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 سردبیر:  افسانھ وحدت
 مسئول انتشار و ھمکار سردبیر

 ١٢ بھزا د جوادیان
 

 مینا احدی: 
ما در مقابل جنبشی کھ خروج از مذھب را با فتوای 

 قتل پاسخ می دھد می ایستیم
 

 

نشریه ضد دین ھمزمان با آغـاز دوره 
جدید فعالیت خود مصاحـبـه ای را بـا 
مینا احدی چھره شنـاخـتـه شـده در 
عرصه مبارزات انسانی بـرای حـقـوق 
برابر و از جمله پایه گـذاران سـازمـان 
اکس مسلم انجام داده اسـت. مـیـنـا 
احدی در کنار صدھا عنوان فعالیتی که 
در این عرصه دارد بیشتر بخاطر انتشار 
کتاب " مـن از مـذھـب رويـگـردانـم" 
شھرت  جھانی دارد کتابي  که در آن 
در مورد زندگي و ھمچنین فعالیتـھـاي 
گسترده و موثر مینا احدي در دفـاع از 
حقوق انساني و در مـبـارزه عـلـیـه 
جمھوري اسـالمـي ايـران و اسـالم 

سیاسي مفصل بحث شده است. اين 
کتابي است در نقد اسالم سیاسي و 
ھمچنین نقد سیاستھـا و مـمـاشـات 
دولتھاي غربي با ايـن جـنـبـش ضـد 
انساني که مجموعه ای از مـبـارزات 
وی را در این راستا شرح داده است و 
بسیاری از مبارزین در این عرصه از آن 
الھام گرفته اند .این مصاحبه را در زیـر 

 می خوانید: 
:سازمان اكس مسلـم از دو 

میتوانـیـد يـك  ،سال قبل تاسیس شد
ارزيابي كلي و خالصه  از اين فعالـیـت 

 براي ...                
  ٢ادامه در صفحه  

سوسن صابری: انقالب 
ایران و سرنوشت اسالم 

 سیاسی 

 
بیش ازھفت ماه اسـت کـه 
مردم ایران با فریادشان و بـا 
پاھایشان به جھانیان اعـالم 
می کنند که این حکومت را 
نمی خواھند، که سرکوب و 

 ...    چوبه دار و باتوم و تجاوز

 ٣ادامه در صفحه  

داریوش شاھماری : 
سعادت انسانھا در گرو 
 رھايى از مذھب است

 
اسالم يکى از اديانى اسـت کـه 
بــر بســیــارى از مــردم جــھــان 
تـحـمـیـل شـده اسـت. اســالم 
يعنى تسلیم شدن بـى قـیـد و 
شرط در برابر فرمان خدا. خدا در 
قرآن بر اين بـنـدگـى پـافشـارى 

 کرده و  ...

 افسانھ وحدت:
بھ  االن  نسلی کھ در دام اسالم سیاسی گرفتار بود، 

 پاخواستھ و بنیاد  حکومت را بھ لرزه درآورده 

افسانه وحدت دبیر سازمان اکس مسلم 
در سوئد و از فـعـالـیـن ایـن عـرصـه در 
اروپاست این مصاحبه مواضع و نـظـرات 
وی در مورد اھداف اکس مسلم را بیـان 
می کنـد ، بـخـصـوص ایـنـکـه  در آن 
گزارشی از فعالیتھای این نھاد در اروپـا 

 بیان شده است. 
 

سال از تاسـیـس  ٣: نزدیک به            
گذرد. میتوانیـد  سازمان اکس مسلم می

برای خوانندگان در مورد اھداف و تاثیرات 
 این سازمان بگویید؟

:  در کشور آلـمـان ایـن افسانه وحدت
کمپین جای بسیار زیادی بـاز کـرده. در 

ھا و افکار عمومی بـطـور وسـیـع  رسانه

مطرح شده. در سوئد ھم کمتر از آلمان 
به نسبت یک سازمان نو پا خیـلـی   ولی

ً مـطـرح  موفقیت به دست آورد و سریعـا
مسـلـم در  -شد. اولین سمینار اکـس

ھا مواجه  سوئد با استقبال وسیع رسانه
شد. سمینار ھمزمان شد با صدور حکم 

ھای  فتوا برای الرش ویلکس که کاریکاتور
محمد پیغمبر اسالم را به شـکـل سـگ 
کشیده بود شد. ما الرش را که پرفسور 

اسـت بـه   در ھنر و زیبایی شـنـاسـی
 سمینار دعوت کردیم. 

دفاع بدون قید و   ھدف ما از این کار یکی
و دیـگـر ایـنـکـه شرط از آزادی بـیـان 

 جلوی  ...             
        ٣ادامه در صفحه  

 سازمان اکس مسلم نھاد دفاع از حقوق و ارزشھاى انسانى و سكوالریزم در مقابل دخالت مذھب در زندگی انسانھا است

 مقاالت



 ما خواستار آزادى مذھب و ھمچنین آزادى بي مذھبي و بي خدايي ھستیم
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 مینا احدی : 
ما در مقابل جنبشی کھ خروج 

 از مذھب ....
 خوانندگان اين نشريه داشته باشید. 

در فوريه  ،: ما در شھر برلینمینا احدي
اين سازمان را در آلمان بنیان  ٢٠٠٧

گذاشتیم و  سپس در انگلستان و سوئد و 
سويس و.. اين نھاد تاسیس شد. براي 

حدود يكسال  ،اعالم موجوديت در آلمان
 روي اين پروژه كار كرده بوديم. 

