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ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﻴﺮ:

ﻓﺮار از ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ

درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﺪار ﻓﺮزﻧﺪان” ﭼﻪ ﮔﻮارا ”
از اﻳﺮان و ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺘﻲ ﺗـﺤـﺖ
ﻋﻨﻮانِ ) ﭼﻪ ِ ﻣﺜﻞ ﭼﻤﺮان ! (  ،روﺷﻨﮕﺮ
ﻧﮕﺎﻫﻲ دارد ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ :وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻪ ﮔﻮارا ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ
ﺗﻮ دﻫﻨﻲ ﻣﻴﺰﻧﺪ “

ادامه در صفحه 8

اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺎوه در ﺳـﺎﻳـﺖ
اﺧﺒﺎر روز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣـﺔ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮوري ﺧـﻮاﻫـﻴـﻢ
داﺷﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺔ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﺮاﻣﻲ
) ﻛﻴﺴﻮ ﺷﺎﻛﺮي( ﺑﻪ آﻟﻴﺪا ﮔﻮارا.

)(Continued on page 2

ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﻛﺎرل ﻛﺎﺋﻮﺗﺴﻜﻲ )ترجمه احمد خزاعی(
دفتر نخست :شخص مسيح
) بخش دوم :منابع مسيحی (
آي ا م نابع مس حي ی س ليی از اط ال عتا ر ،ا باغ نای ھ ر
چه تمامتر ،در دسترس ما نمی گذارند؟ آيا ان ج ي ل ھ ای
چھارگانه گسترده ترين توص ي ف را از آم وزش ھ ا و
اعمال مسيح بدست نمی دھند؟ درست اس ت ک ه اي ن
توصيفھا گسترده ان د ،ام ا مس ئ ل ه ق اب ل ق ب ول ب ودن
آن ھ اس ت .ن م ون ه دس ت ب ردن در ک ت اب ي وس ف وس
نشاندھنده ويژگی تاريخ نويسان باستانی مسيحی اس ت
که چيزی نيست جز بی تفاوتی کام ل آن ھ ا نس ب ت ب ه
حقيقت  .آنچه اين تاريخنويسان به آن عالقمند بوده ان د
نه حقيقت بلکه تحت تاثير قرار دادن بوده اس ت و از
ظ راف ت چ ن دان ی ھ م در ان ت خ اب وس ي ل ه ھ ايش ان
برخوردار نبوده اند .منصفانه ب اي د پ ذي رف ت ک ه اي ن
تاريخ نويسان در دوران خ ود در اي ن م ورد ت ن ھ ا
نبوده اند .متون مذھبی يھودی از معيارھ ای ب االت ری
بر خوردار نيست ،و گرايشھای ع رف ان ی "مش رک"
)(Continued on page 8

ﻫﺮدو ﻧﻘﺎب ﭘﻮش !

ھمانطور که می دانيد از ماه گذشته ،روشنگر
انگليسی از  4صفحه به  8صفحه افزايش يافت و
در آمريکا چاپ و توزيع آن از روشنگر فارسی
جدا و مستقل شد .بنابراين ،اکنون روشنگر
انگليسی می تواند به راحتی راه خود را به سوی
مجامع و مکانھای غير فارسی زبان ،بخصوص
اقليتھای اسالمی در آمريکا و کانادا که بشدت تحت
تاثير توھمات اسالمی و فعاليت ھای تبليغی فعالين
مذھبی قرار دارند باز نمايد و به حربه ای موثر در
مبارزه با آنھا و روشنگری اذھان مسلمانان غير
فارسی زبان تبديل گردد .از اين رو ،الزم است
ھمه شما دوستانی که با توزيع روشنگر نقش مھمی
در مبارزه بر عليه مذھب و خرافات ايفا می نمائيد،
توزيع روشنگر در مجامع غير ايرانی را نيز با
جديت در برنامه کار خود بگنجانيد .کتابخانه ھا
يکی از محل ھائيست که ميتوانيد با موافقت آنھا
نشريه را در آنجا در بخش رايگان مجالت
بگذاريد .دانشگاه ھا محل مھم ديگريست .اگر
خودتان دانشجو نيستيد ،از دوستان دانشجويتان در

دنباله مطلب در صفحۀ 6

آﻟﻴﺪا و ﻛﺎﻣﻴﻠﻮ ﮔﻮارا در اﻳﺮان

ﻛﺎﻓﻜﺎ وﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ

روز يکشنبه  14اکتبر ،2007
حدود  15نفر از اعضاء يک
گروه نئونازی موسوم به "گارد
آريايی" ،در حاليکه شعارھايی مبنی بر
"حقوق برابر" و "رای عادالنه؟" حمل ميکردند،
جلوی پله ھای شھرداری کالگری در استان آلبرتا
يک تجمع اعتراضی برپا کردند .اين گروه در حاليکه
صورتھايشان را پوشانده بودند برای ابراز مخالفت
خود با يک قانون کانادايی که به زنان مسلمان حق
ميدھد در حوزه ھای رای گيری ،در حاليکه
"بورکا" )روبندی که ھمه صورت را بغير از چشمھا

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زن
در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﻨﺘﻲ

) ﻣﻴﺸﻞ ﻟﻮوي ( برگردان :ناصر پيشرو
وانه ب ه
را ن م ي ت
آثارک اف ک
استکهکهآث ار
بھروشناست
روشن
دک ت ري ن ی
نميتوان ب
کافکاا را
سياسی
دکترينی
برخی ي ت وان ب ه
که را ن م
چندک ا
داد،ھر ک اف
تقليلک ه آث ار
اس ت
سياسيروش ن
تقليل ن ب
سياسی چ ن ي
دکترينیا ن ي ز
از آنھ
ا ،ب رخ ی از
داد،اشھ نرد.چکن داف کک ه
بلکه شخص ي ت
نميکند،
ديسکورسھ اخلق نميکن د،
کافکا،
خلقباشند.
ديسکورسچنين
آنھا نيز
شخصيتھا مو ي آف ري ن
ش راي ط را
ارشاو در آث ارش
درآثن د.
شرايط د.را اوميآف ري
وبلکه
درونیی و ح ال و
افکارار درون
احساسات ،رفتار برآمده از اف ک
حال و
ميکند.ق ول ل وس ي ن
تشريح د .ب ه
روحیريراح م ي ک ن
ھوایرا تش
روح ی
وھوای
ک
ي
ول
ب
م
س
دنيای
"
:
به
گلدمن
لوسين
قول
گلدمن" :دنيای سمبوليک ادبيات ،قابل تقليل به جھ ان
ادبیوژي ک
جھاناثرايدئول
قابل تقليل
ادبيات،
ادبيات ،برخالف
گفتمانبهنيست.
ايدئولوژيک
رخ مالف
ادب يس فات،
گفتمان
وع ه¬ای از
ی ،بم ج
ادب یو ف ل
اثراس ی
نيست.س ي
دکترين ھای
مفاھيم مجرد نيست ،بلکه کشف خيالی جھان 920

اجبار سنت و مذھ ب ،ن ق اب پ وش
يکی را با
ِ
کرده اند تا نمود محروميتش باشد از آزادی،
اما ديگری به اختيار ن ق اب پ وش ش ده اس ت
برای محروم کردن از آزادی !

دکترين ھای سياسی و فلسفی ،مجموع ه ای از
مفاھيم مجرد نيست ،بلکه کشف خيالی ج ھ ان
مشخصی از پرسوناژھا و اش ي ا اس ت".ام ا
جستجوی پيوندھ ای آش ک ار و ن ھ ان ب ي ن
روح ي ه ق درت س ت ي ز،درک آزادم ن ش ان ه
)ليبرتر( و ھمدلی س وس ي ال ي س ت ی اش از
طرفی و اصول نوشت اری اش ،از ط رف
ديگر غير مجاز نيست .در اينج ا راه ھ ای
ورود ويژه ای وجود دارند که ميتواند چشم
)(Continued on page 5

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

ﻣﺮدﺳﺎﻻرى و ﺳﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن
) بخش نھم (
ھمانطور كه در بخش گذشته ديديم زنان صرفنظر از
اينكه به چه طبقه اى تعلق داشتن د ب ھ ر ح ال ب خ اط ر
جنسيت شان تحت كنترل  ،اس ت ث م ار و س ت م م ردان
قرار داشتند  .اين نوع سلطه كه بر پايه جنسيت ق رار
داشت سيستم مردساالرى ناميده مى شد ك ه دام ن ه آن
بسيار فراتر از يك طبقه اجتماعى معين مى رفت .
در واقع در جامعه  ،گروه ھا و طبقات متفاوتى وجود
داش ت ن د ك ه ھ ر ك دام از ل ح اظ ق درت و م وق ع ي ت
)(Continued on page 6

2

ماھنامۀ روشنگر  .سال اول  .شمارۀ نھم نوامبر ٢٠٠٧
سخن سردبير...

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻴﺶ از  600ﺗﻦ
از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ،
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ
روﻧﺎك ﺻﻔﺎزاده
ﺷﻨﺒﻪ  28ﻣﻬﺮ 1386

روناک صفارزاده
بيش از ده روز از ھجوم مأموران امنيتی
سنندج به منزل روناك صفازاده از فعاالن
حقوق زنان و عضو »كمپين يك ميليون
امضاء برای تغيير قوانين تبعيضآميز »در
اين شھر و دستگيری وی میگذرد .اين در
حالیست كه نه تنھا تا كنون ھيچگونه
اطالعی از محل بازداشت روناك در اختيار
خانوادهاش قرار داده نشده بلكه مادر ايشان
در مراجعه به نھادھای قضايی جھت آگاھی
از وضعيت فرزند خود با انواع توھينھا از
سوی مسئوالن مربوطه مواجه گشته و حتی
در مواردی نيز مورد تمسخر قرار گرفته
است .ما امضاءكنندگان اين بيانيه ضمن تائيد
خواستهھای حقخواھانه و فعاليتھای
مسالمتجويانهی روناك صفازاده و ديگر
فعاالن كمپين يك ميليون امضاء كه چيزی
جز درخواست برای تغيير قوانين
تبعيضآميز و جمعآوری امضاء جھت
رسيدن به اين ھدف نيست و با آگاھی از
تبعيض مضاعفی كه قانون بر زنان ُکرد روا
میدارد ،بازداشت غيرقانونی روناك
صفازاده و برخورد غيرانسانی با مادر ايشان
را محكوم نموده و خواستار روشن شدن
وضعيت كنونی وی و آزادی سريع و بدون
قيد و شرط او ھستيم.
امضای صدھا تن از م داف ع ي ن ب راب ری زن
منجمله روشنگر که بدليل محدوديت صفحات

روزنامه قادر به چاپ آنھا نشديم ■.

ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺮاﻗﻲ
 18اکتبر 2007
اين برادر کوچک رعنا رشيد است.
خود رعنا زير پتو روی تخت بغل
ديوارخوابيده است .رعنا ،به ھنگام
مرگ 17 ،ساله بود.

رعنا را نيرو ھای مزدور شيعی-
امريکا دولت عراق امروز صبح در
بقوبه به ضرب گلوله کشتند

)(Continued from page 1

اين مورد مدد بگيريد و ما را نيز در جريان اين کار
قرار دھيد .بعالوه ،امروزه شما می توانيد با ھر فرد
کانادائی يا آمريکائی يا بنگالدشی و پاکستانی در
مورد مذھب بحث نموده و روز بعد يک نسخه از
روشنگر را به او بدھيد .توجه داشته باشيد نفوذ در
ميان اقليتھای مسلمان بسيار مھم است .زيرا اگر شما
تنھا يکی از آنھا را به سوی نشريه جلب نموده او را
به فعال روشنگر تبديل کنيد ،و يا حتی يکی از آنھائی
را که قبال اين تحول را از سرگذرانده پيدا نمائيد،
آنوقت خود آن شخص به يک عنصر فعال در ميان
مسلمانان کاميونيتی خود برای پخش روشنگر تبديل
خواھد شد .باين ترتيب ،شما بايد در کنار پخش
روشنگر فارسی ،برای توزيع مرتب نسخه انگليسی
آن نيز شبکه ای از روابط شخصی و غير شخصی
را در اطراف خود بوجود بياوريد .محل سوم محل
اجتماعات غير ايرانی مانند محل تظاھرات و جلسات
اجتماعی يا سياسی است که محل ھای مناسبی برای
پخش روشنگر انگليسی می باشند.
نکته ديگر اينکه ما بايد به تدريج ،ھر چه بيشتر
نشريه روشنگر را به وسيله يک فعاليت مشترک و
ھمگانی تبديل نمائيم .البته ،ھم اکنون روشنگر به
چنين نشريه ای که بر ھمين اساس توليد و پخش می
شود ،تبديل شده است .يعنی موضوع فعاليت جمعی
شبکه وسيعی از افرادی را که مقاالت آنرا تھيه
نموده ،در کنار ھم گذارده و به چاپ رسانده ،در
سرتاسر آمريکای شمالی توزيع می نمايند،تشکيل می
دھد .گرداگرد اين جمع که در اياالت مختلف آمريکا
و کائادا پراکنده و مشغول نشر و پخش روشنگر می
باشند ،يک جمعيت  25ھزار نفره از خوانندگان آن،
و شايد ھم اگر ھر شماره را دو نفر بخوانند50 ،
ھزار نفره ،آنرا می خوانند و مطالب آنرا با اطرافيان
خود در ميان گذارده ،مورد بحث قرار می دھند.
بنابراين مالحظه می کنيد که روشنگر محصول و
باعث چه فعل و انفعال وسيعی در جامعه می باشد.
بی شک اين فعاليت با چنين دامنه ای نمی تواند از
چشم حزب ﷲ دور بماند .اما حزب ﷲ چه می تواند
بکند .از آنجا که از طريق روشنگر صرفا يک
مبارزه فرھنگی و نظری می کنيم ،آنان نيز اگر
بخواھند به مقابله مؤثر با آن بپردازند ،بايد بر عليه
مطالب آن استدالل نموده و بنويسند .ولی ھمه ما می
دانيم که مذھب در برابر حقيقت و استدالل پايش
ب حقيقت ھراسان
چوبين و مانند موريانه از نور آفتا ِ
است .جز اينکه فرار نموده برای جلوگيری از ذوب
شدن در سوراخی بتپد چاره ای ندارد .آنھم در برابر
يک چنين تھاجم وسيع  50ھزار نفری  ،و بدتر از
ھمه در برابر مطالب روشنگر که ھمگی مستند و
علمی و بدون جار و جنجال و توھين و بھانه دادن به
دست مخالفين اند .باين خاطر است ،که تمام دستگاه
عريض و طويل مذھبی در کانادا و آمريکا با اين
ھمه مساجد و کانال ھای تلويزيونی رنگارنگ
اسالمی و مسيحی و غيره ،و جرايد رنگارنگ شان
کوچکترين مطلبی برای گفتن و نوشتن در مقابله با

مطالب روشنگر ندارند .در عوض ،ھر چه دلتان
بخواھد از زور و تھديد و دروغ پردازی و شايعه
پراکنی در مورد آن خوداری نکرده و نمی کنند .اول
سعی نمودند با تھديد مغازه ھا به نخريدن از آنھا مانع
پخش روشنگر شوند .وقتی که نتيجه نداد به شايعه
پراکنی در اين مورد که گويا روشنگر به ائمه
اطھارشان توھين می کند جار و جنجال به راه
انداختند .و اين در حالی بود که در روشنگر ممکن
نبود حتی يک کلمه توھين به کسی پيدا کرد .بعد
متوسل به تھديد شدند و بعضی کارکنان آن منجمله
مرا تھديد به مرگ کردند .وقتی اين ھم نتيجه نداد،
حاال در کمال نااميدی بعضی از آنھا در بعضی
مغازه ھا انبوه مجالت ديگر را روی بسته ھای
روشنگر گذارده روی آنرا می پوشانند که کسی آنرا
پيدا نکرده و نخواند .واضح است که ھمين کارھا و
منجمله اين تاکتيک آخری خود نشان دھنده اينست که
اينھا با اين ھمه علم و علما و فقه و فقھايشان قادر به
پاسخگوئی به مطالب روشنگر نيستند .بايد از آقا و
خانمی که اين کار را می کند پرسيد که خانم و آقای
محترم ! چرا بجای اينکار نمی رويد از رھبران خود
بخواھيد که با مقاله نوشتن در مورد مطالب روشنگر
و نشان دادن بی پايه بودن مطالب آن ،شما و امت
اسالم را از شر روشنگر و زحمت جابجا کردن بسته
ھای مجالت ديگر و گذاردن آنھا روی بسته ھای
روشنگر خالص نمی کنند؟ شما که مجھز و مؤيد به
کالم خدا ھستيد؟ تازه اگر خود شما ھم قدرت فکری
برای پاسخگوئی و بحث و استدالل را نداريد ،خدای
قادرتان که بايد عرضه گذاشتن چھارتا کلمه حسابی
را در دھان شما داشته باشد .مگر بنا به داستانھای
خودتان موسی و محمد ھنر سخن گفتن و فصاحت
کالم را از خدايشان نگرفتند؟ واضح است که بزودی
اين چند نفر ھم از اين کار خود سرخورده و نااميد
ميشوند ،زيرا ھر بار که دست به اين عمل زشت و
جبونانه بزنند ،حداقل چند نفری از دستداران 50
ھزار نفری روشنگر در مغازه ھا وجود دارند که
کار آنھا را خنثی نموده و نسخه ھای روشنگر را از
زير بار سنگين جھل و خرافات بيرون کشيده در
معرض ديد ديگران قرار دھند .و سرانجام اينکه ما
قصد داريم روشنگر را در ترکيه و پاکستان نيز چاپ
و توزيع نمائيم .مخارج چاپ آنرا ما خودمان از اينجا
از محل کمک ھای شما می پردازيم و تنھا به چند
نفر آدم فعال و آماده بکار نياز داريم تا وقتی ما
روشنگر را برای چاپ به چاپخانه در ترکيه و
پاکستان ای ميل کنيم ،فردای آنروز آنھا نسخه ھای
آنرا از چاپخانه مزبور دريافت و توزيع نمايند .از
اينرو ،با دوستان عالقه مند خود در اين کشورھا
تماس گرفته و در صورت آمادگی ما را از وجود آنھا
مطلع سازيد .ھم اکنون يکی از خوانندگان شريف و
انسان دوست روشنگر تامين مخارج ماھيانه روشنگر
در ترکيه را تقبل نموده و ما در انتظار فرد شريف و
مبارز ديگری ھستيم که قبول مخارج چاپ روشنگر
در پاکستان را نيز به عھده گرفته به ما اطالع دھد.
www.siamacsotudeh.com

ماھنامه روشنگر
سردبير :سيامک ستوده
ويراست ار  :عليرض ا داراب ی
س ر پ ر س ت س ا ي ت  :ن ا ھ ي د پا ک ن ھ ا د
امور فنی و صفحه آرايی :وداد پايا
عکاس :اميرايوب ابراھيمی قاجا ر
تيراژ:
تورونتو  ، 8000مونترال 2000
شيکاگو  ، 5000کاليفرنيا 5000
واش ن گ ت ن ،م ري ل ن د  ،وي رج ي ن ي ا 5000
rowshangar1@yahoo.com

کانادا
Tel: (416) 726-1166

آمريکا
Tel: (773) 656-9107
Fax: (310) 358-9991
پيامگير سردبير روشنگر در آمريکا
310-358 9991
rowshangar@hotmail.com
ھمکاری شما روشنگر را پربارتر خواھد کرد

برای ما ،مقاله ،خبر ،شعر ،طنز ،طرح و
کاريکاتور بفرستيد.
روشنگر دراصالح و کوتاه کردن مقاالت با حفظ
مفھوم آزاد است.از پس فرستادن مطالبمعذوريم.
مطالب خود را فقط با ايميل و بفارسی بفرستيد.
از دريافت مطالب غير از طريق ای ميل معذوريم.
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ﺷﺒﻴﺨﻮن ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺋﺪ

ﻻرش وﻳﻠﻜﺲ

ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺷﻴﺪ ي

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮﻃﺮح ﻫﺎﻳﺶ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞﺷﺪه ﺑﻮد

در ماھھاى اوت و سپتامبر جامعه سوئد شاھد ھجوم
ارتجاع اسالمى به بھانه يك كاريكاتور بود
ـ كاريكاتورى از محمد پيغمبر اسالم .سوئد كشور
كوچكى است .باصطالح در شطرنج سياسى جھان،
كمتر جاى پاى چشمگيرى را ميتوان از آن مشاھده
كرد .آقاى الرش ويلكس ،ھنرمند خالق كاريكاتور
جنجال آفرين ھم خود از ھنرمندان درجه چندم اين
جامعه بحساب ميايد .خود كاريكاتور ،چه از نظر
منتقدين و چه حتى از نظر خود طراح  ،نه در فرم و
نه در محتوى ،حامل ارزش ھنري چنداني نبود.
روزنامه محلى در شھر كوچك انتشار اين كاريكاتور
از اين چھارچوب "كوچك" فراتر نمي رود .اما ھيچ
چيز مانع يك حمله ،يك يورش وسيع ارتجاع اسالمى
به كل اين جامعه نگرديد .بعد از يك ماه كشمكش پر
سر و صدا ،به نظر ميرسد آبھا از آسياب افتاده
باشد .دو ھفته قبلتر كاريكاتوريست مورد نظر،
مجبور گرديد بار و بنه خود را به سوى زندگى
مخفيانه بپيچد .ھفته قبل سخنگوى بزرگترين نھاد
اسالمى سوئد به عنوان ميھمان رسمى مراسم
بازگشايى ساالنه مجلس در صفحه تلويزيونھا ظاھر
گرديد .روز گذشته ،سالن ويژه ساختمان مجلس ،در
حاليكه مثال دختران خردسال روسرى به سر در
كريدورھا بازى ميكردند ،ميزبان مراسم رمانيتك
افطار بود .كسى چه ميداند ،شايد اين صحنه ھا خود
گوياى پايان كشمكش باشد.
كشمكش جلوه ھاى خطرناكى از تھديدھاى گروھھاى
تروريستى اسالمى را ھم به خود گرفت .كشمكش بر
سر آزادى بيان متمركز گرديد .نه فقط دولت ،بلكه
جامعه سوئد تمايل و اشتھايي چه براى نبرد و چه
براى پيروزى را از خود نشان نداد .ميشود اميدوار
بود كه اين جامعه بال را از سر گذرانده باشد ،ھر
چه بود اما "آزادى بيان" پيروز صحنه نبود.
تظاھرات اعتراضى ھفتاد نفر مسلمان معترض و
جريحه دار از انتشار كاريكاتور ،استارت تحرك را
زد .اعتراض رسمى دولت جمھورى اسالمى كه
بطرز تعجب آورى ،مبادى آداب بود ھنوز خبر را از
چھارچوب ستونھاى حاشيه اى رسانه ھاى سوئد
فراتر نمي برد .دخالت بيست و چھار ساعت بعدتر
از جانب احمدنژاد ،آنھم با چاشنى ھميشه آشناى
"توطئه ھاى صھيونيسم" گوش سياستمداران سوئد را
مي پيچاند كه مساله را بايد جدى بگيرند.
دو روز بعدتر پرچم سوزان مجاھدان پر شور
پاكستانى نگرانى نسبت با باالگرفتن تشنجات را به
ھمراه داشت .نفسھا در سينه حبس شد ،آماده باش
براى حمله احتمالى و قريب الوقوع به سفارتخانه ھا
از جمله در تھران و كراچى مشھود بود .دولت سوئد
و ھمه سياستمداران در صدد ھمه "اقدامات الزم"
براى آنچه كه كاھش تشنج اسم گذاشته بودند ،چشم به
تھران دوخته بودند كه ببينند روند اوضاع به كجا
خواھد رفت.
نشست وزراى خارجه كشورھاى اسالمى – مرجعى
كه به ندرت بر سر موضوعى مي توانند توافق داشته
باشند – بيانيه شديدالحنى را به اتفاق آرا مستقيما
خطاب به دولت سوئد صادر كرد .آزادى بيان ،ھدف
آشكار براى حمله ارتجاع اسالمى قرار گرفت.
اينھا مي خواستند كه اسالم از انتقاد و ھر گونه خدشه
اى مصون نگه داشته شود .اسالميون تند و تيز
بودند .آنھا خواھان محكوم كردن رسمى انتشار
كاريكاتور از طرف دولت ،اعالم قوانين تازه در
ممنوع ساختن توھين به مقدسات اسالمى و حتى تنبيه
روزنامه چاپ كننده كاريكاتور گشتند .اما در عين
حال راه را براى توافق باز نگه داشته بودند .ايجاد
يك كميسيون دايم در مجلس براى مقابله با احساسات

ضد اسالمى در جامعه از امتيازات مورد نظر بود.
آقاى فردريك راين فلد ،نخست وزير سوئد با پرچم
"ھمزيستى احترام آميز" به استقبال تشنج رفت .او
حساب دولت و سيستم حاكم را از حساب رسانه ھا،
كه دولت در سوئد در مندرجات آنھا دخالتى ندارد،
جدا كرد .ايشان با "درايت" و با درس ھاى تجربه
كاريكاتورھاى سال قبل تر در دولت ھمسايه –
دانمارك – روساى مجامع اسالمى و سفراى
كشورھاى اسالمى را فراخواند .طنز تلخ و وارونگى
ماجرا در اين جا بروز پيدا ميكرد كه به ناگھان و با
يك چرخش "جامعه مسلمانان" قربانى قلمداد ميگشتند!
كل كشمكش به صحنه اى تبديل گرديد كه گويا
مسلمانان ،مسلمانان بيگناه مشغول در انجام وظايف
شھروندى ،بى جھت مورد اھانت و تحريك قرار
گرفته اند .مسلمانان قربانى در اين صحنه چيزى جز
كمى "احترام" چشم داشت ديگرى نداشته و ندارند.
مگر نه اينست كه در اين كاريكاتور ،پيغمبر اسالم به
شكل سگ ،درست حيوانى كه اين دين به آن بشدت
حساس است ،تصوير مي گشت؟ مگر نه اينست كه
اين توھين درست مصادف با ماه رمضان صورت
ميگرفت؟ به اين ترتيب ،كاريكاتور ،پديده آزادى
بيان ،تھاجم اسالميون و حقوق شھروندان در ميان
دست و پا گم شدند.
شعبه تروريستى اسالمى وابسته به القاعده در
عراق ،به رھبرى شخصى به نام "البغدادى" ابعاد
مساله را دگرگون ساخت .اين گروه براى سر
ھنرمند كاريكاتوريست و براى سر سر دبير روزنامه
منتشر كننده ،در تھديد آميز ترين و جنايى ترين
فرمول بندى ممكن ،جايزه تعيين كرد .شھروندان
سوئدى در تمام دنيا مورد تھديد قرار گرفتند .منافع
اقتصادى و تجارى شركتھاى وابسته به سوئد در
ليست سياه تروريسم اسالمى جاى داده شدند.
به ناگھان ھمه رسانه ھاى دنيا ،و كل جامعه سوئد در
بھت فرو رفتند .اين تھديدات جدى گرفته شدند.
مسئوليت دولت در قبال شھروند خود غير قابل انكار
بود .تروريسم اسالمى يقه دولت را درست در مقابل
پرنيسپ ھاى اساسى گرفته بود .اگر مي شد در محل
مسجد مركزى شھر با سفراى كشورھاى اسالمى و با
نمايندگان نھادھاى اسالمى به صورت كامال احترام
آميز مالقات و مذاكره را سازمان داد و با آن پز ھم
داد ،اينجا ديگر رسما پاى تروريستھا در ميان آمده
بود .اما اين بحران  ،در اوج خود  ،يكبار ديگر
كنترل گرديد.
تعجب نكنيد كه كنترل اوضاع و كاھش تشنج ،باز
ھم با كمك اسالميون صورت مي گرفت ،و صد البته
در سايه تدابير "ھمزيستى محترمانه" دولت! جناب
البغدادى و شركا در عراق عربده مي كشيدند و در
استكھلم برادران مبادى آداب ھمان خانواده ،باج اين
تھديد و سرگردنه بگيرى را طلب مي نمودند .بايد ھر
بيينده اى را متعجب ساخته باشد كه چگونه در كنار
چاپ گزارش از نگرانى عميق ھنرمند كاريكاتوريست
و روزنامه نگار بخت برگشته و در كنار قيافه دست
و پاچه ترس آلود كاركنان شركتھاى متبوع سوئد در
خاورميانه ،جريانات اسالمى ھمچنان تك و تاب
طلبكارانه شان بجاى خود محفوظ بود.
گزارش از ماه رمضان با گزارشات مربوط به لزوم
اختصاص حمايتھاى دولتى در بازسازى مساجد و
امثالھم بازار گرم خود را در رسانه ھا حفظ ميكرد.
شركت رئيس بزرگترين نھاد اسالمى شھر استكھلم
در ميان ميھمانان رسمى بازگشايى ساالنه مجلس شايد
گوياترين سمبل گستاخى به حساب بيايد .ھمه اين
نھادھا البته كه تھديدات گروه البغدادى را محكوم
ميساختند .منت اين نھادھا براى تالش در

جھت تجديد نظر برادران "جريحه دار" در گروه
البغدادى براى پس گرفتن فتواى قتل كاريكاتوريست
واقعا تماشايى بود و انعكاس "تشكر آميز" رسانه ھا
از اين نھادھا تماشايى تر! منجى گرى اين نھادھاى
اسالمى بقول خودشان در اين نھفته بود كه دولت
سوئد و نھادھاى اسالمى از آنچنان حسن نيت و
اعتماد و سوابق خوبى برخوردارند كه لزومى ندارد
برادران البغدادى از حد دندان قروچه فراتر
بروند! اين عبارات با حرف درشت و براى آرامش
خيال افكار عمومى مكررا در رسانه ھا نقش بستند!
صد البته دولت سوئد ،و ھر دولت ديگرى در خنثى
كردن جانواران اسالمى از نوع البغدادى حق دارند
انواع ابزارھا را بكار بگيرند .صد البته بايد
خوشحال بود كه دست البغدادى از جان و مال و
شغل و امنيت مردم در ھمه دنيا كوتاه گردد .اما
راھش روشي که دولت سوئد و ديگر دول
بورژوايي اروپا در پيش گرفته اند نيست.
اين وضعيت محصول عقب نشيني ھاي مکرر در
مکرر و امتياز دادنھاي بيشتر و بيشتر اينھا به
اسالم سياسي بوده است .انعطاف دولت و جامعه
سوئد در مقابل اسالم سابقه دارتر و وسيعتر از آن
بوده است که اين دولت بتواند حتي در مقابل تعرض
اسالم سياسي از آزاديھاي بيان شھروندان اين جامعه
بطور موثري دفاع کند .بيجھت نيست كه در تمام
طول كشمكش ،ھمه احزاب پارلمانى و از جمله
اپوزسيون "چپ" لب نگشودند .براى مراجع رسمى
ھنرى و ادبى ،براى مراجع دفاع از حقوق بشر،
مراجع دفاع از حقوق شھروندان و غيره واكنش
ديگرى بجز واكنش دولت متصور نبود .براى اينھا،
بيرون كشيدن گليم "سوئد" از دل بحران و از دست
"بليه" اسالميون مساله اصلى را تشكيل ميداد و نه
سرنوشت پديده آزادى بيان در مقابل تعرض
جريانات اسالمى .اين كشمكش بايد على القاعده به
ھر ھنرمند و شاعر و نقاش اين جامعه تفھيم كرده
باشد كه مرزھاى آزادى بيانش در مقابل ھمه كثافت
اسالمى را بيجھت به آزمايش نگذارد.
در كشمكش اخير ،سياستمداران سوئد و حتى
متاسفانه اليت روشنفكران آن نشان دادند كه تا
اطالع ثانوى تصميم به درافتادن با مرتجعين
اسالمى را ندارند .قربانى شدن آزادى بيان تنھا يكى
از نتايج اين تصميم است كه با چشم باز آنرا
ميپذيرند .نشان داد دود رشد جريانات اسالمى
مستقيما به چشم ھمه ،چه مھاجرين و چه ديگر
شھروندان جامعه ميرود.
كشمكش اخير نشان داد كه درافتادن با سموم و
جريانات اسالمى تنھا با تاكيد بر ھويت غير مذھبى
انسانھا و سکوالريزه کردن کامل جامعه مقدور
است .اين آن نقطه شروعى است كه رياكارى
سياستمداران سوئدى را رسوا ميسازد ،دست
ھمكارى با اسالم و دول و جريانات اسالمى را
كوتاه ميكند ،و ميتواند نيروى بيشترى را در
سطوح مختلف وارد ميدان نمايد.
الرش ويلكس ،ھنرمند خوبى نبود .كاريكاتور او
چنگى بدل نميزد .مشغله او در افتادن با ارتجاع
اسالمى نبود .او در صدد فشار به دولت براى قطع
دمسازى با اسالم و نتايج دھشتناك آن رو به كودكان
و جوانان و زنان مھاجر نبود .اما الرش ويلكس در
انتظار از دولت سوئد براى جربزه بيشتر در مقابله
با اسالم و ھشدارھايش در حمالت اسالم سياسى
محق بود■ .
مصطفى اسدپور
 ٢٥سپتامبر ٢٠٠٧

بی بی سی -سپيده زرين پناه
الرش ويلکس :من اگرچه به عقايد ديگران احترام
میگذارم ،اما از کشيدن اين طرحھا ناراحت و
پشيمان نيستم
عصر روز گذشته ١٨ ،سپتامبر ،در جلسهای که به
ھمت دو سازمان "اومانيستھای سوئد" و "اکس
مسلم" در سالن کنسرت راديوی سوئد برگزار شد،
"الرش ويلکس" ،طراح سوئدی و استاد رشته ھنر،
در مورد انگيزه خود از ترسيم طرحھايی که از نظر
برخی از مسلمانان جھان ،تصاويری اھانتبار نسبت
به پيامبر اسالم تلقی شده بود ،توضيح داد.

ھدف از برگزاری اين جلسه ،که با حضور بيش از
 ٢۵٠تن از عالقهمندان سوئدی و غير سوئدی
برگزار شد ،دفاع از آزادی بيان ،کنکاش در حوزه
حد و مرزھای آن و نقش مذھب به ويژه اسالم بود.
دريامجد"،
توسط"نيما
که
جلسه،
اين
گزارشگرايرانیتبار روزنامه پرتيراژ "افتون بالدت"
اداره میشد ،تحت کنترل پليس امنيتی سوئد )سپو(،
قرار داشت و ھنگام ورود به جلسه ،در مقابل در
ورودی ،دو ماشين پليس و تعدادی پليس و در داخل
سالن نيز دو يا سه محافظ حضور داشتند.
الرش ويلکس در ابتدای جلسه طرحھای مربوط به
پيامبر اسالم را که در روزنامه محلی "نريکس آله
ھاندا" در شھر "اورهبرو" سوئد چاپ شده بود به
حاضران نشان داد و گفت" :اين طرحھا ھستند که
چندان ھم زيبا نيستند ولی چاپ آنھا منجر به بروز
خشم و اعتراض در ميان برخی از مسلمانان جھان
شده است".
وی با تاکيد بر اين که در اروپا و آمريکا ھيچ
ممنوعيتی برای شوخی با مسيحيت وجود ندارد
ادامه داد" :من اگرچه به عقايد ديگران احترام
میگذارم ،اما از کشيدن اين طرحھا ناراحت و
پشيمان نيستم چراکه حق خود میدانم که بتوانم
حرف و انديشه خودم را مطرح کنم".
ھدف من پيش از ھر چيز اين بود که مرز
مناسبتھای سياسی در عرصه ھنر را بدانم و گمان
ھم میکردم که تماشاگران محدودی خواھم داشت
"الرش ويلکس" در پاسخ به اينکه ھدفش از کشيدن
اين طرحھا و ارائه آن در روزنامه محلی "نريکس
اله ھاندا" چه بوده ،با تاکيد بر اينکه ھيچگونه
دشمنیای با اسالم ندارد و روی برخوردش با
ضوابط سياسی -مذھبی است ،توضيح داد" :ھدف
من پيش از ھر چيز اين بود که مرز مناسبتھای
سياسی در عرصه ھنر را بدانم و گمان ھم میکردم
که تماشاگران محدودی خواھم داشت" .وی در اين
زمينه توضيح بيشتری نداد.
او گفت" :ممکن است ديگر به اين شيوه ادامه ندھم،
اما به کار خود پشت نمیکنم و از راھی که آمدهام
برنمیگردم".
طی ھفته گذشته" ،ابوعمر البغدادی" ،رھبر گروه
)(Continued on page 10
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البته اين فرض ماست ،و تصور نمی رود
گردآورندگان ديوان در کار خود چنين دقت ھايی به
کار بسته باشند .سھل است که حتی در تدوين غزل
ھا بی گمان به چگونگی معتقدات شاعر کمترين
توجھی نيز نداشته اند .و اين از ديوانی که امروز در
دست ماست آشکار است .۔ با وجود اين فرض می
کنيم که از ين نسخه ھا ابتدا فقط نسخ سوم تا پنجم
به دست نخستين گردآورندگان رسيده و چنان که
گفتيم  ،غزل ھا را از روی نسخ پنجم که بيتی اضافه
داشته به ديوان وارد کرده اند.
اکنون در نظر بگيريد که سی يا صد سال پس از
فراھم آمدن نخستين ديوان ،يکی از نسخ اول و دوم
غزل مورد نظر بر اثر اتفاقی به دست آيد.۔ طبيعی
است که يابنده آن ذوق زده ،بيت تازه يافته را به ھر
کجای غزل که توانست اضافه خواھد کرد بی اينکه
به تضاد مفھوم آن بيت اضافه نسخه پنجم و يا به
تکراری بودن قافيه و يا به ھيچ نکته ديگر آن توجه
کند.
بدين ترتيب است که می بينيم در سراسر ديوان در
بسياری از غزل ھا ابياتی ھست که بی گمان از خود
حافظ است ليکن با مفاھيم ديگری از ھمان غزل در
تضاد می افتد يا چنان از مايه کلی غزل پرت است
که يکسره غريب می نمايد  .نيز به ابياتی بر
ميخوريم که با نسخه بدل ھای متعدد ،ھمه انديشه و
شسته رفته  ،ھمه ژرف و زيبا  ،که به سادگی نمی
توان يکی را از آن ھمه بر نسخه بدل ھای ديگر
پذيرفت و باقی را کنار گذاشت و از آنھا چشم
پوشيد.۔ اين ابيات نيز ھمه از خود حافظ است.
حقيقت اين است که در حال حاضر می توان مدعی
شد از آن عده غزل ھای حافظ که از ميان نرفته و به
ما رسيده تقريبا تمامی نسخه پدل ھای اصالح شده و
جرح و تعديل شده و کاھيده يا افزايش يافته را در
اختيار داريم؛ معموال به صورت نسخه ھای مختلف
 ،و گاه مجموه عه ای از چند نسخه بدل را در
صورت واحدی از يک غزل چنان که مثال در نسخه
سودی ،اين ھر دو بيت را که به ھر حال يکی از آن
ھا صورت اصالح شده ديگری است در متن يک
غزل مشاھده می کنيم:
بعد از اين ما و گدائی! که به سر منزل عشق
رھروان را نبود چاره به جز مسکينی.
)که بيت سوم غزل است(
صبر بر جور رقيب چه کنم گر نکنم؟
عاشقان را نبود چاره به جز مسکينی
)که بيت ششم ھمان غزل است(
نسخ مختلف حافظ مطلقا از اين بابت مورد بررسی
و مقايسه با يک ديگر قرار نگرفته است ،حال آن که
اين بخشی از طريق صحيح دستيابی به ديوانی است
که به حق واالترين دستاورد شعر فارسی بايدش
شمرد.
پيش از اينکه اين يادداشت سردستی را به آخر برم
الزم است در باب اين متن ھم چند کلمه بگويم:
اين نسخه بر اساس نکاتی که عنوان شد ،در چند

