
 

 ر و ش ن گ ر 
Rowshangar  

www.rowshangar.com 

E-mail: rowshangar1@yahoo.com 

 Rowshangar Volume.1  No. 12 February . 2008   12شماره    ٢٠٠٨فوريه . شماره دوازدهم. سال دوم . ماهنامۀ روشنگر  

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

 

عبدالرحمان شهروند افغان را که         
از اسالم به مسحيت گراييده بود،          

اين اقدام، با   .  به اعدام محکوم کرد   
واکنش منفی سازمانهای مدافع               
حقوق بشر و سران کشورهای                

عبدالرحمان، .  غربی مواجه شد        
پيش از آنکه حکم دادگاه در باره            
او اجرا شود، به گونه مرموزی از 

افغانستان خارج       

ايالت بلخ، که پيش از اين امن                  
ترين منطقه برای روزنامه نگاری     

به اتهام اهانت به       "عنوان ميشد،      
و مقدسات و تحريف            دين اسالم  

، بطور غيابی به اعدام                   "قرآن
 .محکوم شد

اين البته اولين بار نبود که چنين             
قوه قضاييه افغانستان،     .اتفاقی افتاد 

گذشته، )  مارس(در ماه حمل               

ساله    ٢٣پرويز کامبخش، جوانی       
و دانشجوی سال سوم روزنامه               

پس از آنکه يک مقاله                 نگاری،
اينترنتی که اسالم را به زن                        
ستيزی متهم کرده، در اختيار                  
دوستانش قرار داد، توسط اداره             
 .امنيت ملی افغانستان بازداشت شد    

او بعد از سه ماه که از بازداشتش          
ميگذشت، توسط بيدادگاهی در               

 )كارل كائوتسكي ( سيري در كتاب مقدس 
 بخش دوم 

 چرا بايست شيطان آفريدن
د را    آ يه زيرغضب هميشگی خداون

ه                     ه ب د ک ه کسانی وعده می ده ب
د          د، هر چن عيسی ايمان نياورده ان
که ممکنست حتی اسم مسيح را هم    

 . نشنيده باشند
):                                                                                   36آيه ( 3آنجيل يوحنا، باب 

اورد           ي ان ب م آن کسی که به پسر اي
ه از     حيات جاودان دارد اما کسی ک

د    پسر اطاعت نکن

طان را خود ش              که بدی را و شي
 : به قول شاعر.آفريده است

 اگر ريگی به کفش خود نداری           

ا می شود        .  مسيحيت وعدالت *  ادع
که خدای  مسيحيت مهربان، کامل و 

ائی         .  عادل است ه با اينهمه او انسان
ه شد محدود      را که مرتکب گناهانی

امحدود         اند به عذابی دی در      ن و اب
د   ن ه خدا        .  جهنم محکوم می ک ن ک اي

ل     جي انسانهائی را که به گفته خود ان
دی      کامل  نيافريده است به عذابی اب
ه              ادالن د اصال ع ن ی ک وم م ک ح م

د    .  نيست ن خدا خودش اعتراف می ک

 

:سخن سردبير   

 را ايران است 
 و تعرض جديد سفارت  

 جمهوري اسالمي به دست آن 
ری در تالش              ذي اپ ه ن ف جمهوری اسالمی به طور وق
وذ خود در                       ف ر ن شه ب ق است تا قدم به قدم و طبق ن

رل    .  خارج کشور بيفزايد ت ن يکی از اين عرصه ها، ک
و نفوذ بر وسايل ارتباط جمعی و افکار عمومی در        

رای يک         .  خارج از کشور است جمهوری اسالمی ب
غات                       ي ل ب کار را از طريق ت ن ا اي دوره سعی نمود ت
ه           ه ب امال وابست مستقيم از جمله برپايی ارگان های ک

د  ه،    .  خود مانند ايستگاه تلويزيونی آفتاب انجام ده ت ب ال
ان          ا هم ی ب آفتاب با ظاهری غربی پسند و مدرن، ول
ه            ق محتوای اسالمی، سعی داشت تا خود را طبق ذاي

 . خارج از کشور عرضه نمايد

 اوضاع زنان در دوره ساساني
 گردآوري و تحقيق : مهدي صولتي

ن                 ي وان ق ق ر طب ان ب ي ان اوضاع اجتماعی عهد ساس
د   مدنی مفصلی اداره می شد، که مبتنی بر احکام زن

ل                 ...  و اوستا بود دد زوجات اصل تشکي ع اصل ت
ی          .  خانواده به شمار می رفت ان داد زن ع ل، ت در عم

طاعت او             ه است که مرد می توانست داشته باشد، ب
ه طور     .  بستگی داشت ظاهرا مردمان کم بضاعت ب

د  ه      .  کلی بيش از يک زن نداشتن ان يس خ کدگ  (= ري
ود       )  خودای د ب ن ) 1.( از حق رياست دودمان بهره م

ه                          امل وق ک ی و صاحب حق ل ان، سوگ يکی از زن
" پادشاه زن" محسوب شده و او را 

!اعدام به جرم تحريف قرآن؟  

 تدريس 
بهاي درسي وزارت ارشاد ت ا ك 

 در يكي از دانشگاه هاي آتالنتا
 )آشنا . م ( 

رژيم جمهوری اسالمی     
اب های      با استفاده از کت
ود در ادارات            وج م
وفق         ارشاد در داخل، م
شده است که در دانشگاه 
ان        م ز ه ي های آمريکا  ن
ز            غ ی را در م ف ي اراج
ی و          ران ان اي وي ج دانش

د  اره     .  خارجی کند که در داخل ايران می کن در شم
روشنگر  شما را از برپايی مدارس فارسی زبان  6

دريسی در                 ای درسی ت ه ه ام رن ا ب و ب ت ورن در ت
در .  مدارس جمهوری اسالمی در داخل مطلع گشتيد

ی             اي ا عکس ه اين شماره، ب
ان                 دگ ن وان ی از خ ک ه ي ک

!!اسبي كه خر نشد   
 !بی چاره اسب 

هر موجودی با ديدن يک مشت ناداِن عقب افتاده،  
  !!!!همين گونه رم می کند

يك رأس اسب، روز       :  خبرگزاري حکومتی فارس    
گذشته در شهرستان چترود از توابع آرمان، حين             

خواني و عزاداري پس از             برگزاري مراسم شبيه    
ورود به جمع عزاداران رم آرد و به سمت تجمع                

 10عزاداران دويد آه بر اثر اين اتفاق، بيش از                  
در اين حادثه آه عصر     .  نفر زخمي و مجروح شدند    

تاسوعا اتفاق افتاد، پس از             
خواني و    پايان مراسم روضه   

)ترجمه احمد خزاعي (   

) 9( ادامه در صفحۀ   )        2( ادامه در صفحۀ  

نفر از عزاداران را مجروح کرد   10اسب تعزيه بيش از 

 )        8( ادامه در صفحۀ 

) 5( ادامه در صفحۀ   

 
 )        4( ادامه در صفحۀ 

) 2( ادامه در صفحۀ   

 چرا هيچ كس 
فاع نكـرد؟ د از شهـــرزاد   

در طبقه بندیِ  ادبِيات سياسی  و خاطرات زندان؛                 
) ١ " (کتـابِ  زنـدان  "کتابی به نامِ         ١٣٧٧ در سالِ      

ِ  مهـاجــر         به ويراستاری       در .  انتشار يافت  ناصـر
 :می خوانيممريم الف ، از خاطراتِ  ١٩٥ صفحۀ 

وقتی چشم بند را از                                  :   شهـــــرزاد"                  
روی       چشمانم برداشتند و بدرونِ  بند پرتابم                         
کردند،      صدای آرامش بخشی از پشتِ  ميله های              

سرم .  کوچکِ  پنجره ِ  سلول به من خوش آمد گفت             
گوئی .  دلم گرم شد   .  را بلند کردم، نگاهش آشنا بود        

 : گفت. فکر مرا خواند
 !شهـرزادمبه نظرت آشنا می آيم؟ من  -

رقاصۀ فيلم هایِ  فارسـی را همه         -:نگهبان فرياد زد  
ِ              .  می شناسند    خفه شو از پشت

) 4( ادامه در صفحۀ  .پنجره برو کنار  
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:تيراژ  
 نسخه  10،000کانادا 

 تورنتو، مونترآل ، ونکوور
 

.همکاری شما روشنگر را پربارتر خواهد کرد  
برای ما، مقاله، خبر، شعر، طنز، طرح و 

.کاريکاتور بفرستيد  
 

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

مطالب خود را فقط با ايميل و به فارسی 
از دريافت مطالب غير از طريق ای ميل  . بفرستيد
.                           معذوريم  

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  (416) 726-1166 
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 صفحه عنوان مطلب

کار                          رده وعميق اف فرت گست ه خاطر ن با اينحال، ب
ه       سوب ب عمومی در خارج از کشوراز هر آنچه که من
جمهوری اسالمی است؛ در اينکار توفيق چندانی نيافت 
ده                         ی کشي ل عطي ه ت دی ب و ايستگاه مزبور پس از چن

ار،                        . شد ب ن امی، اي اک ن ن جمهوری اسالمی پس از اي
ه سعی           .  متوسل به رويه جديدی شد به اين صورت ک

ات و         ب در به کار گرفتن، تلويزيون ها، راديوها، نشري
ی و                   ال ای م وه ه ق رش ود از طري وج دان م ن رم ن ه

ار            .  امتيازات اقتصادی به آنها نمود ن ک ا، در اي ت ع طبي
اسد،          ه ف ابتدا به سراغ کسانی می رفت که بيش از هم

ره  .  بی پرنسيپ و خود فروش بودند اين افراد که بی به
ه خاطر          وده، ب از هرگونه پرنسيپ انسانی و اخالقی ب
ازات              ي ت ال ام ب د، در ق پول دست به هر کاری می زدن
ا                    وه ا، رادي ون ه زي وي ل ه در ت مالی متعهد می شدند ک

ات خود        غ                    -1( وسايرنشري ي ل ب ه ت چگون ه هي دست ب
ه خصوص اسالم؛         سياسی عليه جمهوری اسالمی و ب
ونشان                          زي وي ل ه ت ه ک ان ه ن ب ه اي ار را ب نزنند و اين ک
ه                  وجي د، ت ن ن گی می ک سياسی نيست و فقط کار فرهن

د، و         ن ن غات             -2( نموده و هنوز هم می ک ي ل ب بعضی ت
مورد عالقه جمهوری اسالمی مانند تبليغات مذهبی در   
ات خود            ون و نشري روزهای سوگواری را در تلويزي
ِی       ب ذه انجام دهند که اين را نيز به بهانه اين که عقايد م
ه آن           ان ب مردم برای ما محترم است، هرچند ما خودم

راد         -3( عقيده نداريم؛ انجام ميدادند، و  مانع حضور اف
ا                    ون خود و ي زي وي ل و برنامه های ضد اسالمی در ت
ه    ت چاپ نوشته های آنها در جرايد خويش گردند، که الب
اينکار را نيز به بهانه اينکه مباحثات يا مقاله شما خيلی 
ا         ان م دگ ن تند است و احساسات مذهبی بينندگان و خوان

ا   .  را جريحه دار می کند، انجام می دادند اره من خود ب
ه         دان ب ن با اين مساله مواجه شدم که هنگاميکه عالقه م
ون   برنامه های من قصد خريد وقت از اين يا آن تلويزي
که ايشان             ن د اي ن ان را برای من داشتند، با بهانه هايی م
ه                            ب ا مطال ا ب د، و ي ن دروی ک ن نبايد بر عليه مذهب ت
ت، از                       ن وق داشت ه ن ان ه ه ب ا ب نرخهای سرسام آور، ي
فروش وقت خودداری می کردند ويا از چاپ اين يا آن   
ا خودداری             ه ه ان ه مصاحبه در جريده خود به همين ب

 . می نمودند
البته، بايد توجه داشت که عوامل جمهوری اسالمی              
م رشوه،                ي ق ت رداخت مس اگر نمی توانستند از طريق پ
صاحب وسيله مزبور را بخرند، متوسل به راه ديگری  

ال             .  می شدند م ه خاطر احت راهی که از راه اول که ب
ده، هردو                       ن ده و ده رن ي رای رشوه گ برمال شدنش، ب
ود        ر ب .  مخاطره آميز بود؛ نه تنها امن تر بلکه شدنی ت

د                 ل طرف، از طريق خري ي اين راه، چرب کردن سب
ا             ه های اسالمی ب وقت تلويزيونی برای اجرای برنام
قيمت باال، دادن آگهی های مذهبِی با نرخ باال، و حتی     
شريک کردن عوامل شناخته نشده جمهوری اسالمی        
ه   در موسسه و روزنامه مزبور با پرداخت سهم الشراک

ا اطالع          ( های نان و آبدار بود  ه که ما از بعضی از آن

ا   ).  دقيق داريم ه طبيعی است که از اين طريق کار نه تن
راد                     که می شد حتی اف ل ت، ب خيلی بهتر پيش می رف
معتبر و شناخته شده ای را نيز که امکان کشاندن علنی 
ه              داشت، ب و بی واسطه آنها به پای همکاری وجود ن

د           ه کشي امل ع ز م ه     .  طور غير مستقيم به پای مي چرا ک
ا يک             ه م نش     شخص مزبور با اين خودفريبی ک زي ي ب

حه آگهی می                                 ه هر کس ساعت و صف م و ب ي هست
فروشيم، نه تنها وجدان خود را ظاهرا از دغدغه آزار    
دهنده سازش و معامله با جمهوری اسالمی راحت می     
ا                  ه ب امل ع ه خاطر م نمود، بلکه ترس از رسوا شدن ب

مضاف .  جمهوری اسالمی را نيز از دل خود می زدود
رای کسب و             بر اينکه منبع درآمد ثابت و راحتی را ب

 .کار خود تامين می نمود
البته، در اين نوع معامله، هرچند جمهوری اسالمی           

غی               ي ل ب هيچ شرط و شروطی را به صاحب موسسه ت
ه              رای ادام رد ب تحميل يا ديکته نمی نمود، ولی خود ف
ايست                   می ب ه ن معامله نان آور موجود، می دانست ک
ور را           ه مزب امل ع دست به چاپ يا نمايش مطلبی  که م

ا     .  در مخاطره قرار دهد؛ بزند ه م به اين ترتيب است ک
ه                 ام ا، و روزن وه ا، رادي ون ه زي می بينيم بعضی تلوي
که      های حتی معتبر با اين نوع خودسانسوری، بدون آن

ر       گزکی به دست دهند،  مورد  در کم و بيش همان مسي
د                        ن اي م ن  .  دلخواه جمهوری اسالمی حرکت می ن اي

نشريات و تلويزيون ها، ضمن اينکه با بعضی انتقادات 
اک و        آبکی، خود را درموقعيت آپوزيسيون و ظاهرا پ
د           ن مطهری قرار می دهند، ولی خود به خوبی می دان
ن و          ي ع که به صالحشان نيست که در اين راه از حد م

 .موسوم به خط قرمز پا فراتر نهند
ون      زي وي ل اما جمهوری اسالمی و نشريات، راديوها و ت
ن حد و                    ي ي ع ده در ت ن ن های مزبور، تنها عامل تعين ک

جرايدی مانند روشنگر .  حدود اين خط قرمز نمی باشند
ز، در              ي ذهبی ن د م و بعضی برنامه های تلويزيونِی نق
د       ن ن . اين امر، منتها از جهت عکس آن، نقش ايفا می ک

خی، و بی          اري اين نهادها نيز با طرح بی وقفه حقايق ت
ار کردن مذهب، در جهت عکس تالش های                          اعتب
جمهوری اسالمی برای  ايجاد جو مذهبی در خارج از   

ه     .  کشور؛ عمل می نمايند برآيند اين دو مبارزه است ک
سياسی در خارج از کشور و حد و                   -تعادل فرهنگی

ن مورد را                  حدود خط قرمز جمهوری اسالمی در اي
د   ن گر در                     .  تعيين می ک ه روشن ذشت مثال اگر سال گ

داد،       ام اعتراض به تهاجم آقای مصباح به کتابفروشی ب
نی                          ه عقب نشي کرده و او را وادار ب عرض اندام ن
ه                            دهای اسالمی ب ان ا و ب ده ن آخون ت ود، رف ننموده ب

ه           ات ضال ، ! کتابفروشی های شهر و جمع آوری نشري
رمز جمهوری                    تبديل به يک قاعده  می شد و خط ق
ج                  ر از حد راي االت اسالمی، خود را، در يک سطح ب

يا وقتی به برنامه های تلويزيونی ضد     .  تثبيت می کرد
م            ي ن ي م، می ب مذهب در چندين سال گذشته نگاه می کني
ر       دت ن که به تدريج لحن شان در نقد و افشاگری مذهب ت
ور    و عريانتر شده است و خط قرمز در اين مورد مجب

خواني وارد جمع           زني هيات عزاداري شبيه              سينه
 . عزاداران تكيه شد

خواني نيز زنان و مردان             قبل از ورود هيات شبيه         
عزادار در دو سوي تكيه تجمع آردند تا اعضاي                       

نفر مرد سوار ملبس       12خواني آه حدود       هيات شبيه 
خواني بودند بتوانند با                هاي آييني شبيه           به لباس   
هاي خود وارد تكيه شده و مراسم خود را اجرا             مرآب
در همين اثنا و پس از ورود اولين سوار به                     .  آنند

داخل تكيه، همين آه صداي طبل و شيپور بلند شد،                  
اسب سوار خود را به زمين آوبيد و هراسان به سمت           

 . جمعيت دويد
اين اسب، ابتدا به ميان مردان رفت و از آن سو نيز                 

 . ور شد به سمت تجمع زنان عزادار حمله
اين اتفاقات در حالي صورت گرفت آه فردي آه دهنه 
اسب را در دست داشت به همراه اسب به اين سو و                 

اسب هراسان در ميان زنان نيز       .  شد  آن سو آشيده مي   
شروع به دويدن و لگد زدن آرد آه سرانجام پس از               
لحظاتی؛ چند نفر از مردان توانستند اسب را مهار                  

نفر از زنان و            10در اين حادثه، بيش از              .  آنند
اي به    مردان زخمي و مجروح شدند، اما آسيب جدي           

 . عزاداران وارد نشد

مجروحين بالفاصله توسط نزديكانشان به درمانگاه               
شهر چترود رسانده شده و تحت مداوا قرار گرفتند و             

 . چند نفر نيز به بيمارستان آرمان منتقل شدند
شود، اين اسب، قبل از مراسم نيز                    خاطرنشان مي  

داد و حتي به سختي اجازه داد آه                ناآرامی نشان مي   
 . خوان بر پشت وي سوار شود شبيه

اين اسب حتي قبل از ورود به تكيه حاضر به وارد                  
تمام اين  .  شدن نبود، اما به اجبار او را وارد آردند              

اتفاقات در حالي صورت گرفت آه هيچ يك از                            
خواني حتي با ديدن ناآرامي            گردانندگان مراسم شبيه    

اين اسب مانع حضور وي در تكيه و در ميان                               
 . عزاداران نشدند

گفته مي شود چند سال قبل نيز همانند اين اتفاق در                   
شهرستان چترود و در يكي ديگر از تكاياي آن اتفاق              
افتاده، اما در آن حادثه نيز آسي آسيب جدي نديده                     

 ■.  است

 ) 1( ادامه از صفحة .....         سخن سردبير 

 )        3(  ادامه در صفحة 

) 1( ادامه از صفحة !!  ....     اسبي كه خر نشد   

 :  فراخوان
 روز ا قدام جهاني براي ا عالم همبستگي با كارگران ايرا ني                

برای آزادی کارگران زندانی در ايران که برای تامين حقوق و آزادی های ما جنگيده و به زندان افتاده اند، به فراخوان  
فدراسيون جهانی گارگران حمل و نقل در دفاع از کارگران زندانی محمود صالحی  و منصور اسانلو پاسخ مثبت داده و 

 .مارس در برابر پارلمان ايالتی اونتاريو  شرکت نمائيد 6در تظاهرات  
       5:00 –7:30: ساعت . مارس  6پنجشنبه : زمان   
 تورونتو). کالج و يونيورسيتی( کوئينز پارک : مکان    
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ن           ي داشتند، ولی به همت و هوشياری ديگران و همچن
جام    خود آنها که زير اصرار ما و اعتراض مردم سران
ا      ای م بر اين توهم خود چيره شدند، اين سد از جلوی پ
ه عقب         برچيده شد، و در برابر آن، خط قرمز ناچار ب

ن  .  نشينی شد در مورد دادن آگهی به روشنگر، هنوز اي
ا ترس                          ار ب ان کسب و ک ب سد وجود دارد، و صاح
موهوم خود عمال به تهديد شمشير داموکلوس اسالمی      

در حالی که آن   .  بر فراز منتقدين مذهب کمک می کنند
دسته از افراد و صاحبان کسب و کار که به ما آگهی يا 
شرو                    ي ول وپ خشهای مسئ د، از ب کمک مالی می دهن
رای                ن ب ي ه و همچن ان جامعه هستند که اينکار را آگاه
ا هدف             ا، و ب ريختن ترس ديگران از دادن آگهی به م
ر دور گردن ماست            شکستن حلقه محاصره اسالمی ب
زايش می                 ج اف دري ه ت ا ب که انجام ميدهند، و تعداد آنه
ن محيط        يابد، تا وقتی که ديگران نيز وارد گود شده اي

ن  .  ترس و رعب اسالمی را خنثی نمايند بی شک در اي
روز      ي مورد نيز جماعت اسالمی شکست خورده و ما پ
د   می شويم، کما اينکه در همين شماره چندين اگهی جدي
م      به آگهی های ما افزوده شده است، و من مطمئن هست
ا       که با به ميدان آمدن صاحبان کسب و کار به کمک م
ز             ي ن عرصه ن و ارسال آگهی هايشان برای ما، در اي
روز                     ي ا پ ات شکست خورده و م جبهه تهديد و خراف

ره    .  خواهيم شد بنابراين، می بينيد که همه اعمال روزم
ارزه جاری       ب ما، چه بخواهيم و چه نخواهيم، در امر م
های             اري ه ک ه سي ف ميان آنها که مشغول گسترش بی وق
ر             راب ه در ب والن مذهبی اند و کسانی که آگاهانه و مسئ
ا                ه ي د و خواست م ان اين سيه کاری ها ايستاده اند، سهي

ه       ه ب ناخواست
طور مثبت و   
ش       ق ی ن ف ن م
د   ن . ايفا می کن

ی آن         ت ح
ه        ردی ک ف
ود را           خ
ر    ک ف ن روش
د،     دان ي چپ م
ن            و در اي
شهر بی اعتنا 
ارزه      ب ه م ب
ا     ر ب گ ن روش

ا   سرطان مذهب، راست راست راه می رود، و بی اعتن
ا         به مبارزه ای که جريان دارد، ککش هم نمی گزد، ي
گر،        آنکسی که هر ماه مشتاقانه منتظر در آمدن روشن
دن و                   ل و خوان ب م دادن روی م بردن آن به خانه، و ل
ی              غل آنست، ول لذت بردن از آن در کنار چايی داغ ب
ر از          شت ي هيچ کاری برای کمک به آن و ايفای نقشی ب
اوتی خود در             ف مصرف صرف آن نمی نمايد، با بی ت
ول و از خود                مبارزه ای که ميان يک مشت آدم مسئ
ان             ن شهر جري گذشته و جمهوری سياه اسالمی در اي
ن     دارد، نقش ايفا می کند، چرا که با انفعال در برابر اي
دون                   ل ب اب ق ه طرف م ه ب مبارزه، خواسته يا ناخواست

ا    . اينک مواجه با مانعی شود اجازه پيشروی ميدهد ه اين
ع      اي را همه آنهايی که با چشم باز و بدون خودفريبی وق

د        ن م ه و اگر       روز را نظاره می کنند می دانند و می ف
اشد،        ه ب امروز صدايشان امکان انعکاس چندانی نداشت
فردا آنرا در قالب قضاوت تاريخ در مورد آنچه که در   
د         ن ان خواه ي اين شهر و در خارج از کشور ميگذرد؛ ب

ه      .  کرد ع اتفاقا اين نوع پيشروی ها که در آن سنن جام
روهای     ي دگرگون می شود، و جلوی تجاوزگری های ن
ره و در                        دگی روزم ذهبی در سطح زن سرکوبگر م
عادات و اخالق مردم گرفته می شود، از ارزش بسيار 

رخوردار است                ری ب ارت دگ ان ه      .  واالتر و م زی ک چي
مسلما پيشروی های سياسی را نيز در اينده تسهيل می    

 . نمايد
ه      ت اف ي امروزه، ما به يمن روشنگر، تنها در اين توفيق ن
ه                ي ل داوم ع ه طور م ايم که يک ماشين آگاهگری را ب
مذهب و خرافات به کار بيندازيم و ذهن هزاران هزار    
گر از                 ان و کشورهای دي انست نفر را در ايران و افغ

همين امروز يک جوان       (  سمومات مذهبی پاک نماييم 
رايش         از داخل ايران از من خواست که روشنگر را ب

ا        -1( ترديدی به خرج نمی دهد که  ه ي ام صاحب روزن
ول کالنی از         خود با باندهای فاشيستی رابطه دارد يا پ

ه است، و             ت افت داش ا دري ه ای        -2( آن ه ه ام ل ن ي س
ه می شود و فروش                اعتراض به دفتر روزنامه روان

د، و                     اب ه شدت کاهش می ي صاحب     -3( روزنامه ب
د از        ع روزنامه برای جلوگيری از ورشکستگی روز ب
را       وده آن م درج چنين مطلبی در روزنامه عذرخواهی ن
د                     ن داد می ک م ل ه ق اخواست گاری ن . نتيجه يک سهل ان

جه می                  ي ت ه ن ع ن واق آنوقت يک ناظر بی طرف از اي
وع       گيرد که جامعه غربی حداقل در مورد فاشيسم از ن
روهای           ي ه تالش ن هيتلری اش آنقدر هوشياری دارد ک

ادل      ع رمز     ( فاشيستی برای تغيير نقطه ت ان   )   خط ق ي م
 . آنها و جامعه را بالفاصله خنثی نمايد

د                  م هراز چن ت ف ه گ جمهوری اسالمی نيز همانطور ک
گاهی برای بررسی درجه هوشياری ايرانيان خارج از   
د خط          ن کشور دست به تعرضی جديد زده، سعی می ک
رد       ب و ب . قرمز اسالمی را يک درجه به نفع خود به جل

الش و               طبيعتا او اين کار را ابتدا، توسط يکی از عم
دن                جي صرفا به منظور ارزيابی افکار عمومی و سن

عمل       .  عکس العمل مردم انجام می دهد اگر با عکس ال
ای                   ه در مورد آق طور ک ان م شديد مردم مواجه شد، ه
ا              نصورت، ب ر اي مصباح ديديم، عقب نشينی و در غي
هوع آور در                   روانه کردن سيل اين ُدر فشانی های ت
ساير روزنامه ها اين استثناء را به قاعده و به يک امر 

 .  رايج تبديل می کند
همين يکی دو هفته پيش اسالمی ها به مناسبت عاشورا 
اين کار را با راه انداختن دسته های سينه زنی در لس      
و                          ه طور ن گر ب د جای دي ورک و چن وي آنجلس و ني
ال        ع ف ا ان ظهوری به آزمايش گذاردند، و با خوشحالی ب
اطق    ايرانيان و افغانيان در قبال تعرض خود در اين من

د شاهد       .  مواجه شدند ع طبيعی است که ما در سالهای ب
اين نمايش های مسخره در جاهای ديگر خواهيم شد و      
ه خرج داده نشود،                 ی ب ل م ع اگر در برابر آن عکس ال
ه      ز ب سينه زنی در روز عاشورا در خارج از کشور ني

د گشت         ل خواه ا     .  امری رايج و قبول شده تبدي ی آي ول
ن                   ي گر، جرات چن ا وجود روشن جمهوری اسالمی ب

 پيشروی را در تورنتو خواهد داشت؟ 
بی شک تورنتو، يکی از شهرهاييست که در عين حال 
دار   که عوامل جمهوری اسالمی در سالهای اخير به مق
زيادی در آن حضور يافته و فعال شده اند، در ضمن،     
ه                   شکل شده دست ب ت م در آن م ذهب ه ان م ف ال خ م

هم اکنون چاپ    .  عليه آن زده اند اساسیافشاگری های 
عمل        مقاله بنی طبا که می توانست در آمريکا عکس ال
ا خشم و                     ج ن اشد، در اي ه ب داشت چندانی را به همراه ن
ه                  ار ک ران است ه اي ه نشري ي مخالفت عده زيادی را عل
ه        خت گي ران دست به چنين عمل شرم آوری زده است؛ ب

ا                .  است رای م ه ب راضی ک ه اعت ما نيز با انتشار بياني
ن    ي فرستاده شده است و تهيه طومار برای امضا در هم
ان                  ي ان غ ان و اف ي ران گر، اي شماره از خوانندگان روشن
ساکن تورنتو خواسته ايم که در برابر اين تعرض جديد 
ه آن             رو ب ي ه ن جمهوری اسالمی ساکت ننشسته، با هم

د   .  پاسخ دهند ن آيا تورنتو باز هم نشان خواهد داد که مان
را   گذشته در برابر تعرضات اسالمی خواهد ايستاد و آن
ار خود را         نقش بر آب خواهد کرد؟ آيا دفتر ايران است
ا                    د؟ آي د دي رو خواه راضی روب با سيل تلفن های اعت
روزنامه های ديگر تورنتو نيز زير فشار مردم وادار       
د             ن ا خواه نی طب به اعتراض به ايران استار و مقاله ب
و در             ت ورن شد؟ آيا صاحبان کسب و کار و آگهی در ت
اتی           اي ن ه ج برابر اين وقاحت ساکت نشسته، بی اعتنا ب
ه                      ي ل ی ع الم وری اس ه م ط ج وس ا ت ن روزه ه اي ک
ا وجدان                   جام می شود، ب ران ان دانشجويان و مردم اي
راحت و آسوده، در هر جهنم دره ای که شده، بی اعتنا 

ا آن               از   به درج مقاالت شرم آور    ن ي وع، در اي ن ن اي
د                      ن ا خواه ه ری در آن ه شکار مشت نشريه، همچنان ب
پرداخت، يا از قدرت افتصادی خود برای عکس العمل 
و                  ت ورن ا ت د کرد؟ آي ن به اين فضاحت ها استفاده خواه
هوشيار است و اجازه ترکتازی در جرايد خود را می       
دهد و يا مثل گذشته در برابر سيه کاران مذهب ايستاده 

 ■و به آنها گوشمالی شايسته ای می دهد؟  
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يست                     رای ل اهه مرتب ب  15ايميل کنيم تا آنرا هر م
ن    ) هزار نفری دوستان جوانش ای ميل کند ، بلکه در اي

ا                ه ب م ک ه اي ت اف که حتی مهمتر از اوليست نيز توفيق ي
اد از         ق ت ادامه انتشار يک روزنامه ضد مذهبی، سنت ان
مذهب را که امر ممنوعه بوده، به امری پذيرفته شده و 
ه خارج از کشور                      ع را در جام وده، آن م رايج تبديل ن

اين دست آورد به طور اتفاقی و در نتيجه  .  نهادينه کنيم
جه    يک موقعيت ويژه به دست نيامده است، بلکه در نتي
اوت آن و عقب                ف ت مبارزه همگانی مردم در اشکال م
ا             ه ج ه هم راندن قدم به قدم اسالمی ها در اين شهر ک
د؛ حاصل شده                       ن ت ا داش ار م سعی در جلوگيری از ک

ا        .  است ه م اين نتيجه، نه تنها محصول کمک آنهايی ک
را ياری کرده اند، بلکه همچنين محصول بی تفاوتی و    
حتی دشمنی ديگرانی بوده است که بی اعتنا از کنار ما 
جه     ي گذشته يا عليه ما تبليغات کرده اند و برای همين نت
عی و از          يک مبارزه همگانی بوده و يک پيروزی واق

د  م             .  دست ندادنی به حساب می آي ي وان ت ا ب ه م روزی ک
اين نوع پيشروی ها را گسترش دهيم، آنروز، از سطح 
نی هم                     ت رف ه پس گ ان واالتری ک فرهنگ و آزادی بي

 . نيست برخوردار خواهيم بود
ا          .  به هرحال، اين مبارزه توقف پذير نيست ه ب تی ک ل م

رده     رضايت از دستاوردهايش ميدان مبارزه را ترک ک
ه               ه هم زدنی هم با خيال راحت خانه رود، در چشم ب
ه راحتی از                      ه دست آورده ب آنچه را که با مرارت ب

ا   .  دشمنان بشريت بيکار ننشسته اند.  دست می دهد م داي
ردن                    يش ب رای پ دا کردن راهی ب ي در حال تالش و پ

اه های       .  مقاصد خويش هستند چندی پيش خواستند دادگ
وس  ح ن م
ه را      ع ري ش
ادا       ان در ک
ه     باب کنند ک
ت      م ه ه ب
ارزه   ب م
آزاديخواهان  
ت   س ک ش
د  وردن . خ

د      ن ن چ ي م ه
ه       ذشت هفته گ
دوباره تالش 
راری    رق به ب
عمل              ا عکس ال آن در انگليس کردند که در آنجا نيز ب

چه کسانی اينها را در کانادا و   .  شديد مردم مواجه شدند
عمل        انگليس شکست دادند؟ آنها که عليه شان عکس ال
ه و بی                  ه آزادان می ک به خرج دادند، و گرنه شما خان
خيال در اين شهر اينطرف و آنطرف می رويد، و عين 
ان       خيالتان هم نيست، امروزه در کانادا، توسط شوهرت
در دادگاه شريعه يک طرفه طالق داده می شديد، و بی  
ر                       د، حق خود ب اشي ه ب آنکه شما هم حق طالق داشت

د       می         .  فرزندانتان را هم از دست می دادي ن، ن راي اب ن ب
د   ي . توانيد نسبت به اين مبارزه روزمره بی تفاوت بنشين

ه در         عالن ف ن حتی بی تفاوتی شما هم يک نوع شرکت م
 . مبارزه و به نفع جمهوری اسالمی است

تا ديروز روزنامه ايران .  بگذاريد نمونه ديگری بياورم
ا عامل           استار هر هفته چرنديات اسالمی آقای بنی طب
و را در مورد                      ت ورن سفارت جمهوری اسالمی در ت

عی       .  خانواده و اخالق چاپ می کرد ف حتما در اينکار ن
داشت و به خاطر اين خدمت در جايی سبيل اش چرب    

ه بی                       .  می شد ع ج در جام ن يک امر راي متاسفانه اي
و است                   ت ورن رانی در ت گاری اي . خاصيت روزنامه ن

ه ظاهرا                  ام ه روزن ز ک ي د ن همانطور که گفتيم شهرون
ه       ی ک ل وزينی به حساب می آيد، هراز چند گاهی به دلي
من نمی دانم، اجازه اين بيراهه روی ها را به خود می  

ه در          .  دهد م ک ودي ولی من و مسلما شما هيچگاه نديده ب
ن        هيچ رونامه ای، حداقل در تورنتو، کسی جسارت اي
را داشته باشد که به تعريف و تمجيد علنی از خمينی و   

درجامعه غربی اگر کسی در      .  انقالب اسالمی بپردازد
ر زده و                      ل ت ي ديس ه ق د و ت روزنامه ای دست به تمجي

ور   " پيروزی فاشيسم در آلمان را به مثابه  در "  انفجار ن
را                 ده آن ويسن د، هيچکس ن جامعه بشری توصيف نماي

چ کسی          .  دستگير و زندانی نمی کند ولی در ضمن هي

ه است      ه     .  به عقب نشينی قابل مالحظه ای گشت چرا ک
ذهبی در                   ادان م ق در هر مقطع، در حاليکه بعضی ن
ل       ي تلويزيون ها از ترس جمهوری اسالمی يا به هر دل
ديگری، تاحدودی رعابت خط قرمز جمهوری اسالمی  
ار افشاگری                    ه در ک د ک ودن را می کردند و مراقب ب
دا      ي مذهب از محدوده معينی خارج نشوند، کسانی نيز پ
روايی                         ا جسارت و بی پ ن امر ب می شدند که در اي
بيشتری افشاگری نموده، در حدی بسيار فراتر از خط    
اقب           ع ت د و م قرمز عمل نموده، آنرا به عقب می راندن
ر                          ر ب وت ه جل ام ب دون ترس يک گ ز ب آن ديگران ني
ن   داشته، بی پروا تر از گذشته حرف می زدند، و به اي
ج                  اب و راي ن مورد ب ترتيب حد و مرز جديدی در اي

 . می شد
ن    ي واضح است که همه اين سازش ها، خيانت ها و هم
ن          ي ي ع طور مبارزات و خود به خطر انداختن ها، در ت
ه خارج از                        ع اد در جام ق ت سطح فرهنگ و آزادی ان

ه                 .  کشور تاثير می گذاشتند د، ک تی  شهرون ال، وق ث م
ه              ذشت نشريه تاحدودی مورد توجه شهر است، سال گ
م نيک منش از                     ري ام ک ن اجازه می دهد تا شخصی ب
ی در            تکزاس، مانند يک مامور جمهوری اسالمی ول
االتی تحت         ق لباس يک محقق و نويسنده، طی سلسله م

ع           " عنوان  رم و تشي ي اب ا از      "  امريکا در برابر وه ن ل ع
ا          ابی ه ر وه مذهب شيعه و جمهوری اسالمی در براب
حمايت نمايد، با چنين عملی، حاال چه عامدانه و چه از 
روی سهل انگاری، به هرحال، از آنجا که تا کنون در   
م زدن               ه وده، عمال در ب شهروند چنين چيزی رايج نب
ع جمهوری اسالمی کمک می                      ف تعادل موجود به ن

ری                .  نمايد ان، از روی بی خب و يا وقتی نشريه جوان
ال             ب ه دن د ب ع حاضر به چاپ مقاالت من می شود، و ب
کار انصراف می ورزد،            تهديد عوامل اسالمی از اين

 . همين نقش را ايفا می نمايد
ه          م ک گوي اگر بخواهم مطالب باال را خالصه کنم بايد ب
جه                 ي ت ه ای در ن ع سطح آزادی و فرهنگ در هر جام
قت و                       ي دار آزادی و حق روهای طرف ي مبارزه ميان ن

ن می شود           ي ي ع در .  طرفدار دروغ و خفقان است که ت
هيچ جامعه ای آزادی و فرهنگ به خودی خود و جز       

ارزه       .  از طريق مبارزه  به دست نمی آيد ب ا   اين م م داي
آگاهانه يا ناآگاهانه، چه    به نحوی همه، جريان دارد، و 

د    طور     .  بخواهند چه نخواهند، در آن شرکت دارن ان هم
که کسی که در سفره نذری شرکت می کند، روزه می    
گيرد، نماز می خواند، حتی اگر مخالف جمهوری                  
ه        خواهد، ب اسالمی هم باشد، با اينکار، بی آنکه خود ب
ه جمهوری اسالمی               جو مذهبی و خرافات، چيزی ک
مانند ماهی در آب از آن ارتزاق و در بستر آن زندگی  
ه در پی گسترش آنست،                     رو مجدان ن می کند و از اي
کار اسالمی                       ت اي ن ه جمهوری ج جه ب کمک و در نتي
م،    خدمت می کند، حتی من تا آنجا پيش ميروم که بگوي
ان           گسار شدن زن به نحوی و بی آنکه بخواهد، در سن
 . معصوم در ايران و نقاط ديگر جهان نيز سهيم ميشود

ا   متقابال، کسی که همه جا بر عليه خرافات می ايستد، ي
د،     مثال به روشنگر کمک مالی يا آگهی تجارتی می ده
د،     اي م از آنجا که به بقا و گسترش تيراژ آن کمک می ن

ه          .  عمال در اين مبارزه دخيل می شود    د ک ي ن حساب ک
اگر مردم تورنتو، مخارج چاپ روشنگر را تامين نمی 
ا      ا ب کردند، همانطور که ايرانيان و افغانيان مقيم آمريک
ا    ج کوتاهی خود در اين امر باعث توقف چاپ آن در آن
شدند، روشنگر نمی توانست در تورنتو، نقد عريان از   
ج و        مذهب را در جامعه ايرانی و افغانی به امری راي
گری و                           رهنگ روشن وده، ف م ل ن دي ب ه شده ت پذيرفت
ز                    رم ط ق ه خ ي ل ر،وع ه ن ش ی را در اي واه خ آزادي

