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َحسنین هیکل

فتواهای شگفت انگیز  337
منبع: گوناگون
آلزایمر ملی  339

رضا بابایی
341  قصه پر غصه دانشگاه از پهلوی تا جمهوری اسالمی

 حامد آئینه وند، دانش آموخته دکترای روابط بین الملل، ۱۳۹۶
ماجرای سینه درشت ملکه )بابت استفاده از برخی لغات ببخشید(  343

نویسنده: نامعلوم
چهل سال سیاهی  344

نویسنده:  نامعلوم
معجزه پیاز و شب زفاف  346
داستانی زیبا از عالمه دهخدا

آموزش مشکوک  348
دکتر فرانکل

اولین یادداشت احمد شاملو در مقام سردبیر کتاب جمعه  349
پنجشنبه 4 مرداد 1358

فروپاشی از آن چه می بینید به شما نزدیک تر است  350
 وحید شامخی و مجتبی لشکربلوکی

جنون قدرت، تنهایی و بی خبری دیکتاتور از پیرامون خود  352
پاییِز پدرساالری: به مناسبت سالروز مرگ شاه: علی مرادی مراغه ای

کشور خارج کجاست؟؟؟  354
نشریه نگین کرمان، ۱۳۹۲

چادر سیاه از کجا آمده است؟  357
دکتر زرین کوب
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چگونه مرگ بر جهان مغوالن گذشت؟ زوال از یک روستا شروع شد!  359
)http://iranneda.org( شعر سیف فرغانی

داستان واقعی جوان نابغه ای که خودکشی کرد  361
دکتر نادر گرامیان

363            یک کالم حرف حساب
علیرضا بهشتی خطاب به رهبر                     

ائتالِف 57، ائتالِف همه ِی ابتذالها بود  365
رامین پرهام - تقاطع، ۱۳۹۷ 

اصل شکم نیمه سیر و فکر مشغول چگونه بر جهان حکومت کنیم  367
آندره دی گیلوم

تاریخچه عزاداری های ماه محرم  368
برگرفته از سایت شفاف

پیدایش سّید  370
دكتر زّرین كوب، کتاب دو قرن سكوت

انتقاد از مردم ایران در یک روزنامه ایتالیایی  372
روزنامه دالسرا، ۱۳۹۴

محض ازدیاد بصیرت، یکی از حدیث های مهم بحاراالنوار   374
میرزا آقاخان کرمانی

این َکجی دیوار از راستی ماست!  376
نویسنده: ناشناس

تایید حکم اعدام شیخ فضل اهلل نوری  توسط علمای نجف!  377
نویسنده: ناشناس

کارد به استخوان رسیده است!  378
منصوب به فاطمه حسینی!

»تقصیر تو نبود«  380
عذرخواهی حاج رحمان آل طیب، رزمنده اسیر و برادر دو شهید از آیت اهلل خمینی تحت عنوان »تقصیر تو نبود«

ازدواج فامیلی، عقد آسمانی یا خطای ژنتیک؟   382
مصاحبه کننده: فهیمه خضر حیدری

انور خوجه در آلبانی: بیماری اجنبی هراسی  389
علی قاسمی

آیا تقوا مهمتر است یا تعهد  391
نویسنده: ناشناس

نامه ای عاشقانه از دختری در عهد قاجار  392
سم المعّطٌر الحبیب

آبجی خانم  394
صادق هدایت

آنانکه نمی اندیشند  395
نویسنده: ناشناس

رای جالب دادگاه تجدید نظر اراک  396
امتداد

دموکراسی یا دموقراضه  397
سید مهدی شجاعی، ۱۳۸۷

جهل مقدس  399
زهرا عباسی

چکیدهای از کتاب جهل مقدس  400
استاد محقق داماد

یک نفر کارکن و 14 نفر بخور در دوره قاجار تا برآمدن رضاشاه و باقی قضایا  402
جعفر شهری )کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13(

اجتهاد فقهی امام خمینی)ره( در باره اصالت چاه جم کران  403
خاطره سعید حجاریان

404  آقا دکتر این بار کج است
نامه سعید حجاریان به دکتر نوبخت

سیمین دانشور و امام خمینی به روایت ساعدی  407
نور سیاه: یادداشتهای ایرانشناسی میالد عظیمی

از ما چی مونده  408
ایــران بیـــدار

پرده بکارت؛ زنانی که زندگیشان از شب اول ازدواج نابود شد  411
هیوار حسن، بی بی سی عربی، ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 
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با عمل ترمیم پرده بکارت دختران ایرانی پسران را فریب می دهند!  418
جانت آفاری، روزنامه گاردین )انگلیس( ۲۰۰۹

421  نظر زنده یاد احمد کسروی در باب آخوندها 
احمد کسروی

ذهنیت مستبد محمد علی شاه  422
محمدعلی شاه قاجار

پول گرفتن، به خاطر نماز!   426
از کتاب استحمار دکتر شریعتی

نکته از صادق هدایت  427
احمد کسروی، تاریخ و پندهایش

خاطره ای از جالل آل احمد نویسنده و عضو سابق حزب توده  428
جالل آل احمد

وقتی گوزیدن فضیلت میشود!  429
نویسنده: نامعلوم

احساس نشئگی در لجن و مدفوع!  430
نویسنده:  نامعلوم

داستان کشیش و مرد دانا  431
نویسنده:  نامعلوم

برده افکار غلط و منفی خودیم  432
نویسنده: ناشناس

نادر شاه: بجای دعا ایستادگی کنید!  433
زندگینامه نادرشاه، اثر جونز هنوی

پیشگویی جالب شاه نعمت اهلل ولی!  435
پیشگویی بدون تحریف شاه نعمت اهلل ولی 

آیا دموکراتیک شدن راحت است؟  438
دکتر محمود سریع القلم

چرا از قم؟؟؟  441
داستانی آموزنده و قابل تعمق از عطاملک جوینی

آقای خامنه ای!  443
خشایار دیهیمی، فروردین ۹۴

مجموعه نقاشی هایی از رهبران جهان  444
 هنرمند سوری عبداهلل آل عمری

قلمت بشکند تاریخ!  449
نویسنده: نامعلوم

الویت های کریم خان زند  450
باستانی پاریزی، نای هفت بند

بخشی از نامۀ زنده یاد احمد کسروی به مرتضی قلی بیات نخست وزیر وقت  451
احمد کسروی،  ایران در سال 13۲2