مرحله فراھم آمده است .بدين ترتيب که نخست
رونوشتی از غزل ھای حافظ تھيه شده و آنگاه ھر
غزل ،کلمه به کلمه با ھر نسخه خطی و چاپی که در
دسترس بوده يا جائی سراغ کرده ام مورد مقايسه
قرار گرفته و اختالفات و تغييراتی که به نظررسيده
در جای خود يادداشت شده است بی اينکه ھيچ يک
از اين نسخ ۔ خطی يا چاپی و قديم و يا جديد ۔ از
بابتی برديگر نسخه ھا رجحان نھاده شده باشد.
از نسخه بدل ھا آن يک مورد قبول قرار گرفته که با
روال غزل متناسب تر ،به زبان و شگرد حافظ
نزديکتر و با مفھوم بيت ھماھنگ تر بوده است .در
عين حال نسخه بدل ھای مھم و در خور توجه نيز،
در حاشيه و يادداشت ھا )که در باره اش سخن
خواھم گفت( با دقت گرد آمده و ارائه شده است.
ھر غزل از لحاظ تداوم و توالی ابيات مورد دقت
قرار گرفته.
در اين مورد به کسانی که حاضر به قبول اين عقيده
نيستند می توان گفت  :اگر به راستی ابيات تداوم
منطقی نداشته باشند کار ما لطمه ئی به غزل ھا
وارد نمی آورد ،به خصوص که نشان داديم و ديديد
که به ندرت غزلی از حافظ را می توان يافت که در
نسخ مختلف توالی و ترتيب ابيات يکنواختی داشته
بابشد!
اين امر کاری سخت و توانفرسا بود و سال ھای
متمادی وقت و کار صرف آن شد۔ ۔ البته سال ھا به
حافظ پرداختن خود مزد خويش است حتی اگر ھيچ
نتيجه ديگری از آن حاصل نيايد اما کار تنظيم ابيات
حافظ از نظر تداوم و توالی منطقی به راستی گاه
سخت مأيوس کننده بود .چرا که پاره ئی اوقات الزم
می آمد که بارھا از سر گرفته شود ،صورت ھای
مختلفی که به دست می آيد جداگانه ثبت شود و با
صورت ديگر مورد مقايسه قرار گيرد .و گاه در قابل
قبول ترين طرحی که به دست می آمد ناگھان به نظر
می رسيد که بيتی از غزل مفقود شده يا رابطه ئی
وجود داشته که گوئی از دست رفته است.
گاھی نيز اتفاق می افتاد که با پيدا شدن فکر تازه يا
نسخه بدلی نا منتظر ،توالی قابل قبول يکسره در ھم
ريزد.
از اين مقوله ميتوانم غزل  ۴٧١را به عنوان نمونه
ذکر کنم .اين غزل به صورتی که ذيال می آورم
ترتيب يافته حروف آن نيز چيده شده بود:
ساقی بيا که شد قدح الله پر زمی
طامات تا به چند و خرابات تا به کی؟
بشنو که مطربان چمن راست کرده اند
آھنگ چنگ و بربط و طنبور و عود و نی.
باد صبا زعھد صبی ياد می دھد
جانداروئی که غم ببرد در ده ای صبی!
بگذر ز کبر و ناز که بسيار ديده چرخ
چين قبای قيصر و ترک کاله کی.
ھوشيار شو که مرغ چمن مست گشت ھان!
بيدار شو که خواب عدم در پی است ھی!
خوش نازکانه می چمی ،ای شاخ نوبھار
کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی
بر مھر چرخ و شيوه او اعتبار نيست
ای وای آن کسی که شد ايمن ز مکر وی!
فردا شراب کوثر و حور از برای ماست
و امروز نيزساقی مھروی و جام می .
زان می که داد رنگ و لطافت به ارغوان
بيرون فکند لطف مزاح از رخش به حوی
در ده به ياد حاتم طی جام يک منی
تا نامه سياه به خيالن کنيم طی
حشمت مبين و سلطنت گل ،که بسپرد
فراش باد ھر ورقش را به زير پی
حافظ حديث سحر فريب خوشت رسيد
تا حد مصر و چين و به اقصای روم و ری.
اين توالی و ابيات برای غزل قابل قبول بود .خطاب
ھمه جا به ساقی است و فقط يک بار سخن اندک

انحرافی پيدا می کند که با فاصله ای مشخص شده
است .برای بيت مقطع نيز تنھا فاصله ئی کفايت می
کند چرا که رشته طلب آن قدرھا بريده نمی شود.
اما نمونه نھايی چاپخانه را که نگاه می کردم متوجه
نکته ئی شدم :ساقی! اين کلمه در ابتدای غزل سخت
نامربوط افتاده است  .ساقی خوشخو و ھميشه يار و
مھربان حافظ را با طامات و خرابات چه کار؟
احتياطا به يکايک نسخه ھايی که دم دست داشتم از
نو نگاھی کردم بيش از چھل نسخه  .ھمه ساقی ضبط
کرده اند ،بی ھيچ نسخه بدلی يا اشاره ئی در حاشيه
اما اين خطاب به کلی بی ربط به نظر می آيد .با دقت
بيشتر ابيات پس از فاصله را ھم نامربوط يافتم :اين
جا ساقی که خود مخاطب غزل است به شخص غايب
مبدل شده بی آنکه مخاطب تغيير پيدا کرده باشد.
کلمه ساقی را به صوفی مبدل کردم و با شيوه ئی که
برای تنظيم و ترتيب ابيات آموخته ام يکايک را با
فرض اين کلمه به محک زدم :اکنون ھمه چيز به جا
می افتاد .اين کلمه جز صوفی نمی توانست باشد.۔ می
توانيد غزل را به صورتی که پس از تغيير ساقی به
صوفی در آمده است در متن ببينيد و اختالف ميان
اين دو صورت را بسنجيد*.١٩
مسئله توالی صحيح ابيات نکته ديگری را پيش آورد:
در يک غزل حافظ معموال موضوعات مختلفی
مطرح می شود و يا به تداعی پيش می آيد.۔ مثال
موضوع نخست در چند بيت پايان يافته موضوعی
ديگر پيش می آيد ،آن گاه اين موضوع معلق می ماند
زيرا تداعی نکنه ئی ثالث را پيش می آورد و
سرانجام غزل ،با مقطعی که احتماال دنباله موضوع
ناتمام پاره دوم است به پايان می رسد.
گاه در غزلی موضوعی يگانه به چند شکل مختلف
عرضه می شود؛ يا مثال در غزلی به موضوعات
دوگانه عشق و زھد می پردازد اما موضوع عشق به
تنھائی از سه زاويه مختلف مطرح می شود :نخست
ستايش معشوق است آن گاه خطابی به معشوق و پس
از آن وصفی از عشق ؛ و موضوع زھد نيز دو
صورت مختلف دارد :نخست تحقير زاھد رياکار و
آن گاه دعوت او به خرابات.
برای فصل و جدا کردن موضوعات مختلف از
يکديگر نشانه □ را برگزيده ايم .يعنی ابيات يک
غزل تا جائی که با عالمت فصل قطع نشده است در
زمينه واحدی است؛ اين ابيات تا جائی که در يک
خط و يک مسير پيش می روند به دنبال ھمند و آن
جا که اين مسير قطع می شود تا ھمان موضوع از
جھتی ديگر و در مسيری ديگردنبال شود ،با فاصله
ئی مشخص شده است.
ابيات ضعيف و سست و غزل ھائی که انتسابشان
برای ھيچ شاعری امتياز به شمار نمی رود در اين
متن نيامده است اما در کتاب حاشيه و يادداشت ھا
)که از آن سخن خواھم گفت( ھم اين غزل ھا و ھم
آن ابيات به چاپ می رسد .من خود در اين مورد از
ماحصل کار راضی نيستم و تسويه ئی وسواس آميز
را الزم می شمارم .در ھر حال خود معترفم که ھنوز
غزل ھائی کامل با ابياتی پراکنده در سراسر اين متن
ھست که متأسفانه گاه حتی از آنچه در متن نيامده
نيز ضعيف تر است.
راھنمائی خواننده به درست خواندن غزل ھا مستلزم
نقطه گذاری بوده و نقطه گذاری ايجاب می کرد که
غزل ھا ھيئت سنی خود را از دست بدھد و ابيات
زير ھم نوشته شود.
در اين خصوص تذکار نکته ئی را الزم می شمارم؛
من بشخصه با افراط در نقطه گذاری مخالفم.۔ تا چند
سال پيش معتقد بودم نقطه گذاری به ھر حال و به ھر
صورت می بايد در نوشته رعايت شود حتی اگر در
پاره ئی موارد به ظاھر زائد جلوه کند ،ھمچون شيوه
مرسوم نقطه گذاری در رسم الخط غربيان .ليکن
امروز معتقدم به سبب شکل خاص حروف ما و
امکان خاص اين زبان ،تا جائی که اشکالی در
خواندن پيش نيايد بايد از استعمال عالئم نقطه گذاری
خودداری کرد )ھرچند که اين نيز به معنی فقدان

ضايعه است و المحاله ايجاد آشفتگی می کند(.
به ھر تقدير در شعر بخصوص ،کار نقطه گذاری
مشکل بسيا ريچيده ئی است .اينجا عدول از دستور
زبان گاه چشم پوشی از ھر گونه نقطه گذاری را به
رغم ھمه نيازی که بدان پيش می آيد ناگزير می کند،
و گاه سبب افراطی زشت در نقطه گذاری می شود.
مثال يک جا لزوم پيش گيری از مکسور خوانده شدن
کلماتی که به سادگی می توانند به حالت اضافه خوانده
شوند ايجاب ميکند که در يک عبارت شش کلمه پنج
ويرگول به کار رود )که احتماال ھيچ کجا برای
ويرگول چنين کاربردی در نظر گرفته نشده است( و
به اعتقاد من ھيچ اشکالی ھم ندارد و نبايد ھم آن را
به افراط در نقطه گداری تعبير کرد.۔ مثال در اين
بيت:
ت رند مست! که دنيا و آخرت
خوش ،وق ِ
برباد داد و ھيچ غم بيش و کم نداشت!
من يکی جز استعمال اين ويرگول نابجا راھی به
نظرم نمی رسد تا مانع آن شوم که کسی عبارت را
"خوشوقت" بخواند )و احتماال تعجب کند که چرا
خوشوقت را جدا ھم نوشته اند!(  .به ھر صورت اين
عالئم برای آن بکار می رود که خواننده را به توجه
در آن چه می خواند وادارد و يا به نحوه خاصی از
قرائت متن که مورد نظر است ھدايت کند ،ھرچند که
وجودشان کمی مزاحم به نظر آيد.
گروھی اين کار را نپسنديده اند ،گروھی زيادی
شمرده اند و بعضی ريشخند کرده اند.۔ مھم نيست.
اگر نقطه گذاری خواننده را در مسير درست نگھدارد
آن خنده ھا باد ھواست.
و اما حاشيه و يادداشت ھا که مکمل اين متن است و
می بايست به ھرترتيب با آن ھمراه بوده باشد ،به
داليل چندی تا امروز که سومين چاپ متن منتشر می
شود ميسر نشده است.
حاشيه و يادداشت ھا شامل اين موضوعات است:
توضيحات الزم در باب غزل ھائی که انگيزه تاريخی
دارند .توضيح درباره افکار و انديشه ھای حافظ و
پيگيری آن ھا در سراسر ديوان )امری که به
گروھبندی غزل ھا از لحاظ ادوار فکری حافظ ياری
می کند( .ذکر احاديث و آيات قرآنی که مورد اشاره و
يا کنايه حافظ قرار گرفته است.
نقل اسطوره ھائی که در غزلھای حافظ مورد استفاده
قرار گرفته )اسطوره ھائی چون آدم و حوا و گناه
نخستين ،يوسف و زليخا ،فرعون ،موسی ،شعيب،
وادی ايمن ،آتش طور ،ساحری ،سحر ،معجزه ،ي ِد
بيضا ،گوساله زرين ،سليمان و بلقيس ،سبا ،ھدھد،
آصف ،ديو ،آئينه سکندر ،جام جم ،خاتم جم ،خاتم
سليمان ،و جز اين ھا (...توضيح در باب مفاھيمی که
امروز آشنائی با آنھا تنھا از طريق بررسی متون
ادبی و تاريخی تحقيقی متعدد و با صرف وقت و کار
بسيار ميسر است )مفاھيمی چون رندی ،دير مغان،
خرابات ،سالک ،سلوک ،خانقاه ،صومعه ،سماع و
جز اين ھا (...توضيحات تاريخی )مثال در باب
تصوف و عرفان ،سير تصوف در ايران ،معاصران
حافظ ،روزگار او ،اوضاع سياسی و افتصادی و
اجتماعی فارس در قرن ھشتم و جز اين ھا.(...
از سوی ديگر در اين يادداشتھا عالوه بر شرح لغت
و ابيات مشکل و تصاوير پيچيده شاعرانه ،توضيحات
کافی در باره نسخه بدل ھا و علل اختيار اين يا آن
نسخه بدل نيز داده شده است .ھم چنين ابياتی که در
متن غزل ھا نيامده در پايان حواشی و يادداشتھا ی
مربوط به ھر غزل  ،و غزل ھائی که از متن کنار
نھاده ايم در پايان کتاب ،فراھم آمده است.
در پايان مقدمه چاپ اول غزل ھا وعده کرديم که
مجلد اول اين کتاب ۔ شامل يادداشت ھای مربوط به
نخستين سی غزل متن ۔ به زودی در آيد ،و نيامد.
وعده را مکرر می کنيم و اگر نکنيم چه کنيم؟
و ديگر گمان نکنم چيزی گفتنی را جا انداخته باشم.
)(Continued on page 5
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احمد شاملو
زير نويس ھا:
 *١۵۔ دانته آليگيه ری ١٢٦٥ Dante Alighieri
تا  (١٣٢١ميالدی شاعر فلورانسی در اثر
جھانگيرش "عاقبت نامه الھی" )شامل کتاب ھای
سه گانه دوزخ ،برزخ و بھشت( که شرح بر تفصيل
سفری خيالی به دنيای ديگر است ،در سرود سوم
از کتاب دوزخ ھنگامی که به راھنمائی ويژيل
)شاعر باستانی التين( می خواھد از دروازه دوزخ پا
به درون بگذارد تصويری از دار مکافات را در
مفاد لوحی که بر اين دروازه آويخته است باز می
گويد .متن اين لوح که در نه سطر سروده شده چنين
است:
از من به شارستان دردھا گام می نھند
از من به قلمرو رنج جاودانه در می آيند
از من به جرگه گمشدگان می پيوندند
معمار واالی مرا ،انگيزه ،عدالت بود
و صانع من ،قدرت ملکوتی
و فرزانگی مطلق و عشق االولين
پيش از من ھيچ آفريده ئی نبود که جاودانه باشد
ھم از اين گونه که من خود جاودانه ام.۔
ای زمره به درون آيندگان! از ھمه اميدی دست
شسته باشيد!
*١۶۔ به عنوان نمونه :
سازنده چو ترتيب طبايع آراست
از بھر چه اش فکند اندر کم و کاست ؟
گر نيک آمد ،شکستن از بھر چه بود؟
ور نيک نيامد اين صور ،عيب که راست؟
***
آورد به اضطرابم اول به وجود
جز حيرتم از حياط چيزی نفزود
رفتيم به اکراه و ندانيم چه بود
زين آمدن و بودن و رفتن مقصود!
 *١٧۔
می خوردن من نه از برای طرب است
نز بھر نشاط و ترک دين و ادب است
خواھم که به بيخودی برآرم نفسی
می خوردن و مست بودنم زين سبب است!
***
چون آمدنم به من نبد روز نخست
وين رفتن بی مراد عزمی ست درست،
برخيز و کمر ببند ای ساقی چشت،
کاندوه جھان به می فرو خواھم شست!
*١٨۔ نگاه کنيد به آ نچه در صفحه  ٣۵ھمين گفتار
از عرفان العاشقين آمده است.
*١٩۔ پس از انتشار کتاب ،در نسخه دکتر يحييی
قريب مشاھده شد که کلمه را در بعض نسخه ھا
صوفی ديده
است) .حاشيه  ،٣صفحه ■ (۴٣۵
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کافکا و سوسياليسم...
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انداز درونی او ناميده شود .
دلبستگی سوسياليستی کافکا به سه شکل بيان ميشود :
ھوگو برگمن دوست دوران جوانی و ھمکالسی او -
که به استعاره ،شيوه بيان کافکای جوان را به ميخ ک
سرخی در يقه لباسش تشبيه کرده  -توضيح ميدھد ک ه
دوستی آنھا در سالھای آخر م درس ه)(1900/1901
کمی به سردی گ رائ ي د چ را ک ه "س وس ي ال ي س م او و
يھودگرايی من سرسخت بودند".
اين حرف برگمن در باره كافكا به ک دام س وس ي ال ي س م
ربط پيدا ميکرد؟ حقيقت اين است که کاف ک ا س م پ ات ی
اش را به انقالب روسيه نشان داده بود :كافكا در نام ه
ھای به دوستش ميلنا )سپتامبر (1920در مورد مقال ه
ھای در باره بلشويسم چنين توضيح ميدھد" :بر ت ن م،
اعصابم و خونم" تاثير سنگينی گذاشته است.
به نظر ناشر چاپ جديد ن ام ه ھ اي ي ب ه م ي ل ن ا ،اي ن
اشاره ای است ب ه م ق ال ه ب رت ران د راس ل ب ا ع ن وان
"درباره روسيه بلشويکی" که در  25اوت  1920در
روزنامه پراگرتاگس بالت منتشر شد .کافکا در آن ج ا
ن ک ت ه ای اض اف ه م ي ک ن د ک ه ب ه ن ظ ر م ن م ھ م
است...":البته که من ھمه آن چ ه را ک ه در آن ج ا رخ
داد ،دقيقا نپذيرفته ام بلکه آنچه را ک ه ب رای ارکس ت ر
من مناسب بود قبول دارم" .توضيحی ک ه ع م وم ا در
مورد "تاثيرپذيری" کافکا ميتوان گفت اين است که او
ھرگز برداشتی منفعل نداشت و ھ م واره ب رداش ت ھ ای
خود را در گزينه ای پرداخت شده برای يک ھمنوايی
منحصربه فرد ترکيب ميکرد.
به مقاله برتراند راسل نگاه کنيم تا م وض ع ک اف ک ا را
بھتر درک کنيم .اين نوشته شرح بيطرفان ه ای اس ت
از ترازنامه قدرت در شوروی که در ضمن آن بر از
خودگذشتگی بلشويکھا تاکيد ميکند .او آنھا را از نظر
تلفيق دموکراسی با باور مذھبی ،جذمی ب ودن اھ داف
سياسی و اخالقی و ھ م ي ن ط ور گ راي ش دي ک ت ات وری
مابانه و ناشکيبايی شان با پاکدينان ط رف دار ک رام ول
مقايسه ميکند.
نقطه نظر کافکا در نامه ديگری چن د ھ ف ت ه ب ع د ب ه
ميلنا روشن ميشود :
"من نميدانم که آيا تو مالحضات من در ب اره ن وش ت ه
ب ل ش ويس م را ب ه درس ت ی درک ک ردی؟ چ ي زی ک ه
نويسنده در آنجا سرزنش ميک ن د ،ب رای م ن ش ايس ت ه
واالترين ستايشھای روی زمين است" اي ن ن ک ت ه ب ه
کدام نقد ب رت ران د راس ل م رب وط م ي ش ود؟ ف ي ل س وف
انگليسی انتقادات زيادی به کمونيستھای روسيه ک رده
است اما خطرناکترين چيز برای او پ روژه گس ت رش
انقالب جھ ان ی و ت ع ص ب ان ت رن اس ي ون ال ي س ت ی آن ھ ا
است":کمونيسم حقيقی اساسا و ھمواره ج ھ ان ی اس ت
برای مثال ...دلنگرانی لنين برای منافع روسيه بيشتر
از کشورھای ديگر نبوده  ...در حال ح اض ر روس ي ه
حامی اين انقالب اج ت م اع ی و در اي ن ش ک ل ي ک
ارزش جھ ان ی اس ت .ام ا اگ ر ل ن ي ن در م ق اب ل اي ن
انتخاب قرار بگيرد بيشتر روسيه را ق رب ان ی خ واھ د
کرد تا انقالب را .به س خ ن دي گ ر چ ي زی ک ه ب رای
کافکا دوست داشتنی و ارزشمند ب وده ،دق ي ق ا چ ي زی
است که مورد سرزنش راس ل ق رار م ي گ ي رد:.ت ع ھ د
راديکال انترناسيوناليستی بلشويکھا.
اين سخنان ،نشانه طرفداري-انتقادی -اودرباره تجربه
شوروی است .ھر چند که تحقيقات کنونی ب ر راب ط ه
شکل گرفته کافکا با جنبش کمونيستی داللت نم ي ک ن د.
ھيچ شاھدی او را در مالقات با کم ون ي س ت ھ ای روس
نديده و درنوشته ھا ،خاطرات و نامه ھای خصوص ی
اش ،ھرگز از اين گرايش سياسی ،ذکری نميرود.
برخالف اين ،شاھدين متعددی بر طرفداري او نسب ت
به سوسياليستھای ليبرتر)ضدآتوريته و سلطه( چک و
شرکت اش در فعاليتھای آنھا گواھی ميدھند .به ھمي ن
خاطر اگر بخواھيم با سوسياليسم"سرسخ ت" ک اف ک ای
جوان آشنا شويم ،بايد جھتگيری او را در اي ن راس ت ا
دنبال ک ن ي م .س ه ش اھ د چ ک ی م ت ع ل ق ب ه آن دوره،
طرفداري کافکا را به سوس ي ال ي س ت ھ ای ل ي ب رت ر و
مشارکت اش در فعاليتھای آنان را ذکر ک رده ان د .در
آغاز دھه سی ،ماکس برود اسناد م رب وط ب ه م اي ک ل

کاشا يکی از پايه گزاران جنبش آنارشيست ی چ ک را
جمعآوری کرده است .اين اسناد به حضور کاف ک ا در
گردھم آيی ھای کلوپ ماليچ )کلوپ جوانان( که يک
سازمان آزادی خواه ،ضد نظامی گری و ضد ک ل ي س ا
بود و بسياری از نويسندگان چک به آنجا رفت و آم د
ميکردند ،گواھی می دھند .
دومين شاھد ،مايکل مارس نويسنده آنارش ي س ت اس ت
که با کافکا در خيابان آشن ا ش ده ب ود )آن ھ ا ھ م س اي ه
بودند( .در اک ت ب ر  ،1909ک اف ک ا ب ه دع وت او در
گردھم آيی ب ر ع ل ي ه ح ک م اع دام ف ران چ س ک و ف رر
پ داگ وگ ض د آت وري ت ه اس پ ان ي اي ی حض ور داش ت.
ھ م چ ن ي ن ط ی س ال ھ ای  1910/1911ک اف ک ا در
کنفران س آن ارش ي س ت ھ ا در ب اره عش ق آزاد ،ک م ون
پاريس ،صلح و عليه اعدام ل ي اب اف ف ع ال ل ي ب رت ردر
پاريس شرکت ميکند.
سومين سند ،گفتگوھای کافکا با گوستاو يان وش اس ت
که نويسنده پراگی در آخرين سال زن دگ ی اش )آغ از
دھه بيست( انجام داده است .در آنجا چگونگی ع الق ه
مندی کافکا به ليبرتريسم مشاھده ميشود .او ن ه ت ن ھ ا
آنارشيستھ ای چ ک را "انس ان ھ ای خ وش مش رب و
عزيزی" معرفی می کند که آنقدر دوست داشت ن ی ان د
که ادعايشان در مورد اعتقاد به "درھم کوبيدن جھان"
باور نکردنی است ،بلکه در نظرات سياسی اجتماع ی
که در طی اين گفتگو اظھار ميدارد ،تاثيرات ش دي دی
از جريان ليبرتريسم مشاھده ميشود.
دليلی وجود ندارد که گمان کنيم ک ه آن ارش ي س ت ھ ا ب ر
آثار کافکا "اثر" گذاشته اند برعکس ،اي ن او ب ود ک ه
عمدتا براساس تجربه شخصی و حساسيت ض دس ل ط ه
اش ،تصميم گرفت که طی سالھاي ی در ف ع ال ي ت اي ن
گروه مش ارک ت ن م اي د) .و پ ارھ ای از آث ارش ان را
بخواند( اين اشتباه است اگر باور کنيم که او خ واس ت ه
باشد افکار سلطه ستيزاش را به آث ارش م ن ت ق ل ک ن د.
بين اول ی و دوم ی ن وع ی"ح س خ ويش اون دی" وي ژه
وجود دارد .بدين سان ھردو ب ر چ ي زی ب ن ي ادی ب از
م ي گ ردن د ،ي ک ن گ رش وج ودی ،ي ک ج اي گ اه در
زندگی ،يک پيوستگی ذاتی در شخصيت اش.
اين نمادھای شخصيت را خود او با قاطعيت خستگ ی
ناپذير و جديت بيرحمانه در نامه ای به نامزدش فليسه
باوئر در اکتبر  1912توصيف ميکند".من ،م ن ی ک ه
اغلب مستق ل ن ي س ت ...و کش ش پ اي ان ن اپ ذي ری ب ه
خودمختاری ،استقالل و آزادی ھمه جانبه دارد .ھ م ه
روابطی که من خود آنھا را به وج ود ن ي اورده ام ب ر
عليه خود من است و بی ارزش مرا از رفتن باز م ی
دارد .من از آنھا متنفرم و يا در آستانه ت ن ف ر از آن ھ ا
قرار دارم ".خواست بی پايان آزادی ھمه جانبه ،بسان
خط سرخی كه در سراسر آثار و زندگی کافکا کش ي ده
شده و به آنھا پيوستگی شگرفی می بخشد را بھت ر از
اين ن م ي ت وان تش ري ح ک رد .پ ي ش از ھ م ه در دوره
پ رس ش ب ران گ ي ز  1912ب دون ت وج ه ب ه ت راژدی
ناگزيراش .تجلی پيام آزادمنشانه و ض دس ل ط ه ک اف ک ا
در آثارش را در روند "شخصيت زدايي" و شيوارگی
فزاينده میتوان پيدا كرد .از تج س م ف زاي ن ده آت وري ت ه
شخصيتھای پدرانه تا آتوريته بی نام و نشان اداری .و
اين ھمان چيزی است ک ه رب ط ی ب ا ف الن و ب ھ م ان
دکترين سياسی ن دارد ب ل ک ه ب ه وض ع ي ت روح ی و
حساسيت منقدانه ای بر ميگردد که سالح اص ل ی اش
ھ ن ر ط ن ز اس ت .ط ن ز س ي اه و ي ا ب ه ق ول آن دره
برتون":واالترين شورش و سرکشی روح "
ھر دو داستان ک اف ک ا "م ح اک م ه" و "مس خ" ب ه س ال
 1912اتوريته پدرساالرانه و ي ا ب ه ت ف س ي ر م ي الن
ک ون درا "ت وت ال ي ت اريس م خ ان وادگ ی"را تص وي ر
مي ک ن ن د.رم ان ن ات م ام"آم ري ک ا" ن ق د درخش ان ت م دن
صن ع ت ی و س رم اي ه داران ه ) (1914-1912اث ری
است مربوط به دوران گذار :چھره ھای شخصي ت ھ ای
پدرساالرانه ھنوز حاضرن د ام ا ق درت س اخ ت ارھ ای
سلس ل ه م رات ب ی ن ي ز ق اب ل روي تان د .ن ق ط ه ع ط ف
نقد"ماشين" ،مرگ بی نام و نشان ،داستان "ت ب ع ي دگ اه
محکومين"است که کمی بعد از "آمريکا" نوش ت ه ش ده
است .در جھان ادبيات ،کمتر نوشته ای ،ات وري ت ه را
در زير نقابی اين چنين غ ي رع ادالن ه و م رگ ب ار ،ب ه

Rowshangar

5

نمايش گذاشت ه اس ت .اي ن ف ق ط ب ه ق درت ي ک ف رد،
فرماندھان )چه قديم و چه ج دي د( ک ه در اي ن داس ت ان
نقشھايی ثانوی بازی ميکنند ،مربوط ني س ت ب ل ک ه ب ه
مکانيسمی غيرشخصی ربط پيدا ميكند .
فضای داستان ،کلونيال ي س م ف رانس ه اس ت -افس ران و
فرمان دھ ان ت ب ع ي دگ اه م ح ک وم ي ن ف رانس وی ھس ت ن د
درحاليک ه س رب ازان زي ردس ت ،ک ارگ ران ب اران داز،
قربانيانی که به اعدام محک وم ش ده ان د "ب وم ی"ان د و
کلمه ای فرانسوی نميدانند .سرباز بومی "بی ل ي اق ت ی"
توسط فرماندھان کلنی بر اساس يک دکتري ن ح ق وق ی
به مرگ محکوم ميشود ک ه در ک وت اھ ت ري ن ک ل م ات،
جوھر خودکامگی را بيان ميکند":جرم ھ م واره مس ل م
است" .اعدام او بايد به وسيله ماشينی ب ه اج را درآي د
که به آھست گ ی ت وس ط س وزن ی ک ه ب دن ق رب ان ی را
سوراخ ميکند مينويسد:
"به مافوق ات احترام بگذار".
شخصيت مرکزی داستان ،نه مس اف ری اس ت ک ه ب ه
اکراه حوادث را تعقيب ميکند ،ن ه زن دان ی ک ه اس اس ا
واکنشی نشان نميدھد ،نه افسری که اجرای ح ک م را
رھبری ميکند ،نه فرمانده کلنی؛ بل ک ه م اش ي ن اس ت.
ھمه حوادث حول ماشين فاجعه بار م ي چ رخ د ک ه ب ا
توضيحات مفصلی که افسر به مسافر ميدھ د ،ھ م ان ن د
ھدفی فی نفسه پديدار ميشود .ماشين به اين خاطر آنجا
نيست که حکم انسانھا را اجرا کند ،خي ل ی ب ي ش ت ر ب ه
خواسته خودش آنجاست تا پ ي ک ر ارس ال ش ده ای را
دريافت کند و روی آن با زيبايی استادان ه ،ک ت ي ب ه پ ر
نقش و نگار و خون آلود خ ود را ت رس ي م ک ن د .افس ر
چيزی بيشتر از خدمتگذار ماشين ن ي س ت و س ران ج ام
خود را قربانی خدای سيری ناپذيری ميکند ک ه انس ان
را به مسلخ می کشد.
ک اف ک ا ب ط ور مش خ ص ک دام"م اش ي ن ق درت" ک دام
"دستگاه ات وري ت ه" را در ن ظ ر دارد ک ه انس ان ھ ا را
ميکشد؟ تبعيدگاه »محکومين« در اکتبر سال 1914
نوشته شد .سه ماه بعد از اعالم جنگ جھانی اول .در
اين كتاب روحيه سلطه ستيز کافکا در قل ب رم ان ھ ای
بزرگ او متجلي است .محاکمه و قصر در باره دولت
حرف ميزنند که شکل "اداره" و "دادگستری" به خ ود
ميگيرد که به عنوان نظام سلطه ،ف رد را ت ح ق ي ر و
سرکوب ميکند .آن )دولت( دنيايی اس ت وحش ت ن اک،
غير شفاف و غي ر ق اب ل ف ھ م ک ه در آن ع دم آزادی
سلطه دارد .بايد يادآور شد که کافکا در رمانھايش در
باره دولتھای استثنايی نمی نويسد .يکی از م ھ م ت ري ن
افکاری که از طريق آثار او القا ميش ود -اف ک اری ک ه
به روشنی با آنارشيسم قرابت دارد -طبيعت سرکوبگر
و بيگانهساز دولت قانونی متعارف است.
او در اولين سطرھای محاکمه آشکارا ميگويد":که در
يک دولت حق زندگی ميکند ھمه جا صلح حاکم اس ت
ھمه قوانين به درستی رعايت ميشود چه کسی ج رات
ميکند به حريم ديگری تجاوز کند؟" او ھمانند دوست ان
ليبرتر پراگی اش ھر شکلی از دولت ،يا دولت را ف ی
نفسه ،سلطهگر ،سلسله مراتبي و دشمن آزادی ميداند .
يک چنين تفسير انتقادی در تقابل آشکار با بسياری از
تحليل ھای متافيزيکی است که م وض وع رم ان ھ ای
کافکا را کنارھگيری از "شرايط انسانی" به طور کلی
و در ھمه زمانھا ميدانند .تئودور آدورنو در مقال ه ای
که در سال  1953انتشار يافت ،با اين نوع تف س ي رھ ا
تصفيه حساب ميکند":آثار او لحنی ماورای چپ دارد،
کسی که آن ھا را به يک موضوع عموم بشری تقل ي ل
ميدھد نظر او را به شکل س ازش ک اران ه ای ت ح ري ف
ميکند"چنين تذکر جدلی شايسته يک ت ف س ي ر اس ت .او
از يک پيام يا دکترين و يا ي ک ن ظ ر ح رف ن م ي زن د
بلکه از يک آھنگ به معنای موسيقيايی واژه ھا سخن
ميگويد .احتماال آدورنو ب ه ش اھ دی ب رای ت م اي الت
ليبرتاريايی کافکا دسترسی نداشته است .بنابراين ،اي ن
مضمون درونی متن ادبی است ک ه ب ه چ ن ي ن ن ت ي ج ه
گيری منجر ميشود.
متن اصلی "کافکا و سوسياليسم" به ف رانس ه اس ت ک ه
ميشل لووی به مناسبت ھشتادمين سال خاموشي كاف ك ا
به زبان فرانسوي نوشته است .برگ ردان ف ارس ی از
ترجمه آلمانی ھمين متن صورت گرفته است ■ .
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موقعيت زن در جوامع (Continued from page 1) ....

اجتماعى در مدارج متفاوتى قرار داشتند  .ھر يك از
اين گروه ھا سعى مى كردند گروه ھاى ض ع ي ف ت ر
را تحت كنترل و استف اده م ادى و غ ي ر م ادى خ ود
قرار دھند .مثال طبقه فئودال سرفھا را تحت كنترل و
استثمار خود داشت .اين ن وع س ت م و اس ت ث م ار ك ه
توسط يك طبقه بر طبقه دي گ ر روا م ى ش د س ت م و
استثمار طبقاتى نام داش ت  .در ح الٮ ك ه در ج ام ع ه
تقسيمات ديگرى نيز وج ود داش ت ك ه از م رزھ اى
طبقاتى فراتر مى رفت و بخش ب زرگ ى از اف راد را
كه شامل طبقات اجتماعى متفاوتى م ى ش دن د در ب ر
مى گرفت.
يكى از اين تقسيمات ،تقس ي م ج ام ع ه ب ه زن و م رد
بود  .زنان نيمى از جمعيت ھمه طبق ات را تش ك ي ل
م ى دادن د  .ب ن اب راي ن س ت م و
استثمارى كه از جانب م ردان ب ر
آنھا روا مى شد نه يك ستم طبقاتى
بلكه فراتر از آن ،يع ن ى ي ك س ت م
جنسى بود  .چرا كه كليه اف رادى
را ک ه از ي ک ج ن س ب ودن د،
عليرغم موقعيت طبقاتيشان در ب ر
مى گرفت  .مثال ديديم كه چگ ون ه
زن چه زن سرف و چه زن م ال ك
 ،ب ھ رح ال ب ن ده و ف رم ان ب ردار
شوھر خ ود ب ود و ت وس ط او ب ه
خاطر آنكه زن ب ود ب ه اش ك ال و
روشھاى مختلف كنترل و استثمار
مى شد .
البته نبايد فكر كرد كه اين جنسيت
زنان بود كه ب اع ث ف رودس ت ى و
بندگى آنان ميشد .اين طرز تفكرى
بود كه كسانى كه از كنت رل زن ان
سود ميجستند آنرا تروي ج ك رده و
اشاعه مي دادن د .ب ه اي ن م ع ن ا ك ه
ھ م ان ط ور ك ه در گ ذش ت ه دي دي م
براى آنكه سلطه و كنترل خود ب ر
زن ان را ت وج ي ه ن م اي ن د س ع ى
ميكردند به ھمه و منجمله به خ ود
زنان نيز بباورانند كه بردگ ى زن
بخاطر صفات و ضعف ھاى ذاتى
وى مثل فتنه گرى و ناقص العقلى
وى م ي ب اش د ك ه ك ن ت رل وى را
ت وس ط م رد ام رى ض رورى و
اجتناب ناپذير ميسازد .
در حاليكه چن ي ن چ ي زى ح ق ي ق ت
نداشت  .چرا كه آنھا يعن ى ھ م ان
ط ب ق ات ى ك ه زن ان را ب ه خ اط ر
ناقص العقلى در مرتب ه پس ت ت رى ق رار م ى دادن د
مردان سرف را نيز عليرغم جنسيت ش ان در چ ن ي ن
موقعيتى قرار می دادند و آنھا را مانند زنان ب ه ب رده
و سرف خود تبديل می نمودند ما دي دي م ك ه س رف ھ ا
چه زن و چه مرد برده فئ ودال ھ ا و ص اح ب ان ق درت
بودند  .و اين خ ود دل ي ل اي ن ب ود ك ه ع ل ت اص ل ى
بردگى افراد جنسيت آنھا نبود .
بنابراين  ،اين كنترل و مالكيت انحصارى بر وس ائ ل
توليد و معيشت توسط يك گروه و طبقه معين بود ك ه
بقيه را صرفنظر از جنسيت ش ان ب ه ب رده و س رف
آنان تبديل مى كرد  .منتھا در اينجا زنان از آنج ا ك ه
محروميت از وسائل معيشت شان بيش از مردان ب ود
نتيجتا در موقعيت پست ترى از آنان قرار داشتند .
آن چ ه ك ه زن را ب رده م رد م ی ك رد در اس اس
محروميت وى از وسائل معيشت خويش ب ود  .ب راى
ھمين مردانى ھم كه ص اح ب وس ائ ل م ع ي ش ت خ ود
نبودند ناچار بودند در ازاء دري اف ت آن از دي گ ران
سرف يا برده آنان شوند .
زنان و م ردان س رف ھ ر دو ف اق د واق ع ى وس ائ ل
معيشت شان مثل زمين و آب و غيره بودند و لذا ھ ر
دو وابسته به ارباب خود بودند  .ولى اگر ارب اب در
سيستم سرف دارى بخشى از زمين ھاى خ ود را در
اختيار سرفھا قرار مى داد  ،اين سرفھاى مرد ب ودن د

كه از اين امتياز برخ وردار ش ده وس ائ ل م زب ور را
تحويل می گرفتند و نه زنان آنھا  .نتيجتا اي ن ك ه زن ان
سرف نسبت به م ردان س رف از ھ م ان م ال ك ي ت و
ى وس ائ ل م ع ي ش ت ى ھ م ك ه ارب اب در
كنترل صور ِ
اختيارشان قرار ميداد محروم بودند و از اين رو ب ود
كه براى قوت روزمره و حيات و ممات ھر روزش ان
به مردھا يعنى به شوھران خود وابسته ب ودن د  .چ را
كه تنھا اين مردھا بودند كه وسائل م زب ور را بش ك ل
صورى يا واقعى در دست داشتند .
در مقابل  ،مردان نيز از اين محروميت زنان استف اده
كرده و در طى قرارداد ازدواج در ازاء تامين م ع اش
آنان ) نفقه(  ،آنھا را وابسته به خود مى ن م ودن د  .ب ه
اين دليل بود كه زنان  ،سرفِ سرفھا می شدن د .چ را
كه آنھا حتى از آن اندك كنترل صورى ھم كه سرف ھ ا

در سيستم سرفدارى بر وسائل معيشت خود پ ي دا م ى
كردند محروم بودند .
باين ترتيب بود كه زنان در واقع پست ترين گروه در
جامعه و در پائين ترين ردۀ اجتماعى قرار داش ت ن د.
در واقع آنھا تحت ستم دوگانه قرار داشتند و به ط ور
دوگانه استثمار مى شدند .ي ک ب ار م ان ن د م ردھ ا از
طريق نيروى كارشان و يك بار ھم از طريق جنسي ت
و سکس شان .

ﺳﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺮده دارى
ستم دوگانه بر زنان منحصر ب ه س ي س ت م س رف دارى
نمى شد .در نظام برده دارى ن ي ز زن ان ت ح ت س ت م
دوگانه قرار داشتند  .در اين نظام ني ز ھ م ان ط ور ك ه
در گذشته ديديم زنان برده براى م ردان ب رده دار ن ه
تنھا كار و خدمات توليدى  ،بل ك ه ھ م چ ن ي ن خ دم ات
نامحدود جنسى انجام مى دادند .
در اينجا وض ع ي ت زن ان و م ردان ب رده ش ب اھ ت و
نزديكى بيشترى به ھم داشت تا وضعيت اع ق اب آن ان
در نظام سرف دارى  .چرا كه ھر دو ب رده مس ت ق ي م
صاحبان خود بوده و زير ن ظ ر مس ت ق ي م وى خ دم ت
ميكردند .ولى در ميان طبقات باال اين چنين نبود  .در
آن ج ا زن ان و م ردان ب ه دو گ روه ك ام ال م ت ف اوت

باالدست و فرودست تقسيم می شدند.
براى مثال در آتن در دوران كالسيك اصوال مردم ب ه
 2دسته تقسيم مى شدن د  :ش ھ رون دان و ف رودس ت ان،
بردگان  ،زن ان  ،ك ودك ان و خ ارج ي ان ج زو گ روه
فرودستان يعنى غير شھروندان بودند .
اين خود دليل اين بود ك ه ھ م ان ط ور ك ه در گ ذش ت ه
يادآورى شد قرار دادن زنان  ،ك ودك ان و دي وان گ ان
مثال در مسيحيت اختراع مذھب نبود .اين چيزى ب ود
كه در جامعه وجود داشت و مذھب تنھا آنرا بيان و با
تاكيدى كه بر آن داشت از آن پاسدارى می كرد .
بھرحال  ،در آثار آتنى آنچه كه سكس تلقى مى شد ن ه
عمل جنسى ميان زن و م رد ،ب ل ك ه م ي ان ي ك م ق ام
اجتماعا باال و يك فرد در موقعيت اجتماعى پائين ب ود
 ،ي ع ن ى م ي ان ي ک ش ھ رون د و ي ك غ ي ر ش ھ رون د
صرفنظر از جنسبت آنھا .
بنابراين آنچ ه الزم ه ع م ل س ك س
ت ل ق ى م ي ش د ن ه وج ود دو ج ن س
م ت ض اد در دو ط رف آن ،ب ل ك ه
وج ود دو ف رد از ط ب ق ات ب اال و
پانين بود .بطوری ك ه در آن ف ر ِد
فاعل يا فروكننده از طب ق ات ب اال ،
و ف رد م ف ع ول ي ا ف رو ش ون ده از
طبقات پائين باشد .
براى ھمين مرد آتن ى بش رط ى ك ه
شھروند مى بود مى توانست با ھ ر
كس از موقعيت پائبن ت ر خ ود چ ه
زن و چه مرد سكس داشته ب اش د .
ولى زنان از آنجا كه جزو ط ب ق ات
پست و پائبن جامعه م ح س وب م ى
ش دن د ن م ى ت وانس ت ن د ب ا زن ان ي ا
مردان از طبقات پائين مثال برده ھا
كه ھم سطح آن ان م ح س وب م ىشدند رابطه داشته باشند  .آنھا ف ق ط
با مردان ،آن ھم از طبقات باال ب ود
ك ه م ى ت وانس ت ن د راب ط ه داش ت ه
باشند .
از ھ م ي ن رو ،در ن ظ ر آت ن ى ھ ا
ھمجنس گرائى به معن اى ام روزى
آن وجود نداشت  .اوال اين پديده ب ه
ھيچ وجه ي ك ام ر غ ي ر م ع م ول ى
قلمداد نمى شد ،الب ت ه ت ا وق ت ى ك ه
ميان دو مرد از رده ھاى اجتماع ى
مختلف واقع مى شد  .به اي ن م ع ن ا
كه يك مرد  ،تنھا با م ردى از رده
پائين تر خود يعنى با ي ك ب رده م ى
توانست رابطه جنسى داشته باشد و
نه با ي ك م رد ھ م ط راز خ ود از
طبقه خود  .ھم جنس گرائى ميان دو م رد ب رده و ي ا
دو م رد ب رده دار  ،از آن ج ا ك ه ھ ردو از ي ك رده
اجتم اع ى ب ودن د  ،ھ م چ ون ي ك ب ي م ارى روح ى و
فيزيكى قلمداد مى شد .
ثانيا ھرچند ھمجنس گرائى ميان مردان طبقات ب اال و
پائين معمول و طبيعى بود ولى چنين چيزى در م ي ان
زنان مورد قبول نبود  .علت اين ممن وع ي ت اي ن ب ود
که زنان به عنوان يک طبقه پائين اج ت م اع ی ھ م گ ی
عليرغم موقعيت طبقاتی شان در يک رده واح د ق رار
داش ت ن د .ب ن اب راي ن پ ي دا ك ردن دو زن در دو رده
اجتماعى متفاوت كه الزمه عمل سكس بود ممكن نبود
و لذا سكس ميان آنان معنا نداشت.
نتيجه اين امر اين بود كه سكس زن ان ب ه ھ ر ط ب ق ه
اٮكه تعلق داشتند منح ص را م ى ت وانس ت در اخ ت ي ار
مردان قرار گيرد و ب س .زن ان ص رف ا ف رو ش ون ده
بودند و تنھا با يك فرو كننده كه مردى از ط ب ق ه ب اال
بود مى توانستند رابطه داشته باشند  .البته باي د ت وج ه
داشت كه رابطه ج ن س ى م ي ان زن ان و م ردان ب رده
عملى براى جفتگيرى بود و سكس قلمداد نمى شد .
از کتاب زن و سکس در تاريخ
www.siamacsotudeh.com

فرزندان چه گوارا ...