اری از           .  جمهوری اسالمی؛ تثبيت کند ون، بسي ن هم اک
صاحبان کسب و کار که از ترس واهی از دست دادن    
ا خودداری می            ه م مشتريان مسلمان، از دادن آگهی ب
کنند، عمال و بی آنکه خود بخواهند به تثبيت خط قرمز 
د                         ق وعيت ن ن م ان و م ق جمهوری اسالمی در امر خف

در ابتدا، اين ترس را بعضی از .  مذهب کمک می کنند
ز                  ي گر ن فروشگاه های ايرانی در مورد پخش روشن

)2(ادامه از صفحة  ...   سخن سردبير    
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 اگراز روشنگر مي آموزيد  و آنرا در مبارزه با مذهب و خرافات موثر مي دانيد ، 
.با كمك ما لي خود آنرا ياري نمائيد  

. من اگر رقاصه شدم برایِ  بدبختی هايم رقصيدم                  -
برای .  به خاطرِ  مريضـیِ  خواهـرم      .  برای فـقـر پدرم  

از نـُه سالگـی رویِ  پای          .  بی پناهیِ  خودم رقصيدم       
ِ  هرزه و بی                        .  خودم ايستادم    ولی تو چـی؟ علف

 خاصّيت، تو چـی؟
واقعًا .  مثل اين که باز هم تنت برای شالق می خاره              -

 .که پوستِ  کلفتـی داری
در همان حال مرا به درون اتاقـی پرتاپ کرد و آهسته             

 :گفت
از فردا کمونيست بازی در نياری و از او دفاع                         -

او را در    .  او يک زن فاحشه و بد نام است           .  نکنی ها 
تظاهراتِ  ضّد حـجـاب دستگير کرديم و چند تا آلبوم               
از او داريم که با لباسِ  عربی در حالِ  رقاصی در                      

او مفسد فی االرض است، ولی زبانِ                 .  کاباره است  
 !خالصه هوای خودت را داشته باش. درازی دارد

بچه هايی که در اتاق بودند به من گفتند که اين صحنه               
روزی چند بار تکرار می شود و به آن عادت خواهم                

حساسَيتِ   "  رقاصـه،"به کلـمۀ     شهـرزادگفتند که   .  کرد
عجيبی پيدا کرده و آنها هم اين را می دانند و آزارش                 

ِ                         .  می دهند   َسـَرم را به ديوار تکيه دادم و به نگاه
از او کتابِ      .  او را شناختم  .  انديشيدم  شهـرزادگويایِ    

               ِ بـا تـشـنـگـی پـيـر می       "شعـری خوانده بودم به نام
در ابتدای کتاب اش    .  اسمِ  حقيقی اش کبرا بود       ."شـويـم

نوشتـه بود که هيچوقت هيچ چيز از آنِ  خود نداشته                  
حتا اسمش را هم از شناسنامه خواهرش بر                    .  است

در يک مورد      .شد و از دولت ايتاليا پناهندگی گرفت          
ديگر، علی محقق نسب، روزنامه نگار دگر انديش                
افغان، به جرم نوشتن مقاله ای در مورد ارتداد در                   
اسالم، توسط دادگاه ابتدايی به اعدام محکوم شد، اما               

 .دادگاه اسيتناف، او را تبرئه کرد
اين اتفاقات در کشوری رخ می دهد که قرار بود                       

با بهانه مبارزه با               !!  قدرتهای مدعی دمکراسی         
!! تروريسم، آزادی را با بمبارانهای فله ای و اشتباهاً            

کشتن کودکان، زنان و مردم عادی و بيگناه و از                       
قدرت ساقط کردن طالبان و القاعده دست پرورده و                

اين قدرتهای باصطالح     .متحدشان، به ارمغان بياورند    
متمدن و سکوالر که در کشورهای خود با استفاده از             
هر بهانه ای که همين جريانات ارتجاعی مذهبی                       
واسالمی بدستشان ميدهند، از خلق افکار عمومی در            
جهت تبعيض و راسيسمی که در شرايط حاضر تحت           
نام مبارزه با افراط گرايی و بنيادگرايی اسالمی، بر              
عليه مسلمانان يا مردمی که اصليتشان به آنچه که                    

شناخته ميشود،        "  کشورهای اسالمی       "بعنوان        
برميگردد، دريغ نمی کنند؛ هنگامی که در افغانستان            
دستشان می رسد، در عوض جدايی دين از دولت                     
بعنوان يکی از مظاهر دمکراسی، جمهوری اسالمی           
افغانستان را بنا می کنند؛ بجای سيستم پارلمانی که                 
نمايندگان واقعی مردم از طريق رأی آزادشان به آن              
راه پيدا کنند، لويه جرگه و مشرانو جرگه خوانين و                
مالها و اميران و جنگ ساالران سابق را برقرار می            
کنند؛ و نتيجه آزادی بيان و عقيده و مذهب هم می                      

قانون در    تبليغ اديان غير از اسالم                شود ممنوعيت   
 .اساسی افغانستان

با اينحال وعليرغم اين وضعيت، رياکاری هنوز به                
آنجا نرسيده بود که عده ای مالی مفتخور، فتوای                      
مرتد بودن دانشجوی جوانی را تنها به جرم تکثير                    
نوشته ای در افشاء قوانين زن ستيزانه اسالم، بدهند و          
بيدادگاهی اسالمی هم غيابًا حکم اعدامش را صادر                

چنين حکم تکفير و اعدامی آنچنان غيرعادی و             .  کند
مسخره بود که بی اختيار اين سئوال را پيش می آورد            
که واقعًا چه اتفاقی افتاده است يا در حال افتادن است              

واقعيت اين  .  که صدور چنين احکامی را باعث ميشود      
است که  آنچه که اين روزها از هر گوشه اخبار و                    
نوشته ها به چشم ميآيد حاکی از اين است که بعلت                   
فساد و سرکوب حکومت و عوامفريبی و تبليغ                            
خرافات و دوروئی آخوندها و مالهای مرتجع، گرايش 
روگردان شدن از مذهب و اسالم در ميان جوانان و                

اين گرايش هر   .  نوجوانان افغانی شدت پيدا کرده است     
چه بيشتر آنها را به سمت منابع علمی و نقد و افشاء                 

صدور حکم اعدام برای پرويز         .  مذهب سوق ميدهد    
کامبخش در واقع برعليه چنين گرايشی است که از                 
طريق ايجاد جو تهديد و ارعاب به پيش برده می                        

در کنار اين شيوه شاهد روشهای ديگری هم                 .  شود

 )  1( ادامه از صفحه  ....   اعدام به جرم تحريف

 )  1( ادامه از صفحه  ...           چرا هيچكس از 

هستيم که گاهًا حتی از جانب بخشی از روشنفکران                
نه "  مذهبی تبليغ ميشود وآن اين توهم است که گويا                

گله از دين نيست برادر، گله از ديندارنمايان                                
اينگونه استدالالت سعی بر اين دارد تا با " .عصراست

جدا کردن حساب دين و مذهب از کثافتکاری های                   
دينی، و يا تبليغات عوامفريبانه در توجيه                !!  علمای

احکام و قوانين مذهبی، مانع از گسست کامل جوانان            
از اين افيون توده ها شود، اما بوی گنديدگی و تعفن                 
قوانين مذهبی  و مشخصًا اسالمی آنچنان آزاردهنده               
است که هزار جور از اين توجيهات و توضيحات                    

يک . فريب دهنده گالب دار قادر نيست  آن را بپوشاند

مثال بارز همان مطلبی هست که پرويز کامبخش از              
تحت عنوان     "آرش بيخدا  "سايت يک ايرانی به نام            

پياده کرد که منجر به          "آيات زن ستيزی تازی نامه      "
آن مطلب را ميتوانيد در         .  صدور حکم اعدامش شد      

در قسمت            http://www.zandiq.comسايت      
بعد از کليک کردن روی      "  دسته بندی های نوشتارها   "
پيدا کنيد و بخوانيد و خود قضاوت کنيد که آيا            "  قرآن"

اهانت به دين اسالم و مقدسات و تحريف           "اين نوشته   
 است يا اين خود اسالم است؟" قرآن

 جويا. م 

ِ  وجودش می ديـد          دريـافتـه بود که گذشته اش          .  تمام
احساس اين که    .  چون بختک بر او سايه انداخته است         

هيچکس او و انسان هـايی چون او را درک نمی کند،               
از آن به بعد، نسبت به همه            .  او را از پای در آورد         

نفـرت نشان می داد و اذّيت می کرد؛ خصوصًا بچـه                
مـّدتی که کليددارِ  بند بود، داد می             .  هایِ  سياسی را     

 : زد
ِ  کتـاب هـايــتـان                   - ای روشـنــفــــکــرهــا از تـوی

 !بيـرون بياييــد
می دانستم که اين    .  درکـش می کردم  .  مـتـلـک می گفت  

هر چند که بسياری    .  تغييرِ  حالـت اش ناشی از چيست       
از سيــاسـی هایِ  بند به اين نتيجه رسيده بودند که او                

 !به هر حال يک هـنـرپـيـشــه است
. ديگر برايم حرف نمی زد و از مـا فاصلـه می گرفت             

ديگـر صدایِ  داد و فرياد و اعـتــراض اش شنيده نمی            
خورد شـده بود، شکسته شده بود، در خودش فرو            .  شد

روزی که از    .  رفته بود و تمام روز بافتنی می بافت             
زندان مرخص می شدم طاقت نياورد، چشم های سياه             
و درشتش را که لبريز از اشک بود به من دوخت و                   

مـثـلِ  يک کودک       .  بی مهابا مـرا در آغـوش گرفت          
 گريه می کرد و سر و رويم را می بوسيد، 

 :در گوشم آهسـته گفت
 . چطور می توانم شماها را دوست نداشته باشم

چطور می توانم بگذارم همينطوری بروی بدونِ  اينکه         
 .با تو خداحافظی کرده باشم

و بعد جلـویِ  چشمِ  نگهبان با صدای بلـنـد زد زيرِ                      
 :آواز

بشارت . . .  قفس را بسوزان رهـا کن پرنده گان را            -
 . . .  دهنـده گان را 

صـدایِ  جمعـیِ  بچـه ها از        .  بچه ها نيز با او خواندند      
 .صحنه عـجـيـبـی بود. اتـاق هـا شنيده می شـد

و انسـان هـايی چـون او          شـهــرزادمـن هـمـيـشـه بـه      
فکــر مـی کـنـم و هـمـيـشـه افـســوس مـی خـورم                      

 ."چــرا هـيچـکـس از شـهـــــرزاد دفــاع نـکـــرد
ِ          د ِ                )  ٢٠٠٢ (  ١٣٨١ ر سال ِ  پنج جلدی در کتاب
( بخشـی از تاريـخ جـنـبـشِ  روشـنـفـکـریِ  ايــران            "
شکل   دکتر مـســعــودِ  نـقــره کار     که به هـمــتِ       )"  ٢ 

ِ  پـنـجــم،        شـهـــرزادگرفـت؛ در رابـطــه با         ، در جلد
 عـباس مـعــروفــی در گفت و شـنــود با           ٤٤٠ صفحۀ  

 :مـی خــوانـيـم
 ١٣٦٠ در يک بعـد از ظهـرِ  گـرمِ  اوايلِ  تابستان                   "

داشتم به طرفِ  خيابانِ  مـشـتـاق می پيچـيـدم تا در                    
جلسـۀ داستان حضور يابم، ناگاه متوّجــه شـدم آن                       
طرفِ  چـهــار راه زنـی با تکان دادنِ  دست دارد                       

 اّول متوجـّـه نشـدم، يا به اين . نظـرِ  مرا جلـب می کند
 فکرافتادم که اين زن با مـن چکار دارد؟ بعـد که 

 
 . دّقـت کـردم او را شنـاخـتـم، و بـه طـرفـش رفتم

سـرو و ضـعـش را تغيير داده بود، با حـجـاب                               
و هـيچ کـس   .  مـحـکـمِ  اســالمـی آنـجـا کشيک می داد       

ِ قصـه    شـهـــرزادهـرگـز تـاجِ  افـتـخـاری بر سرِ  اين          
 ؟تــو نــاجــیِ  چـنــد نــفـــر بــــودی :گو نـنـــهاد کـه

"به من گفت       ِ  دادسـتـانـی                :  کـانــون را از طــرف
اشــغـال کــرده انـد، هر کس را کـه داخـل شـود می                  

تا به حـال دو سـه نفـر را برده            .  گيـرنـد و می بـرنــد    
اند مـن از ظهـــر اينجاهـا می پـلـکــم که بـه هـمـه                     

 کانادا -تورنتـو . يـحيـی خـزائـيـنـه " .خـبــر بــدهــم
 .  ٢٠٠٨ ژانويه  ٤ 

 :مـنــابـع
، نشر نقطه، اياالت متحد      )١ (کتاب زندان   .  ناصر مهاجر   -١ 

  ١٩٥ ص ). ١٩٩٨ (١٣٧٧ آمريکا، 
بخشی از تاريخ جنبش روشنفکری           .  مسعود نقره کار       -٢ 

(  ١٣٨١ نشر باران، سوئد، چاپ اول سال        )  جلد پنجم (ايران  
 ■■■.  ٤٤٠ ،  ص )٢٠٠٢ 

 Yahya Khazaineh 
ca.yahoo@1367Khazan    

گرفته بود که ُمـرده بود و شناسنامه اش را برایِ  او                   
 .گذاشته بود

ِ  هواخوری او را در حياط ديدم                    جلوی همه   .  روز
ِ  را می                          ايستاده بود و محکم و با صدایِ  بلند اعداد

دست هایِ  زمختـی داشت       .  شمرد و ورزش می کرد      
ِ    .  که معلوم بود با آنها زياد کار کرده است                       روی

صورت اش شياری مثلِ  جایِ  بريدگی با چاقو وجود              
نامم .  خيسِ  عرق بود   .  صورت اش را بلند کرد    .  داشت

ِ         .  نامم را به او گفتم          .  را پرسيد   يک دفعه عرقگير
 :قرمزش را باال زد و بدنش را به من نشان داد و گفت

دست هايم را     .  جرم من چيه که بايد شّالق بخورم              -
در يک  .  از نـُه سالگی کار کرده ام، رقصيده ام           .  ببين

قهوه خانه که پـدرم در آن کار می کرد، يک شـلـيـتـه                
به تن می کردم و از کلـّه سحر تا بوق سگ می                              

شبها .  ظرف می شستم و جارو می کشيدم             .  رقصيدم
رویِ  يکـی از همـان نيمکت هایِ  قهـوه خانه می                       

آخـه پدرم می گفت که اگر برقصم، مشتـریِ            .  خوابيدم
بيشتری جمع می کند و زودتر پولِ  دوا و درمانِ                         

 .خواهرم تهيـّه می شود
من              .  تو هيـچ جرمی نداری    .  برایِ  من توضـيـح نـده       -

جـرمِ   .  ک   کتاب هايت را خوانده ام، ترا می شناسم               
ِ               .  تو فـقـر بوده است       تـو يکی از شاعـرهایِ  مورد
 .تـو زن بزرگی هستی. عالقه مـن هستـی

جایِ  شـّالق    .  برقِ  عـجـيـبـی در چشمانش نمايان شد         
ِ  بدنش کبـود شده بود و برآمـده بود                          از .  ها روی
چـه .  بعضـی جاها هم خون و چرک بيرون زده بود                

تا آخرين نفس به ورزشش        .  مقاومتِ  ستـودنی داشت     
 .شمرد)می(ادامـه داد و همچنان بلنـد اعداد را 

ِ  خود، از                      شـهــرزاد به من گفت که از کارِ  گذشتـه
دورانی که در فيلم            های فارسـی می رقصيـده                    
بيـزار است و                     دوست  دارد که بميرد                              
تا بار ديگر به                 صورت انسان ديگری به                          

خوشحال               است از اين که اکنون                       .  دنيا بيايد 
 کانونِ                                  نويـسـنـدگان                                            در  

کار می کند و           می کوشد         به طورِ                                           
 .منطقـی و اصـولی  گذشتـه اش را      نـقـــد کند

هر چند روز در ميان، صـدایِ      کچـويـی در بند                        
 شـهــرزادکجاست اين    "می پيچيد و فرياد ميزد،                     

و با فحش و لگد به        !"       رقـّاصۀِ  فيلم هایِ  فارسی       
. جان او می افتاد و عـقــده هايش را خالـی می کرد                    

کچويی از او خواسته بود که             "می گفت،        شـهــرزاد
همين ."  صيغه اش بشود و او قبـول نکرده است                       

مسالـه، باعث اذّيـت و           آزار بيش از حّد او                              
. به پرونده اش           رسيدگی نمی کردند                   .  شده بود 

تنها در يک                        اتاق رهايش کرده                                         
بودند وعليه اش                      َسـّم پاشی می                                            

امـّا او                          کار خودش  را                                        .  کردند
به صدایِ  بلند شعـر ميخواند و بيش از همه             .  می کرد 

ِ  فـرخـزاد می خواند که خيلی دوستش                            از فـروغ
"داشت ِ                :  به مادرم گفتم      .  ديگر تمام شد بايد برای

بافتنی می بافت و با کاموا         ."  روزنامه تسليتی بفرستيم   
عـروسک هایِ  قشنگی می ساخت و به بچـّه هایِ                      

 .زندان هـديه می داد
برای رسيدگی به پرونده اش دست به اعتصاب غـذا                 

پس از سه روز که کچــويی به بند آمد و با فحش                .  زد
و بد و بيراه به او گفت که روسپی ای بيش نيست و                     

. اعتصاب خشک کرد   .  نبايد ادای مبارزين را درآورد      
انتظار داشت که همبند هايش حامـی او باشـند و                           

از او پشتيبانی    "  کانـــــونِ  نــــويـســنـدگانِ  ايـــــران     "
امـّا، کسی از او پشتيبانی نکرد و از ترس                           .  کند

تبليعاتِ  مـنـفـی جـمـهــوری اســـالمـی همــه تنهــايش        
در تنهايی زيرِ  سـُِرم رفت و چون دريافت که        . گذاشتند

ِ  يک نفره اش به نتيجه نمی رسد،                                     اعتصـاب
پس از اين     .  اعتصـابش را بعـد از ده روز شکست              

تنهايی و درماندگی را در         .  واقعـًا شکسـت     شـهــرزاد



 

 

 Rowshangar  Volume. 1  No. 12. February 2008  5 

ار او را       خود را طرد می کرد، بی آن که صريحا اختي
به خود او بسپارد و زن شوی ديگری اختيار می کرد،  
ات شوهر           ان حي فرزندانی که در ازدواج جديد در زم
اولش می زاييد، از آن شوهر اول بود، يعنی زن تحت   

 ! تبعيت شوهر اول باقی می ماند
ان           شوهر حق داشت، يگانه زن خود را يا يکی از زن

) حتی اگر از زنان ممتاز او محسوب می شد       ( اش را 
ه مرد از خدمات آن             !  به مرد ديگری بسپارد تا اين ک

د     ن اده ک ف ت ود      !  زن اس ب ن   !  رضايت زن شرط ن در اي
صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن      
د می                  ول ت ن ازدواج م ه در اي را نداشت و فرزندانی ک
دان او           رزن د ف ن ان شدند، متعلق به شوهر اول بودند و م

اين قرار که شاهد ديگری از )  16! ( محسوب می شدند
اد    ق مشابهت قضايی وضعيت زوجه و کنيز است، با انع
پيمان رسمی صورت می گرفت، که در طی آن شوهر  
جديد همه گونه مواظبت و نگاهداری زن را در مدت        

ر      .  اين ازدواج تعهد می کرد ال خي اين عمل را از اعم
 . و کمک به يک هم دين می شمردند! می دانستند

د، و                زنان حايض نجس و شيطانی محسوب می شدن
د   ن ه  .  موجب آلوده گی و پليدی محيط به شمار می رفت ب

د دوران حيض               ودن ور ب همين دليل زنان حايض مجب
ده         ي ام ان ن خود را در قرنطينه مخصوصی که دشتانست

زنان دوران حيض خود را بايد به . می شد، به سر برند
تنهايی در اين قرنطينه ها می گذراندند و از لمس کردن 
اعضای ديگر خانواده و نزديک شدن به آتش خودداری 
. می کردند و از خوردن بعضی از غذاها منع می شدند

ا زن حايض کسی را لمس می کرد، آن                          اگر احيان
او ( شخص برای پاک شدن بايد با گميز  غسل  )  ادرار گ

ان     .  می کرد انست ت پس از پايان دوره حيض، زن از دش
خارج می شد و خود را می شست و با ادرار گاو غسل 
می کرد و دويست مورچه را می کشت تا پاک و طاهر 

 )17! (شود
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زده آذر    د         ١٣٣٢همانطور که می دانيم درشان ا شاه م
ت               وم ک ه ح ي ل رع ارزات ب ب ئ وم وي ج ش دانش ب ن ج
بش             ن جن ون اي ن ديکتاتوری وخفقان رژيم بوديم وتا ک
ن قطب های                   ري ی ت کی ازاصل عظيم ومردمی که ي
ان                 چن وده هم م ب ه رژي ي ل مبارزه واعتراض جامعه ع

ه های                      .  ادامه  دارد   ت ف هوری اسالمی طی ه ا جم ن
داشت                زرگ ی ب اي رپ ان ب روز ( آذر   ١٦اخيرودر جري

هجوم گسترده ای رابر عليه فعالين دانشجوی )  دانشجو
ه                        ه ب رده ک ران اغاز ک لف اي چپ درشهرهای مخت

جر شد            ٣٠دستگيری  بيش از  ن تن از دانشجويان  م
ه                ان را ادام ری ان گي وهمچنان تعقيب وتهديد و  دست

بش                .ميدهد  کره جن ي ه پ ا ب ه اين يورشها و وحشيگري

مسئولين  نظام جمهوری اسالمی بارها به شكنجه                    
زندانيان بعثی عراق در زندان ابوغريب توسط                         
سربازان آمريكايی  اعتراض آرده و آنرا محكوم                     
نموده اند و خود نيز بارها اعالن آرده اند آه در                        
زندان های جمهوری اسالمي هيچ گونه شكنجه ای                 

اما آيا واقعا بدينگونه است؟ نمي        !!!  اعمال نمي شود     
 دانم  تعريف آنها از شكنجه چيست؟ 

شايد آن  ها آويزان آردن و چرخاندن زندانيان بر                     
روی چرخ های دوار، ريختن آب سرد بر روی سر               
زندانيان سياسی  در مكانی تاريك برای مدتی                              

اعم از ( طوالنی، تجاوز به دانشجويان زندانی سياسی 
آه آن ها   (توسط زندانيان غير سياسی      )  پسر و دختر     

را عمدا در آنار اراذل و اوباش در يك بند قرار مي                
و نيز توسط برخی از ماموران زندان ،                      )  دهند    

برگزاری مراسم اعدام های مصنوعی برای در هم                
شكستن روحيه زندانيان سياسی، روشن آردن پيك                 
نيك زير بيضه زندانيان و نيز آويزان آردن وزنه به              
بيضه آن هابرای گرفتن اعتراف يا توبه نامه از آن                  
ها، دادن فحش های رآيك و زننده به زندانيان جهت               
تحقير آن ها ، ممنوع المالقات آردن و قرار دادن                     
زندانيان سياسی برای مدت طوالنی در حبس انفرادی          
در اتاقی تاريك و آوچك، و ده ها مورد از اين قبيل                  
را آه خاطرات زندانيان سياسی آزاد شده خود مهم                  
ترين دليل و مدرك برای اثبات آن ها مي باشد از                       
مصاديق شكنجه نمی دانند، شايد مسئوالن نظام                         
ارتكاب به اين اعمال را انكار  آنند ولی آنها بي گمان            
زدن تازيانه و شالق به زندانيان را اعم از سياسي و               
غير سياسی باور دارند چرا آه در متن قانون آن ها                 
ست و هر روزه هزاران انسان در مالء عام و يا به                  
صورت پنهانی در دادگاه ها و زندان های آشور زير           
شالق ماموران جمهوری اسالمی شكنجه مي شوند و            
مسئولين  نظام و دادگستری نيز بدان اعتراف و حتی             
گاه مباهات مي آنند، اما آن را از مصاديق شكنجه                   
نمي دانند بلكه آنرا اجرای حكم اهللا در قرآن و حد و                  
تعذيری مي دانند آه انجام آن باعث سالم شدن جامعه             

اما اگر زدن شالق به اين نحو وحشيانه                  .  مي شود  
پس شكنجه چيست ؟ مگر شكنجه را           !  شكنجه نيست    

مجامع حقوق بشر به ايراد هر گونه ضرب و جرح و             
درد و صدمه بدنی به زندانی وايراد آزار روانی به او           
تعريف نكرده اند ؟ آيا حكم  شالق در اين تعريف نمی            

 گنجد؟ پس شكنجه چيست؟
در زير يكی از هزاران مورد شكنجه تازيانه در مالء    
ايد تلنگری                    ا ش ه آورده ام ت اهی و تنب رای آگ عام را ب
باشد به مجامع حقوق بشر و مردم خفته ايران آه خود  

ن شكنجه را     )  بارها به گوش خود شنيده ام        ( بعضَا  اي
اموران                تان م اآی را روی دس د و آب پ ي آنن د م تأيي

.                                                    رژيم مي ريزند
اموران              27مرگ جوان    ر ضربات شالق م ساله  زي

  :دادگستری و نيروی انتظامی شهرستان  دامغان
نبه     اريخ چهارش اه     24در ت ان م خورشيدی   1386آب

ی          27در شهرستان دامغان پسر  ام عل ساله ای را به ن
ام                  دان ام ام، در مي الء ع ا در م رم زن ه ج سانی ب اح

ی           )  ميدان اصلی شهر  (   ه نحو وحشيانه ای، در حال ب
ورت                ك ش ا ي د و تنه رده بودن امال لخت آ ه اورا آ آ
سته و يكصد ضربه                     ه صندلی ب ا داشت ب ه پ رآابی ب
شالق زدند ، به گونه ای آه خون از بدنش به اطراف   
ردم                 اس و ضجه اش  م اي التم اد ه يد و فري ي پاش م
أثر ساخته و                   د مت ده بودن ا آم رای تماش دامغان را آه ب
اد              شتر فري ا هرچه بي برخی را به گريه انداخته بود ام
ربات             امی ض يروی انتظ أموران ن شيد، م ي آ م
د،      محكمتری را بر آليه ها و پهلوی او وارد مي آردن
ا            ی ب به گونه اي آه با هر ضربه شالق ماموران ، عل
ن    صندلی از زمين بلند مي شد و بر زمين مي افتاد، اي

ان     ه         ,زنان جنبش کارگری جوان ام ان وروزن دگ ن ويس ن
نگاران زخمها وارد کرده ماموران امنيتی با يورش به 
ن  در                           ي ال ع ودن ف ا ورب اه ه ار دانشگ منازل محل ک
رده               ی ک دان ر وزن ي گ ت ان را دس وي ج ا دانش ه ان اب ي خ

يس    . اند خواسته های دانشجويان با سرکوب وحشيانه پل
ه های واهی                          ان ه ه ب ان را ب همراه است؛  دانشجوي
همچون پوشش نا مناسب به کميته های انضباطی می     
ب، تشويش اذهان          کشندو بعد هم آنها را به نشر اکاذي

دانشجو با .  عمومی واقدام عليه امنيت ملی متهم ميکنند
شود     ي کوچکترين اعتراضی از دانشگاه بيرون رانده م

شود       ي يش از           .  و از تحصيل محروم م ون ب ن  ٣٥٠اک
ل محروم شده                   حصي ی از ت ل دانشجو در سال تحصي
اه            ه دادگ اه  ب ودهها دانشجو با شکايت مسوالن دانشگ

ه     .  های انقالب کشيده شده اند بر کسی پوشيده نيست ک
د             ن اسی در ب ن در چه          ٣٢٥و   ٢٠٩زندانيان سي اوي

ن           ري دت ر شدي شرايطی به سر می برند؛عزيزان ما زي
د،               رار دارن ی ق شکنجه ها وفشار های روحی وروان
وضع جسمانی و روحی آنان بشدت نگران کننده است  

 .دانشجويان از ابتدايی ترين حقوق خود محرومند
 ! دوستان به پا خيزيد

از                ي ا ن ه کمک م رفقای ما هيچ زمانی مانند امروز ب
ن                   ي ن ن چ ه اي د ک خواه ي نداشته اند مگر دانشجو چه م
ا جرمشان         مستحق شکنجه است اين دوستان در بند م
احقاق حقوق جامعه ،درخواست تنفس درفضای آزادی 
ايشان                م ه ت س د سي ق ،پيدا کردن نقاط ضعف دولتها ون

وده است         ا ب ه شه         .  وارائه راهکار به آن ي م اه ه دانشگ
ه،صدای رسای                ع راض جام رای اعت تريبونی بوده ب

کر دانشجو            .  آزادی و رهايی از اسارت      ف ديشه وت ان
اومت    آزادی خواهی ؛ برابری طلبی، ظلم ستيزی ومق

سرکوب خفقان  زندان واعدام منتقدين جز    .  بوده است
امدی          ي م پ بی آبروئی وخجالت وشرمساری برای رژي

د         .  نخواهد داشت ون شاه ن پيکر جنبش دانشجوئی تا ک
وده                ان آزادی ب ن م م دش اج ه رضات وت ع ا، ت م ه زخ
اده                  ت ا ايس ری ه راب اب ن ن ر اي وهمچنان پايدار در براب

ان،   .  است ي خواسته دانشجو از رژيم دادن حق آزادی ب
ه              گی  ب رهن قلم،تشکل وفعاليت سياسی واجتماعی وف

تاکيد جريان چپ جنبش .  مردم زجر کشيده ايران است
بش                  ارگری وجن ارز ک ب بش م دانشجوئی پيوند با جن
رهائی زنان وجنبش های اجتماعی  وساير جنبش های 
ات                        ب طال رچم م ن پ راشت ا اف ه ب پيشرو ديگر است ک
ه       د ک ده راديکال وآزادی وبرابری مژده رسالتی را مي
ده است                رزان ه خود ل  .نظام سرمايه داری ايران را ب

داران              اب ق ا ن بش ه وحشت از پيوند وهمبستگی اين جن
چکمه پوش را بر آن داشته تا با ايجاد فضای رعب و   
ه                       ون جه و اعدام هر گ دان، شکن وحشت ،ترور، زن
ی              د در جائ ن ن ه ک صدای آزادی خواهی را در گلو خف
ان          بش زن می خواندم که تعداد بيشماری از فعالين جن

ه     ،  . را در زندان شکنجه ی قرون وسطايی می کنيد ک
ار      ي محمود صالحی را در بيهوشی مطلق و با حال بس

که  ،وخيم آنطور وحشيانه به تخت بيمارستان می بنديد
د      ري  ،ز بان منصور اسانلو را با تيغ موکت بری می ب

ه                  ٣٠که بيش از  ت ذش اسی در سال گ نفر اعدامی سي
داشته ايد   شمابايد در دادگاه تاريخ به اين جنايت های  

 .خود پاسخ دهيد
ه     دوستان بيائيم يک صدا فرياد اعتراضمان را برای ب
اع از ازادی              بند کشيدن دوستانمان که جرمی جز دف
ه                ی ک ان ه دانشجوي د ب دارن دفاع از انسانيت وعدالت ن
ه                                ی ب ام ظ ان ن ادگ ه پ د ن ن واه ی خ اه م گ دانش

م    راس ان م دگ ن ن زارک رگ ان         ١٦ب ايش ه م رچ ه پ آذر ک
عيض         ب ه ت برافراشته شده بود با شعارنه به جنگ نه ب
ا                     ری  ي راب اد ازادی  و ب ح جنسی  کارگران اتحاد ات
ه                     ر ب دت ن ل ا صدای ب ار ب ن ب سوسياليسم يا بربريت اي
ان               ا همرزم ه م ف گوش جهانيان برسانيم پس اين وظي
دانشجويان در بند است که  مبارزه عليه چنين شکنجه  

ه          هايی برخاسته و برای خنثی سازی آن ون چ گ ي از ه
ان     تک تکتالشی دست بر نداريم وتا آزادی  م ان دوست

ه                   ايشان ک واده ه ان ال خ ي د         وآسودگی خ ي ل است پ سي
ا را              ه ه آن م ال ه اب ح د وارع دي ه ری،ت ب انسورخ س

 ■. از پاي ننشينيمدگرگون کرده 
                                                           سوزان از ايران                  ١٣٨٦دى   ٢٣

از او پست تر زنی بود که .  می خواندند"  زن ممتاز" يا 
کار      " عنوان خدمتکاری داشت و او را        ت ا  "  زن خدم ي

وع         )  2. ( می گفتند"  چاکر زن"  ن دو ن حقوق قانونی اي
ظاهرا کنيزان زرخريد و زنان )  3. (زوجه مختلف بود

ه            .  اسير جزء طبقه چاکر زن بوده اند يست ک وم ن ل ع م
عده زنان ممتاز يک مرد محدود بوده است يا خير، اما 
در بعضی از مباحث حقوقی از مردی که دو زن ممتاز 

ت                            ده اس ان آم ي ه م ن ب خ  )4. ( دارد س
داشته اند، فقط اوالد ذکور " چاکر زن"زنانی که عنوان 

ام   )  5. ( آنان در خانواده پدری پذيرفته می شده اند م اهت
ارز                ات ب واده يکی از صف در پاکی نسب و خون خان
جامعه ايرانی به شمار می رفت، تا به حدی که ازدواج 
تی را                     ن وصل ي د و چن ردن با محارم را جايز می شم

ود،      .  می خواندند"  خويدوده"  اين رسم از قديم معمول ب
مثال کمبوجيه دو خواهر خود . حتی در عهد هخامنشيان

ام               ا ن وس ا آت ه را در عقد ازدواج داشت، که يکی از آن
داريوش دوم، خواهر خود پريساتيس را به زنی . داشت
ت رف ا و                    .  گ وس ود آت ر خ ت ا دو دوخ ر دوم ب ي اردش

آمستريس و داريوش سوم با دختر خود استاتئرا ازدواج 
بهرام چوبين خواهر خود گرديگ را گرفت و             .  کرد

ه مسيحی بشود                        ن ک يش از اي ز پ ي مهران گشنسب ن
انی   .  خواهر خود را عقد کرده بود در کتاب حقوق سري
ده   :  که راجع به ازدواج است گويد ن عدالت خاصه پرست

گان اهورامزدا به نحوی جاری می شود که مرد مجاز  
د و             ن است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت ک
د و                       ي اي رای ت ان ب ي ه زرتشت مثال هايی آورده است ک

د                 رده ان ن امر روايت می ک ن     )  6. ( تقديس اي ي در آي
ا محسوب             زرتشتی ازدواج با اقارب به هيچ وجه زن
نی                       حاظ دي ه از ل وده ک وابی ب نمی شده، بلکه عمل ث

هنگام تولد طفل پدر بايد شکر . اجری عظيم داشته است
خدای را با انجام مراسم دينی خاص و دادن صدقات به 

ود                 ر ب يش از دخت ) 7. ( جای می آورد، صدقه پسر ب
وظ                     د محف بايستی طفل خردسال را از آسيب چشم ب
زديک او      بدارند و مواظبت کنند، تا زن حايض است ن
نشود، زيرا که پليدی شيطانی آن زن را موجب بدبختی 

ه آتش و                  )  8. ( طفل می پنداشتند يل ه وس طان را ب شي
روشنايی دور می کردند، خصوصا در سه شب اول            
د و                     ل می دادن ه طف اه هوم ب تولد طفل و شيردادن گي

د  ذهبی          )  9. ( روغن بهاری به او می چشانيدن م م ي ل ع ت
کن حق شوهر                 ت، ل دختر را مادر به عهده می گرف

اگر پدر در قيد ) 10. (دادن او به پدر اختصاص داشت
حيات نبود، شخص ديگری اجازه شوهر دادن دختر را 

اين حق نخست به مادر تعلق می گرفت و اگر      .  داشت
ا دايی های                ا ي وه مادر مرده بود، متوجه يکی از عم

ار شوی                  .  دختر می شد ي قال حق اخت دختر خود مست
ه  )  11. ( نداشت از طرف ديگر پدر يا شخص ديگر، ک

ه مجرد                       ود ب ولی دختر به شمار می رفت مکلف ب
ع      ن رسيدن دختر به سن بلوغ او را شوهر دهد، زيرا م

د        )12. ( دختران از توالد گناه عظيمی به شمار می آم
مراسم نامزدی غالبا در سن طفوليت به عمل می آمد و 

رفت            ی صورت می گ وان زده   .  ازدواج در ج ان در پ
د شوهردار می شد             اي معموال    )  13. ( سالگی دختر ب

وصلت به وسيله يک نفر واسطه به عمل می آمد، مهر 
ر     .  را تعيين می کردند بعد شوهر مبلغی به پدر آن دخت

می پرداخت، ولی می توانست آن پول را در بعضی          
اگر بعد از عروسی معلوم می :  موارد مطالبه کند، مثال

ظاهرا مقصود اين .  شد که زن ارزش آن مبلغ را ندارد
ه  )  14. ( است که زن عقيم باشد معموال پدر خانواده، ک

صاحب اختيار همه خانواده بود، در عوايد اموال خاص 
وارد    .  همسران و غالمان خود تصرف می کرد        در م

ع می شد زن حق                          ا رضای زوجه واق ه ب طالقی ک
ه او               ع عروسی ب وق نداشت اموالی را که شوهر در م

ه زن خود می                 .  داده بود نگاه دارد اه شوهری ب هرگ
ار خود                     :  گفت ي و آزاد و صاحب اخت از اين لحظه ت

می      هستی، زن به اين وسيله از نزد شوهر خود طرد ن
شوهر   "  چاکر زن    " شد ولی اجازه می يافت به عنوان 

ازی         )  15! ( ديگری اختيار کند اعث دغل ب اين رسم ب
ه شوهری زن              .  های بسياری شده بود در صورتی ک

 )  1( ادامه از صفحه  ...  زنان در دوران ساساني
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را آزاد آرد تا عليه مارآسيست ها و ناصريست هاى    
  .چپ  در دانشگاه ها مبارزه آنند

ه                د آ ودن ن ب ي م ل س م روه اخوان ال ن اعضاى گ ي م ه
رك                  بالفاصله پس ار دشمن مشت , از يكسره آردن آ

رده در                    ور سادات آ وجه خود  ان نيروى خود را مت
 . وى را ترور آردند  1981

يست         ان اسالم نمونه ديگر از اين نوع همكاري ها مي
دار غرب           ها و عوامل ارتجاعى دست نشانده و طرف

اد     ت در .  همين يكى دو سال گذسته در اندونزى اتفاق اف
ور      بالفاصله پس,  اينجا نيز  ات از سقوط سوهارتو ديكت

ال              زى در س دون روف ان ع د      ,    2001م اد ض ح ات
عضى گروهاى اسالمى و                        دى از ب ى جدي آمونيست

ن  .  ناسيوناليست هاى طرفدار سوهارتو به وجود آمد اي
رى از گسترش           اتحاديه نيز آه هدفش ي بش        جلوگ   جن

اشى          درت ن چپ و نيروهاى مردمى در نتيجه خالء ق
ود              ورى ب ات ت ك ى دي گون ه و           ,  از سرن ه حمل اصل الف ب

ارگرى                      ه هاى آ ادي ح ر  ات ات روهاى    ,  تخريب دف ي ن
اب                مترقى و آتش ت ده آ ن روش زدن آتابفروشى هاى ف

 .   گرفت   هاى مترقى و متمايل به چپ را در پيش
مز         آنجلس   روزنامه لس   طبق گزارش اي دهاى     " ت دي ه ت

اد اسالمى      يست         -اتح ال ون ي اس ه و             ,   ن ر حمل ى ب ن ب م
ا را در سراسر                       روشى ه ف اب ت ا، آ سوزاندن آتاب ه
سه هاى                  ف ى را از ق آشور واداشت تا آتاب هاى چپ

ه                 ...  خود بيرون بكشند ادي ح يست ات ون م اد ضد آ اتح
را             ادگ ي ن ان های ب م ل دى است از مس ن ,  جدي حدي ت م

ى            ا جداي ه ب سوهارتو و ناسيوناليست هاى اندونزى آ
فت      1960تيمور شرقى از اندونزى در سالهاى  ال خ م