كمپین ما با اسم يك كمپین در آلمان 
تداعي میشود كه جنبش زنان در اين كشور 
در مقابل ممنوعیت و زيرزمیني شدن سقط 
جنین انجام داده بود. صدھا زن از اقشار 
مختلف در يك كمپین علني اعالم كرده 

و اين در  ،ما سقط جنین كرده ايم ،بودند
عمل شروع يك جنبش اعتراضي در آلمان 

 بود. 
ما در وسط گودي استخر سیاست در آلمان 

ما از مذھب رويگردانیم و  ،رفته و گفتیم
بويژه در مقابل جنبشي مي ايستیم كه 
خروج از مذھب اسالم را با فتواي قتل 
پاسخ میدھد. در دنیا با موضوع سلمان 

مردم در  ،رشدي و اتفاقاتي از اين نوع
جريان اين فتواھا قرار گرفته و سپس شاھد 
مخفي شدن و زير زمیني شدن اين افراد 
بودند. ما گفتیم اين تابو را بايد شكست 
میتوان اعالم خروج از اسالم كرد و علني 
ماند و به يك جنبش علني دامن زد. در عین 
حال اين حركت ما يك اعالن جنگ با 
پیشروي جنبش سیاه اسالمي و اسالم 
سیاسي در غرب و در عین حال مماشات و 
ھمكاري فعال دولتھاي غربي با اين جنبش 
بود. در آلمان مترادف شدن فعالیت ما با 

 ،كنفرانسي به اسم " كنفرانس اسالم" 
اتفاقي نبود. ما بشدت به اين سیاست 

 ،اعتراض داشتیم كه دولت آلمان 
سازمانھاي اسالمي ارتجاعي را نماينده 
میلیونھا نفر مردم مھاجر و پناھنده از 
كشورھاي اسالم زده قلمداد میكرد و با آنھا 
كنفرانس میگذاشت و در مورد ادغام و 
موضواتي نظیر بیكاري و مشكالت مھاجرين 
با اينھا حرف میزد. به رسمیت شناختن 
سازمانھاي مذھبي بعنوان احزاب سیاسي 

قلمداد كردن ھويت مذھبي بعنوان  ،
مھمترين موضوع و در عین حال كمك كردن 

و دادن امكانات مادي  ،به رشد اين سازمانھا
و توجه عمومي به اين سازمانھا. ھمه اين 
مسائل طبعا با خیلي از اسالم شناسان و 
آخوند و مال ھايي به پیش برده میشد كه 
روي موج نسبیت فرھنگي سوار شده و در 
نھايت به دولتھاي غربي كمك میكردند كه 
با دولتھاي فاشیست اسالمي معامله كرده 
و چشم بر جنايات آنھا ببندند و در عین حال 
میلیونھا مردم فراري از دست جنبش 
اسالمي را مجددا به دام اينھا انداخته و به 
قتل ناموسي و حجاب و ارتجاع و فرھنگ 
ضد زن در اين كشورھا در جزايري كه " 

دامن  ،مسلمانان" در آن زندگي میكنند
 بزنند. 

بھر حال در مورد علت اعالم سازمان اكس 
میتوان بسیار توضیح داد. مسئله  ،مسلم

مھم اينست كه با اين حركت ما يك جبھه 
در مقابل جنبش اسالمي و دولتھاي غربي 
اعالم كرديم و مردم را فراخوان داديم كه در 

 اين جبھه علیه اين سیاستھا مبارزه كنند. 
در كنفرانس مطبوعاتي ما در خانه 

شبكه خبري از  ١١٠ ،مطبوعات دولت آلمان
سي ان ان تا بي بي سي و از اشپیگل تا 

تا شبكه ھاي  ،تلويزيونھاي سراسري آلمان
عرب زبان و تا شبكه ھاي اسپانیايي و 
ايتالیايي حضور داشتند. اين يك بمب بود كه 
منفجر شد و در دنیا توجه ھاي زيادي را 
بخود جلب كرد. اين يك جنبشي بود براي 
تابو شكستن و بیالن كار ما تا اينجا بیش از 

يعني فوق العاده مثبت و موثر  ،موفق بوده
از نظر من. در انگلستان با فعالیتھاي 
درخشان مريم نمازي و سازمان اكس 

مبارزه علیه جنبش اسالمي يك  ،مسلم
موضوع دائمي است و توجه ھاي زيادي را 
بخود در دنیا بخود جلب كرده است. در 
كنفرانسھايي كه دوستان ما در آنجا 

ند مھمترين شخصیت ھاي ،سازمان داد
سیاسي آتئیست و سكوالريست و 
اومانیست شركت میكنند و در عین حال 
ھمبستگي خود با ما را اعالم میكنند. در 
سوئد با فعالیتھاي سازمان اكس مسلم و 

ما يك جبھه قوي در مقابل  ،افسانه وحدت
جنبش اسالمي ايجاد كرده و فردي مثل 

 ،الرش ويلكس وقتي مورد حمله قرار میگرد
بسوي ما آمده و در كنار ما علیه 

 تروريستھاي اسالمي حرف میزند... 
سوال: میتوان اين بحث را بسیار ادامه داد و 
اگر شما وقت داشته باشید در ھر شماره 
میخواھم دو سوال را مطرح كنم. االن كه در 
ايران يك انقالب عظیم علیه حكومت 
اسالمي در جريان است و جوانان زيادي در 

رابطه اين كمپین  ،ايرن ضد مذھب ھستند
با مبارزات مردم در ايران را چه مي بنید. 
سواالت ديگر را به مصاحبه ديگري موكول 

 میكنم. 
مینا احدي: انقالب ايران يكي از مھمترين 
وقايع سیاسي در سال گذشته يعني 

بود و مثبت ترين اتفاق در دنیاي  ٢٠٠٩
 سیاست. 