( Continued From Page 1

وﻗﺘﻲ ﭼﻪ ﮔﻮارا ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻮ دﻫﻨﻲ ﻣﻴﺰﻧﺪ!
• آليدا گوارا اين گونه آغاز ميکند" :به نام م ردم ک وب ا
سالم!" "ما ملتی سوسياليست ھستيم"! ...س خ ن ان آل ي دا
خيالم را راحت ميکند .چرا که در اين ھمه مدت شاھ د
ماچ و بوس ه ھ ای چ اوز ،م ورال س ،اورت گ ا و ...ب ا
رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بوده ايم .حقا ک ه
"چه گوارا چيز ديگری است" ...
نوشته :کاوه دانشگاه تھران ،دانشکده ی فنی–  ٣مھ ر
 . ١٣٨۶سومين روز از چھار روز برن ام ه ی بس ي ج
دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تھران با عن وان "چ ه
مثل چمران"! سناريوی چند قسمتی دع وت از چ ھ ره
ھای چپ شناخته شده ی دنيا به تھران و س پ س اھ دای
چفيه به ھمراه ماچ و بوس و دست فشردن با بس ي ج و
سپاه چندی است که درجمھوری اسالمی اي ران ش ک ل
گرفته است .اين بار ف رزن دان ارنس ت و چ ه گ وارا ب ه
دعوت بسيج به اي ران آم ده ان د.ک ام ي ل و گ وارا )پس ر
ارنستو ( و آليدا گوار )دختر او(" .چ ه م ث ل چ م ران"
قرار است ايھ ام داش ت ه ب اش د .ھ م ح رف"چ" ب ه ک ار
ساختن دو کلمه ی "چه گوارا" و "چ م ران" م ی آي د و
ھم "چه "-چه گوارا -مثل "چمران" اس ت! ب گ ذري م از
کارنامه ی کاری چمران و داستان ھای مربوط به آن.
کل سناريو عب ارت اس ت از ۴ :روز پ خ ش ف ي ل م از
آمريکای التين و کوبا و در س وم ي ن روز ب رن ام ه ی
سخنرانی فرزندان چه گوارا و مھندس م ھ دی چ م ران
)برادر دکتر چمران( و مھندس )!( حاج سعيد قاسمی .
ق رار اس ت "چ ه گ وار" م ث ل چ م ران ب اش د! و ن ه
برعکس) .که حتی برعکس آن ھ م مض ح ک اس ت!(
کتابچه ای که اول برنامه به دست می دھند سراسر پ ر
است از م ق االت ی ک ه ب دج وری س ع ی دارد ن ھ ض ت
اسالمی ايران ،نھضت مستضعفان ،ح زب ﷲ ل ب ن ان،
راديکاليسم اسالمی و ھ م ه و ھ م ه را ھ م پ اي ه و در
راستای جريان کمونيستی -چريکی چه گوارا ب دان د .و
حتی چه گوارا را تقليل دھد به -به اص ط الح -ع دال ت
طلبی مذھبی .و چه مقاله ھا که سعی شده نقش م ذھ ب
و عرفان را در آمريکای التي ن و ش خ ص چ ه گ وارا
کشف و سپس برجسته کند! برنامه س اع ت  ٣ش روع
می شود .از قبل الاقل  ۶٠درص د ظ رف ي ت س ال ن را
بسيجيھا )ی دانشجو؟( پ ر ک رده ان د دو ن ف ر آن ھ ا در
پش ت س ر م ن ص ح ب ت م ی ک ن ن د) .آم اده ب اش اگ ر
درگيری پيش اومد حالشون رو بگيريم( .بسيجيھ ا دور
تا دور سالن تصاوير بزرگ مبارزان م خ ت ل ف ی را در
کنار رھبران راديکاليست اسالمی در دست گرفته ان د-
خمينی ،سيد حسن نصراله ،چه گوارا ،رھبران حم اس
و !..سخنران اول مھندس ح اج س ع ي د ق اس م ی اس ت.
مجری بسيجی گاف م ی دھ د در م ع رف ی او" :ايش ان
سابقه ی حضور در لبنان ،ف ل س ط ي ن ،ج ن گ اي ران -
عراق ،بوسنی ھ رزگ وي ن را دارد و ال ب ت ه ن اظ ر )!
اتفاقات امروز در عراق!" حاال می ش د اص ال ب ه اي ن
شکل لو ندھند حضور خودشان را در ع راق" .ايش ان
يک چريک انقالبی و يک مبارز بين الملل ی ھس ت ن د".
حاج سعيد از تمامی امکانات تاتری ب رای ج ل ب ن ظ ر
شنوندگان استفاده می ک ن د از پ وزخ ن دھ ای ب ی ج ا و
بغض و سکوت و  ...حاج سعيد ت الش م ی ک ن د "چ ه
گوارا" را در "مقطع زمانی خودش" قابل احترام جل وه
بدھد و "اگر امروز مرحوم "چه"! زنده ب ود ح ت م ا در
ل ب ن ان و در ک ن ار ح زب ﷲ ب ود!" ح اج س ع ي د از
اعتقادات مذھب ی و اي م ان ب ه خ دا و مس ي ح در "چ ه
گوارا" پرده بر ميدارد .و در حالی که صفحاتی کامال"
بی ربط به اين موضوع را از مقاالت چ ه م ی خ وان د
بغض می کند! او می گويد در ج ن گ اي ران و ع راق
دو ابرقدرت شرق و غرب ،ھم کمونيسم م ن ح ط و ھ م
امپرياليسم خونخوار آمريکا در مقاب ل "حض رت روح
اله" ايستادند چون "انقالب حض رت روح ﷲ ان ف ج ار
نور بود!" او می گويد اگر اين جنگ نبود حتما شماھا
 يعنی فرزندان چه گوارا -زودتر به ايران می آم دي د."می دانم قلبتان برای آمدن به ايران می تپيده ،حاال م ا
در کنار ھم ھستيم تا تاکتيک ھايم ان را ي ک ی ک ن ي م".
می گويد "امروزه کمونيسم ھمانطور که حضرت روح
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ﷲ پيش بينی کرد به زباله دان تاريخ پيوسته اس ت و
تنھا راه نجات جھان ،نھضت عدالت جويانه ی دي ن ی
و توحيدی است" .حاج سعيد تمام تالش خود را برای
لجن مال کردن ايده ھای کم ون ي س ت ی"چ ه گ وارا" ب ه
کار می برد او حتا به کاميلو )پسر چه( رو ميک ن د و
می گويد "شما پسر برومند مرحوم چه ھ م از ل ح اظ
ظاھری و قيافه شايسته ھست ي د و از آن م ھ م ت ر ھ م
اکنون تجربه ی درخشان مسلمانان مبارز را پيش رو
داريد پس از شما دعوت می کنم به صف ما بپيون دي د
و مانند پدرت ان وارد ص ح ن ه ی م ب ارزه ی واق ع ی
شويد!" حاج سعيد بارھا اشاره می کند نه مردم کوب ا
نه فيدل و نه چه گ وارا ھ ي چ ک دام س وس ي ال ي س ت و
کمونيست نبوده اند و اين را بارھا فيدل اذع ان ک رده
است .او از تنفر فيدل و چه گوارا و م ردم ک وب ا از
شوروی سوسياليستی به خاطر ھمه ی عملکرد ھايش
صحبت می کند .حاج سعيد ج اب ج ا ف رزن دان چ ه را
خواھر آليدا! و برادر کاميلو! خطاب می ک ن د .او در
پايان بسيار راضی از سناريويی که نوشته و ق رائ ت
کرده از صحنه پائين م ی آي د و در ردي ف اول م ی
نشيند .بعد از ح اج س ع ي د ،م ھ ن دس م ھ دی چ م ران
صحبت م ي ک ن د .م ھ دی چ م ران دو دوره اس ت ک ه
رئيس شورای شھر تھران است .در دور اول احمدی
نژاد با کمک فش ارھ ای ھ م و ب ه ش ھ رداری ت ھ ران
گماشته شد و ھمين مھدی چمران و حمايت ھ ای ب ی
دريغ اش از احمدی نژاد در مقام ش ھ ردار ت ھ ران و
بعدھا تا نامزدی رياست جمھ وری و س پ س ري اس ت
جمھوری احمدی نژاد ادامه يافت تا اينکه پ س از ب ه
قدرت رسيدن احمدی نژاد ھميشه در کنار او حضور
داشت .مھدی چمران رفيق گرمابه و گلستان اح م دی
نژاد است .حاال مھندس م ھ دی چ م ران از ب رادرش
"دکتر مصطفی چ م ران" و در م ورد ش خ ص ي ت و
زندگی او صحبت ميکند .از نبوغ او در علم في زي ک
و مبارزات او و اينکه می توانست در آمريکا بماند و
تدريس کند ولی مبارزه را انتخاب کرد .او ل ب ن ان را
پايگاھی کرد برای مبارزه با رژيم شاه و م ب ارزه ب ا
اسرائيل .مھدی از دست نوشته ھای مصطفی چمران
می خواند و آنقدر حرف می زند که بسيج دانشج وئ ی
سه بار با گذاشتن برگه جلوی او اخطار می دھ د ک ه
وقتش تمام شده است .مھدی چمران اشاره ای ب ه چ ه
گوارا نمی کند .سپس نوبت به فرزندان "چ ه گ وارا"
ميرسد .ھمه من ت ظ رن د ک ه آن ھ ا در م ق اب ل م واض ع
شيطانی و سراسر تحريف آميز حاج سعيد و ديگ ران
چگونه م وض ع گ ي ری م ی ک ن ن د .از ف رزن دان چ ه
گوارا ،دخترش )آليدا گوارا( صحبت می کند .اول ي ن
جمله ی آليدا آب پاکی روی دست تمام حض رات م ی
ريزد .آنجا که ب رن ام ه ب ا ق ران آغ از م ي ش ود و از
مجری و حاج سع ي د و ھ ر ن ق ل ق ول از "حض رت
امام" با نام خدا و آي ات و اح ادي ث ب ه زب ان ع رب ی
است ،و ھر صحبتی و آوردن نام خمينی ب ا ص ل وات
ھمراه می گردد و از قران و اسالم و ح ت ی م ذھ ب ی
بودن چه گوارا صحبت می شود .آليدا اينگ ون ه آغ از
م ی ک ن د" :ب ه ن ام م ردم ک وب ا س الم!" "م ا م ل ت ی
سوسياليست ھستيم" تمام نقشه ھای حاج سعيد و بسيج
و سپاه و جمھوری اسالمی ب رای ب ھ ره ب رداری از
اين برن ام ه ن ق ش ب ر آب م ی ش ود .آل ي دا در ط ول
صحبت ھای حاج سعيد وق ت ی ک ه م ت رج م ب رای او
ترجمه می کرد به حالت اع ت راض و عص ب ان ي ت و
نفی ،سرش را تکان می داد .اکنون با ھمين دو جمل ه
ی اول آل ي دا ح اج س ع ي د و دي گ ران س ر ب ه زي ر
انداختن د .آل ي دا م ی گ وي د "م ا م م ک ن اس ت اھ داف
مشترکی با ھم بيابيم ،اگر چه تفاوت فرھن گ ی داش ت ه
ب اش ي م" او م ي گ وي د "م ل ت ک وب ا ب ا ان ديش ه ھ ای
سوسياليستی آبدي ده ش ده .م ا در ک ن ار م ردم آن گ وال
جنگيديم .يک ميليون کوبائی در آنجا جنگيدند" او می
گويد "مردم ک وب ا ھ م واره از ک م ک ھ ای ش وروی
قدردانی می کنند واين مساله ای که در مورد اختالف
گفته ميشود ھيچ گاه به اين شکل وجود نداشته است".
آليدا سرش را به طرف حاج سعيد بر می گرداند م ی
گويد "لطفا ھميشه سعی کنيد انديش ه ھ ای چ ه را از
روی کتاب ھای اصلی پيدا کن ي د و م ط ال ع ه ک ن ي د".

اشاره ی او به کتابی است که حاج سعيد از روی آن
روخوانی ک رد و از آن کش ف ک رده ک ه چ ه گ وارا
مذھبی بوده و به خدا و مسيح اعتقاد داشته .آل ي دا م ی
گويد "اگر واقعا آن مطالبی که شما خوانديد از ک ت اب ی
به قلم پدرم ارنستو چه گوارا است پس مطمئنا ترجم ه
ی آن اشتباه است!" آليدا می گويد "پدر من ھرگز از
خدا صحبت نکرد! او ھيچ گاه با خدا مالقات ن ک رد!"
تعدادی از دانشجويان با گفتن اين ج م ل ه ت وس ط آل ي دا
کف می زدند بسيجی ھا سر بر می گ ردان ن د ک ه اي ن
تعداد را شناسايی کنند احتمال ايجاد تش ن ج در ج ل س ه
می رود .حاال سکوت برقرار شده .نفس ھا در س ي ن ه
حبس شده است! حاج سعيد ديگر کامل خم ش ده روی
زانوھايش و سرش کامال پائين اس ت .م ھ دی چ م ران
که حيثيت سياسی اش برای شرکت در اينچنين جل س ه
ای  -که قرار ن ب ود ب ه اي ن ج اھ ا کش ي ده ش ود  -زي ر
سئوال رفته است آماده است تا در لحظ ه ای م ن اس ب
از پشت ميز مشترکی که روی صحنه قرار دارد و ب ا
فرزندان چه گ وارا پش ت آن نش س ت ه ان د ،ب رخ ي زد.
عصبی شده است .آليدا اضافه می کند" :پ در م ن م ی
دانست حقيقت مطلقی در ک ار ن ي س ت ،ک دام ح ق ي ق ت
مطلق؟ او اطمينان داشت ذھن انسان بر اساس تج رب ه
می تواند ظرفيت آموختن ب ی ن ھ اي ت داش ت ه ب اش د".
سپس از زندگی چه گوارا می گويد .از سفرھايش در
جوانی" .وقتی که يک شب با يک زوج سرخ پ وس ت
کمونيست گفتگو می کند آنجاست که می فھمد او ن ي ز
يک کمونيست است .پس پدر من مطمئ ن ا ک م ون ي س ت
بود ".از مکزيک و آشنايی "چه" با فيدل می گ وي د و
از اينکه آنجا چه گوارا زندانی می شود و ھنگامی که
ھمه آزاد می شوند به جز چه گوارا" .می دان ي د چ را
پدر من آزاد نشد؟ ميدانيد چرا؟" سکوت کامل برق رار
ميشود .پاسخی از کس ی ب رن م ي خ ي زد" .م ن ب ه ش م ا
ميگويم چرا :چون او صراحتا ً گفته بود من کمونيس ت
ھستم و فيدل آنقدر آنجا ماند تا چه گوارا آزاد ش ود و
از آن ج ا ارت ب اط ع م ي ق آن ھ ا ش ک ل گ رف ت".
در آنجا در م ک زي ک ف ي دل ک اس ت رو ب ی ش ک ي ک
مارکسيست -لنينيست بود و چه گوارا ھم مارکسي س ت
لنينيسم را پذيرفته بود" .شما از کدام خ دا و پ ي غ م ب ر
حرف می زنيد؟ چه گوارا فقط يک پيامبر را م الق ات
ک رد و ق ب ول داش ت و آن ھ م ف ي دل ب ود!"
در اينجای سخنان آليدا مطمئنم که ت م ام ب رن ام ه ھ ای
بعدی اين جلسه از جمله پرسش و پاسخ او لغو ش دن د.
چون سخنان آليدا صريح ،قاطع و خدشه ناپذير ب ود و
تمام خيمه شب بازی بسيج و سپاه را به درس ت و ب ه
سختی برھم زد .آليدا می گف ت "دوس ت دارم رو در
رو با زنان ايران حرف بزنم .می خواھم مست ق ي م ا ب ا
آنان سخن بگويم و از اعتق ادات آن ھ ا و ح رف ھ ايش ان
بش ن وم" او م ی گ ف ت "ارزش ھ ای چ ه گ وارا ب دون
تحريف و مصادره به مطلوب می تواند جھانی ب اش د،
ھمانطور که ھست" .سخ ن ان آل ي دا خ ي ال م را راح ت
ميکند .چرا که در اين ھمه مدت شاھ د م اچ و ب وس ه
ھای چاوز ،مورالس ،اورتگا و ...ب ا رژي م س رم اي ه
داری جمھوری اسالمی بوده ايم .حقا ک ه "چ ه گ وارا
چ ي ز دي گ ری اس ت" و از ف رزن دان چ ه گ وارا ھ م
درست ھمين انتظار می رفت .بعد از سخنان آلي دا دو
کتابچه راھنمای توريستی ايران به او و برادرش اھدا
شد و بی درنگ آنھ ا را از روی ص ح ن ه ب ه پ اي ي ن
آوردند و از در کناری خارج کردند .بسيجی ھا اجازه
ندادند کسی دنبال آنھ ا ب رود و ف رزن دان چ ه ھ م راه
سفير کوبا و ھيات ھم راه ب ه س رع ت ب ه ب ي رون از
دانش گ اه ب رده ش دن د .ح اال م ن م ان ده ام بس ي ج ب ا
آبروريزی پيش آمده چه بايد بکند و س انس ور خ ب ری
بخش ھای اصلی حرفھای آليدا چ ه ف ي ل م ت ازه ای از
اين نشست را به وجدان عمومی ج ام ع ه و ج ھ ان ي ان
ارائه خواھد کرد؟ اما از خود ميپرسم :اين چه قدرت ی
است در چه گوارا که فرزندان او از پس ن زدي ک ب ه
 ۴دھه ،اينچنين بارور از دانش راستين و ماالم ال از
عشق به خلق و جسور و مسامحه ناپذير ميکند؟
درود ب ر آل ي دا گ وارا! درود ب ر ک ام ي ل و گ وارا!
برقرار باد کموني س م! زن ده ب اد ارنس ت و چ ه گ وارا!
از سايت اخبار روز  ٢۶ -سپتامبر ■ ٢٠٠٧

ﻧﺎﻣﺔ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﮔﻴﺴﻮ ﺷﺎﻛﺮي
ﺑﻪ آﻟﻴﺪا ﮔﻮارا
آن شب سرد زمس ت ان ی را ک ه
دراستکھلم ـ سوئد ب ودی  ،ب ه
ياد می آوری؟ يازده فوريه دو
ھ زار و ش ش ب ود .ت و در
استکھلم ب ودی .آن ش ب ھ م ه
جا سرد وي خ زده ب ود .م ن ب ا
ھيجان و اش ت ي اق ب ه دي دارت
آمدم .به دي دارت آم دم ت ا درد
مشترک مردمم را با تو قسمت
ک ن م  .وض ع اس ف ب ارم ردم،
ب خ ص وص زن ان اي ران را
برايت شرح دادم .از اعدام ھ ا
گفتم .ازسنگسارو فق رو ف ح ش ا
و ب ي ک اری و اع ت ي اد
گفتم.ازحرکت " ک ارزارزن ان"
گ ف ت م وت الش ھ ای خس ت گ ی
ناپذير جنبش زنان را ب رع ل ي ه
ھ ر گ ون ه ظ ل م و س ت م و
نابرابری.
آن روزھ ا ک ارزار زن ان در
حال تدارک نخستين راھپيمايی
اعتراضی اش بود .از تو خواستم که با زنان ايران و
راھپيمايی کارزار ،با امضايت ابرازھمبستگ ی ک ن ی.
تو از ھم ب س ت گ ی ات ب ا ک ارزار خ ودداری ک ردی.
شعارآن س ال ک ارزار زن ان "ک ارزارع ل ي ه ک ل ي ه ی
قوانين نابرابر و مجازاتھای اسالم ی"ب ود .اي ن ش ع ار
از حد اقل حقوق انسانی حرف ميزد .کارزار زنان ب ا
شرکت بسياری از زنان و مردان وھنرمندان م ت رق ی
و مبارزمليت ھای سراسر جھان ب ا ش ور و عش ق و
اعتقاد و اعتماد نه تنھا آن سال به پنج روز راھپيمايی
در شھرھای مختلف اروپا ب ا ن م اي ش ھ ای خ ي اب ان ی
پرداخت و فريادھای معترضانه ی خ ود را ب رع ل ي ه
کليت رژيم و ستم مدام بر زنان سر داد  ،ب ل ک ه س ال
بعد ھم ھمچنان با شعار" نه ،به امپريالي س م و ن ه ،ب ه
جمھوری اسالمی" پرچم سرخ آزادی را ب راف راش ت ه
نگه داشت و ھمچنان چون نيرويی پر توان در ب راب ر
ھر گونه ستم به زنان ،چون خاری کارساز در مق اب ل
رژيم خون و مرگ جمھوری اسالمی ايستاده اس ت و
تا سرنگونی آن رژيم از پای نخواھد نش س ت.آن س ال
با عدم ابراز ھمبستگی ات که در واقع ھمدردی س اده
ای بيش نبود ،ديوارھای باور مرا درھم ريختی و اين
روزھا تبلور و تصوير کامل تری از آن انديشه را ب ا
سفرت به ايران می بينم .آيا پ ي ش از آن ک ه ب ه اي ن
سفر بروی و دعوت دولت حاکم را بپذيری نگاھی ب ه
سايت ھ ای م رب وط ب ه اي ران ک رده ب ودی ،ک ه اي ن
روزھا به راحتی در دسترس ھمگان است و اعدام ھ ا
واعتراضات و شرايط ضد انسانی اي ن کش ور را ب ه
روشنی بيان ميکند؟ تو حتی برای ھم رن گ ش دن ب ا
عوامل جمھوری اسالمی و با اشاره و خواست آن ھ ا
چادر مذلت به سر کشيدی تا ثابت کرده باش ی ک ه در
زور گويی عوامل رژيم در ديکته ی پوشش اج ب اری
 ،ھيچ ايرادی وجود ندارد.
رژيمی که ميزبان تو بود ،فرزن د خ ل ف ام پ ري ال ي س م
جھانی است و خود ،امپرياليسم ديگری است که مردم
شگفت انگيز است تماشای تصوير تو با يدک کشيدن
نام ارنستو چه گوارا در پوشش اسالمی !!!
ترک و کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و ديگر م ل ي ت
ھا را در ھ م ان م ح دوده ی ج غ راف ي اي ی ،کش ت ار و
استثمار می کند و رويای تبديل شدن ب ه ام پ ري ال ي س م
بزرگ اسالمی را در سر دارد تا بر بخش بزرگی از
جھان حکومت کن د .آن ح ک وم ت ي ان ج ان ی ،درس ال ن
سخنرانی که در آن کشوربرايت ت دارک دي ده ب ودن د،
در حضور تو شعار می دادند " چه مثل چمران" .
توبا سفرت به ايران چن ي ن بس ت ری را ف راھ م آورده
ب ودی ک ه ارنس ت و چ ه گ وارای ان ق الب ی ب ا

Rowshangar

7

چمران مقايسه و ھمطراز شود .ميدانی چمران کيس ت
؟ می دانی سالھا پيش چه ش ع اری را ف رزن دان ِ چ ه
دسته جمعی وبا خشم در خيابان ھا ی شھرھای اي ران
فرياد می زدند؟
"چمران!
جالد تل زعتر
جالد خلق ما شد".
نه! تو فرزند چه نيستی !
من ترديد ندارم ک ه ف رزن دان ِ
چه به سفری اين گونه تن نم ی
دھند .چشم و گوش بست ه ھ ي چ
دع وت ی را اي ن گ ون ه ن م ی
پذيرن د .ھ م رن گ و ھ م راه و
ھ م ن ش ي ن ق ات الن انس ان ن م ی
شوند .سف رش ان س ف ری ب رای
دگرگونی ست ن ه ک ر و ک ور
تن دادن به ھر پليدی.
نه! ت و ف رزن د چ ه ن ي س ت ی !
فرزندان ِ چه در سراسر جھان
پراکنده اند .درھمي ن اي ران ت ا
کنون ھزاران تن از فرزن دان ِ
چه به دار آوي خ ت ه ش ده ي ا ب ه
جوخه ھای مرگ س پ رده ش ده
اند.فقط درتابستان سال 1367
درطول چند ھفته ،ھزاران نفر از فرزندان ِ چه ،يعنی
مبارزان  ،کمونيست ھا  ،مجاھدان و آزاديخواھان در
زندان ھای ج م ھ وری اس الم ی اي ران ،ي ا در ھ م ان
کشوری که ميزبان تو بود و با ھمان رژيمی که تو را
دع وت ک رده ب ود و ت و ب ا آغ وش ب از دع وت ش را
پذيرفته بودی ،در زندان ھا و دسته دسته ،ب ه دس ت ور
مستقيم و کتبی رھبرش ،سر به دار شدند .نام و نش ان
بيش از پنج ھزارتن از اين فرزندان ِ چه که در ھم ان
چند ھفته اعدام شدند ،تا کنون با ياری ديگر فرزندان ِ
چه ،جمع آوری شده و ازجمله اسناد جنايت ھ ای اي ن
رژيم است که در اخ ت ي ارس ازم ان ھ ای ب ي ن ال م ل ل ی
وحقوق بشرقرار دارد.
نه! تو فرزند چه نيستی ! فرزندان ِ چه به ھيچ روی
به ھيچ يک از اشکال ديکتاتوری که با ھزار رنگ و
چھره ی عوام فريبانه در جھان پراکنده است ،تن نم ی
دھند وعليرغم ت م ام س خ ت ی ھ ای ت وان ف رس ا ب رای
دگرگونی جھان و آزادی و برابری ِ حق وق انس ان ھ ا
بی امان مبارز می کنند .آن ھا ھمنشين ديکتاتورھاي ی
نمی شوند که با اسلحه و ترور و کشتار و ايجاد ت رس
و وحشت حکومت می کنند .فرزندان ِ چ ه ب ه ذل ت و
خواری تن نمی دھند و منافع حکومت ھا ی ارتجايی،
کور و کرشان نمی ک ن د .آن ھ ا ب رای س وس ي الس م و
مردم ساالری می جنگند .تو گفته ای ک ه چ ه گ وارا،
تنھا يک پيامبر داش ت و آن ف ي دل ک اس ت رو ب ود .ت و
برای رھبران خون خوار ميزبانت شيرين زبانی کرده
ای که واژه ی پيامبر را در سخنانت به کار برده ای.
چه گوارا پيامبر نداشت .او معتق د ب ه ھ ي چ پ ي ام ب ری
نبود .چه گوارا رفيق داشت .ف ي دل ،رف ي ق ِ چ ه ب ود.
ھمه می دانند که چه گوارا از حکومتيان خونخوار که
با زور ِ اسلحه و عوام ف ري ب ی ب ر م ردم ف رم ان م ی
راندند  ،با آن ھ ا ک ه روی خ ون م ردم س ت م دي ده و
زحمتکش نشسته بودند و خون ومال و ج ان م ردم را
قربانی قدرت خود می کردند و منابع طبيعی آن ھا را
به غارت می بردند ،نفرت داشت.بی گم ان اگ ر زن ده
بود به فرزندان واقعی خود می پيوست و به ھمراه آن
ھا ،فقط برای سرنگونی چنين ح ک وم ت ی  ،ب ه اي ران
سفر می کرد .ھمان ک اری ک ه در س ف ر ب ه ب ول ي وی
کرد .او مرد عمل بود .او م ی خ واس ت ش اھ د وج ود
جھانی باشد که مردم ،خود بر خود حکومت می ک ن ن د
و در آن جا از ستم در ھيچ شکلش خبری نيست .
اگر تـو نماينده ی سوسياليسم باشی  ،س وس ي ال ي س م از
درون سقوط کرده است■ .
سوئد /استکھلم  6اکتبر2007
گيسو شاکری
Gissooshakeri.blogfa.com
www.gissoo.com
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برابری طلبی نئو نازيستی )(Continued from page 1

ميپوشاند ( به تن دارند ،حاضر شوند و در انتخابات
شرکت کنند ،دست به اين اقدام زده بودند.
يکی از اعضاء اين گروه ،که صورتش را با يک
پارچه سفيد پوشانده بود و به دليل ترس از اينکه
کارش را از دست بدھد ،از دادن اسمش خودداری
ميکرد ،گفت":من فکر ميکنم که مردم موقعی که
رای ميدھند بايد مشخصات کامل را ارائه بدھند".
يکی ديگر از اعضاء نقاب پوش اين گروه که از
دادن اسمش خودداری ميکرد ،گفت ":اگربه زنان
مسلمان اين حق داده شده که در حاليکه بورکا پوشيده
اند ،رای بدھند ،پس به ما ھم بايد اجازه داده شود که
در حاليکه ماسک زده ايم ،رای بدھيم .به آنھا حقی
داده شده است که ما نداريم و ما ھم ميخواھيم که اين
حق را بدست بياوريم و يا اينکه اين قانون ،که

يکی از اعضاء گارد آريايی
آشکارا نژاد پرستانه است ،ملغی شود".
در مخالفت با موضع گارد آريايی درباره اين مسئله،
حدود  60نفر از معترضين ضد راسيست در مقابل
اين گروه اجتماع کردند و به سر دادن شعار
پرداختند.
يکی از معترضين ضد راسيست گفت که او از مقابله
کردن با اين گروه وحشت داشت اما به آنجا آمده
است برای اينکه جداً درباره جلوگيری از راسيسم در
جامعه حساس است .او اضافه کرد ":پيامی که آنھا
حمل ميکنند ماالمال از نفرت است .اين تنھا
موضوعی ھست که واقعا مرا مضطرب ميکند".
روشنگر:
اينھم ازعجايب اين اوضاع جديد است که فاشيستھای
نئونازی و معتقد به تبعيض نژادی يکباره خواب نما
شده اند و به ياد اعتراض به يکی از نمودھای
تبعيض جنسيتی برادران مسلمانشان يعنی "بورکا"
افتاده اند و خواھان محروم کردن زنانی از حق رای
شده اند که پيشاپيش توسط قوانين و سنتھای ارتجاعی
مذھبی اسالمی از حق آزادی پوشش محروم و به
"حجاب" و "بورکا" ی اجباری محکوم شده اند .البته
شايد چندان تعجبی ھم نداشته باشد .وقتی آقای بن
الدن مسلمان "سيا پرورده" ،پرچم دار مبارزه ضد
امپرياليستی می شود ،و آقای بوش مسيحی بنيادگرا
مدعی مبارزه برای دمکراسی ،اينھا ھم بايد خود را
سردمدار مبارزه بر عليه حجاب و عقب افتادگی
اسالمی قلمداد کنند .به ھر حال آنچه که به بھانه اين
واقعه در خور توجه است ،گوشزد کردن چند نکته
مھم است:
اوالً چرا بايد جريانات راست و يا فاشيست مانند
نئونازيست ھا بخواھند پرچم دار مبارزه با قوانين و
سنتھای ارتجاعی اسالم شوند؟ پاسخ روشن است.
ھمان است که ما بارھا بر آن دست گذاشته و توضيح
داده ايم .بطور کلی به ميدان آمدن جريانات ارتجاعی
بعنوان رھبران مبارزات و احساسات عدالت طلبانه
مردم نتيجه مستقيم انفعال و بی تفاوتی عناصر روشن
و انقالبی بوده و ھست .تا زمانيکه اين بی تفاوتی و
انفعال وجود داردَ ،علَم شدن جريانات ارتجاعی و
قرار گرفتن مردم در زير پرچم آنھا اجتناب ناپذير
خواھد بود .چرا که وقتی مردم ھيچ آلترناتيو فعال و
مترقی را در اختيار نداشته باشند ،از سر اجبار و
ناآگاھی ھم که شده به دنبال آنچه که در دسترشان

است ميروند .البته ،منظور اين نيست که گويا نئو
نازيست ھا رھبر مبارزه بر عليه جھالت اسالمی شده
اند .منظورتاکيد براين مطلب است که تازمانی که

عناصر مترقی و مردمی احساس مسئوليت ننموده و
فعاالنه قدم به ميدان نگذارند ،اوضاع بد و بدتر می
شود ،و جريانات ارتجاعی اسالمی ،مسيحی و دست
راستی و حتی نئو نازيست ،با استفاده از اين خالء،
بيشتر ميدان دار و آتش بيار معرکه شده ،سرنوشت ما
را در دست می گيرند.
ثانيا ً حضور و اعتراض نيروھای مترقی و ضد
راسيست در برابر اينگونه گروھھای فاشيستی و
بطور کلی مبارزه با تبعيض و راسيسمی که در
شرايط حاضر تحت نام مبارزه با تروريسم و
بنيادگرايی اسالمی ،در کشورھای غربی بر عليه
مسلمانان يا مردمی که اصليتشان به آنچه که بعنوان
"کشورھای اسالمی" شناخته ميشود ،برميگردد ،در
عين حاليکه مھم و با ارزش است اما نبايد باعث شود
که مبارزه بر عليه ايدئولوژی و احکام ارتجاعی
مذھبی و مشخصا ً اسالمی و افشاء جنايات و
وحشيگريھای دارودسته ھا و حکومتھای مرتجع
اسالمی فراموش شود و يا آن را تحت الشعاع قرار
دھد.

معترضين ضد راسيست با اعضاء گارد آريايی در
يک مشاجره لفظی سخت بين دو گروه روی پله ھای
شھرداری کالگری ،رودررو شدند .مردان گارد
آريايی به اجازه داشتن زنان مسلمان در پوشيدن بورکا
در حوزه ھای رای گيری اعتراض داشتند.

ثالثا ً مبارزه نيروھای مترقی و انقالبی بر عليه
ايدئولوژی ،قوانين و سنتھای ارتجاعی مذھبی و
مشخصا ً اسالمی از نظر شکل و محتوا با اغتشاشات
عوام فريبانه گروھھا و دستجات راست و فاشيست و
راسيست کامالً متفاوت است .ھر چقدر که
کارروشنگرانه و افشاء گرانه روشنفکران و نيروھای
ترقی خواه برعليه مذھب و اسالم ،مردم را با حقايق
آشنا ميکند و آنھا را از قيد و بندھای انسان ستيزانه و
زن ستيزانه آن آزاد ميکند در مقابل حرکات و
ماجراجوئيھای جريانات راست و فاشيست و راسيست
که در محتوا تفاوتی با جريانات ارتجاعی اسالمی
ندارند ،به ايجاد يک فضای تنفر و خشونت فرقه ای،
و در نتيجه تقويت و ماندگاری آنھا کمک ميکنند■ .