ره آورد سفر سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران به سنگاپور  452
نویسنده: ناشناس

حرفهای بحث انگیز یک حجت االسالم درباره ارتباط علم و دین  454
رسول جعفریان، عصر ایران

آقای حداد! فارسی را پاس بدارید!  459
 سید زین العابدین صفوی،  فرهیختگان صدای فرزانگان، ۲۸/۲/۹۹
موقعیت زن در نظام قبیله ای عرب و جایگاه زن در ایران  460

بر گرفته از کتاب »سیمای دو زن« نوشته شادروان سعیدی سیرجانی
جانورشناسی خواستگار  461
 علی اکبر سعیدی سیرجانی

فاجعه ای ملی که از آن سخن گفته نمی شود  462
مهدی رباطی،  تحلیل گر بازار سرمایه، ۱۳۹۶

463  »ابن هرمه«، حکایتی آشنا
نویسنده:  ناشناس

روایت  464
محمد قاضی

در معنای آخوند و » گورزاد«  465
مسعود نقره کار، بر گرفته ازکتاب »زنگی های گود قدرت«

مطربی هم شد کار!  466
اسماعیل خان مهرتاش

حکایت آن پادشاه که گوزیدن را ممنوع کرد  467
نویسنده: ناشناس
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جدائی زن ومرد در جوامع استبداد  469
ناشناس

حکایت االغ و االغ دار  470
برگرفته از کتاب کشکول آیت اهلل طبسی

ذهن گرسنه بچه ها  471
نویسنده: ناشناس

وقتی که من از اتاق خواب زن همسایه به معراج رفتم   472
نویسنده: ناشناس

از کتابی به نام »پشت پرده ریاکاری«  478
نویسنده: دن آریلی )کتاب پشت پرده ریاکاری(

»نظریه غار« افالطو  480
نویسنده: ناشناس

نامۀ آیت اهلل خویی به آیت اهلل خمینی در سال 13۵۶دربـارۀ  مضرات تشکیل حکومت اسالمی  481
نویسنده: آیت آهلل خویی

اسالم یعنی شمشیر برّان و کاسه ی گدایی!  482
گزیده ای از توپ مرواری: صادق هدایت

حاجی به کوچک ترین فرزندش درباره ی نحوه ی کسب موفقیت در ایران نصیحت می کند  484
در کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت )1945(

اگر بر مسلمانان تکلیف شده بود  485
صادق هدایت
دردم میآید!  486

متنی زیبا از سیمین دانشور
سندرم استکهلم را بشناسید  488

نویسنده: ناشناس
باالترین سطح شعور اجتماعی   489

گاندی: »مغز ششم«
ازدواج های محمد  490

مُولف: ناشناس
30 ویژگی نلسون ماندال  496

یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم
جنبش خزینه  498

منبع: عصر ایرانیان
فرق این دنیا و آن دنیا  500

ابوالقاسم حالت
من کیستم؟  501

بلقیس سلیمانی
صدای پای فاشیسم: نامه علی اصغر حاج سید جوادی به خمینی  503

علی اصغر حاج سید جوادی، ۱۶ بهمن ۱۳۵۹
506  انسانهای كودن میپرسند مذهبت چیست و از كدام قبیله اید؟

  دکتر فاروق قاسم
پدیده »اثر شوفر«   508

کانال عصر ایران در تلگرام
حکومت دهاتی ها  509

دکترعلیرضا موثق، بازنشر: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
ایرانیان و جنبش جهانی »#MeToo«، درباره زنانی که شریک نظام مرد ساالرند  511

 آرش نراقی، کالج موراوین، پنسیلوانیا، ۷ سپتامبر ۲۰۲۰
آقا اینها برق نمی خواهند اینها محرم میخواهند!   517

نویسنده: ناشناس
مشکل مردم ما نفهمیدن نیست، ترس از فهمیدنه...!!   518

رضا عابد )اصالن عابری زاهد( )الهیجان ۱۳۳۵٬ ( نویسنده، شاعر و منتقد ادبی
میراث آیت اهلل خمینی  520

رضا عابد
قصیده »شیخ و فاحشه«  521

ابراهیم باستانی پاریزی )مالحظه کلمات رکیک بفرمائید( جمعآوری شده بوسیله سیاوش پاک
چرا دین نمی تواند پایه دموکراسی باشد؟  529

پرفسور مهدی مظفری
آنانکه نمی اندیشند  532

ناشناس
533   نامه ناظم الملك از لندن

ناظم الملک، ۱۲۵۲ شمسی
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نفت می جوشد وما میجوشیم »پول باد آورده نفت«  537
مظفر مرادی 

دیدار با رییس جمهور  538
نورالدین غروی

شدم گمراه و سرگردان  540
سیمین بهبهانی

مثنوی کارتنخواب و گورخواب در شبی کرونائی  541
هادی خرسندی

ننگمان باد این جان! شرممان باد این نان!  544
فریدون مشیری

به مناسبت سفر پاپ به عراق، گذری بر مناظره خواندنی فیدل کاسترو با پاپ ژان پل دوم   546
Granma ویژه نامه روزنامه 

»از صندوقی در سرداب خانه قدیمی ما«  547
ابراهیم گلستان، فصلنامه فراسو، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1389 

چرا ساختمان بانک از مدرسه ضعیفتر است؟   548
به نقل از یک هموطن

برگرفته از کتاب خاطرات آیت اهلل خلخالی  549
 آیت اهلل خلخالی

پیش بینی دکتر صدیقی درباره آینده انقالب اسالمی  550
نویسنده: نامعلوم

ما، نه به دوست، بلکه نیاز به دشمن داریم!  55۲
سید مهدی فایز علیزاده

چگونه انسان ها در درون هستند  55۳
Hieronim Bosch :نقاشی

عبادت کرده و اجرت از مردم میخواهند  55۴
بخشی از سفرنامه حاج سیاح معاصر با حکومت ناصرالدین قاجار