در ايران میلیونھا نفر كه طعم تلخ حكومت 
امروز  ،مذھبي و اسالمي را لمس كرده اند

به پا خاسته و علیه كلیت اين ارتجاعي و 
سیاھي اعالن جنگ داده اند. اين جنبش 
عمیقا ضد مذھبي است. اگر در ايران 

مردم و جوانان به  ،اسالم در حكومت است
پا خاسته ضد دخالت مذھب و اسالم در 

 حكومت و ضد اسالم ھستند. 
در ايران جوانان و مردم با يك حكومت در 
حال نبرد ھستند كه سر  مار اسالم 
سیاسي است. با اين جنبش يك تصوير در 
دنیا شكست: اينكه خامنه اي و احمدي 

نماينده مردم " مسلمان" ھستند و  ،نژاد
اينكه آنھا حكومت مردم مسلمان ھستند و 
تزھاتي از اين قبیل كه در رسانه ھاي دنیا 
مطرح میشد . امروز با اين جنبش مھر 
باطلي بر اين اصل زده شد كه ايران يك 

مھر باطلي بر اين  ،كشور اسالمي است
موضوع زده شد كه مھمترين ھويت مردم در 
ايران و افغانستان و ... تعلق مذھبي آنھا 
است و ... تصويربه اين نوع در ابعادي بین 
المللي عوض شد. االن ھمه میدانند كه  
مردم اسیر يك حكومت فاشیست اسالمي 

 ھستند و امروز علیه آن به پا خاسته اند.
مردم مي  ،امروز در ابعادي عمومي در ايران

بینند كه وقتي به خامنه اي حمله میكنند و 
علیه جنايات و دزدي و فساد حكومت حرف 

فتوا صادر میشود كه به " خدا"  ،میزنند
توھین شد و بايد اين افراد محارب را كشت. 
اين يك رابطه كامال آشكار از نقش مذھب و 
خدا در روي زمین را نشان میدھد و میلیونھا 
نفر در اين تجربه تلخ مي بینند كه خدا و 
پیغمبر و اسالم و مذھب در عمل براي 
ھمین خلق شده اند كه خامنه اي ھا و 
رفسنجاني و بقیه عمله و اكره مفتخور و 
سركوبگر بچاپند و حسابھايشان در غرب 
سر به  میلیاردھا دالربزند و مردم از فقر و 
نداري كلیه بفروشند و اگر ھمین مردم 

به اسم محاربه و جنك با "  ،اعتراض كردند
 خدا" آنھا را به دار بكشند. 

رابطه اين مبارزه با مردم در غرب از يك نظر  
ھم مھم است و آن اينكه با سرنگوني 

تكلیف جنبشي روشن  ،حكومت اسالمي 
میشود كه در غرب به دنبال ساحتن مسجد 
و منبر و حجاب سركردن بر سر دختران و 
زنان و قتل ناموسي و رواج دادن اسالم 
است. اين جنبشي است كه در غرب علیه 
آزادي بیان و سكوالريسم مبارزه میكند و در 
فضاي سكوت چپھاي سنتي و طپیدن قلب 
آنھا براي حسن نصرهللا و جنبش اسالمي 

در فضاي مالتي  ،بعنوان ضد امپريالیست
  ،مسلط در رسانه ھا و..  ،كالترالیسم

 ،راستھاي اين جوامع از اين زخم و درد 
ارتزاق سیاسي میكنند و فضاي ضد 
خارجي را دامن میزنند. فعالیتھاي ما در 
كشورھاي مختلف اروپايي و كانادا و امريكا 

پاسخي است به راسیسم و  ،در عین حال 
راستھاي ضد خارجي. ما در اين میان وارد 
شده و اعالم كرديم كه قتل ناموسي و 
مسجد ساحتن و تحقیر بیگانگان و فتواي 
قتل علیه غیر مسلمانان و غیره فرھنگ " 
ما" نیست. اين فرھنگ جنبش ضد انساني 
و زن ستیز اسالمي است و ما بھمراه مردم 
مترقي در غرب علیه اينھا مبارزه میكنیم. 
علیه اينھا و راسیستھا. اسالم سیاسي و 
جنبش اسالمي خود عمیقا راسیست و 
راست است و اينرا ھنوز ھم بسیاري از 
چپھاي سنتي و دوستداران ضد 

 امپريالسیت جنبش اسالمي نفھمیده اند. 
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افسانھ وحدت : نسلی کھ در 
دام اسالم سیاسی گرفتار بود، 

االن بپا خواستھ و بنیاد  
 حکومت را بھ لرزه درآورده 

ھا را بگـیـریـم.  ...یکه تازی ھای اسالمیست
صدور حکم قتل افراد به دلیل اینکه انتقـادی 
کرده اند و یا حتی تـوھـیـن بـه مـقـدسـات 

کرده اند عـیـن وحشـیـگـری ھـایـی   کسی
است که تحت پرچم اسالم در ابـعـاد بـیـن 

سـال اسـت ھـر روزه صـورت  ٣٠المللی 
  میگیرد.