بنيادھای مسيحيت )(Continued from page 1
پيش وپس از آغاز دوران م ورد ب ح ث م ا آل وده ب ه
ھمين گ ن اھ ن د .زودب اوری ع ام ه م ردم ،احس اس ات
زدگی ھمراه با بی اعتمادی به نيروی خود ،ن ي از ب ه
چسبيدن به اقتداری ابر انسانی ،فقدان واق ع گ رائ ی
)خصيصه ھائی که به زودی علت آن را در خ واھ ي م
يافت( ،تمامی اين نوع از مت ون ن وش ت ه ش ده در آن
دوران را به خود می آل ود .خواھيم ديد که وجود اي ن
پديده بارھا و بارھا در نوشته ھای مسيح ی وي ھ ودی
به ا ثب ا ت م ی ر س د  .ام ا ھ م ي ن گ ر اي ش در ف ل س ف ه
عرفانی ،که بی گمان ب ا مس ي ح ي ت ب اط ن ا ً ن زدي ک ی
داشت ،نيز به چشم ميخ ورد.
ا ي ن گ ر ا ي ش ر ا د ر ن و ف ي ث ا غ و ر ث ي ان ن ي ز م ش ا ھ د ه
ميکنيم  :جريانی که در آخرين ق رن پ ي ش از دوران
مسيحيت آغاز شد وآميزه ای از اف الط ون گ رائ ی و
رواقی گری بود ،و آکنده بود از وحی والھا م و تشنه
معجزات .نوفيثاغورثيان مدعی بودند که پيرو فلس ف ه
کھن فيثاغورثند ک ه ش ش ق رن پ ي ش از مس ي ح م ی
زيست واطالعات بسيار کمی در مورد او در دس ت
است .اين ادعا نسبت دادن ھر چيزی را که ن ي از ب ه
ا ق ت د ا ر ن ام ی ب ز ر گ د ا ش ت آ س ا ن م ی ک ر د .
" نوف ي ث اغ ورث ي ان م ي خ واس ت ن د ک ه پ ي روان ص ادق
فيلسوف سامی ؟کھن دانس ت ه ش ون د :ب رای اي ن ک ه
ن ظ ري ه ھ ای خ ود را ب ه ص ورت ن ظ ري ه ھ ای
فيثاغورثی کھن ارائ ه دھ ن د ،اس ن اد ج ع ل ش ده ب ی
شماری را سرھم بندی کردند که ھر م ط ل ب ی را در
دھان يک فيثاغورث يا يک آرکيتاس؟ م ی گ ذاش ت،
صرف نظراز اين که اين مطلب چقدر جديد ب اش د ي ا
چه اندازه معرف ھمگان باشد که از اف الط ون ي ا
ارس ط و س رچش م ه گ رف ت ه اس ت4 ".
د قيقا ھمين پديده را در م ت ون اول ي ه مس ي ح ي ت م ی
بينيم ،که خود چنان آشفته بازاری درست کرده اس ت
که تيزترين ذھنھا بيش از صد سال است که روی آن
کار می کنند بی آن که پ ي ش رف ت چ ن دان ی در دس ت
يافتن به نتايجی قطعی داشته باشن د .مکاشفه يوحن ای
قديس -که خ ود گ رھ ی اس ت ک ه گش ودن ش س خ ت
دش وار اس ت -م ی ت وان د نش ان دھ د ک ه چ گ ون ه
ناسازگار ترين مفاھيم در باره نوشت ه ھ ای مس ي ح ی
آغازين ھنوز ھم در کنار ھ م ب ه زن دگ ی ادام ه م ی
دھند.
فاليدرر ؟ در کتابش سرآغاز مسيحيت  :ن وش ت ه ھ ا
وآراء در بار ه آن چ ينن م ی ک و يد " :ک ت اب دان ي ال
نبی کھن ترين اين گونه مکاشفات وانگاره ای برای
کل اين جنس است .ھمچنان که معل وم ش د ک ه ک ل ي د
روءياھای دانيال جنگ يھوديان در تحت فرمانروائی
آنتيوکوس اپيفانس است ،اين نتيجه گيری درست ني ز
صورت گرفت که مکاشفه يوحنا را نيز بايد به وسيله
اوضاع واحوال زمانش توضي ح داد .اکن ون از آن ج ا
ب
ک ه ع دد ع رف ان ی  666در آي ه ھ يج دھ م از ب ا
شانزدھم تقريبا ھمزمان توسط شماری از دانشم ن دان
)بناری ،ھتزيگ ،و رئوس( بدين گونه ت ف س ي ر ش ده
ب ود ک ه نش ان دھ ن ده ام پ راط ورن رون ب ه ح روف
عبريست ،مقايسه بابھ ای  16و  17به اين ن ت يح ه
گيری انجاميد ک ه اي ن م ک اش ف ه ب ه زودی پ س از
مرگ نرون در سال 68م.نوشته شده است .اين نظ ر
مدتھا ،به ويژه در مکتب کھن ت وب ي ن گ ن ،ح اک م ي ت
داشت که باز ھم چنين می انگاشت که کت اب م زب ور
را يوحنای حواری نوشته است وف ک ر م ی ک رد ک ه
کليد رمز تمام اين کت اب را در ن ب ردھ ای ف رق ه ای
ميان جوداگرايان و پل گرايان يافته اس ت .اين پ ن دار
البته خالی از خودرائيھائی ناش ي ان ه )ب ه خص وص
در مورد فولکمار( نبود .گامی نو در مطالع ه ج ام ع
اي ن مس ئ ل ه در  1882توس ط ش گا ر د و ياز س ک ر
برداشته شد :دانيل فلتر ،فرضيه بسط وتجديد ن ظ ر
مکرر در سندی بنيادی م ي ان س ال ھ ای  66و 170
)که سپس به  140رس يد( به دست موئلفان م خ ت ل ف
را به کار گرفت .اين روش ادب ی ک ه در اي ن ج ا ب ه
کار رفته بود در پانزده سال ب ع دی ب ی ان دازه زي ر
وزبر شد :ويشر مطرح می کرد که يک سن د اص ل ی

يھودی در ميان بوده است که ويراستاری مس ي ح ی آن
را م ورد دخ ل و تص رف ق رار داده اس ت؛ س اب ات ي ر
وشون فرضيه وجود سندی مسيحی را به عنوان مب ن ای
کار ،ک ه ع ن اص ر ي ھ ودی وارد آن ش ده ان د ،ب م ي ان
آوردند؛ ويلند ميان دو منبع ي ھ ودی از زم ان ن رون و
تيتوس ،و ويراستاری مسيحی در دوران فرم ان روائ ی
ترايان تميز قائل شد؛ اسپيتا از يک سند اصلی مسي ح ی
متعلق به س ال 60م .و م ن اب ع ی ي ھ ودی م ت ع ل ق ب ه
س از م رگ مس حي ،ھ مر ها ب ا
سالھای 63پ.م .و  40پ
ويراستاری مسيحی در دوران ت راي ان س خ ن ب ه م ي ان
آورد؛ اشميت ،سه منبع ي ھ ودی و دو م ن ب ع مس ي ح ی؛
ص یل ر ا
فولتر ،در اثری جدي د در 1893مک شا هف ای ا
م ت ع ل ق ب ه س ال  62و چ ھ ار تج ديد نظ ر تح ت
فرمانروائی تيتوس ،ترايان و ھادري ان .اين فرضيه ھ ا
که متقابال نقيض ھمديگر بودند و با ھم رق اب ت داش ت ن د
اين نتيجه را به ھم راه داش ت ن د ک ه "اف راد ب ی ط رف
نتيجه بگيرند که در عرصه پژوھشھای عھد جديد ھ ي چ
چيز مطمئنی وجود ندارد و ب ه ھ ي چ چ ي ز ن م ی ت وان
مطمئن بود )يوليچر("5.
فاليدر با وج ود اي ن ع ق ي ده دارد ک ه "پ ژوھش ش ھ ای
مجدانه در بيست سال گذشته ،نتيجه ای قطع ی" ب دس ت
داده اند اما جرات نمی کند ب ه ط ور ق ط ع ب گ وي د ک ه
نتيجه ای که بدست آمده چيست ،اما نظر می دھد که به
نظر او "چنين می رسد" .تقريبا به تنھا ن ت اي ج ق ط ع ی
ايکه در مورد نوشته ھای صدر مسيحيت م ی ت وان
رسيد نتايجی منفيند؛ به عبارت ديگر ،می توانيم بفھمي م
که چه چيزھائی قالبی و الکی ھستن د .شکی نمی ت وان
داشت که تقريبا ھيچ يک از نوشته ھای صدر مسيحيت
نوشته کسانی که نامشان را روی خود دارند نيستند؛ که
بسياری از اين نوشته ھا در زمانھائی بعد از ت اري خ ی
که رويشان ھست نوشته شده ان د؛ ک ه م ت ن اص ل ی ب ه
ناشيانه ترين شکل توسط تجديد نظرھ ا و اف زوده ھ ای
بعدی مغشوش شده اند .باالخره ،جای شک ن ي س ت ک ه
ھيج يک از انج ي ل؟ ھ ا ي ا دي گ ر ن وش ت ه ھ ای ص در
مسيحيت توسط معاصران مسيح نوشته نش ده ان د .اي ن
به اصطالح انجيل به روايت مرقس را ق د ي م ی ت ري ن
انجيلھا می دانند ،اما اي ن ک ت اب ب ه ھ ي چ رو پ ي ش از
ويران شدن اورشليم ،که نويسنده اش مسيح را وادار به
پيشگوئی آن کرده است -امری که ،به ع ب ارت دي گ ر،
قبل از اين که موئلف مزبور شروع به نوشتن ک ت اب ش
کند ،روی داده بوده اس ت .اين کتاب احتم اال ک م ت ر از
نيم قرن پس از تاريخی که به مرگ مس ي ح نس ب ت م ی
دھند نوشته نشده است.
به اين ترتيب آنچه که م ی ب ي ن ي م م ح ص ول ن ي م ق رن
افسانه سازی است .مرقس آنچه را که لوقا خوان ده م ی
شود به دنبال دارد و بعد از او به اصطالح متا م ی آي د
وآخر از ھمه يوحنا است ،که در ميانه قرن دوم ،ي ع ن ی
دست کم يک قرن پس از تولد مس ي ح آم ده اس ت .ھ ر
چه از آغاز مسحيت دورتر می شويم ،داستانھای انجيل
معجزه وارتر می شوند .مرقس برای ما از م ع ج زات
صحبت می کند ولی آنھا در مقايسه با معجزه ھائ ی ک ه
بعدا روايت می شوند ناچيزن د .برای مث ال زن ده ش دن
مرده ھا را در نظر بگيري د .مسيح در انجيل مرقس ب ه
بالين دختر ي اروس  ،ک ه در س ک رات م رگ اس ت،
فراخوانده می شود .ھمه فکر می ک ن ن د ک ه او دي گ ر
مرده است ،اما مسيح می گوي د "اين دوشيزه ...ف ق ط
خوابيده است "،آن گاه دست ش را دراز م ی ک ن د و او
زنده می شود )انجيل مرقس ،باب  .(5در ان ج ي ل ل وق ا
مرد جوانی از اھالی نائين؟ است ک ه زن ده م ی ش ود.
مدتی آن قدر زياد از مرگ او می گ ذرد ک ه وق ت ی ک ه
مسيح به او بر ميخورد دارند اورا به ط رف گ ور م ی
برند .سپس مسيح او را زنده می کند و او از تابوت ب ر
می خيزد )انجيل لوقا ،باب .(7
حتی اين ھم برای يوحنا کافی نيس ت .او در فصل
يازدھم انجيلش زنده شدن الزاروس را نشانمان م ی
دھد .الزاروس چھا روز است که به خاک سپرده شده
و جسدش ديگر دارد بو می گي رد .اين رکورد را می
شکند  .گذشته از اين ،انجيلی ھا خيلی جاھل بودند و
)(Continued on page 9
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بسياری از چيزھائی را که در باره شان مطلبی
نوشته بودند کامال پيچانده بودن د .به اين تريب است
که يوسف ناصريه را ھمراه با مريم به علت وجود
يک سرشماری در امپراطوری روم ترک می گويد و
به بتلھم می رود ،و عيسی در آنجا به دنيا م ی آي د.
اما چنين سرشمارئی در زمان امپراطور اگوستوس
وجود نداشته است .به عالوه ،يھوديه بعد از تاريخی
که در مورد تولد عيسی بدست داده می شود تبديل به
يکی از استانھای امپراطوری روم می ش ود .در سال
ت ام ا در
ک س رش مار ی ص ورت گ ر ف
ی ي
ال د
7مي
مکانھائی انجام می شد که مردم زندگی يمی کردند و
نيازی به رفتن به بيت المقدس نب ود [6].در باره اين
موضوع بيشتر سخن خواھيم گف ت.
روال محاکمه عيسی در برابر پونتيوس پيالتوس نه با
قانون يھود جور در می آيد و نه با ق ان ون روم .به
اين ترتيب حتی آنجا که انجيليان از معجزه ھم حرف
نميزنند ،آنچه که می گويند اغلب دروغ است و غير
ممکن  .و آش شله قلمکاری که به اس م "انجيل"
سرھم شد بعدا بدست "ويرايشگران" ،و به منظور
ترضيه خاطر مومنان ،به انواع و اقسام تغييرھا
دچار آمد .مثال ،بھترين نسخه ھای دست نويس
انجيل مرقس با ھشتمين آيه در باب شانزدھم ختم می
شوند .در اين آيه زنی در گور جسد مسيح را می
جويد ولی به جای آن جوانی را می يابد که ردای بلند
سفيدی بر تن دارد .آن وقت آنھا گور را ترک گفتن د
و"می ترسيدند" .آنچه که پس از آيه ھشتم در نسخه
ھای مرسوم می آيد بعدا به انجيل مرقس اضافه ش ده
است .به ھر حال غير ممکن است که اين اثر به اين
ھشت آيه ختم شده باشد .رنان اين فرض را مطرح
می کند که بخش بعدی به نفع آرمان مسيحيت حذف
شده ،زيرا روايتی در آن بوده که برای خوانندگان
بعدی انزجار انگيز بوده اس ت .فايدرر از ديدگاھی
ديگر ،پس از مطالعات عميق ،مثل ديگران ،به اين
نتيجه رسيد "که انجيل لوقا در باره تولد ماوراء
طبيعی عيسی ھيچ نگفته است و اين داستان بعدا
ساخته وپرداخته شده است و بعدا با افزودن آيه ھ اي ی
)باب يکم ،ايه ھای  34به بع د(] [7و ھمچنين با
اضافه کردن "آن چنان که قرار بود" به باب سوم،
آيه  29در انج لي لو قاج اد اد هش ده اس ت ] [8و ].[9
با توجه به کليه اين مسائل جای تعجب نيست که از
ھمان نخستين دھه ھای قرن نوزدھم بسياری از
دانشمندان انجيلھای چھارگانه را منابعی کامال بی
فايده در مورد تاريخ مسيح دانسته اند و برونوباوئر
حتی توانسته تا آنجا پيش برود که وجود مسيح را به
کلی منکر شود .با اين وجود قابل فھم است که چرا
الھيون نمی توانند از خير انجيل بگذرند ،و حتی
ليبرالھايشان برای حفظ مرجعيت و اقتدارشان از
ھيچ کاری که از دستشان ساخته باشد کوتاھی نمی
کنند  .زيرا اگر شخص مسيح کنار گذاشته شود ديگر
از مسيحيت چه می ماند؟ اما برای حفظ اين يکی چه
کار ھای چپکی عجيب وغريبی که نمی کنن د.
؟؟؟؟
اما کار انتقادی و به اين ترتيب است که ھارناک در
کتابش به نام ويزن دس کريستانتيم وس )(1900
توصيح می دھد که داويد فرايدريخ اشتراوس در
سخنرانی ھايش اظھارمی دارد که موفق شده است
قابل اتکا بودن انجيل ھا را به عنوان تاريخ در ھم
شکند؛ اما کار انتقادی و پژوھشھای تاريخی دو نسل
موفق شده است آن را به اندازه زيادی احيا ک ن د.
انجيل ھای چھار گانه به ھر صورت آثاری تاريخی
نبوده اند ،آنھا را برای اين ننوشته اند تا گذارشی
باشند در اين که امور چگونه روی داده اند ،بلکه
آثاری ھستند در تزکيه و تھذي ب .؟؟؟؟"بنا بر اين آنھا
به عنوان منابعی تاريخی بی فايده نيستند ،به
خصوص که ھدفشان از بيرون از خودشان گرفته
نشده است ،بلکه تا اندازه ای با نظريات عيسی
منطبق است" )ص.(14
اما ھر آنچه که از اين نظريات می دانيم عبارت از

چيزھا ئيست که انجيل ھا به ما می گوين د! سراپای
استدالل ھارناک در مورد قابل اتکا بودن انجيل ھا به
عنوان منابعی در مورد عيسی تنھا اين را ثابت می
کند که مطرح کردن چيزی پرمايه و راسخ در اين
بابت تا چه اندازه غيرممکن اس ت.
ھارناک در قسمتھای بعدی مقاله اش ناچار می شود
تمام چيزھائی را که انجيل در باره سی سال اول
زندگی مسيح می گويد به عنوان مطا لبی غير تاريخی
ناديده بگيرد ،و ھمچنين از تمام چيزھای مربوط به
سالھای بعدی زندگی که می توان غير ممکن بودن يا
ساختگی بودن آنھا را ثابت کرد ،چشم پوشی ک ن د.
اما بر آنست که بقيه را به عنوان واقعيت ھای تاريخی
حفظ کند .او فکر می کند که ما ھنوزھ م "تصويری
زنده از آموزشھای مسيح در اواخر زندگيش و
تا ًثيری را که او بر پيروانش داشته است در دس ت
داريم" )ص .(20اما ھارناک از کجا می داند که
آموزشھای عيسی خيلی درست و صادقانه در انجيل
ھا گزارش شده اند؟ الھيون در باره گزارشھای
مربوط به ديگر آموزشھای آن دوران مشکوکن د.
فاليدرر ،ھمکارھارناک ،در کتابش در باره سرآغاز
مسيحيت می گويد:
"حقيقتا جر و بحث
کردن در اين مورد
که آيا اين گزارشھا
و ديگر موعظه ھا
روايتھای
در
حواريون از نظر
تاريخی قابل اتکائند
يا خير عملی لغو و
بيھوده است؛ الزم
است که فقط به تمام
شرايط الزم برای
انتقال دقيق و نکته
به نکته ،يا حتی
تقريبا درست ،چنين
موعظه ای فکر
کنيم :می بايست بال
فاصله توسط يک
شنونده ياد داشت
شده باشد )به
عبارت دقيقتر بايد
تندنويسی شده باشد(
 ،و اين ياد داشتھا
بايد به مدت نيم قرن
در محافلی از
شنوندکان نگھداری
شده باشد که اکثرا يھودی ومشرک بودند و نسبت به
آنچه که شنيده بودند يا بی تفاوت بودند يا دشمن ،و
سرانجام بايد توسط تاريخ نويسان از پراکنده ترين
جاھا گرد آوريشده باش د! ھر کسی که پی برده باشد
که چنين چيزھائی چقدر غير ممکن است برای اولين
وآخرين بار خواھد دانست که راجع به تمام اين
موعظه ھا چظور فکر کن د :به گفته ديگر ،اين
موعظه ھا در روايت ھای پيروان عيسی ھمچنان که
در تمام آثار تاريخ نويسان منشآتی ھستند آزاد ،که در
آنھا م ًولف فھرمانانش را وا می دارد به شيوه ای
صحبت کنند که خودش فکر می کند در آن وضعيت
معين ممکنست صحبت کرده باشن د" )ص  500به
بعد( .درست است! اما چرا نبايد جنين مالکھائی در
مورد موعظه ھای خود مسيح نيز به کار بسته شود؟
موئلفان انجيل ھا از اين موعظه ھا فاصله باز ھم
بيشتتری نسبت به موعظه ھايی دارند که به حواريون
نسبت داده شده اند .چرا موعظه ھای عيسی بايد
چيزی بيش از سخنرانی ھائی باشند که نويسندکان
اين گزارشھا می خواسته اند که مسيح آنھا را آن طور
ايراد کند؟ در واقع ما شاھد انواع واقسام تناقض
گوئی ھا در موعظه ھائی که به دستمان رسيده است
ھستيم  .مثال ،ھم موعظه ھای شورشگرانه در دست
است و ھم موعظه ھای تسليم طلبان ه.

چنين تناقض گوئی ھائی را تنھا با اين واقعيت می
توان توضيح داد که گرايشھائی ضد و نقيض در ميان
مسيحيان وجود داشته است و ھر گروھی بنا به نيازھا
و خواسته ھای خود سخنرانيھائی برای مسيح نوشته و
از خود به جا گذاشته اس ت .از يک نمونه می توان پی
برد که انجيليان در کارشان چقدر آزاد و راحت ب وده
اند .موعظه روی کوه در لوقا را با متی ،که بعدھا
نوشته شده است ،مقايسه کني د .در لوقا ھنوز ھم تمجيد
از فقرا و طعن و لعن ثروتمندان را می بيني د .در
زمان متی اين امر برای بسياری از مسيحيان تبديل
به مسئله ای حساسيت برانگيز شده است ،وانجيل به
روايت متی به شيوه ای زشت فقرا را که متبرکند
تبديل به فقرای روحی می کند ،و لعن و طعن
ثروتمندان را به کلی کنار می گ ذارد .اين قبيل
دستکاری ھا در مواعظی که قبالٌ نوشته شده بودند
ھمچنان ادامه داشته است و با وجود اين از ما می
خواھند باور کنيم که موعظه ھای که گفته می شود
عيسی نيم قرن پيش از آن که نوشته شوند ايرادکرده
است ،در انجيل ھا درست و بی کم وکاست گزارش
شده اند .واضح است که نمی شود کلمات يک
سخنرانی را تنھا با
نقل دھن به دھن به
مدت پنجاه سال
درست و بی خدشه
نگه داشت .ھر
کسی که چنين
سخنرانيی را پس از
گذشت اين ھمه وقت
يادداشت می کند با
اين کارش نشان می
دھد که خود را
مجاز می داند ھر
چه دلش می خواھد
بنويسد ،يا اين که آن
قدر زود باور است
که ھر چه را که می
شنود بی کم وکاست
بپذيرد .گذشته از
اين می توان نشان
داد که بسياری از
گفته ھای مسيح از
خود او نيستند بلکه
قبال رواج عام داشته
اند و دھن به دھن
می گشته اند .برای
"نيايش
مثال،
خداوند" را ساخته شخص مسيح می دانن د .اما فاليدر
نشان می دھد که نيايش کدي ش* به زبان آرامی که
متعلق به عھد باستان است با اين کلمات خاتمه می
يابند" :واال و متبرک باد نام بزرگش در جھانی که او
چنان که می خواست آفري د .باشد که سلطنتش را در
دوران شما و در دوران خاندان اسرائيل برپا
کند".ھمانطور که می بينيم ،ش روع "نيايش خداوند"
تقليد است .اما اگر از موعظه ھای مسيح ھيچ چيزی
باقی نماند ،از سرگذشت دوران جوانيش ھيچ چيزی
باقی نماند ،ويقينا از معجزه ھايش چيزی باقی نماند،
آن وقت از انجيل ھای چھارگانه ديگر چه چيزی باقی
می ماند؟ به نظر ھارناک آنچه که باقی می ماند
تـاثيری است که بر مريدانش گذاشت و حکايت
مصيبتش  .اما انجيل ھا را مريدان مسيح ننوشته اند،
آنھا تاثيری را که شخص مسيح بر مريدانش گذاشت
بازگو نمی کنند ،بلکه روايتی از تاثيرسرگذشت
شخص مسيحند بر جامعه مسيحي ا ن .حتی شديد ترين
تاثير ھم تاييد کننده حقيقت تاريخی ھيچ سرگذشتی
نيست  .سرگذشت يک آدم خيالی ،در صورتی که
شرايط برايش موجود باشد ،می تواند شديدترين تاثير
را بر جامعه بگذارد .ورتر* اثر گوته* تاثيری عظيم
بجا گذاشت .ھمه می دانستند که اين کتاب فقط يک
رمان است ،با وجود اين پيروان و مريدان بسي ار
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داشت .در يھوديت ،و دقيقا در قرن ھای بالفاصله
پيش و پس از مسيح ،شخصيتھای خيالی در صورتی
که اعمال و آرائی که به آنھا نسبت داده می شد با
نيازھا و آرزوھای قلبی يھوديان جور در می آمد
تاثيری عظيم داشت .اين را ،مثال ،شخصيت دانيال
نبی نشانمان می دھد :کتاب دانيال روايت می کند که
او در زمان نبوکد نصر ،داريوش و کورش زندگی
می کرد ،يعنی در قرن ششم پيش از ميالد؛ دانيال
بزرکترين معجزه ھا را انجام داد و پيش گوئی ھائی
کرد که بعدا به شگفت انگيزترين شکل تحقق يافت ن د.
آخرين پيشگوئيش اين بود که مصائب بسياری
گريبانگير يھوديان خواھد شد و نجات دھنده ای آنھا را
از اين مصائب نجات خواھد داد و آنھا را به شکوه و
جاللی نوين رھنمون خواھد ش د .اما شخصی به اسم
دانيال نبی ھرگز وجود نداشته است؛ و کتابی که
سرگذشت او را روايت می کند در حدود س ال
165پ.م ،.يعنی ھمزمان با قيام مکابي ان* ،نوشته
شده است ،و تعجب ندارد که تمام پيش گوئی ھائی که
اين پيامبر ظاھراٌ در قرن ششم کرده است ،تا ھمان
سال به نحوی خيره کننده درست در آمده باشند ،و
خواننده خشکه مقدس را متقاعد کنند که آخرين
پيشگوئی پيامبری اين چنين نابه خطا بی برو برگرد
تحقق خواھد يافت .سرتاپای اين جريان به نحو
گستاخانه ای ساختگی است و با وجود اين بزرگترين
تا ٌثير را داشته است؛ اعتقاد به مسيحا ،اعتقاد به نجات
دھنده ای که خواھد آمد از ھمه بيشتر از اين بود که
تقويت شد و اين تبديل به الکوئی شد که برای
پيشگوئی ھای آينده در مورد مسيح ا .به ھر صورت،
کتاب دانيال که تقلب در محافل خشکه مقدسان ،وقتی
که پای دست يافتن به ھدفی در ميان بود ،تا چه اندازه
بی محابا صورت می گرف ت .از ھمين رو ،تاثيری که
شخص مسيح به جا گذاشته است به ھيچ وجه ثابت
نمی کند که از نظر تاريخی حقيقت داشته اس ت .بنا
براين ،تنھا چيزی از آنچه که ھارناک فکر می کرد
می توان به عنوان ھسته ای تاريخی از انجيلھا نگه
داشت ،باقی می ماند مصائب مسيح اس ت .اما اين نيز
از اول تا آخرش چنان پر از معجزه ھای جورواجور
است ،از رستاخيز گرفته تا معراج ،که در اين مورد
نيز تقريبا ٌ غير ممکن است بتوان به ھسته تاريخی
قابل اعتمادی ،از ھر نوعی که باشد ،دست ي اف ت.
درمعتبر بودن داستان اين مصائب بعداٌ کند و کاو
بيشتری خواھيم کرد.وضع مابقی نوشتجات آغاز
مسيحيت ھيچ بھتر از اين نيس ت .ھر چيزی که ظاھرا
از معاصران مسيح ،مثالٌاز حواريونش ،به ما رسيده
ساختگی از آب در آمده اند ،دست کم از اين نظر که
محصول زمان ھای بعد بوده ان د .و درمورد رساله
ھائی که به پولس حواری نسبت داده می شوند ،حتی
يکی ھم نيست که موثق بودنش مورد مجادله نباشد ،و
نقد تاريخی نشان داده است که بسياری از آنھا سرتا پا
قالبی اند .عريان ترين اين جعليات دومين نامه به
تسالونيکيان است.در اين نامه جعلی ،موئلف که نام
پولس را بر خود نھاده است ،ھشدار می دھ د " :كه
ط رب
شما از ھوش خود ب زو دي متز لز ل نشو يد و مض
نگرديد ،نه از روح و نه از كال م و نه از رس اله اي ك ه
گويا از ما باشد) ".باب دوم  ،آيه دوم( .ودر پايان
سل
جعل کننده اضافه می کن د" :تحيّت ب ه د ست م ن پ و
بيد نط ور
ت
در ھ ر ر اس له اس
كه عالمت
مي ن يوس م) ".باب سوم ،آيه  .(17درست ھمين کلمات
بودند که جعل کننده را لو دادن د .تعدادی از ديگر
رساله ھای پولس شايد نخستين شواھد ادبی مسيحيت
باشند  .به ھر صورت ،اين رساله ھا در باره مسيح
چيزی جز اين به ما نمی گويند که مسيح مصلوب و
مجدداً زنده شد .ضرورتی نخواھد داشت -دست کم
برای خوانندگان ما -که در اين باره که در مورد
رستاخيز مسيح چگونه بايد فکر کنند وارد جزئيات
شويم .در يک کالم ،به زحمت چيزی در نوشته جات
مسيحی باقی مانده است که بتوان آن را حقيقتی جا
افتاده در باره مسيح دانس ت■ .
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القاعده در عراق ،گفت به کسی که الرش ويلکس را
در ماه رمضان بکشد  ١٠٠ھزار دالر جايزه می
دھد .به ھمين دليل الرش ويلکس ،در حال حاضر بنا
به صالحديد پليس امنيتی سوئد ،ناچار شده است در
محل مسکونی مخفی و کامالً حفاظتشده زندگی کند .
او در اين زمينه گفت که تالش دارد آزاد و در
حرکت باشد و زندگی طبيعی خود را در پيش بگيرد.
وی ،که عالئم اضطراب و وحشتزدگی در سخنانش
نبود ،گفت پيش از اين از سايت شخصی او روزانه
 ٢٠٠تا  ٣٠٠نفر بازديد میکردند و حاال روزانه
حدود  ١٠ھزار نفر بازديدکننده دارد که در ميان آنھا
تھديدھايی ھم وجود دارد .در اين جلسه ھمچنين
"آرنه روت" ،سردبير سابق بخش فرھنگی روزنامه
پرتيراژ  DNو مسئول کميته دفاع از سلمان رشدی
در سوئد ،با دفاع از آزادی بيان و دموکراسی ،و با
انتقاد از سانسوری که در حوزه بحثھای مربوط به
دين اسالم وجود دارد گفت" :با اين که به مذھبھای
مختلف احترام میگذارم اما نبايد گذاشت که در يک
جامعه دموکراتيک ،به يک جريان و يا دين اھميت
بيشتری داده شود .بايد با دين اسالم و کتاب آن
قرآن ،ھمانگونه برخورد شود که با ديگر اديان ،از
جمله مسيحيت و انجيل و تورات میشود".
وی ادامه داد" :در کشورھايی که اسالم در آنھا
حاکميت دارد ،از اسالم به عنوان يک ابزار سياسی
استفاده ميشود .اجازه ندھيم در سوئد نيز چنين اتفاقی
بيفتد ".
ما عاشق پيامبر اسالم ھستيم و او را از پدر،
مادر ،فرزندان و زندگیمان بيشتر دوست داريم و
تحمل نمیکنيم که به او اھانت شود.
يکی از حاضران در جلسه:
جلسه بدون تشنج پيش رفت و در نيمهھای برنامه
نيز فردی که پوشش عربی داشت ،اجازه صحبت
خواست .
وی با گرفتن ميکروفن و ايستادن در جلوی سالن،
الرش ويلکس و سوئدیھای حاضر در جلسه را
مورد خطاب قرار داد و تاکيد کرد" :ما عاشق پيامبر
اسالم ھستيم و او را از پدر ،مادر ،فرزندان و
زندگیمان بيشتر دوست داريم و تحمل نمیکنيم که به
او اھانت شود ".
اين فرد از حاضران در جلسه پرسيد" :آيا شما
میتوانيد تحمل کنيد که فردی شما ،يا پادشاه و ملکه
سوئد را به شکل اھانتباری بکشد؟ "
وی حاضران در جلسه را دعوت به پذيرش دين
اسالم کرد و از الرش ويلکس خواست که از
اقداماتی مشابه آنچه کرده است ،دوری کند.
در اين جلسه "اينگوار اوھمان اکلوند" )سازمان
اومانيستھای سوئد(" ،ديلشا ميرباگستن")نويسنده و
روزنامهنگار کردتبار(" ،مينا احدی" )مسئول
شورای مرکزی سازمان اکس مسلم در آلمان( ،مھين
علیپور )مسئول سازمان اکس مسلم در
اسکانديناوی( ،افسانه وحدت )مسئول سازمان اکس
مسلم در سوئد( ،مھناز ماسوری )از سازمان اکس
مسلم( و کريم شاد محمدی در حوزه ضرورت دفاع
از آزادی بيان و محکوم کردن سازمان "القاعده" به
خاطر تھديد الرش ويلکس به مرگ ،سخنانی گفتند .
گفتنی است روز  ٧سپتامبر ،گروھی از سفيران
کشورھای عربی و اسالمی ،در جلسهای به دعوت
فردريک راينفلد ،نخستوزير سوئد ،در زمينه
انتشار طرحھای الرش ويلکس بحث و گفتگو کردند .
آقای راينفلد در پايان اين جلسه به خبرنگاران گفته
بود که برای سفيران کشورھای اسالمی توضيح داده
است که کشور سوئد ،کشوری چند فرھنگی است و
يکی از مسئوليت ھای وی اين است که در اين
کشور ،مسلمانان و مسيحيان بتوانند در کنار ھم با
حفظ احترام متقابل زندگی کنند ،اما دولت سوئد بر
اساس تاکيد قانون اساسی سوئد بر ضرورت آزادی
بيان ،نمیتواند ھيچگونه دخالت و کنترلی در فعاليت
مطبوعات سوئد داشته باشد■ .

“ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث ﺣﻜﻴﻢ در زﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻮد و ﺣﻜﻤﺖ را از او اﺧﺬ ﻛﺮد”.
ﻛﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺻﻔﺤﻪ 32
* ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد در ﻳﻮﻧﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮد و ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن در
ﻗﺮن  10ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در اورﺷﻠﻴﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮد .ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﺘﻼف ﻫﺴﺖ.
“اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮوز و دﻳﺮوز ﻧﻴﺴﺖ .دو ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎ را اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻛﺮده
اﺳﺖ”.
دﻳﺪار ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم ﭘﺲ از ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي اﻋﻀﺎي ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺟﻤﺎران 19 ،آﺑﺎن

ﺑﻘﻠﻢ :دﻛﺘﺮ ﻛﺎوه ﭘﺎرﺳﻲ

اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر
در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از

1358
اورﻳﺎﻧﺎ ﻓﺎﻻﭼﻲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻓﺎﻻﭼﻲ -اﻟﺒﺘﻪ اﮔﻪ ﻛﺘﺎب رو ﺗﻮ دﺳﺖ دوم ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﻦ(
ﺳﻮال :ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ را ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد و ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻳﺪ .وﻟﻲ آﻳﺎ آﺛﺎر ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن
ﺑﺎخ و ﻣﻮﺗﺴﺎرت و ﺑﺘﻬﻮن و وردي را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ؟
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ “ :ﻣﻦ اﻳﻨﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ اﺳﻢ ﺑﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻢ وﻟﻲ اﮔﺮ ﻣﺎرش ﺟﻨﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﺎرﺷﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﺎرﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻘﻼب ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﻚ اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر
ﻛﻨﻴﻢ”.

ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدم را در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ در
آن ﺗﻌﺪادي از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻢ.
در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺤﺚ از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﻛﺮدم:
ﭼﺮا در اﻳﺮان ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ و
اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ﺧﻔﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮاﺗﻢ را
آزاداﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮدم در ﻣﻴﺎن
ﺑﮕﺬارم؟

ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻠﺖ 22 ،ﺑﻬﻤﻦ 1358

ﺟﻮاب :ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ

“ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﺪور اﻧﻘﻼﺑﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻴﻢ”.

ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ

ﭘﻴﺎم ﻧﻮروزي ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ،اول ﻓﺮوردﻳﻦ 1359

ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

“ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را ﻧﺪارﻳﻢ .اﻳﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎي دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ”.

ﺳﺆال :ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺠﺎزات ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﭼﻪ

دﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ 16 ،ﻣﺮداد 1361

ﺑﺎﺷﺪ؟

“ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ دﻳﮕﺮان را ﺑﻜﻨﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات

ﺟﻮاب :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺟﺮم )ﻣﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺒﺖ

اﺳﻼم اﺳﺖ”.

ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﮔﺮوه

ﻣﺎده 6از ﻓﺮﻣﺎن 8ﻣﺎده اي اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺟﻤﺎران 1 ،ﻣﺮداد 1361

در ﻣﻼء ﻋﺎم ،ﻳﺎ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ ﺷﻮراﻧﺪن ﻣﺮدم(،

“داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل دﻗﺖ اﻋﻤﺎل و ﻛﺮدار دﺑﻴﺮان و ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺧﻮد را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﮔﺮ

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اش دﺳﺘﮕﻴﺮ،

ﺧﺪاي ﻧﻜﺮده در ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ...اﻳﻦ ﻛﺎر

زﻧﺪاﻧﻲ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ،و ﺣﺘﻲ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ.

را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ”

ﺳﺆال :آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻮدﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ

ﭘﻴﺎم ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ،اﺳﺘﺎدان و دﺑﻴﺮان ،ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪارس در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 62-61

ﻛﺎر راﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ؟

 1 ،ﻣﻬﺮ 1361

ﺟﻮاب :ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ.

“ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ دوﻟﺖ)ﺷﺎه( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ...در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﻫﺮوﺋﻴﻦ را اﻋﺪام

ﺳﺆال :ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دادﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ را

ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼف اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ”

وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﻳﺶ و

ﻛﺘﺎب وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻧﺠﻒ 1355

رژﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮراﻧﺪ ،اﻋﺪام و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺮگ

“اﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻴﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪاﻣﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺧﻴﺮي اﻋﺪام

ﺧﻤﻴﻨﻲ را وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ

ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺣﻤﻲ ﻫﻢ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ”.

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ؟
ﺟﻮاب :ﻧﻪ .ﻣﺤﻤﺪ ،ﺧﻤﻴﻨﻲ ،و رﻫﺒﺮان ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﺮان
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ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻟﻬﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ

روﺷﻨﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز
دارد
در ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮدﻳﺪي ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﻴﺪ .ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﺆال :ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮدان ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﻛﺎري دﻟﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻦ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮدم ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻢ را ﺑﻠﻨﺪ
ﻛﻨﻢ ،ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻢ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻠﻪ.
ﻣﻦ زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﻛﺮدم ﻳﻚ
ﻟﻴﻮان آب ﺳﺮد ﺧﻮردم ﻛﻪ آرام ﺷﻮم■ .
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into selling their product,
by trying their best in
packaging their product in
the most enticing way.
And finally, it becomes
easy at this point to see
why men, who serve as
the buyers (owners of
money) don’t really need
to wear sexy clothes or to
expose their bodies in
order to engage in the
trade in a successful manner.
It is true that men, as seen
in the above statistics, are
also somewhat and partially engaged in these
matters. This is because
they are in competition
with each other (other
men) for attracting
women. Yet, as mentioned
before, their main tool in
this field is their financial
power or social status,
which they show off
through high-status jobs,
nice houses, or expensive
cars in order to attract
women.
Everyone here is trying to
use what she/he has in
order to be successful in
the trade-offs, and to put
them to show as means of
pursuing what they need.
The ones that think that all
they have is their sexual
assets, put these assets
into public exposure in
order to earn what they do
not have: money and

power. And the ones that
have more effective assets, which they could use
in order to earn almost
everything, including sex
and beauty, have no need
to wear sexy clothes.
What they do need to
wear is clothes that reflect
power and status. This is
what has caused the vast
difference in the manners
that men and women
dress.
The capitalistic society is
an upside-down one, and
these oddities and differences are characteristic of
a capitalistic society. ■
1- American health for
women, March 98, p. 60.
-2 Men’s Health, May 98,
p. 6.
3- New Women, May 98,
John Marshall, p. 20.
4- Seventeens, February,
1987.
-5 Ebony Man, July,
1998.
6- Celebrity. November,
1998.
7- M. Back, "A Controversial Spectator Sport",
News Week, September
17th, 1984.
8- Barbara Peterson Burwell.
Polly
Peterson
Bowles. Becoming a
Beauty Queen .1997 ،p.
17.
9- Ibid.
. 1995 درEl Campo de
Morelo ، Michuacan 10مشاھدات خودم در مكزيك در
11- M. Back, "A Controversial Spectator Sport",
News Week, September
17th, 1984
12- USA Today, September, 14, 1989.
13- Ibid.
14- The New York Time,
January 6, 1988.
15- Gender and Society,
September, 1988.
www.siamacsotudeh.com
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Bin Laden The Only Real….

one. Up till the turn of the
20th century, the Wahabis
remained an unknown
group. It wasn’t until the
Arabian Peninsula’s kingdom was overtaken by the
Sa’udi family at the end of
the First World War when
things began to improve
for the Wahabis. This
was, of course, a major
turning point for the Wahabis, as they had long
awaited it by allying
themselves with the
Sa’udi family. Thus, for
the first time they gained
an opportunity to become
empowered under that
very dynasty's provision
and support.
Via that critical moment
in history, the Wahabis
almost instantly turned
into the most powerful
reactionary force within
Sa’udi Arabia. They finally got a chance to materialize their extremist
ideas in the real world.
This included acts like the
formation of the Mutawiun (enforcers of obedience) , theocratic police
whose objective was and
still is watching and scanning the personal lives of
the people to transform
them into becoming compatible with obsolete Islamic regulations.
Today, the Islamic Republic of Iran has embellished
upon the concept of the
Mutawiun and created
another form of religious
police called the Nah-yeaz-Monkarat (prohibiting
the prohibited). Their actions include (but are by
no means limited to) pulling over travelers on highways and country roads,
extracting from the vehicle any women with make
-up on, distorting their
make-up, then forcing

them to clean their faces
and finally taking them in
for detention where cash
penalties are demanded.
As this example indicates,
it is most often the women
who bear the brunt of the
theocratic policing.
Yet another form of religious police in Iran is the
paramilitary,
progovernment force known
as the Basseej. Members,
the Baseejis, randomly
(and it should be noted
that in the case of all religious police, legally) attack women in the streets
and occasionally even
pour acid on the faces of
women whom they have
personally deemed to
have not covered their
hair satisfactorily in terms
of Islamic regulations.
In the Islamic Republic of
Iran today, Nah-ye-azMonkarat and the Baseej
are merely two of the
theocratic ally-appointed
disciplinary groups that
are legally permitted to
invade the privacy and
human rights of anyone in
Iran, under any circumstances and without any
repercussions. Groups like
these have limitless license to invade anyone or
any place which they
deem to be in violation of
Islamic regulations. They
invade houses, taking
away music cassettes,
CD’s, videos, DVD’s and
other prohibited forms of
audio-visual entertainment. They arrest and
incarcerate people who
have committed prohibited acts such as dancing
and drinking alcoholic
beverages. They essentially lurk any and everywhere, sometimes in a
recognizable uniform, but
sometimes not. When, for
instance, people of different sexes are together in
public (they need not ac-

tually be having physical
contact, such as holding
hands) they are liable to
be stopped and demanded
proof of their relationship.
If they are found not to be
siblings or spouses (the
only two theologically
legitimate reasons for why
mixed sexes should be
cavorting with each
other), they will be forced
to choose between being
instantly married or dealing with the consequences: flogging, going
to prison, or paying a legal cash fee (what essentially amounts to a bribe)
depending on that particular religious policeman’s
personal whimsy at that
moment in time.
Obviously, giving these
groups carte blanche has
resulted in high levels of
corruption and bribery.
The possessions these
groups confiscate very
often remain in their own
hands, for their own use.
The bribe money they
take for releasing the people they attack usually
goes straight into their
own pockets. Considering
the high level of control
that these groups have
over peoples’ social and
personal activities, it
seems unlikely that anyone without connection
with them could get past
this tight system in order
to transport and disseminate these illegal goods.
In Afghanistan as well,
under the Taliban regime
(though, notably, even
today, considering the
Taliban stranglehold has
not been totally eliminated), drinking alcoholic
beverages, listening to
music, dancing and in
general any form of party
or celebration were prohibited. Even the simple
act of a man shaving his
beard was considered a

form of perversion of Islam. People found in the
streets with beard lengths
shorter than a span (the
distance from thumb to
pinky when the hand is
spread wide), would be
arrested and punished.*
Performing religious tasks
was mandatory without
exemptions. Not fasting
during the month of
Ramadan* or performing
the daily ritual prayer in a
mosque were considered a
crime. In order to distinguish the criminals, a
headcount was regularly
performed at the mosque
and absentees were prosecuted and punished.
All of the above are examples of the methods of
interference and controlling peoples’ lives which
Khomeini, the Taliban
and the Wahabis believed
(and continue to believe)
to be justified in order to
reinstate the original order
of Islam which the
Prophet left as inheritance.
Are there any differences among the “real”
Muslims?
Principally speaking, Wahabis do not accept any of
the innovations that were
brought up within the
Islamic arena after the
Prophet’s time.
They
only believe in and accept
the regulations expressed
in the Quran in addition to
the original traditional
Islamic customs of Mohammed's times and Sunnah.
As it states in one of their
documents, a Wahabi
follows “the example of
our noble Prophet Mohammed, peace be upon
him, and he denounces
those who, whilst claiming to be the true reformers, compromise with the
proponents of Shirk
(Continued on page 5)
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a way to his socioeconomic status.
According to a research
from the magazine
“Seventeen,” 81% of
young women prefer to
date men who aren’t so
hot in the looks department, but instead have
decent personality. The
same figure for young
men, in regard to women,
is 52%.
It is true that commercial
publications and media
support and promote such
images and standards in
their advertisements.
However, we must also
consider the fact that for
these advertisements to be
effective enough, the advertisers must take into
consideration, to some
extent, the beliefs of their
audiences. But then again
they play a significant role
themselves in shaping
these beliefs. Let’s take a
look at one such advertisement from the magazine
“Ebony Man.”
Here, we see the picture of
two attractive women who
are admiringly looking at
a man standing in a short
distance from them. One
of them is asking, “What
do you look for in a
man?”
And the other girl answers, “um… excellent
personality”
Does this hold true for
men as well? Is the first
thing they look for in
women also their personality? Or… um… physical
beauty and superb sex?
Here is another statistic
you may find interesting.
In the same poll that was
mentioned above, 46% of
young men said that it was
sex for which they dated
women. This figure for
young women held to be
50% less, meaning
roughly 23%.
In an issue of “Celebrity”
magazine, where they
show the 30 sexiest people
in Hollywood, not even
one man can be seen who
is dressed half naked, or
even in clothes that are
moderately exposing of
their bodies.
So is it wrong to dress
sexy or to expose one’s
body?
Actually, dressing in sexy
clothes in order to attract
others to one’s beauty is
one of the most natural

things that men and
women would do in relation to one another. In
fact, this is one of the
more interesting and exciting aspects of human
relations.
This only becomes problematic when it shapes
people’s identities. This
means that instead of
physical traits becoming
only a part of what they
would identify with,
which is natural and reasonable, it becomes their
whole identity. This often
goes to the extent in
which a person would
look at herself and see
nothing but a person who
has a sexy body and attractive looks. Because of
the fact that in a capitalistic society people must
provide for better living
by trading in
their
abilities, assets,
and potentials,
such
person will
also have to
rely on the
only personal
asset that she
thinks
she
has at hand
for
this
means. Consequently, in
one way or
another, these people become the sellers of this
sole asset: being sexy.
Then, like any other seller
who must try hard to
make an appealing presentation of a product, in order for the product to sell,
they must also actively
engage in making themselves objects of sex and
beauty.
Men do not usually become “sellers” of sex.
This is because instead of
engaging so intensely, and
investing on, the advancement of their physical
attractiveness, they grow
up learning to put relatively much more focus
and energy into cultivating other personal abilities
and potentials: ones that
will eventually earn them
power, money, and status.
These are the assets with
which they enter the market of trade.
Let’s take a look at a
Newsweek magazine report, from the year 1984,
for a better understanding
of the extent to which
beauty matters for
women. According to this
report, each year there

were 75,000 beauty pageants held in America,
with 75 million total
viewers, 75% of whom
were viewers of “Miss
America.” This contest,
which was initially broadcasted only in America,
came to such popularity
that by the year 1980 it
had become international.
By 1997, it was broadcasted in about 40 different countries in the world.
Miss Universe Pageant, as
well, was broadcasted
internationally, in 54 different countries in the
year 1986. This one had
600 million viewers,
about 82 million of whom
were American.
Such contests were held
even in very small towns
in Mexico, America’s
southern neighbor, with
much preparation
and enthusiasm.
In 1984, the Super Bowl had
about 75 million
viewers. Which
gender,
would
you guess, made
the majority of
these viewers?
That’s right; men
are the ones that
make the majority of people who
watch this competition, in which
the struggle is over power,
and not beauty.
Is it still difficult to believe that women’s main
preoccupation is usually
beauty and men’s, power?
For better reassurance,
let’s look at the following
statistics, which were
taken in the 80’s:
Every day in America, an
average of 169 women go
through cosmetic plastic
surgery to reshape their
noses, whereas this number in the case of men is
only 56. The same survey
gives us another statistic
about the number of people, per day, who receive
surgical face lift: an average of 183, only 18 of
whom are male.
Finally, whereas 36% of
American women pay
attention to their calorie
intake, only 16% of men
do the same. And whereas
about 33% of high school
females have used diet
pills, the same figure for
males is 9%.
In the case that a woman
would shape her own
identity with sex and
beauty, and a man would
do the same with power

and money, it would only
be natural for each of
them to pursue the ways
that are meant to bring
these self-images to reality.
This is how women grow
up to become subjects and
sellers of sex. Otherwise,
sex and beauty are not by
any means to be seen as
negative matters, but to
the contrary, they could be
viewed as one of the beautiful elements in human
nature. Society has paid a
high price, over the centuries, in fighting and struggling to liberate sex from
the limitations and constraints put upon it, or
from the ownership of it
by other people.
Therefore, the argument is
not over wearing or not
wearing provocative and
sexy clothes. If you ask
for my personal opinion, I
think people should be
given the right to walk
around totally naked if
they wish to do so. Such
issues are arbitrary matters, which have no intrinsic meaning and core in
and of themselves.
In essence, the role of
clothing, aside from protection against undesirable
temperatures, is to cover
physical oddities in each
person and help present
the body in its most pleasant view. This holds especially true in the regions
of the world with more
optimal temperatures, in
which clothes are essentially designed for the
purpose of enhancing and
beautifying the body’s
image.
Given the fact that sex is
being used as the means to
provide for a better life,
we could now see the way
in which sex is being
turned into a trade product. And once this happens, men, who generally
have higher financial
power, will bring women
under their control.
Women, on the other
hand, who do not generally have such power to
such extent, will have to
resort to cosmetics and
beauty-enhancing materials.
This is how men, with
their financial power, engage in the trade of sex as
the buyers, and how
women become the sellers. And this is the reason
why women are the ones
who have to put an effort
(Continued on page 4 )

Discusion Round Table
By Dr. Kaveh Parsi

Obeying the Rule of the Country
Recently I was at a scientific conference in Turkey. I had the opportunity
to get to meet a few high
ranking Iranian scientists
from Iran who attended
this conference. I took
advantage of this opportunity to debate some of the
issues that I thought an
intelligent mind could
handle. But, to my surprise, I was wrong.
While debating, neither
we fought nor got angry
at each other. We tried to
be professionals as was
expected from all the conference participants.

tions (just a private talk,
or talking in a classroom,
talking to a group of people in public, or causing
the people uprising), they
(and their family members) can be arrested,
jailed, tortured, and executed (finally).
Question: Would you do
the same if you were the
leader?
Answer: Yes, of course.