معمم فضول  55۵
خاطرات حاج سیاح، خالصه ای از صفحات ۱۷۵ تا ۱۷۸

فقه و فقهای اسالمی را مردم به تاریخ سپرده اند!  55۷
کاظم استادی، عنوان اول پیک نت 23 مهر ۱۳۹۹  

خاطره ای از اسکندر  55۸
نویسنده: نامعلوم

فراز هایی از سخنان گهر بار امام خمینی )ره(  5۵۹
تهیه شده بوسیلهء هیأت دیوانگان حضرت سکینه )بمناسبت هتک حرمت به تصویر امام راحل(

احساس میكنم كه از ریشه كنده شده ام   5۶۶
غالمحسین ساعدی، نام مستعار: گوهر مراد، تبریز، 1315 برگرفته از »الفبا«، پاریس، شماره 7

بیوگرافی فشرده هادی خرسندی!  56۸
هادی خرسندی

یک قطعه تاریخی از زبان عباس میرزا ولیعهد الیق ایران    5۷3
بازنشر: حسین شاه اویسی )تاریخ معاصرایران(

آیات شیطانی!  575
بخشی از کتاب سلمان رشدی که خمینی حکم اعدامش را صادر کرد

به پایان رسیدن دوران مراجع  577
نویسنده: نا معلوم

حماقت، دشمن خطرناک تری برای خیر است تا خباثت  578
دیتریخ بنهوفر )۱۹۴۵-۱۹۰۶(

ابراز شادی از مرگ روحانیت  579
حجت االسالم محمد زکایی استاد حوزه.علمیه قم 

منازعه بین فرادستان و فرودستان  5۸2
دکترهاشم پسران: دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج و استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا

تقریبا دیگر امیدی به حکومت نیست!  5۸3
محسن رنانی

رنسانسی در ایران باالتر و بهتر از رنسانس اروپا در راه است   585
دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد وتوسعه دانشگاه اصفهان

تکلیف زنان مسلمان در بهشت چیست؟  586
نویسنده: ناشناس

کدام مدرسه را برای زنان ساخته اید؟  587
محمد ولی خان افشار، طهران، به تاریخ 15 ذی القعده 1320 ه.ق

اخراج محمد علی شاه  589
تقی زاده: منبع، مشروطیت ایران، محمود ستایش
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گفتاورد در باره مذهب  591
نویسندگان گوناگون 

دکتر علی شریعتی؛ که بود و چه کار کرد  596
ابراهیم نبوی

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد  595
سیمین بهبهانی

چرا در ایران، نیت شیطانی این قدر زود به تجاوز منجر می شود؟  600
مجتبی مطهری )فرزندکوچک شهید مطهری(

اگر کوسه ها آدم بودند!  602
برتولت برشت

خاطرات یک کارگردان والیی نظام  603
مجید مجیدی

معلِم لجوج و سرسخت آذربایجانی!  605
علی مرادی مراغه ای

چون کسی را دوست ندارند خود را دوستدار خدا انگاشته اند  607
نویسنده ناشناس. متن بر مبنای گفتاورد زیر:

سخنان قصار درباره ی اسالم  608
برگردان: شهاب شباهنگ

آیا مرگ یک انسان می تواند شادی بیاورد؟  610
حجت االسالم محمد زکایی استاد حوزه علمیه قم

حقایق غیر قابل انکار از تشیع صفویه: آخوند و مسجد و مناره    612
نویسنده ناشناس

داستان اینجه ممد  614
شاهكار یاشار كمال )رمان  سه  جلدی (

من به خدای اسپینوزا اعتقاد دارم  616
نویسنده: ناشناس

چند نمونه از پرسش ها و ابهامات  619
نویسنده: ناشناس

جامعه اسالمی شرط وجودیش عدالت است نه اجرای حدود!  621
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هفت مرحله مهاجرت
نویسنده: نامعلوم

شیخی را از احواالت مهاجرت 
پرسیدند، بگفت هم چون شب 
اول قبر ماند و هرکسی را بسته 

به سنگینی نامه ی اعمالش 
حکمی دگر است. لیک اهل 
سلوک فرموده اند که هفت 

مرحله دارد و مرتبت هرکدام را 
ندانی مگر از آن مرحله به سالمت 

بیرون آیی و اگر مرد راه نباشی 
به خوان هفتم نرسی. 

اول( نیت: آن لحظه است که مهاجر به ستوه می آید و عزم هجرت می 
کند. از این نقطه فرد از خاک خود کنده شده است و ولوله ی عزیمت 
در جانش افتاده و به جرگه ی مهاجرین پیوسته است. از مناسک این 
مرحله سعی بین صفا و مروه و دویدن به دنبال وکیل و انتظار در صف 

طویل درب سفارت و دار الترجمه و آزمون آیلتس و تافل و نوافل و ال و 
بل است و این خود اول قدم است. 

دوم( استجابت: زمانی است که صبر مسافر به بار می نشیند و مهر ویزای بالد 
خارجه بر پاسپورت وی کوبانده می شود. مهاجر در این مرحله خود را پیروز ترین 
مردمان جهان می داند و هم وطنانش را به چشم کور کچل هایی می بیند که در 
باتالق بی فرهنگی و ترافیک و فقر فرو می روند و به خود افتخار می کند که به 

زیرکی و رندی از این جهنم جهیده است. 
سوم( عزیمت: مرحله ی گذاشتن تمام وابستگی ها از خانه و زندگی و متعلقین 
و متعلقات و دوستان و اقوام است. برخی این مرحله را به مرگ تعبیر کنند. با 
هجوم خاطرات و دلبستگی ها اندک اندک ترس و تردید در مهاجر فزونی می 

گیرد. سرانجام وی زندگی اش را در چمدانی جمع می کند و پس از گذشتن از زیر 
آیینه و قران به سمت ناشناخته رهسپار می شود. فرودگاه امام خمینی آخرین 

بخش این خوان است. 
چهارم( شعف: مهاجر چون در بالد کفر فرو می آید خود را در بهشتی می یابد 

سبز و تمیز و منظم، مردمانش خندان و جوی های شراب روان و لعبتکان کون 
لخت نیمه عریان و مو طالیی شادان در بیکینی از کنار وی عبور می کنند. مردان 
مسلمان را در این مرحله شعف دو برابر نسوان است و قالبٌا هنوز عرق راه از چهره 

بر نگرفته بر در عرق فروشی و نایت کالب و بار و دیسکو و استریپ کالب صف 
می بندند تا سیر و سلوک عرفانی خویش آغاز نمایند. 