ر در هنگ              ...  داشت ق ت ا مس ي آمسيون حقوق بشر آس
آنگ اعالم داشت آه اتحاديه مزبور آه داراى حاميان 
قدرت مندى مي باشد قصد دارد تحت عنوان مبارزه با 
راسى          ك ه دم آمونيزم سازمان هاى مترقى و متمايل ب

ار داشت         ..  را از ميان بردارد  گروه حقوق بشر اظه
آه اتحاديه ضد آمونيست اگر توسط عوامل نظامى و    
ل از     طرفداران سوهارتو سازمان داده نشده باشد حداق

سازمان هاييكه توسط اين ... جانب آنها حمايت مي شود
ه هاى                         ادي ح د شامل ات ه ان ت رف رار گ اتحاديه هدف ق

ر          ,  احزاب سياسى,  گارگرى مترقى ان هاى غي سازم
  2." هاى دانشجويى مي باشند  دولتى و جنبش

ورد            يست هاى م ال اتحاد گروه هاى اسالمى و ناسيون
ا       ك ري رار                    پس ,  حمايت ام ق ت از سرآوب چپ و اس

رى     ,  نسبى در اندونزى    آرامش ي و به دنبال آغاز درگ
م خورد       . آمريكا با گروه هاى تروريست اسالمى به ه

ه         ر حمل در حال حاضر گروه هاى اسالمى مزبور زي
ن                دي ح ت ا و م ك ري ود، ام ق خ اب ن س دي ح ت ظامى م ن

  .ناسيوناليست آن قرار دارند
ان حماص           ,  در ابتدا,  در فلسطين نيز ه سازم   وقتى آ
د      ,  شكل گرفت ي وش ميان آن و دولت اسراييل آه می ک

آنرا عليه عرفات و سازمان هاى چپ فلسطينى به آار 
رار شد           رق ه اى ب در آن   .  برد روابط نزديك و دوستان

ى           , زمان نيز ست ارآسي سازمان الفتح وسازمان هاى م
د          ن ت ار مي رف .  خطر عمده براى دولت اسراييل به شم

ن   به هرحال اين فرمولى بود آه توسط امريكا و متحدي
ل از       ,  وى ب ر        11حداقل تا ق ب ام ت پ ا        ,  س ارزه ب ب در م

  .جريانات چپ و مترقى به آار مي رفت
ه       در سودان و تونس ب ي نيز جعفر نميرى و حبيب بورق

ن شگرد         براى ي مبارزه با نيروهاى مترقى و چپ هم
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ام (شكنجه  ی        )  در مالء ع و مجازات وحشيانه در حال
ه                 ورد آ ي خ وگند م وان س ن ج ه اي د آ ی ش ام م انج
رده         ته است صيغه آ دختری را آه با وی ارتباط داش
دارد             ا مجازات ن ه تنه يعه ن است و صيغه در شرع ش
بلكه ثواب نيز دارد، دختری راآه با اين جوان ارتباط  
يز سه           داشته است به نام هاجر خاتون ملك سيفی را ن
روز  پس از  وضع حمل در حالی آه پيراهن نازآی      
س از                 زی پ وز خونري د و هن رده بودن ش آ ر تن ب
تان      زايمانش قطع نشده بود در محل دادگستری شهرس
ه علت              سر ب ن دختر و پ يكصد ضربه شالق زدند، اي
تان         وضع وخيم جسمي پس از اجرای حكم در بيمارس
د در                   د روز بع سانی چن ي اح دند و عل ستری ش ب
بيمارستان به علت شدت جراحات وارده درگذشت، و   
ر                د، هاج ل آردن انونی منتق كی ق ه پزش سد اورا ب ج
تان               دن از بيمارس رخص ش س از م يز  پ اتون ن خ
وز                  ده او هن را پرون شت زي ر گ دان ب ه زن اره ب دوب

ده     ای  (مفتوح است و حكم نهايي را قاضی اين پرون آق
تان            الب شهرس اه انق ی دادگ زی  قاض ادر )  هرم ص

سوابق درخشانی    )  هرمزی (نكرده است، اين قاضی       
ه ای                ه گون ان دارد ب در شكنجه و تعزير جوانان دامغ
ورت                  ه ص الق ب م ش ورد حك دين م ه ای چن ه هفت آ
ن            يله اي ه وس تان ب ن شهرس ستری اي ه در دادگ مخفيان
قاضی و قاضيان ديگر شهرستان تحت نظارت حقی            

و از اين پس  حجت االسالم سيدعلی    ( رياست دادگاه 
ی    را مي               )  تراب يله سربازها  اج ه وس ده و ب ده ش بري

ام، سالی                    م  شالق و اعدام در مالء ع شود، ولی حك
 . سه، چهاربار بيشتر انجام نمي گيرد

ناگفته نماند برخورد با مجرمين در تنها دادگاه دامغان   
آامال سليقه ای و تبعيض گونه  مي باشد، به گونه ای   
انيون               داران و روح ان و دآان سياری از بازاري ه ب آ

شجو             تران دان ا دخ ه ب ان آ تان دامغ ثرا (  شهرس اآ
اال ی شهريه             ه ب ل هزين دانشگاه آزاد شهرستان به دلي
ايی پرداخت           تران توان ه برخی از دخ شگاه آ ن دان اي

ارتباط دارند پس از بازداشت حتی يك            )  آنرا ندارند 
ن       روز نيز در بازداشتگاه باقی نمي مانند و با گفتن اي
د               ا مي آنن ا را ره رده ام  آنه ه دختر را صيغه آ . آ

تان  را                ان معروف  شهرس ونيز  بسياری از قاچاقچي
د               ه ان ی اندوخت درت و ثروت ه ق يز آ ای   (  ن ير آق نظ

دی ، خورسی      ادی         ... )  واح ادير زي ا مق ا را ب و آنه
ه ازای                تگيری ب س از دس د، پ ه ان در گرفت واد مخ م
ی       پرداختن مبلغ پنج هزار تومان برای هر روز زندان
م در                    ده مي شود حتی يك روز را ه آه برايشان بري
ر                 ه سر آارشان ب اره ب زندان به سر نمي برند و دوب

 .مي گردند
روزه              ان ام ن قاچاقچي سياری از اي ه ب ه ای  آ ه گون ب
واد               روش م د و ف ال خري ام در ح الء ع ه در م آزادان
مخدر هستند و آمار اعتياد جوانان دامغانی به هروئين 
ای               ال ه شمگيری در س و چ ه نح اك ب راك و تري و آ

 . اخير باال رفته است
ان        ت الزم به توضيح است آه شهرستان دامغان در اس
ر      ق سمنان واقع شده است و از نظر سطح بيكاری و ف
ان،                   ت ان در سطح اس وان اد و خود آشی ج ي ت و اع

ه  )  مطابق آماری آه استانداری صادر آرده است(  رتب
نخست را آسب آرده است و بودجه چند ميلياردی آه 
ن                           ه اي ه خود ب ت ذش ر سال گ آقای خامنه ای در سف
ار       ي ت شهرستان عقب افتاده برای توسعه شهری در اخ
ر و      ي مسئولين قرار داده است  با پيشنهاد امام جمعه پ

ود       ( ناشنوای  اين  شهرستان  د محم حجت االسالم سي
ردوس رضا             )  ترابی ار ف ن جهت ساخت مصلی در آ

ان  (  ت ن در               )  گورستان شهرس صرف شده است و اي
از          م د ن اق حالی است آه مصالی قديم اين شهرستان ف
داد       ع ه ت گزار بوده و به جز چند پير مرد و پير زن آ

 .آنها به انگشتان دست نمي رسد نماز گزاری  ندارد
 ■■■ 

 كمك مالي به روشنگر را فراموش نكنيد
 

وق           ن حق ري ى ت اسالمى به منظور محدود آردن ابتداي
ه خصوص     كى از                        مردم و ب وان ي ه عن ز ب ي ان ن زن

وسط                        ران ت قالب اسالمى در اي ر ان ظي ثمرات بى ن
ا در          ك ري دار ام بعضى از دولتهاى غير مذهبى و طرف
 .سرزمين هاى اسالمى نيز مانند پاآستان باب مي شود

ه دست                  ا و ب ك ري قت ام واف سازمان يافتن طالبان با م
كسره                      راى ي اده از آن ب ف ت ان و اس پاآستان و عربست

يش      شرط طرح          آردن قدرت در افغانستان بى شك پ
قش       د و           هاى بعدى آنان بود ؛ نمونه ديگرى از ن ي ف م

ود            ا ب ك ري وجه       .  سود آور اين نيروها براى ام د ت اي ب
سپتامبر امريكا معضل چندانى  11داشت آه تا قبل از 

 . با دولت طالبان نداشت
مز    اي قش             گزارش ,  روزنامه نيويورك ت ى از ن   روشن

ه   .  آمريكا در عروج طالبان به قدرت؛ مي دهد ام روزن
در دو ساله اول در لحظات   : " مزبور اعتراف مي آند

درت                 ه ق ود ب تعيين آننده اي آه طالبان در حال صع
و اقدام چندانى در .  اياالت متحده آنار ايستاده بود,  بود

ان چه از جانب            جهت تضعيف حمايت از ماليان افغ
ا  ان    ,  پاآستان و چه از جانب متحد ديگر آمريك ت عربس

ار     ,  سعودى آه در حمايت از طالبان و نوع محافظه آ
ل خاص       رد            خودش      اسالم آنها دالي ك از .  را داشت ن

ديپلمات هاى امريكايى در استانبول دست  ,  همان اوايل
ه           ان ب ب ال ران ط به سفرهاى منظمى براى مالقات رهب

هاى خود      اين ديپلمات ها در گزارش.  قندهار مي زدند
ظر   ,  به خبرنگاران اظهاراتى مي آردند آه حاآى از ن

يت آن           ه ظرف آنان به جنبه هاى مثبت طالبان من جمل
اه       گ اي در پايان دادن به جنگ در افعانستان به عنوان پ

ود        ى ب ل ل م ه    .  قاچاق مواد مخدر و تروريسم بين ال ب ن ج
ه آن         ,  طالبان براى آمريكا   حتى مهم تر جنبش ا آن آ ب

جه       ,  را به زبان نمى آورد ي ت سنى بودن طالبان و در ن
ه     ,  دشمن امريكا,  دشمنى عميق آن با ايران مي باشد آ

اشد          ه مى ب ع ه  .  در آن حكومت در دست اآثريت شي ب
بت              ,   موازات اين ث ه م ب ن ه ج امريكا هم چنين  چشم ب

ۀ              ول وه خط ل ق ال ديگرى در طالبان به عنوان پشتيان ب
رژى                     ى ان ان پ م ه آ ى داشت آ ل اي زار  م دوازده  ه

ال    (   "UnionOil of California"آمريكائى  ك ي ون ) ي
ه                    ان ب ت اآس ه در پ ت وي را از آ ن آن ت اخ اد س ه ن ش ي پ

ه         ,  ترآمستان ق آ يكى از جمهورى هاى شوروى ساب
ى                ده ول ي ان آرم از جه بر فراز بزرگ ترين ذخاير گ

دارد     . در دست دارد     ,  امكانات صدور آنرا در دست ن
آه بنا به تخمين مديريت تونيكال هزينه ,  پروژه مزبور

ا     ,  آن مي تواند بالغ بر پنج بليون دالر شود ود ب قرار ب
ا             ت فت دل ى ن ان پ م ان           ,  مشارآت آ ت يك شرآت عربس

. سعودى آه روابط نزديكى با طالبان دارد ساخته شود 
در ميان مشاورينى آه يونيكال براى سر و آله زدن با 

ود در آورده است              دام خ خ ت ان در اس ب ال رت " , ط راب
ى ا در        )  Robert Okey"( اوآ ك ري ق ام اب ر س ي ف س

 1." پاآستان قرار دارد
روهای                     ي ا عروج ن ن آشوره ام اي م به هر حال در ت
روهاى چپ و                       ي مع آردن ن ع و ق ل اسالمى بعد از ق

ا          .  مترقى بود؛ آه اتفاق افتاد  روه ي ن ن ا اي چرا آه تنه
جع          رت روهاى م ي قادر به جلب مردم و ايزوله آردن ن
ع                             ا در خل ه ن روهاى اسالمى ت ي د و ن ودن اسالمى ب
ان     نيروهاى چپ بود آه قادر به فريب مردم و جلب آن

 . به   قدرت مي شدند  به سوى خود براى پرش
ن رو سرآوب                 دار غرب از اي البته دولت هاى طرف
ان         ا آن ه ب نيروهاى چپ را در الويت قرار مي دادند آ

د      ن ت رى داش شت ي ورد          .  تضاد ب ز در م ي ر ن ن ام ي م ه
ز         .  نيروهاى  اسالمى مصداق داشت              ي ان ن راى آن ب

مبارزه با چپ از اهميت و اولويت بيشترى برخوردار 
ران    .  بهرحال اين اتفاق در همه جا رخ داد .  بود در اي

در مصر نيز انورسادات در   .  و افغانستان آه مي دانيم
ن       1977سال  ي م ل س هزاران تن از زندانيان اخوان الم

) 5( ادامه از صفحة .... مصداق شكنجه چيست   

ان          حمايت امريكا از خمينى و هواداران وى در جري
ال        1979انقالب  ك ايران به خاطر جلوگيرى از رادي

 .تر شدن انقالب و به منظور متوقف آردن آن بود
ار     هنگامي آه شاه و ارتش آن نتوانست از طريق آشت

دن آتش                          ان رونش ِس ف گرى از پ ق دي ه هر طري   و ب
ه       رى ب ي مبارزه مردم برآمده و از پيشروى آنان جلوگ

قالب و                ,  عمل آورد ر ان شت ي با خطر راديكال شدن ب
وذ                      ف ر ن عضا زي روهاى چپ و ب ي روى آار آمدن ن

 .شوروى روبرو شد
داشت           ى ن ت ق واف . امريكا در اصل با انقالب اسالمى م

و شاه مطمئن ترين هوادار آمريكا  ايران جزيره آرامش
ردم    ,    63براى همين در سال .  محسوب ميشد ام م , قي

اه و اصالحاتى            و من جمله اسالمي ها آه مخالف ش
ن         ,  آه در ايران آغاز گشته بود؛ بودند ي به طور خون

ى در           . سرآوب شده بود ون ن قالب آ همين اتفاق در ان
ار عكس        .  نيز دوباره رخ داده بود 1979 ن ب   ولى اي
ود          ,  گذشته داده ب جه ن ي ت ه          .  سرآوب ن جه ادام ي ت در ن

ه                  اي روهاى ضد سرم ي ى ن ال م انقالب و پيروزى احت
ود           وسى ب اب دارى و راديكال و يا طرفدار شوروى آ

رد         ذي پ را ب از . آه امريكا به هيچ قيمتى نمي توانست آن
كى از          ا ي ه دست رفتن ايران از منطقه نفوذ امريكا تن

 . بود  نتايج به واقع پيوستن اين آابوس
خمينى هر چند آه مطلوب امريكا ,  در چنين شرايطى 

ى           ,  نبود  اي ه ن ب ري م ت با اينحال روى آار آمدن وى آ
ابوس     مي       بود آه امريكا براى رهايى از تحقق اين آ

 .پرداخت
دش  ا               اوال، خمينی به دليل نفوذ بى مانن ه ن ردم ت ر م ب

ه هاي شان         آسى بود آه مى توانست مردم را به خان
فس    . انقالب را فرو بنشاند    فرستاده و آتش   ثانيا او با ن

ه       ي ل سرمايه دارى مخالفتى نداشت و سرآشى او بر ع
رم هاى                 ا و رف امريكا و شاه تنها به خاطر آزادي ه
م او           جه رژي , ملحوظ در سرمايه دارى بود و در نتي

تنها نوع ارتجاعى تر و سرآوبگرانه ,  در مقام مقايسه
تِر رژيم هاى امثال شاه محسوب مي گشت و سرانجام 

از قابليت     به خاطر سبعيت ناشى از عقب افتادگى اش
بيشترى براى سرآوب بي رحمانه انقالب ومعارضين 

ر     . واقعى منافع امريكا برخوردار بود ت م ه و از همه م
ود و             ر ب ذي اپ اب ن به قدرت رسيدن خمينى امرى اجتن
ن وى از           همه شگردهاى گذشته براى دور نگه داشت

 . قدرت بى نتيجه مانده بود
تحت چنين شرايطى بود آه امريكا از روى ناچارى و 
دن      ار آم در مقطع زمانى معينى خود به عامل روى آ

 .خمينى و سكوى پرتاب وى به قدرت تبديل شد
ورد    , محاسبات امريكا ى          ,  جز در يك م همگى و حت

خمينى نه .  از انتظارات وى درست از آب درآمد   بيش
قالب و              ن ان ي تنها انتظارات امريكا در سرآوب خون
ن وجهى                   ري ت ه ه ب را ب ال آن نيروهاى مردمى وراديك

بلكه در اين آار چنان نمونه اى بدست داد آه , برآورد
راى       ى ب دل براى امريكا ازبعضى جهات به صورت م
اط      ق عقب راندن نيروهاى مترقى و مخالف در ساير ن

  .در آمد
ا      از اين پس ه در بسيارى از آشورهاى اسالمى  نه تن

اگر نه در مرآز   ,  نيروها و احزاب ارتجاعى اسالمى
براى دخالت تاآتيكى و عقب  ,  ولى در آنار آن,  ميدان

ه از محدوه              ,  راندن نيروهاى مترقى  ي آ در صورت
د      ,  معين خود تجاوز ننمايند شون ي تحمل و حتى حفظ م

سپتامبر در سرآوب      11از   حرآت اخير امريكا پس( 
ن                ,  اين نيروها كى از اي اوال به خاطر خارج شدن ي

ه خطر                       ن الدن از محدوده خود و ب نيروها يعنى ب
ر از                ت م ار آ ي ا بس ي ان انداختن منافع حياتی امريكا و ث
ر        شت ي آنچه آه وانمود ميشود جدى به نظر مي آيد و ب
براى محكم آردن ميخ قدرت محافظه آاران در داخل  

ام         امريكا و گسترش ج ه ان نظامى آن در جهان است آ
ن               )  ميگيرد ي وان اده از ق ف ت بلكه و به عالوه شگرد اس
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ه                     ه ب م ک ال اط و س ا نش ه ب ع ام رعکس ج درست ب
ا و                         ه ان د سرط ن ان اری های جسمی م م ي شديدترين ب
ه        آسيبهای بدنی در معلولين بسيار راحت و عادی و ب
د و هرگز             عنوان جزئی از زندگی برخورد می شون
ی       ب اينها را نه وسيله زجر و آزار ديگران و ترحم طل
ا      ه دي ن می سازند بلکه اين بيماری ها و ظاهرا ناخوشاي
د      ن . را نيز سازنده و ارتقا دهنده زندگی انسانها می دان

ا و نشاط         ب خوشبختانه من در زندگی ام نمونه های زي
رات    ي آور از اين موارد را نيز زياد  شاهد بودم که تاث

 .  بسيار مثبتی در بهسازی شخصيت من داشتند
بزرگترين و مهمترين عامل تحريک آميز در کتابها و   

 زن   نوشته های من بيان و اجرای آنها از طرف يک      
ازگی                  دان ت ن ی چ ب طال ن م ي است و گرنه در واقع چن

ن   ي و !!  ندارد و کاربرد حرفهای رکيک نيز در آنها جب
ه    !!  جبروت زن مقدس القائی به ما را خدشه دار ساخت
 !!!است

ه     در اين سيستم ناهنجار عشق ورزيدن جای خود را ب
ترحم که جلوه بسيار بارز و متعفن فرهنگ زجرطلبی 
ه زن در               رد ب است می دهد و نهايت عشق ورزی م

ه   .  تعريف از دست پخت خانوم خالصه می شود ت گذش
تعريف زياد باعث لوس شدن و         "  از چرندياتی مانند 

ی             "   پر رو شدن زن می شود     ائ ن ه ت رف زهرچشم گ
ه سردی و         "  گربه را دم حجله بايد بکشی"  و تظاهر ب

ق و خوی        عبوسی و خشنی که به مرور جزئی از خل
 .عادی می شوند

وم،                           ان ا، خ چه ه ادر ب د، م ادر محم د م ن ان الفاظی م
ای    ه ضعيفه، حاجی خانوم و امثال چنين مزخرفاتی لقب
همسرانشان می گردند به طوريکه با نفوذ ريشه های     
ون و                    ي ب ذه رم ي ی غ ت وس ح ام رت و ن ي ق غ ي م ع
ن         ي ن روشنفکران نيز خودآگاه يا ناخودآگاه غرق در چ
ام کوچک همسر              سيستمی کمتر جرات ميکنند که  ن

 . خود در مجامع به زبان آورند
تمکين و اطاعت و اجازه گرفتن امری عادی و نرمال 
ه      د ب و خالف آن غيرطبيعی و آنرمال خوانده می شون
عيت و                    ب ن اطاعت و ت ه اي ويژه در روابط جنسی ک

رد طوری در            !! وظيفه ازهای م ي ؟؟ برآورده نمودن ن
ه اگر        اذهان و سيستم تفکری آنها حکاکی می گردد ک
زنی نتواند يا نخواهد پاسخگو باشد بيمار تلقی شده و       

د ارضا                  .بايد راه معالجه پيشه نمايد اي ا ب ه چی؟ آق ک
 !! زن است و تعهد او!! چرا که وظيفه!!! شوند

ن        رای اي وظيفه؟؟و تعهد؟؟ کلمه ای کامال بی مسمی ب
ارز            !  امر کامال احساسی و عاطفی            ه ب ون م ن ن و اي

حجرات و           شستشوی مغزی به معنای واقعی و اوج ت
بستگی های فکری انسانهای بيمار اين سيستم ناهنجار  

ی         ب طه          .  است با غلبه فرهنگ زجرطل ن راب ي ن در چ
آميزش دو انسان وقتی تعهد و وظيفه نه احساس تعيين 
ده و        کننده باشد، زن و مرد در يک معامله و رابطه ب
ا را                ه ر آن ت ق ي دی عم بستانی وارد می شوند که در دي

ن  .  فاحشه های شرعی می توان ناميد مرد از زن تمکي
و چون    ...  می خواهد و زن از او طال و جواهرات           

ده         ن ن ن ک ي عشق و احساس و نيازهای عاطفی نقش تعي
را ندارند چنين روابطی دير يا زود به بن بست رسيده 
خ      ي و زوال خواهند يافت و ديگر بچه دار شدن ها و م
ا                  واده ه ان اذب خ کوبيدنها  برای  حفظ  ظاهری و ک

 چاره ساز نخواهند بود
اد    م و چنين است که روز به روز با رشد آگاهی و اعت
ون و                      ي ب ذه بنفس ها عليرغم موعظه های مکرر م
د و            ن اب اخالقيون خوشبختانه طالقها نيز افزايش می ي

 .مقوله ازدواج معنای خود را از دست می دهد
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ه واسطه جهل و                  ان ب بسياری کارها هستند حتی زن
ه      ی ک خودکم بينی خود اين امر را پذيرفته اند، در حال
رای          ز ب ي ری ن همان حقوق را در نسبت بسيار پائين ت

ون      . خود قائل نيستند ي ب ذه رم اين تفکر حتی در بين غي
 .و روشنفکران جامعه ما محسوس می باشد

برای نمونه چند وقت پيش من با حميد جاليريان بحثی  
ه در                م ک ت ه خودم داش ال در باره دائی شصت و چندس
ن، خود را محق عيش و                  عين همسر و فرزند داشت

؟؟ و داشتن معشوقه های جوان می !! نوش های مردانه
م را دوست             " دانست ولی انتشار شعر         سران من هم

واده   "  دارم ان را مصيبت و آبرو ريزی بزرگی برای خ
کر                .  ما می خواند ف ن ن روش د اي ي می دانيد جواب حم

 فعال گروه ما به من چی بود؟
. اين امری است کامال عادی و اشکالی ندارد!  زيبا   - 

ه      عشوق اکثر مردها اينجا دور از چشم همسران شان م
رمال           .  دارند و چنين برنامه هائی ا را ب د رازه تو نباي

 .کنی و با اين کار خانواده ها را بهم بزنی
حميد آيا به همان اندازه که به من اعتراض می کنی  - 

ه های من          ت می توانی علنا در برابر دائی من از نوش
دفاع کنی و دوگانگی ها و دروغهای او را زير سوال  
ه گر        وجي ببری يا اينکه تحت نام رازداری و اخالق ت

 اين چنين سيستمی می شوی؟
ودن زن                           ره ب اک ی و ب ن دام اک ه ای پ ع ام در چنين ج
ا         "  ارزش"  ه ی خود زن خوانده می شود ولی هرگز حت

د              اي ز ب ي ا مردی ن به ذهن خود خطور نمی دهند که آي
اد در          ط زي متقابال باکره باشد يا اينکه برای مرد رواب

 .محسوب می شوند!! گذشته اش همه تجارب با ارزش
و وای چه مضحک و دردناک است آن گاه که از خود 
ه                    ان ق ای احم ه ا جواب ن سوال ب اين زنان در برابر اي

ه            «  : روبرو می شوی ان ه  !!!  شوهر من چون صادق ب
دارد          ی ن ال !!! روابط گذشته اش اقرار کرده است اشک

 »...خوشحالم که به من دروغ نگفته است
د                 ن وان ز می ت ي ان ن ولی آيا در برابر اين شوهران زن

به حتی لبخند و الس خشکه خودشان در             !!  صادقانه
د؟ وا ويال       ا    ! گذشته با پسر همسايه شان اقرار کنن ه ن اي

 !مشتی هستند نمونه خروار
ه           زنان اين جامعه بيمار ما امثال زن دائی های من ب
د              ن ن می ده ا ت تحقيرها، سرزنشها و رنجها و زجره
ن         مبادا که اين سرپناه شوهر و آقا باال سر و حامی اي

ازهای   . ضعيفه را از دست بدهند اما پس چگونه بايد ني
 درونی و تشنگی محبت اين افراد رفع گردند؟ 

ه،       ون ارگ م ي در اين سيکل معيوب است که رفتارهای ب
اه روشی            اخودآگ تمارض، بيمار شدنهای خودآگاه و ن
وه      ي رايج ميگردند و کودکان نيز به تبع بزرگان اين ش
رحم          وجه و ت ها را تقليد ميکنند چراکه غير اين راه ت
ه خود جلب                 د ب ن وان ت ي ديگران به ويژه  مردان را نم

کافی است فقط ما به امثال مادرها و مادربزرگها . کنند
دام از              ه م م ک دازي ن ي و گاها مردان اطرافمان نگاهی ب
ان آه و        مريضی و ناراحتی های جسمی خودشان آنچن
ی هر آن درمعرض مرگ                     وئ و گ ناله می کنند که ت

 . هستند
دگی اش        من شخصا از طرف مادرم در تمام طول زن
ی و         ائ ب اين را تجربه کرده ام و او در اوج ثروت، زي
تندرستی هميشه مريض و بدبخت و درحال بيمارستان 

ن ترس       .  رفتن بود هر آن در معرض مرگ او               " اي
به طور وحشتناکی در ضمير من هنوز هم النه "  بودن

فی     ن کرده است و بار فشار آن احساسات و هيجانات م
رای             ا ب ه ی آن ت بقدری است که بعد از سالها جدائی وق
می                    يش از دو روز ن د ب ن چند روزی پيش من می آي

 .توانم تحمل شان کنم

ررسی    ابعاد ديگر در ب
زجرطلبی  اين فرهنگ 
وان       ی ت ا   م اصطالح
ه  ای ب ه ارزش
ج در        ن  راي ي ن چ
ه ای     ع ام اره ج اش

ن، مالحظه                  .  کرد ن و ساخت فداکاری، ايثار، سوخت
ی و                     ن گي ودن، سن و ب کردن، سربه زير و حرف شن
ن، عدم      متانت و آرام و ساکت بودن، شرم و حيا داشت
طه                     ق ه در ن گر ک وارد دي ا م ه ابراز احساسات و ده
اخی، رک                   ت ی، گس رروئ د پ ن ان واردی م مقابل آنها م
گوئی، حرف نشنوی، عاصی بودن، مطيع نبودن، بی    
حيائی، سبک و لوس بودن، خنده روئی، خودخواهی      
م ضد ارزش  و                 ه ال ث و ابراز صريح احساسات و ام

 .ناپسند خوانده می شوند
در حالی که در يک روابط آزاد و راحت و در جامعه 
اری و              داک ی، ف ت االی سالم با نشاط با شاخص های ب
م و       ي ل سوختن و ساختن ها، محکوم نمودن افراد به تس
ادر است و                   ال چون م ث ود م وشت خ رش سرن ذي پ
رای      دی ب فرزندانی را به دنيا آورده است، يا همسر اب
ه است و کال                    ت د ازدواج بس کسی بودن که با او عه
تسليم شدنها در برابر شرايط تحميل شده، از ضعف          

 . انسانهاست و ناشی از خودکم بينی آنها
ا        ه ه ت نفس اعمال به خاطر ديگران بی اعتنا به خواس
ه   و انگيزه های درونی خود مطرود است و تا انسان ب
ر از خود                     رات د ف ن وان می ت د ن خود ارزش قائل نشون

 .بروند
لذا ابراز صريح احساسات و سر به زير نبودن، شرم    
ا هرکس       و حيا نداشتن، نپذيرفتن اوامر بزرگترها و ي
دی                    ن وان م ه های ت ان ن از نش ت ديگری و توان نه گف
انسانها محسوب می شوند و حتی دوره های آموزشی   
ويت       ق وتراپی برای باال بردن اين توانها به ويژه در ت

ه سازی        .  نه گفتن ها وجود دارند در اين دوره های ب
ا جرات                   ه ان ه انس روانی براين امر تاکيد می شود ک
د             ن اش ه ب ت رسيدن به خواسته های درونی خود را داش
ا    ه بدون آنکه احساس گناه و تقصير و عذاب وجدان آن

 .را احاطه کند
د                 اي ا ب دی ه ن م وان ناگفته نماند که در اين رفتارها و ت
شی و                        ن ا واک وع حرکات صرف ن ن ه اي توجه کرد ک
ا   عکس العملی نباشند  و خاستگاه آنها از درون انسانه
باشند در غير اين صورت زوال پذيرند و تنها مقطعی 

 . می توانند ارضا کننده نيازهای فردی باشند
ال                           ث ه يک م م ب ه ه م ل و ق ن م برای روشن کردن  اي

 .تاريخی اشاره می کنم
در بين عرفا سابقا گروهی بودند که آنها را مالمتی ها 

و             .  می ناميدند اب وعی ت ه ن راد ب رفتار و اعمال اين اف
ن رسم و        شکنی در زمانهای خود بوده اند و با شکست
د از             رسومها مالمت ديگران را نيز موجب می شدن

 . اين رو به آنها مالمتی ها می گفتند
دن يک امر            وزي مثال اگر دست توی دماغ کردن يا گ
ط و     نکوهيده بوده يا پوشيدن لباسهای نامتناسب با محي
ارهای خالف عرف و مذهب و اخالق و                        ت کال رف
امثالهم که با اين کارها مالمت ديگران يا حتی مريدان 

ان   .  خود را موجب می گشتند ع از جمله مانند شيخ صن
که خوک چرانی می کند يا در مالعام شراب ميخورد  

 ... و 
م و                    ادات و رس ن ع ت رای شکس دا ب م راد ع ن اف اي
رسومهای رايج به اين کارها دست می زدند  و آن را   

د      ن ت ه علت               .  به نوعی مبارزه می دانس را ب ث ا اک ه ن اي
مخالفت با محيط يک حرکات واکنشی و عکس العملی 

ی از     بودند که هرچند تابو شکنی محسوب می شدند ول
د   آنجائی که خيزش و خاستگاه آنها ازدرون افراد نبودن

د       ن ت اف ال   .  نميتوانستند دوام يابند و نهايتا زوال می ي ث ام
ار          ي ز بس ي اين حرکت را می توان در شرايط حاضر ن

 ...ديد بويژه از طرف مبارزان سياسی و اجتماعی و 
ن چپ در                            ارزي ب می از م ه رحي روان ه شدن پ ن بره
د   کنفرانس برلين در چندين سال پيش از امثال آن هستن
ا در رواج عشق                ی در اروپ ل يا جنبشهای عکس العم
م   آزاد، سکسهای گروهی، تعويض شريکان زندگی باه
و تبليغات فرهنگ برهنگی به صورت اکستريم بعد از 
رضان و                             ت ع ه م د چرا ک ادن ت اب اف مدتی از تب و ت
شی و عکس             ن مجريان اين برنامه ها به صورت واک
العملی برای مبارزه صرف و يا مقابله با مخالفان خود 
به چنين اعمالی  متوسل شده بودند و تنها رفتارهائی پا 
ای                         ا از درون و کششه ه ه خيزش آن د ک برجا ماندن

 . واقعی انسانها ناشی می شدند
ه حرکت             وان ب اين رفتارهای عکس العملی را می ت

ده   يک فنر تشبيه کرد که وقتی به يک طرفی زياد کشي
ده     می شود بعد از رها شدن، مدتی به طرف مقابل ران
ه     می شود تا بعد از چندين بار به اينور و آنور رفتن ب

 . يک تعادلی درنقطه وسط می رسد
جاری های                    ن اه عرضات و ن اين افراد هم ناشی از ت
ر نشان          ن ن ف جامعه حرکت اعتراضی خود را مانند اي

با تمام اين احوال نقش اين رفتارهای هرچند .  می دهند
 .مقطعی غير قابل انکارند

برای ثبات شاخص های سالمتی و يا ارزشهای واقعی 
ه           ان الزم است ک و صحيح روحی و روانی در خودم
ه                         ردی واهميت ب ر اصالت ف د ب ي اک هر چه بيشتر ت
ه                 ح آن ب راز صري روز و اب خواسته های درونی و ب

بويژه درتربيت و آموزش کودکان .  بيرون تقويت شوند
 . اصالت فردی و وجودی شان محور قرار داده شود

ای   بدين صورت که هرگز از آنها  نخواهيم جز بر مبن
خواسته های درونی شان حرکتی کنند حتی اگر خالف 
ه               ع ام مول ج ع ج و م خواسته های ما و ارزشهای راي
اشد و             ا ب ه ن آن باشند و محور خود آنها و دوست داشت

 .الغير
ل و                           ي حم د و ت خورن زی را ن د چي دارن اگر دوست ن
ا، و     اجباری بر آنها نباشد، در چگونگی لباس پوشيدنه
يت و       رب درنوع رفتارهای اجتماعی و غيره دست از ت
ا                      د ي رون د ن ن می خواه ه ن ادب آنها برداريم، جائی ک

رسی     ...  برعکس، کاری که دوست ندارند نکنند و و ت
د شد     چرا  .  از اين نداشته باشيم که آنها منحرف خواهن

ی       ن که در واقع اين ترس در ذهن ماست و واقعيت عي
 .  ندارد

ا ادب     انتظار نداشته باشيم که آنها حرف شنو باشند و ب
و مالحظه کار، چرا که  به مرور  از خوديت خود             
ا                              ی ب ائ ق م ال ت س ايت در سي ه د و  در ن دور می شون
شوی مغزی می                  ارزشهای نفی فردی غرق و شست
ی در           ا ول ه شوند و ناخود آگاه تابع به اصطالح ارزش
رب                    خ نگ م ره ب در ف ال ای غ ه ع ضد ارزش واق

 .زجرطلبی می گردند
رهنگ را                     ن ف ر اي ي اث ز ت ي رد ن ط زن و م در رواب

ی و                    .  بوضوح می توان ديد ات ق م طب ت س ن سي ي ن در چ
رد خود        نابرابر با غلبه مرد ساالری، زن با اتکا به م

د           ن ي ن او را              .  را پائين تر از او می ب کي م اجازه و ت
برخود الزم می داند و خود می پذيرد که ضعيفه است  
و زن نه به مفهوم جنس زن بلکه در موضع ضعف و    

وان فحش و            "  زن"ناتوانی و حتی اطالق کلمه  ه عن ب
 .ناسزا تلقی می گردد

ودن محق                         رد ب ه واسطه م ردان ب ه م ع ام در اين ج

.روشنگر متعلق به شماست  
.با پشتيباني مالي خود به ادامة انتشار آن ياري رسانيد  
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ان         دريس زب روشنگر از کتاب درسی که در کالس ت
فارسی در يکی ازدانشگاه های آمريکا  فرستاده، آشنا 

هوری            .  می شويم ه جم د ک ن ده اين عکس ها نشان مي
رای گسترش                      ی ب ال ع ع و ف ه وسي ام اسالمی چه برن
ی         اراجيف مذهبی و فرهنگ عقب افتاده و ضد انسان

وسط                .  خود در دست دارد ه ت ر ک به عکس های زي
ه عمق         آقای سيروس راد فرستاده شده  نگاه کنيد و ب
ان                         ب ري اجت گ ا سم ه ب بالی خانمان سوز مذهب ک

د، پی           21بشريت قرن  ن می ک را گرفته و آنرا رها ن
ا     .  ببريد رای م نامه زير نامه ايست که آقای راد قبال ب

. روشنگر به چاپ رسيد 8فرستاده بودند و در شماره 
ان        م راي ز ب اکنون که ايشان عکس های مربوطه را ني
ه ايشان               ام ه ن ارسال داشته اند، بی مناسبت نيست ک

رسد             ه چاپ ب جددا ب د   .  نيز به همراه عکس ها م ي ام
ه          دی  ک ن م است که دانشجويان و استادان آگاه وشرافت
ا                  د، ب ن ت در اين نوع موسسات آموزشی مشغول هس
مراجعه به مديريت دانشگاه آنان را در جريان مطالب 
غير واقعی و غير علمی مندرج در اين کتاب ها قرار 
ن مطالب                      دريس اي ع ت ان ه م د ک داده از آنها بخواهن
می                         ر روح عل اي غ ه بی شک م مذهبی و خرافی ک
ه          ا ی، ب ن ت دانشگاه است؛بشوند، و در صورت بی اع
اصر            وسط عن سازمان دادن اعتراض دست جمعی ت

د    ن اي ه       .  مترقی و انديشمند دانشگاه اقدام نم ت وجه داش ت
اه                   ي م، روح س ي ن ي ش ن کار ب ي باشيد که اگر ما و شما ب
ه بشری و                    ع ام ودگی ج اعث آل مذهب بيش از اين ب

 .گسترش تباهی های ناشی از آن می شود

 آقای ستوده عزيز با درود،
ا                   ان م ه ه ان آ ی ت ان ه در هدف انس دوارم آ ي ام
ه زدايی و             روشنگری در مورد مذهب  و خراف
ردم می        دادن آگاهی های سياسی و طبقاتی به  م

ن            .  باشد موفق و پيروز باشيد  دي ن ون چ ن اآ من ت
ده ام  و            شماره نشريه مردمی روشنگر را خوان
ن                        ردم، مخصوصا آخري ذت ب ا ل ه بسيار از آن
شماره اين نشريه آه نسبت به شماره های قبل آن 
ر                   ده ت ن ن اه آ ر و آگ ی ت بسيار پربارتر و خواندن

دن      .  يافتم  ظر دي من و خانواده ام بی صبرانه منت
شماره های آينده اين نشريه پر ارزش و مردمی     

 .می باشيم
اره          ه آن اش موضوعی آه می خواستم در اينجا ب
گی و آموزشی و                رهن آنم در رابطه با تهاجم ف
هنری رژيم جنايتكار جمهوری اسالمی در خارج 
می باشد آه بخش آوچكی از اين تهاجم آموزشی  

اره        م ه ش ري زارش از          ٦را نش ا گ گر ب ن روش
رد؛        و درج آ مدارس جمهوری اسالمی در تورنت

با اين حال متأسفانه رژيم ضد مردمی  .  افشا نمود
ه های               ام رن ه ب جمهوری اسالمی سال هاست آ
وسط                   ا ت ي يف خود را در دن درسی و مذهبی آث
اد در            ت مزدورانش آه به عنوان به اصطالح اس
بيشتر دانشگاه های آمريكا مخصوصا در بخش        
اشد،       خاورميانه آه مرآز آموزش زبان فارسی می ب

رد       ادان      .  مشغول به آار هستند به جلو می ب ت ن اس اي
مزدور آه مرتب به ايران تحت سلطه فاشيسم مذهبی  
ا عوامل                    د و ب ن ن د می آ و سرمايه داری رفت و آم

د و از                 ن ت اط هس ب رژيم در داخل و خارج هم در ارت
د           ن ن بنيادهای تروريستی رژيم هم پول دريافت می آ
م          اسی رژي همانا پاسداران فرهنگی و آموزشی و سي

ا                 .  در خارج می باشند ه م ا آ ت الن ه در آت ون م برای ن
زندگی می آنيم، در بهترين دانشگاه اين ايالت آه 