Here is my second debate
in the series of debates
with those scientists from
Iran.

Question: So would you
have ordered the execution of Mohammad who
made the people of
Mecca and Saudi Arabia
to rise against their own
regime and/or would you
ordered the execution of
Khomeini who made the
people of Iran to rise
against the Iranian government?

Question: Why this Islamic Regime in Iran has
banned all the opposition
voices and parties in Iran?
Why can’t I, as a citizen
of Iran, be allowed to
freely express and share
my opinion with my own
people in my own country?

A n s w e r :
N o .
Mohammad, Khomeini,
and the present leaders of
Iran are men of God and
their acts are ordered by
God. They are allowed to
fight the infidels, but noone is allowed to oppose
their Godly Rule on
Earth.

Answer: You must obey
the rule of the country and
you are not allowed to
encourage or cause people
to rise against the government.

Question: You mean
those who you claim are
men of God can do so,
but if I raise any opposition voice in my own
country, I am marked as
infidel?

Last month, I reported
one of my debates.

Question: What kind of
punishment would you
think such people deserve?
Answer: Depending on
the severity of their ac-

Answer: Yes.
My reaction: I am
speechless and drink a
glass of cold water to stay
calm. ■
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finally met someone who
thinks of things other than
sex! For this reason I accepted his invitation to go
to his friend’s house, at
which several other
friends of his, along with
their girlfriends, were also
invited. But not long after
we got there, he offered to
take me to one of the bedrooms, so that we would
have sex. I was once again
disappointed, very disappointed, at the person that
I was dating. It seemed as
if he had been using the
intellectual facade to be
able to get me to bed!
I told her that I was not
surprised to hear that. She
was very surprised when
she heard this from me,
and gave me a certain
look, as if she was asking
me to clarify myself and
explain further. I looked at
her appearance. She was
wearing a very tight, provocative dress, which exposed a large portion of
her body. I doubted that
most men would be able
to resist paying extra attention to her body, which
had become maximally
enticing with the help of
that dress. I asked her,
“Did you sleep with him?”
She told me that she didn’t, because she “didn’t
want to.”
-Okay, I said, so what is
so upsetting about this?
He asked you for something and you refused.
What is the problem with
that?
-The problem is that I
don’t understand why it is
that all that guys could see
in me is sex.
-Because this is all that
you present of yourself.
By looking at the way that
you dress, it becomes obvious that you have put a
lot of effort to attract others’ attention to your
body. So there should be
no uncertainty as to why
this is the thing for which
they all come to you.
-So you are telling me that
I don’t have the right to
wear clothes that I like,
because of some men?
-That is actually not what
I am saying. You have the
right to wear anything that
you like. But when you
wear provocative clothes,
you are exposing and offering your physical attractiveness to others. In

other words, when you
rely on this aspect of
yourself as a personal
asset, you are also signaling others to look at you
through the same aspect.
Therefore it wouldn’t
make sense to complain
about how others view
and approach you when
you are initially providing
them with this way of
looking at you. Again, the
choice is yours, but you
must see the part that you
are taking in the whole
issue that you are com-

oversized cloths actually
make you look bigger (not
to mention sloppy), while
too tight garments call
attention to every bulge”
Do women listen to such
advices? You don’t have
to think too hard to answer this. All you have to
do is go out in the streets
and take a look at people,
in order to see the reality
of the matter.
Now let’s see how men
are advised to get dressed.
For this means, we will
refer to “Men’s Health”

about men’s. In the article
that promotes clothing for
women, the recommended
clothes to wear are tightfit, whereas the other article advises men to wear
loose and comfortable
clothes. In the first one,
the emphasis is on exposing the body’s curves and
attracting men’s attention
to them. The latter, on the
other hand, is concerned
with showing the man’s
career and financial status
through what he wears.
The subtle messages in

plaining about.
Why aren’t men associated with the subject of
sex?
Women wear sexy clothes
not because their bodies
are sexy and men’s aren’t.
Women would usually
dress in sexy clothes in
order to attract men’s attention to a provocative
and desirable view. Let’s
see
what
advice
“American’s Health for
Women” magazine has
to give us here, in terms of
what women should wear
to gain men’s attention.
This excerpt is from an
article titled “those who
go to gym to loose
weight”
”Go for fit, huge,

magazine 2. In one of the
pages, next to the picture
of a man named Chuck,
we read:
”This is Chuck. We found
him in a telephone booth.
He was wearing a Rayan
fleece and a gold chain on
his wrist. We took him to
a remote warehouse and
put loose, comfortable and
all cotton khaki Savan
Stretch Pants and a dress
shirt on him. He was last
seen in Los Angles airport, talking on his cell
phone, trying to buy a
football team.”
Savan Stretch Pants
Both above instances are
promotions for clothing,
the first one about
women’s, and the second

the two articles are as
follows: A woman’s asset
is that of her sexuality,
which she has to show off
in order to be successful:
successful meaning drawing men’s attention. A
man’s asset, on the other
hand, is his intelligence,
which he must use in order to be successful: successful meaning earning
decent financial status. In
this specific case it is having bought the football
team.
In the picture of the man
from the second promotional article, the focus is
on men’s pants (the object
being promoted) which
must be nice and comfortable, meaning that it

would be appropriate for
work and being active.
Furthermore, Chuck is
pointing his finger towards his head, which
implies that he is a smart
person.
He is to be considered
smart not only because of
having been capable of
buying a football team,
but also because of having
chosen Savane pants to
wear, which the photography implies by making
Chuck’s tie shiny and
making it stand out. The
tie shows the connection
between his head and the
pants he is wearing. In
short, if women use their
bodies and dress sexy
they will succeed (in impressing men), and if men
use their wits and wear
Savane pants they will
succeed (in buying a football team).
We could see the difference between men’s and
women’s clothes in these
instances. Women should
dress primarily to look
sexy, and men’s clothes
should make them look
wealthy.
It is under the influence of
these different socially
enforced sex roles that
women wear sexy clothes
to attract men, and men
wear clothes that would
depict them as being
“high class” (financially
and socially).
For further clarification,
let’s take a look at the
following poll, which has
been taken from “New
Woman” magazine 3. An
article in this magazine,
titled “Clothes talk”
brings in an excerpt from
John Marshall Townsend’s book, “What
Women Want – What
Men Want”:
“When some college girls
were asked what type of
men they would prefer for
a relationship (from just
talking, to going out to
drink coffee, to dating,
having sex and, even
marring): people with
‘high class’ or ‘low class’
dress, the majority
answered that they would
prefer ordinary looking
men with a ‘high class’
dress style to attractive
men with a ‘low class’
dress style.
.
That’s right; men and
w o men e ac h en t e r t h e
market with their own
specific
required
characteristics. Their attires
and general appearance

often serve as product tags,
which inform the buyers
of the specifics and the
quality of what they are
considering to purchase.
Does “sexy” mean the
same for both men and
women?
There is a vast difference
between what causes
women to be labeled as
“sexy” and what puts men
in that same category.
What makes a woman
“sexy” is the curves and
dimensions of her body,
in addition to conventionally attractive qualities of
the surface, which include
skin tone, skin color, hair
style, and other qualities
which have only to do
with her physique. Of
course, movements and
gestures that would magnify these characteristics
and further intensify the
effects that they have on
the viewers also add to a
woman’s sexiness.
On the other hand, a
man’s sexiness has more
to do with nonphysical
aspects. This is not to say
that what was just mentioned about women has
nothing to do with how a
man is assessed in terms
of being sexy, but in their
case characteristics such
as personality, intelligence, socio-economic
position and capabilities,
seriousness, loyalty, kindness, and other nonphysical qualities of such hold
to be much more significant.
Consequently, exposure
of the body and clothes,
which help in making
physical characteristics
more pronounced, in addition to cosmetic
makeup, and anything
else that has to do with
physical appearance are
what constitute to a
woman’s attractiveness.
For men, however, exposure is not at all a necessity in being sexy and
attractive.
Furthermore, attractiveness in behavior, also
known as “sex appeal”
goes the same way. A
woman’s sexy motions,
moves, and actions are
related to her body and
the alluring way in which
she presents it. A man’s
sex appeal, in contrast,
has more to do with the
quality of his behavior,
personality, and internal
characteristics, which, as
mentioned before, hint in
(Continued on page 3)
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Chapter 3: Packaging
Sex for Sale
•

Writer: siamac sotudeh

•

Translator: Babak
What is the reason behind
women
wearing
sexy
clothes?
Our discussion about sex is not limited only to its sale. Like any other
product, sex must also be packaged
and prepared in a tempting and provocative manner before being sold, in
order to attract buyers. Many women
are proficient with this art, and engage
in it on a daily basis.
A young and attractive 21-year-old
lady was once telling me about how
lonely she felt, and how difficult it
had become for her to find a boyfriend
who would truly love her. When I
asked her for the reason, interestingly
enough, she gave me the same answer
given by the girl that we previously
talked about. This is what she said:
All the guys that I meet only care
about sex, and before giving me the
opportunity to get to know them and
form a closer interpersonal relationship, they want to get in bed with me.
A couple of nights ago I finally met a
guy, a student, who was very different
from all the other men that I had met
before. It seemed that he was an intelligent and insightful person. For a
while he talked to me about serious
and very interesting subjects. I really
liked him at first, thinking that I had
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Foundation
Of Christianity
(Part One)

By : Jane Lampman
Fro m A World to Win
N ew s Se rv i ce

The following is a slightly
edited version of an article
sent out by the a World to Win
News Service
From Revolution newspaper
July 16, 2007. A World to Win
News Service. On July 10,
after an armed standoff, the
Pakistani army assaulted the
Red Mosque (Lal Masjid) in
the capital city of Islamabad.
The room-to-room fighting

lasted 36 hours. Although
most of the people inside
chose to leave (1,000-2,000,
according to varying news
accounts), about a hundred
were reported killed. Their
identities and the circumstances of their death have not
yet been disclosed.
The government of Pervez
Musharraf began putting pressure on the Red Mosque in
January when it declared that
the mosque’s religious school
(madrassa) for women had
been constructed illegally. In
response, students at the
men’s and women’s schools

'I have absolutely no problem with
anyone believing differently than I
believe, as long as they don't impose
their religion on me or my government.'
- Lori Lipman Brown, director of the
Secular Coalition for America
ANDY NELSON - STAFF

Growing religious influence in
the US government has led
some nontheists to take posi(Continued on page 7)
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By: Siamac Sotudeh ( Part Four )

Two pieces cut for the same cloth
In the 18th century, when Mohammed ibn-e-Abd-al-Wahab
tried to revive the Salafi faith
in the Arabian Peninsula, he
turned toward Mohammed
Ibn-al-Sa’ud, one of the tribal
chiefs of an Arabian tribe.
Fortunately, Ibn-al-Sa’ud was
sufficiently backward-thinking
to entertain the primeval and
violent ideology that Wahabi
presented to him. They made
an alliance based on two con-
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ditions; that the political sovereignty should rest with Ibnal-Sa’ud, and the religious
authority should belong to
Abd-al-Wahab and his followers who were known as the
“Ekhvan” (brothers).
What Ibn-al-Sa’ud was looking for in the Wahabi faith
was a uniting ideology to
bring together all the Arabian
tribes in the Peninsula under
his authoritarian control. What

Abd-al-Wahab was seeking,
via Ibn-al-Sa’ud’s power, was
a way to spread his reactionary faith.
Therefore, they
were two pieces cut for the
same cloth: a backward religion which could only be
spread by the sword, and a
ruthless monarch in need of a
reactionary religion to justify
his force.
The process was not an easy

By: Karl Kaotsky
BOOK ONE:
THE PERSON OF
JESUS
THE PAGAN
SOURCES
WHATEVER one's position
may be with respect to Christianity, it certainly must be
recognized as one of the most
titanic phenomena in all human history. One can not
resist a deep feeling of wonder when one thinks of the
Christian Church, now almost
two thousand years old and
still vigorous, more powerful
than the governments of
many countries. Anything
that helps us to understand
this colossal phenomenon,
including the study of its origin, is of great and immediate
practical significance, even
though it takes us back thousands of years.
This makes researches into
the beginnings of Christianity
of far greater interest than
any other historical question
that goes back further than
the last two hundred years; it
also however makes finding
the beginnings even more
difficult than it would otherwise be.
The Christian Church has
become a sovereign organization serving the needs either
of its own rulers or those of
other, secular rulers who have
been able to gain control over
it. Any one who opposes
these rulers must oppose the
church as well. The struggle
about the church and the

(Continued on page 4)

(Continued on page 7)
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Foundation of Christian..
could carry on his work
and finally die as a martyr
for his cause and yet not
have pagan and Jewish
contemporaries devote a
single word to him.
The first mention of Jesus
by a non-Christian is
found in the Jewish Antiquities of Flavius Josephus.
The third chapter of book
18 deals with the procurator Pontius Pilate, and
says among other things:
"About this time lived
Jesus, a wise man, if he
can be called human, for
he worked miracles and
was a teacher of men, who
received the truth gladly;
and he found many followers among Jews and
Greeks. This was the
Christ. Although later
Pilate sentenced him to
the cross on the complaint
of the noblest of our people, those who had loved
him remained true to him.
For he appeared again to
them on the third day,
risen to new life, as the
prophets of God had
prophesied this and thousands of other wonderful
things about him. From
him comes the name of
the Christians, whose sect
(phylon) has continued to
exist ever since."
Josephus speaks of Christ
again in the 20th book, ch.

9, 1, where the high priest
Ananus is said in the time
of the procurator Albinus
to have brought it about
that "James, the brother of
Jesus, said to be the Christ
(tou logomenou christou),
together with some others,
was brought to court, accused as a breaker of the
law and delivered over to
be stoned to death."
These pieces of evidence
have always been highly
prized by Christians; for
they come from a nonChristian, a Jew and
Pharisee, born in the year
87 of our era and living in
Jerusalem, and so very
well able to have authentic facts about Jesus. And
his testimony was the
more valuable in that as a
Jew he had no reason to
falsify on behalf of the
Christians. But it was precisely the exaggerated
exaltation of Christ on the
part of a pious Jew that
made the first passage
suspect, and quite early.
Its authenticity was disputed even in the sixteenth century, and today
it is agreed that it is a forgery and does not stem
from Josephus. [1] It was
inserted in the third century by a Christian copyist, who obviously took
offense at the fact that
Josephus, who repeats the
most trivial gossip from
Palestine, says nothing at

all about the person of
Jesus. The pious Christian
felt with justice that the
absence of any such mention weighed against the
existence or at least the
significance of his Savior.
Now the discovery of his
forgery has become testimony against Jesus.
But the passage
concerning James
is also dubious. It
is true that
Origen
(185
to
254 A.D.)
mentions
testimony
by
Josephus
concerning
James; this
occurs in
his commentary on
Matthew. He remarks that it is
surprising that nonetheless
Josephus did not believe
in Jesus as the Christ. In
his polemic against Celsus, Origen cites this
statement of Josephus
about James and again
notes Josephus' unbelief.
These statements by Origen constitute one of the
proofs that the striking
passage about Jesus in
which Josephus recognizes him as the Messiah,
the Christ, could not have
been in the original text of
Josephus. It follows at

once that the passage
about James that Origen
found in Josephus was
also a Christian forgery.
For this passage he cites
runs quite differently from
what we find in the manuscript of Josephus that has
come down to us. In it the
destruction of Jerusalem is
said to be a punishment for the execution of James; but
this fabrication is not
found in the
other manuscripts of
Josephus.
The
passage as it
occurs
in
the manuscripts of
Josephus
that have come
down to us is not
cited by Origen,
while he mentions the
other version three times
on different occasions.
And yet he carefully assembled all the testimony
that could be got from
Josephus that had value
for the Christian faith. It
would seem likely that the
passage of Josephus about
James that has come down
to us is also fraudulent,
and was first inserted by a
pious Christian, to the
greater glory of God,
some time after Origen,
but before Eusebius, who

cites the passage. Like the
mention of Jesus and
James, the reference to
John the Baptist in
Josephus
(Antiquities,
XVIII, 5.2) is also suspect
as an "interpolation." [2]
Thus Christian frauds had
crept into Josephus as
early as the end of the
second century. His silence concerning the chief
figures in the Gospels was
too conspicuous, and required correction.
But even if the statement
about James was genuine,
it would prove at most
that there was a Jesus,
whom
people
called
Christ, that is, the Messiah. It could not prove
anything more. "If the
passage actually had to be
ascribed to Josephus, all
that critical theology
would get from it would
be the thread of a web that
could catch a whole generation. There were so
many would-be Christs at
Josephus' time and all the
way deep into the second
century, that in many of
the cases we have only
sketchy information left
about them. There is a
Judas of Galilee, a Theudas, a nameless Egyptian,
a Samaritan, a Bar Kochba,--why should there
not have been a Jesus
among them as well? Jesus was a common Jewish
personal name." [3]

The second passage of
Josephus tells us at best
that among the agitators
in Palestine coming forward at that time as the
Messiah,
the
Lord's
anointed, there was also a
Jesus. We learn nothing
at all about his life and
work.
The next mention of Jesus by a non-Christian
writer is found in the Annals of the Roman historian Tacitus, composed
around the year too.
In the fifteenth book the
conflagration of Rome
under Nero is described,
and chapter 44 says:
"In order to counteract
the rumor [that blamed
Nero for the fire] he
brought forward as the
guilty ones men hated for
their crimes and called
Christians by tile people;
and punished them with
the most exquisite torments.
The founder of their
name, Christ, was executed by the procurator
Pontius Pilate in the reign
of Tiberius; the superstition was thereby suppressed for the moment,
but broke out again, not
only in Judea, the land in
which this evil originated,
but in Rome itself, to
which everything horrible
or shameful streams from
all sides and finds .■
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Atheism Challenge….

tions some describe as
'secular fundamentalism.'
By Jane Lampman | Staff
writer of The Christian
Science Monitor
For some time, the religious right has decried
"secular humanism," a
philosophy that rejects the
supernatural or spiritual as
a basis for moral decisionmaking. But now, nonbelievers are vigorously
fighting back. Only a
small percentage of
Americans admit to being
nontheists (between 2 and
9 percent, depending on
the poll), but that equates
to many millions. And
religionists' role in debates over stem-cell research and evolution vs.
intelligent design - as well
as radical religion in
world conflicts - have
galvanized some atheists
to mount a counteroffensive. In bestselling books,
on websites, and with a
national lobbying effort,
atheists and other nontheists are challenging the
growing religious influence in government and
public life. Some are attacking the foundations of
religion itself. Two particularly provocative
books, in fact, hit the top
of Publishers Weekly's
religion bestseller list in
December. No. 1, "The
God Delusion," by evolutionary biologist Richard
Dawkins, and No. 2,
"Letter to a Christian Nation," by writer Sam Harris, are no-holds-barred,
antireligion polemics that
call for the eradication of
all manifestations of faith.
"I am attacking God, all
gods, anything and everything supernatural, wherever and whenever they
have been or will be invented,"declares Dr.
Dawkins, the famed Oxford professor who wrote
"The Selfish Gene."These
offerings are so intolerant
of religion of any kind liberal, moderate, or fundamentalist - that some
scientists and secularists
have critiqued their peers
for oversimplification and
for a secular fundamentalism."They undermine
their own case by writing
in a language that suffers
from many things they say
are true of believers - intolerance, disrespect, extremism," says Alan
Wolfe, a professor of re-

ligion at Boston College,
who is a secularist and
author of several books on
American religious perspectives.Yet the authors
are anything but modest
about their efforts to supplant faith with pure scientific rationality. While
critics point out that religion is a genuine reflection
of people's experience and
will always exist, Mr.
Harris suggests it could be
equated with slavery,
which once was widely
acceptable, but eventually
was looked upon with
horror. He sees it as responsible for many of
life's tragedies. Harris first
hit the bestseller bull's-eye
in 2004 with "The End of
Faith," and he says the
responses to that book,
particularly those from
Christians, spurred his
latest epistle. A mere 96
pages, "Letter" may be
dismissed by many for its
condescending tone or
overheated rhetoric. Yet
its bold arguments offer a
useful window into
nontheist perspectives and
could also startle some
complacent religionists
into a rethinking and refining of perceptions.
Many nontheists don't
share this militant perspective, but have decided
that keeping silent in religious America no longer
makes sense. They are
astonished that a majority
of Americans question
evolution and support
teaching intelligent design
in the science classroom.
They are distressed over
polls that show that at
least half of Americans
are unwilling to vote for
an atheist despite the Constitution's requirement that
there be no religious test
for public office. And they
contend that in recent
years, Congress has
passed bills and the president has issued executive
orders that have privileged
religion in inappropriate
and unconstitutional
ways. As a result, seven
organizations of nontheists - including atheists,
freethinkers, humanists,
and agnostics - began the
Secular Coalition for
America (SCA), a lobby
seeking to increase the
visibility and respectability of nontheistic viewpoints in the United
States. In some parts of
the country, children are
ostracized if someone

finds out their families are
atheists," says Lori Lipman Brown, SCA director. "We need to educate
the public that people who
don't have a god belief
can be good neighbors
and friends and moral and
ethical people. "They also
intend to stand up vigorously for their rights.
"Some people want to go
back to a time when religion was imposed, such as
official prayer in public
schools," she adds. "For
someone to say they can't
practice their religion appropriately if all schoolchildren are not required
to recite a public prayer is
very disturbing."The SCA
intends to lobby the new
Congress to override a
presidential veto on stemcell research and to repeal
land-use legislation and
other laws seen as
"privileging one religion
over other religions or
over those who don't follow religion. "Still, the
group makes clear on its
website that while it promotes reason and science
as the bases for policymaking, it also supports
religious tolerance. I have
absolutely no problem
with anyone believing
differently than I believe,
as long as they don't impose their religion on me
or my government," says
Ms. Brown, a former Nevada state senator. To
spotlight the prejudice
against atheists holding
public office - and to encourage atheists to "come
out of the closet," SCA is
sponsoring a contest to
identify the highest US
official who acknowledges being a nonbeliever.
They expect to announce
contest results in February. Internet-based groups
are also seeking to spread
the atheist message, particularly among young
adults. The Rational Response Squad (RRS) has
chosen a provocative
mode using the popular
website YouTube. Their
"blasphemy challenge"
calls on young nonbelievers to create videos in
which they renounce belief in the "sky God of
Christianity" and upload it
on the site; in return
they'll receive a free documentary DVD, "The God
Who Wasn't There,"
which includes interviews
with Dawkins, Harris, and
others. RRS is publicizing

its campaign on 25 popular teen websites."We
wanted to strike up more
of a conversation about
religion, and this was a
way for people to show
their nonbelief and encourage others to come
out," says Brian Sapient,
RRS cofounder. Mr. Sapient says he was raised
Catholic and then a bornagain Christian, but later
learned that many things
he was taught were fictional. RRS now has some
20,000 people on message
boards, with about 5,000
actively engaged in debunking religious claims,
passing out fliers, and
placingDVDs in churches.
As for the blasphemy
challenge, "there's about
490 response videos so
far, and 85,000 views on
our trailer video," he says.
Sapient acknowledges this
approach may not persuade religious youths.
"There are people with a
more palatable approach
to talking about religion,"
he says, "but I wonder if
those people would be as
effective if it weren't for
us or Sam Harris or Richard Dawkins shaking up
the group a bit." He also
insists that you don't really
respect people unless you
speak up when you think
their beliefs are wrong. It's
OK with him, he adds, if
religious people try to
convince him they are
right. Harris and Dawkins
make it clear that they
think faith has gotten off
too easy for too long.
Their books have spurred
widespread commentary,
much of it a strong critique of their arguments
and lack of religious
knowledge. But in a culture immersed in combativeness in politics and the
media, the intemperate
books are selling well. Yet
one critic, New York
Times columnist Nicholas
Kristof, calls for a truce:
"We've suffered enough
from religious intolerance
that the last thing the
world needs is irreligious
intolerance."
Keep
Dreaming

(Continued from page 1
Foundation of Christian..
struggle against the church
have become matters of
dispute bound up with the
most important economic
interests. It thus becomes
only too easy to abandon
impartiality in historical
studies of the church and
this long ago led the ruling
classes to interdict the
study of the beginnings of
Christianity and to ascribe
to the church a divine nature, standing above and
outside all human criticism. The bourgeois age
of reason in the eighteenth
century finally succeeded
in getting rid of this halo.
For the first time scientific
study of the genesis of
Christianity became possible. But it is remarkable
how
secular
science
avoided this field during
the nineteenth century,
acting as though it still
belonged exclusively to
the realm of theology. A
whole series of historical
works written by the most
eminent bourgeois historians of the nineteenth century dealing with the Roman Empire quietly pass
over the most important
happening of the time, the
rise of Christianity. For
instance, in the fifth volume of his Roman History
Mommsen gives a very
extensive account of the
history of the Jews under
the Caesars, and in so doing can not avoid mentioning Christianity occasionally; but it appears
only as something already
existing, something assumed to be already
known. By and large only
the theologians and their
adversaries, the propagandists of free thought, have
taken an interest in the
beginnings of Christianity.
It need not necessarily
have been cowardice that
kept bourgeois historians
from taking up the origin
of Christianity; it could
also have been the desire
to write history and not
polemics. The hopeless
state of the sources out of
which we have to get our
information in this field
must alone have frightened them off.The traditional view sees Christianity as the creation of a
single man, Jesus Christ.
This view persists even
today. It is true that Jesus,
at least in "enlightened"
and "educated" circles, is

no longer considered a
deity, but he is still held to
have been an extraordinary personality, who
came to the fore with the
intention of founding a
new religion, and did so,
with tremendous success.
Liberal theologians hold
this view, and so do radical free-thinkers; and the
latter differ from the theologians only with respect
to the criticism they make
of Christ as a person,
whom they seek to deprive of all the sublimity
they can. And yet, at the
end of the eighteenth century the English historian
Gibbon, in his Decline
and Fall of the Roman
Empire (written 1774 to
1788), had ironically
pointed out how striking it
is that none of Jesus' contemporaries
mentions
him, although he is said to
have accomplished such
remarkable feats.
"But how shall we excuse
the supine inattention of
the Pagan and philosophic
world to those evidences
which were presented by
the hand of Omnipotence,
not to their reason, but to
their senses~ During the
age of Christ, of his apostles, and of their first disciples, the doctrine which
they preached was confirmed by innumerable
prodigies.
The
lame
walked, the blind saw, the
sick were healed, the dead
were raised, daemons
were expelled, and the
laws of Nature were frequently suspended for the
benefit of the church. But
the sages of Greece and
Rome turned aside from
the awful spectacle, and,
pursuing the ordinary occupations of life and
study, appeared unconscious of any alterations
in the moral or physical
government of the world."
At Jesus' death, according
to the Christian tradition,
the whole earth, or at least
all Palestine, was in darkness for three hours. This
took place in the days of
the elder Pliny, who devoted a special chapter of
his Natural History to
eclipses; but of this
eclipse he says nothing
(Gibbon, Chap. 15).
But even if we leave miracles out of account, it is
hard to see how a personality like the Jesus of the
gospels, who according to
them aroused such excitement in people's minds,
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Afghan Taleban leaders
and perhaps Al-Qaeda
leadership in Pakistan.
(Historian and security
analyst
Garth
Porter
speaking before the U.S.
Congress, Inter Press Service, July 10) The truth is
more complicated. His
strategy has been to hold
domestic fundamentalists
as closely as possible in a
powerful embrace, while
cooperating as closely as
possible with the U.S.
military in public and
even more in private.
For instance, the CIA has
been permitted to set up
secret bases in Pakistan,
kidnap people and even
use cruise missiles against
suspected Al-Qaeda leaders there, but American
troops haven’t been allowed to storm through
the country in uniform.
That would provoke too
much uproar, and the regime might fall apart.
As for the fundamentalists, the military dictatorship needs the legitimacy
of Islamic credentials and
the social and material
support of the Islamic
forces to maintain its rule.
Further, it is often said
that since the British created Pakistan on the arbitrary (and reactionary)
basis of religion when
they divided India into
two at the moment of its
independence, the Islamic
clergy and the military are
the only things holding it
together as a country. The
political power of each
has depended to a large
extent on the other.
Both are deeply rooted in
the country’s more or less
feudal rural economy. The
military also owns much
of the country’s more
modern side, its industry
and other businesses.
Shortly after supposedly
breaking
the Afghan
Taleban, the Musharraf
regime helped the proAfghan Taleban Jammat-e
-Islami party and other
allied Islamic groups win
state elections in October
2002 in areas bordering
Afghanistan. With the
help of Jammat-e-Islami
local officials, the Afghan

Taleban were said to be
regrouping in Pakistan
and using bases there to
carry out attacks in their
home country.
This cross-border activity
has been concentrated in
North and South Waziristan but extends all along
the frontier. Musharraf
sent troops in to stop this.
The Red Mosque leaped
to prominence in 2004
when it issued a religious
ruling (fatwa) that army
soldiers who died in this
campaign could not receive Moslem prayers or
burial. Some 500 religious
scholars signed the fatwa.
The army pulled out. In
2006, the regime came to
a formal agreement with
Waziristan tribal leaders,
promising to leave them
alone if the foreign fighters among them--meaning
Al-Qaeda
troops--were
forced to either give up
their weapons or leave
Pakistan. The truce held
until July 15 of this year,
when an Islamic council
meeting (Shura) in North
Waziristan called it off,
saying that by sending in
troops again the government had broken the bargain. But the larger picture is that Musharraf’s
embrace was not achieving its aims in terms of
restraining the appetite of
the fundamentalists. During these last few years,
while the Taleban spread
their authority through
Waziristan, a Pakistani
organization called the
TNSM (Movement for the
Enforcement of Islamic
Law) began exercising
political power in the
Swat Valley and other
areas in North West Frontier Province. According
to the journalist Sayeed
Saleem Shahzad in the
Asia
Times
Online
(www.atimes.com),
the
Red Mosque’s now deceased deputy prayer
leader Abdul Rashid
Ghazi, whose followers
compare him to the
Taleban’s Mullah Omar
and Al-Qaeda leader
Osama Bin Laden, delivered lectures to TNSM
members every evening
by telephone. The mosque
both received students
from the North West and
sent graduates there from
other parts of the country
to join the many armed
men in the area ready for
Islamic holy war in Afghanistan or elsewhere--

several hundred thousand
jihadis, Shahzad wrote.
The Red Mosque movement became a symbol of
an Islamic ambition to
move beyond the limits of
the Musharraf regime.
Some journalists made
much of the conflict between the Al-Qaeda and
Taleban forces in this
situation. This bears more
investigation.
Islamic
fundamentalism, even of
the armed variety, encompasses many different
currents with sometimes
sharply clashing views
and aims…
At the same time, however, what we’ve seen in
Pakistan is the porous
quality of these categories
and the emergence of a
phenomenon whose varied and complex details,
as significant as they are,
should not blind us to
what is going on overall.
The events of the past
weeks have shown something perhaps not as clear
before: no matter the intentions of either side, the
deals between Musharraf
and some of the Islamic
forces collapsed because
they became untenable on
both sides. Without arguing that any particular
outcome was inevitable,
there was a certain logic
at work. The U.S., in
backing this compromise,
was seeking to neutralize
pro-Afghan Taleban elements in Pakistan in order
to defeat the Taleban in
Afghanista (Washington’s
approval for the deal was
made explicit, even if
only in retrospect, by
American National Security Advisor Stephen Hadley, who said, “It has not
worked
the
way
[Musharraf] wanted. It
has not worked the way
we wanted.”--CNN, July
15) A major reason why it
didn’t “work” is the unexpected resurgence of the
Taleban in Afghanistan. A
leading ISI officer once
flatly stated,“The Taleban
are not a problem for
Pakistan”--in other words,
the Taleban were no
threat to Musharraf.But
when the U.S. and its allies found themselves
fighting a real and very
unwelcome war in Afghanistan, the Taleban’s
ability to use bases in
Pakistan became more
than an annoyance for
them. Another reason is
that more has been in-

volved than simply making instrumental use of
Islamic fundamentalism.
Islamist cadres were encouraged to join the army
and ISI as officers.
The overlap between the
state and religious fundamentalism extends to the
ideological as well as
political and organizational levels.
This means that while the
Pakistani army organized
the Sunni Islamic fundamentalist movements in
Pakistan,
Afghanistan,
Kashmir and India, with
U.S. approval, those
movements are not necessarily under anyone’s
control. Further, there are
other factors at work, including the upsurge of
Hindu
fundamentalism
and genocidal attacks on
Moslems in India.
The establishment of the
Khomeini regime in Iran
gave a big impetus to Islamic fundamentalism and
its bid for political power
throughout the broader
region, despite the major
ideological
differences
between the Shias in
power in Iran and the majority Sunnis in Pakistan
and Afghanistan and their
antagonistic political relations. Many of the fundamentalists, for their part,
are motivated not just by
economic interests and
political ambitions but
above all a coherent world
outlook, an ideology that
encompasses all facets of
life and death. They are
fighting for their vision to
be fully realized, and they
are not bothered by imperialist-drawn borders. As
the Iranian author Siamac
Sotudeh writes in “Ben
laden, the only real Muslim”, Islamic fundamentalists and U.S. imperialism have their own versions of the strategy of
defeating their enemies
one by one. Starting out
with an analysis of how
the U.S. helped bring the
Khomeini
regime
to
power as “the least bad
alternative” and ending
with a description of the
regime’s die-hard intentions to impose its brand
of Islam on as much of
the world as possible, he
concludes that such alliances do not mean that
either side gives up its
strategic
objectives.
Musharraf has at least one
thing in common with
Afghanistan’s
Hamid

Karzai, the head of another
U.S.-dependent
regime that could not
exist without its base
among
fundamentalist
forces: whatever his religious ideas may be, he
subordinates them to his
commitment to a Pakistan
that is a province in an
American global empire.
Whatever his differences
with the U.S., both he and
they recognize this.
That is something that
some Islamists cannot
tolerate, and not only or
even mainly because of
the suffering of the people
and national humiliation
under American domination. Imperialist capital
cannot just leave them
alone, but must continually transform economic
and social relations and
culture in the countries it
dominates, undermining
their power and their very
existence and fuelling
their anger at “the West”
and their determination to
revive and defend a medieval outlook. More immediately, their ideology
demands unrestricted and
expansive Islamic rule.
They are not nationalists
in religious clothing or
even “objective” representatives of the people’s
desire for national liberation, but representatives
of the same feudal and
other backward relations
that have made it possible
for imperialism to subjugate the country economically and politically.
Of course religious fundamentalism is not specific
to Islam nor confined to
oppressed countries. Its
rise is a new and global
phenomenon encompassing Protestants, Catholics,
Jews and Hindus as well.
An equally backwardlooking ideology drives
Bush and the Christian
fundamentalist movement
he seeks to represent. At
the same time, today all
this is taking part in the
context of the U.S.’s also
unprecedented drive to
establish a single world
empire. After all, it is the
U.S. that invaded and
occupied Afghanistan and
Iraq and brutally dictates
to most of the world’s
majority-Moslem countries, and not the other
way around. What has
brought Islamic fundamentalism and the U.S.
into today’s level of conflict is, basically, the U.S.