پنجم( بحران هویت: مهاجر تالش می کند هویت گذشته اش را فراموش 
کرده و در جامعه ی جدید ذوب شود. وی ناگهان از کلثوم جوراب آبادی 

سنگ سری اصل تبدیل به کاترینا ماریا سانتا کروز می شود. اگر از 
جماعت نسوان باشد در این مرحله بطور حتم موه های خود را بلوند می 

کند و با پوست سیاه سوخته و ابرو پاچه بزی و کله ی طالیی زهره ی هر 
بیننده ای را می برد. در این مرتبه از سلوک دامن های کوتاه و بیرون 
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انداختن ران های چاق و سلولیتی و پوشیدن لباس های آالپلنگی و 
استفاده مکرر از کلمات اوه مای گاد و اوه شیت از اوجب واجبات می 

باشد. 
ششم( قربت: در این مرحله مهاجر اندک اندک متوجه می شود که در دیار جدید 

غربیه است و به احتمال قوی غریبه هم باقی خواهد ماند و خودش هم چیزی 
شبیه همان مردم کور کچلی است که از انها فرار کرده است و هیچ سنخیتی با 
این مردم خونسرد و مامانی و قد بلند ندارد. جلوی آینه می ایستد و ناگهان می 
بیند که یک شرقی کوتوله و احساساتی و قانون گریز و سیاه سوخته است و با 
موه های طالیی اش نه تنها شبیه نیکول کیدمن نشده بلکه شبیه هویج شده 

است. در اینجا مهاجر ناگهان دچار نوستالژی شدید برای کشک بادمجان و دلمه و 
دیزی با نان سنگک می شود و به یاد بوی ترمه ی خانوم بزرگ و قلیون و مزه انار 

دون کرده و صدای کت شلواری می افتد و دیدگانش از اشک تر می شود. 
چون بدینجا رسید شیخ سکوت کرد و دهان از گفتار ببست و آفتابه اش را 

برداشت و به سمت مبال روانه شد. مریدان پرسیدند هفتمین مرتبت چیست؟ 
g .نگاه عاقل اندر سفیهی کرد و گفت: هفتم را هر کس خودش می نویسد
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حیف شد کراواتم را باز کردند
دکتر بنی احمد

روزی در کالس استاد دکتر بنی احمد، دانشجوئی پرسید: 
استاد شما چرا همیشه کراوات میزنید؟ استاد گفت: از 
روزی که در فرانسه دانشگاه رفتم. آن روزها در ایران به 
کراوات میگفتند افسار اما میدانید کراوات چه تغییری 

در زندگی من داد؟
کسی که کراوات میزند باید یقه پیراهنش تمیز باشد 

پس باید پیراهن و کت و شلوارش هم تمیز باشد. باید 
کفشش واکس زده باشد. به عبارتی کسی که کراوات 

میزند و لباس تمیز میپوشد و کفشش واکس زده است 
در خیابان درست راه میرود زیرا اگر لباس او کثیف باشد 

کراوات به گردن او گریه میکند. 
چقدر سخت بود اما از فردا همه در دانشگاه کراوات 
زدیم راست گفت، درست راه میرفتیم به هم احترام 

میگذاشتیم با کسی که کراوات نمیزد دخترها نگاهش هم نمیکردند در 
ناهارخوری تنها مینشست. کم کم همه کراوات زدند عکس کارت دانشجوئی 

ما دیگر با کراوات بود. به یاد ندارم بدون کراوات جائی رفته باشم. در اداره در 
مهمانی در سخنرانی و کم کم در زندگی تا اینکه انقالب شد. در دانشگاه کراواتی 

ها را اخراج کردند در ادارات کراواتیها را راه ندادند، در خیابان کراواتی ها را 
میگرفتند. 

کم کم ترسیدم کراوات بزنم اول کت و شلوارم عوض شد بعد بدون اتو، بعد 
پیراهنم کثیف شد بعد کم کم من ماندم با یک عرقگیر و یک زیر پیراهنی با 
یک جفت دمپائی پالستیکی با یک عدد پیرژاما و یا یک شلوار راحتی. دیگر از 

وسط خیابان رد میشوم فحشم میدهند مهم نیست من هم فحش میدهم. 
آشغال توی خیابان میریزم نه دیگر کسی به من سالم میکند نه من به کسی 

احترام میگذارم. اتوبوس بی نوبت سوار میشوم نان را بی نوبت از نانوائی 
میگیرم چقدر تازگی ها حرف زشت میزنم. به راستی خودم هم نمیدانم آنهمه 

احترام و ادب بخاطر کراواتم بود یا در جامعه ای زندگی میکردم که همه یاد 
g .گرفته بودیم. شاید برای پیشرفت در هر جامعه ای ابتدا باید کروات زد
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هموطن با چه زبانی بگویم کربال صحرا نبود
نویسنده: نامعلوم

بیایید به قضیه بگونه ای دیگر بنگریم. دهم عاشورای سال 61 مصادف با 21 
مهرماه 59 خورشیدی و دهم اكتبر 680 میالدی است. در این ماه از سال هوا رو به 
سردی میگذارد الزم به توضیح است كه در زمانی كه زمین اینقدر آلوده نبود، هوا 

از نیمه دوم شهریور ماه رو بسردی گذاشته و در مهرماه كامال خنك بوده است. 
عراق سرزمینی جلگه ای و حاصلخیز میباشد و یافتن كویری خشك و بی آب و 

