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  ر -قاي كآيارگرامي   ايران

  سروش -دباغ ...نيموضوع حس
  حقوقدان -اميرفيض

   عبدالکريم سروش قایآحضرتعالی دررابطه با اظھارات  ٢٠١٧اکتبر ٢٨تحقيق جامع ومستدل  از
اين تحقيق است  ی که سزاواردارم تشکرات وسپاس ميھن پرسانه ا خواھش .مشتاقانه بھره مند شدم

  .بپذيريد را

اثر شيخ طوسی است  »النھايه فی مجردالفقه والفتاوی«مقدمه کتاب  سروش اقتباس ازقای آاظھارات 
قای آايران بوسيله  در پنجم ھجری درزمان سلطان محمود غزنوی نوشته شده و قرن چھارم و که در

انتشارات دانشگاه  از ١٨٣٩بشماره  و ١٣۶٢سال  در و ارسی ترجمهپسيد محمد باقر سبزواری به 
   .تھران است

نوشته ھای  حال مترجم کتاب از بور ديده ميشودمفصل کتاب مزقای سروش، درمقدمه آنقطه نظرھای 
اين چنين تجاوزی را تجاوز  يا برعکس چندان مھم نيست زيرا اسالم و هقای سروش اقتباس کردآ

  .ورده ميشودآبه اينجا  مترجم کتاب نوشتهبخشی از . نميداند حقغيراسالمی به 

يک  با و مد اين دو را دريک ميزان نبايدآمغول نيز به کشورعزيز ما  مد وآعرب به ايران  ،ری((آ
چون سيل مھيبی باسرعت عجيبی به اين  چه لشگرغارتگروخونزيز چنگيز ،ترازو نشايد سنجيد

مال شيطانی آ وپايمان اميال نفسانی ومملکت سرازيرشده وملت نجيب ايران را دستخوش وحشيگيری 
به  نھا افتادن است که تلخی مرگ راآتحت اسارت اين ددان بودن وبدام فرمان واشارات  ،خود کردند

پيروی  زيرا اين چنين زيربارننگ رفتن وازچنان دشمن خونخوار مينمايد ذاقه انسان شريف شيرين
چون ماينوقت مرگ يکبارھ وسعت را درنظراھل نظرتنگ کند ومرک را مکرر نمايد در جھان با ،کردن

     .کشت را يد ای مرگ بيا که زندگی ماآ قند مکرر

 نکه انسان ازآرقست ميان ف ،ودرس زندگی بما دادند دوردنآولی تازيان بھترين تعاليم رابرای ما 
چه نامش تواضع وفرتنی است    ،دليل بزرگی است ،کیچمعلم واستادش کو دشمن کوچکی کند يا از

  .... گوارتراست  خضوع او درمقابل استاد دانشورش بيشتراست ررض بیو دم شريف ترآ قدر ھر
  ))>خال

 دادند ازگ خودشان شاخ وبرنرا با توھمات آبعدا ايرانيانی با الھام ازنوشته سيد محمد باقرسبزواری 
ب داند آرا به  تش زدند وکتابھاآاعراب کتابخانه را  ؛اينکه ميگويند« :نجمله مرتضی مطھری نوشتآ

   ».تش بزنندآنرا آاصال ايران درانززمان کتاب وکتابخانه نداشت که اعراب  ،دروغ محض  است

نا موزون بی تناسب است  ثیبحن وپيشرفت وعلم زادی وتمدآن با آمرافعه درخصوص اسالم ورابطه 
     .نھا قلم نفی کشيده استآن صراحتا برآقر زيرا

برای تمدن وپيشرفت وحتی علم وعلوم تعاريف خاص خودش را دارد  وچون  لایرزاديآ، برای اسالم
، موردی برای بحث با مسلمانان ن کالم خداست ومعتبرغيرقابل بحث استآمسلمانان معتقدند که قر
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که ازطريق بحث به جائی رسيده  بھمين دليل است که ھيچ موری دراسالم ديده نميشود ،يدآبوجود نمي
وجه است که  ن حامل دوآقول علی روايت دارد که  قر نھم اين است که  ابن عباس ازآعلت  ،باشد

به ھمين دليل است که عده ای عقيده دارند  ،ديگری به بدی ياد کرد از يکی به نيکی و ميتوان از
  >.مده وبا شمشيرھم بايد برودآير <اسالم باشمش