نام دارد و در شهر       )     Emory(دانشگاه امری 
ه شهرت             ان ي آتالنتا قرار گرفته در بخش خاورم
ارسی    آسب آرده، استادان مسئول تدريس زبان ف
م      اين دانشگاه هر ساله از ايران و از طرف رژي

د   ر آن       !  به اين دانشگاه فرستاده می شون عالوه ب
ه                      ن بخش ب ه در اي م آ آتاب های فارسی را ه
ام      م دانشجويان جهت مطالعه عرضه می گردد، ت
ه                    م آ اد رژي از ايران و از طرف وزارت ارش
انسور را می                   ن وزارت س ارك اي حتی هنوز م
اده شده است         ت ! توان در پشت آتاب ها ديد؛ فرس

اجم                       ه ه های آوچك از ت ون م اين بود يكی از ن
اه         ن ه در پ فرهنگی و آموزشی رژيم در آمريكا آ
ادر است              م ق ان، رژي ي ران سكوت و بی تفاوتی اي
تهاجم فرهنگی و آموزشی خود را با دادن رشوه    
ا و                          اه ه ن دانشگ ه اي ا دالری ب ون ه ي ل ي های م
ه بی                 ت روخ ن مزودر خود ف اجيرنمودن ده ها ت
ه     سواد به اسم استاد زبان فارسی در اين مراآز ب

 ■. پيش ببرد
  با سپاس بسيار    سيروس راد

)1(ادامه از صفحة  ...   تدريس كتابهاي درسي   

های گشاد شان از خزينه های باد آورده ی اربابان                  
روسی، امريکايی، ايرانی، پاکستانی و عربی پر                   
گرديد، واعظان و مبلغان ايديولوژيک و يا خريده                  
شده ی شان را در اقصا نقاط جهان نيز فرستاده آنها               
را در پوشش دفاتر و نمايند گيهای عمدتا مالی و                       

اسالم زند "مذهبی و در اصل به خاطر تبليغ و ترويج 
و هم تهديد و توبيخ روشنفکران آزاد انديش        "  گی ساز 

و حتی ترور فزيکی و شخصيتی آنان به کار                               
به همين دليل است که امروز متاسفانه ديده           .  انداختند

ميشود، اين افراد گماشته شده ی تاريک انديش                         
چطور در با استفاده از پولهای دست داشته و در پناه              
پروگرام های راديويی و تلويزيونی و در مسا جد و               
اماکن مذهبی فعال مايشا هستند و هی شب و روز                   
ضجه می کنند و فرياد های اسالمی از تاريک خانه              
های درون شان بيرون می دهند و خانواده ها را                       

 . ماهرانه می چا پند و می بافند
يکی از اعمال  سياه انديشانه اين اسالم پناهان غرب             
نشين  ترويج حجاب در ميان دوشيزگان جوان و                      
مادران مسلمان و محکوم  در نفس مدنيت و انسانيت            
است که نمونه  تازه و و حشتناک آن را در همين                      
اواخر ديديم و شنيديم که منجر به قتل وحشيانه و غير      
انسانی دختر جوان يکی از خانواده های مسلمان مقيم          

پدر، دخترخودش را به                   .(شهر تورنتو گرديد            
خاطرآنکه حجاب اسالمی را گويا  رعايت نمی کند،             

 ! ننگ بر چنين پدر باد )  به قتل می رساند
دراين اواخر در ميان ما افغانها متاسفانه دو حرکت               

  -عرب زده و قهقرايی و جاهالنه به وجود آمده است            
و سر  )  پوز(  يکی حجاب زده گی اجباری با بستن             

توسط پارچه های سياه که هيچ گاه در جامعه افغانی              
مروج نبوده است و ديگری سر برآوردن سمارق وار      
پروگرام های مذهبی و تبليغی در رسانه های                             
 . مخصوصا تصويری که هر روز بدان افزوده ميشود

به راه انداختن اين دو حرکت رجعت گرايانه و                        
جاهالنه را در حاليکه محصول دماغ پوسيده عرب               

نتيجه   -های وهابی جاهل و تروريست پرور می دانم         
ضعف، ذلت و تاثير پذيری سهل و آسان انسان های              

تا زمانيکه يکطرف       .  جامعه خود نيز می پندارم             
ضعيف ، نا استوار و خو پذير نباشد، جاهالن عصر             
و تاريک انديشان زمان هرگز نمی توانند به هدف                  
.  های نا پاک و ذليل سازنده خويش نايل گردند                           

تروريسم و تمدن زدايی و قساوت از دل همين تنگ               
به اميد مرگ و    .  نظرهای مذهبی نشات کرده و ميکند     

نابودی هرچه نشان از پس روی و تاريکی و ذلت و              
 ■) ختم . ( دنايت  دارد

بخش اعظم خوانندگان               
مطلع "  روشنگر"  گرانقدر  

اند که کمونيست های                  
وابسته به       (کاذب افغانی      

و مسلمانان بنياد        )  روس
وابسته به    (گرای افغانی        

با همدستی اربابان     )  غرب
خارجی شان مسبب کشتار     
های دهشت ناک، ويرانگريهای بی مانند و آوارگيهای        
دامنه دار افغان و افغانستان در مسير تقريبا سه دهه               

کمونيست های کاذب افغانی، پيش      .  ی گذشته بوده اند    
و پس از حاکميت  سياسی خونبارشان، خلق ما و عده            
ای از تحصيلکرده های خوشباور و کوته بين ما را با            

خانه و غذا و کاال  برای            "   شعارهای فريبنده تامين   
به "  صلح و رفاه و سوسياليسم        "و رسيدن به       "ملت   

کجراه فکری و اسارت سياسی کشانيده افغانستان را             
به قتلگاه جوانان، کارگران، روشنفکران و                                  
آزاديخواهان مبدل نمودند تا باالخره درپيش تاريخ و             

مسلمانان سياسی   .  مردم سر افگنده و مضمحل شدند          
بنيادگرا نيز به نوبه خود و با اتکا به سازمان های                    
جاسوسی غرب و ممالک همسايه  برای رسيدن به                 
حاکميت دولتی به جای کمونيست های کاذب تا                          
توانستند واژه ها، اصطالحات و شعار ها ی اسالمی             
را ابزار کار خويش ساختند و داد از عدالت و                              
انسانيت زدند تا باالخره با تعويض مصلحت آميز                    
افراد چاکرمنش از سوی اربابان خارجی شان در سال 

که  به حاکميت رسيدن        .  به حاکميت رسيدند        1992
 . همان و دود از دمار مردم افغانستان کشيدن همان

به "  اسالم عزيز "مسلمانان حزبی و سياسی با شعار           
شهر ها ی افغانستان سرا زير گرديده چنان دست به               
غارت، آدمکشی، بی ناموسی، موشک پرانی و                        
تصاحب ملک و مال عامه زدند که نمونه های آنرا                  
صرفا در دوران حمالت وحشيانه اعراب مسلمان به            
. سر زمين های آبادان ما می توان سراغ نمود و بس              

اين افراد و سازمان های سياسی اسالم پرور که افکار 
و انديشه های ضد انسانی و ضد ميهنی شان را در                   
مدارس عرب زده ی داخل و خارج و باالی سفره                    
اربابان غدار شان آموخته بودند، اين همه اعمال                       
شنيج، قبيح، خاينانه و جنايتکارانه را به نام اسالم،                  

بر ضد افغانستان و ملت         "  اسالم ناب محمدی    "  آنهم
اين .  افغانستان انجام دادند و هنوزهم ميدهند                           

جنايتکاران اسالم پناه مانند کمونيستهای کاذب روسی         
و هم فطرتان سياسی خويش، چون از خون و گوشت            
و پوست خلق مظلوم افغانستان تغذيه کرده و کيسه                  
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م             ن ه جه که کسی که به مسيحيت ايمان نياورده است ب
د . می رود . مهم نيست که چه کار های خوبی کرده باشن

د اکر              اشي اگر سر تاپا هم عشق و محبت به بشريت ب
م                      ن عر جه ان ق ت اي د ج اشي دين مسيح را قبول نکرده ب

ا ی               . است اره ه ک د ک ي ده بی خود خودتان را زحمت ن
 :با مزه تر از همه اين است که بشنويد. خوب بکنيد

 !يا يهودی بشو يا برو به جهنم
 !يا مسيحی بشو با برو به جهنم
 !يا مسلمان بشو يا برو به جهنم

گر        و به هر حال هر کدام را که قبول کنی آن يکی دي
 ! تو را روانه جهنم حواهد کرد

چطور است که ما به اين خداهای اجق وجق فرصت          
ندهيم که کار را به اينجاها بکشانند و دمشان را بگيريم 

 !و بيندازيمشان توی همان جهنم خودشان
ان جور          د چن تازه وقتی هم که يکی ان را قبول می کن
ه              د ک واجور و ضد ونقيض و سر بسته حرف می زن

 :نگو ونپرس، نقدا چند نمونه را داشته باشيد تا بعد
 ):31آيه(، 12انجيل متی، باب 

ه انسان               31   . فری ک ا ک اه ي پس بدانيد که هر نوع گن
ه         فری ک مرتکب شده باشد قابل آمرزش است به جز ک

 .اين کفر آمرزيده نخواهد شد. عليه روح القدس بگويد
ده              32 د آمرزي گوي هر کس عليه پسر انسان سخنی ب

قدس سخن        خواهد شد، اما برای کسی که عليه روح ال
ه در                  ا و ن ي ن دن بگويد هيچ آمرزشی نيست ـ نه در اي

 .دنيای آينده
 ): 23تا  20آيه های (11متی، باب

ه          20   آنگاه عيسی در باره شهرهائی صحبت کرد ک
ود و مردم آن                    ا روی داده ب ه اکثر معجزات او در آن
خ                    ي وب د ت ودن کرده ب ه ن وب شهرها را به خاطر اينکه ت

 .نموده
وای بر تو ای خورزين و وای بر تو ای « : گفت 21  

جام شد در                     ا ان ه در شم بيت صيدا، اگر معجزاتی ک
صور و صيدون انجام می شد مدتها پيش از اين پالس    

 ..»پوش و خاکستر نشين توبه می کردند
رای صور و                         - 22 امت ب ي ه در روز ق د ک ي دان اما ب

  ..صيدون بيشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما
ده ای    23 ! و اما تو ای کفرناحوم که سر به آسمان کشي

ه      به دوزخ سرنگون خواهی شد، زيرا اگر معجزاتی ک
ه              ا ب در تو انجام شد در سدوم انجام می شد آن شهر ت

 . امروز باقی می ماند
 : 23انجيل متی، باب 

د                 41 د خواه ن ت آنگاه به آنانيکه در سمت چپ او هس
ه آتش                  «  :  گفت  د و ب ای ملعونان ، از من دور شوي

اده شده است                 گان او آم رشت ابدی که برای ابليس و ف
 برويد،

د ،           42   دادي زيرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک ن
 .وقتی تشنه بودم به من آب نداديد

ه    43 ن وقتی غريب بودم به من منزل نداديد، وقتی بره
ه           ودم ب بودم مرا نپوشانيديد و وقتی بيمار و محبوس ب

 عيادت من نيامديد 
ه طور            .   يهودی ستيزی*  ان، ب ودي ه کينه ونفرت از ي

ل   اخص، و غير مسيحيان، به طور اعم، ا نجيل را تبدي
. به يکی از ضد انسانی ترين کتابهای جهان کرده است 

رتی ضد انسانی           هر برگی از اين کتاب سرشار از نف

ل                    25آيه . است ت اه ق ن ا گ ح ر، صري ول زي ، در نقل ق
دازد    ه خوبی         .  عيسی را به گردن يهوديان می ان ن ب اي

فرت از                ه و ن ن ي ر ک نشان می دهد که مذهب بنيادش ب
انسانهاست و اصلی ترين رسالت خود را ايجاد دشمنی  

ان      .  و نفاق بين مردم می داند ودي ه به خاطر همين آيه ي
 .به مدت دو هزار سال مورد آزار و شکنجه بوده اند

 ) :25-22آيه های (، 27انجيل متی، باب 
پس با عيسای معروف به ميسح چه     « :پيالطس پرسيد 

 22»  .مصلوبش کن« : و آنان يک صدا گفتند» کنم ؟
رده    «  : پيالطس سئوال کرده گفت    چرا ؟ چه گناهی ک

مصلوبش کن    : " اما آنان با فريادی بلندتر گفتند»  است؟
 " 

ده   :    23 اي پيش چشم مردم وقتی پيالطس ديد که ديگر ف
با آب : 24. ای ندارد و ممکن است شورشی ايجاد شود

من از خون اين مرد « : دستهای خود را شست و گفت 
اد             25.  شما مسئوليد!  بری هستم  ري مردم يک صدا ف

خون اين مرد به گردن ما «: کردند
 »!و فرزندان ما باشد

در اين بخش از   .  خدا و بردگانش* 
د     ان   " انجيل، خداون رب ه خودش  "  م

رده می      را برده دار و انسانها را ب
ه               .  خواند د ک ن ان هم می ک تهديدم

اره                 اره پ د زد و پ ان خواه شالقم
ا         .!   مان خواهد کرد ن ي ا ع ج ن در اي

ويس             ر ن ه در زي ری را ک سي ف ت
ل     جي ترجمه فارسی اين بخش از ان

 :آمده است نقل می کنم
در   آه  قنطارهايي  با مثل  مثل  اين"  

ي ت ده      30  -  14:    25      م ر ش   ذآ
ايي    است ه ي .  دارد      ، تفاوت د         ول اي ب
ام   هر دو حاوي  آه  داشت  توجه   پيغ

ه       است   اين  هستند و آن  مشترآي   آ
اتي          از وقت  استفاده  چگونگي  ما بايد در مقابل ان ك   و ام

ه      است  قرار داده  خدا در اختيارمان  آه   خدا حساب          ، ب
گامي         است  اين  بعدي  نكته.   بدهيم  پس ن ه       ، ه ح        آ   مسي

رخي          پاداش  بعضي  بيايد، به  دوباره را       خواهد داد و ب
 :و اينهم خود متن." خواهد نمود  نيز مجازات

 ):47آيه ( 12انجيل لوقا، باب  
و       را دانست         خويش  موالي  اراده  آه  غالمي  اّما آن   

ه       او عمل  اراده  تا به  خود را ُمهّيا نساخت ان ازي   نمايد، ت
 .  بسيار خواهد خورد

 ):13و  12آيه های  (19بازهم در انجيل لوقا، باب 
ر            به  شريف  شخصي« :   گفت  پس  12   د سف ي ع ديار ب

  پس   13.   آند  مراجعت  خود گرفته  براي  آرد تا ُملكي
ه        ، ده خود را طلبيده  نفر از غالمان  ده طار ب ن   ايشان       ق

 .آنيد تا بيايم  فرمود، تجارت  سپرده
گر           *  ر کشوری دي واين پادشاهی است که برای تسخي

انی می        رفته است، ودر مراجعت به بازخواست غالم
د        کرده ان و .  پردازد که سودی برای پولش دست و پا ن
م  و !  البته اين پادشاه خداوند است و اين غالمان ما هستي

ان          د در هم اينهم ادامه ماجرا و تهديدهای جناب خداون
 ): 27تا  22آيه های ( 19انجيل لوقا، باب 

،    دهم مي  بر تو فتوي  خودت  ، از زبان گفت  وي  به  22
دخويي     من  آه  اي دانسته.  شرير  غالم  اي م        مرد تن   هست
را       آنچه  آنم و درو مي  ام را نگذاشته  آنچه  دارم برمي  آه

ان                  چه     براي  پس 23..   ام نپاشيده زد صّراف را ن د م ق   ن
م        را با سود دريافت  آن  آيم  تا چون  نگذاردي ن   24؟         آ

بگيريد   شخص  فرمود، قنطار را از اين  حاضرين به  پس
ه     25.   قنطار بدهيد  ده  صاحب  و به د، اي              ب ن ت ف   او گ

  گويم شما مي  زيرا به  26.   قنطار دارد  ده  خداوند، وي
ز       ندارد آنچه  شود و هر آه  دارد داده  هر آه  به ي دارد ن

اِن من          اّما آن  27.   خواهد شد  از او گرفته ن ه       دشم   آ
م         حكمراني  را بر ايشان  نخواستند من اي م ا           ن ج ن ، در اي
 .رسانيد  قتل  به  من  پيش  حاضر ساخته

 :و باز هم تهديد* 
 ):5آيه (12انجيل لوقا، باب 

د، از       از ِآه  آه  دهم مي  شما نشان  به  بلكه 5   بايد ترسي
ه     ، قدرت بعد از آشتن  او بترسيد آه ه       دارد آ م         ب ّن   جه

 .از او بترسيد  گويم شما مي  به  بلي. بيفكند
■■■ 

شه مورد غضب خدا                 ي حيات را نخواهد ديد بلکه هم
ر را              . * خواهد بود رد خور ندارد که کسی مطلب زي

بخواند و به تصوير زير آن نگاهی بيندازد و هنوز هم    
اشد      ه ب خدا از    .  در ضد انسانی بودن مذهب شک داشت

ابراهيم می خواهد که فرزندش را سر ببرد و او هم بی 
دست می            ارد را ب معطلی آستين ها را باال می زند، ک

به به، چه مهربانی و    !  گيرد و پسرش را دراز می کند
  !  چه عدالتی

 ):10و  9، 2آيه های(  22سفر پيدايش، باب 
 امتحان ابراهيم 

و او را   توست  يگانة  پسر خود را، آه  اآنون« :   گفت 2
ه            اسحاق  ، يعني داري مي  دوست ردار و ب ن        را ب ي   زم

ايي    موريا برو، و او را در آنجا، بر يكي ه       از آوهه   آ
  9» . بگذران  سوختني  قرباني  ، براي دهم مي  تو نشان  به

  خدا بدو فرموده  آه  مكاني  بدان  چون
ح       بود، رسيدند، ابراهيم ذب ا م   در آنج
اد،       را بر هم  را بنا نمود، و هيزم ه ن
االي    را بسته  و پسر خود، اسحاق   ، ب

ح      هيزم ذب ر م ذاشت        ، ب و       10.      گ
رده         ، دست ابراهيم ،    خود را دراز آ

  را ذبح  تا پسر خويش  آارد را گرفت
                                      .نمايد

 ):12آيه (  12سفر خروج ، باب 
از   ، امشب خداوند هستم  آه  من  چون

آرد و          مصر گذر خواهم    سرزمين
ان    پسران  تمام ه          ارشد مصري   و هم

ات    هاي زاده نخست وان را       ايشان       حي
ا را         نمود و خدايان  خواهم  هالك ه آن

 .خواهم کرد  مجازات
و مريضی؟ چرا پسران               آقا مگر ت

ی؟                 رسان ي ل م ت ه ق ارشد و کودکان و حيواناتشان را ب
 ):7آيه ( 34برای چه؟ سفر خروج، باب 

ده خطا و          هزاران  براي  رحمت  دارندة  نگاه ، و آمرزن
د          را هرگز بي             گناه  ؛ لكن و گناه  عصيان خواه سزا ن
ر پسران          پدران  خطاياي  ، بلكه گذاشت   و پسران         را ب
ر   . خواهد گرفت  و چهارم  سوم  تا پشت  ايشان  پسران سف

ه    (   9خرو، باب  ن      ):  14آي را در اي ه        زي ع امي         دف م   ت
ومت          تو و بندگانت   خود را بر دل  بالياي   خواهم        و ق

يست         من       مثل  جهان  در تمامي  آه  فرستاد، تا بداني . ن
د                  ت دان می اف ي ه م ال رهای چ . واقعا که آدم ياد نسق گي

د دم از محبت و                          ن ه دروغ يک ب ان ب آنوقت مسيحي
 !!بخشش خدا و مسيح می زنند

 ):18و17آيه های (14کتاب اعداد، باب  
ا        گناهان  را با بخشيدن  عظيمت  قدرت  آنم مي  التماس م
.    دهي       ما نشان   خود را به  عظيم  ، محبت ساخته  نمايان

  گناه  آه  اي هر چند گفته  نگير و ما را ببخش  بر ما خشم
ذاري    سزا نمي   را بدون اه                 گ ن ه خاطر گ دران       و ب ،    پ
 .  آني مي  مجازات  و چهارم  سوم  را تا نسل  فرزندان

د خدای       ن می بينيد که بخشندگی خدای مسيحيان نيز مان
گناه را بدون سزا نمی :  مسلمانان فقط يک تعارف است

 گذاری؟
راف           "  مهربان" دراين جا خدای *  ان خودش اعت به زب

می کند که بدی ها را خودش آفريده است، اما آدمها را   
 :برای اين بدی ها مجازات می کند

 ):7آيه ( 45کتاب اشعياء،باب  
ع  .     ظلمت  نور و آفريننده  پديد آورنده  و      سالمتي         صان
 .چيزها هستم اين  همه  صانع  يهوه  من.  بدي  آفريننده

 ):17آيه ( 63کتاب اشعياء، باب 
راه            هاي خداوند  ما را از طريق  اي  پس م   خود چرا گ

 ... ساختي
 ):6آيه ( 64کتاب اشعياء، باب 

ام      خوب  آارهاي  ؛ حتي ما گناهكاريم  همه م ه       ما نيز ت   ب
 .  است  آلوده  گناه

ايمان آوردن به مسيحيت مهمتر از عمل نيک است؛     *
 :يا مسيحی بشو يا برو به جهنم

ن      ا اي از هر چيزی با مزه تر در مذهب اين است که، ب
ا                            د ام ازل شده ان که همه شان از طرف يک خدا ن

انجيل بر آنست    .  هيچکدام آن يکی ديگر را قبول ندارد

)1(ادامه از صفحة  ....   سيري در كتاب مقدس   

 Caravaggio 1601قربانی ابراهيم؛ اثر کاراواگيو     

از "    خواهر قران و اهل بيت     "تحت عنوان   خيرا مطلبى   ا
 ١١٠ محضردار دفتر        که   حسن بنی طبا    فردى به اسم       

تورونتوی سفارت   "شعبه   "  نماينده   تورونتو و در واقع        
چاپ ميباشد در مجله ايران ستار به             جمهوری اسالمی     

انفجار   به مانند  به انقالب اسالمی     رسيده است که در آن       
. است   شده   خمينی پرداخته  "عارفانۀ   "نور و شخصيت        

نزديک به سه ده از حاکميت رژيم صد ها هزار                 مروزا
در   زدهها دانشجوی مبار    اعدام ميگذرد و درست زمانيکه    

ى رژيم جمهورى اسالمى بسر ميبرند  يا زندانيان           زندانها
و يا محکومين     تحت نام خودکشی کشته ميشوند              سياسى

دست و پای   و يا     پرتاب از بلندی اعدام     اين بيدادگاهها با     
قطع ميکنند و روزانه حکم سنگسار اجرا              محکومين را 

در مکانى که مملو از قربانيان               ميشود چاپ اين مقاله        
خاک و    توهين به شعور مردم   حکومت سياه اسالمى است     

از   است  سال  ٣٠ مدت که    مردمى ميباشد پاشيدن در چشم    
مردم ايران هنوز       .  اين رژيم به تنگ آمده اند               دست    

را که به فرمان       ٦٧ و    ٦٠ اعدامهاى دسته جمعى سالهاى     
و سنگسارها و اعدامهاى     مستقيم شخص خمينى اجرا شد       

 ورژيم اسالمی   .  روزمره خيابانى را فراموش نکرده اند        
يک رژيم ضد بشری قرون وسطايی       در رأس آن خمينی     

ن اجازه داد در      آو تروريستی است و نبايد به مروجين              
ما امضا    .عرض اندام کنند   و هيج جاى ديگر دنيا         کانادا  

کنندگان زير از طريق اين نامه اعتراض خود را به سر               
و از ايشان         يداريمدبير روزنامه ايران استار اعالم م              

ميخواهيم از ايرانيان ساکن تورونتو به خاطر چاپ اين                
 .رسمأ عذر خواهی کند لهمقا

 محل های جمع آوری امضاء
ما از همه کسانی که تحمل سکوت در برابر اظهارات                   
تهوع آور اين مامور بی شرم جمهوری اسالمی را ندارند          
می خواهيم شخصا اقدام به جمع آوری امضاء از دوستان           

در .  و اطرافيان خود نموده برای روشنگر ارسال نمايند            
ميتوانيد نام خود را از طريق تلفن يا ای ميل             ،  ضمن شما 

يا هر طريق ديگری به روشنگر اطالع دهند تا آنرا وارد            
از آنجا که بنی طباء مامور                    .  طومار امضا نمائيم       

جمهوری اسالمی بوده و با سفارت ارتباط مستقيم دارد،              
و افشای نام کسانی که به ايران رفت و آمد دارند ممکن                  
است برايشان مشگل آفرين باشد، اين دسته از افراد می                

 . توانند از نام مستعار استفاده نمايند
بخش هائی از مقاله تهوع اور بنی طباء در ايران استار،  

 .2008، يکم فوريه 699شماره 
اين .  انقالب اسالمی هم همانند انفجار يک نور بود                       

زيباترين و عميق ترين تعبيری است که بنيان گذار                         
از هنگاميکه امام     .  انقالب اسالمی برای آن به کاربرد           

خمينی قدم به خاک پاک ايران گذاشت تا زمانی که                           
انقالب به پيروزی رسيد ده روز طول کشيد يعنی از                      
دوازدهم بهمين تا بيست و دوم بهمن، و اين ده روز با                      
الهام از آيات قرانی به دهه مبارکه فجر نام گذاری شده                   

سال است که     29است و مردم ما با مقاومت آگاهانه خود          
نه تنها نگذاشته اند اين نور خاموش بشود بلکه بر شعاع                

امام خمينی شخصيتی بود که          ...آن هر روز افزوده اند         
برايش مهم بود   )  بدون توجه به نتيجه   (فقط عمل به تکليف     

و ديگر  .  و اين که در برابر خداوند چه وظيفه ای دارد                
. برايش مهم نبود که ديگران درباره او چه فکر می کنند               

او خداوند را پشتيبان و تکيه گاه خود می دانست و از اين              
که ديگران و حتی توده مردم او را تنها بگذارند بر خود                 

او يک عارف کامل بود و به قول            .  هراسی راه نمی داد    
لذا وقتی در   .  شاعر غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد        

چنين روزی با هواپيمای ايرفرانس عازم ايران بود علی             
رغم خطراتی که او را تهديد می کرد و ممکن بود                            

که چنين طرحی را هم          (هواپيمايشان را در هوا بزنند            
زمانی که خبرنگار از او پرسيد که چه احساسی             )  داشتند

وی هميشه دل آرام و قلب مطمئنی            .  داريد؟ گفت هيچی   
زيرا هميشه در حال ذکر بود و عالم را محضر                .  داشت

 بنی طباء   .   خداوند می دانست
ما در شماره آينده نيز برای انعکاس صدای مردم يک                   
صفحه به نامه های اعتراضی رسيده در اين مورد                          

 ■■■.    اختصاص خواهيم داد

 فاع از رژيم تروريستىد 
 !!جمهورى اسالمى ممنوع 
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غذاى مردان گوشت و لبنيات مى باشد و سبزيجات را 
نسبت به آشاورزى نظر .  غذاى مناسب زنان مى دانند

. زمين مادر ماست "  به قول يكى از آنها.  خوبى ندارند
ر            ه شي دازه آ او غذاى همه گله هايمان را و به هر ان

بنابراين درست نيست  .  نياز داشته باشيم به ما مى دهد
 2. بياندازيم و آشاورزى آنيم  خراش  كه در بدنش 

ز   نمونه هاى ديگرى از اين جدايى در قبايل ديگرى ني
در ميان .  شود آه امروزه هم وجود دارند مشا هده مى 

در آنگوى عليا نيز، زنان ) Aranda" (آراندا" قبايل 
دگى       م زن و مردان در روستاهاى جداگانه و دور از ه

د و                     .  مى آنند ردان ان قط م ن آن ف ي ن اآ يك روستا، س
 3. ديگرى فقط زنان 

ه       "  آدميرال تى "  در جزاير  ان نيز در هر دهكده اى خ
داده شده،          اى براى زنان مجرد يا مزدوج اختصاص 

م      اه در حاليكه مردان مجرد در ساختمان جداگانه اى ب
 4. زندگى مى آنند

می    مزموم شمردن گوشتخواری در بعضی مذاهب قدي
اه خواری در                 ي ده از رسم گ نيز نشانه هايی باقی مان
وع               اوت ن ف اری و ت ب بخش زنان در نظام های مادر ت

اشد         5غذا د ب وان . ميان دو جنس در اين نظام ها می ت
ار          ي ذاهب بس منجمله در مذهب زرتشت که يکی از م

ريب          اشی از ف قديمی است خوردن گوشت مذموم و ن
چنانکه در داستان مشی و .  اهريمن تلقی می شده است

ذاهب سامی        مشيانه که معادل داستان آدم و حوا در م
ر      زدا ب است، هنگامی که اين دو سر از فرمان اهورم
ه   تافته و اهريمن بر انديشه آنان نفوذ می کند، شروع ب

د            ن ن يب در مذهب              .  گوشت خواری می ک رت ن ت اي ب
ه                  ن ب وست ي زادا و پ ان اهورم زرتشت گسستن ازفرم

 .اهريمن به گوشتخواری منجر می گردد
و  6همينطور درمذهب جينيزم از فرقه های هندوئيسم 

. گوشتخواری مذموم شمرده می شده  7در مذهب مانی
کی از                     ز ي ي ان ن ي ران در داستان های اسطوره ای اي

د می شود                 * داليلی که باعث جدا شدن فره ي ش از جم
ان می              ردم رای م اينست که خوردن گوشت گاو را ب

                                                       8. آورد
زن و مرد   تفاوت نوع غذا حتى امروزه هم ميان جنس

يش     دوى               در ميان جوامع بومى آه آم و ب وه ب ي ه ش ب
ان    .  زندگى مى آنند ، ديده مى شود ان  " در مي راآ " (ب

Brakan  (        م ا ه ها در افريقاى شرقى زن و شوهر ب
د         مى خورن ذا ن ی " زن   .  غ والئ ا         "  ف ا ب ق ري ز در آف ي ن

مى خورد              شوهرش  ذا ن ان             .  غ ي ن طور، در م ي م ه
اِره  " ها و   "  نيام نيام" ها ، "  سنه گامبيا" ها ، "  شانتى"  ب
 9. غذا نمى خورد  ها زن هرگز با شوهرش" آ

گرى       ار دي تقسيم آار جنسى هم مانند هر نوع تقسيم آ
اشى      از نوعى تفاوت ميان افراد و توانائى هاي شان ن

ار مى                     .  مى شد  ب ز ب ي ى را ن اوت ف ت ج م در نتيجه نتاي
آورد، چنانكه در تقسيم آار جنسى،  زنان مواد غذايى  
د  . بيشتر و قابل اطمينان ترى از مردان توليد مى آردن

ا                   ه خصوص ب اهى ، ب ي براى يك دوره، دانه هاى گ
ع                 ب ن ا م ه ن ه ت قابليت بيشترشان  براى انبار آردن ، ن
غذايى با دوام ترى را نسبت به گوشت آه بى دوام و      

 

 

 

 

 

 دكتر كاوه پارسي:  به قلم 
 نام هاي خارجي 

در کاليفرنيا )  شهال( اخيرا یکی از اقوام من 
به خـاطـر هـمـيـن از          .  فرزندی به دنيا آورد

روی تارنمای جـمـهـوری اسـالمـی بـرای           
کودک تازه متولد شده اش فرم درخواست 

در فرم مـزبـور     .  شناسنامه ای را کپی کرد
آمده بود که ایرانيان نـمـی تـوانـنـد بـرای             
. کودکانشان اسامی خارجی انتخاب کنـنـد  

راستش را بخواهيد شهال خيـلـی از ایـن        
بالفاصله بـه شـعـبـه         .  خبر خوشحال شد

نمایندگی جمهوری اسالمی در واشنگتـن  
تلفن زد و  خوشخالی و امتنان خـود را از        
این امر به آنها ابراز نمود و به آنها گفت که 
چقدر از شنيدن این خبر خوشحـال اسـت     
که دیگر ایرانيان نمی توانند از نـام هـایـی      
مثل زین العابدین و بتول برای کودکانشـان  

ولی نـمـایـنـده جـمـهـوری          .  استفاده کنند
بله، «:  اسالمی در کمال تعجب به او گفت

زین العابدین و بتول اشکالی ندارد، اما نام 
. »هایی مثل دیوید و نانسی غير مـجـازنـد   

آقا، زین العابدین و بتول «:  شهال جواب داد
ولی جواب نماینـده   »! هم خارجی هستند

جمهوری اسالمی این بود که این دسـتـور   
در ایـن    .  از باالست و کاری نمی شود کرد

جا بود که شهال، خانم جوان ایـرانـی کـه        
صاحب اولين فرزندش شده بود متوجه مغز 
متحجر،  از قبل تنظيم شده، و غيـر قـابـل      
. تغيير مقامات رژیم زورگوی اسالمی شـد   

در حال حاضر، شهال ترجيح داده که بـرای    
کودک تازه به دنيا آمده اش شـنـاسـنـامـه      

 .ایرانی نداشته باشد

■■■  

ه            ا آ ج ه از آن از بين رفتنى بود ، تشكيل مى دادند بلك
ر          تهيه گوشت گه گاهى و بسته به شانس ِق غي ي وف و ت

ه        قابل پيش رى ب ات بينِى شكار چيان بود، منبع قابل اتك
 . شمار مى رفتند 

ه   به عالوه مردان در بهترين حالت ، فقط خود را تغذي
ود                        ر خ الوه ب ان ع ه زن ى آ ال د، در  ح ردن ى آ م

بنابراين سهم شان . فرزندانشان را نيز تغذيه مى آردند
 . از مردان بود  در توليد به مراتب بيش
ل      اين امر به خصوص در اواخر دوران بدويت و اواي

رى          شت ي م ب بربريت آه زنان با اختراع آشاورزى سه
زوده                     راهميت شان اف ذا ب د و ل ن در توليد پيدا مى آن

 . ميگردد مصداق دارد
با اينحال، هر چند زنان به داليل مختلف، از اهميت و   

رخوردار                  نقش ردان ب ه م رى نسبت ب اقتصادى باالت
كيت خصوصى و                       ال دان م ق ه خاطر ف بودند، ولى ب

ان          اشتراآى بودن نظام اجتماعِى آالن، نقش ر زن رت ب
چرا  .  در توليد به برترى در قدرت آنان منجر نمی شد

امى                          م د ت ي ول ودن سطح ت ن ب ي اي آه اوال به خاطر پ
زى      محصول به دست آمده به مصرف مى رسيد و چي
براى تصاحب و انباشت شخصى باقى نمى ماند و ثانيا 
به خاطر فقدان مالكيت خصوصى تفاوت توليد افراد و   

ه                 گروه ها به شخص ك ل می گرفت ب ق ن خود آنها تعل
ن رو      .  مورد مصرف آل جمع قرار مى گرفت      از اي

تفاوت توليد منجر به تفاوت قدرت اقتصادى افراد نمى 
ا،                      .  شد  ه ه در آن دن آ م اين با نظام جوامع عصر ت

سياسى  -قدرت اقتصادى  تفاوت قدرت توليد، به تفاوت 
ج               دري ه ت هى و ب ت ن افراد و نابرابرى هاى اجتماعى م

    .تشديد می آرد ازاساس تفاوت داشت آنرا
 )فصل دوم(يادداشتها 

 :نمونه هائی از اين قبايل بقرار زيرند -1
 Mbuti, Tiwi, Ojibwa, Ainu, Western Aus-
tralian Aborigines, Matses of Peruvian 
Amazon, Hunter-Gatheres tribes of 
Philipine, pinatubo Negritos of the Zim-
bales mountain of western Luzon, the 
Agas of northeastern Luzon and Cayagan 
provinces of Philipine. in Letitia A. 
Peplau, Sheri Chapman De Bro, Rosemary 
C. Veniegas, Pamela L. Taylor, "Gender 
Culture, and Ethnicity: Current Research 
About Women and Men", P. 63- 
2- Malinowski, Branislaw, Sex, Culture 
and Myth, p. 174,1962 

3- G. Burrows, "On the Upper Welle 
District of the Belgian  

Congo, "Journal of the Anthropo-
logical Instititute, xxviii, p. 14, 

In Brifault Robert, "the Mothers", 
vol 1, p.513. 
   -4 H. N. Moseley, "the Inhabitants 

of the Admiralty Islands", J.A.I (1877),vi. 
P.314. In Crawley, Ernest, the Mystic 
Rose, vol. 1, p. 47- 48. 

دهش ص          -5 ر،                 .  82-81بن ن ف ي ه اره م ت ل از س ق ن
 .69حماسه ضحاک و فريدون، ص –اسطوره 

ن          . 173تاريخ جامع اديان، ص  -6 ي ه اره م ت نقل از س
دون، ص           –فر، اسطوره  ري  –. 68حماسه ضحاک و ف

ر،               .  29مازهای راز،  ص   -7 ن ف ي ه اره م ت نقل از س
 . 68حماسه ضحاک و فريدون، ص –اسطوره 

د      24گاهان، هات، ص        ( 25، ص 1اوستا، جلد   -8 ن ب
حماسه ضحاک   –نقل از ستاره مهين فر، اسطوره )/  8

 . 70-69و فريدون، صص 
9- Crawley, Ernest, the Mystic Rose, vol. 
1, p. 202-203.■ 

يب       رت اولين جوامع انسانى مادر تبار بوده اند به اين ت
ه و            ي روه هاى اول آه هر گروه انسانى چه در شكل گ
ى آالن،        ن ع چه به صورت اشكال تكامل يافته تر آن ي
ه         زرگ آ ادر ب طايفه و قبيله، خود را از اعقاب يك م

د              ه ان ت ن امر     .  منشاء همه آنها بوده است مى دانس اي
ن دوران        .  است  جاى تعجبى هم نداشته  چرا آه در اي

وزاد   انسان هنوز هيچگونه نقشى براى مرد در توليد ن
  . قايل نبوده است 

شكل از                      ت ى م روه هاى انسان ن گ ي به اين ترتيب اول
رادران خود را             ه ب مادران و فرزندان آنها بوده اند آ
د           وده ان نيز به خاطر آنكه از مادر واحدى زاده شده ب

 .به عنوان عضو گروه  در آنار خود داشته اند
ه    در اين آالن ها بر اساس تقسيم آارى آه وجود داشت

ردان                     دا از م دان خود ج رزن ا ف راه ب اساسا زنان هم
سى،   .  زندگى و آار مى آرده اند در اين تقسيم آار جن

د      ن ت وانس زنان آه به علت باردارى و بچه دارى نمى ت
همراه مردان به سفرهاى دور و دراِز شكار آه گاهى  
ماه ها طول مى آشيده بروند در گوشه اى به آار بچه 
ه هاى        دارى، نگهداری از سالمندان و جمع آورى دان
گياهى در حوالى محل سكونت شان و بعدا در مراحل  

د       ه ان ت رداخ که       .  پيشرفته تر آشاورزى مى پ ي ال در ح
اى                 حدوديت ه ن م اطر آزادى از اي ه خ ردان ب م
ال             غ ت جه جنگ اش بيولوژيك به آار شكار و در نتي

 . داشته اند 
ار      البته اين را نبايد به اين معنا آه زنان قادر به شك

ى               .  نبوده اند تلقى آرد ا حت ه ه در آن ى آ وجود قبايل
ه طور                 ردان و چه ب ار م امروزه زنان، چه در آن
اهى    مستقل، به آار شكار و جمع آورى دانه هاى گي

ه       1هردو اشتغال دارند، نه تنها نادرستى اين نظري
د   را به اثبات می رساند، بلكه و به عالوه نشان ميده
ل                       ي ه دل ه ب دوى ن وام ب ان اق ي ج م آه تقسيم آار راي
ه                             ه ب ك ل ردان ب ه م ان نسبت ب كى زن زي ي ضعف ف
ه                   وده است آ چه دارى ب خاطرمسئله باردارى و ب
ر مى                      ى ت ل ردان را عم ه م ار ب تخصيص کار شك

 .   ساخته است 
وع                       دگى و ن ا محل زن ه ن ه ت در اين آالن ها زنان ن
ى                 ه حت ك ل وده، ب دا ب فعاليت توليدى شان از مردان ج

 . نوع غذايشان هم با آنان فرق مى آرده است
آه زنان با آودآاِن خود به طور دسته جمعى ی در حال

ه         ذي غ اهى ت در محلى جدا از مردان و از دانه هاى گي
ه             ارى آ اهى و شك مى آرده اند، مردان از گوشت م

د    از .  خود به دست مى آورده اند مصرف مى نموده ان
ردان                           وار و م اه خ ي ان ،گ ودآ ان و آ ن رو زن اي

راى        .  گوشتخوار بوده اند ران ب البته همانطور آه دخت
ز          ي هميشه با مادران خود زندگى مى آردند، پسران ن

ردان                      پس ه محل م ان  ب از سن  معينى از محل زن
ون                       ن ار گوشت خوارى و آموزش ف منتقل شده و آ

 . شكار و جنگ را ازمردان مى آموخته اند
راد              نمونه اين امر را می توان آم و بيش ان اف ي در م

در آفريقاى شرقى، آه هر  )  Massai"(ماسايى"قبيله 
ه                     رحل ارگر يك م وام شك ه اق چند گله دار و نسبت ب

اب  .  جلوترند، مشاهده آرد برانيسال مالينووسكى در آت
ان        "  جيمز فريزر" خود از قول  ي ق درم ي آه براى تحق

 .افراد اين قبيله زندگى ميكرده است چنين نقل مى آند
اى     ق ري آار اصلى مردان قبيله آه در تپه هاى خاآى آف

ردان      . شرقى ساآن اند گله دارى و جنگ است ام م م ت
ه         ه اى ب ان در سنين بين بلوغ و ازدواج در آمپ جداگ
ظامى و               ات ن ن ري م سر مى برند و آارشان سراسر ت

د    .  آمادگى براى جنگ است از نظر جنسى آامال آزادن
 . و با هر دخترى آه مايل باشد در آمپ مى خوابند

يس            ه يك ري   يك سيستم انتخاباتى دمكراتيك و از جمل
ان در جنگ           انتخابى دارندآه امور محلى و هدايت آن

زى   .  را به عهده دارد  ل سالح هاي شان از نيزه هاى ف
دنشان         و قمه تشكيل ميشود و هنوز هم براى پوشش  ب

  . از پوست گوسفند و بز استفاده مى آنند

 زن الهه آسمان                 
 )    بخش سوم(موقعيت زنان در دوران ماقبل تمدن                  

 نظام مادر تبارى در جوامع ماقبل تمدن        
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his army commander 
who was involved in a 
war for him. Let me re-
cite you the story: 
 DAVID 
 Everything is changing 
in this world. Even 
though the speed of 
change is different, the 
general idea is progress. 
Such a progressive trend 
brought civilization, and 
the present man does not 
possess all his ancestors’ 
characteristics. For in-
stance, he does not marry 
his sister, brother and 
parents. Or a brother in 
law does not inherit his 
brother’s wife upon his 
death.  
In Torah, it is cited that 
David fell in love with a 
naked woman. When 
asked about her name, he 
was told that the woman 
was, in fact, the wife of 
his army commander. 
David finally managed to 
take the woman. After a 
while David noticed that 
the woman was pregnant. 
To save the situation, 
David ordered the com-
mander back from war 
front and go home for a 
few nights. But the com-
mander, being suspicious 
of the situation, avoided 
going home. With no 
other option David sent 
the commander back to 
war with a sealed letter to 
be only opened by an-
other superior com-
mander. In the letter 
David had allegedly or-
dered the commander 
killed. He had even out-
lined the manner of the 
kill. The commander was 
finally got killed per the 
order of David. The child 
was born shortly after 
and was named 
“Suleiman” who is one 
of our respect prophets. 