مسلم سـازمـان کسـانـیـسـت کـه  -اکس
مخالف پیشروی اسالم سیـاسـی در اروپـا 
ھستـنـد. سـازمـان کسـانـیـسـت کـه بـه 
مماشت دول غربـی بـا اسـالم سـیـاسـی 
اعتراض شدید دارند. علیه سیاستی کـه از 
ترس ترور و از دست دادن روابـط اقـتـصـادی 
حسنه با کشورھایی که با قوانـیـن قـرآن و 
شریعت به جان مـردم افـتـاده انـد سـازش 
میکنند و جلوی پای نمایـنـدگـانشـان فـرش 
قرمز پھن میکنند. انسـانـھـا را بـر اسـاس 
اینکه از چه کشوری می آیـنـد و دیـنـشـان 
چیست تقسیم میکنند. و ما در ایـن مـوارد 
ھمیشه رسما به انحا مختـلـف اعـتـراض و 

اعــالم کــرده ایــم. مــا  مــخــالــفــت خــود را
جھانشمولی حقوق انسـان را در مـقـابـل 
تقسیـم بـنـدی حـقـوق مـردم بـه مـلـی، 
ــرار  ــژادی ق ــی و ن ــگ ــن ــرھ ــی، ف ــب ــذھ م

اعضای این سازمان برای مقابـلـه بـا  دادیم.
این قانون شریعت که ھـر کـس از اسـالم 
روی برگرداند باید کشته شود، سینه سـپـر 
کردند و بطور علنـی بـا عـکـس و اسـم و 
شماره تماس اعالم کـردنـد کـه مسـلـمـان 
نیستند که این تابو را بشکنند، تا انسـانـھـا 

انـتـخـاب  آزادانـه ٢١که در قـرن  جرات کنند
مذھبی. یـا ھـر  کنند مذھبی باشند یا غیر

مــرام و مســلــکــی مــیــخــواھــنــد داشــتــه 
ھــای  کـاری کـردیــم کـه سـازمـان بـاشـنـد.

تروریست اسالمی جرات نکنند فتوای قـتـل 
 منتقدان اسالم را بدھند.

از مواردی که ما به آن اعتراض شـدیـد   یکی
داریم امتیاز دادن دولتھای غربی به گروھای 
مرتجع اسالمی است که به خودشان اجازه 

مھاجرین رسمـا دخـالـت   میدھند در زندگی
یی که مسجد  یا گتو ای و کنند. در ھر محله

ھا انجمـنـی دارنـد  اسالمیست وجود دارد یا
اسـت.  بـد وضعیت زنان و دختران به شـدت

تحت کنترل شدید ھستند. تحقیر میـشـونـد 
ــه شــدت از وضــع مــوجــود شــاکــی و   ب

ھـا کـار  از این گتـو  خود من در یکی ھستند.
میکردم و از نزدیک شاھد وضـعـیـت زنـان و 
دختران در آنجا بودم. ما رسما خواھان قطـع 

دولـتـی بـه ایـن   ھـای مـالـی تمامی کمک
ھـا ھسـتـیـم. مـا عـلـیـه مـدارس  انجـمـن

مذھبی، حجاب کـودک و خـتـنـه کـودکـان 
اعتراضی وسـیـعـی سـازمـان  کمپیین ھای

داده ایم. یک سال  پیش دولـت سـوئـد بـه 
ھـای  از شـھـر  درخواست آخوندی در یـکـی

سوئد پیشنھاد طرح آموزش مال و مجتھد از 
پول مالیات مردم را داد. ما به شدت واکنـش 
نشان دادیم. دولـت مـجـبـور شـد ھـیـئـت 

اینکه این کار به نـفـع   تحقیقی برای بررسی
انتگره کردن مھاجرین است یـا نـه در نـظـر 
بگیرد. ما از مسول این ھیأت پرفسور اریـک 
امنو وقت مالقات گرفتیم. ھیـاتـی از طـرف 
سازمان با این گروه مذاکره کـرد و بـالخـره 

    این پیشنھاد رد شد. 

ضد دین: منتقدان به سازمـان مـی گـویـنـد 
چون ایران کشـوری اسـالمـیـسـت، شـمـا 
دشمن تراشی میکنید. مردم به شما گوش 
نمی دھند. نظر شما چـیـسـت؟ آیـا ایـران 

 کشور اسالمیست؟

:  این تصویر کـه ایـران یـک افسانه وحدت
جامعه اسالمیست را مـتـاسـفـانـه رسـانـه 
ھای غرب ھم مـی دادنـد تـا مـمـاشـت و 
رابطه حسنه دولـتـھـای غـربـی بـا اسـالم 

توجیه کنند . ھمان تصویری کـه  سیاسی را
 ّ حکومت اسالمی به دنیا مـی داد کـه کـل
مردم مذھبی اند. به نماز جمعه مـی رونـد، 
ضد غرب ھستند، اعتقاداتشان را از کـتـب 
دینی یا مراجع مذھبی می گـیـرنـد. ھـمـه 

بـا ایـن انـقـالب   طرفدار رژیم ھستند. ولـی
عظیم اجتماعی که علیه مذھب و حکومـت 
مذھبی در ایران جریان دارد ایـن تصـویـر نـه 

رژیم و واعظـیـن  عوامل تنھا محو شده حتی
ھا مجبور به اعتـراف شـدنـد کـه  نماز جمعه

 ایمان دینی در ایران ضعیف است.

عوامل حکومت فاسد، جـنـایـتـکـار و قـرون 
سـال اسـت  ٣٠وسطایی اسالمی در ایران 

در  کـودکـان که مثال بـه تـربـیـت اسـالمـی
ھای زیبا را از  مدارس مشغول بوده اند. رنگ

جوانان گرفتند و رنگ سـیـاه بـه آمـوزش و 
مدارس زدند. شـادی، زیـبـایـی، عشـق و 

از مـردم  کـردنـد  دوست داشتن را سـعـی
ھـای  بگیرند. عشق و رابطه آزاد بـا مـجـازات

قرون وسطایی جواب گرفت. ھمین نسـلـی 
که در دام این جـانـوران گـرفـتـار بـود، اـالن 
معترض به پا خواسته و بنیاد این حکومت را 
بـه لـرزه درآورده انـد. اگــر ایــران جـامــعــه 