علف )آنگونه كه شیعیان میگویند( در آن سخت است. كربال دقیقا در كنار رود 
فرات و تقریبا در مدار جغرافیایی شهر اصفهان قرار دارد و خشك بودن و بیابانی 
بودن آن در سال 680میالدی كمی نامحتمل است! بستن آب رودخانه فرات در 

طول چندین كیلومتر بسیار نامحتمل است. سقاهای حسین چرا نتوانستند از رود 
به این عظمت آب بردارند یا راویان شیعه، شیعیان را  ...  فرض كرده اند كه شق 
دوم محتمل تر است! با تمام مفروضات فوق پیدا كنید پرتقال فروش را!! تازه اگر 
هم فرض کنیم که همه ی این داستان پر سوز و گداز درست بوده: یعنی هوا در 
21 مهر واقعًا گرم بوده و شمر هم توانسته راه دسترسی به فرات را بر حسین )ع( 
ببندد، و کربال هم واقعًا بیابان برهوت بوده، باز هم یک دریاچه ی وسیع آب شور 

به نام بحیرة ملح در سمت دیگه ی فرات هست که فاصله ی آن با کربال حتی 
کمتر از فاصله ی کربال تا فرات است. با توجه به اینکه 1400 سال به قدر یک چشم 
بر هم زدن زمین شناسی است، بعید است که این دریاچه آن زمان وجود نداشته 

باشد پس اگر حسین یا یک نفر از دارودسته اش یک ذره جغرافی می دانست و 
به قدر علوم دوم دبستان معلومات علمی داشت، باید می دانست که بحیرة ملح 
آنجا هست و به راحتی با ابتدایی ترین وسایل می توان با کمک نور خورشید آب 

شور را تقطیر کرد. در این صورت اهل بیت تشنه نمی ماندند نتیجه ی منطقی: 
علم لدنی امام )!(، جغرافیا یا علوم تجربی را شامل نمی شده است. 

نوره کشی حسین در روز عاشورا )نوره = واجبی( خود محاسبه کنید که چند لیتر 
آب برای پاک شدن تمامی پیکر سه عرب از مو و پشم الزم است و در مقابل، 
این مقدار آب تا چه مدت رفع کنندۀ تشنگی انسان خواهد بود!!! جلد پنجم 
تاریخ کامل نوشتۀ عزالدین ابن اثیر این مطالب نقل قول است و امید است 

جوابی بر آن بیابیم!! برای مشاهده تصاویر به لینكی كه گذاشتم بروید! داستان 
عشقی امام حسین و ارینب و کینه معاویه 3ـ در هیچ کدام از منابع شیعه و 

سنی ذکر نشده که امام حسین بعد از شهادت علی)ع( و رفتن به مدینه، در 
اواخر سلطنت معاویه، به عراق )کوفه( آمده باشد و مدت نسبتًا طوالنی درنگ 

نموده تا در آنجا ازدواج نماید. باز هم همان انحراف. در حالی که در روایت چنین 
قید زمانی دیده نمی شود. دیگر ایرادات هم پرداختن به منبع روایت است. 
خوب دوستان! همینطور که مملکت رو در سوگ حسین فرو رفته و مردم با 

چشم گریان به دنبال قیمه در این سرما کوچه هارو باال و پایین میکنند تصمیم 
گرفتم این تاپیک رو باز کنم تا هر کس هر مورد جالبی در مورد عاشورا میدونه 

بنویسه  ...  خودم به چند تا نکته شروع میکنم )خالصه میگم که جای بحث بمونه(.
1. امام حسین بیعت نکرد و به دستور خدا که معلوم نیست از کجا رسید از 

مدینه به مکه رفت! بعد از 4 ماه هم در مکه ماندن کماکان زنده بود و خطری 
تهدید نمیکرد  ...  بعد تصمیم به رفتن به کوفه گرفت )به خاطر دعوت مردمش( 

و در بین راه مشخص نیست یا من نمیدونم چطور سر از کربال در آورد. 
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کربال در 2000 کیلومتری مدینه قرار داره و حتی سر راه مکه و کوفه هم نیست  ...  
خوب اگه این قیام بود چرا در مکه و مدینه قیام نکرد؟ آیا این یک قیام در 2000 
کیلومتر اونورتر از مدینه بوده؟! علتش!؟ و جالب اینجاست مگه کسی به همراه 

زن و بچه و کودک 6 ماهه به جنگ میره؟! پس قیام عاشورا چه شد؟ 
 google earth 2. کربال صحرا نیست و جلگه و کشتزار هست: طبق عکسهایی از

خودتون مشاهده کنید کربال در کنار رود فرات هست  ...  و نه تنها امکان 
وجود صحرا نیست بلکه با کندن زمین هم میتونستن به آب برسن  ...  عده 
ای هم که مطرح کردند خاک کربال از رس و الی هست و امکان کندن چاه به 

راحتی وجود ندارد باید بگم که طبق بحثی که در مورد جلگه بودن کربال کردیم 
این قضیه امکان ندارد و حتی در صورت امکان تا عمق 4 یا 5 متری نهایتا به 

آب میرسیدند که قبل از روز 7 محرم تعداد یاران امام به حدی بود که این کار 
رو بکنند. حاال یه سری بحث های جالب در مورد عروسی بعصی از امامزادگان 

)قاسم( در شب عاشورا و غسل آنها مطرح میشه که من نمیدونم چطور 
میتونستن غسل کنن ولی کمی آب برای علی اصغر نبوده!! در ضمن امکان 

استفاده از شیر حیوانات اهلی هم بوده که برای مصرف غذایی همراهشون بوده 
خوب پس صحرای کربال چه شد؟ تشنگی امام و علی اصغر 6 ماهه چی؟!

3. وقتی صحبت از گرمای سوزان و نمیدونم آفتاب داغ میکنید یادتون باشه 
عاشورا در تابستان نبوده عاشورا در روز 21 مهر و در فصل پاییز بوده  ...  خوب 
پس گرمای سوزانه صحرای کربال چی شد؟ گرمایی که نه به فصلش میخوره نه 

 g .به صحرایی که صحرام نیست

تعقیب و آزار مردم وجه مشخصه ی یک دین معین نیست. بلکه ماهیت 
همه ی ادیانی ست که قدرت داشته و دستگاه قانون در دستشان بوده است.