In Torah, it is said that 
even God reprimanded 
David for his actions. 
Now such actions are 
considered utmost im-
moral and illegal. 
I once watched on TV a 
program which showed a 
mass grave with skele-
tons dating back 130 
thousand years ago. An-
other TV program 
showed an ancient ceme-
tery in Mexico with 
bones dating back 
100 thousand years. 
Items discovered in 
“Sialk” area in Iran (now 
under study in Chicago) 
are thought to be 35 
thousand years. Con-
struction materials, dis-
covered in another an-
cient city in Iran , near 
Kashan, are believed to 
be at least 19,400 years. I 
myself attended a semi-
nar in Richmond College 
in 2003 in which Italian 
scientist reviewed their 
findings in this ancient 
city which is thought to 
be 20 thousand years 
old.  
Now back to our initial 
issue.  Torah is one of 
the oldest religious 
books and we believe in 
it. But it also says that 
God created earth about 
7 thousand years ago. He 
also created mankind 
shortly after. Now how 
about conflicting news: 
ancient cities show an-
cient human bones dat-
ing back to 135 thousand 
years. Or how can we 
respect a religious leader 
(Imam Ali) who alleg-
edly slaughtered 700 
people in one day. Or 
considering the alleged 
immoral relationship of 
David with the woman 
which does not fit a 
prophet. I should men-

tion the fact that I do not 
intend to insult any-
body’s religious belief. I 
believe in a source which 
you may call God, Allah, 
etc. But my beliefs may 
be different than what 
you may believe. I just 
made it simple to have 
you analyze what you 
believe in. 
 As it is said in the 
Torah, when Abraham’s 
wife Sarah arrived at 
Pharaoh Court, all were 
amazed by her mesmer-
izing beauty. They asked 
the husband to let her 
wife to be visited by the 
Pharaoh. Abraham ac-
cepted the offer and 
asked Sarah to wear a 
beautiful dress and ad-
vised her not to tell them 
that she was his wife. He 
also told Sarah that he 
did not mind what re-
sulted from this issue. 
Sarah went to Pharaoh 
and received his special 
attention. But when the 
pharaoh was very sur-
prised when he found out 
that Sarah was Abra-
ham’s wife. He gave a 
huge wealth to Abraham 
and sent him back to his 
land. From the Torah: 
 Solomon’s two beautiful 
daughters wanted to 
have children from their 
father.So when Solomon 
their father was drunk, 
the girls slept with him 
and both got pregnant 
with two children. 
 I believe in the Source. I 
strongly believe in what 
the Prophets Jesus, 
Moses and Mohammad 
tried to promote but I 
also believe that many 
priests, Ayatollah and 
Rabbis have altered 
many facts to their own 
personal benefits. Please 
advise me if I am wrong. 

 
 ■ ■ ■ 

 

he was detained by po-
lice but escaped. He 
stumbled across dead 
bodies in shallow graves 
and slept in dank caves 
with hundreds of others, 
eating what the jungle 
had to offer for 50 days, 
until being picked up. 
Talam, a former mem-
ber of a left-wing union 
for park rangers, said he 
was tortured and beaten 
repeatedly during inter-
rogations while detained 
on remote Buru island, 
where about 12,000 po-
litical prisoners were 
held, 1,100 miles east of 
the capital, Jakarta. 
"Why has no one been 
put on trial?" he asked. 
In fact, the dark era re-
mains largely unknown 
to many Indonesians. 
Those believed respon-

sible still wield 
influence in 
politics and the 
courts. Details 
of the commu-
nist purge are 
banned from 
school books, 
and the military 
has blocked 
efforts by rela-

tives to unearth mass 
graves. 
Near Blitar, a prominent 
monument and museum 
honors the crushing of 
the communist threat, 
and the Communist 
Party is still banned in 
Indonesia today. 
There is no official re-
cord of the shootings 
Talam said he witnessed 
by the Indonesian army 
near Blitar, which lies 
310 miles east of Ja-
karta. 
Though Suharto was 
swept from power in a 
1998 pro-democracy 
uprising in this nation of 
235 million people, no 

secure his position as 
leader of Indonesia, now 
the world's most popu-
lous Muslim nation. 
"They gunned them 
down and dumped their 
bodies in a mass grave 
dug by other prisoners. I 
remember the sound of 
the guns clearly: tat-tat, 
tat-tat, tat-tat ... over and 
over again," said Talam, 
68, who was later jailed 
for 10 years after being 
named a leftist sympa-
thizer. 
Suharto, who died on 
Sunday at a Jakarta hos-
pital, seized control of 
the military in 1965 and 
ruled the country for 32 
years, suppressing dis-
sent with force and sup-
ported by an American 
government at 
the height of the 
Cold War. 
Estimates for the 
number killed 
d u r i n g  h i s 
bloody rise to 
power — from 
1965 to 1968 — 
range from a 
government fig-
ure of 78,000 to 1 mil-
lion cited by U.S. histo-
rians Barbara Harff and 
Ted Robert Gurr, who 
have published books 
on Indonesia's history. 
...... 
A frenzy of anti-
communist violence 
stained rivers with blood 
and littered the country-
side with the bodies of 
teachers, farmers and 
others. 
"They used to dump the 
bodies here," recalled 
Surien, a 70-year-old 
woman who lived near a 
bay used as an execu-
tion ground. "People 
called it the beach of 
stinking corpses because 

of the smell." 
The CIA provided lists 
of thousands of leftists, 
including trade union 
members, intellectuals 
and schoolteachers, 
many of whom were 
executed or sent to re-
mote prisons. 
Another 183,000 died 
due to killings, disap-
pearances, hunger and 
illness during Indone-
sia's 1975-1999 occupa-
tion of East Timor, ac-
cording to an East 
Timorese commission 
sanctioned by the U.N. 
Similar abuses left more 
than 100,000 dead in 
West Papua, according 
a local human rights 
group. Another 15,000 
died during a 29-year 

separatist rebellion in 
Aceh province. 
In recent interviews 
around the city of Blitar, 
a former communist 
stronghold, survivors of 
the atrocities recounted 
a life on the run, living 
in caves, being beaten 
and beheadings of other 
captives.a 
"I am disappointed. I 
saw great cruelties and 
am lucky I am not 
dead," said Talam, 
whose simple two-room 
home overlooks a valley 
dotted with overgrown 
mass graves. 
Dragging on a clove-
cigarette with trembling 
hands, he described how 

Clashes at anti-Suharto demo 
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over the age of 12, who 
have reached puberty. 
Accordingly,  they 
would provide them 
with fashion and beauty 
related contents, which 
would suit their age. So 
the absence of such 
contents in “Boys’ 
Life” (and such other 
magazines) would be a 
natural matter.  
I think both of these 
points have truth to 
them, and for this rea-
son I have tried to 
search for a noncom-
mercial magazine for 
girls. I have also looked 
to find a boys’ maga-
zine that is the equiva-
lent of “Teen,” dwelling 
mainly on fashion and 
beauty related topics. 
Regarding the first 
skeptical point, as I 
have mentioned before, 
I came across “Teen 
Voices,” which has a 
circulation that is com-
paratively close to noth-
ing. And as for the sec-
ond point, my search 
for boys’ magazines 
that would be con-
cerned mainly with 
fashion and beauty 
yielded no results. As 
already said, I did not 
even come across a sin-
gle article in boys’ 
magazines written on 
such topics. 
The same held true par-
tially in the case of the 
second skeptical point 
made: none of the dif-
ferent publications writ-
ten for young men past 
the age of 14 (14 to 19 
age range) concerned 
themselves with fashion 
and beauty. I myself 
was surprised at this 
finding. These maga-
zines, which fully con-
sisted of entertainment, 
comics, and fiction, in-
c l u d e d 
“MAD,” (Circulation in 
1989: 500,000 copies) 

“Fantastic Four,” and 
“Star Log.” The con-
tents revolved around 
violence and aggres-
sion, competition and 
superpowers, humorous 
writings and stories 
(e.g. “MAD”), space 
travels of superheroes, 
cartoons, sexy and at-
tractive women (e.g. 
“Fantastic Four”), com-
ments and stories per-
taining to science fic-
tion movies and televi-
sion shows, stories of 
Hercules, and in short, 
all contents in which 
men symbolize power, 
and women symbolize 
aesthetic beauty. As 
mentioned above, they 
were very dissimilar to 
the contents of girls’ 
publications. 
In my search for finding 
a girls’ publication that 
would parallel “Boys’ 
Life,” and would be for 
the same age range as 
“Boys’ Life,” I came 
across a similar maga-
zine named “GL”, 
which is short for Girls’ 
Life. “GL” is published 
mainly for girls in the 8
-14 age range. This 
magazine includes a 
very small amount of 
fashion and beauty re-
lated contents, and in 
this manner its contents 
do not directly follow 
the goal of turning girls 
into objects of beauty 
and sex. However, it 
engages girls only in 
personal issues, and 
does not try to familiar-
ize them with societal 
matters and roles, that 
are equal to that of men, 
which they could poten-
tially take on in the fu-
ture. For this reason, in 
a broader sense, “GL” 
also belongs in the 
same category as the 
other conventional 
magazines published 
for women.8 

firm that I had under-
stood everything well. 
 This type of 
conversation between 
my sister and I would 
continue in different oc-
casion about the same 
religious topics. When I 
was about 8 or nine, I 
had a strong feeling 
against those people who 
had supposedly killed the 
religious leaders of Is-
lam. I especially remem-
ber when I personally 
knew a man who sold 
walnuts in our neighbor-
hood but also played the 
role of an assassin who 
would kill religious fig-
ures) especially infants) 
in one of the plays. I al-
ways gave him a look 
whenever I passed by 
him. I wanted to take 
revenge of all those reli-
gious figures killed by 
him in those plays but 
when I grew older, I 
thought to myself: why 
the religious leaders did 
took their infant to the 
war front. Or when I read 
that Hurebne Riahi ad-
vised Imam Hussein and 
his followers to move to 
Iran to be saved of a 
much stronger enemy, 
and the Imam refused 
and were all finally 
slaughtered, or when I 
analyzed the idea of al-
legedly  
killing of 700 people in 
one day by Imam Ali 
and possibly no trials for 
all of them, made to 
think twice about these 
beliefs. 
 In high school I read a 
religious text, suppos-
edly reciting the Torah 
that David fell in love 
with a naked woman 
who was bathing in river. 
He was told the woman 
was, in fact, the wife of 

 It is said that strong 
assumption turns to solid 
belief which, in turn, 
strengthens will power. 
The power of common 
sense, accompanied by 
knowledge, gives us 
power of distinction be-
tween good and bad,but 
such a formula should 
not consider as a solid 
law. In other words, the 
believer should be able 
to change this formula, 
when he notices a prob-
lem in his initial belief.  
 When I was just five or 
six years old, I would go 
to our local mosque, with 
my sister, to listen to the 
preacher. Instead of lis-
tening to the preacher, I 
paid attention to what 
they distributed among 
the attendees (like dates, 
raisin and tea). I did not 
comprehend what the 
preacher said as well, I 
just would notice that 
sometimes women cried 
when the preacher said 
something. This became 
routine for me. Some-
times when my sister and 
I came back from the 
mosque, she would ask 
me if I understood well 
what the preacher said, 
and I would always say 
“yes”. But I could not 
repeat what the preacher 
had said since I had paid 
no attention to him and 
to his preaching. Some-
times she would tell me: 
“listen to me, the 
preacher said that “Imam 
Ali” was the greatest 
man on earth, not the 
biggest but the wisest 
and most knowledgeable 
man” he was also very 
courageous: he killed 
700 non-believers during 
“Khyber” was in one day 
and strengthened the 
base of Islam. Did you 
get it? And I would con-

 

Ali Zarabi 

Still, we are dealing 
with the “four sisters,” 
selling in millions, 
which take on the job of 
turning girls into ob-
jects of sex and beauty 
in a very conspicuous 
way. In this manner, 
“GL” would be viewed 
as significantly different 
from them. However, 
even if I were to place 
this magazine in the 
opposing category, the 
250,000 copies of “GL” 
put in comparison with 
the 7 million copies of 
the “four sisters” sold 
would not affect the 
basis of our argument. 9 
So, as mentioned ear-
lier, the main goal of 
the mainstream publica-
tions would be teaching 
girls how to become 
objects of sex and 
beauty, and teaching 
boys a very different 
goal, which is becoming 
successful and powerful 
in life. Do you think 
that the contents of tele-
vision shows focus on 
goals that are different 
from this? Let’s look at 
the following excerpt 
taken from New York 
Times (November 
1998), which talks 
about an announcement 
that Rich Cronin, the 
(former) president/CEO 
of Fox Family channel, 
has made: 
The company is going 
to open two new cable 
channels for boys and 
girls. However, the par-
ents and those who are 
involved in education, 
and other executive 
staffs of the TV. are 
afraid that the separate 
channel for boys be full 
of shows about karate , 
laser, and insult, and the 
girls’ channel full of 
sweat things about how 
to take care of babies 
and finding friends.10 ■ 
1- Bill Katz, Linda 
S t e r n b e r g 
Katz ,R.R.Bowder ' s , 

Magazines For Librar-
ies, 9th Edition, 1997, 
p. 306. 

-2 Ibid. 
3-Merlyn Gardner, Role 
Models in Media, Girls 
Go on Dates Boys Go 
to Work, Christian Sci-
ence Monitor, May 2, 
1997, p. 12. 

-4 Ibid 
5-Bill Katz, Linda 
Sternberg Katz, R.R. 
Bowder's, Magazines 
For Libraries, 9th.  Edi-
tion, 1997, p. 1214. 
6-Ibid. 
7-Ibid. 
8-The publisher of GL 
(“Girls’ Life”) maga-
zine explains, as para-
phrased, that “‘Girls’ 
Life’ is a publication 
for girls of the ages 
eight to fourteen, which 
encompasses all of is-
sues that are of impor-
tance to girls: friend-
ship, self-improvement, 
fashion and beauty, 
movies, music, and ce-
lebrities.” 
9- Based on “Consumer 

Magazine Advertising 
Source,” despite the 
250,000 copies that 
were sold, 350,000 
more of them were dis-
tributed free of charge, 
which we cannot take 
into account. The rea-
son for this is that we 
cannot conclude that 
the people who own the 
free copies were neces-
sarily interested in the 
contents of the maga-
zines. In addition, it is 
not known whether or 
not this extra distribu-
tion (of the free maga-
zines) has been contin-
ued. 
- A w r i e  M i f f l i n , 
"Planned TV Channels 
Raise Gender Stereo 
Type Worries, karate 
for Boys vs.  Baby Sit-
ting for Girls", New 
York Times, Nov 2, 
1998, p. c8  
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solving her own problems, and consequently ap-
proaches the male hero for help. 
In the first story, the Boy Scout is carrying an un-
conscious girl while taking her away from an un-
sightly accident scene, in an effort to save her from 
death. In the second story, a beautiful girl is asking 
the hero to save her sister from a cursed witch. 
When the boy tells her that this is not at all an easy 
thing to do, the girl complains about how unfortu-
nate it is that there are no brave heroes in her life. 
Then the boy, whose ego has been touched by this 
comment, vows to either resolve her problem with 
the help of his friend, or to die. The girl then fol-
lows: Oh my brave and gentle hero. I knew you 
would not let me down. With this, the boy goes on 
to start his mission. 
Now compare all these contents with the contents of 
“Teen” magazine, keeping in mind that both types 
of publications’ jobs is informing and educating the 
youth, preparing them to enter the society as adults 
who would take on the responsibilities that have 
been determined for them.  
I say “determined” because in society, each person 
usually takes on the kind of responsibility that they 

were trained for and taught as they were brought up. 
Therefore, in each specific society, it is essential to 
see what responsibilities and jobs people are brought 
up to take on, in order to examine which tasks and 
statuses each of the genders chooses for him/herself. 
For this means, it is important not to forget that pub-
lications and other mass media are one of the most 
crucial devices in this area, and thus their contents 
are one of the most important elements in under-
standing this matter. 
Anyhow, these different kinds of teaching will lead 
individuals towards having capabilities, which, as 
explained earlier, they will use in order to earn a 
living and achieve a desirable socioeconomic status. 
A society in which everything is based upon trading 
and exchanging would leave people with no other 
ways than this.    
Now try and compare the contrasting ways in which 
men and women are trained. Who are the ones that 
learn, or better said, are taught, to use all of their 
energy to make themselves as beautiful and as sexy 
as possible? And, on the other hand, who are the 
ones that are taught how to increase their physical 
power through different physical activities, to keep 
themselves busy by playing with sophisticated toys, 
like cars and trains, and by practicing drawing? 
Which gender is the one whose magazine teaches 
about earth, history, science, about gathering suffi-

est to girls, this kind of 
preoccupation is appar-
ently not significant 
enough for the publish-
ers to see it beneficial to 
make magazines de-
voted to these matters. 
Thus, a more efficient 
way for teenage boys 
that are interested is to 
read magazines pub-
lished primarily for men 
of older age, in order to 
satisfy such needs. We 
will discuss these publi-
cations in the future.  
Altogether, whichever 
way we come to look at 
this, one issue has an 
undeniable truth to it: 
the amazingly high 
amount of attention and 
preoccupation that teen-
age girls have for their 
beauty and fashion is 
completely different in 
comparison to the slight 
interest shown by boys 
of the same age range. 
Lets examine what is 
primarily of interest to 
young men. For this 
means, we will first 
take a look at “Boys’ 
Life,” which is the best 
selling magazine for 
young men, published 
in the United States.1 
”Boy s ’  L i f e”  i s 
published by the Boy 
Scouts of America. Its 
targeted readership is 
young American males 
between the ages of 6 
and 18. According to 
the description of 
“Magazines for Librar-
ies” the articles of this 
magazine cover issues 
that are of interest to 
boys, which include 
sports, hobbies, nature, 
and science. We will 
look at the contents: 2 
First we see a couple of 
articles about fishing. 
The bold piece in the 
middle of the article, as 
paraphrased, is as fol-
lows: Gather informa-
tion before making your 

move.  
Then there is an article 
about a baseball super-
star, named Nomar Gar-
ciaparra. Another one, 
which is also about 
baseball, follows this 
article. 
We see another article 
with a picture of a fal-
con. 
Next is an article with 
instructions on hiking. 
The article that follows 
is about engaging in a 
game that models real 
battles. The subtitle of 
the article, as para-
phrased, is “The Guide 
to Survival”, with a pic-
ture of a boy riding a 
warplane.  
There is also an article 
about message bottles, 
and the history of send-
ing messages through 
sending bottles floating 
on water.   
Finally, there is a guide 
that teaches how to find 
the way out, if one gets 
lost in the wild nature. 
Then we approach the 
table listing the col-
umns, with the contents 
consisting of the fol-
lowing: sports, science, 
bicycling, earth, his-
tory, fishing, making a 
collection (as a hobby), 
health, and other hob-
bies including crafts, 
cars, planes, trains, and 
drawing. Then there is 
the jokes page. 
I find the contents of 
the comics the most 
interesting. In all of the 
comics, there is a boy 
who has a very selfless, 
brave, and kind person-
ality, who serves as the 
hero in each of the sto-
ries. And then there is 
the girl, who has a 
weak, pitiable, and a 
very sensitive personal-
ity, but instead is beau-
tiful and charming. She 
plays a character that is 
highly incapable of 

cient information be-
fore making a move, 
and idealizing resolving 
others problems like a 
hero? It is boys and 
men. It is the young 
men that are to become 
the future owners, and 
leaders of society. This 
is the kind of position 
and responsibility for 
which they are trained. 
And girls and women, 
who are to serve as the 
men’s objects of sex 
and pleasure-seeking, 
are accordingly trained 
in a different way.  
The extremely high rate 
of young women suf-
fering from eating dis-
orders, such as anorexia 
nervosa, has a lot to do 
with the already men-
tioned ways in which 
society trains them3. 
Why is this so? Be-
cause of the desperate 
way in which they wish 
to have a slim and at-
tractive body, as de-
sired by men. Are there 
other possible causes 
for these disorder rates? 
When the same rate of 
disorder is only 5% in 
the case of young men, 
what else could the 
other causes be, except 
for trimming down in 
body size, which is usu-
ally of girls’ concern? 4 
Are there such publi-
cations available to 

girls as well? 
Yes and no. It is yes 
because publications 
such as “Teen Voices,” 
which, like “Boys’ 
Life” are nonprofit 
magazines, take a com-
pletely opposite stance 
from “Teen” magazine. 
A c c o r d i n g  t o 
“Magazines for Librar-
ies,” the goal of “Teen 
V o i c e s ”  i s  t o 
“Challenge media im-
ages of women and 
serve as a vehicle of 
change” 5 
Unlike the commercial 
magazines, which focus 

on fashion and beauty, 
this magazine’s goal is 
“improving young 
women’s social and 
economic status.” 6 
 On the other hand, the 
answer is also no be-
cause the number of 
issues of this magazine 
(as well as other similar 
magazines) printed is 
so (comparatively) low, 
that their voice has be-
come lost among the 
voices of the other 
magazines, and it often 
seems as if they do not 
exist. The circulation 
f o r  “ T e e n ” , 
“Seventeen”, “young 
and Modern” and 
“sassy”, which are 
known as the “four sis-
ters”, is respectively as 
follows: 1,360,000,  
1,950,000,  1,829,000,  
and 2,300,000, sum-
ming up to 7,439,000 
copies sold. “Teen 
Voices,” on the other 
hand, sells 30,000 cop-
ies, which is a com-
paratively insignificant 
amount.7 Would I now 
be justified in explain-
ing the main differ-
ences, seen as a whole, 
between the magazines 
published for the two 
different genders?
  
Yet again, our research 
needs a bit of a revi-
sion. You may criticize 
the fact that I have 
compared “Teen” with 
“Boys’ Life,” thinking 
that it would not be a 
good comparison be-
cause “Teen” is a com-
mercial publication, 
while the latter is a 
nonprofit one. Sec-
ondly, “Teen” is pub-
lished primarily for 
girls between the ages 
of 10 and 19, whereas 
“Boys’ Life” is mainly 
for boys in the 10-14 
age range. In other 
words, “Teen” maga-
zine writes for girls 
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Do boys’ publications do 
the same in terms of in-
fluencing character for-
mation? 
Not at all! For a while I had tried 
to find publications similar to 
“Teen” and “Seventeen,” pub-
lished for male teenagers. It may 
be hard to believe, but no matter 
how much I searched, I found 
nothing! In boys’ publications, you 
could find anything but the slight-
est bit of the previously mentioned 
material found in girls’ magazines. 
It seems as if male teenagers have 
no desire, whatsoever, to concern 
themselves with what is the center 
of girls’ attention and preoccupa-
tion: fashion and beauty.  
To the contrary, their magazines 
are filled with instructions, advice, 
and encouragements aimed at lead-
ing them towards a successful ca-
reer and future, and helping them 
in taking the role of leaders in so-
ciety.  
Even if boys are to have interest in 
the same matters that are of inter-
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Part 3 
 

Part Four 
Women, daughters  

as sources of shame: 
Ahmad khazaei 

 

By ANTHONY DEUTSCH, 
 Associated Press Writer  

    " The birth of a 
daughter is a 
loss" (Ecclesiasticus 
22:3).  " A bad wife 
brings humiliation, 
downcast looks, and 
a wounded heart. 
Slack of hand and 
weak of knee is the man 
whose wife fails to make 
him happy. Woman is the 
origin of sin, and it is 
through her that we all die. 
Do not leave a leaky cis-
tern to drip or allow a bad 
wife to say what she likes. 
If she does not accept your 
control, divorce her and 
send her away 
"(Ecclesiasticus25:25). 

 " Your daughter 
is headstrong? 
Keep a sharp 
look-out that she 
does not make 
you the laughing 
stock of your 
enemies, the talk 

of the town, the object of 
common gossip, and put 
you to public 
shame" (Ecclesiasticus 
42:11).“Keep a headstrong 
daughter under firm con-
trol, or she will abuse any 
indulgence she receives. 
Keep a strict watch on her 
shameless eye, do not be 
surprised if she disgraces 

Sun Jan 27, 5:02 PM ET  
BLITAR, Indonesia - Hid-
ing out in the dense, humid 
jungle, Markus Talam 

watched Indonesian sol-
diers herd manacled prison-
ers from trucks, line them 
up and mow them down 

with round after round of 
automatic weapons fire.  
It was 1968, and the kill-
ings were part of a final 

offensive by forces under 
Gen. Suharto to wipe out 
the communist party and 

also as we know has always 
had a hierarchical structure 
in its governments, either at 
the time of Mohamed or 
after him, in which always 
the power has belonged to 
the rich. We saw how Wa-
habi faith in it’s alliance 
with the Saudi kingdom 
was used as a tool to justify 
one of the most corrupted 
and richest monarchies. Bin 

(Part Four) 

Book Two: So-
ciety In The 
Roman Empire 
I. The Slave 
Economy 
Landed Prop-
erty 
IF WE WISH to under-
stand the ideas that are 
characteristic of an era as 
distinct from the ideas of 

other ages, the first 
thing we must look 
into is that era’s spe-
cial requirements and 
problems, which are 
based in the last 
analysis on its par-
ticular mode of pro-
duction, in the way 

the society of that time 
made its living. 
First, we shall trace the 

 
 

BY: Karl kaoteski 
Translated by: Ahmad Khazaei 

 Is the Islamic 
movement against 
capitalism? 
  
 Islamic movement 
is not against the essence of 
the capitalist order and ex-
ploitation of the majority 
by a few individuals. Islam 
not only has a great deal of 
respect for private property 
and justification of exploi-
tation of man by man, it 
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disrespect other 
religions. This 
wholesale destruction 
unparalleled in the 
history of mankind 
hopefully will 

accomplish two 
things. It will 

eliminate 
any other 
religious 
choices 
for the 
ignorant 

people 
and it 

should destroy 
all the other 

pagan religions 
history. At worst pagan 
history will be 
fragmented enough so 
not to reveal the 
deceptive truth about 
my new religion.  

10) And finally...I will 
have my devout 
followers tamper/
interpolate with the 
ancient documents that 
are left so there will be 
mention of my created 
messiah in history.  

This is my 10 step plan 
to start my new 
religion, it's worked 
before...I know it can 
again. 

 I welcome all calm and 
rational responses pro 
and con to this message 
and anything else 
concerning the origins 
of Christianity and 
Comparative Religion. 
My intent is not to 
offend or to tell anyone 
what to believe. I just 
want people to start 
asking questions.  

■■■ 

"holy book" to 
substantiate all the 
claims of my new 
religion. I will say it's 
inspired, to give it 
credibility. Even though 
it's my religion giving 
its own book the stamp 
of inspiration/
credibility, I'm sure no 
one will notice. It's 
worked before.  

4) I shall keep my new 
holy book in the hands 
of my priest for as long 
as I can. I will not allow 
it to 
be 

transalated into the 
common language of 
the ignorant people I 
want to control. Since 
there is no way with 
today's technology to 
mass produce my holy 
book, my priest and I 
will control its content.  

5) I will edit, delete and 
add to my holy book 
freely. Since I alone 
posses the only 
originals no one can 
stop me. If a religious, 
moral or political issue 
comes up and my 
created messiah did not 

address it, I can re-edit 
my holy book and put 
the words in his mouth. 
Remember...no one will 
know, I control my holy 
book.  

6) In case I 
forget to cover a 
subject in 
my holy 
book, I 
have a 
great idea 
how to 
cover my 
ass in the 

future. I shall never, 
never, never have my 
created messiah answer 
a question directly. My 
created messiah will 
talk in parables, like 
most parables they will 
be subject to 
interpretation. This will 
give my priest room to 
work with when 
confronted with tough 
questions.  

7) I predict that it will 
be almost 1,000 years 
before man develops 
the technology to mass 
reproduce my holy 

book. This will give my 
priest 1,000 years to 
edit, delete and add to 
my holy book freely. 
I'm confident in that 
amount of time my holy 

book will be able to 
refute questions from 
any dirty little atheist/
heretic/pagan/heathen.  

8) I will convert the 
leader of my country to 
my new religion. I will 
even allow him to have 
a say into what my holy 
book's content should 
be. With the leader of 
my country in my hip 
pocket, I will convince 
him to use his imperial 
power to shove my new 
religion down the 
throats of the ignorant 
people if they complain 
too strongly, they will 
be killed.  

9) With the government 
behind me and its 
military might to 
support me, I will have 
them burn libraries, 
destroy pagan temples, 
kill heretics, have 
blasphemers 
imprisoned, exile my 
outspoken brethren, 
torture the innocent, 
have holy wars and 

laden himself is a capi-
talist. So the Islamic 
movement including his 
movement is not 
against capitalism or 
any other exploitative 
systems. 
What they defy in capi-
talism are the progres-
sive aspects of human 
society within it, i.e. the 
rights and liberties that 
have been materialized 
inside this system and 
in the centuries of 
struggle against it. Like 
women's liberation, 
freedom of speech, 
freedom of religion to 
the extent of having 
none, individual and 
social liberties, parlia-
mentarian democracy 
and universal suffrage 
in capitalism. 
Therefore, its animosity 
with the western culture 
and civilization is lim-
ited toward only its 
positive and progres-
sive aspects, not its 
negative and exploita-
tive ones. 
That is the reason why 
in both cases of Iran 
and Afghanistan where 
the Islamists took the 
power, they attacked 
only the positive as-
pects of western civili-
zation in those two 
countries. The aspects, 
which had already infil-
trated them, as in every 
other country in the 
world long time ago 
since the 19 and 20 
centuries. 
Not only they let the 
capitalist order to exist 
within their theocracies, 
but further than that, by 
complete elimination of 
workers rights and in 
general all peoples 
rights, they created a 
much more vicious and 
exploitative type of 
capitalism. 
Studying the two recent 
Islamic movements 

more than anything 
else reveals the reac-
tionary essence of such 
movements, and the 
fact that  where ever 
these movements are 
formed, they are meant 
to block liberties and 
reforms. 

■■■ 

Hello Dear Mr. So-
tudeh 
 02-01-08 
 
First of all I intended to 
thank you for your TV 
programme. There is a 
long way to make peo-
ple to think wisely 
about the reality of 
God or religions. I 
agree with you in these 
matters.  
Please be careful about 
the extremist Islamists, 
as the only thing that 
Islam teaches them is 
just killing people... As 
I live in Iran, could you 
send me Roshangar 
periodical via internet? 
Regards,       Mahnaz 

■■■ 
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sary, it is their father 
who decides for them: 
1 Samuel:18:22… Saul 
gave him Michal his 
daughter to wife. 
"Then Judah said to 
Onan, 'Lie with your 
brother's wife and ful-
fill your duty to her as a 
brother-in-law to pro-
duce offspring for your 
brother' " (Genesis 
38:8).  
The widow's consent to 
this marriage is not re-
quired; she is part of 
her deceased husband's 
property to be inherited 
by his male heirs. 
Wows, pledges and 
contracts: a woman's 

vow is not necessarily 
binding on her. It has to 
be approved by her fa-
ther or her husband. If 
they do not endorse it, 
it becomes null and 
void:   Numbers 30:3-
16  
 30:5But 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.  
And the reason is sim-
ple: she is owned by 
her father, before mar-
riage, or by her hus-
band after marriage. 

 ■■■ 
 
 

nothing; for therefore 
came they under the 
shadow of my roof. 
"The male and his 
female ..." Notice that in 
the Torah female ani-
mals are the property of 
male animals, as 
women are the property 
of men. 7:2  
 Genesis 7:2 Of every 
clean beast thou shalt 
take to thee by sevens, 
the male and his fe-
male: and of beasts that 
are not clean by two, 
the male and his female. 
Joshua:  Caleb offers to 
give his daughter to 
whoever conquers the 

city of Debir. Caleb's 
nephew wins the con-
test and is given his 
cousin for a prize. 15:16
-17  

15:16 And Caleb said, 
He that smiteth Kirjath-
sepher, and taketh it, to 
him will I give Achsah 
my daughter to wife. 
if a man had sexual in-
tercourse with a married 
woman, he would be 
violating the property of 
another man and, thus, 
he should be punished. 
 If a girl is raped, the 
person who has raped 
her pays compensation 
to the girl’s father. Deu-
teronomy 22:28-29 A 
rapist must buy his vic-
tim from her father for 
50 shekels. 
A girl’s consent to a 
marriage is not neces-

history of 
the papacy, and 
contemporary religious 
scandals show. 

 I will focus on peoples 
fears, superstitions and 
ignorance regarding 
God and the afterlife. I 
have seen how many of 
the other religions have 
profited tremendously 
from this tried and true 
method. You know 
what they say: "If it 
aint broke don't fix it". 
I shall convince the 
people that a God who 
has the capability of 
creating this vast and 
limitless universe cares 
about every single 
individual. Even 
though God created all 
things here and beyond 
with an infinitesimal 
amount of his power 
they will believe he 
cares about them 
personally. It's worked 
before, I know it can 
again. 

Plan 

 1) I need to find 
someone in history who 
may or may not have 
existed to be the 
messiah of my new 
religion. I know there 
are other religions that 
have no physical 
person as their focal 
point, but I think 
having one does help.  

2) I will follow the 
success formula of 
the other major 
religions and copy/
incorporate into my 
new religion all that 
I like from the 
religions before 
mine.  

3) This is the most 
important part of my 
plan. I shall write a 

 (The story below 
takes place at an 
unknown place in 
the year 425 
A.D.) 

 I want to start my 
own religion. 

 I think it can be done. 
Let me share with you 
my objective and my 
10 step plan as how I 
shall do it: 

 Objective 

 I'll be honest with you, 
I want to make a lot of 
money! The tax breaks 
alone granted church 
organizations have 
made religion a multi-
trillion dollar business 
worldwide. Make no 
mistakes about it, 
religion is BIG 
business. Most church 
organizations 
(particularly the Roman 
Catholic Church) have 
financial advisors, real 
estate holdings, stocks 
& bonds, issue loans 
with interest, along 
with a host of other 
money making 
methods. I want a piece 
of that pie. 

 I love power and 
control. There are three 
subjects that instill the 
most conversation and 
passion in people: 
religion, politics and 
sex. With my new 
religion I can have all 
three! I will have 
political power as my 
new religion and 
church financial 
holdings grow, and I 
can have all the sex 
(safe) I want as 
indicated by the past 

 

Recently a relative of mine (Shahla) gave 
birth to a baby boy in California. In order to 
obtain an Iranian Birth Certificate, Shahla 
downloaded the new-born babies’ birth cer-
tificate from the Islamic Republic of Iran web 
site. In the form it was ordered that Iranians 
should not choose foreign names for their 
children. Actually, Shahla was delighted and 
very pleased by this news. She called the 
Washington Branch of the Islamic Republic of 
Iran and expressed her happiness and grati-
tude. Shahla told them that she is glad to 
hear that no longer names like “ZEIN-OL-
ABEDIN” or “BATOOL” are allowed for Irani-
ans. But, to her dismay, the Islamic Republic 
spokesperson replied that “Yes, ZEIN-OL-
ABEDIN and BATOOL are okay but names 
like DAVID or NANCY are not allowed.” 
Shahla replied that “Sir, ZEIN-OL-ABEDIN 
and BATOOL are also FOREIGN to Farsi.” The 
reply was that this is the order from the Is-
lamic Republic of Iran and will not be com-
promised. Finally, Shahla, the young Iranian 
woman who just had her first baby began to 
realize that the dogmatic mind of this tyran-
nical regime is set and will never change. For 
the time being, Shahla prefers to have no 
“Iranian Shenasnameh” for her new born 
baby. 

■■■ 

This past Christmas break I happened to be 
present in an Iranian gathering in New York 
City. In a discussion with one of the sympa-
thizers of the Iranian Islamic Regime, the 
person quoted Ahmadi-Nejad, the President 
of Islamic Regime of Iran and that he justly 
and rightfully claims that Holocaust is a lie 
and never happened. 
The fact is that Holocaust has taken place in 
the recent century and there are living wit-
nesses of that event. 
My response to this smart dude (as well as to 
Mr. Ahmadi-Nejad) is that Karbala and the 
Shahadat-e Hossein that you and your be-
lievers claim to have happened around 1400 
years ago is a lie and never happened. What 
is your evidence to prove that? 
For reader’s information, I have no interest in 
proving or disproving Holocaust, nor have I 
ever been to Isreal and have no stock or 
bond in any Jewish institutions. 