While the U.S. must and
is more than willing to
rely on local backward
forces and reactionaries to
impose its domination, it
considers Islamic fundamentalism a long-term
obstacle, and, especially,
now a serious immediate
threat. It is determined to
crush these forces and dig
up their breeding grounds
--even if this means temporary alliances with
some of them. This is
where the question of
U.S. threats against Iran
fit into this picture.
American Middle East
expert Barnett Rubin argues, “The main centre of
global terrorism is in
Pakistan. (Council on
Foreign
Relations,
cfr.com). Yet to hear U.S.
government spokesmen
and women, you’d think it
was in Iran and not Pakistan where the Taleban
and perhaps Al-Qaeda
leadership are sheltering.
If the Bush regime has
deliberately overlooked
Musharraf’s
“double
game”, it’s because they
know that Musharraf has
had to play this game to
stay in power, and they
want him in power.
They want Pakistan as a
subservient ally in their
war against Al-Qaeda and
the Taleban, even if they
have to put up with some
strange things to achieve
that. And especially right
now, they need the
Musharraf regime and the
Pakistani military to use
against Iran, whose Islamic Republic they intend to remove by armed
threats or armed action.
Covert operations into
Iran from Pakistan are
said to be already taking
place. The rulers of the
U.S. are not married to
Musharraf for life--he
wouldn’t be the first U.S.
tool to get an American
bullet for his troubles. But
right now the higher priorities of their war for
empire--and the war with
Islamic fundamentalism it
frames--make
regime
change in Iran far more
important than leaning
more heavily on Musharraf. They may even calculate that Iran offers far
more favorable conditions
than Pakistan for setting
up a non-Islamic regime
and rolling back anti-U.S.
fundamentalism.■ http://
www.aworldtowin.org/
wordpress/
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the Only Real Muslim
[associating partners of
Allah] within the Muslim
Ummah [community of
believers].”
Essentially, Wahabis consider all non-Muslims to
be God’s adversaries and
therefore deserving of
vicious treatment and absolutely no mercy. Even
Muslims who do not accept the Wahabi path and
absolute order are considered heretics and are not
accepted as Muslims.
“Therefore, upon comprehending this, a Muslim has no option but to
become
a
Salafi
[Wahabi]; since in doing
so he attaches to that
group which has been
guaranteed success, victory, salvation and safety
from the Fire…”
What do they mean by
fire? They point to this
verse of the Quran:
“And whoever contends
with and contradicts the
Messenger [Prophet Mohammed] after guidance
has been clearly conveyed
to him and chooses a path
other than that of the
Faithful believers, we
shall leave him in the
path he has chosen and
land him in Hell, what an
evil refuge!"
Hence, in the Wahabi
opinion, the Islamic regime of Iran, which is a
Shiite* Islamic order, and
other denominations are
labeled as heretics.
Nevertheless, such a fact
should not lead to illusions or wishful thinking.
Shiite Islamic trends do
not differ from those of
the Wahabis in terms of
governing, and concepts
of freedom and human
rights. Nor should the
Shiites be interpreted as
being less reactionary.
Khomeini had only just
returned to Iran after a
long period of exile when

he revealed his real nature
by clearly laying out the
law of the Islamic land:
"Do not listen to those
who talk of Democracy.
They are Islam's opponents. Anybody wanting a
republic is our adversary
and whomever who
speaks about Democratic
Republic is Islam's enemy. These who yell that
Democracy should exist
belong to a different
route. Was your revolution meant for making a
world alike Swiss? We
should break the lethal
pens of those who talk
about matters that are
national, democratic and
so forth. I warn such
intellectuals that punishments await the ones who
continue being disturbing. An Islamic government cannot be totalitarian or despotic, but constitutional and democratic. In this democracy,
however, the laws are not
made by the will of the
people, but by the Quran
and the Sunnah of the
prophet. The constitution,
the civil code, and the
criminal code should be
inspired only by Islamic
laws contained in the
Quran and translated by
the Prophet. Islamic government is the government of divine right, and
its laws cannot be
changed, modified, or
contested."
"The Islamic government
is subject to the law of
Islam, which comes neither from the people nor
from its representatives,
but directly from God and
His divine will….”
“It is often proclaimed
that religion must be
separated from politics,
and that the ecclesiastical
world should be kept out
of the affairs of the state.
It is proclaimed that high
Muslim clerical authorities have no business
mixing into the social

and political decisions of
the government. Such
proclamations can only
come from atheists; they
are dictated and spread
by imperialists.” As further proof of the soundness of employing his
religion to run the state,
the entire country and its
economy, he points to
historical precedence that
– centuries ago, it must be
noted – Mohammed had
succeeded in doing the
very same thing with Islam: “He [the Prophet]
appointed governors to
provinces, formed tribunals and named judges,
set up embassies in other
countries, and sent ambassadors to other tribes
and kings. In short, all
the normal functions of
government.”
Hence, all of such trends
desire to revive Islam and
the Islamic khelafat order,
as it was in 14 century
ago.
Essentially, then, these
three extremist groups do
not vary in style and desired governing principles, their main goal being the establishment of
an order in which Shariat
(Islamic Law) is unconditionally practiced under
the guardianship of an
absolute theological head
of state. ■
1_ Salafyon, “What is a
salafy or Wahabi and their
affiliation with Saudi
Government”, P. 2, A
document from Internet
site: www. Ummah.net /
alsalafyoon/EnglishPosts/
salafy.html.
-2 Ibid. p. 4.
-3 Ibid. p. 1.
- 4:115. Quran, Ibid.
-5Jean-Marie Javiere,
English edition, translated
by Harold J. Salemson
and specially edited by
Tony Hendra, “The little
green book, “The astonishing beliefs of the man
who has shaken the western world, Sayings of the
Ayatollah Khomeini”.
-6 Ibid, p. 16.
-7 Ibid.
-8 Ibid. P. 17.
www.siamacsotudeh.com
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challenged the regime’s
Islamic credentials. They
tried to forcibly impose
what they considered an
Islamic way of life in this
relatively secular city, and
especially the area around
the mosque, the heart of
the capital and site of
many government and
military buildings. Squadrons of burqa-clad young
women armed with lathis
(long sticks) rampaged
through stores and stalls
selling music and films
and made bonfires of “unIslamic” books. They kidnapped and allegedly tortured Chinese women
working in a massage
parlour. They also denounced women running
in marathons as equivalent to prostitution.
This went on for six
months, with no action on
Musharraf’s part. Then,
suddenly, on July 3, he
sent troops to the mosque.
Firing from inside the
complex killed 16 soldiers, including a senior
officer. The mosque leaders announced that if soldiers entered the building,
suicide bombers would
blow up everyone. The
assault came a week later.
In its wake, the army
moved a division into an
area in the country’s
northwest run by local
Islamic fundamentalists
linked to the Red Mosque.
The Pakistani army has
half a million men, and a
single division is not
enough soldiers to conquer the area by force, but
it is enough to make a
dramatic show of authority and set up serious
roadblocks. As soon as
military convoys moved
in, they came under attack. A suicide bomber
drove into an army column in North Waziristan
July 14. The next day a
convoy in the Swat Valley
of North West Frontier
Province to the north was
ambushed. Armed and
unarmed protestors seized
the region’s roads, including the Silk Road leading
to China. These events
may signal a significant
shift in that country’s political landscape. Musharraf, whose close ties with
Islamic
fundamentalist
organizations have been a
source of strength second
only to his subservience

to the U.S., has had to
violently confront some
of them, after several
years of avoiding it. The
assault was approved and
perhaps ordered by the
U.S., but another factor
forcing Musharraf’s hand
came from Islamists
themselves, who seem to
have opted for holy war to
bring more thoroughly
Islamic rule to all of Pakistan and abroad, even at
the cost of breaking the
alliance with Musharraf
that has been a basic part
of their ability to grow so
powerful.TheRed
Mosque, located near the
nter-Service Intelligence
(ISI) headquarters, was
long an icon of the intertwining of the Pakistani
state and Islamic fundamentalism.
The
two
brothers who ran it made
no secret of their close
relations with ISI officers.
Their father, its founder in
the late 1960s, Maulana
Abdullah, was very close
to the inner circles of
power, especially Zia-ulHaq, the U.S.-backed
Pakistani army general
who took over the country
in 1979. At a time of
sharpening rivalry between the U.S. and USSR,
the U.S. used Pakistan’s
armed forces to organize,
fund, train and arm Islamic fundamentalists to
fight the Soviet occupation of Afghanistan. Later
the ISI gave the Taleban
the support they needed to
seize power. The U.S.
initially approved, believing that Pakistani influence over Afghanistan
would bring stability and
guarantee American interests. The ISI also used
fundamentalists to wage a
proxy war with India over
Indian-occupied Kashmir.
Zia also sought to Islamicize
Pakistan
itself.
Among other things, this
meant a radical change in
the country’s legal system.
The
infamous
Hodood Ordinances enshrined
Islamic
law
(Sharia), with horrendous
consequences for women.
The succeeding civilian
government of Benazir
Bhutto did not overturn
these laws. Musharraf,
who seized power in a
1999 army coup, was no
less tied to Islamic fundamentalists. Some people
consider him less hardline than Zia, in the sense
of tolerating secularism

and some room for political and social dissent
among the cosmopolitan
urban middle and upper
classes. But he made his
personal role abundantly
clear when he publicly
condemned a woman who
had demanded justice
against her rapists. An
Islamic court had ruled
that it was she who
should be punished instead--for
committing
“adultery” with the gang
that raped her. “This has
become a money-making
concern,” Musharraf told
the Washington Post to
discredit her. “A lot of
people say if you want to
go abroad and get a visa
for Canada or citizenship
and be a millionaire, get
yourself raped.” He sent
his police to hold her under house arrest to prevent her from communicating with the world.
While the connections
between the Pakistani
ruling classes and fundamentalism did not basically change, however,
something else did: Islamic
fundamentalists
directly attacked the U.S.
Musharraf followed orders from Bush and made
a big show of breaking
off the alliance with Kabul after the September
11, 2001 attack on the
New York World Trade
Center. But his government maintained close
relations with what are
often called Pakistani
Taleban, various groups
and political parties in the
Pashtun tribal areas along
the Afghan border in Waziristan and the North
West who are eager to tell
anyone who will listen
about their sympathy and
often fealty to the similarly Pashtun Taleban in
Afghanistan, and who
proudly seek to impose
the same kind of society.
It has been difficult for
Musharraf to balance his
relations with the Red
Mosque movement and
the Islamists with his dependence on U.S. support, but he managed it
for a long time and the
U.S. backed him in this.
Prominent commentators
have written that Musharraf has been playing a
“double game” by taking
a billion dollars a year
from the U.S., mostly in
military aid, while tolerating the presence of the
(Continued on page 6)
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امروزدر چشم انداز سه بعدی جامعه شناسی
سياسی ايران ،مسائل غامض تر و پيچيده تر
شده است .در خارج از سرزمين مادری ،علی
رغم امنيت اجتماعی در برخی کشورھا،
زندگی ايرانی تبارھا با عدم امنيت فردی ،بی
اعتمادی  ،بدگمانی  ،عصيانگری  ،انزوای
عصبی و از خود بيگانگی ھمراه شده است.
ھر گاه چرائی آنرا مورد مداقه قرار دھيم
بيشتر افسوس خواھيم خورد .چه بسا امراضی
و ويروسھايی خطرناکتر و وحشتناکتر از
طاعون  ،وبا و جذام در ميان جوامع ايرانی
تبارھای خارج از ايران در حال ريشه دواندن
و تکوين است .تبليغ خرافات مذھبی و پرداختن
به مجعوالت بدون اخذ خردگرائی و اشاعه
باور ھای " استحمارگرانه " توسط مدعيانی که
خود از ھمه بھتر و بيشتر به پوچی آنچه اشاعه
می دھند واقف ھستند از آن جمله است .اما
اينان آنچنان غرق در خيانت کردن به نسل خود
و نسل آينده ھستند که فراموش کرده اند اين
اثرات تا قرنھا بر نسلھای آينده ايرانی اثر گذار
خواھد بود ھمچنانکه درد امروز مردم ايران
ريشه در باورھای خرافی صدھا ساله و نھادينه
شده در ساختارھای اجتماعی و فرھنگی دارد.
نگاھی گذرا به شھر تورنتو بياندازيم  :چندين

اسالم پناه  ،حتی يک چادر کوچک بدون
رنگ و رو بنام " خانه ايران " برای اجتماع
ايرانيان صرفنظر از باورھای آنان برپا شده
است ؟ جواب متاسفانه منفی است ؟ پس چرا
در کانادا و در تورنتو مراکز استحماری برای
ايرانی ھا تاسيس ميشود؟ مگر در سرزمين
تحت اشغال رژيم آخوندی مسجد و حسينه و
ساير مکاتب استحمار گرانه کفايت نميکند که

مسجد  ،حسينيه و مراکز اسالمی و چندين
مرکز دراويش و صوفی ھا از ھمه رقم و از
ھمه قسم بر پا گرديده است و يا در حال بر
پائی است .آيا غير از اين است که دستاورد
فرھنگی اين مراکز رواج نابخردی  ،خرافات
و فريفتن عوام و کم سوادان جامعه ايرانی در
خارج از کشور از يک سو و اشاعه باور به
مجعوالت و از ھمه بدتر " استحمار " جامعه
از سوی ديگر است؟ در واقع اين ھمان عاملی
بود که زمينه ساز واقعه خانمان برانداز " بھمن
 " 57و حاکميت ارتجاع سياه شد .اين استحمار
مذھبی از دوران صفويه و با ابتکار و تالش
پيگير برادران مجلسی و ھمزمان با مقابله با
ترکان عثمانی شروع شد و در دوران مدرنيته
امثال آل احمد ھا  ،شريعتی ھا و سروشھا
لعاب تازه ای بدان دادند و در نھايت ايرانی را
در آنجا قرار دادند که اعمال و رفتار رژيم
اشغالگر ايران باعث شرمساری ايرانيان و
ايرانی تبارھا شود .
آيا در مقابل اينھمه مراکز کوچک و بزرگ

در خارج از آن سرزمين بال گرفته ھم با
صرف ميليونھا دالر پول از محل درآمد اين
ملت چنين مراکز خرافاتی و اسالمی ساخته
ميشود؟ بخش ديگری از نگرانی آنجاست که
با ترفندھای قبلی و برنامه ريزی ھای صورت
گرفته ،ھمين مساجد و حسينه ھا و ھمين
مراکز اشاعه خرافات و جھل ،به تدريج به
عنوان نماينده جامعه ايرانی تبارھا به مراکز
دولتی کشور ميزبان معرفی شوند.
در يکی از اين عکسھا گروھی از ايرانی ھای
روشنفکر نما را ھم مالحظه می فرماييد که
در کسوت دندانپزشک  ،مھندس و دکتر برای
چند عربی که اصوال وجودشان جای شک و
ترديد است سينه ميزنند و جالب است بدانيد که
جوانان حتی متولد اين سرزمين را ھم به زور
با خود باين گونه مراکز ميکشا نند.
اگر از آنھا بپرسيد شما برای چه به حسينه
رفته و برای چه روی زمين نشسته ايد در
جواب ميگويند ما خاکی ھستيم و برای خامس
آل عبا سوگواری ميکنيم ؟ چرا ؟ شما در اين

جا ديگر جوابی نخواھيد داشت .و اگر از
ھمين دکتر و يا دندانپزشک برای کمک به
يک ھم ميھن خود بخواھيد قدری تخفيف
بدھد ميگويد " بيزنس است و نرخ را ھم
نخواھم شکست " و اين ربطی به ھموطن
بودن ندارد ؟ در مقابل اين سوال که آيا در
ايران در چنگ رژيم اشغالگر مگر نمی
توانيد سوگواری خامس آل عبا را انجام

دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﻛﺎري
ﻫﺮ ﻛﺠﺎ دﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺧﺮاﻓﺎت اﻧﺘﻈﺎري

آدﻣﻲ را رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮ از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
دﻳﻦ ﻛﺠﺎ در ﻧﺰد داﻧﺸﻤﻨﺪ دارد اﻋﺘﺒﺎري

ﺟﻨﮓ و وﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻴﺘﻲ را ﺳﺮاﺳﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ آﺛﺎر دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاري
بدھيد که بايد در کانادا و در شھر تورنتو
اينکار را بانجام برسانيد پاسخ قانع کننده ای
دريافت نخواھيد کرد .
رژيم اشغالگر ايران با تقويت مستقيم و غير
مستقيم مراکز و کالسھای جھل و خرافات و
با به کار گيری عوامل خود ميخواھد در
ظاھر مردم غير مسلمان را براه اسالم ناب
در آورند ولی از طرفی برای سر پوش
گذاردن بر روی جنايات و فجايع و
اعدامھای فله ای بايد عده ای را از خود
بپرورانند که دائما از رژيم اشغالگر بطور
مستقيم و غير مستقيم طرفداری کنند  .گفتمان
تازه ای نيز در بين ھمين مراکز اشاعه
خرافات و جھل در گرفته است برای مثال :
در عرفان اسالمی دين مھم است نه مذھب .
اگر برق را اديسون کشف کرد برق قبال
بوده است ولی محمد و جانشينان او برای
مصلحت آنرا فاش نساختند .در قرآن راجع
به ھمه چيزھای بشری و غير بشری صحبت
شده است فقط بايد زبان قرآن را بفھميد تا
مثال بدانيد در کدام سوره و آيه راجع به نفت
و يا ايترنت صحبت شده است .
و اينھم مصلحت بوده که محمد از وجود نفت
در زير عربستان اطالع دقيق داشته ولی
وجود آنرا اعالم نکرده است ولی برای
مصلحت روزگار مثال در ايران بايد " ويلييا
م ناکس دارسی " آنرا کشف کند و محمد و
اعراب مسلمان شده برای گرما و يا نياز به
حرارت ،از سوزاندن خار و خاشاک يا
پشگل شتر استفاده کنند  .اما محمد از قول
خدا بشر را بشارت ميدھد بجای اين رفاه
خطرناک و بدون اخالق اسالمی در دنيای
ديگر در بھشت ھمه گونه روشنائی و زنان
و پسر بچه ھا و ساير لھو و لعب موجود
خواھد بود .ايرانی بيدار شو و اندکی در
پيرامون خود بيانديش■ ..........

ﻛﻲ ﻛﺘﺎب دﻳﻨﻲ آﻣﻮزد روال زﻧﺪﮔﻲ را
ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺖ زﻳﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﻓﺎرغ از اﻣﺮاض ﺟﺎري

ﺑﺎ ﺧﺮد ﻫﺮ ﻣﺸﮕﻠﻲ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻲ ﻛﺮد آﺳﺎن
ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻪ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﻲ در ﻫﻴﭻ ﻛﺎري

روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻠﻖ را از ﻛﺎر و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺎزدارد
ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﺰ ﻏﺰا ﺟﺰ ﺳﻮﮔﻮاري

ﺟﺎي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻬﺮ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻠﮕﻲ در ﭘﺎي ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﻴﻜﺸﺪ از دوش اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺨﺮدان داﺋﻢ ﺳﻮاري

ﺗﺎ ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ در ﮔﻴﺘﻲ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﮔﻴﺮ ﻣﺮدم
زﻧﺪﮔﻲ را ﻧﻴﺴﺖ اي دل ﺣﺎﺻﻠﻲ ﺟﺰ ﺷﺮﻣﺴﺎري
■■■
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معرفی کتاب
نوشته :دريا کيانی

ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻨﺴﻲ-رواﻧﻲ در اﺳﻼم

مدتی پيش کتابی به نام " زن و سکس در تاريخ" را
خواندم .نويسنده اين کتاب سيامک ستوده است و
حدودا ُ شامل  500صفحه می باشد  .اين کتا ب با
جمله جالب " از الھه آسمان تا برده خانگی" مرا به
خود جلب کرد  .مباحثی که به آن پرداخته شده و يا
گرد آوری شده ،آن ھم به زبان فارسی در جامعه
سنتی و مرد ساالرانه ما که پس از انقالب دسترسی
کمی به اين منابع داشته و داريم بسيار ارزشمند است.
متاسفانه جامعه ما حتی در بين تحصيل کرده ھا و به
اصطالح روشنفکران نيز در اين مورد خاص با عقب
ماندگی ھای زيادی روبرو ھستند .نيازجامعه ما ست
که بيشتر اين مباحث برايش باز و بحث شود .بی
خبری قسمت مھم نادانی ھا و عقب مانده گيھای
جامعه ما و حتی قسمتی از نسل جوان را شامل می
شود.
مشکالت زنان درتمام جوامع پيچيده تر شده
است .اين روزھا زنان نيز اکثرا شاغل می باشند .بار
مسئوليت زندگی بر دوشھای آنھا دو چندان سنگين تر
شده .آنچه که زنان نسل جديد با تحصيل و بيرون
آمدن از آن وابستگی مالی برای خود کسب کرده
اند گاه دردناک تر نشان می دھد .حاال آنھا جايی بين
خانه و محل کار درحال دويدن ھستند .گاه احساس
شرمندگی از وقت نداشتن برای کودکانشان که برای
اکثر پدران چيز پيش پا افتاده ای است ،که فکر خود
را با آن درگير نمی کنند برای مادر احساس گناه
است .اين روزھا بحثھای خانوداگی پيچيده تر شده
است .مشکل اصلی که زنان با آن درگير ھستند ،تا
جايی که گاه اشتباھا مسئله سکس را برای خود به
عنوان راه کار آن استفاده می کنند ،نداشتن امنيتی
است که در ھيچ جامعه ای به آنھا و کودکانشان داده
نشد .و حاال با استقالل مالی که زنان به دست آورده
اند .ھنوز خانه داری نيزجزو مسئوليتھای زنان
است .و ھمراه با آن ھنوز مردان ،ھنوز زنان را
جزو مايملک خود دانسته و ھمچنان در حال مبارزه
برای نگه داری از امپراتوری کوچک خود به سبک
قديم ھستند .و زنان با تمام باری که به دوش دارند،
سر خم کردن برای اين امپراتوری برايشان بحث
انگيز و غيرمنطقی شده است؟ سکس يکی از مسائلی
است که زنان خود نيز برايش جای منطقی در
روابطشان پيدا نکرده اند و آن دليلی جز پرورش
جامعه و نگاه او به زن به عنوان کااليی برای
سکس نمی تواند باشد .در نتيجه تمام امتيازات زنان
مانند زيبايی ،سکس و ھمچنين توانايی بچه دار شدن
آنھا به موضوعی برای بھره کشی و سوءاستفاده در
تمام زمانھا عليه خودشان شده است.
کتاب درمورد مسئله سکس در تمام دوران کنکاش
کاملی را انجام داده .و مجموعه کاملی از آنچه بر سر
زنان آمده و می آيد را شامل می شود .خواندن کتاب
شما را به دريايی از واقعيتھا و خرافات و عقايد
پوسيده ای که سالھا زنان را با زنجيرھايی نامرئی به
اسارت کشيده ،آگاه می کند .و ھنوزھمه جای
دنيا شاھد سايه ھای محو و يا تيره آن ھستيم.اين
کتاب شايد ما را بر آن دارد که فکر کنيم که واقعا چه
بايد کرد؟
برای تھيه اين کتاب می توانيد به فروشگاه ھا يا به
وب سايت سيامک ستوده مراجعه کنيد:
http://www.siamacsotudeh.com/

محضر جناب آقای ستوده گرامی ،مبارز خستگی
ناپذير راه آزادی،
درود بی پايان بر شما فرزند خلف ايران که چنين
جانانه به دفاع ازحقوق پايمال شده مردم خويش
برخاسته ايد و با اقشاء چھره کريه حکومت
اسالمی ،اسباب روسپيدی ايران و ايرانی شده ايد.
پاسخ سنجيده شما به خانم ليال حاجی حقيقتا قانع کننده
و افشاگرانه بود .در تاييد مطالب شما قسمتی از
خزعبالت خمينی در تحريرالوسيله که گويای
ماھيت قرون وسطايی اسالم است ذيال تقديم می
گردد.
با آزروی موفقيت  .دکتر روزبه پژمان

تحرير الوسيله:
"ھمبستری با زن قبل از اينکه  ٩سالش تمام شود
چه ازدواج دائم باشد و چه متعه جايز نيست .و اما
ساير کامجويیھا ،مانند لمس شھوت آميز او و در
آغوش فشردنش و ران به ران او ماليدن ،اشکالی
ندارد .و اين قبيل کارھا با دختر شير خواره ھم
میتوان کرد .اگر مردی قبل از اينکه ھمسرش ٩
ساله شود با او ھمبستر شود به طوری که منجر به
افضاء او نشود بنابر قول اقوی ،غير از گناه چيزی
بر اين کار مترتب نمیشود ،اما اگر او را افضاء
کرد ،يعنی مجرای بول و خون حيض يا مجرای
خون حيض و مدفوع او را يکی کرد ھمبستری با
ھمسرش برای ھميشه حرام میشود ،اما بنابر قول
احتياط آميزتر حرمت دائم ھمبستری اختصاص به
مورد دوم ،يعنی وقتی که مجرای خون حيض و
مدفوع يکی شود دارد ،و به ھر حال بنابر قول
اقوی زن از ھمسری شوھر خارج نمیشود و احکام
ھمسری بر آن زن جاری است ،يعنی از ھم ارث
میبرند و ازدواج با زن پنجم برای شوھرش جرام
است و ازدواج با خواھر آن زن نيز بر مرد حرام
است و ھمچنين است ساير احکام"
روح ﷲ الموسوی الخمينی ،تحرير الوسيله ،ج ،٣
ص ۵٢١-۵٢٠
جناب دکتر پژمان،
با تشکر از مطلب بسيار آگاھنده ای که ارسال
فرموده ايد ،اجازه بفرمائيد من ھم متنی را در مورد
ازدواج محمد پيغمبر مسلمانان با عايشه در نه سالگی
به روايت خود به اصطالح محققين اسالمی تھيه
شده است ،بياورم ،تا خواننده ای که احتماال ھنوز
معتقد به عقايد اسالمی است فکر نکند اين نوع
وحشيگری ھای جنسی -روانی محدود به روحانيون
بوده و ربطی به خود اسالم و بانيان آن ندارد .جالب
است که اين مدارک به روشنی نشان ميدھند مذھب
که خود را يگانه حافظ عقت و پاکی اخالق جامعه و
بالخص اخالقيات جنسی آن می داند ،تا چه حد در
گرداب وحشی گری اخالقی و جنسی ،و تا حد
بيماری ،غرق ،و خود منبع کثيف ترين انحرافات
جنسی و اخالقی در تاريخ بشريت می باشد.
سيامک ستوده
و اين ھم برای کسانی که ھنوز قانع نشده اند
شواھدی مبنی بر ھمبستری محمد با عايشۀ  9ساله
منابع متعددی که تماما توسط مسلمانان نوشته شده
وجود دارند که ازدواج و ھمبستری محمد با عروس

خردسالش عايشه را با جزنيات شرح ميدھد .برای
اين منظور ،من يکی از احاديث صيحيح بخاری را
ث صحيح بخاری که توسط
از کتاب وی به نام حدي ِ
دکتر محمد محسن خان ،در دانشگاه اسالمی مدينه به
انگليسی ترجمه شده است مورد استفاده قرار داده ام.
اکثريت محققين
اسالمی سنی ،حديث بخاری را مستند
ِ
می دانند .حديث بخاری از نطر اھميت  ،بعد از قرآن
قرار دارد .دکتر امين المصری ،دارای دکترا از
دانشگاه کمبريج ،چھره شناخته شده ايست که اين
ترجمه را مورد پذيرش و تاييد قرار داده است .او
مشارو و رئيس بخش شريعت ،در کالج شريعت و
مطالعات اسالمی مکه می باشد .در کتاب نامبردۀ
بخاری ،در صفحۀ  65از جلد ھفتم آن اينطور آمده
است" :عايشه نقل می کند که پيغمبر عقد نامۀ بين
آنھا را زمانيکه او شش ساله بود نوشته و زمانی که
وی نه ساله می شود ،با ھمبستری با او ،پيوند
ازدواجش را با عايشه کامل می کند".
ابن ھشام ميگويد" :اطالع دارم که عايشه با پيامبر به
مدت نه سال می ماند )تا زمان مرگ پيامبر(".
در بخاری ،جلد ھفتم صفحۀ  88نيز آمده است" :به
نقل از اوروا )" (Urwaپيامبر عقدنامه با عايشه را
ھنگامی که او شش ساله بود نوشت و زمانی که نه
سالش شد با ھمبستری با عايشه ازدواجش را کامل
کرد و عايشه نه سال با او بود )تا زمان مرگ
پيامبر(.
بخاری در جلد پنجم کتاب خود در صفحۀ  234نيز
به نقل از عايشه می گويد" :ھنگامی که دختری شش
ساله بودم پيامبر مرا نامزد کرد .ما به خانۀ حارث
خزرج در مدينه رفته و آنجا مانديم .سپس بيمار شدم
و موھايم ريخت .بعدھا موھايم در آمد )دوباره( و
مادرم  ،اُم رمان ،وقتی که با چند تا از دوستانم تاب
بازی می کردم ،پيشم آمد .صدايم کرد ،و من پيش او
رفتم .بدون اينکه بدانم با من می خواھند چه کنند،
دستم را گرفت و مرا وادار کرد دم در خانه بايستم.
در آن لحظه نفس نفس می زدم ،و وقتی که نفسم
سرجايش آمد ،او کمی آب برداشته و سر و صورتم
را با آن تميز کرد .بعدمرا به خانه برد .آنجا گروھی
از زنان انصار را ديدم که به من گفتند" ،با آرزوی
خوشبختی و به مبارکی و ميمنت ".سپس مرا به آنھا
سپرد و آنھا مرا )برای ازدواج( آماده کردند .پيش از
ظھر پيامبر خدا سرزده نزد من آمد و مادرم مرا به
او داد ،در آن زمان من دختری نه ساله بودم" .
از حديث صحيح مسلم جلد دوم ،صفحۀ  3 309از
ث سنن ابو داوود ) حديث ابو داوود سومين
حدي ِ
حديث مورد قبول و احترام در اسالم است( ،از
حديث ابو داوود ،جلد دوم ،صفحۀ " :2116عايشه
گفت" ،فرستاده خدا زمانی که ھفت ساله بودم با من
ازدواج کرد) ".سليمان که نقل می کند می گويد " :يا
شش سال"( "او با من زمانيکه نه ساله بودم ھم
خوابگی و دخول کرد" .
طبری مستندترين تاريخ اسالمی را به رشتۀ تحرير
در آورده که شامل  39جلد می باشد .طبری يکی از
بزرگترين محققين و تاريخ نويسان اسالمی بوده
است .در کتاب تاريخ طبری ،جلد ھفتم ،صفحۀ  7نيز
از قول عايشه آمده است ..." :ازدواجم )با محمد( با
ھمبستری با او در نه سالگی کامل گشت"...
باز طبری در جلد نھم ،صفحۀ  131می گويد" :سپس
مردان و زنان برخاستند و رفتند .پيغمبر خدا
ازدواجش را در خانه ام با ھمبستری با من در نه

دﻛﺘﺮ روزﺑﻪ ﭘﮋﻣﺎن
سالگی کامل ساخت .ھيچ شتر و گوسفندی بخاطر من
قربانی نشد) ... ".پيامبر( سه سال قبل از مھاجرت،
زمانيکه عايشه ھفت ساله بود با او ازدواج کرد ،و
بعد از مھاجرت به مدينه در ماه شوال ،زمانيکه
عايشه نه ساله بود ازدواجش را با ھمبستر شدن با او
کامل کرد .زمانيکه محمد در گذشت عايشه ھيجده
ساله بود.
در ياد داشتی از صحيح مسلم  ،صحيح مسلم می
گويد عايشه انقدر کم سن بود که ھمراه دوستانش در
خانه عروسک بازی می کرد .ھمچنين می خواھم از
بھترين دائرة المعارف اسالمی موجود در انگليسی و
نويسندگان ديگر اسالمی ھم در اين مورد شواھدی
بياورم .آنھا نيز ھمگی بر نه سالگی عايشه صحه می
گذارند.
از دائرة المعارف اسالم،تحت عنوان "عايشه"،
)انتشارات ای .جی  .بريل(" :مدتی بعد از مرگ
خديجه ،خوال به محمد پيشنھاد می کند که او بايد يا با
پيرو قدرتمند خود )ابوبکر( ،
عايشه ،دختر شش سالۀ
ِ
يا با سوده ضما ،بيوه ای حدودا سی ساله ،که به
عنوان يک مسلمان به اتبوپی )حبشه( رفته و
شوھرش در آنجا در گذشته بود ،ازدواج کند .گفته
می شود محمد از او خواست تا ترتيب ازدواج با ھر
دو را بدھد .قبال توافق شده بود که عايشه بايد با ُج َبير
مؤ َتم ،کسی که گرچه پدرش ھنوز کافر بود ولی با
مسلمانان روابط دوستانه ای داشت ،ازدواج کند .بھر
جھت ،اين پيمان با توافق مشترک کنار گذاشته شد و
قول ازدواج عايشه به محمد داده شد ...اين ازدواج تا
چند ماھی بعد از ھجرت )در آوريل  (624-623به
مرحلۀ ھمبستری رسيد .عايشه به خانه محمد رفت تا
در بخشی از آن زندگی کند ،ھمان خانه ای که بعدھا
مسجد مدينه ميشود .در آن زمان او نمی توانسته بيش
از ده سال داشته باشد و اسباب بازی ھايش را با خود
به خانۀ جديد می برد.
در کتاب "زنان در اسالم" نوشتۀ سيد عبدﷲ سيف
الحاتفی ،که توسط انتشارات اسالمی در الھور
پاکستان به چاپ رسيده گفته می شود ..." :او
)عايشه( جوان ترين زن در بين زنان محمد بود .گفته
می شود زمانيکه محمد با او ازدواج کرد نه ساله
بود".
با اين شواھد سن عايشه را به قدر کافی نشان داده ام.
اما بدليل اختالف نظر در دنيای اسالم بايد سن او را
بطور کامل با مدارک نشان می دادم .مورد قبول
ترين احاديث و ھمچنين محققين اسالمی از ابتدا تا به
امروز سن عايشه را زمانيکه با محمد ارتباط جنسی
بر قرار می کند نه سال ذکر کرده اند.
در بارۀ معنی کلمۀ "ھمبستری يا ھمبستر شدن"
) (consummateابھاماتی وجود داشته است .در
صحيح بخاری ،جلد ھفتم ،صفحۀ  ،64ريشۀ لغت
مزبور " َ
دَخلَه" می باشد .در ديکشنری عربی-
انگليسی  ، Hasns- wehrدر صفحه  ،273معنی
لغت " consummateوارد شدن ،تو رفتن ،داخل
شدن ،ازدواج و ھمبستری ،ھمزيستی و زوجيت،
ھمخوابگی با يک زن" می باشد .ھمچنين از دو نفر
عرب زبان خواسته ام تا صحت و درستی تعريف
کلمۀ " َ
دَخلَه" را در بخاری برای من تصديق کنند.
آنھا خو ِد بخاری را به زبان عربی خوانده و اين معنا
از کلمه دخله ،يعنی ارتباط جنسی کامل محمد با
عايشه زمانيکه نه ساله بوده است را تاييد کردند■ .

روﺷﻨﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات  ،ﻣﻘﺎﻻت ،ﺷﻌﺮ  ،ﻃﻨﺰ و ﻋﻜﺲ در ﭘﺮ ﺑﺎرﺗﺮﺷﺪن ﻧﺸﺮﻳﺔ روﺷﻨﮕﺮ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ.
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آ ﻗﺎي ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎ س
و
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﮔﺸﺖ زﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ

ﻏﺰلِ ﺷﺸﻤﺎﻫﮕﻲِ “ ﻣﻴﺮزا دوﺑﺎره “
ﺷﻌﺮي از ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻧﮓ

اﺣﻤﺪ ﺧﺰاﻋﻲ

به نظر می رسد که مردم فلسطين دم به ساعت از
چاه بيرون می آيند و به چاله می افتند! به نظر می
رسد که آقای محمود عباس "رئيس" تشکيالت "خود
گردان" فلسطين که تصميم گرفته است سازش خود
با اربابھای اسرائيلی و امريکائيش را و چشم پوشيش
از حقوق تاريخی مردم فلسطين را از ھر راھی که
ھست جبران کند! و البته ،ايشان آسان ترين،
نزديکترين و بی خطر ترين راه را انتخاب کرده
است:
سرکوب ھر چه بيشتر حقوق و آزاديھای دمکراتيک
مردم فلسطين! به عالوه جا نماز آب کشيدن ھم شکل
ديگری از مبارزه است که راه را برای تحميق مردم
و نگه داشتنشان در دايره تسلسلی فقرو عقب ماندگی
و اسارت ھموار تر و ھموار تر می کند .و
خوشبختانه در خاورميانه جانماز آب بکش ھائی که
به موقع خود قداره را از رو می بندند کم نداريم .در
فلسطين حماس را داريم وجھاد اسالمی را وحاال
آقای محمود عباس را که ،خوشبختانه ،سرنا را از
سر گشادش می زند :يعنی ،بر عکس جا نماز آب
بکش ھائی مثل خمينی که تا سوار خر مراد نشده
بود دم از آزادی ملت می زد ،از سازش با اسرائيل
شروع کرده است و به جانماز آب کشيدن رسيده
است .آقای محمود عباس پس از شکست در کودتائی
که ،به کمک اسرائيل و امريکا ،در نوار غزه بر
عليه رقيب انتخاباتيش حماس تدارک ديده بود پشت
سرھم شاھکار اندر شاھکار زده است! ايشان با
وجود اين که ثابت کرده است در مقابل اسرائيلی ھا
مرد بسيار "صلح" طلبی است ،می خواھد ثابت کند
که درعين حال مرد جنگ ھم می تواند باشد! و چه
جنگی باالتر از جھاد با نفس! مگر نه که جنگ با
خود ،و يا جھاد با نفس باالترين و عالی ترين شکل
مبارزه است! جھاد اکبر است! و در اين جا منظور
از نفس و يا خود  ،البته به ھيج وجه شخص خود
وی نيست .منظور کور و کچل ھائيست که اسمشان
"مردم" است و تو به اسم "رئيس" روی کولشان
سوار شده ای! بله ،دستت چو نمی رسد به بی بی
در ياب کنيز مطبخی را!
با اسرائيل و امريکا نمی توانی بجنگی با مردم که
می توانی!
قبال ٌ در خبرھا خوانده ايم که ھيئت نمايندگی فلسطين
در سازمان ملل با قطع نامه ارائه شده از سوی قطر
و چند کشور ديگر که خواھان رفع محاصره نوار
غزه از سوی اسرائيل شده بودند مخالفت کرده است!
البته چنين مخالفتی جز به اشاره و دستور آقای
محمود عباس نمی تواند صورت گرفته باشد .بله،

آقای محمود عباس اين شعر معروف سعدی را
خوانده است:

اﻧﺪرون از ﻃﻌﺎم ﺧﺎﻟﻲ دار
ﺗﺎ در او ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻴﻨﻲ!
باور کنيد آقای محمود عباس در پی نور معرفت در
اندرون خلق فلسطين با لغو محاصره اقتصادی از
نوار غزه مخالفت کرده است .ترسيده است که اگر
محاصره بر داشته شود مردم نور معرفت را از
دست بدھند! و به ھمين دليل ھم ايشان اخيرا ٌ "پليس
اخالق" راه انداخته است تا روزه اجباری بر قرار
کنند و مردم را از راه شکم خالی به نور معرفت
برسانند.
اين ھم خبرش:
دليا نماری ،نويسنده آسوشيتد پرس ،سه شنبه 27
سپتامبر ،ساعت  4:44بعد از ظھر؛ از رام اله،
درکرانه باختری گزارش می دھد که – يک جوخه
جديد پليس اخالقی شروع به بازداشت فلسطينی ھائی
کرده است که در مال ٌ عام روزه خواری می کنند.
عدنان الدرمی ،سخنگوی پليس ،می گويد که پليس
دست کم  50نفر متھم به خالف کاری در مورد
اخالق عمومی را در رام اله از آغاز ماه رمضان
بازداشت کرده است اما برای دست گيری افرادی که
در خانه ھايشان روزه خواری می کنند اقدام نمی
کند.
آقای عدنان الدرمی می افزايد" :وظيفه پليس اخالق
تضمين رعايت حسن رفتار از طرف افراد در
مکانھای عمومی ،و محافظت از احساسات روزه
داران است .زير پا گذاشتن تقدس رمضان به معنی
زير پا گذاشتن آزادی مردم است)".تاٌکيد از ماست(.
امروزه به لطف آقای بن الدن و يار مخالفش آقای
بوش بازار تحميق مذھبی چنان گرم شده است که در
کشورھای عربی و فلسطين آلترناتيوھای مطلوب
اسرائيل و آمريکا ھم متوسل به ابزار تحميق و
سرکوب اسالمی شده اند و ھمچون المثنی ھای قالبی
با نسخه اصلی خود حماس و حزب ﷲ رقابت می
کنند .کم مانده است که خود اسرائيل و آمريکا نيز وا
اسالما وا اسالما سر دھند .آقای بوش که در اين
مورد درنگ نکرده و دستور داده مجسمه آزادی
آمريکا به عالمت احترام به ماه رمضان چند روز به
آقای بن الدن و مالعمر چشمک بزند .حاال نوبت
اسرائيل است که او ھم به پيروی از آمريکا برای
جلب قلوب اسالمی تعدادی از رباھای خود را با
مالھای افراطی جھان اسالم معاوضه نمايد .روزگار
غريبی است■ .