سـال ایـن  ٣٠اسالمیست پس چرا در این 
حکومت حتی برای مـجـبـور کـردن زنـان و 
دختران به داشتن حجاب این قـدر مشـکـل 
داشت؟ اگر حجابی که بر سر زن ایرانیسـت 

ھای خودش و انتخاب خـودش  از باور  ناشی
،  است این ھمه دم و دسـتـگـاه اطـالعـاتـی

ھای مختلف و طـرحـھـای سـرکـوب  گشت
ھـای مـخـوف  گسترده، شالق زدن و زنـدان

برای چیست.  رژیم استبدادی مذھـبـی در 
 ٣٠ایـن ھـمـه فشـار ظـرف  با وجـود ایران
نه تنھا نتوانست مردم را مـجـبـور بـه  سال

اجباری کند بـلـکـه  ھویت اسالمی پذیرفتن 
می بینیم که میلیونھا انسان علیه آن به پـا 

   خاسته اند

ضد دین: چرا شما فقط علیه اسالم مـوضـع 
 گیرید؟ می

مسلم بخشـی از  -:  اکسافسانه وحدت
است کـه در خـاور مـیـانـه   جنبش عظیمی

عـلـیـه دخـالـت مــذھـب و عــلـیـه اســالم 
سیاسی در جریان است. این یـک جـنـبـش 

 ٣٠معینی است که علیه پدیده معینی کـه 
سال است گندش دنیا را گرفته اسـت مـی 
جنگد. ھر چند که ما در مورد ھمه مـذاھـب 
موضع داریم و این را به روشنی ھـم گـفـتـه 
ایم. مساله این است که دین در اروپـا ایـن 
نقش را ندارد، در اروپـا مـردم بـا مـبـارزات 
طوالنی با مذھب تسویه حساب کـرده انـد، 
علیه اش قانون وضع کـرده انـد و بـه دیـن 

شـان   زنـدگـی اجازه نـداده انـد در امـورات
اـآلن فـرق   دخالت کند. عجیب است کسی

اسالم را با مثال مسیحیت نفـھـمـد. اسـالم 
در قدرت سیاسی در دنیا سالـھـاسـت دارد 
سر می برد، سنگسار می کند، دست و پـا 
قطع می کـنـد، چشـم در مـی آورد. اگـر 
مسیحیـت ھـم قـدرت سـیـاسـی داشـت 

رفتیم و عـلـیـه اش  آنوقت به جنگ اش می
کـه   متشکل می شدیم. مذھب تـا زمـانـی

کـاری   امر خصوصی آدمھاست و به کسـی
وقتی به جامعه گند زد   ندارد آزاد است ولی

مردم گند زد بـایـد بـه   و به آموزش و زندگی
 جنگ اش رفت.
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 ساعته خود را شروع کرد ٢٤کانال جدید برنامه ھای 

ساعته کانال جدید، برنامه ھای خود را از ماھواره  ٢٤تلویزیون 
نایل ست شروع کرد. مشخصات کانال جدید را به دوستان و 

آشنایان خود اطالع دھید و به ھر شکل که میتوانید وسیعا آنرا 
تبلیغ کنید.مشخصات کانال جدید در ماھواره نایل سات به این 

 قرار است:
Satellite: AB4A/NILESAT103 @ 7 

Degrees West 
Freq: 10873 

Polarity: Vertical 
Symbol Rate: 27,500 

Fec: 3/4 
 
 

الزم به توضیح است که دارندگان دیش ھاتبرد میتوانند بدون 
تغییر زاویه دیش و با نصب ال ان بی به نایل سات نیز ھمزمان 

 دسترسی داشته باشند.
  

ما خواستار آزادى مذھب و ھمچنین آزادى بي مذھبي و بي خدايي 
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سعادت انسانھا در داریوش شاھماری : 
 گرو رھایى از مذھب است

.... پیامبرانش نیز بر این بندگى بیچون و چرا  
تاکید کرده اند. "بھ خدا روى بیاورید تا رستگار 
شوید در غیر اینصورت عذاب الھى در انتظار 
شماست". یعنى براى کافران و بى دینان عذاب، 

 شکنجھ و خشونت الھى مقدر شده است. 

در زمانھاى قدیم انسانھا بدلیل ضعف و ناتوانى و 
جھالتشان بھ نیروى مافوق بشر پناه مى بردند تا 
آنھا را از بالھاى طبیعى حفظ کند. آنھا براى 
نجات خود از سوانح طبیعى بھ خدا متوسل شدند 
و بدین ترتیب خدایان متعدد و خداى واحد را خلق 
گردند و از ترس مرگ بھ آنھا پناه بردند. 
حکومتھا و صاحبان قدرت نیز از این حربھ براى 
بھ اسارت کشیدن بیشتر انسانھا سود بردند. خدایى 
کھ ساختھ دست بشر بود بجز خشم، کینھ و 
نابودى آنھا ارمغانى برایشان نداشت. حکومتھا با 
حربھ مذھب قرنھا است کھ دانشمندن، بیدینان و 
روشنفکران را سر بھ نیست مى کنند. مذھب 
ھمواره اسنانھا را ضعیف و ناتوان و بى ارزش 

مى کند. مذھب عامل تفرقھ در بین انسانھا است و 
مذاھب مختلف انسانھا را از یکدیگر جدا مى 
کنند. با دین بھ راحتى مى توان بر مردم حکومت 
کرد. با پیشرفت علم و کشف اسرار طبیعت دین 
بى رنگ تر و بى رنگ تر مى شود. آخوند ھا کھ 
فریبکارترین افراد روى زمین ھستند، با اتکا بھ 
قدرت دین و قوانین دینى و با فریب مردم بر آنھا 
حکومت مى کنند. با دین بھ راحتى مى توان دختر 