تامس پین
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سیدها که هستند و از کجایند؟ 
منبع: بیداری، نشریه کانون فرهنگی خرافه زدایی 

سید واژه ای عربی است ومعنی آن در زبان پارسی آقا و در زبان انگلیسی مستر 
است، عرب ها زن را سیده می نامند. 

پس از چیرگی تازیان بر ایران که در نیمه سده هفتم ترسایی روی داد بکار 
بردن واژها وسرنامهای عربی رواج یافت. مردم به هنگام بانگ زدن عربان نها را 
با سرنام عربی سید بانگ میزدند. خود عربان هم یکدیگر را با سرنام سید بانگ 
میزدند. شگفت انگیز این بود که عربان ایرانیان را سید ننامیدند وخود ایرانیان 

هم همدیگر را سید نگفتند زیرا عربان خود را باالتر از ایرانیان می دانستند 
وچنین کاری را روا نمی داشتند. 

بعدها برخی از عربها، زنان ایرانی را به همسری گرفتند و از آنها دارای فرزند شدند. 
این فرزندان چون پدرعرب داشتند می توانستند سرنام »سید« بکار ببرند. فرزندان 

این فرزندان نیز میتوانستند همین کار را بکنند از این رو گروهی ایرانی پیدا شدند 
که پدر یا نیای عرب داشتند وسید نامیده شدند. 

به یاد داشته باشید این گروه فقط عرب زاده بودند نه از خاندان ویژه ای مانند 
خاندان محمد یا قریش یا دیگران. 

سده ها گذشت و چیرگی حکومتی عربان از میان رفت ولی سیدها که از 
بازماندگان عرب زادگان بودند ماندگار شدند. 

پادشاهی صفوی که در1501 ترسایی بر پاشد شاخه ای از دین اسالم را دین رسمی 
ایران کرد تا از این راه نشان دهد که ایرانیان با دیگر مسلمانان همسان نیستند 

و نمی توانند بخشی از خلیفه گری اسالمی باشند که دردست خلیفه های 
عثمانی بود. 

ایرانیان از چیرگی تازیان و رفتارهای ددمنشانه ی آنها در میهن ایرانی یادمانده 
های تاریخی تلخی داشتند. برنامه ریزان دوران صفوی همه ی کارهای بد عربان 
را از سه خلیفه نخستین اسالم )ابوبکر، عمر، عثمان( و بنی امیه و بنی عباس و 
گماشتگان آنان دانستند و چنین وانمودند که خود محمد و علی و زادگان آنان 
با ایرانیان دوست بوده اند و اگر علی و زادگان او در رهبری می بودند رفتارهای 
بد با ایرانیان نمی شد. هر آینه این برداشت دروغ بود ولی کم کم پذیرفته شد 

و جا افتاد و در پی آن ایرانیان کین خود را از عربان ویرانگر از دل بیرون کردند و 
آنانرا ستمزده ی دیگر عربان دیدند!!

به همان اندازه که خوبی و دوستی محمد و زادگانشان درمیان ایرانیان مسلمان 
تبلیغ می شد از دیگر رهبران عرب مانند سه خلیفه نخستین اسالم و بنی عباس 
و بنی امیه گفته می شد و یاد مانده های تلخ و تاریخی ایرانیان در کارهای آنها 

ریشه یابی می گردید. در این میان سیدها درخطر افتادند زیرا اینان عرب زاده 
بودند وایرانیان از عربان دلهای پرخون وچشمان گریان داشتند. 

یاری دولت و مجتهدان شیعه که پادشاهان صفوی از لبنان آورده بودند سیدان 
را از هرگزند رهایی داد. مجتهدان ودولتیان و سپس همه ی آخوندان گفتند که 

سیدها همه از زادگان محمد و علی هستند و نه از دیگر عرب ها. 
از آن زمان معنی واژه ی عربی سید درایران دیگر عوض شد و گفتند سید یعنی 
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زادگان پیغمبر اسالم و امامان. این برداشت و دروغ هم مانند دیگر برداشت های 
دروغ دوران صفوی کم کم جا افتاد و این زادگان بیگانه تاکنون در ایران ماندگار 

شده اند. 
سید سرنام ننگینی است که یادآور چیرگی وبرتری ونژادپرستی بیگانگان در 

ایران است. ایرانیانی که سیدند خوب است خود را مانند دیگر ایرانیان بدانند 
و از بکاربردن این سرنام خودداری کنند تا کم کم این بدنامی در بین ایرانیان 

زدوده شود. آگر سرنام سید درشناسنامه ای نوشته شده خوبست آنرا بیندازند 
وشناسنامه نوبگیرند. 

بدنیست این را هم بدانید که برابر قانونی که درزمان رضا شاه در ایران پذیرفته 
شد بکاربردن سرنام هایی مانند »سید، میرزا، خان و ... « ناروا است. آن قانون 

g .هنوز باطل نشده است

در گذشته امر وجدانی، امر ایمانی بوده است. وجدان، »خود« نبوده 
است. وجدان »بی خودی« بوده است. »خود« مفهومی جدید است. 

انسان مدرن است که شهامت دارد بگوید: خودم!
محمد رضا نیكفر
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گل شب بو و هتل عباسی
محمد رهبر

سالها پیش شبی هتل عباسی اصفهان بودم، به مناسبت کاری و مهمان جایی. 
نیمه شب نگهبان پیری »دیده باز« میان راهروی هتل نشسته بود و با همه 
خستگی، چشمهایش تاریک و روشن داالن را می پایید. از دوستی خواستم 

حکمت ماجرا را بگوید، گفت: این بینوا اینجاست که مبادا مردی یا زنی از اتاقی 
به اتاق دیگر برود و چنانکه افتد و دانی کاری کنند. 