شوق اسالمی  تکه امکانات الزم دراختيارقشريون مذھبی قرارگرف ۵٧درکشورخودمان ھنگام شورش 
رامگاه آ نبود تخت جمشيد و ھمت مردم شيراز اگر و ،شدنھا زنده آ ھم در تاريخی ثارآويران کردن 

داعش  ن وانستاغاف ن دردرست کاری که مسلمانان طالبا ،ويران شده بود ربلدوز ھم با شوکور
ندارد  را باشد خاک با التر اسالم حتی تحمل يک سنگ قبری که از ،مسلمان درسوريه وعراق کردند

رامگاه رضاشاه آازعجائب ھفت گانه ويا مجسمه بودا ويا  يخواھيد به مجسمه عظيم مسی رودسم
 ٩٠٠با  ياده کردند وسوريه پ س را ھمين مسلمانان عرب ودرپيکر  س غولياتفاقا تند ؟کبير رحم کند

  ند.به غارت برد شتر

***  

  ک-برای ارتباط موضوع نوشته آقای ک.ر به زير اين نوشته اضافه ميشود. ح

 

آقای دکتر حسين حاج فرج هللا دباغ شُھره به عبدالکريم 
 ».سروش، مغلطه می فرماييد!

 
گردانندگان رژيم جمھوری اسالمی که بسياری از ھم ميھنان ما به خاطر رفتار نامعقول وغير انسانی 

نسبت به مردم رو گردان  -به بھانه بر قراری اسالم ناب محمدی از ھيچ ظلم وارتشاء وتجاوز ووو 
 نبوده ونيستند، يا از دين بريده اند و يا به اديان وآيين ھای ديگر رو کرده اند.

  
 نگران بی اعتقادی قشر گسترده در اين ميان تنی چند از به اصطالح روشنفکران مذھبی که ظاھراً 

تری ازمردم واز دست رفتن وبی اعتباری دين اسالم شده اند، چندی است در صدد برآمده اند که با 
سخنرانی ھا ونوشته ھا، جلوی اين سيل بی اعتقادی به دين رابگيرند وبرای اينکه از خود چھره ای 

ی در دلھا باز کنند، به انتقاد ازبرخی روايات جدا از آخوندھا وحکومتگران يک ُبعدی نشان دھند وجاي
واحاديث ورويداد ھا يی در پيوند با ديانت اسالم می پردازند که از جملۀ اين کسان شخصی است به 

را بر خود نھاده » عبدالکريم سروش «نام دکتر حسين حاج فرج هللا دباغ که چندی است نام ُمستعار 
  است.

  
چند نفر در ميان دوستان ما، در ميان کسانيکه «از جمله گفته اند:  ايشان چندی پيش دريک سخنرانی

نوشته اند و سئواالتی را از برای من فرستادند، ظاھراً دل ُپری از اسالم واز قرآن وازپيغمبر واز اينھا 
دارند، اشکالی ھم ندارد، گفته اند که قوانين مدنی اسالم امروز مورد قبول دنيای متمدن نيست، آيا 

د آدم کشی اسالمی نيست؟ آيا حمله به ايران، دليل وحشی گری قوم عرب نيست؟ آيا باز شدن اين جھا
غنچه که شما اشاره می کنيد، ھمين انقالب عقب افتاده ی اسالمی کنونی نيست؟ ... سخنانی را که 

ً خيلی رواج پيدا کرده ... ُخب من مالمت نمی کنم ، اين در ميان ايرانيان خارج از کشور، خصوصا
سئوال ايجاد می کند ونمی توان   حرفھا به گوش می رسد ودر بعضی ھا تأثير می گذارد وبه ھر حال

از آنھا گذشت... کامنتی که افراد می نويسند، اينجا وآنجا ُخب نشان دھنده ی اين معناست، من به اين 
ک قوم باشد، يک تمدن مطلب اشاره کردم وگفتم واقعاً يک تمدنی نمی تواند بر آمده ازوحشی گری ي
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نمی تواند از چھار تا حکم خشک وخالی آدم کشی به قول اين دوست مان که اينجا گفتم برآيد ... آخر 
چطور می شود که يک قوم بيابان گرد بدوی برھنه ی وحشی به قول اين آقا ُخب اينھا مثالً مغوالن 