سالھ اى را مجبور بھ ازدواج و یا تجاوز  ٩
جنسى کرد و یا طناب دارى را بر گردن دختر 

سالھ اى انداخت. نمى توان بھ احکام غیر  ١٦
انسانى دین اعتراض کرد چرا کھ در کتاب 
آسمانى آمده کھ ھر کس از حدود خود پا فراتر 
نھد، مرگ در انتظار اوست. تنھا با رھایى از 
مذھب و خرافھ است کھ انسانھا مى توانند بھ 

سعادت واقعى دست یابند. در اسالم زن نیمھ 
اسنان بشمار مى آید و حق دخالت و تصمیم گیى 
در سرنوشت خود را ندارد. شیرین عبادى تبلیغ 
مى کند کھ قوانین اسالم با حقوق زنان و کودکان 
منافاتى ندارد. باید بھ کسانى کھ جایزه صلح را بھ 
شیرین عبادى داده اند، نشان داد کھ با حربھ دین 
چگونھ با کودکان ما در ایران رفتار مى شود. 
باید نشان داد کھ چگونھ در دین اسالم طناب دار 

سالھ  ١٦را مى توان بر گردن یک دختر بچھ 
انداخت و یا کودکان را در انتظار رسیدن بھ سن 
اعدام زندانى کرد و یا زنان را بجرم رابطھ 
خارج از ازدواج سنگسار کرد. نشان داد کھ در 
ایران تحت حکومت اسالمى با زنان و کودکان 
چگونھ رفتار مى شود. آن وقت باید از ایشان 
پرسید کھ آیا قوانین اسالمى با حقوق زنان و 

 کودکان سازگار است.

به سازمان اکس 
 مسلم 

 کمک مالی کنید
 

Spendenkonto des  

ZDE 

Postbank Dortmund 

BLZ : 44010046 

 

Kontonummer: 

995 756 463 

IBAN: de12  4401 

0046 o9957564 63 

BIK : PBNK DEFF 
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نشریه ضد دین را با ارسال مقاالت ، اخبار و نظرات خود در خصوص 
 مبارزه با اسالم سیاسی یاری دھید
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 ! زنان و مردان آزاده

ین   در  ن ایران یك انقالب عظیم علیھ قوا
یك  یھ  ل ع یي و  و سنتھاي قرون وسطا

كار و ت ی نا ج ني در   حكومت  سا ضد ان
ین  بھ درخشان ا ن ج یك  ست.  جریان ا
بھ زن  مبارزات و این انقالب اعتراض 

سالمي  نده ا ن ك ستیزي عریان و مشمئز 
جز. است ب چیزي  قالب  ن  زنان در این ا

ند و  ھ مي د زنجیرھایشان را از دست ن
كھ در صف اول  ست  یل ا ل ین د م ھ ب

 .مـي رزمـنــد  قـھـرمــانـانـھ ،مـبـارزات
نھ  اینھا زنان و دختراني ھستند كھ روزا

كھ  در حال نبرد با تار عنكبوتي ند  ت ھس
 بھ دست و پاي آنھا بستھ شده است.

نھ ،بھ دلیل زن بودن خا  ،مدرسھ  ،در 
كار ،دانشگاه محیط  در  ،در خیابان و 

تي و در  ل قررات دو م ین و  سطح قوان
ند.  ،حكومتي   رسانھ ھاي شو ی م یر  ق تح

قي  حقو بي  ین  یي از ا زنان براي رھا
سالمي   مطلق در حال نبرد با حكومتي ا

بودن و  ضد زن  ھستند كھ نمونھ بارز 
 .است  فاشیست بودن از نوع اسالمي آن

عھ م جا مرد در  سازي زن و  و  ،جدا 
نون ،تحمیل آپارتاید جنسي علیھ زنان  قا

بھ اساسي مملكت است.  حجاب  یل  تحم
تك زدن و شالق و  ك زنان بھ ضرب 

یك روش  ،زنان  اسیدپاشي و حتي اعدام
سط جـالدان  تو نان  كوب ز سر ھم  م

 .اسالمي بوده و ھست

ین   قانون اساسي ك حكومت اسالمي بھ تم
یت فرد كردن  محو  نان و  ندن ز  ،كشا

یل بد ت نان و  طف ز عوا سات و   احسا
یل  م بھ  كھ  كردن آنھا بھ اشباحي است 
آخوند مذكر و ھوسران و ھم پالگي ھاي 