گفتم این قصه جمهوری اسالمی است، نشستن بر چارپایه خونین استبداد دینی و 
آنگاه پاییدن خلق به چشم ناپاک. نظامی که سرطان دارد و سرما هم خورده است. 

ایران ما این روزها که نه، سالهاست، رنج »انسان وار« بودن می برد. انگار که زن 
و مرد، دختر و پسر تبدیل شده اند به مذکران و موئنثان، نران و مادگان. 

روابط انسانی پیچیده که می تواند از مرز تن گذر کرده و به کوچه باغ ناب 
دوست داشتن رسد و به خالقیت و شور وشادی بیامیزد، گرفتار »محتسب« 

حکومت است. کجای دنیا می توان از حلقه گیسویی نیاویخت و ساعد سیمینی 
نگرفت و به عشق راه برد. 

روحانیت متعهد به قدرت، از باالی منبر نماز جمعه »پاییدن« را مدیریت می کند. 
دوربین مدار بسته پارک ها و چشم بسیجیان در کوه و صحرا و نیروی انتظامی تا 

عمق مهمانیها، همه جا را رصد می کنند تا صدف تنهایی مردمان را صید کنند. 
این است که در نهایت آمار فاجعه بار طالق برجای مانده، هر هشت ازدواج یک 

ویرانی. جنون جنسی با بوق سواره ها بر هر عابر پیاده شیون می کند و فهرست 
واژگان بی عاطفه »مکان«و سوژه و »مورد« و »صحنه« زبان شعر را بر باد داده 
است. ریا و دروغ بر ارتباط دوگانه آدمها چنگ می اندازد و خطیبان حکومت، 

زنان را عفریتگان جهنم تصویر می کنند و مردان را گرگهای هوس. این میانه خود 
محتسبان تا گردن در گناه فرو رفته اند، دست که باز شود ثمره این سیاهکاری به 

تجاوز و قتل ختم می شود و پرده که بر افتد نه »تو« مانی و نه »من«. 
بسا ایرانیان که پای ثابت توریسم جنسی دنیا هستند و با گذرنامه جمهوری 

اسالمی که گویا اینجاها اعتباری دارد، روندگان قلعه های ممنوعه شدند. 
این جنون جنسی نشانه اشک آلود تنهایی است. حاصل فقدان رابطه و حسرت 

عالقه ای زیبا و آزاد میان زنان و مردان که حکومت در این ربع قرن به هزار 
شیوه نگذاشت بشود. 

هستند کسانی که از چهل سال گذر کردند و متروک ماندند و نه دستی 
گرفتند و نه بوسه ساالنه ای. از آن سو کم نیستند، آنهایی که چنان در این 

جنون هوس، بی آنکه دوست داشتن را تجربه ای کنند، تاختند که دیگر نمی 
دانند با که بودند و چه بودند. متالشی کردن نظام اخالقی و هویتی جامعه 

ایران، تنها چیزی است که هیچگاه نمی توان بر زمامداران بخشید. افسوس 
که درهیاهوی بحران زندگی ایرانی، صدایی هم نمی پرسد »گل شب بو را چه 

g ».دستی از شاخه چید



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  9 

سنت مبارزه با زندگی
محمد رهبر

انقالب اسالمی، همان گونه که زود به پیروزی رسید، دیری نپایید که به انحراف 
رفت. اولین این خشت های کج، حجاب اجباری بود که چندی بعد گریبان مردها را 

نیز گرفت؛ محاسن الزامی و آستین بلند و یقه بسته و شلوار پارچه ای و خلع کروات. 
چگونه می توان انتظار داشت حکومتی که حق انتخاب پوشش نمی دهد، اختیار 
تعیین سرنوشت دهد. اولین قربانیان اجتماعی انقالب، زنان بودند و همان لحظه 
مردان نیز قربانی شدند؛ مرد و زن از هر دو سو به یک چهار راه حادثه می رسند. 

قشری گری مذهبی، روشنفکران را به کناری زد و شیوه مبارزه چپ مسلمان و 
دشمنی اش با میل جنسی، همیار روحانیان تازه رسیده شد. 

چپ مبارز در زمان شاه بیش از آنکه با رژیم سلطنتی ستیز کند با خود زندگی مبارزه 
می کرد، با فدا کردن فردیت و هویت و جنسیت در سازمان. »محسن نجات حسینی« 
در کتاب عبرت آموز »برفراز خلیج فارس« که سرگذشت مجاهدین خلق اولیه است، 

شرح می دهد که یکی از همراهان مجاهدش سر بر دیوار می کوبید تا بیداری 
میلش را به درد بخواباند. گذشت و انقالب به جنگ رسید و میان نعره های توپ و 

تانک، رخت و لباس مردمان ایران خاکی و خاکستری شد. 
حکومت مذهبی همان روزها هم دست از سر شهر بر نمی داشت. کمیته های 
انقالب، هم رابطه مردان و زنان را می جستند و هم خانه های تیمی را. اعدام 
های دهه شصت و حکایت شرمگین تجاوز پاسداران به دختران باکره مجاهد، 

روی دیگر ازدحام میل جنسی به بند کشیده ای بود که قاضیان و بازجویان 
به شکنجه و مرگ آزادش می کردند. در همین روزها دیپلمات های جمهوری 

اسالمی با زنان بیگانه دست نمی دادند. 
حسرت پوشیدن و شنیدن و بوسیدن، خاطره غمناک دهه شصت است برای 
بسیاری از ایرانیان گذر کرده از جوانی. با درگذشت بنیانگذار هم حکومت با 

زندگی مردم اعالم آتش بس نکرد. اما نسل تازه، طغیانگر از آب در آمد و جایی 
باز کرد و عرف زیستن در جمهوری اسالمی را برهم ریخت. 

متولدین سالهای شصت با همین سبک پوشش و آرایش و پیرایش، خار چشمی شدند 
و آینه دقی برای حکومت. تار موهای آویخته و دستان در هم، شکستن امرو نهی نظام 

بود و اعتراض هر روزه ای راشکل می داد. اینبار زندگی کردن ـ حتی ناخواسته و ندانسته ـ 
مبارزه با جمهوری اسالمی به شمار می رفت. 