ای وحشی آنھم با آن تعداد کم عربھای اينطور نبودند؟ چنگيز خان مگر اينطوری نبود، صد برابر عربھ
به قول ايشان وحشی، ُخب اينھا تخريب کردند، کشور گشايی کردند، آدم کشی کردند، چه تمدنی بنا 
کردند، چه معرفت تازه ای، چه فلسفه ای، چه عرفانی، چه شعری، چه فکری به عالم وآدم عرضه 

زير عبای او در آمدند؟ اگر اين چيزھا بتواند  از دل چنگيز ومغول واز  کردند؟ کجا دانشمندان بزرگی
تمدن بيا فريند، ُخب تمدن آفرينی خيلی راحت است، اين چنين نيست... اينکه شما فيکس بشويد به 
يک نقطه که عّده ای عرب برھنه حمله کردند، به ايران، فکر می کنيد تمام تاريخ اسالم ھمين است، 

ی انصافی است، ثالثاٌ تحليل بسيار نادرست وعوامانه ای است، من اوالً اين خبری است، ثانياً ب   ُخب
نمی خواھم اين کلمه را به کار ببرم، منتھا از بس ديده می شود وعّده ای ھم اينھا را تکرار می کنند 

  ».آدم واقعاً تعّجب می کند، مگر می شود ھم چنين چيزی؟ ... 
  

نند، گوينده يا نويسنده ی مطلب دست به دامن مغلطه زمانيکه زبان وقلم از منطق واستدالل باز می ما
که غرض از آن به غلط انداختن » سفسطه«وسفسطه می شود، در دانش فلسفه مبحثی است زير نام 

مخالف وساکت کردن اوست که از گروھی اھل َجَدل ومباحثه به نام سوفسطاييان در يونان پيش ازميالد 
روش با توجه به عنوان فيلسوف که در کنار نامش يدک که آقای س  مسيح، سر چشمه گرفته است

  می کشد، نشان داده است که به خوبی از دانش سفسطه ومغلطه برخوردار است!
  

آقای سروش ما ھم ھمين را می گوييم که: يک تمدن نمی تواند ازقومی بيابانگرد که کاری به جز 
ول کسانی چون شما دختران را زنده غارت وبکش بکش نداشته وبه جاھلّيت ُشھره بوده است وبه ق

، »االعراب اشّد ُکفراً ونفاقا«به گور می کرده اند و در قرآن که می گويند کالم خداست آمده است که 
سال بعد يورش به ايران)، منتھا  ١۶بر آمده باشد، آنھم در يک زمان کوتاه، يعنی پذيرش اسالم و

ا مطرح کرده ايد اين است که لحن وسياق گفتار شما تفاوت آنچه را که ما می گوييم با آنچه که شم
رّد مسأله است وباور ما براساس اسناد ومدارک تاريخی قبول آن، در چنين صورتی شما از کدام تمّدن 

  اعراب که توانسته است درسرزمينھای تصّرف شده اثر گذار باشد اشاره می کنيد؟ 
  

ويا ھم ميھنان خوگر شدن، ھمکاری افراد يک تمدن يعنی شھرنشينی، به اخالق وآداب ھمشھريان 
روزگاران درسرزمين عربستان به    آيا شما درآن -جامعه در امور اجتماعی، اقتصادی، سياسی ووو

جز مدينه (شھری بسيار کوچک) که آنھم به دست چند طايفۀ يھودی خود نمايی می کرد ويا تا حدودی 
راغ داريد تا تمدنی درآن ھا ديده شود؟ آيا مکه، شھری را درصحرای خشک وسوزان عربستان سُ 

شما فقط يک اثر مانند آنچه که در يونان وروم و مصر وايران از سده ھا پيش باقی مانده است می 
توانيد در صحرای خشک وسوزان عربستان نشان بدھيد که گواه برتمدن اعراب در آن روز گاران 

  باشد؟ 
  

ی ومجّسمه سازی وِغنا و موسيقی در ديانت اسالم، آيا می از سويی ديگر با حرام بودن نگاره نگار
توان گفت که فرھنگ وتمدن عرب بود که ھنرعلم ودانش درايران بارور شد!! گويی ايرانيان پيش از 

سال بر بخش گسترده ای از دنيای آن روزگاران حکومت می راندند، نه کتابی داشتند  ١۵٠٠اسالم که 
وانی وکشور پھناور ايران در زمان مادھا وھخامنشيان واشکانيان ونه دانشمندی ونه دفتری ودي
اداره می شد! تا اينکه عربھای بيابانگرد آمدند وما » قزن قورتکی« وساسانيان به اصطالح عوام 