ید ،اینھا مات   با خد سازد و  سوزد و ب ب
یا  ظر و  ن براز  جنسي بدھد. ھر نوع ا

سات فـردي زن سا براز اح اشـد   با ،ا
گیرد ی م سخ  پا  .مجازات و با سنگسار 

 ! زنان آزاده ایران

تي ضد زن م حكو ما  بل  قا م  ،اگر در 
 عصاره و چكیده قرون وسطایي گري و

ست و  فرھنگ دوران توحش در قرن بی
ند ك ی م حكومت  ،یكم را نمایندگي  گر  ا

یر  ،سال اسالمي در طول سي ق ما را تح
كرد در  ،و زنداني و شكنجھ و سنگسار 

 جنبشي،مقابل این جرثومھ فساد و تحجر

كھ  ست  تھ ا ف گر عظیم علیھ اینھا شكل 
ني و نو  میخواھد از ھر نوع قید و بند قا

شود.  بر آزاد  برا نا ست  فرھنگ و سیا
جنبشي مدرن و برابري طلب و منفك از 

سنتھاي پوسیده اسالمي و   ھمھ قوانین و
 !اسالمي –یا ملي 

ضات  شما زناني كھ در صف اول اعترا
ید ھ ید م ھان  ،مي جنگید و قرباني  خوا

حقوق  ،برابري  ،آزادي مھ  ھ فاه و  ر
نده   انساني خود ی بھ آ شما رو  ید.  ت ھس

مھ آزادي را  ،دارید و نھ گذشتھ  ھ شما 
ین ن یده   میخواھید و نھ قوا بر سر و دم 

دوران دیكتاتور قبلي و نھ حقوق زن در 
شده" و سالم " رام  زن "    چھارچوب ا

فرمانبر پارسا"! این انقالب پاسخ محكم 
ھمھ مردم آزاده و زنان برابري طلب بھ 

لت   این خا جاع و د ت عقب ماندگي و ار
قالبي  ن ین ا ست. ا گي ا ند مذھب در ز

یھ ل ع یي و  ھا براي ر ست  نوع   ا ھر 
نان  كھ ز محدودیت و القاب عقب مانده 
را در چھارچوب نقش " خواھر"ھمسر" 

یعني  ،بانو" و انساني وابستھ بھ مرد"  و
یك جنس برتر تعریف میكند. این انقالب 

ني   بھ نو قا فرودستي زنان در ھمھ ابعاد 
 دو فرھنگي باید پایان دھد

ھاي :   كھ  ما اعالم میكنیم ب دوره چھارچو
یر و رو  -ملي قالب ز ن اسالمي با این ا

یران ست.   ،كننده در ا یده ا سر رس بھ 
زنـان ایــران وارد شــاھــراه آزادي و 

ھب از ،مدرنییتھ مذ  شاھراه قطع دست 
شان حقوق  ،زندگی بھ  حترام  ھراه ا شا

شي  انساني و انسانیت خود شده و بھ جنب
ست   جھاني پیوستھ سال ا اند كھ سالھاي 

نان و  گي ز ند علیھ دخالت مذھب در ز
االر و س مرد ضد زن   علیھ ھمھ قوانین 

ما  ،دردنیا  مبارزه میكند. فرمان انقالب 
ھم   قید و بندھا را دردر ایران اینست : 

حرمت  ،بشكنید ھیچ مقدساتي مھمتر از 
مرد  بري زن و  برا انسان و آزادي و 

ست.  یچنی ین   ھ تر از ا قدس  م مري  ا
مورد  ست و در  سان ا نیست كھ زن ان

سات و ،زندگي بط   عواطف و احسا روا
در مورد روابط  ،جنسي و عاطفي خود 

عي  ما و فعالیتھاي فردي و سیاسي و اجت
خودش تصمیم میگیرد و نھ مردان  ،خود

لت و نھ دو  و نھ آخوند پوسیده محلھ و 
 !مردساالري

 زنان آزاده ایران !

لول س ندان و  نان   حجاب ز فرادي ز ن ا
سالم  بل ا سم است. حجاب یك پرچم و 
ست  تروری ھاي  ند با مھ  ھ سي و  یا س

سالمـي یران  ا حـكـومـت  ،اسـت. در ا
شدن  تاب  پر اسالمي با حجاب آمد و با 

حث .  رفت  حجابھا خواھد ب ھا  ین روز ا
در مورد حجاب در ایران بھ درست باال 

حكومت   گرفتھ است. این شیل  نھ آ ش پا
تي و  م اسالمي است. بھ ھیچ ترفند حكو

بش جن لي  یا تقالھاي پنھان و آشكار   -م
شما  ،اسالمي كردن اراده  براي سست 

ید!  ن ك ن توجھ  ھا  در پرتاب كردن حجاب
ندان و  ،باید پرتاب كرد حجابھا را از ز

 ،سلول انفرادي متحرك تحمیل شده بھ ما
مده و یرون آ ب ید  با   با نگ  ج مان  فر

یده و  پوس قررات  م آخوندھاي حاكم و 
شھ ی م  قرون وسطایي را باید بلندتر از ھ

 .بھ صدا در آورد

ني زن ھا ج مارس روز  روز  ،ھشت 
جاب ح ما از  مي  مو ع فرت  ن براز   ا

یران و در  جا در ا اسالمي است. ھمھ 
دنـیــا بـا پــرتـاب كــردن حــجــابـھــا و 

ھا و   حجابسوازن اعالم یھ  پا كھ  ید  ن ك
مي سال یز ا ت س مت زن  كو ح شھ   ،ری

شي پا ید س حكومت  ،حكومت شالق و ا
عالم   اعدام یم. ا ن سوزا ی و سنگسار را م

ھزاران و  با  ست  سال ا سي  كھ  كنید 
جھ بود دالر  فر   ،میلیونھا  ن ھزاران  با 

نیروي سركوبگر میخواھند حجاب را بھ 
مروز ،ما حقنھ كنند و نتوانستند بت   ا نو
یم ن ك حجاب  ،ما است كھ اعالم  بھ  نھ 

بھ  ،نھ بھ حكومت اسالمي ،اسالمي  نھ 
جدا  ،ستیزي اسالمي  زن نوع  نھ بھ ھر 

 ! سازي ملي و مذھبي

 پیام مینا احدی بھ مناسبت ھشت مارس روز جھانی زن 

!بسوزانید حجابھا را پرت كنید و بنیان حكومت اسالمی را  
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 زیر حجاب اختناق
 منصور حکمت