■■■ 

Foreign Names 
 By Dr. Kaveh Parsi 

Holocaust  
Never Happened 
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itself, and that con-
sumption had its limits. 
The position of the 
slaves was determined 
by the character of the 
master and the prosper-
ity of the families they 
belonged to. It was in 
their own interest to 
increase that prosperity, 
for they increased their 
own prosperity in the 
process. Moreover the 
daily association of the 
slave with his master 
brought them closer 
together as human be-
ings and, when the 
slave was clever, made 
him indispensable and 
even a full-fledged 
friend. There are many 
examples, in the ancient 

poets, of the liberties 
slaves took with their 
masters and with what 
intimacy the two were 
often connected. It was 
not rare for a slave to 
be rewarded for faithful 
service by being freed 
with a substantial gift; 
others saved enough to 
purchase their freedom. 
Many preferred slavery 
to freedom; they would 
rather live as members 
of a rich family than 
lead a needy and uncer-
tain existence all by 
themselves. 
”It should not be 
thought,” says Jentsch, 
“that the shocking legal 
conception of slavery 
was taken literally in 
private life and that the 
slave was not consid-
ered or treated as a hu-
man being; up to the 
end of the First Punic 

you" (Ecclesiasticus 
26:10-11).  
It is the women who are 
responsible for rape and 
other sexual crimes: 
34:16 And thou take of 

their daughters unto thy 
sons, and their daugh-
ters go a whoring after 
their gods, and make 
thy sons go a whoring 
after their gods. 
After being hit in the 
head with a millstone 
thrown by a woman, a 
soldier orders his armor 
bearer to kill him so 
that no one would say 
that a woman had killed 
him.  Judges 9:53-54  

9:53 And a certain 
woman cast a piece of a 
millstone upon Abi-
melech's head, and all 

to brake his skull. 
9:54 Then he called 

hastily unto the young 
man his armourbearer, 
and said unto him, 
Draw thy sword, and 
slay me, that men say 
not of me, A women 
slew him. And his 
young man thrust him 
through, and he died. 
Women are the prop-
erty of men: 
As Engels notes, the 
word "family" (familia) 
is from Famulus mean-
ing domestic slave. In 
other words, a man's 
family was the total 
number of slaves he 
owned; they were his 
tools of production. The 
man also had the right 
of life and death over 
his family, including 
his wife and chil-

War the slaves were not 
too badly off. What was 
said with respect to the 
legal power of the mas-
ter of the house over his 
wife and children ap-
plies to slaves too. His 
power was legally 
unlimited, but religion, 
custom, reason, feeling 
and interest put limits 
to it; and the man that 
the law regarded as a 
saleable object, subject 
to his master’s caprice 
without any protection, 
was valued on the farm 
as a faithful fellow-
worker and at home as 
a member of the house-
hold, with whom one 
chatted cozily after 
work before the fire-
place.” [1] 
This comradely rela-
tionship was not limited 
to peasant establish-
ments. Princes too 
worked with their 
hands in the Heroic 
Age. In the Odyssey 
the daughter of King 
A l c i n o u s  w a s h e s 
clothes with her female 
slaves; Odysseus chal-
lenges a rival not to a 
duel but to a competi-
tion in mowing and 
ploughing, and when he 
comes home to his 
country he finds his 
father in the garden 
busy with his shovel. 
Odysseus and his son 
Telemachus have the 
warm love of Eumaeus, 
the “godlike swine-
herd”, who is grimly 
convinced that as a re-
ward for his faithful 
service his master, if he 
were home, would long 
ago have given him 
freedom, a farm and a 
wife. 
This kind of slavery 
was one of the mildest 
known forms of exploi-
tation. But it changed in 
aspect when it came to 
serve moneymaking, as 
labor on great enter-
prises distinct from the 
master’s household. 
Continues  in next is-
sue… 

dren….in short, they 
were his property: he 
could sell his daughter, 
give her in marriage to 
whoever he wants with-
out her consent, etc. 
The father's control 
over his daughter was 
absolute to the extent 
that, should he wish, he 
could sell her. The 
woman’s status as a 
“domestic slave”, also, 
affects her rights to 
own property, her earn-
ings and inheritance. In 
the case of rape and 
slander, it is the father 
or the husband that 
should be compensated. 
Women, as they belong 
to their father or their 
husband, can not make 
wows, pledges or sign 

contracts unless it is 
approved by their father 
or their husband. 
 The right to sell one’s 
daughter: Exodus 21:7 
God not only sanctions 
selling ones daughter 
into slavery, but he also 
gives out laws on how 
it should be done. 
 Total control of 
women’s body:  Gene-
sis 19:8 Tells of a man 
named Lot who offers 
his daughters to a 
crowd of would be an-
gel rapers.   

19:8 Behold now, I 
have two daughters 
which have not known 
man; let me, I pray you, 
bring them out unto 
you, and do ye to them 
as is good in your eyes: 
only unto these men do 

conduct of the estate 
and that could always 
be counted on. 
Such labor forces could 
not be obtained directly 
by wage labor. We find 
cases of wage labor 
early, but they are al-
ways exceptional and 
temporary, like help at 
harvest time. An active 
family could easily pro-
cure the few means of 
production required for 
an independent farm. 
And the family and 
community bonds were 
still strong, so that the 
occasional misfortunes 
which might render a 
family landless were 
mitigated through the 
aid of relatives and 
neighbors. 
If there was only a mea-
ger supply of wage la-
borers, there was only a 
meager demand for 
them. Household and 
occupation were still 
closely linked. If addi-
tional workers were to 
be incorporated into the 
farm, they would have 
to be incorporated into 
the household as well; 
they would have to be 
not only without a place 
of their own to work in, 
but also without a fam-
ily of their own. Free 
workers would not 
serve the purpose. Even 
in the middle ages the 
journeymen accepted 
membership in the mas-
ter’s family only as a 
temporary phase, a step 
toward being masters 
themselves and starting 
their own families. Per-
manent labor forces for 
a strange family could 
not be obtained at this 
stage of history in the 
form of free wage la-
borers. Only compul-
sion could supply the 
necessary labor for the 
larger landed estates. 

(Continued from page 1) 
FOUNDATION OF …. 

The answer was slav-
ery. The stranger had 
no rights, and with the 
small size of the com-
munities of that time 
the term “stranger” had 
a wide denotation. In 
war not only the cap-
tured soldiers, but often 
the entire population of 
the conquered land 
were enslaved and ei-
ther divided among the 
victors or sold. But 
even in peacetime there 
were ways of catching 
slaves, for example, sea 
trading, which was fre-
quently linked up with 
piracy at the outset; and 
one of the prizes that 
was most sought after 

was able-bodied and 
handsome people, who 
were snatched by the 
coasting sailors when 
found defenceless on 
the shore. In addition, 
male and female slaves 
mated and their off-
spring were slaves. 
From the material point 
of view the situation of 
these slaves was not too 
hard to start with; they 
sometimes found them-
selves well enough off. 
As members of a pros-
perous household, often 
serving convenience or 
luxury, they were not 
taxed unduly. When 
they did productive 
work, it was often – in 
the case of the wealthy 
peasants – in common 
with the master; and 
always only for the con-
sumption of the family 

 <<<    Continued  From Page (5) …  Foundation of Christianity  <<<    Continued  From Page (1)  …   SEXISM IN TORAH 
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one has ever been tried 
for the bloodletting, in 
part because some of 
Suharto's former gener-
als remain in powerful 
posts today……. 
"The ones who should 
be held accountable for 
those crimes are Su-
harto, his government 
and his regime," she 
said. "Suharto ordered 
the elimination of com-
munists and left-wing 
sympathizers."  
Putmuinah hid in a cave 
south of Blitar before 
being picked up and 
detained for 10 years. 
"They robbed me of the 
opportunity to raise my 
seven children," she 
said.  
"They beheaded many 
of us because we were 
members of the union 
for women," she added. 
"I was spared torture 
because I knew the com-
mander who arrested 
me."  
Suharto's regime capital-
ized on existing tensions 
between Muslims and 
atheist communists, in-
citing the nation's pow-
erful Islamic groups to 
join the purge.  
Hasyim Asyhari, 67, a 
former member of a 
conservative Sunni Is-
lamic youth group in the 
Blitar region, said the 
group received army 
orders to identify, hunt 
down and kill commu-
nists.  
He said he is proud of 
saving the nation from 
communist domination 
and helping "turn com-
munist sympathizers 
into good Muslims."  
"We used farm tools, 
daggers and clubs" to 
kill prisoners, Asyhari 
said in an interview. "I 
followed the orders of 
the government.  

■■■ 

<<< …..  Continued From 
Page (4)   SUHARTO 

economic system on 
which the society of the 
Roman Empire rested 
as it developed from its 
beginnings. Only in that 
way can we understand 
its nature at the end of 
this development, under 
the emperors, and the 
special trends it mani-
fested at that time. 
The basis of the mode 
of production of the 
countries comprising 
the Roman Empire was 
agriculture; crafts and 
trading were much less 
important. Production 
for self-consumption 
still predominated; 
commodity production, 
production for sale, was 
still slightly developed. 
Craftsmen and mer-
chants often had farms 
as well that were in 
close connection with 
their domestic estab-
lishments; their work 
went principally toward 
producing for their 
households. The farm 
supplied provisions for 
the kitchen and raw 
materials such as flax, 
wool, leather, wood, 
from which the mem-
bers of the family them-
selves made clothes, 
house furnishings and 
tools. It was only the 
surplus, if there was 
any, over and above the 
needs of the household 
that was sold. 
This mode of produc-
tion required private 
property in most of the 
means of production, all 
such in fact as contain 
human labor, including 
arable land but not for-
est and pasture, which 
could still be common 
property. It would in-
clude domestic animals 
but not game, and fi-
nally tools and raw ma-
terials as well as the 
products made from 
them. 

With private property 
the possibility of eco-
nomic inequality arises. 
Fortunate accidents 
could favor and enrich 
one farm and hurt and 
impoverish another. 
The first group grew 
and got more land and 
cattle. A special kind of 
labor question arises for 
the larger farms, the 
question as to where the 
additional labor power 
is to come from that is 
needed to care properly 
for the larger herds and 

suitably cultivate the 
more extensive fields. 
Class differences and 
class contradictions 
now appear. The more 
productive agriculture 
is, the greater the sur-
plus it furnishes over 
and above the needs of 
the husbandman. This 
surplus serves to feed 
craftsmen who devote 
themselves to produc-
ing many useful ob-
jects, for instance 
smiths and potters, but 
the surplus may also be 
used in exchange for 
useful objects or raw 

materials that can not 
be produced in the lo-
cality, either because 
nature does not furnish 
them or because the 
skill is lacking. Such 
products are brought 
from other regions by 
merchants. The rise of 
crafts and trade helps 
increase inequalities in 
land ownership. The 
inequality between lar-
ger and smaller proper-
ties is now supple-
mented by the differ-
ence in proximity to the 
points in which crafts-
men and merchants 

congregate and ex-
change their goods for 
the farmers’ surpluses. 
The worse the means of 
transportation are, the 
harder it is to bring the 
products to market and 
the more the man who 
lives near the market is 
favored. 
Those who are favored 
by all or some of these 
factors become a class 
of landholders obtain-
ing larger surpluses 
than the mass of peas-
ants, exchanging them 
for more products of 
trade and craft, having 

more leisure than the 
average husbandman, 
having at their disposal 
more technical aids in 
work and in warfare, 
receiving more intellec-
tual stimulation by liv-
ing together with artists 
or merchants or having 
frequent contact with 
them and so having 
their intellectual hori-
zon broadened. This 
class of favored land-
holders now has the 
time, opportunity and 
means to carry on af-
fairs that go beyond the 
limits of peasant nar-
row-mindedness. It gets 
the time and strength to 
unite several communi-
ties into a state, and to 
rule and define that 
state, as well as to settle 
its relations with nearby 
and even distant states. 
All these classes, bigger 
farmers, merchants, 
craftsmen live on the 
surplus created by labor 
on the land, soon in-
creased by the sur-
pluses from craft and 
industry. Merchants 
take more and more of 
these surpluses for 
themselves, in the 
measure that their func-
tions in society become 
more important. Soon 
the big landowners 
make use not only of 
their economic superi-
ority but also of their 
powerful position in the 
state to take the sur-
pluses of the work of 
peasants and craftsmen 
away from them. In this 
way they gain wealth 
far beyond the scale of 
peasant and craftsman, 
make their power in 
society even stronger 
and increase their abil-
ity to get more surplus 
for themselves and win 
new riches. 
So peasants and crafts-
men are overtopped by 
various layers of big 
exploiters, large land-

owners and merchants, 
with the addition of 
usurers, of whom we 
shall speak in another 
connection. The more 
their wealth increases, 
the greater is their need 
to expand their busi-
ness, which is still in 
close connection with 
agriculture. At that time 
anyone who wanted a 
business of his own still 
had to control his own 
farm, and the surest 
way to that was owning 
it. Everybody strove to 
get land, including 
craftsmen, usurers and 
merchants. And they all 
tried to add to their 
land, for it was still 
production for self-
consumption that pre-
vailed; if one wanted 
more comfort, a more 
prosperous household, 
he had to have more 
acres. 
The drive to obtain and 
extend landed property 
is the ruling passion of 
this period, which ex-
tends from the estab-
lishment of settled soci-
ety on the basis of agri-
culture to the time of 
the formation of indus-
trial capital. Ancient 
society, even at its 
acme during the Em-
pire, never got beyond 
this stage. That step 
had to wait for modern 
times, after the Refor-
mation. 
 Domestic Slavery 
But owning land is 
nothing without labor 
power to work it. We 
have already referred to 
the peculiar labor prob-
lem that followed upon 
the formation of the 
larger estates. Even in 
prehistoric times we 
find among the wealthy 
the quest for labor 
forces, over and above 
the members of the 
family, that could be 
incorporated into the 

(Continued on page 7) 
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دانشگاه را رها کرد و به قـاهـره    
رفت و مستقيـمـًا بـه جـنـبـِش           

ش پـيـوسـت و در        ا مردِم ميهن
جهاِن عرب، شور و اسـتـقـبـاِل         

 فراوانی برانگيخت
آن پس، زندگی و اماکِن اقامِت  از

او با فراز و ُفـرودهـا و تـحـوالِت           
طــلــبــانــه     جــنــبــِش اســتــقــالل   

فلسطين همراه بوده و در بيروت 
اهللا  و تونس و پاريس و اردن و رام

 .سر ُبرده است به
چند سال عضِو ُکميتـه اجـرائـِی      

ــاِن آزادی     «  ــازمـ ــِش      سـ ــخـ بـ
کـه     ١٩٩٣بـود و در سـاِل           »  فلـسـطـيـن    

آن سـازمـان        امضا شد، از  »  قرارداِد ُاسلو« 
نقِد وی از امضاِی اين قـرارداد    .  کناره گرفت

رو باعث نشد که از جنبش و تحوالِت  هيچ به
َرغـِم شـعـری کـه          گردان شود و به آن روی
اين قرارداد، در انتقاِد از ياسر عرفـات   پس از

سـلـطـاِن    « همين مناسبت  ُسرود و او را به
تاج و تختت جسـِد    « ناميد و گفت »  احتضار

، هرگز از دايـره      ) عرُشَک نعُشَک( »  ست تو
کـه     يک بحِث دُمکراتيک خارج نشد و زمانی

اهللا در مـحـاصـره نـيـروهـاِی              عرفات در رام
اسرایيلی بود، به دفاعی شرافتمنـدانـه از     

 . او برخاست
اتحاديه نويسندگاِن « محمود درويش ریيِس 

تـريـن      گذاِر يکی از وزيـن  ، ُبنيان» فلسطينی
نـاِم     هاِی ادبی و ُمدرِن عـرب بـه       نامه فصل

پـارلـمـاِن    « گـذاراِن       و از ُبـنـيـان       »  الکرمـل « 
بـا ژاک       هـمـراه  ( »  المللِی نويسنـدگـان   بين

...) ير بـورديـو و       دريدا، سلمان رشدی، پی
 .است

هاِی گوناگوِن بسـيـاری    شعرهاِی او به زبان
کانوِن مـلـِی   « در بولتِن .  ترجمه شده است

نــويســنــده    ١٢کــه در مــعــرفــِی       »  کــتــاب
فلسطينی توسِط وزارِت فرهنِگ فرانسه در 

مــنــتــشــر شــده، چــنــيــن           ١٩٩٧ســاِل   
ای    پـروژه شـعـرِی او پـروژه          « :  خوانيم می

است در گوهِر خود تـراژيـک، زيـرا درک و            
گـفـتـه او،       آگاهِی فلسطينی از تراژدی، به

ای    تواند هـر تـراژدی     چنان فراباليده که می
خـود     را، از يوناِن باستان گرفته تا امروز، در  

واقــع، پــروژه      امــا ايــن پــروژه، در      .  بــبــيــنــد
کوشد زباِن  او می.  ای است تغزلی حماسه

هاِی حماسی بـه پـرواز      شاعرانه را در ُافق

هـا   کردِن اين دو زبان و دو نحوه برداشِت آن
از فلسطين است که خود را بسيار ُمـقـيـد    

دانم که در وجوِد خويش، شـاعـر را از          می
من به تفکيِک ...  فعاِل سياسی ُمتمايز کنم
[»  . ام نيازمنـدم  بيِن اين دو جنبه از هستی

٢[ 
محمود درويش در جهاِن عرب، از محبوبيـِت  

 .نظيری برخوردار است کم
نيز گفتنی است که ترجمه آثاِر او در بيـش  
از ده کتاب، به زباِن فرانسه منتشر شـده؛    

هـاِی   که به زباِن انگليسی هم ترجمه چنان
به فارسی نيـز  .  ُمتعددی از او موجود است

ها و دفترهاِی ادبی،  شعرهاِی وی در کتاب
طوِر پراکنده يا مستقل، تـرجـمـه شـده          به

 .است
ادبياِت « عنواِن  ای با به ترجمه مقاله.  ـ رک١

، شهريـوِر  » جهاِن نو« در نشريه »  فلسطين
 .، تهران، از همين مترجم١٣۴٨

جا که تاريخ فضـايـی    آَوَرد، آن در
هـاِی ُگسـتـرده         است از اقليم

شـان بـاز        شاعرانه، که آغوش
هـاِی     روِی خطر کـردن  است به

هـا و       ها، تـمـدن     کراِن ملت بی
ها و بر ُجستاِر عـنـاصـِر     فرهنگ
دهنده هويِت ذهنی در  تشکيل

هـا   ها، کشمکش تقاطِع آميزش
 ».هاِی هويتی و همزيستی

باره دو جنبـه   محمود درويش در
فــعــاِل « از شــخــصــيــِت خــود،       

ــيـــاســـی » شـــاعـــر« و    »  سـ
 :گويد می

سـازنـد،      اين دو هستی که وجوِد مرا می« 
اند کـه ايـن تـمـايـز             قدر با يکديگر عجين آن
حـِد   تر در واقع، امری است نسبی و بيش در

ايـن دو هسـتـی        .  ست تا واقعيـت  يک آرزو
يک زباِن خاِص خود را دارند و بـراِی ُجـدا      هر

 شا عر مقاومت: محمود درويش
شرح حالی کوتاه از محمود درویش به قلم 

در " آقای تراب حق شناس مترجـم شـعـر        
 اثر محمود درویش" محاصره

، در دهـکـده   ١٩۴٢محمود درويش در ساِل 
هـنـگـاِم    .  البرَوه، در فلـسـطـيـن زاده شـد         

تأسيِس دولِت اسرائيل، شش ساله بود و 
مجبور شد همراِه خانواده به ُلبنان پناهنده 

آنان يک سال بـعـد، مـخـفـيـانـه بـه             .  شود
شـان بـا        فلسطين بازگشتند، اما دهـکـده    

خاک يکسان و از نقشه حذف شـده بـود؛       
جاِی آن، دولِت اسرائيل يک ُمسـتـعـمـره      به
ايـن بـراِی او       .  پـا کـرده بـود          بـر )  کولونی( 
ای  معنِی تبعيد در قلِب ميهن بود و تجربه به

چـهـارده   .  چشيـد  از آوارگی می تلخ که پس
بـار، در شـهـِر         ساله بود که برای نخستين

آن زمـان، تـنـهـا            در.  حيفا، به زندان افـتـاد    
حـدی بـه        تـوانسـت تـا        تشکلی کـه مـی    

هـا     ها بـپـردازد و آن       سرنوشِت فلسطينی
توانستند دردها و آرزوهاِی خـود را در         می

نشريـاِت آن آزادانـه بـيـان کـنـنـد، حـزِب                   
ايـن     لذا محمود درويش بـه   .  کمونيست بود

حزب پيوست و به نوشتـن در دو نشـريـه          
آن    کـه وابسـتـه بـه        »  الجديد« و »  االتحاد« 

بارها به زندان يـابـه خـارج      .  بودند، پرداخت
نشدن از حوزه قضایِی شهر محکوم شد و   

روز، خـود را بـه کـالنـتـری                 ناُگزير بود هـر 
 .معرفی کند

گذاراِن موجی ادبـی   محمود درويش از ُبنيان
ادبـيـاِت   « است که َغسان َکنفـانـی آن را         

  [1]ناميده است » مقاومت
مـيـالدی، وی بـا           ۶٠هاِی دهـه       در سال

هيأتی از نـويسـنـدگـاِن اسـرایـيـلـی، بـه                
نگـارنـده   .  کشورهاِی بلوِک شرق سفر کرد

اين سفر، مورِد  ياد دارد که شرکِت وی در به
انتقاِد برخی از مبارزاِن انقالبِی عـرب قـرار     
گرفت که چرا با هيأِت اسرایـيـلـی هـمـراه        

بـخـِش      سـازمـاِن آزادی    « امـا    .  شده است
به دفاع از وی پرداخت و گـفـت     »  فلسطين

که وظيفه هنرمنـدی مـثـِل مـحـمـود، نـه              
دوش گرفتِن تفنگ، بلکه معرفِی ادبـيـات    به

 .و هنِر فلسطين به جهانيان است
محمود درويش که برای ادامه تحصـيـل بـه      

، نـاگـهـان      ١٩٧١مسکو رفته بود، در ساِل   

 احمد خزاعي: محمود درويش    ترجمه: شعري از
 ريتا و تفنگ 
 بين ریتا وچشمهایم 

 تفنگی است 
 وهر کسی که ریتا را می شناسد 

 زانو می زند ونيایش می کند 
 الوهيت نهفته 

 در آن چشمهای عسلی رنگ را  
 و من ریتا را بوسيدم  

 وقتی که جوان بود 
 و به یاد می آورم  

 که چگونه به سوی من می آمد 
 و چگونه دستهایم

 زیبا ترین تره ها را می پوشاند  
 و من به یاد می آورم ریتا را 

 به گونه ای که یک گنجشک به یاد می آورد 
 جویبارش را 

 آه ریتا 
 ميان ما یک کرور گنجشک است و 

 تصویرها  
 وبسيار وعده های دیدار 

 که به سویشان شليک کرده است 
 تفنگی 

 جشنی بود نام ریتا دردهانم  
 عروسيی بود تنش در خونم 

 و من گم شده بودم دو سال آزگار در ریتا 
 و خوابيده بود او دو سال آزگار بر بازویم

 
 : ]به يك قاتل[ 

 کردی ـ اگر در چهره قربانی دقت می
 انديشيدی، و بدان می

 آوردی مادرت را در اتاِق گاز ياد می به
 شدی از فلسفه تفنگ و رها می

 ّيت را بازيافتیتوان هو چنين نمی اين: دادی و نظرت را تغيير می  
 

 ] :به قاتلي ديگر [ 

 ـ اگر جنين را سی روز ُمهلت داده بودی،
 :هاِی ديگری بود احتمال

 رسيد پايان می شايد ِاشغال به
 آَورد، ياد نمی و آن شيرخواره زماِن ُمحاصره را به

 رسيد شد و به جوانی می گاه چون کودکی سالم بزرگ می آن
 و با يکی از دخترانت در يک کالس،

 خواند درِس تاريِخ باستاِن آسيا را می
 افتادند، شايد هم به توِر عشِق يکديگر می

 ] .شد که يهودی زاده می[شدند  شايد صاحِب دختری می
 ای؟ پس ببين چه کرده

 حاال دخترت بيوه شده
 .ات يتيم و نوه

 ای درت چه آورده سِر خانواده دربه ببين بر
 ای؟ و چگونه با يک تير، سه کبوتر زده

*** 
 !اگر باران نيستی، محبوِب من«

 درخت باش،
 !درخت باش... سرشار از بارَوری

 !و اگردرخت نيستی، محبوِب من
 سنگ باش،

 !سنگ باش... سرشار از رطوبت
 !و اگر سنگ نيستی، محبوِب من

 ماه باش
 »!ماه باش... در روياِی عروَست

 گفت زنی چنين می[
 ].در تشييع جنازه فرزندش

*** 
 .جا هميشه همين. جا ايم همين نشسته. جا ايم همين ايستاده

 .جا جاودانه همين
 :تنها يک هدف داريم، يک هدف

 .بودن
 :چيِز ديگر اختالف داريم اين، سِر هر ُجز

 .حتی شکِل پرچِم ملی
 ].اگر شکِل ساده ُاالغی را برُگزينی! ست، ای ملِت زنده کاِر درستی[

 .هاِی ُسروِد ملِی جديد نيز اختالف داريم سِر واژه
 ].ای برُگزينی از عروسِی کبوتران ست اگر ترانه کاِر درستی[

 .که سِر وظايِف زنان نيز اختالف داريم همچنان
 ].ست اگر زنی را به رياسِت اداره ُپليس بُگماری کاِر درستی[

 سِر عام و خاص، صد،  اختالف داريم سِر در
 :ما را تنها يک هدف است. چيز اختالف داريم سِر هر

 ...بودن
 .آن، هر فرد فرصِت کافی خواهد يافت براِی ُگزينِش هدِف خود پس از
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مارکوس تاالم از مخفيگاهش در يکی  -بليتار، اندونزی
از جنگلهای انبوه و مرطوب اندونزی شاهد اين بوده              
است که سربازان گروه گروه زندانيان چشم بسته را از 
کاميونها پياده می کردند، سپس آنها را به صف می                   

 .کردند و به رگبار مسلسل می بستند
صورت گرفته، بخشی     1968اين کشتارها که در سال     

از تهاجمی بوده است که توسط نيروهای تحت                             
فرماندهی ژنرال سوهارتو به منظور از ميان برداشتن        

حزب کمونيست و تحکيم موقعيت ژنرال                           
سوهارتو به عنوان رهبر اندونزی، که در حال             

حاظر پرجمعيت ترين کشور مسلمان جهان                      
 .است، به وقوع پوسته است

ساله است، کمی پس از اين          68تاالم، که اکنون     
کشتارها، به جرم هواداری  از گروه های چپگرا         

آنها : "او می گويد   .  به ده سال زندان محکوم شد       
زندانيان را به گلوله می بستند و جسدهايشان را             
در گورهای دسته جمعی، که توسط ديگر                          

. زندانيان کنده می شد، به خاک می سپردند                      
تتق :  صدای مسلسل ها را خوب به خاطر دارم             

بارها و بارها   ...تتق تق تق    ...تتق تق تق  ...تق تق 
 ."تکرار شد

سوهارتو که يکشنبه گذشته در يکی از بيمارستانهای             
پس از يک کودتا               1965جاکارتا مرد، در سال              

 32حکومت را در اندنزی به دست گرفت و به مدت                
اين سالها اوج جنگ سرد     .  سال بر کشور حکومت کرد  

بود و سوهارتو هرکونه نارضايتی را با توسل به زور          
 .و با پشتيبانی حکومت امريکا سرکوب کرد

تعدادکشته شدگان در طی فرايند خونين تصرف قدرت          
به طول    1968تا    1965که از   –از سوی سوهارتو را     

که خود حکومت به دست     (نفر  78000از رقم  -انجاميد
تا يک مليون نفر که باربارا هارف و                    )  داده است  

رابرت گر، تاريخ نويسان امريکايی ای که در باره                  
تاريخ اندونزی  چندين کتاب نوشته اند، به دست می                 

 ....دهند در نوسانست
موج خشونت ضد کونيستی رودخانه ها را از خون                  
رنگين کرد  و روستاها را از اجساد آموزگاران،                       

 . دهقانان و ديگر حق طلبان و آزاديخواهان انباشت
ساله که در نزديکی خليجی که از   70سورين، پيرزنی 

آن به عنوان ميدان اعدام استفاده می شد زندگی می                   
اجسادکشته شدگان را در    : "کرده است، چنين می گويد    

به خاطر بوی بدش مردم آن را            .  اين جا می انداختند     
 ."خليج جسدهای گنديده می ناميدند

سازمان سيا ليست اسامی هزاران چپگرا را که شامل            
اعضاء اتحاديه های کارگری، روشنفکران و                             
آموزگاران می شد در اختيار کودتاچيان قرار می داد             
و آنها اين افراد را يا به قتل می رساندند و يا به                               

 .زندانهای پرت و دور افتاده می فرستادند
بنا به گزارش کميسيون تيمور شرقی که از سوی                       

 -1975سازمان ملل تشکيل شده است، در طی سالهای 
که مقارن با اشغال  تيمور شرقی بوده  است                    1999

صدو هشتاد و سه هزار نفر ديگر يا به قتل رسيدند، يا             
بنا به  .  ناپديد شدند و يا از بيماری و گرسنکی مردند              

گزارش گروه های محلی طرفدار حقوق بشر جنايات             
نفر در      100000مشابهی باعث کشته شدن بيش از             

پانزده هزار نفر ديگر در         .  پاپوآی غربی  شده است        
ساله جدايی طلبانه در استان          29جريان يک شورش      
 .آچه به قتل رسيده اند

در مصاحبه هايی که اخيرأ در حواشی شهر بليتار،                  
يکی از مراکز پيشين کمونيستها، صورت گرفته است          
بازماندگان و فراريان قتل عامهای مزبور، خاصرات           
خود را از زندگی  در غارها، کتک خوردنها و                            

 .سربريده شدن ديگر اسيران شرح  داده اند
تاالم، که خانه دو اطاقه اش مشرف بر دره ايست که                
گورهای دسته جمعی  قربانيان قتل عام کمونيستها آن             
را نقطه چين کرده، به صحبتهايش چنين ادامه می                     

 
 
 
 

 

تراژدی غم بار ولی افتخارآفرين زير را شايد خيلی               
ها شنيده اند اما گنگ و کم رنگ مگرآنچه من شنيده               

 1324-5در سال های      .  ام به نظرم روشن تر است        
دکتر رضا زاده شفق برنامه ای تحت عنوان تاريخ                 
ادبيات فارسی هفته ای يک بار در راديو تهران اجرا            
می کرد و بعضی اوقات نکته های کوتاه و جالبی هم              

من نيز يکی    .  به عنوان ناشنيده ها چاشنی آن می شد          
از شنونده گان اين برنامه بودم روزی در اين برنامه             
از ايشان شنيدم زمانی که ستارخان وباقرخان در                     
تبريز مشغول مبارزه وجنگ وستيز با مستبدين که                 
. ازجانب روس ها تحريک و حمايت می شدند؛ بودند           

مصدومين وزخمی های جنگ را برای مداوا و                         
 .معالجه به بيمارستان می آوردند

روزی پرستاران بيمارستان تبريز در اطاق عمل با               
جوانی مواجه شدند که به سختی مجروح شده بود و                
خونريزی شديدی داشت اما وقتی پرستاران به دستور         
جراح بيمارستان خواستند لباس او را از تنش برای                
جراحی بيرون بياورند، جوان به سختی مانع باز                      
کردن دکمه های لباس و تعويض آنها شد و اصرار                  
پرستاران نيز کارگر نبود سرانجام جوان به جراح                 
بيمارستان گفت فقط در صورتی حاضر است تحت                
جراحی و تعويض لباس قرار گيرد که باقرخان در                 

 .اطاق جراحی حاضر باشد
رييس بيمارستان مجبور شد فوری جريان را به                        
باقرخان اطالع دهد و باقرخان به سرعت خود را به              
بيمارستان رساند و نزد جوان رفت و صورتش را                  
بوسيد و گفت پسرم چرا اجازه نمی دهی پرستارها                  
لباس تو را تعويض و لباس اطاق جراحی را به تو                   

جوان از حاضرين در اطاق عمل خواست            .  بپوشانند
از اطاق خارج شوند تا او مطلبی را به باقرخان                         

وقتی اطاق خلوت شد و تنها رييس بيمارستان          .  بگويد
در آنجا حضورداشت وی از باقرخان خواست نزديک     
او بيايد  تا او مطلبی را به گوش باقرخان بگويد وقتی             
باقرخان گوشش را نزديک صورت جوان گرفت                     
شنيد که او می گويد سردار آخر من يک دختر هستم               
و برای مبارزه با خائنين لباس مردانه پوشيده و به                   

 .جنگ رفتم 
باقرخان که صورتش سرخ و ديده گان اش مملو از                 
اشک شده بود فوری دستور داد بانوان پرستار در اين      
. اطاق حاضر شوند و با کمک آنان او را معالجه کنند           

سه روز بعد که باقرخان برای خبرگيری از او به                    
بيمارستان مراجعه کرد به او گفتند متأسفانه دختر به             
علت خونريزی شديد صبح امروز دنيا را وداع کرد و   
فقط ما از او نامش را شنيديم و چيز بيشتری هم از او             
نمی دانيم اوفقط گفت اسم من شببواست و جان به جان    
. آفرين تسليم کرد باقرخان به زمين نشست و گريست           

و دستور داد اگر کسان او را پيدا کرديد به من اطالع             
پس از يکی دو روز چون سردخانه ای در آن                 .دهيد

زمان برای نگهداری اجساد نبود طبيب بيمارستان                 
 ■. دستور دفن او را صادر کرد

من شاهد بی رحمی . من به شدت سرخورده هستم:"دهد
ها و قساوتهای زيادی بوده ام و خوشحالم که زنده                       

 ." مانده ام
او با دستهايی لرزان سيگاری آتش زده وسپس شرح               
می دهد که چگونه پليس او را دستگير کرده اما او                      

او تعريف می کند که چگونه به          .  موفق شده فرار کند    
هنگام فرار روی جسد آدمهايی که در گورهای کم                     
عمق انداخته شده بودند سکندری می خورده وهمراه با          

روز در غارهای نمور       50صدها نفر ديگر  به مدت          
می خوابيده و از ميوه های جنگلی تغذيه می کرده  تا                 

تاالم، که عضو پيشين يک         .  باالخره گير افتاده است      
اتحاديه چپگرای رنجرهای محافظ پارک بوده است،              

نفر   1200شرح می دهد که طی بازجويی ها همراه با           
زندانی سياسی ديگر در جزيره دور افتاده ای به نام                  

مايلی جاکارتا، پايتخت اندونزی،              1100بورو در       
او می   .  چگونه مدام کتک خورده وشکنجه شده است           

"پرسد چطور است که تاکنون هيچکس به محاکمه               : 
 "کشيده نشده ؟

در واقع اين دوران سياه را بسياری از اندونزيايی ها تا 
آنهايی که مسئوول اين          .  اندازه زيادی نمی شناسند         

جنايات بوده اند هنوزهم در سياست و در دادگاه ها                    
جزئيات مربوط به تصفيه کمونيستی        .  صاحب نفوذ ند   

از کتابهای درسی حذف شده و نظاميان کوشش های                
خانواده قربانيان اين قتل عامها را برای  نبش قبرهای             

 .دسته جمعی ناکام گذاشته اند
يک مجسمه  و يک موزه عريض و طويل در نزديکی            
بليتار درهم شکسته شدن کمونيسم را گرامی می دارد            

 . و حزب کمونيست هنوزهم ممنوع است
هيچ گونه مدارک رسمی ای در مورد تيرباران هايی             
که توسط ارتش اندونزی در نزديکی بليتار، که در                   

مايلی شرق جاکارتا واقع است، صورت گرفته و          310
 .تاالم شاهد آن بوده وجود ندارد
سوهارتو و حکومتش   : "تاالم چنين ادامه می دهد     

و عمله و اکره آنها هستند که بايد  مسئوول اين                  
اين .  جنايات دانسته شوند و پاسخگو باشند                     

سوهارتو بود که دستور نابود کردن کمونيستها و         
 ."چپگرايان را صادر کرد

پاتموئينه، پيش از آن که دستگير و محکوم به ده             
سال زندان شود، در غاری در جنوب بليتار                      

"اوچنين می کويد   .  مخفی شده بود    آنها فرصت  : 
 ."تربيت کردن هفت فرزندم را از من ربودند

آنها بسياری از ما را سر بريدند          : "او می افزايد   
. زيرا ما عضو اتحاديه ای متعلق به زنان بوديم             

من به اين خاطر که فرماندهی که دستگيرم کرد             
 ."مرا می شناخت از شکنجه معاف شدم

حکومت سوهارتو از اختالف وکشمکش ميان                            
کمونيستهای بی خدا و مسلمانان استفاده کرد و  از                     
مسلمانان دعوت کرد که به جريان قلع و قمع                                  

 .کمونيستها بپيوندند
ساله، که عضو يکی از گروه های  67هاشم آسيهاری، 

جوانان  سنی محافظه کار در منطقه بليتار بوده است               
می گويد، که ارتش به گروه او فرمان داده بود که                       
کمونيست ها را شناسايی کنند، بدام بيندازند و بقتل                    

 .برسانند
او می گويد که مفتخر است که ملت را از سلطه                            
کمونيستها نجات داده و کمک کرده است  که                                  

 .شوند" هواداران کمونيستها تبديل به مسلمانان خوب"
"آسيهاری در مصاحبه ای می گويد              ما از وسايل      : 

برای کشتن زندانيها استفاده " کشاورزی، دشنه و چماق
 ."من از دستورات حکومت پيروی می کردم. "کرديم

■■■ 
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دور هم بخواهند تملق بگويند و چاپلوسی کنند و به                   
قول رندان جانماز آب بکشند و به چيزهايی که باور               

 .ندارند تظاهرکنند
راستشو بخوای، فکر می کردم نکنه همينطور که سر          
! ما توی اين دنيا کاله رفته، توی اون دنيا هم کاله بره            

وقتی ُمرديم ما را يک راست ببرند تو جهنم و اين                     
ناکس ها را با همين بساط روضه خونی و سفره                         

 .اندازی ببرند به بهشت
بدتر از همه اين که  می ترسيدم اين ها همينطور که               

اينجا به ريش ما می خندند، در اون دنيا نيز ما را به                 
 .ريشخند بگيرند

اين شده بود مشکل تازُه ما که شب و روز زندگی مار       
و تلخ و زهر مار کرده بود تا اينکه روزی دوستی از             

 :سر مهر کتابی به ما داد و گفت
کتاب را  .  عباسی اينو بگير و بخون، خيلی قشنگه             -

به خونه که رسيدم کتاب را بی        .  گرفتم و گفتم به چشم    
آنکه بازش کنم به گوشه ای انداختم و يک راست رفتم 

 : چند روز بعد طرف تلفن زد و پرسيد. تو رختخواب
 خوندی؟ -

 چی چی رو؟: گفتم
 کتابی که بهت داده بودم؟: گفت
 . نه بابا، الشم باز نکردم: گفتم

 :طرف کلی دمغ شد و با عصبانيت گفت
ما پونزده دالر پول زبون بسته را          !  بابا دس خوش     -

حروم کرديم که تو اين کتاب رو بخونی و از اين حال            
و هوايی که پيدا کرده ای بيرون بيای، حاال تو ميگی              

 !!الی کتاب را هم باز نکردی
از ترس اينکه مبادا رفيقمون باز با ما قهر کنه، گفتيم              

يک مرتبه يادم اومد که     .  قول ميدم همين امروز بخونم    

در باره اين      «به پشت جلد کتاب، آنجا که مطلبی                   
نگاهم از سر تنبلی ليز خورد       .  نوشته شده بود  »  کتاب

 :و به سه سطر آخر و خوندم
خواندن اين کتاب را به کسانی که دوست دارند                   «  

بدانند که در آخرت چه خبر است، بهشت چگونه                       
جايی است و آنهايی که به آنجا رفته اند چه می کنند و          

 »چه می گويند توصيه می شود
ديدم اين   .  يک مرتبه برق از چشمام پريد                        

دوست بيچاره من که در جريان سرگردانی های                       
فکری من بوده، حق داشت پونزده دالر نازنين خودش   
را برای خاطر من به آقای سهراب رستميان مدير                    
نشر کتاب بدهد و اين کتاب را بخرد، به اين اميد که                 
شايد اين کتاب دوای درد بی درمون نگرانی های من            

با دقت تمام، همه پشت جلد کتاب  از آخر و عاقبتم بشه
را خوندم و احساس کردم که جواب پرسش های من               

 .بايد در اين کتاب باشه
وقتی تمومش  .  به کنجی رفتم و شروع کردم بخوندن         

کردم، ديگر يقينم شد که اين يکی را اشتباه نکرده                      
 ...بودم، نه بهشتی هست و نه جهنمی

، که هوشنگ   »حاج رجب «  وقتی که با تور بهشتی         
معين زاده راه انداخته بود راه افتادم و سراسر بهشت             

