8000تومان
 10000تومان
 5000تومان
 12000تومان
 25دالر
 70دالر
300دالر
 130دالر
 50دالر
 200دالر
 20دالر
 20دالر
 100دالر
 20دالر