ﺑِﻜَﺶ ! اي ﺳﺮِ ﻗﻠﻢ
ﺧﻂ ﺷﺎﺧﻪ ي ﺳﺨﻦ
ﺑﮕُﺴﺘﺮ ﭘﺮِ ﻏﺰل
ﺑﺮ آن راﻧﺪه در وﻃﻦ
ﻛﻪ ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ
در آن ﻣﺮزِ ﭘﺮ ﺑﻼ
ﻳﻜﻲ دوزخ آزﻣﺎ
ﻳﻜﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻋﺪن
ﭼﻬﻞ ﺳﺎلِ ﭘﺮ ﻫﺪر
ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻧﻮ
ﮔﺬر ﻛﺮده از ﻛُﻬﻦ
ﺷﻬﺎبِ اراده ﺷﺪ
ز ﻇﻠﻤﺖ ﭘﻴﺎده ﺷﺪ
دﮔﺮ ﺑﺎره زاده ﺷﺪ
ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺟﺎن و ﺗﻦ
ﺷﺪ آن ﺟﺎنِ ﻣﺒﺘﻼ
ﻫﻤﻪ ﻣﮋده ي ﺷﻔﺎ
ﺷﺪ آن ﮔُﻨﮓ ﺑﻴﻨﻮا
زﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ دﻫﻦ
ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺧﻮﻧﭽﻜﺎن
رﺳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ ي اﻣﺎن
از آن ﺑﻴﺦِ ﭘﺮ ﺗﻜﺎن
دﻣﻴﺪ ﺷﺎخِ ﻳﺎﺳﻤﻦ
ﺷﺮﻧﮕﺎ ! ﺑِﻨﻪ ﻗﻠﻢ !
ﺳﺨﻦ ﺷﺪ ز ﻣﻴﻮه ﺧَﻢ
ﻗﺪم ﺑﺎ ﺧﺪا زﻧَﺪ
ﻫﻤﻲ “ ﻣﻴﺮزا “ يِ ﻣﻦ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻧﻨﺸﻴﻨﻴﺪ !
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ﺧﻴﺎم و آن دروغ دﻻوﻳﺰ!
) ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم (

ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺎم

ھــرگز دل من ز علم محروم نشد
كـم مـانـد ز اسرار كه مفھوم نشد
ھفتاد دو سال فكر كردم شب و روز
معلومم شـد كـه ھيچ معلوم نشد
) خيام نيشابوری(
خواھر! برويم ،گشتى بزنيم و سياحتى بكنيم .دلم مى
خواھد تو ھم پير مردى را كه در موردش صحبت
كردم ببينی و با او آشنا شوى .در اولين بر خورد،
من چندان به گفته ھايش اھميت ندادم ،اما اكنون با
برداشتى كه از گشت و گذار و ديدارھا و گفتگو ھايم
در بھشت حاصل كرده ام ،فكر مى كنم ،او آدم بسيار
دانائی است .خيلی راحت با او مى شود حرف زد.
برويم و او را پيدا كنيم .جواب بسيارى از
سئواالتمان را مى توانيم از او بگيريم.
حاج رجب آنقدر از پير عصيانگر تعريف كرد و
براى ديدارش اشتياق نشان داد كه سر انجام عزت
الملوك پذيرفت تا ھمراه برادرش به ديدار او برود.
آنھا بعد از جستجوى بسيار »پير« را زير سايه
ھمان درختى كه اولين بار حاج رجب او را ديده
بود ،يافتند .مردى بلند قامت و باريک اندام بود
گرچه يسش لز ھفتاد ساله به نظر می رسيد ،اما
اثرى از پيرى در حاالت و سكناتش مشھود نبود.
موھاى انبوه و سفيدش چشمگير بود و پيشانی بلندش
از دانش و خردمندى او خبر مى داد.
ساكت و آرام با نگاھى تيز و چشمانی جستجوگر به
نقطه اى خيره شده بود .حاج رجب با تواضع و
احترام سالم كرد.
پير ،لحظه اى با نا باورى او را نگاه كرد و سپس با
تبسمى شيرين گفت :
ـ آه! باز ھم تو! چه زود ياد من كردى؟ چه زود
برگشتى؟ بيا! بيا بنشين و تعريف كن! ببينم در اين
مدت چه كردى؟ كجاھا رفتى؟ چه ھا ديدى؟ و از اين
دنياى بی فردا ،چه فھميدى؟
حاج رجب با رخصت پير ،پيش رفت و خواست
خواھرش را معرفی كند ،ولی قبل از آنكه او سخن
بگويد ،پير نگاھى به عزت الملوك انداخت و گفت:
ـ به به! عزت بانو! چه عجب كه ياد ما كردى؟ بيا!
بيا كه در اين دنياى بی احساس ،باز ھم تو كه اھل
مھر و وفا و صفائی! بيا كه بوى و روى تو دل و
جان آدم را شاد مى كند .بيا بنشين .باز ھم برايم از
افكار و انديشه ھايت بگو تا دلم شوق پرواز بگيرد!
عزت الملوك ،پير را خوب مى شناخت و بارھا با او
به بحث و گفتگو نشسته بود .با تمناى پير ،به كنارش
رفت ،زانو زد و نشست و گفت :
ـ مرشد! شما بگوئيد؟ شما چگونه ايد؟ چه مى كنيد؟
ھنوز ھم مثل گذشته ھا سرگردانيد؟ باز ھم غرق در
دنياى تاريک حرف و حديثھاى گذشته ايد؟ و ھمچنان
مى جوئيد و نمى يابيد؟ تا كى مرشد! ؟ تا كى مي
خواھيد در دنياى پر از »نادانستنی«ھا و
»ناشناخته«ھا تكاپو كنيد؟ ديگر براى چه مرشد؟ ما
كه در آخر خط ھستيم! مگر نه! ؟ . . .
پير با تبسم شيرينی گفت :
ـ آره! درست است .ما در پايان خط ھستيم .ولی من
مى خواھم ھمچنان پرسه بزنم و با بالھاى خيال

پرواز كنم تا به آخر گذرگاه برسم و آنچه را كه از ما
پنھان ميدارند ،بيابم .آنوقت است كه آرام خواھم شد.
در ھمين ھنگام ،پير با اشاره از حاج رجب خواست
كه كنارش بنشيند و چون حاج رجب را متعجب ديد،
گفت :
ـ تعجب نكن مرد! من ھم جزو كسانی ھستم كه به
افكار و انديشه ھاى اين بانو و به شخصيت استثنائی
اش احترام مى گذارم.
حاج رجب گفت :پدر! عزت الملوك خواھر من است.
ـ چه خوب! چه خوب! خوشا به حالت كه خواھرى به
اين روشن بينی دارى .داشتن چنين خواھرى نعمت
بزرگى است.
راستى! عزت بانو! از شوھرت ،امام جمعه چه خبر؟
ـ برادرم مى گويد ،چند سالی است كه مُرده است.
ـ به بھشت كه نيامده؟ او را كه نديده اى؟
ـ نه! حتما ً او را به جھنم فرستاده اند.
پير ،در حاليكه سرش را با تأثر تكان مى داد گفت :
ـ حيف! حيف از آنھمه زحمت و رنجى كه به
خاطرش تحمل كردى؟ حيف از آنھمه درد و رنجى
كه به خاطرش به خود تحميل كردى؟ حيف! ولی چه
ميتوان كرد! با خدائی كه ما داريم ،بعيد نبود كه سر
و كله او ھم در اينجا پيدا ميشد و او ھم جزو مقيمان
جنت الھى مى گرديد .بعد رو به حاج رجب ،گفت :
ـ مرد! قدر اين خواھر را بدان! واز افكار و انديشه
ھايش استفاده كن! ما در اين دنياى تاريک و نا
مفھوم ،كمتر آدمى داريم كه به ھوشمندى عزت بانو
باشد. . .
راستى!  . . .كجا مى رفتيد؟
عزت الملوك گفت  :مرشد براى ديدار شما آمده ايم.
برادرم كه يک بار شما را ديده بود ،آنقدر از سخنان
حكيمان ٌه مرشد گفت و اشتياق به ديدارتان نشان داد كه
تصميم گرفتيم به ديدارتان بيائيم و مدتى از
محضرتان استفاده كنيم.
ـ خوب كرديد .پس بر خيزيد تا به سير و سياحت
بپردازيم .حيف است با بودن شما اينطور عاطل و
باطل بمانم .ماھھاست كه من از زير سايه اين
درخت ،تكان نخورده ام .خستگى و بی حالی چنان به
تنم نشسته كه حتى ميل بر خاستن ھم نداشتم .اكنون با
آمدن شما نشاط پيدا كرده ام .برخيزيد و برويم و
ديدارمان را جشن بگيريم .شايد شاه غالم و بلقيس را
ھم پيدا كنيم.
عزت الملوك گفت :مرشد آنھا زياد از اينجا دور
نيستند.
ـ چه بھتر ،پس برويم! برويم و آنھا را پيدا كنيم تا با
حضورشان جشن و سرورمان را كامل كنيم .ساعتھا
راه رفتند تا به چمنزارى سرسبز و خرم رسيدند كه
جماعتى درآن گرد آمده بودند .پير با خرسندى گفت :
ـ اگر اشتباه نكنم ،مجلس ،مجلس بلقيس است و ساز و
آواز شاه غالم .چون نزديک شدند ،ديدند حدس پير
ِ
درست است .شاه غالم مثل ھميشه دَ ف مى زد و آواز
مى خواند و بلقيس ھم مانند ھميشه شاد و شاداب،
ھمچون پروانه اى آزاد و بی خيال مى رقصيد .شور
و شعفی بر پا بود كه حد نداشت .گوئی ھيچيک از
نعمت ھاى خدا ،حتى حور وغلمانش نيز قادر نبودند
ساكنان دلمرده جنت الھى را اينطور به شادى و
شادمانی بكشانند.
عزت الملوك با ديدن شاد دلی حاضران ،گفت :
ـ مرشد ،فكر نمى كنيد ،اگر خداوند به جاى اينھمه
حور و غلمان بی روح و احساس ،ھنرمندان
صاحبدل را در بھشت مى گماشت ،بھتر بود؟ فكر
نمى كنيد پروردگار عالم بيھوده ھم ٌه خوانندگان و
نوازندگان و رقصندگان ھنرمند را به دوزخ فرستاده
و بھشت افسانه اى خود رااينطور سوت و كور و بی
روح كرده است؟ پس اين بھشتيان بيچاره به چه
دلخوش باشند؟ تنھا خوردن و خوابيدن و با حور و
غلمان دمخور بودن كه دلخوشى نمى آورد.
پير با شنيدن سخنان بی غل و غش عزت الملوك ،در
حاليكه سايه اندوھى بر چھرهٌ غمزده اش نشست،
گفت :

ـ بانوى من! مگر خواست و اراده خدا از بر پا كردن
بھشت ،بھروزى و شادكامى آفريدگانش بوده؟ مگر
خدائی كه دوزخ آنچنانی بر پا مى دارد ،فكرى ھم
براى رضاى خاطر بندگانش مى كند كه تو توقع
دارى در بھشتش وسائل شادى فراھم كند! ؟ مگر نمى
دانی كه اسالم ھر نوع ساز و آواز و ھنر و شادى را
حرام كرده و مسلمانان را از اين »تفريحات« كه
باعث دلبستگى به زندگى و پرھيزاز«جھاد و
شھادت« مى شود ،منع كرده است! ؟ مگر بھشت،
بھشت اسالم و پيغمبرآن نيست؟ پس چطور مى
خواھى در بھشت اسالم ،ساز و آواز و رقص و
پايکوبی باشد و خوانندگان و نوازندگان و رقصندگان
به جاى بودن در دوزخ و سوختن در آتش ،بھشتى
شوند و به بھشتيان شادى و سرور ھديه كنند ؟
آنگاه با دردمندى گفت:ببين ،اى بانو! آمديم لحظه اى
بدور از رنج ھاى دنياى پرعيب و ايراد خدا ،خوش
باشيم كه ما را باز به ياد مسائل و مشكالت بی پايان
ھستى انداختى!
عزت الملوك كه پير را افسرده ديد ،با تأسف گفت :
ـ مرشد! فراموش كنيد! احساسى به دلم آمد و به زبانم
نشست و كالمى شد . . .رقص بلقيس را تماشا کنيد و
نغمه ھاى پرسوز و گداز شاه غالم را بشنويد! . . .
حرفھاى صميمان ٌه عزت الملوك به دل پير نشست و
چون مثل ھميشه از رقص بلقيس لذت مى بُرد ،محو
تماشاى حركات شورانگيز بلقيس شد .با پايان
ھنرنمائی بلقيس و شاه غالم ،عزت الملوك خواست تا
آنھا را از حضورشان آگاه سازد ،اما پير با اشتياق
گفت :
ـ خدا را! رھاشان كن! بگذار با ھم و در ھم باشند و
خود با سكوت و حسرتى توام با لذت به تماشاى آن
دو دلداده نشست .سر انجام ،عزت الملوك ،بلقيس را
از حضور خود و برادر و مرشد آگاه ساخت.
بلقيس ھم پير را مى شناخت و به او احترام مى
گذاشت .لذا ،با ديدن وى مشتاقانه به طرفش رفت و
او را در آغوش گرفت .به دنبال بلقيس ،شاه غالم نيز
با احترام به پير خوش آمد گفت .آنگاه ھمگى به راه
افتادند و در كنار جويبارى مصفا اطراق كردند.
شبانگاه بود كه در صفاى اين جمع ،پير به بلقيس
گفت :
ـ در اين دنياى برھوت ،اگر تو نبودى ،اگر شادى ھا
و شاد سازى ھاى تو نبود ،من اين بھشت خدا را با
يک وجب خاك پاك »نيشابور« عوض مى كردم و
ھم ٌه نعمت ھاى جنت الھى را به يک كرشم ٌه ساقيان
ميخانه ھاى »نيشابور« مى بخشيدم .سخن كه از
نيشابور رفت ،اشك بر ديدگان پير نشست و با آھنگى
حزن آميز چنين ادامه داد :
ـ آه! اى خاك جان پرور كه آتش مھرت در دل و جانم
جاودانه زبانه مى كشد! كاش بار ديگر بوى دالويزت
به مشامم مى رسيد و ذره اى از صفاى كوچه باغھاى
پيچ در پيچ و كوھسارھا و دشت ھاى دلگشايت را
باز مى يافتم! . . .
در اين حال ،حاج رجب آھسته به كنار عزت الملوك
آمد و گفت :
ـ خواھر! فكر نمى كنی كه اين پير »حكيم عمر
خيام« باشد؟
عزت الملوك درحاليكه با تعجب به برادرش نگاه مى
كرد ،پرسيد:
ـ چى گفتى داش رجب؟ !
ـ من فكر مى كنم اين پير خردمند »حكيم عمر خيام«
است .مگر نديدى با بردن نام »نيشابور« چه حالی به
او دست داده؟ مگر نديدى چطور با ياد »نيشابور«
اشك از ديدگانش جارى شده؟
عزت الملوك ،به سيماى پير ،خيره شد تا شايد از
چھره و حاالتش پى به نام و نشانش ببرد .اما چيز ى
دستگيرش نشد و چون يادآورى ديدارھا و صحبت
ھاى گذشته ھم ،نشانی از نام و نشان پير نداد ،به
برادرش گفت:
ـ داش رجب! حقيقت را بخواھى ،نمى دانم .ولی
سخنان نغز و رفتار و كردار او ،نشانگر آنست كه

انسانی است واال و بزرگمردى است خردمند .او
ھيچوقت چيزى به من نگفته و من ھم ھرگز چنين
گمانی نكرده ام .اما االن كه تو اين موضوع را
مطرح كردى به دل من ھم نشست كه مرشد ما ممكن
است »حكيم عمرخيام« باشد.
آنشب ،نواى ناى شاه غالم در اوج شورانگيزى،
بسيار حزن آور بود تا جائيكه بلقيس مجبور شد رقص
تنھائی و مھجورى آغاز كند .پير كه نه چشم از بلقيس
و نه گوش از آواى ناى شاه غالم مى َكند ،لحظاتى در
سكوت و آرامش ،رقص شگرف بلقيس را نظاره
كرد ،رقصى چونان رقص شعله ھاى آتش .گوئی در
درونش غوغائی بر پا بود و با خود زمزمه مى كرد :
»رقصى چنين ميان ٌه ميدانم آرزوست«.
پير ،بی تاب و بی قرار بر خاست و با حركات آرام و
رام بلقيس به رقص در آمد .رقصى بسان شعله ھاى
شمعى در مسير سبكبال نسيم صبحگاھى .وقتيکه
بلقيس دست ھاى ظريف و زيبايش را چون بال
پروانه ھاى بی خيال در فضا رھا مى كرد ،پير نيز
ھمچون او دست ھايش را تاب مى داد .زمانی که
بلقيس به آرامى به زانو مى افتاد و سرش را به عقب
خم مى كرد ،پير نيز ھم ٌه ظرافت و لطافت حركاتش
را تقليد مى كرد ،عجبا! مگر اين دو ،سالھاى سال با
ھم رقصيده بودند؟
پس از مدتى نواى شاه غالم پايان يافت ،اما رقص
بلقيس ھمچنان ادامه داشت .گوئی كه با آھنگ جانش
مى رقصيد .سرانجام با حركتى زيبا و دلفريب ،بلقيس
چون قوئی فرو نشست .پير نيز لحظاتى بعد چون
آخرين نفسھاى شعله اى خاموش ،فرو افتاد و سر بر
پاھاى بلقيس نھاد.
آنشب ،توجه ھمه گرد آمدگان ،جذب رقص افسانه اى
پير شده بود ،رقصى آميخته با خلسه و جذبه و سماع.
حاج رجب ھم كه مثل ديگران مات و مبھوت به
رقص پير نگاه مى كرد ،با خود مى گفت:
ـ كسى مى تواند چنين شور انگيز برقصد كه انسانی
بينھايت ھنرمند و استثنائی باشد .به نظر من اگر اين
پير »خيام« نباشد ،بايد»خدا« باشد .مگر نه اينكه
»خدا« يک بار بر »يعقوب« نبی ظاھر شد و تمام
شب را با او ُكشتى گرفت! چه اشكالی دارد كه اين
بار ھم »خدا« به جاى ُكشتى گرفتن» ،رقص« كند!
اگر ُكشتى گرفتن خدا با يعقوب صحت دارد ،رقص
خدا ھم با بلقيس مى تواند درست باشد .زيرا چنان
رقصى از آدمى چنين پير ،نه تنھا ممكن نيست ،بلكه
از محاالت است .حاج رجب ،در اعماق ذھنش،
تصاويرى را كه از خيام و رباعياتش داشت ،مرور
كرد و حركات نرم او را با خطوط آن تصاوير تطبيق
داد و يقين كرد كه او كسى جز »خيام« نيست.
رقص آندو ،رقص شعله ھا بود .كسى مى توانست
مثل شعله اى آرام و رام و لطيف اندامش را به رقص
در آورد كه ساليان سال چشم به شعله ھاى شمع
دوخته و ظريفترين حركت شعله را در دل و جانش
نقش كرده باشد و در ميناى بلورين و شراب سرخ به
پيکر رقصان ساقيان ميخانه نگريسته و با شراب و
شمع و شعر و موسيقى اُنسى دير پاى داشته باشد.
چنين شخصى چه كسى جز خيام مى تواند باشد■ .
ادامه دارد....
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﺛﺎر ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻌﻴﻦ زاده
»ﺧﻴﺎم و آن دروغ دﻻوﻳﺰ«»-ﻛﻤﺪي
ﺧﺪاﻳﺎن«»-آﻧﺴﻮي ﺳﺮاب«» -آﻳﺎ ﺧﺪا ﻣﺮده
اﺳﺖ؟« »ﺑﺸﺎرت ﺧﺪا ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﺎز
ﻣﻴﮕﺮدد«
می توانند آنھا را از آدرس زير مستقيما ٌ از خود
نويسنده درخواست کنند .بھای ھر يک از کتابھا با
ھزينۀ پستی  30دالر امريکايی و مجموع پنج جلد
آنھا  150دالر است.
Houshang Moinzadeh
B. p. 31
– 92403 Courbevoie Cedex
France
Moinzadeh@gmail.com
www.moinzadeh.com
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آﻳﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﻲ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ اﺳﺖ؟
جنبش اسالمى در ايران و در افغانستان ھرچند
جنبشى بر عليه كشورھاى امپرياليستى آمريكا و
شوروى و دولت ھاى دست نشانده آنان بود ولى اين
مبارزه نه بر عليه جنبه امپرياليستى اين كشورھا بلكه
بر عليه جنبه رفرميستى آنھا بود كه بر پا شده بود.
اين دقيقا ھمان چيزيست كه در مورد تبليغات ضد
امريكائى و به اصطالح ضد امپرياليستى بن الدن
نيز صادق است بن الدن مدعى است كه به خاطر
دخالت امريكا در سرزمين ھاى اسالمى است كه
مبارزه مي كند و در صورتيكه اين دخالت منجمله
حمايت امريكا از اسرائيل خاتمه يابد ,او به عداوتش
بر عليه امريكا و اعمال تروريستى بر عليه آن خاتمه
خواھد داد .به مصاحبه او با يك خبرنگار خارجى
توجه كنيد“ :ما ميخواھيم سرزمينمان را از دست
دشمن آزاد كنيم ,ما مى خواھيم سرزمينمان از دست
آمريكائى ھا آزاد شود .خداوند اين موجودات زنده را
مجھز به چنان نيروى غريزى كرده است كه بتوانند
توسط آن دفع مزاحمت كنند .براى مثال ,اگر يك مرد
نظامى به منظور حمله به مرغى قدم به النه او
بگذارد ,مرغ با او مى جنگد و اين فقط يك پرنده
است  .ما حقى را كه به ھمه موجودات زنده داده
شده است مى خواھيم ,من ديگر از اين كه اين حق به
ھمه انسانھا و به خصوص به مسلمانان تعلق دارد
حرفى نمى زنم .به كشورھاى اسالمى حمله شده
است ,بخصوص به مكان ھاى مقدس و به مسجد
االقصى ,اولين قبله پيامبر .و بعد اين تجاوز توسط
اتحاد صليبى-يھودى و تحت رھبرى امريكا و
اسرائيل ادامه يافته است .در حال حاضر ,آنھا
دوكشورى را كه در آنھا مكان ھاى مقدس مسلمانان
قرار دارد اشغال كرده اند .خدا تنھا منبع قدرت
است ".حاال براى يك لحظه فرض كنيم كه اسرائيل
از سرزمينھاى اشغالى فلسطين عقب نشينى كند و
كارى به كار فلسطينى ھا نداشته باشد .ھمينطور
فرض كنيم كه امريكا كشورھاى عرب و غير عرب
مسلمان را بحال خود گذاشته ھيچگونه دخالتى در
امور آنان بعمل نياورد  .در اين صورت آيا بن الدن
ساكت خواھد شد ؟ مسلم است كه اين امر ممكن
است باعث توقف مبارزه بن الدن بر عليه امريكا و
اسرائيل گردد و فرض كنيم كه واقعا ھم چنين بشود.
ولى آيا در اين صورت فكر مي كنيد كه بن الدن
فعاليت ھايش را رھا ميكند و دنبال كار خودش
ميرود؟ بى شك نه .چرا كه او ھدف اصلى اش ,
ھمانطور كه خود مكررا اظھار داشته است ,احياى
خالفت اوليه اسالمى در سرزمينھاى اسالمى است.
در واقع ھم مبارزه او با امريكا و اسرائيل به خاطر
ھمين ھدف است .زيرا بزعم او امريكا از حكومت
ھاى ) به نظر بن الدن ( غير اسالمى در اين مناطق
حمايت مي كند ,و از اينرو مانعى در راه جايگزينى
آنھا با حكومتھاى واقعا اسالمى بشمار ميرود .او در
ادامه مصاحبه اش چنين مى گويد” :ما در صدد آنيم
كه ملت را تحريك كنيم كه بلند شود و سرزمين اش
را آزاد كند ,در راه خدا بجنگد ,و قانون اسالم را به
باالترين قانون و كالم خدا را به باالترين كالم تبديل
نمايد ".ولى مقدمتا اجازه دھيد ببينيم با روى كار
آمدن حكومتھاى واقعا اسالمى در اين مناطق چه
اتفاقى خواھد افتاد؟ با استقرار قوانين اسالمى ,اوال
زنان ھمان حقوق اندكى را ھم كه طى سالھا مبارزه
به دست آورده اند بكلى از دست مي دھند ,ھمانطور
كه در ايران و افغانستان از دست دادند .در افغانستان
قبل از روى كار آمدن مجاھدين اسالمى و بعد
طالبان ,نه تنھا حجاب اجبارى نبود ,و زنھا مي
توانستند تحصيل كنند و در ھر شغلى كه مايل بودند
وارد شوند ,بلكه حتى مي توانستند به عنوان نماينده
مجلس در پارلمان انتخاب شوند ,ھمانطور كه قبل از
روى كار آمدن اسالميھا چندين نماينده زن در مجلس
وجود داشت .ولى با روى كار آمدن حكومت اسالمى
تمامى اين حقوق يكشبه از ميان رفت .ثانيا انتخابات
و حكومت پارلمانى ,حتى به ھمين صورت قالبى

اش ھم كه در حال حاضر در اين كشورھا وجود
دارد ,از ميان ميرود و جاى خود را به حكومت
مطلقه امثال مالعمر يا خمينى و جانشينان آن مي دھد
يعنى باز گشت به دوران خالفت و حكومت مطلقه.
ثالثا موسيقى,رقص ,سينما ,تلويزيون*اينترنت و
خالصه ھمه مظاھر تمدن و تمام آزاديھاى فردى كه
انسان طى حدود دو قرن مبارزه و از طريق انقالبات
خونين به دست آورده است به كلى از ميان ميروند و
ھر گونه مخالفت و ابراز نظرى چنانكه بر عليه
اسالم و حكومت اسالمى باشد ,بدون ھيچگونه
محاكمه اى با گلوله جواب مي گيرد .در يك كالم
زندگى در سرزمينھاى اسالمى به بيش از  14قرن
قبل به عقب كشيده مي شود .و بعد فكر مي كنيد
ھنگاميكه اسالميھا قدرت را در سرزمينھای اسالمى
يعنى در تمام كشورھاى عربى در خاورميانه ,در
شمال افريقا ,در بخشى از قاره ھند و در مناطق
جنوبى شوروى سابق و به يك كالم در بخش بزرگى
از جھان به دست بگيرند چكار مي كنند ؟ سر در الك
خود مي برند و اعتنائى به كار بقيه دنيا نمي كنند ؟
واضح است كه اينطور نيست  .وھابى )سلفى( ھا در
ھمان سندى كه قبال از آن نام برديم پاسخ روشنى به
اين سئوال مي دھند .آنھا اعالم مى كنند كه اسالم "
تمام جھان و بشريت را مد نظر دارد ".و بعد ادامه
مي دھند“ :او )عبدالوھاب( قصدش اين بود كه اسالم
و پيروى از پيغمبر و سلف او را توسط قران و
شمشير به سراسر دنيا گسترش دھد ,و نه اينكه آنرا
تنھا محدود به عربستان سعودى بنمايد ".البته اين تنھا
بن الدن و وھابيھا نيستند كه اينطور فكر مى كنند.
خمينى پس از سقوط رژيم شاه در ايران و به دست
گرفتن قدرت در سخنرانى خود بمناسبت سالروز تولد
محمد پيغمبر اسالم گفت:
"قرآن مي گويد جنگ جنگ ,يعنى كسانيكه تبعيت از
قرآن مي كنند بايد آنقدر به جنگ ادامه دھند تا فتنه از
*
عالم برداشته شود".
*خمينى در آغاز رسيدن به قدرت گفت " از مھمترين
چيزھائى كه مغز جوانھا را خراب ميكند و آنھا را به
فساد و ھرزگى ميكشاند موسيقى است  .اگر
بخواھيد مملكت شما مستقل باشد بايد موسيقى
را كنار بگذاريد و آنرا از راديو و تلويزيون بكلى حذف
كنيد  .موسيقى خيانت است به مملكت".

ھر مسلمانى عقيده دارد كه اسالم مذھبى جھانى است
و بايد در سرتاسر جھان گشترش يابد تا شرارت
)آزادى و انسانيت-من( را در ھمه جا از ميان برود.
حزب جماعت اسالمى پاكستان نيز كه يك گروه ديگر
اسالمى است در اين مورد در سندی که در باال به آن
اشاره كرديم ,در بخشى به نام "اساس جامعه" ,در
ماده آخر آن مي گويد“ :وظيفه ھر مومنى است كه
دعوت به اسالم را به تمام بشريت منتقل كند".
بايد توجه داشت سرشت تجاوزكارانه اسالم پديده تازه
اى كه از مغز بن الدن ,خمينى و جماعت اسالمى
تراوش كرده باشد نيست .حكومت اسالمى در گذشته
ھم راھى جز اين نرفته است .اجازه دھيد ببينيم
حكومت اسالمى در گذشته ,در دوران اوليه خود,
دورانى كه ايده ال وھابى ھا و بن الدن است چه
راھى را در پيش گرفت .آيا محمد و جانشينان وى,
پس از رسيدن به قدرت ,بى اعتنا به بقيه دنيا ,سر در
الك خود فرو بردند و يا براى گسترش اسالم و
"برداشتن فتنه از عالم" مانند امپرياليسم امريكا و ھر
امپرياليسم ديگرى براى غارت جھان به شيوه خود
شروع به تجاوز و حمله به سرزمين ھاى ديگر
نمودند؟ پاسخ روشن است .خالفت اسالم در واقع
امپراطورى بزرگى بود كه از طريق شمشير و
تجاوز به سرزمينھاى ديگر گسترش يافت و در رأس
آن دستگاه حكومتى جبارى قرار داشت كه براى
دورانى طوالنى بر سرزمين ھاى بزرگى چون مصر
و تمام شمال افريقا ,اسپانيا و بخشى از اروپا و آسيا
سلطه و كنترل داشت .به اين ترتيب خود يك حكومت
تجاوزكار و امپرياليست بود .ھمينطور بود خالفت

عثمانى كه به امپراطورى عثمانى معروف بود.
بنابراين تا اينجاى مسئله روشن است كه بن الدن نيز
تا وقتى كه قصدش احياى خالفت اوليه اسالمى است,
در پى برقرارى چيزى كمتر از يك حكومت
تجاوزكار امپرياليستى نميباشد .تنھا تفاوت ميان
حكومت امپرياليستى نوع بن الدن با حكومت ھاى
امپرياليستى نوع امريكا و غرب در اين است كه
حكومت ايده آل بن الدن بيش از  14قرن عقب افتاده
تر ,ديكتاتورتر ,وحشيانه تر ,ضد زن و ضد انسانى
تر از امپرياليسم امريكاست .ھمين و بس .بنابراين
اختالف ميان بن الدن با امريكا ,غرب و اسرائيل
اختالف ميان دنياى استثمارگر و غارتگر قرن ھفتم
بادنياى استثمارگر و غارتگر قرن بيست و بيست و
يكم است .اختالف ميان مثبت ترين جنبه ھاى تمدن
كنونى بشريت و منفى ترين جنبه ھاى تمدن كھنه
گذشته است .اين جنبه ھاى مثبت عبارتند از :آزادى
زنان ,آزادى بيان ,آزادى مذھب و المذھبى ,آزادى
لباس و شادى و رقص  ,انتخابات و ھمه آن چيزھائى
كه ھرچند به شكل صورى ولى بھرحال در تمدن
كنونى بشريت و بطور اخص تمدن غرب ,در حال
حاضر ,وجود دارند و چيزھائى مانند بردگى زنان,
بى حقوقى كامل انسانھا ,خرافات ,سركوب ,خفقان,
وحشيگرى و عقب افتادگى كه برجسته ترين جنبه
ھاى تمدن اسالمى و منفى ترين جنبه ھاى تمدن
بشرى در  14قرن قبل را تشكيل مى داده اند.
مبارزه با اين جنبه ھاى مثبت است كه انگيزه و ھدف
واقعى بن الدن و كليه جريانات اسالمى را تشكيل
ميدھد و نه مبارزه با جنبه ھاى امپرياليستى و منفى
تمدن غرب .در واقع مخالفت بن الدن و ساير
جريانات اسالمى با تمدن غرب مخالفت آنھا با ھرآن
چيز مثبت و انسانى است كه در اين تمدن وجود
دارد .تمام مبارزه وى و اسالميون با رژيمھاى
سرمايه دارى و امپرياليستى و دولتھاى دست نشانده
آنھا در ھمين و فقط در ھمين خالصه ميگردد و تنھا
به اين معنى است كه آنھا خود را ضد سرمايه دارى
و ضد امپرياليسم قلمداد ميكنند .داد و فريادھاى ضد
امپرياليستى آنھا در دفاع از مردم فلسطين و ساير
مردم عرب و مسلمان تنھا براى پوشاندن خواستھاى
ارتجاعى و ضد مردميشان است .از آنجا كه
خواستھاى واقعى آنھا كه احياى حكومت شوم و
سركوبگر ماقبل قرون وسطائى است ھيچكسى را
بسوى خود جلب نمي كند ,از اينروست كه آنھا در
تبليغات خود ھمواره اين خواستھا را در لفافه بيان
مي كنند و بيشتر بر شعارھاى پرزرق و برق ضد
امپرياليستى و دروغين خود تكيه مى نمايند .اين امر
در مورد خمينى ھم كامال صادق بود  .اين
خصوصيت تمام جريانات ارتجاعى است كه در
تبليغاتشان از طرح صريح خواست ھاى خود در
برابر افكار عمومى طفره ميروند و بجاى آن
شعارھاى فريبنده اي را كه ربطى به مطالبات آنھا
ندارد برجسته مي كنند .از اينرو شعارھاى ضد
امپرياليستى نيز ربطى به مطالبات بن الدن ندارد.
چگونه جريانى كه براى كوچكترين حقوق مردم خود
پشيزى ارزش قائل نيست ممكن است به حقوق مردم
كشورھا و مذاھب ديگر احترام بگذارد .ھيچ جريان
ضد دمكراتيكى نمي تواند امپرياليست و تجاوزگر
نباشد .اين شامل بن الدن و تمام جريانات اسالمى
ديگر نيز مي شود .اين امر در مورد امريكا و رفرم
ھايش در ايران نيز صادق است .دولت امريكا از
روى عالقه به آزادى زنان و دھقانان نبود كه محرك
اصالحات در ايران شد .چرا كه اگر چنين بود دليلى
نداشت كه با ھمان اصالحات در كشور ديگرى مانند
افغانستان مخالفت نمايد .حقيقت امر اين بود كه دولت
امريكا در جريان اصالحات مزبور در اصل ھدف
گسترش نفوذ و فعاليتھاى اقتصادى خود را دنبال مي
كرد و از آنجا كه آزادى زنان و دھقانان الزمه اين
گسترش بود لذا از اين اصالحات در ايران دفاع مي
كرد و خود محرك آن بود .ولى از آنجا كه ھمين

سيامک ستوده
اصالحات در افغانستان گسترشنفوذ سياسى-اقتصادى
رقيب وى يعنى شوروى را مد نظر داشت ,با آن
مخالف و سرانجام نيز با حمايت از مجاھدين مانع
انجام اصالحات مزبور شد.
*ھمچنيــن خميــنى در كتــاب معــروف خــود "حكومــت
اسالمى" كه آنرا قبل از رسـيدن بـه قـدرت نوشـت ،
موضع خـود را در برابـر مـسئله صـدور انقـالب اينطـور
توضيح داد  " :توجه كردن به مـسئله صـدور انقـالب و
توحيد امت مسلمه يك واجب شرعى اسـت  ،و تـرك
واجب به ھر بھانه اى يك عمل حـرام اس ت  .ب دين رو در
صدر برنامه ھا مسئله صدور انقالب قرار ميگيرد " .

در سالھاى  60زميندارى فئودالى و اقتصاد بسته
روستائى مانعى در برابر گسترش بازار كاالھاى
امريكائى در بعضى از نقاط جھان بود .بعالوه دور
جديد انباشت و گسترش سرمايه جھانى در مقطع
زمانى مذبور چنان سطحى از توسعه و گسترش
توليد كاالئى و مناسبات پولى را در مقياس جھانى
ايجاب مي كرد ,كه با بقاى مناسبات فئودالى در اين
نقاط ھم خوانى نداشت .رفرم ارضى در ايران بخشى
از يك برنامه وسيعتر جھانى از طرف دولت امريكا
بود كه وظيفه اش از ميان برداشتن اين موانع از سر
راه گسترش سرمايه جھانى و مدرن كردن جامعه
براى ھم خوانى بيشتر با اين گسترش بود .آزادى
زنان نيز بخشى از ھمين مدرن سازى جامعه براى
انطباق آن با نيازھاى جديد سرمايه جھانى بود.اين
رفرمھا تنھا محدود به ايران نبود .در مقطع مزبور
رفرم ھاى مشابھى در بسيارى ديگر از كشورھاى
زير نفوذ امريكا نيز انجام گرفت .تشديد پروسه
انباشت سرمايه و رشد و توسعه صنعتى ايران در
سالھاى  60و  70از يك جھت نتيجه اين اصالحات و
تحت چنين شرايطى بود كه انجام گرفت .ھمين امر
نيز در مورد شوروى و اصالحات ابتكارى آن در
افغانستان صادق بود .مضافا بر اينكه شوروى ھدف
سياسى عاجل ترى را نيز از خالل اصالحات مزبور
دنبال مي كرد .اين ھدف عبارت از ميان برداشتن
زمينداران و فئودالھا كه پايه ھاى سنتى نفوذ امريكا و
غرب در افغانستان را تشكيل مي دادند بود .از نظر
شوروى اصالحات مزبور بھترين وسيله جاروب
كردن اين عوامل و ملحق كردن كامل افغانستان به
حوزه نفوذ خود محسوب مي شد .باين ترتيب
اصالحات مزبور چه براى امريكا و چه براى
شوروى ,براى ھيچ كدام ,نه به خاطر رھائى زنان و
دھقانان ,بلكه به خاطر رھائى خود از قيد و بند
موانعى بود كه بر سر راه بسط نفوذ اقتصادى و
سياسى بيشتر آنھا ايجاد اشكال مى نمود .طبيعى
بودكه از ميان برداشتن عقب افتادگى ھا و قيد و
بندھاى كھنه ,نيروھاى وابسته به آنرا نيز به صدا در
مى آورد .و چنين بود كه فرياد و شيون نيروھاى
اسالمى در ھر دو كشور با شروع اصالحات مزبور
شروع شد.
1- Interview with Osama Bin laden titled as
"Osama Bin laden's transcript ،Base
destruction" ،conducted by Jamal Ismail in an
unspecified location in Afghanistan ،presented
by Salah Najm ،aired June 10 ,1999 ،p. 2. You
can find it at: www.liveindia.com/ladin/
interview.html .
ھمانجا78-
2- “ What is a Salafi or Wahabi and their
affiliation with the Saudi government" ،p. 6. A
basic documents from Salafyon or Wahabis ،
you can look at it at:www.ummah.net/
alsalafyoon/englishposts/salafy.html

ھمانجا ،ص 80-.9
3- Vision and Comment ،section: Basis
of Society ،Jamaat Islami of Pakistan
-82خمينى در سخنرانى اش در  12آذر ) 1341اكتبر (1962
اظھار داشت  " :روحانى با اقتصاد مملكت مخالف
نيست .تھمت ھائى مى زنند .پانصد سال مسلمانان  ،تمام
قطب ارضى را حفظ و اداره كردند .رجوع كنيد به تاريخ  .به
اينكه خلفاء  ،خلفاى جور بودند  ،با ھمين برنامه اسالمى
بر عالم حكومت ميكردند .آيا اسالم راه ترقى ندارند؟ ■
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زن ،ﺣﻘﻮق و ﻣﻜﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او در اﺳﻼم ) ﻓﻬﻴﻢ آزاد (
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ
مقدمه:
ھدف نوشته حاضر پرداختن به عمل کرد و جنايات
نيروھای اسالمی چه در قالب طالبان و چه در ھيئت
حاکمان کنونی که مقدرات جامعه را رقم ميزنند،
نيست )چون مردم با گوشت و پوست شان اين نيرو
ھا و احزاب را در پراتيک اجتماعی و سياسی تجربه
کرده اند( بلکه ميخواھد به مسايل اساسی ايکه اين
عملکرد ھا از آنھا ناشی ميشوند ) ايدئولوژی
اسالمی ،که منبع الھام و رھنمای بالقوه تمامی
جريانات اسالمی دوران ما است( بپردازد.
در ضمن به آن بخش از روشنفکران چپ و
"دموکرات" که آگاھانه و يا نا آگاھانه تالش دارند با
تحليل ھای "مدبرانه" شان از وضعيت جاری ،خاک
در چشم توده ھای زحمتکش پاشيده و از افشای کامل
مذھب ) در اين مورد اسالم ( در کنار باور ھای ضد
انسانی و خرافی ديگر ،بعنوان يکی از عوامل اصلی
نيگون بختی و سياه روزی کنونی مردم ،بويژه زنان،
طفره رفته و با تفکيک اسالم به اسالم "بنياد گرا"،
"مترقی" و"اسالم مردمی" از مبارزه بالفعل و باالقوه
با جريانات مذھبی شانه خالی کنند.
و يا عده ی ديگر آنھا ) که متأسفانه تعداد شان ھم
چندان کم نيست( با درک پوپوليستی و قدر گرايانه
)چيزيکه سالھا بدان عادت کرده اند و بخشی از باور
ھای شان را ميسازد( ،توجيھات شان را در اين مورد
از اين تئوری دير آشنا استنتاج نموده اند که نميشود با
توده ھای در افتاد و ھرآنچه را که باور توده ھاست
)ھر چند ارتجاعی و ضد انسانی( بايد احترام کرد،
در غير آن توده ھا خواھند رنجيد ،نشان دھد که اين
نه سليقه ھای گروھی بلکه بنياد ھای فکری و
ايدئولوژيک اسالم است که مصبب اصلی ستم ،بی
حقوقی و اجحاف ،از جمله ستم جنسی بر زنان ،است
که بايد بطور سيستماتيک و پيگير مورد نقد و افشا
گری قرار گيرد.
حال می پردازيم به اصل مطلب و ببينيم که قرآن،
محمد و رھبران اسالمی در مورد زن چه گفته اند و
آنگاه در اخير نگاھی اجمالی به نيرو ھای اسالميست
حاضر در صحنه سياسی افغانستان ،نظريات و
قوانين صادر شده از جانب آنھا که ملھم از شريعت
اسالمی است ،مياندازيم.
قرآن که چھارده قرن قبل با تالش برای تضمين
حاکميت ثروتمندان شھری و زمينداران بزرگ بر
قبايل صحرا نشين بعنوان مجموعه ای از قوانين
تدوين شد و منبع الھام رھبران جزيرة العرب جھت
وحدت و ھمسوئی قبايل قرار گرفت ،امروز در
عصر روبوت و انقالب انفورماتيک با مجموعه از
تفاسير ،احاديث و شيوه زندگی محمد و يارانش مبنای
اداره امور قرار گرفته است.
با بررسی نزديک قرآن ،احاديث و گفته ھای رھبران
اسالمی ،ميتوانيم ببينيم که ديدگاه ھای فورموله شده
در قرآن و احاديث معتبر و ھمچنين علمای اسالمی
قديم و جديد راجع به آموزش برتری مرد بر زن
مطابقت دارند .با وجود اين کسانی ھم ھستند که
ادعای "برابری" زن و مرد را در اسالم دارند،
بعضی ھا اين ادعا را از سر جھل مينمايند و
ديگرانی ھم جھت تحريف واقعيت و وارونه سازی
آن ،چون منفعت سياسی و مادی شان ايجاب ميکند،
دست به اينکار می زنند.
در ادبيات اسالمی حديث به عنوان مادر کتاب ھا
ناميده شده است ،چنانچه سالھای سال است که تجديد
چاپ شده و بيشتر از ھزار سال است که در کنار
قرآن مرجع و تکيه گاه مسلمانان بوده است .احاديث
اقتباس شده در اين مقاله مطابقت با روح اسالم و
آموزش ھای قرآن دارد ،ھرگاه حديث اين موقعيت را
نداشت از دسترس بدور نگھداشته شده و رد ميشد.
"برای شکل دادن به زندگی مذھبی آدميان و برای
رسيدن به اين مأمول حديث درکنار قرآن از اھميت
بارزی بر خوردار است .در حقيقت قرآن منھای
حديث در بسا موارد زندگی روز مره ناقص و
مجھول باقی ميماند ( ١ ) ".جالل الدين سيوطی يکی
از معتبر ترين و معروفترين مفسرين اسالمی ميگويد
که حديث " :تفسيريست از قرآن و توضيح آن" ) ( ٢
و به اين دليل است که تقريبا ً ھم ٌه مفسرين جھت
توضيح قرآن قبل از ھر چيزی و در اولين فرصت به
حديث تکيه ميکنند .در حديث معتبر زير آمده است :