» قصه گو «من هم مثل اين حاجی       .  را زير پا گذاشتم    
در محفل خيام و ابن سينا شرکت کردم، در مجلس                    
موسی، زرتشت، عيسی و محمد حضور پيدا کردم و             
پا به پای کاروانيان، مردمانی را که در بهشت بودند              
و ُمردن آرزو می کردند ديديم، ديديم که ُمردن و تمام             

 .است» حقيقت«شدن 
آنچه خيام بدان رسيده و هوشنگ معين زاده با نکته                

لذا غم  .  سنجی آنرا به قلم کشيده بود، عين حقيقت است     
و غصَه بزرگی که از اين بابت گريبانم را گرفته بود             
زمين گذاشتم و حاال هر وقت فرصت پيدا می کنم،                   
اين کتاب را از نو می خونم و به همه ی آن هايی که                 
سفره می اندازند و روضه خونی بر پا می کنند، سينه            
زنی و زنجير زنی، آن هم در امريکا و اروپا بر پا                   
می کنند و مردمان اين ممالک را از ابلهی مردمان                  
مسلمان شيعه به خنده می اندازد، می خندم، از ته دل              

 ...هم می خندم
وقتی سخن عباس به اينجا رسيد، بی آنکه سئوالی از              
او بکنم، با عجله از او خدا حافظی کردم و راه                             

با دست  .  کتابفروشی سهراب رستميان را پيش گرفتم        
را بدون  »  نظر کردُه خمينی  «و دل بازی پونزده دالر     

خيام و آن دروغ    «چک و چونه تقديمش کردم و کتاب        
را که اينطور عباس را به شادی و خوشی             »  !دالويز

 ...انداخته بود خريدم و به خونه رفتم
از فردای آنروز که اين کتاب را خواندم، من هم مثل               

نه تنها در خيابان که در محل کار             .  عباس شده بودم   
که در خانه که حتی در دستشويی هم مدام آواز                            

را »  کجه...  اين  «معروف مرحومُه مغفوره مهوش        
زير لب زمزمه می کنم و وقتی هم که دوستانی را که             
با هزاران فرسنگ فاصله با حکومت آخوندها، از                   
ترس يا از روی چاپلوسی ادای عوام و قشريون جاهل 

را »  کجه...  اين  «را در می آورند، می بينم، آواز              
 .بلندتر می خونم

در اين ميان، فقط هنوز هم نفهميده ام که عباس ناکس             
... اين  «چرا ميون اين همه آهنگ راست رفته سراغ          

و ميون اينهمه خواننده يک راست رفته سراغ           »  کجه
 ■... ؟!خدا بيامرز مهوش

com.gmail@moinzadeh 
 com.moinzadeh.www 

 :پرسيدم . اصًال نمی دونم اسم کتاب چی بود
 اسم کتاب چی بود؟ -

 !واقعًا که! ای واال! بابا: گفت
می دونی که اوضاع و احوال              .  منو ببخش  :  گفتم   

 .درستی ندارم
 .است» !خيام و آن دروغ دالويز«اسم کتاب : گفت 
 کی نوشته؟: پرسيدم
 .هوشنگ معين زاده: گفت 

کمی .  يادم آمد که هوشنگ معين زاده را می شناسم             -
 :فکر کردم و بعد گفتم

 !..نويسنده نبود! ولی او که اهل قلم نبود -
ببين اين آخوندها چکار      :  تعجب کردم و با خود گفتم         

کرده اند که آدمی مثل هوشنگ معين زاده هم دست به            
 ! قلم برده و کتاب نوشته است

 .با اين حال به رفيقم قول دادم که حتمًا کتاب را بخونم
وقتی تلفن قطع شد، ميان کتاب های تلنبار شده و                        
نخوندۀ، اطاقم به جستجو افتادم تا باالخره  کتاب                         

 .را پيدا کردم» !خيام و آن دروغ دالويز«
نگاهی از سر کنجکاوی به روی جلدش انداختم و تو              

خيام !  يعنی چی !  و آن دروغ دالويز   ...!  خيام:  دلم گفتم 
که دروغ گو نبوده، دروغ نگفته و اگر هم گفته باشه،             
! چطور شد بعد از اين همه ايام دروغ اش کشف شده              

و تازه چطور شده که اين دروغ را هم هوشنگ معين             
اصًال چطور   !  زاده هنوز از راه نرسيده کشف کرده           

» دالويز«  شده که دروغ خيام هم مانند رباعيات اش            
 ....و ! از آب در اومده 

خالصه همينطور داشتم با خودم و خيام  و دروغ                       
دالويزش و هوشنگ معين زاده  کلنجار می رفتم و                 

که يک مرتبه چشمم افتاد     !  نخونم!  بخونم:  هی می گفتم  

را ... خسته و کوفته از سر کار بر می گشتم که عباس
خوش و خرم، شاد و خندان  داشت آوازمعروف          .  ديدم
مهوش خدا بيامرز را می خواند و          »  کجه...   اين  «  

 .می رفت
خواستم !  عباس و اينجور خوش و خرم       !  تعجب کردم 

با خود  .  ولش کنم که خوش باشد، ولی طاقت نياورم            
 : گفتم

شايد !  برم ببينم موضوع چيست       !  نکنه اتفاقی افتاده     
 .دست ما را هم بگيرد و ما هم مثل او سر حال بيائيم

ناکس مثل اينکه فهميد     .  بدو رفتم پيشش و سالم کردم       
برای .  چرا اينطور نفس زنان به سراغش رفته ام                  

اينکه سر به سرم بگذاره و خوب منو بچلونه، اصًال               
به روش نياورد که چرا اينطور هاج و واج نگاهش                

 .می کنم
عباس جون چی شده؟ چه       :  به زبون اومدم و پرسيدم      

خبره که خنده به لب و خوشی به دلت افتاده، اونقدر                 
 که شادی از سر و کولت می باره؟

 مگه خبر نداری؟: با تبسم  شيرينی گفت
 کدوم خبر؟: با تعجب پرسيدم

مگه تو، تو    !  ای بابا :  ابروهاشو در هم کشيد و گفت         
اين شهر نيستی؟ مگه تو اينجا زندگی نمی کنی؟ مگه            
تو با مردم اينجا رفت واومد نداری؟ راستی مگه                      

 خبرها به تو نمی رسه؟
تو که می    !  عباس جون :  شرمنده از بی خبريم، گفتم       

دونی، من تا بوق شب سگ دو می زنم تا بتونم قسط                
تازه پول  .  خونه ای که زنم رو دستم گذاشته برسونم            

جيبی بچه ها، لقمه نون بخور و نمير و يک گيالس                  
ديگه وقتی نمی مونه    .  عرق سگی را هم بايد در بيارم      

حاال بگو ببينم داستان چيه؟      .  که با کسی معاشرت کنم     
التاری بردی؟ آخوندها رفته اند که اينطور تو کوچه             

 هم دست از آوازخونی بر نمی داری؟
بيا بشين  :  عباس که دلش به حال من سوخته بود، گفت        

روی اين سکو تا برات تعريف کنم، ولی قول بده به                
 ...کسی نگی

و مثل بچه آدم روی          !  قول می دم    .  به چشم  :  گفتم   
 .سکويی که نشانم داده بود نشستم و گوشامو تيز کردم

 تو که منو می شناسی؟: عباس گفت
 ...آره عباس جون: گفتم 
تو که می دونی، من نه اهل نمازه و روزه ام،               :  گفت

نه اهل خمس و زکات دادن و نه آدمی که به زيارت                 
اين مقبره و آن مقبره و يا به سفر کربال و نجف و                      

 حج برم؟
 .همه را می دونم...بله: گفتم

می دونی که اهل روضه خونی و گريه کردن            :  گفت  
 . و سينه زنی و زنجير زنی هم نيستم

 .آره عباس جون، همه را می دونم: گفتم
حقيقتشو بخوای، مدتی بود     :  عباس پس از تأملی گفت     

که مرتب می شنيدم؛ خونُه فالنی سفره حضرت                        
در ويالی فالن بابای عرق خور و        .  عباس انداخته اند  

. قمار بازحرفه ای سفره حضرت رقيه پهن کرده اند             
منزل فالن مقاطعه کار شارالتان سفره و روضه علی          

کاخ سر به     .  اکبر و قاسم تازه دوماد بر قرار بوده               
فلک کشيدُه فالن دالل نسناس اسلحه را، در دهه                        
محرم تکيه کرده و برای شهدای کربال عزاداری راه            

 ... انداخته اند و قيمه پلو خيرات می کنند و
خالصه همينطور مجالس سفره و روضه خونی و                  

 .عزاداری و غيره است که مرتب بر پا ميشه
 .آره عباس جون همه اين ها را می دونند: گفتم
راستشو بخوای، وقتی اين حرکات را آن هم بعد    : گفت

از به حکومت رسيدن آخوندها که گند قضيه در اومده           
از اين آدم های بی دين و المذهب تر از خودم ديدم،                 

 :پاک کالفه شدم و به خودم گفتم
عباسی، نکنه طرف ها چيزی فهميده اند؟ يا خبری              -

از آن دنيا به دستشان رسيده که اينطور به فکر آخرت           
و سر انجام عاقبت خود افتاده اند؟ واال با اين همه                      
فاصله که ما از ايرون داريم، نبايد اين ملت از ترس               
آخوندها اين بساط ها را راه بيندازند و از اين راه                      
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  !خيام و آن دروغ دالويز
 ديدار دو فرزا نه) فصل سوم  ( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

جوى آن دو                          ه جست وك ب ل م د، عزت ال ع لحظه اى ب
اه غالم     .  شتافت تنگ غروب بود آه همراه بلقيس و ش

 . به جمع دو فرزانه پيوستند
رد      ا ب خيام، دست بلقيس را گرفت و پيش ابو علی سين

من  .  ـ شيخ بزرگ ما داند، فريفته گى چيست   :و گفت 
فريفته هنر اين بانويم و مى خواهم شما نيز نظاره گر    

 . هنر اعجاب انگيز و شادى آفرين او باشيد
اد     وقتى خورشيد بهشت در آستانه  ی غروب سر     ه ن

ام                  ي دار شد، خ دي انش پ و بانوى شب در پهنه ی آسم
 : روى به عزت الملوك آرد و گفت 

خ                       !  ـ بانوى من يش روى شي د و شمعى پ ي ن لطف آ
 . بزرگ ما بگذاريد

ر               ا ب ن ي ی س و عل عزت الملوك شمعدانی پيش روى اب
ه اش را      .  زمين نهاد شمع به آرامى مى سوخت و شعل

دن،                 ان ده م ن و زن راى سوخت به آسمان مى آشيد تا ب
ه         .  نفس از بلندى ها بگيرد ه رو ب ك ان شعلٌه شمع همچن

ز در                ي ى ن هشت م ب ي آسمان داشت، با نوازش ماليم نس
ه   رقص بود، رقصى چون رقص دختره آان دلباخته آ
اندام دلفريب خود را با آرشمه از ميان بازوان عشاق  
رها می آنند و دوباره با عشوه و ناز به آغوششان باز 

 . مى گردند
گى     خيام، لحظاتى با اشتياق، رقص شورانگيز و خست
ناپذير شعله ی شمع را نظاره آرد و در حاليکه دل از 

 : آن بر نمى َآند، گفت 
ه مى      ـ شيخ الرييس ما، رقص شعله ی شمع را چگون

 بينند؟ 
ه ی شمع                       ز شعل ي ه حرآت راز آم ابو علی سينا، ب

 :گفت  آرد و نگاهى
ـ آنقدر نرم و ظريف و لطيف مى رقصد آه نگاه هاى  

شمع و شعله . مشتاق بيننده را نيز به رقص وامى دارد
م در                         وان ت ا ب وده ت ه اى ب يل راى من وس اش هميشه ب
روشنايی اش بخوانم و بنويسم و يا به بحث و فحص        
د      بپردازم، هر چند در عيش و نوشمان نيزهميشه شاه

 . خاموش بوده است
نك رقصى ساز                : خيام گفت ان، اي به ميمنت حضورت

 . . . آنيم، چونان شعله ی شمع
بااشاره ی خيام، نی شورانگيز شاه غالم به نوا در آمد 
زا   و به دنبال آن، َدف در دستهاى هنرآفرينش طرب اف
ه اى        شد و بلقيس آرام و رام به پا خاست و چون شعل
در مسير وزش نسيم سحرگاهى لرزيدن گرفت و اندام 

 . زيبا و دلرباى خويش را در بلنداى شب رها ساخت
رد،                  ظاره مى آ يس را ن ق ل خيام آه مشتاقانه رقص ب
ال             ب ه دن ا ب واج دري چون قويی سبكبال آه در ميان ام
يس                          ق ل ار ب ن ه آ ردد، خود راآرام ب جفت خود مى گ

ه هاى     .  آغاز آرد  رسانيد و دست افشان زمزمه زمزم
ی              م مى شد، ول خيام درالبالى نواى َدف شاه غالم گ
داعى            آهنگ به رقص آمدن او، معناى اين شعر را ت

 :مى آرد
 !       پاى بكوب! دست بزن! مى بستان! مى بده      

  !از بهر نماز آمده اى به خـرابات نـه         
ز مى            ي رقصى بود آه مردمك ديدٌه نظاره گران را ن

ام مى                          .  رقصاند ي ا خ ار ب ن ب ي راى دوم ه ب يس آ بلق

واى                  دن ن ي ن ه ش ام ب ي ار خ خود نيز جامى گرفت و آن
ر مى       .  روح پرور شاه غالم دل سپرد جام ها تهى و پ

اه غالم و           .  شدند رقص مستانٌه بلقيس و آهنگ َدف ش
 . باده هاى پياپى، بهشتى ديگرگون ساخته بود

ن         در گرماگرم رقص و پايکوبی و ميگسارى هاى اي
ه            ت رش ان ف ه اگ گريخته گان از مقررات خشك الهى، ن

ا      » امر به معروف و نهى از منكر « ی اسداران   « ، ب پ
اد          »  شريعت الهى به جمع ميگساران سرخوش و دلش

در آمدند و با چهره هاى عبوس و بی احساس خود              
د                      ن ت در ساخ ك هى را م هشت ال . خاطر شادخواران ب

 . سكوتى همراه با حيرت همه را فرا گرفت
م و                   حك ا ت ر، ب ك ن فرشتٌه امر به معروف و نهى از م
اد     تندى، ناروايی نوشيدن شراب واقعى را در بهشت ي
آور شد و ميگساران را به جزاى آتش دوزخ هشدار و 
ان را                    ل شراب و شراب آشى آن اي فرمان داد تا وس
ه     ال ي توقيف نمايد و پاسداران با شنيدن حكم، بشكستن پ

 . و ساغر می خواران مشغول شدند
اب، در            دن مى ن و خيام آه آرزوى نهصد سالٌه نوشي
ه ی شراب                    ئ ود، در نش ده ب ي دل و جانش ريشه دوان
دى               ن ه ت د و ب سرخ شيخ الرييس، به شدت به خشم آم

 : خروشيد 
ام           !  برو و به خدايت بگو !  ـ اى فرشته ه ج ار آ يک ب

سخنی   !  مـى از پيشم بر چيدى و عيشم را بر هم زدى
م از       وزه ن بر زبان راندم و ولوله اى راه انداختم آه ه

خواهى آه باز سخنی  !  طعنه ی آن سخن رها نشده اى
ر                   ان ب ي ه شورش و طغ م ب گويم تا اهل بهشتت را ه
ه صدا در                     م ب تت را ه ی جن انگيزم و طشت رسوائ

 . )١(آورم؟ 
داز      ن ان آالم خروشان خيام و تهديد پر معنای اش طني

 :بود آه از عرش آبريائی ندا رسيد 
ام         !  رها آنيد« ـ   ي ان خ رها آنيد آه ما طاقت زخم زب

ان  ! را نداريم بگذاريد هر طور آه دوست دارد از مهم
گو       فقط.  خود پذيرايی آند ا ب د؛اگر جز      ي به پسر سين ي

ا            براى خيام و يارانش شراب برآشد، آن شراب را ب
وم     ق ل شيرٌه درخت زقوم مى آميزيم و قطره قطره به ح

 . »اش فرو مى ريزيم
د و        فرشته و پاسداران، هراسان از معرآه خارج شدن
اه                           گ رد اطراق رداگ ه گ د ب ن ل وارى ب ز دي ي ان ن همزم
د                    اه شت ش ه ان ب ن اآ ا س د ت ده ش ي اران آش س گ ي م
ى در              دعت د و ب ن اش شادخوارى حكيم و دوستان اش نب

 . ميان اهل بهشت گذاشته نشود
ه مى                             رآ ع ه م ر ب حي ت هوت و م ب ا، م ن ابو علی سي

ی             .  نگريست اد، ول ه با آنكه او نيز به خيام ارج مى ن
ار               روردگ زد پ ى ن ت زل ن باور نمى آرد آه اين چنين م
ل         اب ق عالم داشته باشد و بـتواند اينطور بی باآانه در م

 .آفريدگار جهان پرخاشگرى آند
 

 ابريق مى مرا  شكستى ربی            ) ١(
 بر من در عيش را ببستى ربی

 من مى خورم و تو ميکنی بد مستى      
 خاآم به دهان مگر تو مستى ربی؟

 
روزها و شب هاى بسيارى، در شراب و شادخوارى     

 :گذشت تا اينكه شبی خيام به ابو علی سينا گفت 
راى من چه                      !  ـ بزرگوارا ان ب دارت ه دي د آ ي نمى دان

 . سعادت بزرگى بود
از سعادت سخن گفتيد، آدام سعادت :ابو علی سينا گفت

 منظوراست؟ 
 :خيام با فروتنی و احترام خاص گفت 

ـ سعادت بودن با انسان فرزانه اى چون شما آه نهصد 
ه     .  سال از آن محروم بودم بيش از نهصد سال است آ

اد   من در اين محنتكده زندگى مى آنم و تا روزيکه است
ر          بزرگ خود را نديده بودم، بودن در بهشت اصًال ب

ی  .  من گوارا نبود ولی اآنون مى بينم آه بودن با انسان
 . . . خردمند، چطور دلشادم مى آند

اد       !  ـ حكيم بزرگوار ا را ش مگر نعمت هاى بهشت شم
 نمى آنند؟ 

 ـ آدام نعمت ها؟ 

راه و                   م ا او ه ه ب ام چگون رقصيد، مى دانست آه خي
ردد       ى گ از م س م ان               .  ه ه در ج چ روا آن ی پ ذا، ب ل

ه            ی شورمندش بود به صحنه م ا ب ز پ ي ام ن آشيد و خي
ه                  ان آ چن د، آن ز می رقصي پاى اين بانوى شور انگي

 . اين بانوى رقصنده باشد ٌهيسا
ا را                    ن ي ی س و عل ان اب رقص اعجاب انگيز آن دو چن
د                     رد، روزى شاه مى آ اور ن ه ب مبهوت آرده بود آ

 :با خود مى گفت . چنين لحظات فرح انگيزى باشد
ه                م ن ه چ، اي ي ه ازه ـ جز خيام چه آسى قادر است آ

 . شادى بر پا سازد
رو                     راى شمع ف ي ه ی  م سر انجام، بلقيس چون شعل

ی و                      نشست و به دنبال ز از دست افشان ي ام ن ي او، خ
 . پايکوبی باز ماند

ام و      ابو علی سينا آه نظاره گر رقص شور انگيز خي
بلقيس بود، شورمندانه به آنارشان رفت و هر دو را          
رد و           ا آ وازش ه با مهر فراوان در آغوش گرفت و ن

 :گفت 
ی                    !  ـ پير نيشابور ن ري اى شادى آف ه ژرف ه ب ون ن ن تاآ

هشت را          ی ب رقص رسيده بودم و نه حالوت و شيرين
ام        .  در آام داشتم ه ن دم آ بی جهت نيست آه بارها شني

ه               م ان ه ه گ رزان خيام هميشه با شادى قرين است و ف
ور را           اب ش ي اعصار و خاطره ی شادى آفرين بهشت ن

 . . . اين همه گرامی اش مى دارند
د     ن خيام آه فرزانه ی پرآوازه ی ايران را شاد و خرس

 : ديد، با حسرت و تاسف بسيار گفت 
ی              ی ارزان ام شراب د، ج ودي ـ اگر به نيشابور مهمانم ب

ور                !  شيخ الرييس  مى آردم اب ش ي ه از ن ه ن افسوس آ

نشانی است و نه از تاك ها و انگورهاى ياقوتى اش تا 
م     با قدحى جان پرور، فراتر از وعده هاى بهشتى روي
يست                    ور ن اب ش ي ه ن هشت آ ! و ديگر بار زنده آنيم، ب

 . بهشت ما نيشابور ما بود
 :ابو علی سينا، با ديدن اندوه خيام، غمگنانه گفت 

ه          وخت ه آم ـ اگر در نيشابور نيستيم، به برآت علمى آ
ٌه        ال ي ه پ ايم، توانيم قدحى از شراب سرخ فام نيشابور ب
ه            رخاست و ب خيام بزرگ ريزيم و در لحظه از جا ب

ود          .  تهيه وسايل پرداخت ده ب ي رس ه ن هنوز شب به نيم
ان اش              ام و دوست ي آه قدحى از شراب سرخ فام به خ

 : هديه آرد و گفت
اد        !  ـ همتاى من وشت ب ه ن ه     !  بنوش آ نوش آ ن     ب ي اول

وشى     »  مـى« آسى هستى آه در ابديت  نوش  !  مى ن ! ب
دا     شرابی را آه پسر سينا به دست خويش در بهشت خ

ا را شراب               !  آشيده م م ي ه حك بنوش تا خدا هم بداند آ
 . بايد، حتى اگر در بهشت باشد

ه دستش داده             عى، ب خيام باور نمى آردآه شراب واق
ه           .  باشند ام را ب ا ج ن او با سپاسگزارى از ابو علی سي

رداخت   چون  .  لب برد و با لذتى عطشناك به نوشيدن پ
رد و        نشئه ی مى بردل و جانش نشست، روى به او آ

 :گفت 
  !مرا قدحى ديگر بايد! موالى منـ 

ه       نشئه ی مى و آواى شاه غالم، بار ديگر مجلس را ب
ه            .  شور انداخت گر ب دحى دي همزمان ابو علی سينا ق

خيام و جام هايی نيز به هر يک از حاضران داد و               

 
 مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان

  مـى خواه ُمروق ز طراز آمدگان 
 

  رفتند يکان يکان فراز آمدگان
  آس مى ندهد نشان ز باز آمدگان  

 )خيام نيشابوری (
 

انی    با طلوع آفتاب، خيام از خواب بيدار شد و با شادم
ن    .  همراه دوستان خود به صرف چاشت نشست   در اي

اه   هنگام، مردى بلند قامت آه آنجكاوانه به اطراف نگ
 . مى آرد به جمع آنان نزديک شد

 : خيام با خوش آمدى پرسيد 
ه و                      !  ـ اى رهگذر   يل ب وم و ق دام ق ی؟ اهل آ اي ج ازآ

ال                         ب ه دن ا مى روى و ب ج ه آ چه می     سرزمينی؟ ب
 ؟ گردی

ا          « : رهگذر گفت   ن ي ی س و عل خاراى         »  اب ی ب ال از اه
جوى آسى       .  در پى يافتن حقيقت ام.  خراسانم در جست

م                راي هى را ب اه ال هستم آه بتواند ماهيت اين وعده گ
 . روشن آند

انت                    ت ا م ا، ب ن ي ی س وعل خيام شادمان از شنيدن نام اب
 : بپاخاست و گفت

ان          !  ـ قدم حكيم ما مبارك باد وارم زرگ خ ب حضور شي
 ! در جمع حيران شدگان ديار محنت گرامى باد

 :ابو علی سينا با آنجكاوى پرسيد
ٌه                      !  ـ اى پير دام خط ام دارى؟ ازآ ى؟ چه ن ست ي تو آ
 ايرانی؟ 

م،      ت اف ي ـ منجمى بودم آه چون در آتاب ها حقيقت را ن
ادم   ه ا  .  در جستجويش به آهكشان ها رو ن غ چه   !  دري آن

را آه شيخ بزرگ ما با همه ی حكمت و دانش خود          
ن اش در            ت اف ه ي در زمين معلق پيدا نكردند، من نيز ب

 . پهنه ی بيکران آسمان ها موفق نشدم
 : ابو علی سينا، با خوشحالی گفت 

ور « ـ اگر اشتباه نكنم ه      »  حكيم عمر خيام نيشاب ت اف را ي
ه                     . . .  ام؟  اشد، ب اسخ ب دن پ ي ن ظر ش ت ن و بی آنكه م

هر  .  سويش رفت و خيام را سخت در آغوش گرفت         
ه          ن آ دو شادمان از ديدار هم به سفره نشستند و از اي
دى                     ار خرسن د، اظه ه ان ت اف به تصادف يکديگر را ي

 . آردند
يس            ري خ ال ه شي خيام، عزت الملوك وحاج رجب را ب

 :معرفی آرد
ه     ـ اين خواهر و برادر، پر مهر و صفا، مدتى است آ

 . مونس و همدم اين پير دلشكسته اند
 . ابو علی سينا با آنان نيز رسم آشنايی به جا آورد
 ميگسارى و پايکوبی و خشم الهى

ی                           واي يس در حال و ه ري خ ال دار شي خيام آه از دي
وك را       ل م ديگری بود، پس از صرف چاشت، عزت ال

 : به آنارى آشيد و گفت 
در                 !  ـ عزت بانو ق ي ال م ع ي س، حك ي ري اينك آه شيخ ال

ود                       م، چه خوب ب ار خود داري ن سرزمينمان را درآ
خ                                  دم شي ق ا م د ت ودن ا ب ج ن م اي اه غالم ه بلقيس و ش

 . . . گرانقدرمان را جشن مى گرفتيم
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م و        ل ـ بعد از اينكه فضاى مساعدى براى توسعه ی ع
قت                              ي ان حق ده گ ن د و جوي د آم دي ران پ حكمت در اي
ا                  ه ن د، ت ه و دانش شون ف فرصت يافتند تا مشغول فلس
اى     م آثارى آه به دستشان رسيد، همانا نوشته هاى حك

ی و                    .  يونان بود ران ان و دانشوران اي م ي آنچه از حك
ن و              ي ورش خون حكمت پارسى ياد مى شود، در دو ي

ود     » اعراب« و »  اسكندر« جاهالنٌه  ه ب ت . ، از ميان رف
دران خود               ديشه هاى پ ما هيچ اطالعى از افكار و ان
وسل شده                       ت ان م ي ان ون ه دانش ي نداشتيم و به ناچار ب

م               .  بوديم ي د حك ن ان ا، م ان م البته، بعضى از فرزانه گ
ن سهروردى             دي خ   ( ابوالقاسم فردوسى و شهاب ال شي

ه هاى      ) اشراق ت در گـوشه و آنــار، پاره هايی از نوش
ا                  ه ب ود آ خ اشراق ب پيشينيان را يافته بودند واين شي
ه   درايت خود دريافت آه در آنار ريشه هاى حكمتى آ

ان    « به  ون ه                »  حكمت ي معروف است، در شرق و ب
وده         ويژه در هند و ايران نيز حكمتى بارور موجود ب

ه            .  است ا و ب ن ه خت آتاب سوزی ها، آتاب به آب ري
ران        ا، در اي آب شستن ها و به زير خاك دفن آردن ه

ا  .  سابقه اى دراز دارد آه همه گان از آن آگاهيم اگر م
به اجبار دنبال حكماى يونان رفتيم، نه آنكه هر چه آن   
م                        ي اش ه ب ت رف ذي دون چون و چرا پ د، ب . ها گفته بودن

د   »  معلم اول« بسيارى از بزرگان ما ايراداتى بر ن داشت
م؟              .  آه در آثارشان درج است ي ن ك م ب ي ت وانس چه مى ت

ود     مجبور بوديم از جايی شروع آنيم و آن همانجايی ب
د     ودن ه          .  آه آنان ختم آرده ب چه را آ ا آن ه          م ت ف ا گ ه آن

ايشان                  ه ه ت ف د گ ق بودند، حالجى آرديم و به نشر و ن
پرداختيم و در ضمن نيز با ترويج افكار و انديشه هاى 

م   ردي ا ازترس     .  خود، خطاهاى آنان را خاطرنشان آ م
رداشت               م ب ودي اچار ب متشرعين و متعصبين قشرى ن
ال ارسطو،                          ث ه هاى ام ت ف هاى خود را درالبالى گ
ا       مطرح آنيم و نادرستى هاى فلسفٌه آالمى اسالم را ب

م          رمال سازي ان ب ا       .  اتكاء به حرف اين بزرگ ه ن ن ت اي
ود                        از ب ی ب ران ان اي سوف ل ي ا ف راى م . راهى بود آه ب

 :ابوعلی سينا بالبخندى شيرين اينطور ادامه داد 
م              ن ا آ ن خى آش اري . ـ بگذاريد شما را به يک واقعيت ت

ه      اره ب چون چراغ به يغما رفتٌه حكمت و معرفت، دوب
ود      ی خ اه اصل ران( زادگ ان      )  اي ه گ رزان ازگشت، ف ب

ی اش                   اي ن ر روش ه روز ب ی روز ب ران راز اي راف س
چنانكه ديگر بعد از آن زمان، نه از حكمت        .  افزودند

رى            يونان نامى بود و نه ی خب ان ون اى ي اگر  .  از حكم
دان                  ن ر دانشم ي حق ه خاطر ت چه، همان ايام و بعدها ب
د              ن دان خردم رزن ه ف ايرانی از فرهنگ شكوهمندى آ

اد  »  فرهنگ اسالمى « ايران بپاداشته بودند، با عنوان ي
 . شد آه تالشى عبث بود

ه      ف س ل متفكران ايرانی از نخستين آسانی بودند آه بر ف
ادى           .  ارسطو تاختند اى زي ه ت ل ا، م درحاليکه تا قرن ه

م اول را             ل ع زل     « همچنان گفته هاى م ن  می »  وحى ُم
د  ی م  » گناه آبيره« شمردند وعقايد مخالفين را ن . پنداشت

ا                           ه م د آ ن رس ی ب ه جاي ا ب ه ا آن قرن ها طول آشيد ت
د و        ي ازهمان ابتداءآغاز آرده بوديم، يعنی خود رااز ق

 . بند انديشه هاى ارسطويی رها آنند
ه داد                       ن ادام ي ن ام چ ي ه خ ا رو ب ن ي م    :  ابو علی س ي حك

ه       !  بزرگوار م آ گوي قصدداشتم به اين بانوى خردمند ب
با چه ترس و         .  ما در حيات خود چه مشكالتى داشتيم

ر مال مى                ان را ب م اي لرزى گوشه هايی از انديشه ه
ی و هر             چطور ناچار بوديم هر.  آرديم روز در محل

ی      اي شب در سرايی به سر بريم تا از دست زاهدان ري
اه       ن و عابدان دغلباز و فقهاى قشرى و غازيان اسالم پ

د در                   .  در امان باشيم دن ان ده م ا زن ى از م اعت اگر جم
د          دن ي وش . مقابل، گروه آثيرى نيز شوآران مرگ را ن

ان آور            خود من از گزند متشرعين متعصب و غازي
ه    . دل، هيچگاه نياسودم ان ه با آنكه تالش مى آردم آه ب

گى           م رن اي اى به دستشان ندهم و به افكار و انديشه ه
اد و                  ح ر و ال ف ه آ م ب دينی بدهم، بااين حال، مدام مته

ن      .  زندقه شدم ي عصب من براى فرار از دست فقها و مت
قشرى و غازيان اسالم پناه تا آنجا پيش رفتم آه چندين 
اد و          ع آتاب و رساله نيز در اثبات توحيد و نبوت و م
ه                     ت ه رش ر آن ب ظاي جزات و ن ع ام و م ه وحى و ال

ی،            .  تحريرآشيدم ان م ل ا مس حتى براى تبرئه خود از ن
ل      ث ل هو اهللا احد         « بعضى از آيات قرآن م هللا ا« ،   » ق

ا              وان ب ه مى ت ـ در بهشت نعمت هاى زيادى هست آ
 . آنها دل خوش داشت

 ـ البد غرض شيخ الرييس حوريان بهشت است؟ 
 ـ آنها هم از نعمت هاى بهشتى هستند، مگر نه؟ 

ه ی   !  ـ نه حضرت شيخ الرييس ال           من هم ب ه دن ام ب اي
م                  .  شادى دلم بودم چ وقت دل ي ده ه ك ت ن ح ولی دراين م

هر و محبت و احساس و                 .  خوش نبود در بهشت، م
ى از حور       .  عاطفه وجود ندارند همٌه نعمت هاى بهشت

و غلمان گرفته تا سبزه و چمن، خورد و خوراك، همه 
ان از آسى             .  مصنوعى و بی روح اند م ل حورى و غ

د    ن م . زاده نشده اند تا معنی عاطفه و مهر و صفا رابفه
ا     براى تهيه خورد و خوراك هم آسى زحمت نكشيده ت

هر و             .  قدر و قيمتشان معلوم گردد دون احساس و م ب
اد زيست؟          من  !  عاطفه چطور مى شود شاد بود و ش

رم،                      ذت مى ب هشت ل ان از ب دارت آه مى گويم، با دي
ده          ك ت ن ح ن م براى آنست آه من و هر انسانی آه در اي
هستيم، نيازمند مهر و محبت هستيم، نه محتاج حورى  

ا و        .  و غلمان و شير و عسل و غيره ه صف ما بيشتر ب
ه      .  يکرنگى نيازمنديم م آ ي طالب آن نوع احساسى هست

رد   شما را واداشت تا آن شراب مردافكن را براى شاگ
ا                   هر شم مخلصتان تهيه آنيد تا مست و سرخوِش م

 . . . بشود
افت            ه ي دم      .  اين گفتگو تا نيمه هاى شب ادام آن دو ق

د و                    ردن ز صحبت مى آ زنان ازهر آجا وازهر چي
 . چون سپيده دم فرا رسيد به جمع ياران باز گشتند

ام              ي ظر خ ت ن بلقيس و شاه غالم آفش و آاله آرده و م
دو  .  بودند تا رخصت بطلبند واز جمع آنان جدا شوند آن

ان                         م ه ام و م ي ا خ اديشان از مصاحبت ب با همٌه دلش
چون عادت     .  گرانقدرش، هواى سير و سياحت داشتند

سى    آرده بودند هر روز در محفلی و هر شب در مجل
هشت          ان ب باشند آخر، آنها شادى آفرين هاى غمزده گ

 . بودند
ان        ه آن خيام بلقيس و شاه غالم را درآغوش گرفت و ب
ان آزاد از آن                   دگ رن ان پ ز چون ي بدرود گفت و آندو ن

 . حصار تنگ بيرون جستند
ان رفت و در                با غروب آفتاب، خيام به سراغ دوست
ه                     د، ب ودن ا ب ن ي ی س و عل آنار آنان آه گرم بحث با اب

در آن هنگام، .  زمين نشست و به گفتگويشان دل سپرد
 :رشته سخن دست عزت الملوك بود آه مى گفت

راه                        م م عصر او در گ اى ه م ـ حكيم ارسطو و حك
ا نشان دادن راه                         د ت ن ت قش داش ر ن شت ي آردن مردم ب

ديشى                    .  راست اريک ان عى ت ان را مسبب واق اگر آن
گو   ل            ي دوران هاى دراز نشماريم، بايد ب ي ه دل ه ب م آ ي

، افكار و انديشه هاى انسان        » معلم اول« نظام فكرى 
از                     روازى ب د پ ن ل ه ب ون ها، قرن هاى درازى ازهرگ
ماندند و تااز فلسفٌه ارسطوئی رها نشدند، راه به جايی 

 . نبردند
 : ابو علی سينا در پاسخ عزت الملوك، گفت 

است     ـ تا اندازه د             .  اى حق با شم اي ه ب طورآ ا آن آن ه
راموش            د ف اي ب ی ن راهى به سوى حقيقت نگشودند، ول
ان حكمت          دگ ن آرد آه درحوزٌه تفكر و انديشه به جوي

د           رده ان ارى آ ه راه و              .  آمك هاى بسي د آ ودن ا ب ه آن
د               ديشه را نشان دادن ن،  .  چگونگى پرواز فكر و ان اي

روانشان خود را در              .  خود قدمى بود بس مهم ي اگر پ
وقف                          ت ان م زرگ ن ب ديشه ی اي كر و ان محدوده ی ف

اه   .  آردند، گناه ارسطو و حكماى هم عصر او نبود گ ن
ا      ه م آنيد، بعد از قرن ها، وقتی که آثار اين بزرگان ب
د در                        اي د و ش اي ه ب طورآ م آن ي ت وانس ت رسيد، ما نيز ن

ر يک       .  پيگيرى آشفيات آنان عمل آنيم آنروزها، ما ب
ر                م و ب ردي شانه بار انديشه هاى خود را حمل مى آ
شانه ی ديگر جان خود را و مى بايستى هر دو را از     
ا وسواس و                     م و ب ري در ب حمله و تعرض اين و آن ب
ا از              م ت ي ن وان آ احتياط و اشاره، حرف هايمان را عن

ی     « تعرضات    اي دان ري م      »  زاه ي اش ن    .  مصون ب از اي
ن        گذشته مگر خوِد آنان در فكر وشت آردن و گفتن و ن

آزاد بودند و چون استاداستادشان سقراط، در معرض     
 نوشيدن جام شوآران قرار نداشتند؟ 

 : ابو علی سينا، پس از مكثى آوتاه گفت 

، مى بينيم آه بودن يا نبودن هر يک ) صحبت مى آنم 
 . از اين مخلوقات، تاثيرى در روند عالم هستى ندارد

ه امروز،        نظرى به سرگذشت مخلوقات، از آغاز تا ب
ی از              ل ه خي واع « نشاندهندٌه اينست آ د و       »  ان ده ان آم

لف         ل مخت زمانی بسيار دراز زيسته اند و بعد به دالي
د     ه ان د و                  .  از ميان رفت ودن ه ب ی آ ان ودنشان در زم ب

ى        ينبودشان وقتيکه نبودند، هيچ تغ د هست يرى در رون
ن                  .  به وجود نياورده است ي ن م، اگر چ ي وي حال مى گ

عالم .  مسأله اى براى انسان هم اتفاق بيفتد، افتاده است
ان         چن هستى بدون حضور موجودى به نام انسان، هم

انگار نه اينكه موجودى . به روند خود ادامه خواهد داد
 :به اين اسم در عالم بوده است

 
 اى بس آه نباشيم و جهان خواهد بود              

 ی نام ز ما و نی نشان خواهد بود  ن          
 زين پيش نبوديم و نُبد هيچ خلل                       
  زين پس چو نباشيم همان خواهد بود         

 
دا و        با توجه به اين واقعيت ها و آشنايی به بزرگى خ
م   بی اهميتى بشر در مجموعه ی عالم خلقت، مى تواني
ا انسان،           ا ب ه ن چنين استدالل آنيم آه چنين خدايی نه ت
اطى     ب بلكه با هيچ يک از مخلوقات ديگرش هرگز ارت

اط                   .  نداشته است ب ن ارت ه اي م ب ازى ه ي ه ن ضمن اينك
ن     . نبوده است د اي زيرا براى خدا مطرح نيست آه ببين
ا     )  هر موجودى( موجود د ي درعالم هستى او چه مى آن

 . . . چه نمى آند
ه هر موجود             م آ از آنچه گفتيم، چنين نتيجه مى گيري

م            « زنده اى ى او رق با سرنوشتى آه از آغاز در هست
زده شده يا خود در اثر مرور زمان آنرا براى زيست    
ه           ا ب رده و ي نوع خود الزم و مناسب ديده و انتخاب آ

ده شده است         ي ، راه دور و       » تصادف به آن مسير آش
دراز زندگى را طى مى آند، بی آنكه خداوند عالم چه  
مستقيم و چه غير مستقيم ارتباطى با اين موجود داشته 

 نمى دانم نظر شيخ الرييس ما چيست؟ . باشد
 : يد سخنان خيام گفت يابو علی سينا، با تأ

اى              ه حث ـ ما هم در اين مورد با حكماى عصر خود ب
ًا       .  زيادى داشتيم زام ی، ال اي اما، چون چنين برداشت ه

خيلی از پايه هاى اعتقادى مردم را به هم مى ريخت،  
به چند دليل از مطرح آردن آن جز در جمع خواص      

 : پرهيز مى آرديم
اهيت            ه م ا ب نخست اينكه، اين نوع افكار و انديشه ه

ا رو در رويی                 اديان خدشه وارد مى آرد و هدف م
ه          .  مستقيم با اديان نبود م آ ي ت داش قصد دين آورى هم ن