صاحب چند دانشور وشاعر شديم؟؟! درست بدان می ماند که ايرانيانی که ازمحّبت ومھربانی ھای 
آمريکا پناه آورده اند، بگويند از روزی که ما به آمريکا آمده ايم، اين  حکومتگران رژيم اسالمی به

اگر اعراب کتابھا وگنجينه ھای ايرانی را اختراعات جديد و پيشرو در آمريکا صورت گرفته است! 
نابود نکرده بودند وبه يغما نبرده بودند، آنگاه می ديديد اينکه گفته شود ظھور دانشمندان وشاعران 

  .ن به خاطر اشاعۀ فرھنگ عرب ويا حتا تعاليم اسالمی بوده است، الف وگزافی بيش نيستدر ايرا
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اگر به روند تاريخ ايران پس از گذشت نزديک به دو سده ی سکوت وتاريک دقيق شويم، خواھيم ديد 
که شکوفايی وُرشد ونمّو دانش درايران زمانی آغاز شد که دست ُسلطۀ گرخلفا وحکام عرب بر 

ماقطع وباور ھای دينی در دربار پادشاھان رسمّيتی نداشت که اين خود زمينه  سرزمين
سازظھوردانشورانی شد که از چند تن آنان نام خواھيم ُبرد، اما از زمانيکه صفويان بر سر کار آمدند 
وبه مذھب شيعی رسمّيت بخشيدند وبا تعّصبی شديد وبی رحمانه به جان ساير باور مندان مذھبی به 

افتادند وبه ھمان شيوه ی حکام اعراب، ديگر باورھای  -ُسّنی ھا وزيدی ھا وھفت امامی ھا ووو ويژه
دينی را بر نتافتند وآخوند بازی و تکفيرپا گرفت ورونق يافت، ديگر حتا يک تن ھمطراز دانشورانی 

  ُسراغ نداريم! که شما آقای سروش از آنان در سخنرانی تان نام برديد، تا بر پايی مشروطه در ايران، 
  

آقای سروش زمان حملۀ اعراب به تيسفون ومتعاقب آن به فالت ايران، بفرماييد کدام دانشمند 
وفيلسوف وانديشمندعرب را ُسراغ داريد که توانست تمدنی واال وبيش از آنچه را که ايرانيان از آن 

رام می گذارد، اما خوانده ايم برخوردار بوده اند، به ايرانيان عرضه کند؟ يک قوم متمدن به کتاب احت
که تمامی کتابھای پارسی موجود در تيسفون وساير نقاط به آب دجله انداخته شد ويا معدوم گرديد، 
چرا که فتوای خليفۀ دوم اين بود که قرآن کافی است، ھر آنچه ديگر کتابھاست ضاله وضّد دين است، 

زقرآن (که آنھم در زمان عثمان خليفۀ سوم مفھوم مخالف اين دستور يعنی اعراب تا آن زمان به ج
جمع آوری وبه صورت کتاب درآمد) نه کتابی داشته اند ونه سواد خواندن ونوشتن که گفته اند حتا 
پيامبر اسالم نيز سواد خواندن ونوشتن نداشت، آنگاه اين مردم بی کتاب وبی سواد، چه تمّدنی را به 

  مردم سرزمينھای ديگرعرضه داشته اند!؟ 
  
  ،»کی تواند که شود ھستی بخش!؟        ذات نا يافته از ھستی بخش«
  

را درعلم نحو عربی نوشت که تا آن زمان (اواسط سده » الکتاب«تا جاييکه سيبُويه دانشمند ايرانی، 
» سعد ابن ابی وقاص«ی دوم ھجری قمری) اعراب از چنين دانشی برخوردار نبودند، نوشته اند 

عمر نوشت که ھرآنچه را که می بايست به مدينه از بابت سھم خليفه به مدينه  فاتح تيسفون به
فرستاده شود، تقديم شد وھرآنچه که بايد از غنايم بين لشکريان عرب تقسيم شود نيزانجام شد، اينک 

بين لشکريانی که يک آيه از قرآن را دستور دھيد با باقيمانده ی غنايم چه کنيم؟ عمر پاسخ داد 
، آيا اينان »بسم هللا الرحمن الرحيم!« د، تقسيم کنيد، که فقط سه نفر توانستند، فقط بگويند بخوانن

مال وناموس ايرانيان وبه بردگی کشاندن   برای جا انداختن ديانت اسالم در ايران آمده بودند، ياغارت
  .آنان ووو؟ به راستی که تعّصب بيجا زايل کننده ی عقل ومنطق است