یى وارونھ و  ما ن جبرا  قان،  ف استبداد و خ
سیم  تر معھ  جا سى  مخدوش از حقایق سیا
تورى  کتا میکند. ھمیشھ سقوط رژیمھاى دی
ناى  ب م بر  عاقبتى جز آنکھ ناظران سیاسى 
بار  ب ند  شیده ا ظار ک ت ن شین ا ی مشاھدات پ
آورده است. کامال قابل فھم است کھ چگونھ 
توان و  ھیت و  ما نق  مخت در یک فضاى 
توازن  سى،  سیا حزاب  ھا و ا یرو ن برنامھ 
جھت و  عى،  ما جت ھاى ا یرو ن قواى میان 
تر  مھم  شتاب روند ھاى سیاسى و از ھمھ 
خود  عى  ق عى وا ما جت سى و ا تمایالت سیا
ستى  بدر عى  ما جت لف ا مردم و طبقات مخت
یران  شود. ا بروز پیدا نمیکند و منعکس نمی
یک  مونھ زنده  ن تحت سلطھ رژیم اسالمى 
سى  سیا ماى  سی با  فھ  خ سى  سیا محیط 
ھان و  ن پ ساز  خ تاری ھاى  مخدوش و روند
ــا،  ــمــودھ ــا حســاب ن ــده اســت. ب ــوشــی پ
یران را  نده ا ی شخصیتھاى سیاسى حال و آ
ھا و  یزدى  ھا و  مى  ت خا یان  م ید در  با
کارگر و  ھرا  ظا کرد،  جو  ست شھا ج سرو
سى  سیا کمونیست نیرویى در مرکز صحنھ 
نیست، ظاھرا سرنوشت آینده ایران را لبخند 
قم  ست ر قرار ا نھ اى  م خا خاتمى و مزاج 
یران  ساز در ا نده  ی بزند، ظاھرا مباحثات آ
قالب  ن والت ا ق م باره  چند  شخوار  ھمان ن

 مشروطیت و روایات آخوندیزه شده از 

ايران تحـت سـلـطـه رژيـم   — 
اسالمى نمونه زنده يک محیـط 
سیاسـى خـفـه بـا سـیـمـاى 
سیاسى مخدوش و رونـدھـاى 
تاريخساز پـنـھـان و پـوشـیـده 

 . است

 

تر  ی ت کھ زیر  ست  نھ" ا خواست "عدالتخا
ھرا  ظا شریات  حات ن ف "جامعھ مدنى" ص
یش"  ند گرا ھرا "د ظا فل  حا م فود"  ن ی "ذ
تھ اسـت.  ش با یم را انـ مون خـود رژ یرا پ
سان،  شنا خبرنگاران و خبرتراشان، شرق 
لى و  م حزاب  غربى، ا ین دول  خصص مت
میھنى، گروھھا و دستجات جھان سومى و 
خارج  شرقزده اى کھ براى دوره اى بدالئلى 
از اراده خــویــش دچــار عــارضــھ خــود 
با  ھمھ  ند،  بود شده  ندارى  پ ست  ی مون ک
ین تصویر  اشتیاق بھ این صحنھ آشفتھ و ا
ظر و  ن باور و  ند و  شده ا یره  خ عوج  م

 الھامشان را از آن میگیرند. 

یک  اگر اینھا را باور کنیم، ایران در آستانھ 
ھاى  خوند ست. آ گر ا رستگارى اسالمى دی
با  اھلى، با اسالمى معطر بھ گالب مدرنیتھ، 
مان و  سل فى م کا ندازه  بھ ا نى  شا ندی گرا د
با  ندیش،  گر ا فى د کا مسلمانانى بھ اندازه 
نون،  قا بع  تا ھى  ی ق قانونى ملھم از فقھ و ف
جى و  تدری قرار است ایران را در روندى 
جمھورى  قالب وارد  ن شوب و ا بدور از آ
نى"  مد اسالمى دوم کنند. و این آن "جامعھ 
بازار  است کھ بھ زعم حجره دار نمازخوان 
مردم  نده اش،  خوا خارج درس  سران  و پ

قش را  قا ایران یک قرن است آرزو و استح
تاده  ف سیر ا ین م قرار در ا دارند. ایران از 

 است.

 
جدال جارى در جامعه ايـران   —

مقابله اسالم قساوت و اسالم 
تساھل نیست، جـدال وـاليـت 
فقیه و قانون نـیـسـت، بـلـکـه 
جدال آزاديخواھى با استبداد و 
ارتجاع و اسالم در ھمه اشکال 

 آن است
 

عى در  ق تاریخ وا معرکھ،  ین  اما در پس ا
جھت دیگرى سیر میکند. باید فراتر را نگاه 
کرد. گوش را باید بھ زمین چسباند و لرزش 
کرد.  عى را حس  جا ظم ارت بنیادھاى این ن
سالم  لھ ا ب قا م یران  جدال جارى در جامعھ ا
والیت  قساوت و اسالم تساھل نیست، جدال 
فقیھ و قانون نیست، بلکھ جدال آزادیخواھى 
با استبداد و ارتجاع و اسالم در ھمھ اشکال 
ست  یش ا پ آن است. در سیر تحولى کھ در 
شخصیتھاى جلوى صحنھ امروز بھ سرعت 
بل  قا م شد. در  ند  ھ خوا محو  بى ربط و 
بان  ل ط خرده اصالح  نھ  سالمى  جاع ا ارت
ھى  خوا ی امروز، بلکھ صف کمونیسم و آزاد
و مساوات طلبى کارگرى، صف سکوالریسم 
پیگیر و ضد مذھب، صف مدرنیسم و صف 
ھیم  خوا چراى زن را  چون و  بى  رھایى 
عظیم  ثریت  ک عى ا ق یافت. اینھا تمایالت وا
جاب  ح مروز زیر  کھ ا ست  یران ا مردم ا
نده  ی کھ آ میرود  ست و  ھان ا ن پ ناق  ت خ ا
 ســـــیـــــاســـــى ایـــــران را بســـــازد. 
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