م      ي ت داش ن راى           .  آنرا آارى بيهوده مى پ ه، ب ك ن گر اي دي
ًال    ب انتشار و ترويج اينگونه افكار، الزم بود آه مردم ق
د                         ن وان ت ا ب د ت ن ن ی حاصل آ اي ن با دانش و معرفت آش

بايد تأمل مى .  واقعيت ها را آنطوری که هست بپذيرند
ن                     ه اي ا ب ديشه پ ان خرد و ان آرديم تا به موقع بزرگ
م و                            امت عظي ارى شه ن آ ي ن ه چ د آ ذارن گ ميدان ب

 . . .جسورانه اى مى طلبيد
 : با سكوت ابو علی سينا، خيام گفت

 ! ما، سئوال بعدى توا
                                      ■■■ 

 ...ادامه دارد  

ردم »  الصمد ه      .  و غيره را نيز تفسير فلسفی آ م ه ن ااي ب
. هيچگاه از نيش زبان و تهمت و افتراء در امان نبودم

ر   مدام ازاين شهر به آن شهر مى گريختم و از اين امي
م            ت اه مى جس ن ژوهشگران           .  به آن امير پ ا پ اغلب م

اعى وصف            ن رب شرايط بسيار دشوارى داشتيم آه اي
 :حالمان بود

 اسرار جهان چنانكه در دفتر ماست              
 گفتن نتوان آـه آن وبـال سر ماست          
 اهلی       اين مردم دنيا چون نيست در          
 نتوان گفتن هر آنچه در خاطر ماست         

 
اءواشاره،           م ااي من در البالى بحث هاى فلسفی خود ب
حقايق راعنوان مى آردم، همان چيزى آه فقها و اهل  

د   ن وان      .  سنت و حديث از طرح آن وحشت داشت ه عن ب
راى          « :  نمونه، وقتى آه من مى نوشتم ی ب الن ل عق دلي

رد  دى        « و» معاد جسمانی نمى توان ارائه آ اد را اب ع م
وال            »نمى شمردم ر سئ ه زي ، زير بناى فلسفٌه اسالم ب

گى            .  مى رفت و فرو مى ريخت ه از چگون زمانی ک
وت            ب عرض ن ت رًا م وحى بحث مى آردم، بااينكه ظاه
ه صغرى و                     د آ دن ي م ه نمى شدم، بااينحال فقها مى ف
راى         ر اسالم، ب آبرى چيدنهاى من درامر نبوت پيغمب

ه            .  فراراز چماق تكفير آنهاست  أل ى در مس ت را، وق زي
وحى من منكر حضور فرشته يا هر موجود مريى و نا 
ی       مريى مى شدم و وحى را يک حالت روحى و روان
ه خود وجود         و ادراك نفس انسانی مى شمردم، خود ب

كر           »  جبرييل« فرشته اى به نام  ن نفی مى شد و من م
ه  .  تماس اين فرشته با پيغمبر اسالم  قلمداد مى شدم       ب

اين ترتيب اعتراف من به نبوت پيغمبر اسالم هم نقض 
ا      .  غرض شمرده مى شد ه ق به همين جهت محدثين و ف

ه            ق ب دي به خود حق مى دادند، مرا آافر و ملحد و زن
دراين راه برايشان هم فرقى نمى آرد آه .  شمار آورند

ا      »  رد نبوت« محمد زآرياى رازى بر ويسد ي رساله بن
د       .  » اثبات نبوت« ابو علی سينا در ودن ی ب ران هر دو اي

اورهاى                         ه دور از ب سوف و ب ل ي م و ف ي و هر دو حك
اد و                     . تعبدى ت انشان اف ه ج ر ب ي ف ك اق ت پس بايد با چم

ا         گران داد ت آثارشان را سوزاند و درس عبرتى به دي
 . نرسد» ارآان شريعت«آسيبی به 

م و         ي ما، به شيوه خود مى خواستيم به مردم آگاهى ده
ان             وب د و خرمن آ فقها نيز آه بذر افشان جهالت بودن

آتش زبانی ما را بر نمى تافتند و راه خود را    .  حماقت
ان       م ل مى رفتند آه نتيجٌه آن جاهل نگهداشتن مردم مس

 .  بود
گى و افسردگى               سكوت ابو علی سينا، نشان از خست

ازه اى،      .  مى داد به اين جهت خيام با طرح مسئله ی ت
 :آوشيد تا رنگ تازه اى به مجلس بدهد

راى          م و ب ي ت ـ قبل از آمدن شيخ الرييس، گفتگويی داش
ر مى                         سي ف ی را ت ل اي ز مس رادر عزي اين خواهر و ب

م و                     . آرديم ي ن ال آ ب ان را دن م ان ن اجازه مى دهيد سخ
ازدانش سرشار استاد گرانقدرمان نيز در اين گفت و       

 شنودها بهره مند شويم؟ 
چه نيکو آه ما نيز سخنان حكيمانه   : ابو علی سينا گفت

  .ی شما را بشنويم و از فيض دانش تان بهره مند شويم
 :خيام چنين ادامه داد 

ی مطرح       ـ در مورد اينكه خدا هست يا نيست؟  مطالب
و چنين استدالل آرديم آه رفتن به دنبال آشف وجود       

. آار بيهوده اى است     »  بودن يا نبودنش« خدا و اثبات 
جه آن                         ي ت ه ن م و ب ي ت ذش ر در گ م ی ث از آن بحث ب

ن       .  پرداختيم بعد در باره ی اينكه اگر خدايی هست، اي
م       خاتى دادي . خدا در پيشگاه عقل چگونه است؟  توضي

حال مى خواهيم در اين زمينه صحبت را ادامه دهيم و 
ه           به بينيم آه چنين خدايی رابطه ش، ب ات وق ل خ اش با م

. خصوص انسان چگونه است يا چگونه مى تواند باشد
ل   به باور من، خدايی آه عالم را خلق آرده و به ما مث
ميليونها موجود ديگر هستى بخشيده با چنان معضالتى 
ودن                        ی ب ن ع ا، ي ه حضور م ان است آ ب دست به گري
ی                    رايش عل ى، ب م هست ال مخلوقى به نام انسان در ع

 . السويه است
م »  باشيم يا نباشيم«يعنی  ه     .  برايش مطرح نيستي اگر ب

م              دازي ن ي ظر ب چون از وضع       (  آثرت مخلوقات او ن
ن                          ي رٌه زم ارٌه آ قط در ب م، ف ي ت س ي اه ن ساير آرات آگ

 عالقمندان به خريد آثار هوشنگ معين زاده
كمدي «-»خيام و آن دروغ دالويز«

آيا خدا مرده « -»آنسوي سراب«-»خدايان
خدا به زادگاهش باز  بشارت» «است؟

 »ميگردد
می توانند آنها را از آدرس زير مستقيمٌا از خود 

بهای هر يک از کتابها با . نويسنده درخواست کنند
دالر امريکايی و مجموع پنج جلد  30هزينۀ پستی 

 .دالر است 150آنها 
Houshang Moinzadeh 

B. p. 31 
92403 Courbevoie Cedex – 

France 
com.gmail@Moinzadeh 

www.moinzadeh.com 
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زار            ردم اب ه م دروغ است، ولي بدبختانه از آنجايي آ
ن                        د اي دارن جو را ن ه جست الزم و فرصت و حوصل

د          ن ن اور مي آ ن       .  خرافات را بدون تحقيق ب من در اي
ا                م ت ن و آ ازگ نامه مي خواهم نتيجه تحقيق خودم را ب

ن                - دست ودن اي ا از دروغ ب ه شم آم بيننده گان برنام
اهي          ر آگ اي ه س هاي  - موارد آگاهي پيدا آنند و بدانند آ

زي      آنها هم  می تواند دروغ باشد و بهتر است هر چي
 . را آه مي شنوند بدون تحقيق باور نكنند

 475با همه مشتقاتش    «روز»به معناي  «يوم»واژه 
داد                  ع ن ت ه از اي ه آ ت  445مرتبه در قرآن به آار رف

چ               30ترآيب مفرد و  ي ترآيب جمع وجود دارد و ه
 .روز در سال ندارد 365آدام از اين تعداد ربطي به 

 57با همه مشتقاتش     «روز»به معناي  «نهار»واژه 
ه            طي ب چ رب  365مرتبه در قرآن به آار رفته آه هي

 .روز در سال  ندارد
اتش           «شب»به معناي  «ليل»واژه  ق ت ه مش  92با هم

داد                          ع ن ت ه از اي ه آ ت ار رف ه آ  88مرتبه در قرآن ب
دام     4ترآيب مفرد و  ترآيب جمع وجود دارد و هيچ آ

 .شب در سال ندارد 365از اين تعداد ربطي به 
اتش             «زمان»به معناي  «ساعة»واژه  ق ت ه مش م ا ه ب
م     48 مرتبه در قرآن به آار رفته آه همه معاني آن ه

ساعت      24درباره روز قيامت است و هيچ ربطي به 
 .در شبانه روز ندارد

اتش          «ماه»به معناي  «شهر»واژه  ق ت  21با همه مش
اه     12مرتبه در قرآن به آار رفته آه هيچ ربطي به  م

 .در سال ندارد
اي       «طواف»واژه  ن ع زي       »به م ا   «گردش دور چي ب

ه سوره نساء           ه    ( در ضمن آخرين آي م از    )  176آي ه
ديدگاه معنا و هم از ديدگاه رديف و قافيه با هيچ يك از 

آيه پيش از آن ارتباط ندارد زيرا موضوع اين آيه  20
پايان مي  «م»در باره ارث و ميراث است و با حرف 

سي              - يابد در حالي آه آيه اره عي هاي پيش از آن درب
ا حرف             ه مي        «ا»پسر مريم است و همگي ب م ات خ

 .يابند
ه در جاي                          ن آي جه گرفت اي ي ت وان ن بنابر اين مي ت
ظر مي رسد                  ه ن درست خود به آار نرفته است و ب

ه        ار آي ان سوره نساء            12جاي درست آن در آن م ه
ه                      ي اف اه ق دگ م ازدي ا و ه ن ع اه م است زيرا هم از ديدگ

د             ن ت گر هس دي ك د ي ه                  .  همانن م اشد ه ن ب ي ن ه اگر چ آ
د       ن محاسبات عددي آه برخي براي قرآن نشان مي ده

 .بي فايده است
 

 هم ميهن از درون ايران

ه از        10همه مشتقاتش  ه آ مرتبه در قرآن به آار رفت
داد      ع رده            1اين ت ورد از گردش ب ا و          - م زه ي ن ا، آ ه

ار از گردش        6آودآان در اطراف مردهاي عرب،  ب
ان   سيني هاي طال و پسرك هاي زيبا در اطراف بهشتي

ه وجود        3و  ب ع مورد هم با معناي گردش دور خانه آ
بار طواف   7دارد آه هيچ آدام از اين تعداد ربطي به 

 .گرد خانه آعبه ندارد
 93با همه مشتقاتش  «نماز»به معناي  «صلوة»واژه 

ه        ار     5مرتبه در قرآن به آار رفته آه هيچ ربطي ب ب
 .نماز در شبانه روز ندارد

ده»واژه    ج اي        «س ن ع ه م ر         »ب راب و زدن در ب زان
ار   64با همه مشتقاتش  «شخصي مرتبه در قرآن به آ

رآعت  17بار سجده براي  34رفته آه هيچ ربطي به 
 .نماز در شبانه روز ندارد

وع»واژه    اي        «رآ ن ع ه م ر         »ب راب دن در ب دوال ش
ار   13با همه مشتقاتش  «شخصي مرتبه در قرآن به آ

ه               طي ب چ رب ي راي             17رفته آه ه ار رآوع ب  17ب
 .رآعت نماز در شبانه روز ندارد

 11با همه مشتقاتش     «پيشوا»به معناي  «امام»واژه 
داد      ع ورد     2مرتبه در قرآن به آار رفته آه از اين ت م

ه               طي ب دام رب چ آ  12براي پيشوايان آفر است و هي
 .امام شيعيان ندارد

ا»واژه    ي اي      «دن ن ع ه م ي  »ب ون ن اي آ ي ه    «دن م ا ه ب
ي           115مشتقاتش  ه درحال ت ار رف مرتبه در قرآن به آ
اي      «آخرت»آه واژه  ن ن     »به مع ار واپسي ا   «روزگ ب

ه و                 138همه مشتقاتش  ت ار رف ه آ رآن ب مرتبه در ق
 .تكرار اين دو واژه برابر با هم نيست

ا         رای م ران ب همانطور که در نامه زير که از داخل اي
م جمهوری اسالمی                  ه رژي ا ک فرستاده شده، از آنج
ه           ان ق ا و احم قادر به دفاع منطقی از آيه های بی معن
ه    ران قران نيست، سعی می نمايد با شگردهای حيله گ

مه      در "  روز" ای مانند اينکه مثال تعداد دفعاتی که کل
ادل روزهای يک               365قران تکرار شده   ع ار و م ب

ه های          ا نشان سال است،اين طور وانمود کند که اينه
ی                اب ب ت ن ک ه اي معجزه واری از اين حقيقت است ک
ر         معنا و بی پايه از جانب خدا آمده و اطاعت از آن ب

ی  .هر کسی واجب و الزم است من قبال هم گفته ام وقت
آيه ای از لحاظ معنی پوچ و و غلط است، به هرحال، 
طان،           چه از جانب خدا آمده باشد و چه از جانب شي
وای آن       فرقی در اصل مطلب يعنی بی پايه بودن محت

د           .  آيه نمی کند ر نشان می ده با اين حال، تحقيق زي
ی                ز ادعاي ي ی ن که همين به اصطالح معجزات ادعاي
ه های                   ان آي ي ا داری م ن ع کذب بوده و هيچ نسبت م

 روشنگر . قران وجود ندارد
 

 !با درود فراوان، آقای ستوده
 

پيش از هر چيز از برنامه هاي بسيار آموزنده شما آه 
م        ن . بر روي هاتبرد پخش مي شود سپاسگذاري مي آ

د           - در يكي از دانشگاه ودن رده ب ها تابلويي را نصب آ
ود   -آه در آن از معجزه من  .  هاي عددي قرآن نوشته ب

رم      آه در اين زمينه فرد آنجكاوي هستم به آمك يك ن
وجه            ت ردم و م افزار قوي درباره درستي آن تحقيق آ
شدم آه همه موارد ذآر شده به عنوان معجزه عددي      

 

 
 

 
 
 

Supply and Install 
Carpet, Hardwood, Ceramic, Lami-

nate, Vinyl 
Sanding and finish hardwood 

Residential & Commercial 

Tel: 905-812 1874 
  17 Queen street North unit #A2 

Mississauga,ON 
Intersection Mississauga, Rd + 

Britannia, Rd 

 

،  اثر فناناپذير كارل ماركس، جلد اول،) سرمايه(كتاب كاپيتال   
.ضميمه  ترجمه جديد، كار جمشيد هاديان، منتشر شد 2همراه با    

جلد زركوب مقوائي دوبل، سولوفون مات پرس شده كه : كيفيت چاپ
.ميلي گرمي 80صفحه با كاغذ اعالي  933جلد را ضد آب مي كند، در   

با شماره تلفن هاي  با بابك يزدي در ادونس كامپيوتر:  جهت خريد 

.تماس بگيريد)  416( 471  7138  -)  416( 759 3396  

 

روشنگر براي شما و بخاطر شما نشر 
اگر شما خواننده خرافه . مي  يابد

ستيز به آن كمك نكنيد از چه كسي 
 ميتوان انتظار داشت؟
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 !سردبير دلير نشریه روشنگر، آقای سيامک ستوده 
 

نخست سالم های پر حرارت خود و سایر اعضای فاميلم را به شما وتمام دست                    
چون سایر دوستداران و         -اندرکاران شجاع و مبارز نشریه تان تقدیم داشته                  

پيروزی های بازهم بيشتر و بيشتر تان را در  تمام  عرصه های           -عالقمندان روشنگر 
 . مبارزه  از صميم قلب آرزو می نمایم 

در روشنگر اطمينان ) مبلغ ناچيز ده دالر در هر ماه ( از اینکه  از وصول برگ سبزم 
 . ميدهيد ، بدینوسيله ابراز تشکر می نمایم

                 
 کبير تــوخی.     با تمام یاران تان شاد و موفق باشيد

 )٢٠٠٨جنوری  ٨( تورنتو  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tel: 905-812 1874 
17 Queen street North unit #A2 Mississauga, ON 

Intersection Mississauga, Rd + Britannia, Rd 

 

شيطان هم اگر حرف درستی بزند شما              .  می پذيريم  
باال و پائين برويد آن حرف درست است و بايد                            

ارزش گفته  .  بپذيريد و اگر هم غلط باشد که غلط است        
در خود گفته است، نه به گوينده اش و اينکه چه کسی             

من فکر می کنم شما مسئله را اساسا           .  آنرا گفته است   
 سيامک ستوده.   غلط گرفته ايد

 
 
 
 

 
 

امضای نامه به سازمان ملل متحد به حمايت از 
 دانشجويان

در تاريخ سوم فوريه فنيکس آريزونا شاهد برنامه                   
من به اتفاق آقای      .  کمدی آقای خرسندی و صياد بود         

آمريکايی با يک نامه برای      )   Neumeyer(نيومير  
UN  " :         ،دانشجويان ما بايد در کالس درس، کتابخانه

در  !! ,تحقيق، با آرامش در دانشگاه باشند و زندان نه         
کجای دنيا دانشجويانش را به زندان و شکنجه                             
ميکشند؟ بعضی از آنها را به اسم خودکشی در زندان            

؟؟ و همچنين يک پوستر بزرگ از                       !!!می کشند   
(زندانيان سياسی را آزاد کنيد      " ) از روزنه دات کام     " 

به محل نمايش رفتيم و آقای نيومير خيلی به من کمک           
پس از تالش، آقای              .  کرد،ازش تشکر می کنم             

خرسندی و صياد هر دو موافقت کردند مردم نامه ها             
همينجا از هردوی آنها و خانم شادی          .  را امضا کنند     
مردم که برای ديدن نمايش می آمدند از           .  سپاسگزارم

امضای نامه ها خيلی استقبال کردند و آقای نيومير و             
من را مورد تشويق و تفقد قرار می دادند، برنامه                      

کپی نامه  .  نمايش جالب بود، در نقد خرافات و مذهب         
 ■. به جاهای مختلف زير فرستاده می شود

 Geoupاعظم قريشی  آريزونا  
1- CC Ohchr-Unog Switzerland 
2- CC NY times 
3- CC CNN 
4-CC Rowzae.com 
5- CC Asghar agha 
6- CC Radio farda    
7- CC Gorge Colunie  

 

 

 

 

 

 نامه ها 
 

 

 

  جناب آقای ستوده،
ه در آن                        رآن موردی هست ک ورد معجزات ق در م

که اين مورد کامال   سرعت نور اندازه گيری شده است
د    .  گرفته است مورد تاييد مجامع علمی قرار ن خواهشم

ن   ام با کمی حوصله فايل ضميمه را مطالعه کنيد در اي
ه                      ف ه شري م از آي ه ل ف اب فايل با روش خيلی ساده و ق

ر در يک روز                  معراج پيامبر ب ام ي ه شده پ از  که گفت
آسمان به زمين برگشت روزی که برابر با هزار سال  
ه       ده ک ري شماست استفاده شده و سرعت نور محاسبه گ
کامال با سرعتی که با روشهای ديگر اندازه گيری شده 

خداوند در قرآن فرموده ما در اين کتاب . مطابقت دارد
د                     ي ه ام م، ب رار داده اي نشانه هايی برای اهل دانش ق

 ■  . اينکه دلهايمان از نور الهی روشن گردد
 ابوالفضل موالئی نژاد

 عزيز آقای موالئی نژاد
شما با ادعای انطباق سورۀ قران با مدارک علمی می             
خواهيد مرا واداريد که آيه النساء را که به شوهر                       
اجازه کتک زدن زنش را می دهد، و در قرارداد عقد             
نکاح زن را به فحشای اجباری نزد شوهرش واميدارد         

صريحا به شما بگويم که حتی اگر قرآن          .  را قبول کنم  
کالم خداهم باشد، و اينرا من از شما قبول کنم، باز می 

، سوره ای ضد انسانی و           34گويم سوره النساء آيه         
حتی اگر  .  ضد زن است و من آنرا قبول نخواهم کرد            

خود خدا هم باالی سر من بيايد و برای قبول آن مرا                  
عزيز من بحث من اين نيست که          .  تهديد به مرگ کند    

ل من   کمش.  گيرم که هست   .  کالم خداست يا نه       قرآن
خود سوره های قران است که با شرافت انسانی، با                  
اخالقيات انسانی، با آزادی انسان ضديت دارد و می               
خواهد انسان را به فساد اخالقی و تباهی روحی و                     

شما می خواهيد خدا هرکاری که کرده          .  مادی بکشاند 
است چون از جانب اوست من بپذيرم؟ من حرف                       
درست و غلط را بر اساس خود آن گفته و درست و                  
. غلط بودن خود آنست که می پذيرم يا رد می کنم                      

اينکه اگر نوشته های يک کتاب منطقی و                       مضافًا
انسانی باشند ما آنرا چه از جانب خدا باشد يا نباشد،                  

 
 

 
 فرزاد جاسمی : شعری از 

 
 سرنگون خواهم شما را همچو ضحاک از سرير 

 ننگ تاريخ تا ابد بر ريشه و اجداد تان 
 

 . تقديم به دکتر کاوه پارسی
 

 ای سکان داران ميهن، ننگ بر اعمال تان 
 روز خوش هرگز نبينيد زهر باد در جام تان 

 از ستمکاری و غارت پشت اين ملت شکست 
 خون اين مردم روان و شد جهان بر کام تان 

 
 داغ ياران و سياست های تان ديديم و شد 
 با لجن تزيين به گيتی همچو ابليس نام تان 
 جز فريب و خدعه و نيرنگ کاری کرده ايد؟ 

 دشمنی با ملت و نوع بشر ايمان تان 
 

 فقر و بدبختی و نکبت، مردمی را زجر کش 
 باشد از الطاف دين و مذهب و فرمان تان 

 اين وطن در دامنش پروردتان با مهر خويش 
 از چه رو ويرانه اش سازيد با دستان تان 

 
 روز مظلومان سياه شد تا شديد فرمانروا 
 لعن و نفرين جهان بر رأی بی فرجام تان 
 ملتی را خوار کرديد گلشنی را چون کوير 
 شرم تان نايد که نازيد جمله بر فرقان تان 

 
 از عدالت دم زنيد و رحمت پروردگار 

 ای سيه کاران چه باشد در عمل برهان تان 
 فکر آبادانی لبنان نمی گويم خطاست 

 غرق در فقر است و ذلت سربسر ايران تان 
 

 شمع را اول درون خانه بايد بر فروخت 
 ای چو شمعی مرده بينم واژگون در باد تان 

 زندگی مردمان را در زمستان بنگريد 
 شرم تان نايد از اين عدل و ازين نوع دادتان؟ 

 
 يخ زنيد اندر بيابان هالک سرنوشت 

 پنجه ی مرگ بر گلو و شعله ها بر جان تان 
 در ره رفع تورم کرده ايد انديشه اي؟ 

 نسل شيطانيد، تف بر غيرت و وجدان تان 
 

 سرنگون خواهم شما را همچو ضحاک از سرير 
 ننگ تاريخ تا ابد بر ريشه و اجداد تان 

■■■  
 پانزدهم بهمن ماه هشتاد و شش
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 !بي تفاوت ننشينيد .  مبارزه با خرافات نيازمند شركت عمومي در اين مبارزه است

donya ham dar akherat savabesh ro be-
barid.mutshakeram        reza az iran 

 

 

 

 سالم سيامک جان
ه                                 ام رن ا در ب ا شم ماس ب ر در ت ف کی دو ن را ي اخي
اضی        ات ري تلويزيونی تان ، مطالبی در مورد محاسب
ا جواب                  ه شم د ک ردن وان ک به کار رفته در قرآن عن

 .زيبايی به آن چرنديات داديد 
من هم پاسخی به آن مطالب دارم که اگر خواستيد می  

 :توانيد آن را هم عنوان کنيد 
ا و                  ه سوره ه ه است ک اي تمام اين چرنديات بر اين پ
است    آيات قرآن به همين ترتيب که االن در دسترس م

 !!!!!!! : ، بر محمد نازل شده است 
h t t p : / / w w w . q u r a n -f a r s i . n e t /

Miricals2.htm       
ا    همانطور آه تعداد سوره : "   رآن ضريب           یه  19ق
  X   19  =  114  6   :دارد

ه لطفا توجه آنيد آه  ا    اگر تعداد آي ا             یه م ي رآن را آ ق
 ها را با هم عوض آنيم  سوره یجافقط زياد آنيم يا 

 ديگر چنين روابطی وجود نخواهد داشت، 
ن          ي رآن هم و اين نشان دهنده اينست آه تعداد آيات ق

وده و          اندازه و ترتيب سوره يب ب رت ها نيز به همين ت
 . "در نتيجه قرآن نميتواند آار دست انسان باشد

ولی ما می دانيم که قرآن در زمان عثمان جمع آوری 
/http://www.balagh.net     :و مکتوب شد 

p e r s i a n / q u r a n /
ketab_khaneh/07_darsnameye_olume
_quran_1/07.htm#0013  

ن           "   ا اي ه آي اّما همواره اين سؤال مطرح بوده است آ
) چه در جمع دوم و چه در جمع سوم   ( تنظيم و ترتيب 

ه         توقيفى بوده ت رف ام گ است؟ يعنى به همان ترتيبى انج
وده،         ب فى ن ي آه پيامبر دستور داده است؟ يا اين آه توق

 بلكه اجتهادى صورت گرفته است؟
آورى   پاسخ به اين سؤال از مباحثى آه در زمينه جمع  

ّده   .  است  قرآن داشتيم تقريبًا روشن ه            اما ع د ب ق ت ع اى م
اس         .  ها هستند  توقيفى بودن ترتيب سوره ّح ر ن ف وجع اب

ى، از          تأليف سوره< :  گويد مى ون ن ها به همين ترتيب آ
واثلة بن اسقع از » .به ما رسيده است) ص(رسول خدا

ه    ع                :  پيامبر نقل آرده آ ب وراة، الّس ت اَن ال ك ُت م ُاعطي
اَن   الطَُّول و ُاْعطيُت مكاَن الزَّبُوِر، المئين و ُاعطيُت مك

اين حديث داللت    .  االنجيل، المثانى و ُفضِّْلُت بالُمَفصَّل
دا                  دارد آه ترتيب سوره ان رسول خ ان زم م ا از ه ه

 )20(.گرفته شده است

آنها شد و تبديل به اکثريت و اقليت شدند و زير شاخه              
اگر اجازه دهيد اين         .  های ديگر از آن بيرون زد             

موضوع مهم را ياد آورشوم که هرانسانی که انسان               
ديگر را می کشد، حال به جرم تخلفات قانونی، يا                      
داشتن عقايدی بر خالق طرف کشنده يا به تعبيری                   
ديگر، به جرم دشمنی با يکديگر، طرف کشنده، يک             
انسان ضعيف و بدون پايه مستحکمی می باشد که با               
کشتن مخالفين سعی در برقراری پايه های بی ارزش           

همانطور که می دانيد    .  و توخالی و دروغين خود دارد     
اگر کسی جواب حرف منطقی شما را با چوب و                        
چماق و فحاشی داد انسانی فاشيست و لمپنی بيش نمی           

و حاال واقعه هولناک تاريخی را، که همگی ما            .  باشد
 :در آن حضور داشتيم برايتان يادآور می شوم

همکاری و جاسوسی بی قيد و شرط سازمان                                
کمونيستی ايران با جمهوری اسالمی اين شرايط را               
برای جمهوری اسالمی مهيا کرد که صدها هزار                    

لف را دستيگير و زندانی کنند و باحمله           مجاهد و مخا  
عراق به ايران و فرار رهبران سازمان مجاهدين و                
پناه بردن اين سازمان به عراق و همکاری و                               
جاسوسی سازمان مجاهدين با عراق اين فرصت را به  
جمهوری اسالمی داد که با مردم ايران متحد شوند و              
درپايان جنگ برای انتقام از مجاهدين و َنَسخ کشی از          
مردم ايران صدها هزار زندانی سياسی را به جوخه              
های اعدام سپردند، که به قولی باالی شصت در صد              

امروز .  اين اعدام شده گان زير بيست سال سن داشتند         
ما همه گی شاهد اين می باشيم که رژيم جمهوری                     
اسالمی به يک دولت مخوف و خطرناک و بسيار                    
قوی در طول اين تاريخ هزار چهار صد سال بعد از              
اسالم تبديل شده که حتی امريکا ترس حمله به اين                    

 . دولت را دارد
پس از بيست و هشت سال و اندی، افرادی که موفق                
به فرار از کشور و اقامت دراقصا نقاط دنيا شده اند،              
با اينکه هرگز مرتکب هيج جرمی نشده اند اما                           
همچنان متهم به همکاری با گروه های تروريستی                   
هستند و بهای سنگينی را برای خطاهای نکرده می                

 . پردازند
آيا هرگز روشنفکران امروزی حال کمونيستی،                       
مجاهد، سلطنت طلب، مذهبی و غيره پاسخ اين سؤال           
را دارند که يک اشتباه چگونه تبديل به يک فاجعه                    

هزار ايرانی و     500تاريخی شد؟ که حاصل آن اعدام       
کشته شدن ميليون ها ايرانی وعراقی و معلول شدن                

ميليون ايرانی و خسارتهای مالی بيش از                 5حداقل   
 ميلياردها دالر به کشور شد؟

آيا نسل بعد از، ما دليل قانع کننده ای خواهند داشت تا             
ما را به دست بخشش بسپارد؟  من معتقدم ما مديون                 

درآخر بايد اعتراف کنم که من خود به        .اين نسل هستيم  
راه و روش کمونيستی معتقد می باشم و فکر می کنم              
بهترين راه برای اتحاد، پيشرفت و بهبود زندگی                       

 . انسان هاست
بدون بی احترامی به ملت ايران بايد اين نکته را                        
متذکر شوم که مردم ايران آماده برای پذيرش اين راه            

و خودتان داليل مختلف و زياد آنرا          .  و روشن نيستند   
در خارج از کشور همه به خوبی             .  مطلع می باشيد    

شاهد اين می باشيم که گروه ها و اپوزيسيون های                    
مختلف جمهوری اسالمی حاضر به کوچک ترين                   
همکاری و اتحاد با يکديگر که نيستند هيچ، حتی به                 
يکديگر حمله و ناسزاگويی هم می کنند و حاال شما                  
چه انتظاری از مردم ايران داريد که به کمونيست ها             
و يا هر گروه ديگری که در حال حاضر در خارج از            

در آخر اين را هم اضافه . کشور فعاليت دارند بپيوندند
می کنم و خواهش می کنم که بياييد دست از لجبازی               
برداريم که اين سخنان پرت و پال می باشد و مردم                   

ات              ب ه را اث ظري ن ن ولى همه داليل و شواهد خالف اي
د   سيوطى مى.  آند  مى ر                 «:  گوي ده ب ي ق ا ع م ل مجموع ع

 )21(».اجتهادى بودن دارند
 :فرمايد عالمه طباطبائى در الميزان مى

ان                  ترتيب سوره كر و جمع زم وب ان اب ها در جمع زم
ه است و         ت عثمان، قطعًا با اجتهاد صحابه صورت گرف
ن                            ي راءة را ب ال و ب ف ان ان م ث ه ع يك دليل آن است آ

يب         .  اعراف و يونس قرار داد رت فت ت ال دليل ديگر مخ
ان است           م ث (. مصاحف صحابه با مصحف ابوبكر و ع

22( 
يب         بهترين و محكم رت ودن ت ترين دليل بر عدم توقيفى ب

ر خالف          )  ع(ها، ترتيب مصحف على سوره ه ب است آ
 ." ساير مصاحف، به ترتيب نزول، تنظيم گشته بود

همان طور که مشاهده می شود اين معجزات عجيب و   
د            ن ادی ب ه ب غريب خدا هم ، همچون ستون دين اش ب

 ■!!!!!!  است 

 اميد از ايران .                 شاد و سرافراز باشيد 

 

 

 
 آقای ستوده حالتان خوب است

ه مطالب                    ن؟ چگون م سايت داري من می خواستم ببين
 ارزشمندتان را از ايران دريافت کنيم؟ 

 .دست مريزاد
 حسن از کردستان   

 
 حسن عزيز، 

ت                        ف ط ار ل ه ر از اظ ک ا تش ت . ب اي س
د     com.siamacsotudeh.www من ي وان که می ت

را در آن                      ی م وئ ی و رادي ون زي وي ل تمام برنامه های ت
ولی اين سايت در ايران فيلتر گذاری شده .  مشاهده کنيد

د   ي . و برای وارد شدن به آن بايد بتوانيد فيلتر آنرا بشکن
م       ي ت رس . نقدا ما هر ماه روشنگر را به آدرس شما می ف

 ■ .  اين کاريست که می توانيم فعال بکنيم
   

 سيامک ستوده 
 

 
 
 
 

 با سالم خدمت آقای ستوده
آقای ستوده به نظر من اين يک بی انصافی می باشد                 

را چپ        57انقالب    اوايل      که شما کمونيست های         
همه گی به خوبی می         .  ناسيوناليست خطاب می کنيد      

آيا شما فراموش     .  دانيم که واقعيت چيز ديگری است          
کرده ايد که اشتباه اين گروه باعث از هم پاشيده گی                    

8- CC US Congress                                    
9- CC United Nations NYC 
10-CC Brak Obama US Senate  
11-CC zanan@yahoogroups  
 
 

 

 
 سالم آقای ستوده عزيز

08-01-02 
قبل از همه می خواهم از شما به خاطر برنامه                            

برای واداشتن مردم به         .  تلويزيونی تان تشکر کنم        
تفکر خردمند انه نسبت به واقعيت خدا و مذاهب راه               

من در اين مورد با شما        .  درازی در پيش پای ماست      
لطفا مراقب اسالمی های افراطی           .  هم عقيده هستم     

چرا که تنها چيزی که اسالم به آنها می آموزد            .  باشيد
چون من در ايران زندگی می کنم       ...  کشتن مردم است  

آيا می توانيد روشنگر را از طريق اينترنت برای من            
 بفرستيد؟

 مهناز 
 مهناز عزيز، 

. من در حد ممکن مراقب هستم       .  از نامه ات متشکرم    
بله ما می توانيم نشريه ماهانه       .  از توجه ا ت متشکرم     

روشنگر را که در مورد مذاهب است برای همه                       
در ضمن سعی    .  عالقه مندان در داخل ايران بفرستيم       

کنيد از ايران برای ما مطلب بفرستيد تا اين نشريه                   
 ■.  پربار تر  شود

 
 متشکرم    سيامک ستوده 

 
 
 
 
 

DOSTE GERAMI , 
ba salam.man yek hamvatane irani hastam 
ke dar astaneh sale jadid dastanm ra be 
tarafe shoma deraz kardeham va az shuma 
mikhahm ke agr tvane mali darid dastam 
ra pas nadahid beandazeh yek shab ke ba 
khanvadehtan be restoran mirid va kharj 
mikonid bray shad kardane dele khan-
vadehie befrstid ta man betavanam ba 
komake shoma jarahi kamaram ra anjam 
daham va be yarye khoda sare kar 
beravam va sharmandeh khanvadeham 
nashavam man hich kas ra nadaram ko-
makm konad shoma ra be jane bachehatun 
mara komak konid bekhuda man geda 
nistam vali bekhatere zayeh kamary ta-
vane istadan ra nadaram mayek khane-
vadeh 4nafari hastim ke dar kharabe 
bedoneemkanat zendegi mikonim shoma 
ra be jane azizantan mablaghi ma ra ko-
mak konid hamishe khudam va khan-
vadeham duaaytan mikonim(banke melie 
iran shubehe (6311) hesabe jaria saba)
(bename: ghulamreza lughmani)  
(shomareh.hesabe 0100932369006 ) sho-
mara be khuda kumakam kunid ham dar 
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 آدرسهاي تماس با روشنگر
 چك كمك مالي خود را به نام روشنگر  

 . و به آدرس هاي زير ارسال نمائيد
و يا از شماره حسابهاي زير براي واريز 

 .كمك مالي خود استفاده نمائيد
 آمريكا

JPMorgan Chase Bank 
Chicago, Illinois 60670 

Rowshangar 
71000013: “ 7 34658362 ”  

 كانادا
TD Canada Trust 
Name: Roshangar 

Acct. # 03152 004 7906 – 5218649 
ABA ( Rout No. ) : 026009593 
Switch Code: TDOMCATTTOR 

 :درس هاي پستيآ
 كانادا
CEES 

P.O. BOX.  55338 300 Borough Dr. 
Scarborough ON. M1P - 4Z7  

CANADA 
Tel: 416-726-1166 

rowshangar1@yahoo.com 

 آمريكا
P.O. BOX. 3785   BARRINGTON  

  IL  60010-9998 USA 
Tell: 773-656-9107 
Fax: 310-358-9991 

:ليست كمك هاي مالي  
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 نامه ها

  

ايران و گروهای اپوزيسيون غير از گفته  ی باال می             
بايد هر چه سريعتر راهی برای آزادی ايران             .  باشند

که خود جرقه ای برای آزادی منطقه می شود پيدا                    
 . کرد

 کيوان کيان
 

 

 
 با سالم خدمت استاد ستوده

ساله از تهران، برنامه های شما         27عليرضا هستم ،    
سؤال بنده   .  از کانال يک را می بينم و لذت ميبرم                 

شما برای عالقمندانی مثل من که به کتابهای          :  اينست  
شما دسترسی ندارند و شديدا مشتاق مطالعه آنها                        
هستند چه فکری کرده ايد؟ خواهش می کنم مرا از                  

   عليرضا. دانش خود بی بهره نگذاريد

 .خواننده عزيز سالم ، از ابراز لطف تان ممنون 

من ودوستانی که با من در به راه انداختن روشنگر                
همکاری می نمايند، تالش می ورزيم تا به وسايل                    
گوناگون مشکالت دوستان خواننده را رفع                                   

يکی از آن راه ها نشر مجدد کتاب ها در                       .نماييم   
روشنگر وبدان وسيله انتقال آنها به سايت روشنگر                

اميد است اين حداقل کمک ما به خوانندگان        .  می باشد   
 ■. ارجمندی چون شما ، خالی از مفاد نباشد 

 
 سيامک ستوده

 

 

 ا
 ستاد گرامی آقای سيامک ستوده

 
که    ما واقعا استفاده می کنيم از تجربيات شما برای اين
ا        ود و ت بدانيم چه بوده ايم و چه هستيم و چه خواهيم ب
ام             ج ی ان ت م حرک ي ريشه خودمان را نشناسيم نمی توان

ود                د ب ه خواه وران ورک ان ک م ت ول     .  دهيم و حرک ه ق ب
اگر سياست و    :  رهبرمان عبداهللا اوجاالن،که می گويد

د     . صداقت در هم آميخته شود انسانيت به وجود می آي
د                  ا را داري عيت ه ه واق اآلن شما سياستی را داريد ک
ی                           ل ا يک انسان خي د و اآلن شم ي وي برای ما می گ

د               ي ت ان من هس وفق و     .  بزرگی درذهن من و دوست م
 ■          . پيروز باشيد

 دوستدار شما   از دبی   

 

دالر كه به روشنگر كمك  20با هر 
نسخه بر تيراژ آن  300مي كنيد  

افزوده مي شود و شما امكان 
خرافه زدائي از ذهن همين تعداد 

 از افراد را  فراهم مي سازيد



 

 

 ADTآالرم سيستم 
 

 . تخفيف بگيريد %  25از بيمه خانه تان تا   ADTبا آالرم سيستم 
 .ما تنها سيستم آالرم و نگهباني از خانه به شما نمي دهيم   ADTدر 

 توسط ساعته  24روز هفته و  7با مانيتور كردن خانه  
 متخصصين خود، ما همچنين به شما در ازاء خيلي 
 .كمتر از آنچه انتظار داريد، آسايش خيال مي بخشيم

 
 در خدمت شماست  ADTاز نصب گرفته، تا مانيتورينگ و مراقبت فني، 

 . تا با حراست از خانه و عزيزان شما امنيت خانوادگي تان را تامين نمايد
 دالر تخفيف و دو ماه  100هم اكنون با من تماس بگيريد و از 

 . سرويس مجاني استفاده نمائيد