  
ا کشتن وبرده داری واسيرگرفتن خانواده ھای سرزمينھای اشغالی را وبه اسارت آقای سروش شم

گرفتن و به فروش رساندن اسيران در بازارھای مدينه وعکاظ را به ھدف توسعۀ علم ودانش اعراب 
در سرزمينھای اشغالی می دانيد؟ اشتباه شما، بھتر بگوييم، کم لطفی شما در اين است که شما وجود 

ايرانی را پس از حملۀ عربھا، از سر تصّدق عربھا می دانيد ومی پنداريد که در روزگاران  دانشمندان
پيش از حملۀ اعراب به ايران، نه دانشمندی از ايران برخاسته بود ونه کتابی در ايران نوشته وموجود 

  بوده است!!! 
   

آنچنان با وحشيگری ھا وخونريزی آقای سروش درد ھر ايرانی فرھيخته در ھمين جاست که قوم عرب 
باليی بر سر مردم وسرزمين ايران آورد که تاريخ ميھن ما  -ھا ونھب وغارت و ويرانگری ھا ووو

نزديک به دويست سال به تاريکی وسکوت گذشت، آيا شما چنين رفتاری رانسبت به ايرانيان، موجب 
به ايرانيان » موالی«که اعراب به چشم بروز ويا رشد تمدن وعلم ودانش می دانيد، آنھم در شرايطی 

که دراين دويست سال فرھنگ وتمدن اعراب در ايران بارورنشد!؟   می کردند؟؟، چگونه است  نگاه
آيا شما کسی از دانشوران را در اين سالھا ُسراغ داريد ويا آيا اين مّدت طوالنی کافی برای ُرشد ونمو 

  اب شده باشند کافی نبوده است!!؟ از فرھنگ وتمدن اعراب سير  دانشورانی که
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آقای سروش پای اعراب به بسياری از سرزمينھای ديگر ھم رسيده است، لطفاً چند دانشمند ويا شاعر 
  بلند آوازه را از آن سرزمينھا نام ببريد که از فراراه تمدن اعراب بدان جايگاه رسيده اند!؟ 

  »ديگرند سوخته جان وروانان، –موسيا آداب دانان ديگرند « 
  

می پرسيد آيا ايرانی ھا به زور مسلمان شدند؟ و آنگاه پاسخ می دھيد خيلی بداست که ما اين حرفھا 
را به پدران مان بزنيم که اينھا اينقدر آدمھايی بودند که ذّره ای ارزش برای عقايد خودشان قايل 

  نبودند ووو.
  

د نيست، مگر در رژيم دلخواه شما، يعنی آقای سروش اينکه ايرانيان به زورمسلمان شدند جای تردي
جمھوری اسالمی از زمان معبود شما روح هللا خمينی تا به امروز، يک زندانی سياسی تا چه مّدت 

لطفاً به تاريخ و رويدادھای   می تواند زير داغ درفش و و انواع شکنجه ھا لب به تسليم ورضا نگشايد؟
خالف ديدگاه شما جای سر شکستگی است وبداست، اين است  آن ايام نيز نظری بياندازيد، آنچه که بر

از سر تصّدق وفرھنگ واالی   ، يعنی»اينھمه آوازه ھا از شه بود!«که بگوييم وبراين باور باشيم که 
دانشمندانی چون زکريا رازی و ابوالعالی ُمعری، فارابی، ابوعلی سينا، خوارزمی،   اعراب بود که

ردوسی، سعدی وحافظ ومولوی وبسياری ديگراز دانشمندان وبزرگان ادب خيام، ابوريحان بيرونی، ف
  ظھور کردند وااّل ايرانيان مايه واستعدادی در اين راه نداشتند! (؟)

  
مايه ی سر شکستگی ايرانيان است، نه آنچه راکه گفته شود   آقای سروش اين چنين باوری است که

ومحرومّيت از مزايای يک انسان آزاده، مسلمانی ايرانيان از سر بيدادگری وتحقير وفشار وظلم 
راناگزير پذيرا شد، بديھی است، نسلھای پس ازپدران تازه مسلمان زورکی، برای آنکه بتوانند از 
مزايايی بر خوردار وبدون درد سرزندگی کنند، به مرور زمان مسلمان شدند تا بدان غايت رسيد که 

ی، اعراب بيابانگرد وبی تمدن را ُبن مايه ی شکوفايی نسلھای بعدی چون شما حتا در تعّصب دين
  دانش وفرھنگ در ايران پس از استيالی اعراب می دانيد!