"
مدت کوتاھی بعد از وحی ) قرآن راجع به محمد
ميگويد ( ھرگز به ھوای نفس سخن نمی گويد ،سخن
اوھيچ غير وحی خدا نيست ) ".قرآن ،سوره نجم آيه
ھای  " (٤ – ٣يگانه تفاوت ميان قرآن و حديث
حقيقتا ً در اين است که اولی مستقيما ً از جانب خداوند
به وسيله جبرئيل ھمراه با نص ھای متعدد ابراز و
وحی شد .دومی يا آخری بدون نص و کالم وحی شده
است) ٣ ) " .
"بدين ترتيب حديث در کنار قرآن مجيد دومين منبع
شرع اسالمی در مورد امور فردی و اجتماعی است،
زيرا که احکام پيغمبر اکرم ھمانند احکام خداوند بر
ھر فرد مؤمنی واجب است".
"ھيچ مرد و زن مؤمن را در کاری که خدا و رسول
حکم کنند اراده و اختياری نيست ) که رأی خالفی
اضھار نمايند) ".قرآن سوره احزاب آيه ( ٤ ) (٣۶
نظر به احکام اسالمی حديث به عنوان راه و روش
محمد و يارانش بايست دقيقا ً و بدون تخطی پيروی
شود" ،عمل که به اندازه يک سر مو با حديث
مغايرت داشته باشد بايد که ترک شود" )  " ( ۵به
اين دليل يک فرد مسلمان مطلقا ً نيازمند به داشتن يک
جلد قرآن و يک جلد حديث جھت ھدايت زندگی اش،
است)۶ ) ".
برتری مرد در پيشگاه خدا
مرد و زن در پيشگاه خدا و قرآن بعنوان انسان
دارای حقوق يک سان نيستند ،مردان نسبت به زنان
برتری دارند ،چنانچه از محتوای آيات زير بر می
آيد " :و زنان را نيز حقوقی است بر شوھران چنانچه
شوھران را بر آنھا حقوق مشروع است ليکن مردان
را بر زنان افزونی و بر تری خواھد بود ) ".قرآن
سوره بقره آيه  ( ٧ ) ( ٢٢٨و يا" :الرجال قوامون
علی النساء بما فضل ﷲ بعضھم علی بعض") قرآن
سوره النساء آيه (٣٤ :يعنی" :مردان را بر زنان
تسلط و حق نگھبانی است ".ابن کثير يکی از
مفسرين معروف در رابطه آيه  ٣٤سوره نساء چنين
ميگويد " :الرجال افضل من النساء و الرجل خير من
المراة " .يعنی " :مردان را بر زنان برتريست و يک
مرد بھتر است نسبت به يک زن " ) ابن کثير فی
تفسير النساء )٨ ) ( ٣٤
مفسرين ديگری مانند رازی ،بيضاوی ،زمخشری و
طبری در اين مورد ھمنظر اند .رازی در تفسيرآيه
 ١١سوره نساء چنين ميگويد " :قوله ) للذکر مثل اال
نشيين ( ان الرجل اکمل حاال من المراة فی الخلقه و
فی العقل و فی المناصب الدينية ،مثل صالحية القضاء
و االمامة ،و ايضأ شھادة المراة نصف شھادة الرجل،
و من کان کذلک وجب أن يکون االنعام عليه أزيد
)ايضا( ان المراة قليية العقل کثيرة الشھودة ءفاذا
انضاف اليھا المال الکثير عظم افساد ) ".التفسير
الکبير للرازی ،النساء (١١ :يعنی)" :سھم مردان دو
چند سھم زنان است( مرد در خلقت و عقل و در
ايمان کامل تر است نسبت به زن و ھمچنين در خور
و شايسته قضاوت و امامت است .و شھادت يک مرد
برابراست به شھادت دو زن .بنأ برای شخصی که
اين ھمه مسؤليت بزرگ سپرده شده است بايد به
ھمان نسبت امتياز بيشتری داده شده باشد .چون زن
ناقص العقل است و دارای ھوای نفس زياد ،ھرگاه به
او ثروت زياد بدھيد منجر به فساد زيادی خواھد
شد ( ٩ ) ".او ھمچنين می افزايد " :قوله )الذکر مثل
حفظ االنشيين( لما کان الذکر افضل من االنثی قدم
ذکره علی ذکر االنثی) ".التفسير للرازی ،النساء:
 (١١يعنی " :در سوره  ٤آيه  ،١١نخست از مرد ياد
آوری شده است زيرا که مرد بر تر است بر زن) ".
 ( ١٠از قول رازی اين برتری ناشی می شود از
برتری طبيعی مرد " در عقل و قدرت و بدليل اين که
مرد مھريه ميپردازد و نفقه زنش را تأمين ميکند) ".
)١١
يکی از اسالميست ھای مدرن در مورد آيه فوق
چنين می گويد " :و لقد فضل ا بينھما نيساءال يمکن
التسوية به )النساء  (٣٤فالرجل ھنا يفضل المراة من
حيث تفوقه العقلی و مقدرته علی االدارة و االنفاق
علی المراة) ".احمد ذکی تفاحة ،المراة و االسالم،
دارالکتاب البنانی بيروت  ١٩٨۵ص  ( ٣٦يعنی :
"خداوند در آيه  ٣٤سوره نساء برتری مرد بر زن را

قائم نموده است که خود مانع برابری مرد و زن
است .مرد مافوق زن است زيرا که مرد از لحاظ
عقل بر تر است و ھمچنان مرد شايستگی رھبری را
دارد و اين مرد است که نفقه ای او)زن( را
ميپردازد) ١٢ ) ".
حسين عماد زاده در مورد اين برتری و فضيلت
چنين می گويد " :زن بتنھايی يک انسان نيست بلکه
بکمک يک مرد يک انسان ميشود ) ".زنان پيغمبر
اسالم  ،ص ) ٢٠
زن و نواقص او از ديدگاه تعاليم اسالمی
زن ھا در عقل و ايمان ناقص اند:
نقص زن در عقل و ايمان در حديث معتبری از
صحيح بخاری که از نظر علمای اسالمی
"معتبرترين کتاب بعد ازقرآن به شمار ميرود" )(١٣
چنين توضيح داده شده است ،به آن توجه کنيد " :يا
معشر النساء  ...ما رايت من ناقصات عقل و دين
اذھب للب الرجال الحازم من احداکن .قلن :و ما
نقصان ديننا و عقلنا يا رسول ﷲ ؟ قال اليس شھادة
المراة مثل نصف شھادة الرجال ؟ قلن :بلی ،قال:
فذلک من نقصان عقلھا  ،اليس اذا حاضت لم تصل و
لم تصم ؟ قلن  :بلی قال  :فذلک من نقصان
دينھا ) ".صحيح بخاری عربی ــ انجليزی جزء ١
حديث  ( ٣٠١يعنی:
"رسول خدا باری به گروھی از زنان گفت :من
ھرگز مانند شما زنان ناقص در عقل و ايمان نديده
ام .يک مرد مؤمن و آگاه ميتواند به وسيله شما گمراه
گردد .يکی از زنان پرسيد :ای رسول خدا نقص در
عقل و ايمان ما چيست ؟ او گفت :آيا مگر شھادت دو
زن برابر شھادت يک مرد نيست ؟ آنھا تکرار کردند
که اثبات .او گفت :اين ھم نقص عقل شما  ...آيا
درست نيست که شما زن ھا نميتوانيد در دوران
قاعدگی نه روزه بگيريد و نه عبادت نمائيد ؟  ...او
گفت :اين ھم دليل بر نقص ايمان شماست )١٤ ) "...
صحت و اعتبار حديث فوق غير قابل بحث است،
چنانچه در دو مجموعه معتبر حديث )بخاری و
مسلم( نقل شده است .اين حديث از جمله احاديثی
است که مفسرين مسلمان در آن متفق القول اند .اين
حديث مورد استفاده انديشمندان معتبری چون غزالی،
ابن العربی ،رازی ،سيوطی ،قرطوبی ،نواوی و ابن
کثير قرار گرفته است .حديث فوق حکمی است ابدی
در مورد زنان و مربوط به دوره معين از تاريخ
نيست ،بلکه توضيح موقعيت زن بطور کلی است و
در ھم ٌه احوال و ادوار اين قضاوت و درک نسبت به
زن صادق خواھد بود .تا زمانيکه زنان قادر به
عبادت و ھمچنين ادای فرائض دينی در ماه رمضان،
بدليل عادت ماھانه نيستند و تاھنگاميکه شھادت دو
زن برابر شھادت يک مرد ارزش يابی شود ،اين
اپارتايد جنسی اسالمی پا بر جا است .زيرا که اين
حکم و اين استدالل ريشه در بنيادھای فکری اسالم
به عنوان يک دين زن ستيز دارد ،که منشا و منبع
الھام گرينده اش قرآن ،سنت و کردار پيغمبر اسالم
است.
رازی در تفسير آيه  ٢١سوره الروم که ميگويد " :و
من اياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ً لتسکنوآ "...
يعنی " :و باز يکی از آيات لطف الھی آنستکه برای
شما از جنس خودتان جفتی بيافريد که در برابر او
آرامش يافته و با ھم انس گيرد و ميان شما رأفت و
مھربانی برقرار فرمود  "...چنين ميگويد :
"قوله ) خلق لکم ( دليل علی ان انساء خلق کخلق
الدواب والبنات و غير ذلک من المنافع ،کم قال تعالی
) خلق لکم ما فی االرض ( و ھذا يقتضی ان اال
تکون مخلوقه العيادة و التکليف فنقول خلق النساء من
النعم علينا و خلقھن لنا و تکيفھن ال تمام النعمة علينا
ال لتوجيه التکليف نحوھن مثل توجيه الينا و ذلک من
حيث النقل و لکم و المعنی .اما النقل فھذا و غيره .و
اما لکم فالن المراة لم تکلف بتکاليف کثيرة کما کلف
الرجال بھاء و اما المعنی فالن المراة ضعيفة الخلق
سخيفة فشابھت الصبی لکن الصبی لم يکلف فکان
يناسب ان ال تؤھل المراة التکليف لکن النعمةعلينا ما
کانت تتم اال بتکليفھنلتخاف کل واحدة منھن العذاب
فتنقادللزوج و تمتغ عن المحرم  .و لو ال ذلک لظھر

الفساد) ".التفسير الکبير للرازی .تفسير سورة
الروم  ( ٢١ :يعنی :
"اين گفته که )آفريده ام برای شما( ،دليل است
براينکه زنان آفريده شده اند مانند حيوانات ،نباتات
و چيز ھای سود مند ديگر ،چنانچه خداوند متعال
می فرمايد) :آفريده شد برای شما ھر آنچه که در
روی زمين است( و اين اقتضا بر اين است که زن
برای عبادت و انجام دستورات خداوندی آفريده
نشده است .ما می گوئيم که آفريدن زن يکی از
رحمت ھايی است که به ما )مردان( ارزانی شده
است تا مشعوف عبادت خداوند باشيم ،زن ھا
مسؤليتی مانند ما مردان ندارند  ....زيرا زن ھا
ضعيف ،ابله ،از لحاظ احساسی مانند کودک اند ،و
ھيچ مسؤليتی برای کودکان گذاشته نشده است.
برای اينکه عبادت خداوند بصورت کامل انجام
شود ،زن ھا بايد مکلف شده باشند که از عذاب سزا
بترسند و ھمچنين از شوھرانشان اطاعت کنند و از
چيز ھای که ممنوع ھستند ،دوری جويند در غير
آن فساد شايع خواھد)١۵ ) ".
سخنان فوق تأئيد و تأکيدی است بر حديثی که می
گويد " زنان ناقصات عقل و دين اند ".اين نگرش
ارتجاعی مورد قبول و تأئيد ھم ٌه محدثين و
نويسندگان مسلمان است .يکی از اسالميست ھای
مدرن مينويسد که " :سھم عقل زنان با مردان برابر
نيست ( ١٦ ) ".او در توجيه گفتارش و ھمچنين
وضاحت بخشيدن بيشتر به اين "نابرابری" به نقل
از کتاب "المراة والقرآن" ،عباس العقاد يکی
ديگراز نويسندگان با نام عرب ،چنين ابراز نظر
ميکند:
"فی کتاب المراة و القآن لالستاذ عباس العقاد فصل
قيم ابطل فيه مساواة المراة للرجل فی العبقرية فأجاد
و اقنع ) ".البھی الخولی ،االسالم والمراة
المعاصرة ،ص  ( ٢٤١يعنی" :استاد العقاد در
کتابش المرأة ولقرآن يک مبحث با ارزشی دارد
چيزيکه او در آن ،ادعای برابری عقلی مرد و زن
را بشکل قانع کننده ای باطل ميسازد ( ١٧ ) ".يکی
ديگر از اسالميست ھا ،حسين عماد زاده معتقد
است که " :وزن مخ ) مغز ( مرد صد گرم بيشتر
است ) ".زنان پيغمبر اسالم ص ( ٢٣۵
اين اپارتايد جنسی اسالمی در روايات مختلفی
توضيح داده شده است " :زنان اضافه بر اين که
حق امامت ندارند ،حق تقدم نيز ندارند يعنی اگر
مرد و زنی مانند زن و شوھر يا خواھر و برادر و
يا مادر وپسر ...خواستند در يک خانه نماز بخوانند
اگر زن اندکی جلو تر يا مساوی بايستد و نماز را
شروع کنند نماز ھر دو باطل است ) ".حقوق زن
در اسالم ص  ٧١و  ،٧٢يحی نوری ( به نمون ٌه
ديگری از اين باور ارتجاعی توجه نمائيد:
"تمام زن ھا عالقمندند که تحت نظر شخص
ديگری کار کنند و بطور خالصه از مرئوس بودن
و تحت نظر رئيس کار کردن بيشتر خوششان می
آيد .برتری روح مردان بر زنان چيزی است که
طراح آن طبيعی می باشد ،ھر قدر ھم خانم ھا
بخواھند با اين واقعيت مبارزه کنند بيفايده خواھد
بود .خانم ھا به علت آنکه حساس تر از آقايان
ھستند بايد اين حقيقت را قبول کنند که به نظارت
آقايان در زندگيشان احتياج دارند ) ".حقوق زن در
اسالم  ،ص  ، ١٨٤يحی نوری(
زن ھا نه تنھا ناقص العقل اند بلکه حق نشناس ھم
ھستند ،بد نيست در مورد اين باور اسالميون
حديثی از بخاری نقل کنيم که ميگويد " :النساء...
يکفرن العشير و يکفرن االحسان  ،لو احسنت الی
احد اھن الدھر ثم رأت منک شينا قالت :ما رأيت
منک خيراً قط ) ".صحيح بخاری عربی انجليزی
جزء ١ــ حديث  (٢٨يعنی ":زن ھا در مقابل
ناسپاس ٍ◌ و در مقابل لطف و توجه
ھمسران شان
ٍ
آنھا و ھر عمل نيک ديگری حق نشناس اند .ھر
چند که در مقابل او خوش رفتار باشی و او چيزی
از تو بيبيند ) که مورد پسندش نباشد(خواھد گفت:
"ھرگز از تو خيری نديده ام (١٨ ) ".برمبنای اين
حديث ،زن نه تنھا از لحاظ عقالنيت و معنويت
ناقص است بلکه نا سپاس و حق نشناس ھم است■.
ادامه دارد.....
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ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﻛﻮﺗﺎه از  :ﻛﻴﻮان ﺻﺎدﻗﻲ

ﭘﺎ ﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ آﻗﺎي ﻣﺸﺮف
با تشکر از آقای علی مشرف که با اطالعات خوب و
دقي ق ش ان م ا را ب ي ش از پ ي ش از وق اي ع ت اري خ
افغانستان و مبارزات م ردم آن م ط ل ع س اخ ت ه و در
صدد اصالح مطلب طرح شده از جانب من بر آمدند،
برای تعميق بحث و روشن شدن مطلب مايل به ط رح
چند نکته می باشم .اولين نکته اين که در جم ل ه اي ک ه
ايشان از کتاب من نقل کرده اند من از انگيزه ج ن ب ش
اسالمی و بعب ارت دي گ ر روح ان ي ون اف غ انس ت ان در
مبارزه بر عليه دولت ترکی و نه از ان گ ي زه م ردم و
جنبشھای مردمی در افغانستان نام برده ام.
اين جمله چنين ب ود" :رف رم ارض ی و آزادى زن ان
تنھا در ايران نبود كه ج ن ب ش اس الم ى را در ب راب ر
خود برانگيخت  ,در اف غ انس ت ان ن ي ز  ,دق ي ق ا ھ م ي ن
اصالحات بود كه عروج جنبش مجاھدين اس الم ى را
باعث گرديد  .جنبش مجاھدين اسالمى در اف غ انس ت ان
اساسا در مخالفت با رفرم ھاى مربوط به آزادى زنان
و دھقانان ب ود ك ه ش ك ل گ رف ت ".آن چ ه ک ه ايش ان
کرونولوژی آنرا به درستی ذکر کرده ان د ج ن ب ش ھ ای
مردم بوده است که ب ر ع ل ي ه زورگ وي ی و ج ن اي ات
حکومت غير مردمی ترکی بوده است.
در واقع من فکر ميکنم در افغانستان ھم م ان ن د اي ران
ما يک جنبش مردمی داشتيم )که شما بدرس ت ی ب ه آن
اشاره کرده ايد( و يک جنبش اسالمی که انگيزه ھ ای
اين دو کامال از ي ک دي گ ر ج دا ب وده اس ت .اول ی ب ا
انگيزه ھای عدالت خواھانه و دومی ب ا ان گ ي زه ھ ای
ارتجاعی .منتھا آنچه که اتفاق افتاد اين بود که در ھر
دو کشور به خاطر نبود يک جنبش ت رق ی خ واھ ان ه،
منجسم و سازمان يافته و ناآگاھی مردم ،جنبش دوم ی
بر اولی غالب شد و مطال ب ات خ ود را ب ر آن س وار
کرد .مسلما اگر دولت ترکی در مورد زنان و مالکيت
اقدامی نمی کرد و با مذھ ب ن ي ز م خ ال ف ت ی ن داش ت،
يعنی قصد ھيچگونه تغييری در اوضاع افغ انس ت ان و
موقعيت روحانيون نداشت ،ع ل ي رغ م س رک وب گ ری
ھايش )که مس ل م ا ب ر ع ل ي ه ن ي روھ ای آزادي خ واه و
ھمچنين رقيبش بود( و عليرغم ديکتاتوری و فس اد و
حتی وابسته بودنش )البته نه به يک دولت الھادی مثل
شوروی( مورد مخالفت روحانيون قرار نمی گ رف ت.
در ايران ھم تا زمانی که شاه دست به اصالحات

نزده و کاری به کار روح ان ي ون ن داش ت و ح ت ی از
احترام و ابراز پشتيبان ی نس ب ت ب ه آن ان دري غ ن م ی
کرد ،روحانيون نه تنھا مخ ال ف ت ی ب ا س ل ط ن ت ي ع ن ی
ديکتاتوری فردی وی نداشتند ،بلکه از آن حماي ت ھ م
می کردند .و اما اينکه من ميگويم دولت ت رک ی قص د
اصالحات داشت ،اين به اين معنی ني س ت ک ه دول ت ی
مترقی و مردمی بود.
در ايران نيز شاه ب ه ت وص ي ه و زي ر فش ار آم ري ک ا
برنامه اصالحات ارضی و آزادی زنان را پياده ک رد.
او نيز مانند ترکی ديکتاتور ،جناي ت ک ار و س رس پ رده
يک قدرت امپرياليستی خارجی بود .بناب راي ن ،اق دام
به اصالحات ،ماھيت غير مردم ی اي ن دول ت ھ ا را
تغيير نمی دھد .زيرا که ما اصالحات دولتی و از باال
داريم که معموال ناقص و به منظور جاي گ زي ن ی ي ک
طبقه و گروه چپاولگر بجای گ روه دي گ ر ي ا ت ث ب ي ت
گروه چپاولگر حاکمه موجود است و ي ک اص الح ات
انقالبی و از پائين که می تواند کامل و ب اع ث ق درت
يابی مردم گردد.
اتفاقا من در کتاب خود ،علت عدم کاميابی اصالح ات
ترکی را انقالبی ن ب ودن و از ب اال ب ودن آن ،ي ع ن ی
غيرمردمی بودن اين دولت ،و اينکه دولت مزب ور از
دادن قدرت بدست مردم بيم داشت ارزي اب ی ک رده ام.
بنابراين ،من ھم مثل شما معتقدم که دولت ترکی ي ک
دولت غي ر دم ک رات و غ ي ر م ردم ی و در ن ت ي ج ه
سرکوبگر بوده است .که قص د داش ت ه ب ا ي ک س ری
اصالحات موقعيت خود را تحکيم نمايد.
ولی اساس حرف من اين است ک ه اس الم ي ون ن ه در
مخالفت با سرکوبگری ھا ی دولت بلکه در م خ ال ف ت
با اصالحات آن بوده است که سر به مخالفت با او را
برداشت ه ان د .چ ون اس اس و ج وھ ر س ي اس ی اس الم
حکومت ديکتاتوری مطلقه فردی است و نمی تواند ب ا
دي ک ت ات وری و س رک وب گ ری م خ ال ف ب اش د .ول ی
ھمانطور که روحانيون ن م ی ت وان ن د ب ا دي ک ت ات وری
مخالف باشند ،مردم ن ي ز ن م ی ت وان ن د ب ا اص الح ات
م خ ال ف ب اش ن د .ب ن اب راي ن ،ش ورش آن ھ ا ب ر ع ل ي ه
سرکوبگری دول ت ب وده اس ت و ن ه اص الح ات آن،
مگر آنکه تحت تاثير روحانيون قرار گ رف ت ه ب اش ن د.
منتھا در اينجا ،مردم بخاطر ضديت با دولت و بقول

شما تنفر از دولت ،و ھمي ن ط ور ب خ اط ر ن اآگ اھ ی و
خرافات مذھبی و ب خ ش ا ت رس و ت ھ دي د م ال ک ي ن و
روحانيون به جبھه آنان می پيوندند.
ما امروز در ايران ھم شاھد اين ھستيم که ب خ ش ی از
مردم از سر ناآگاھی ول ی ع م دت ا از روی ت ن ف ر و
ضديتی ک ه ب ا ج م ھ وری اس الم ی دارن د ،از ح م ل ه
آمريکا به ايران حمايت می کنند و زير پرچم فاشيست
ترين نيروھا ميروند .انگيزه مردم در دف اع از ح م ل ه
آمريکا آزادی و نجات از يوغ جمھوری اسالمی است
)ھر چند انگيزه ای ک ور و ن اآگ اھ ان ه( ول ی ان گ ي زه
رھبران وابسته ای که آنھا را به چنين دفاعی تش وي ق
می کنند ،مسلما نه آزادی مردم بلکه پھن کردن بس اط
چپاول و غارت و ديکتاتوری مثال س ل ط ن ت ی از ن وع
خود است .اين ھمواره در تاريخ بخصوص در غي اب
يک جريان مترقی و مردمی اتفاق می افت د ک ه م ردم
از شر يک جريان ارتجاعی به يک جريان ارتج اع ی
ديگر متوسل می شوند .چنانچه در عراق و افغانست ان
نيز می بينيم که مردم به خاطر ن ف رت از آم ري ک ا و
ع وام ل چ پ اول گ ر آن و از س ر ن اآگ اھ ی ب ه س وی
جريانات ارتجاعی تر اسالمی پناه می برن د .و ي ا در
آمريکا مردم در فرار از تج اوزات ح زب ج م ھ وری
خواه به سوی حزب دمکرات ميروند.
البته ،شما خود به اين مسئله مسلما آگاھيد .منتھا قص د
من از تکرار آن اين است که بگويم من ھم ف ک ر م ی
کنم در افغانستان مسلم ا س رک وب گ ری دول ت ت رک ی
يکی از عوامل مھم پاگيری مجاھدين بود .کم ا اي ن ک ه
پاگيری طالبان نيز نتيج ه س رک وب گ ری م ج اھ دي ن و
ھمين طور طرفداری مردم از دخالت آمريک ا و ن ات و
برای سرنگونی طالبان يا حد اقل انفعال آن ھ ا در اي ن
مورد نيز محصول جنايات م ج اھ دي ن ب ود .اي ن دور
تسلسل تا زمانی که يک ج ري ان ق درت م ن د م ت رق ی و
انقالبی بوجود ن ي اي د ھ م چ ن ان ادام ه خ واھ د داش ت.
امروز اسالمی ھا مردم را زير پرچم ارتج اع ی خ ود
می برند فردا جريان ارتجاعی ديگر■ .
متشکرم
سيامک ستوده
www.siamacsotudeh.com

ﻛﺘﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي روﺷﻨﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ:

يک شھر
بدون انسان مرده
يک جنگل
بدون درخت
يک بھار
بدون گل
يک پرنده
بدون با ل
ومن
بدون تو
**************
اپيکته توس !
درود بر شد
ومرگ بر ما
توسرانجام آزادشدی
وما ھمواره
برده مانده ايم
********************
من آمدم
چشم گشودم
جھان پر درد بود
من می روم
چشم می بندم
جھان
باردار
درد
**************************
دوچشم
درقفای سر
وسياھی
تابيکرانه در برابر
آری
ما
ھمواره اينگو نه زيسته ايم
**********************************
آن دار
فروريخت
شکست
شرمسار
قامت تو
وتو ھمواره
برفراز

 18ماھنامۀ روشنگر  .سال اول  .شمارۀ نھم نوامبر ٢٠٠٧

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻳﻚ دﻧﻴﺎي ﺑﻬﺘﺮ
در مقالۀ جنبش آزادی و برابری در شماره اخير
نشريه يک دنيای بھتر از جانب نويسنده و احتماال از
روی غفلت و بدور از عمد مطلبی در باره مذھب
آمده است که بنظرمن درست نمی آيد و با عقايد
احتماال خود نويسنده و حزب اتحادکمونيست کارگری
نيز منطبق نمی باشد .مطلب مندرج در مقالۀ مزبور
عينا از اين قرار است" :مذھب امر خصوصی افراد
است نه امر اجتماعی آنان".
اينکه در انقالبات بورژوازی اروپا در قرون  18و
 19برای کوتاه کردن دست مذھب از قدرت دولتی و
امور اجتماعی ،مذھب امر خصوصی افراد تلقی
گشت ،به ھيچ وجه به معنی اين نمی باشد که از نظر
ما و حتی خود مذھبيون ،مذھب امری خصوصی
است .مذھب نه تنھا در ھمه امور منجمله امور
خصوصی ديگران دخالت می کند ،بلکه در اصل ،و
خصوصا در اسالم ،بيش از ھر چيز ،يک آلترناتيو
سياسی و اجتماعی است که در  1400سال قبل
برای استقرار جامعه طبقاتی و حکومت مطلقۀ فردی
در عربستان بجای نظام اشتراکی و دمکراتيک قدم
به ميدان گذارد .اينکه احزاب کمونيست د ر برنامه
حداقل خود آنرا بعنوان يک امر خصوصی تلقی
ميکنند ،به ھيچوجه به معنای اين نيست که آنھا آنرا
واقعا امری خصوصی می دانند .بھر حال ،متشکر
ميشوم آگر اين مطلب را در نشريه خود برای روشن
شدن اذھان عمومی درج نمائيد.
با تشکر سيامک ستوده
اول فوريه 2007

آﻗﺎى ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺘﻮده ﻋﺰﻳﺰ،
با تشکر از يادداشت و نکته شما .براى ھمه ما
روشن است که وقتى مي گوئيم "مذھب امرى
خصوصى است" ،منظور اينست که مذھب در دولت
و آموزش و پرورش بايد دستش کوتاه شود و
بعبارتى بيرون انداخته شود .ھمينطور منظور اينست
که قوانين و حقوق فردى و اجتماعى نبايد منعبث از
تبيين و ھر نوع ارجاع مذھبى باشد .يعنى نظام
سياسى-ادارى جامعه يک نظام پيشرو و مدرن و
سکوالر باشد و از ھر نوع ارجاع مذھبى و ملى و
قومى گسست کامل کرده باشد .نتيجتا مذھب ،مادام
که موجود است ،امر خصوصى افراد مي شود و در
بحث مورد اشاره شما تاکيد من بر اينست که تظاھر
مذھبى در مراکز آموزشى و توليدى و ادارى بنا به

خصلت اجتماعى اين محيط ھا بايد ممنوع باشد .يعنى
قلمرو ابراز وجود مذھبى صرفا قلمرو خصوصى آن
ھم براى افراد بزرگسال و با قيد احترام به حقوق
افراد مانند حقوق کودکان و زنان و امنيت و آسايش
مردم و ھمينطور قوانين حمايت از حيوانات و غيره
است .در اين وضعيت معين ھم بايد عليه مذھب و
خرافه مذھبى کار فکرى و فرھنگى کرد .من معتقدم
که بايد جامعه نيازمند يک نوع اليروبى مذھبى و يا
مذھب زدائى است .ما بعنوان کمونيست ،درعين حال
که طرفدار آزادى مذھب و آزادى بى مذھبى ھستيم،
اما در مقابل وجود سم مذھب خنثى نيستيم .اما با
اينحال مذھب ھنوز و مادام که ضرورت وجودى و
اجتماعى آن از بين نرفته وجود دارد .کار ما اينست
که اين مبناى اجتماعى را از بين ببريم.
يک تفاوت اساسى که شايد مد نظر شماست ،تفاوت
مذھب بعنوان عقيده و باور شخصى و بخشا استفاده
از تبئين مذھبى در قوانين جوامعى که حتى خود را
"سکوالر" مي دانند با مذھب بعنوان يک جنبش
سياسى است .اسالم سياسى تابلوى مشترک افراد
معتقد به اسالم در قلمرو خصوصى نيست ،بلکه يک
جنبش سياسى و درگير در امر قدرت سياسى و
تشکيل دولتھاى اسالمى است .با اين جنبش سياسى
بايد جنگيد و قاطعانه آنرا شکست داد .ما بين اسالم
بعنوان يک جنبش سياسى معين با اختيار کردن
مذھب توسط فرد بعنوان باور شخصى تفاوت قائليم.
با اولى بايد در جدال قدرت جنگيد و شکستش داد و
با دومى بعنوان آزادى مذھبى و المذھبى کنار آمد .به
نظر من نھايتا آزادى ميتواند مذھب را به ھرمعنى
جارو کند .جامعه مذھب زده ،حتى اگر صرفا افراد
مذھب را امر خصوصى خود بدانند ،مسبب توليد
انواع جريانات سياسى و مذھبى خواھد شد که بقول
شما دخالت در خصوصى ترين زواياى زندگى فرد و
بويژه زنان و کودکان را جزو پالتفرم روزمره خود
قرار مي دھند .ترديد ندارم که براى يک فرد مذھبى
مسئله صرفا باور فردى مطرح نيست ،بلکه عمدتا
پراتيک آن در قلمرو خانواده و محيط اجتماعى و به
اين اعتبار دخالت در زندگى خصوصى ديگران و يا
تحميل مذھب بر ديگران است .نکته من در بحث
"مذھب امر خصوصى افراد است و نه امر اجتماعى
آنان" اينست که دامنه تظاھر و تبليغ و عمل مذھبى
تنھا در قلمرو زندگى خصوصى مجاز است ،آنھم با
فرض عدم دست درازى به حقوق اجتماعى و فردى
ديگران ،و نه قلمرو زندگى اجتماعى■ .
با احترام ،سياوش دانشور

آقای ستوده سالم
چون ميدانم با کار بزرگی که
شروع کرده ايد خيلی مشغول
ھستيد اين نامه خالصه را برايتان می فرستم .من در
اطراف شيکاگو زندگی و در اطراف بوستون کار
می کنم .و روزنامه را اول از چاپ شيکاگو خواندم
ولی اخيرا از اينترنت چاپ و کپی کرده و به تعدادی
از دوستان می دھم و حتی ديروز يکی می پرسيد که
آيا شماره چديد در نيامده است! بھرحال ،شعر
ضميمه )مذھب و حکومت( را پدرم که ماه گذشته
 94ساله شد ) 30اگوست( چند ماه پيش گفته و با
خط خودش است .دو سال پيش ھم کتاب گنجينه طنز
او بوسيله شرکت کتاب لوس آنجلس چاپ شد که ھمه
شعرھا بخط خودش است .او ھم مثل گروه شما
مخالف خرافات و دين قالبی است و در جوانی به
من کتاب ھای کسروی را داد )حدود  55سال پيش
– من  70ساله ھستم( که بخواھم با وجودی که پدر
بزرگش مجتھد بود و در منزل پدر بزرگم ھر ھفته
مجلس روضه خوانی را بپاد دارم .باميد موفقيت
بيشتر شما
منوچھر فردی
توضيح
خوانندگان گرامی :شعر آقای ع ل ی ف ردی ) ب دل ي ل
ھمخوانی با مقاله آقای م .آشن ا ) م دن ي ت ه در کس وت
خرافات ( در صفحه  ١١فارسی منتشر گرديده است.
روشنگر
آقای ستوده عزيز
اميدوارم حالتان خوب باشد .
بسيار خوشحالم که روشنگر به
زبان انگليسی ھم پخش می شود .موفقيت روز
افزون برای شما ارزومندم .در اين ماه گذشته بسيار
متاسف از ديدن بعضی دوستان به اصطالح
روشنفکر شدم .تمام کسانی که فکر نمی کردم،
مشغول عبادت ،نماز و روزه داری بودند و جلسات
قران برگزار می کردند و جالب اينجاست که مرا ھم
تشويق به اين کار می کردند .با پوزش از شما در
چند ماه اخير به علت گرفتاری ھای روزمره
نتوانستم به روشنگر کمک مالی بکنم .ولی فردا مبلغ
ناچيزی ارسال خواھم کرد .آقای ستوده عزيز بعضی
وقت ھا اشتباھی از کالم خدا خافظی استفاده می کنم.
فقط يک عادت است .لذا از اين بابت معذرت می
خواھم .کسی که از نوشته ھای شما می آموزد نبايد
که چنين باشد .زيرا که من بسيار از شما اموخته ام.
فقط تکرار بازی کالم و عادت است که بزودی رفع
خواھم کرد .اين نامه را پسر کوچکم که فارسی بلد
نيست برايم نوشته .اگر اشگالی باشد خواھيد بخشيد.
اگر ممکن است لطفا برايم زنگ بزنيد تا نامم را

بگويم تا در روشنگر به چاپ برسانيد .به اميد
پيروزی شما دوست عزيز .موفق و مؤيد باشيد.
دوستدار ھميشه آناھيتا
خانم آناھيتای عزيز.
از نامه پر مھرتان متشکرم و از تالش ھای بی وقف ه
تان در امر توزيع روشن گ ر و آگ اه گ ری و خ راف ه
زدائی ب ه خ ود م ی ب ال م .ب ی ش ک ع ل ت گس ت رش
جلسات مذھبی و روضه خوانی در آمريکا و کانادا و
احتماال اروپا انفعال ما در مبارزه با مذھب و خ راف ه
زدائی است .شايد بھت ر ب اش د ک ه ھ م ه م ا ب ه ج ای
امتناع از شرکت در اي ن ج ل س ات در آن ھ ا ش رک ت
جسته و با ط رح ان ت ق ادات م ن ط ق ی ب اع ث آگ اھ ی
کسانی شويم که از روی سادگی و عدم آگاھی در اين
جلسات شرکت می کنند .ما بايد بسيار بيشت ر از اي ن
در مبارزه با جھل و خرافات فعال ب اش ي م  .ھ م ي ش ه
بايد فکر کرد ما که دائما می گوئيم چرا م ردم اي ران
در شرايط سخت داخل ،مبارزه و انقالب نمی ک ن ن د،
آيا خودمان در شرايط سھل و آسان خ ارج از کش ور
که از شرايط بی نھ اي ت مس اع د ت ری ب رخ ورداري م
دست به آگاھگری و مثال رف ت ن در اي ن ج ل س ات و
افشای مذھب می زنيم .بی شک گسترش اين فعال ي ت
ھا نتيجه انفعال ماست .من ام ي دوارم ک ه ب ا ان ت ش ار
روشنگر و ادامه کار آن و ب ه م ي دان آم دن ب ي ش ت ر
افرادی مثل شما بتوانيم بطور موثری جلوی تبلي غ ات
پيروز و برقرار باشيد
مذھبی را سد کنيم.
سيامک ستوده
آقای ستوده با عرض سالم
در نشريه شماره  7روشنگر در مقاله "تا چند شاھد
اين جنايات"در مورد يزيدی ھا نوشته بوديد مذھب
آنھا مخلوطی از باورھای اسالمی ،زرتشتی و افکار
مذھبی خودشان می باشد ،لطفا در مورد زرتشتی
بودن آنھا توضيح بيشتری بدھيد.
با تشکر خواننده روشنگر
دوست عزيز،
در مورد اينکه افکار مذھبی يزيدی ھا از باورھای
زرتشتی نيز تاثير گرفته است ،بايد بگويم اين چيزی
است که در اغلب گزارشات خبرگزاری ھايی که
خبر دردناک کشتار جمعی آنھا را بدست جنايت
کاران سنی پخش نمودند ،درج شده بود .با اين حال
يک منبع معتبرتر انسيکلوپيديای  Vikipediaاست
که در اين مورد اينطور می نويسد" :باورھای آنان
مربوط به منشاء پيدايش گيتی نکات مشترک بسياری
را با مذاھب کھن ايرانی دارا می باشد" .واضح است
که يکی از اين مذاھب کھن ايرانی ھمان مذھب
زرتشت می باشد■ .
سيامک ستوده

ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﻲ
از سوی بعضی نويسندگان و ھنرمندان برای روشنگر کتابھا و نوارھائی فرستاده شده که ضمن تشکر از آنان در اين شماره و شماره ھای ديگر به معرفی آنھا می پردازيم .از جمله کتاب "مقدمه ای بر کشتار
دگر انديشان در ايران" نوشته آقای مسعود نقره کار می باشد که خواننده را در جريان دقيق و مشروح ترورھا ،کشتارھا و کال فرھنگ خشونت و سرکوب در طول تاريخ ايران از ابتدا تا عصر حاضر می
گذارد .ھمين طور دو جلد کتاب بنام ھای " بررسی اديان ثالثه" و "از بھائيت چه ميدانيد" به قلم نويسندۀ گرامی آقای نادر پيمائی است که در مورد مذھب می باشد .البوم "بر يال بلند باد" نيز کار زيبای ھنرمند
و شاعر گرامی آقای م .دوستی می باشد که برای ما ارسال داشته اند .اين البوم قطعات دلنشين و زيبايی را در بر دارد.
روشنگر
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با با حالگيری بسه ديگه موسی !

آدرسھای تماس با روشنگر
چک کمک مالی خود را به نام روشنگر و
به آدرس ھای زير ارسال نمائيد .و يا از
شماره حسابھای زير برای واريز کمک
مالی خود استفاده نمائيد:

کانادا

TD Canada Trust
Name : Roshangar
Acct. # 03152 004 7906 - 5218649

آمريکا

JPMorgan Chase Bank
Chicago, Illinois 60670
Rowshangar
”:071000013: “734658362

خارج از آمريکا و کانادا
Name : Roshangar

Acct. # 03152 004 7906 – 5218649
ABA(rout no. ) : 026009593
Switch code: TDOMCATTTOR

آدرس ھای پستی
کانادا
CEES

PO Box. 55338 300 Borough Dr.
Scarborough ON. M1P- 4Z7
CANADA

آمريکا :
P.O. BOX 3785 BARRINGTON
IL 60010-9998
USA

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮ
ﻛﺎﻧﺎدا
Tel:416-726-1166
rowshangar1@yahoo.com
آﻣﺮﻳﻜﺎ
Tel:773-656-9107
Fax:310-358-9991
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نويسنده :
مسعود نقره کار
ناشر:
مرکز پخش کتاب  ,آلمان  ,فرانکفورت
تلفن  ( 69 ) 24248001 :کد آلمان

rowshangar@hotmail.com
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مينا
حسين
کريم
مشرف
کاميار
آيت
مھردخت
رستم
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محبوب
محمد
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