  
مثالًمغوالن اينطور نبودند؟ چنگيز خان مگر «آقای سروش، به يورش مغوالن اشاره کرديد وگفتيد: 

م، ُخب اينھا چه فکری به اينطوری نبود، صد برابرعربھای به قول ايشان وحشی، آنھم با آن تعداد ک
  ».عالم وآدم عرضه کردند، کجا دانشمندان بزرگی که از دل چنگيز ومغول واز زير عبای او در آمدند؟

  
آقای سروش، وقتی که ميگوييم سفسطه می فرماييد، نمونه ی بارزش ھمين اشاره به چنگيز ومغوالن 

الن نپرداخته است، دوم آنکه چنگيز است، نخست آنکه کسی از ايرانيان به تعريف وتمجيد از مغو
برای چپاول وغارت به ايران آمده بود، نه اشاعۀ باورھای خود وتزريق فرھنگ بيابانگردی اش به 

وفرھنگ ايرانيان گردن نھادند وحتا نامھای رايج   ايرانيان، سھل است که جانشينان اوبه باور مذھبی
دانشمندان وافراد اليق وآزموده را به خدمت گرفتند  در ايران را بر فرزندان خود نھادند وبسياری از

راه   واز آنان به عنوان وزير ودبير وحکام اياالت وواليات وديگر مصادر اموربھره جستند و به ساختن
ھا ومدارس ومساجد وبناھا وحمامھا پرداختند، گنبد سلطانّيه در نزديکی زنجان ومسجد گوھر شاد از 

ويژه آنکه در ھمين ايام چون تساھل وتسامح دينی برقرار بود، ظھور جمله آثارمغوالن است، به 
دانشوران وشاعران نامی اوج و رونق بيشتری يافت ومھمتر از آن اينکه تاريخ ايران حتا برای يک 

  سال به محاق تاريکی نرفت، تاريخ را بيشتر بخوانيد. 
  

تحميل باور مذھبی شان، در ھمين سالھای با ايرانيان را به جھت   آقای سروش ما رفتارسّبعانۀ اعراب
پايانی سده ی بيستم وبيست ويکم، از سوی دکانداران مذھبی، زير نام جمھوری اسالمی شاھد بوده 
وھستيم، می فرماييد که تسليم شدن ايرانيان وترک دين آباء واجدادی شان با رغبت وبا آغوش 

ارآمدن رژيم اسالمی در ايران، دانشجويان بازصورت گرفته، يعنی ھمانگونه که درابتدای بر سر ک
دانشگاه ھا به ميل ورضايت خود، سه سال تعطيلی آن نھادھای آموزشی وعلمی راترک کردند و 

شخص شما به  ١٣۵٩خرداد٢٣زورسرنيزه وبگير وبه بندی در کار نبود! وبعد به فرمان خمينی در 
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اھی چند تن ديگربه تشکيل ستاد عنوان صاحب نظر متعّھد ومؤمن به جمھوری اسالمی به ھمر
فرھنگی پرداختيد، تا از آن پس بر روند اسالمی وانقالبی شدن مراکز آموزش عالی نظارت کنيد، يعنی 
حذف بسياری ازدانشجويانی که با رژيم مسأله داشتند که کار اغلب شان به زندان وشکنجه ومرگ 

سليم شدند تا ازتحصيل محروم نشوند، وما کشيده شد، در اين ميان بسياری از دانشجويان به ناچارت
مظالم وزور گويی ھای رژيم (که حتا تحمل شخصی چون شما از برای رژيم   در اينجا از ديگرنتايج

آمده است) که مردم را ناچاربه تسليم زور ويا ترک زادگاه کرده اند، به خاطر دوری   اسالمی گران
، حال ازھمين رويدادھا، نتايج »عاقل يکفيه باالشارهال«از طوالنی شدن مقال خودداری می کنيم که 

را می توان از آنچه که دريکھزار وچھارسد واندی  -ظلم ھاوتحقير ھا ومحرومّيت ھا واسارت ھا ووو
سال پيش در ايران روی داد به روشنی دريافت، سخن در اين باره بسيار است و می گذاريم به وقت 

  ديگر. 
  

  -ر –ک 
   ٢٠١٧اکتبر٢٨

  
  

       

                      

  

 