نظام اسالمی در این گیرو دار از آزادی اجتماعی استفاده دوگانه ای می کرد. خاتمی که آمد 
متهم شد به بی بند و باری، موسوی هم به همین اتهام مفتخر است که پسران و دختران 

خوش چهره و لباس از او حمایت کرده اند و عکسی به یادگار با دست بند سبز انداخته اند. 
بااین حال به وقت رای گیری، حتی احمدی نژاد هم غافل از آزادیهای اجتماعی 

نیست. در همان سال 84 خودش و مشاور امروز بیکاره اش، » مهدی کلهر« قسم 
و آیه خوردند که به رخت و لباس خالیق کاری ندارند که داشتند. 

»خوابگزار اعظم کابینه« اسفندیار رحیم مشایی نیز این روزها با خیال ریاست 
جمهوری دوران بعد، از اختیاری بودن حجاب حرف می زند و چه کسی است که 
نداند آنچه مصطفی تاج زاده از زندان درباره آزادی و حجاب گفته، رنگ صداقت 

g  .دارد و نه این صدای نفسانی احمدی نژاد
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حکومت شهوت فشرده
نویسنده: نا معلوم

ندیده ایم و نشنیده، که حکومتی در دنیا از شهوت فشرده هوادارنش برای 
سرکوب استفاده کند و به روشی مخفی و زیر پوستی مهاجمانی پرورش دهد که 

در سرکوب، معترضان را به جرم زیبایی و خوش پوشی و به حسرت نداشته ها 
و بی تناسبی خود به ضرب باتوم بگیرند و در بازداشتگاه ها عقده های انباشته 

جنسی را برمال کنند. 
احمدی نژاد در بی ادبی هایی که نام سخنرانی دارد، بی پروای حاضران، هزل می 

گوید و این جدای از نویسندگان روزنامه کیهان است که به هواداریش مخالفان 
را به اسافل اعضا حوالت می دهند. 

تاکید بر سرکوب »تارمو« و هشدار خطیبان تازه به صدا و سیما آمده به عذاب و 
زلزله در پی بد حجابی نیز لطیفه ای شده برای مردم جهان. اما این صورت ما جراست. 

برداشت قشری از اسالم و نفی لذت و زیبایی با حربه خشونت، کاری است که جمهوری 
اسالمی به عمد انجام می دهد. درست مانند »خوارج« که سوره یوسف را نمی خواندند 

و آن را گفته خدا نمی دانستند، این بی لطافتی هر فاجعه ای را شکل می دهد. 
دوستی می گفت روزی از پدربزرگش پرسید، گناه چیست و او پاسخ دندان 

شکنی داده بود که هر چه از آن لذت ببری گناه است. 
جمهوری اسالمی در حالت تراکمی و شکننده امروزین با هر چه زندگی و لذت و 
زیبایی است سر ستیز دارد. لباس شخصی هایی که در بهار و تابستان سال 88 
به جان مردم افتادند، دختران را به غضبی می زدند که دیگر نمی شد، نامش را 

سرکوب نهاد، بدنه جوان و یقه بسته سرکوب، عقده عاشقی نکردن را به باتوم و 
زبان رکیک جبران می کرد. 

جمهوری اسالمی از هر دو سو تلفات گرفته، چه از هواداران و چه معترضان. گرچه نظام 
می خواهد با آزادی اجتماعی بازی رندانه ای کند اما در عوض نسلی را در پستوی عقب 
ماندگی و در طبقات فرودست پرورش می دهد که به نام تقوی و پاسداری از والیت، 

مهربانی و جوانی نمی کنند و این خشونت انباشته را وحشیانه در برخورد با مردم و 
اکثریت زندگی خواه جامعه بروز می دهند. 

حسین اهلل کرم از سران و پیشکسوتان لباس شخصی ها، در مصاحبه ای از 
این تربیت بی مهر نظام و زهد عبوس پرده برمی دارد. اهلل کرم می گوید که 
همسرش نامه های عاشقانه او را پاره کرد و نامه های بعدی حسین اهلل کرم 

جوان، راز و نیاز با خدا بود و بی صحبتی از عشق2 
این گفته ها خواننده را هراسان می کند و به غم فرو می برد. مدافعان امروز 

نظام، اگر از دروغگویان هم نباشند، سهمی از مهربانی و مهر ورزی نه دیده اند و 
نه برده اند. ای کاش نامه های عاشقانه« اهلل کرم« پاره نمی شد. 

پانویس. 
1- از ترانه سیمین غائم، گل گلدون من. 

g .89 2- مصاحبه حسین اهلل کرم با روزنامه تهران امروز 21 مهرماه
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مصریان دیکتاتوری سکوالر را تجربه میکردند و 
 ما دیکتاتوری مذهب را تجربه میکنیم:
برای دوستان و تحلیل گران خارج نشین

نویسنده: نا معلوم

میدانم که چقدر این روزها اخبار مصر و تونس و اردن و  ...  مهم شده 
است. عطر یاس و جنبش سبز و فریاد برای نان و  ...   ذهن اتان را 

درگیر کرده است. میدانم که آرزو میکردید و تحلیل میکنید که ای کاش 
ما هم در خیابانها میماندیم تا پیروزی. اما. اما. شما از یک نکته بزرگ 

غافل هستید. شاید همه امان یادمان رفته است؛ مفاهیمی مثل والیت 
فقیه جانشین بر حق ائمه و خدا بر روی زمین، فداییان والیت، بسیجیان 

مسلح و تا دندان پر از کینه و نفرت، سربازان گمنام امام زمان، سپاه 
پاسداران و  ...  اگر اینها یادمان بیاید. 

اگر یادمان باشد که تعداد زیادی از ناراضیان امروزی فضای مجازی عقاید 
سکوالر دارند و حجم عظیمی از اعضای جامعه ما معتقد به دین اسالم 
و حکومت اسالمی و اگر این دو قطبی را یادمان بیاید؛ شاید در تحلیل 
هایمان این نکته را لحاظ کنیم که اگر ایرانیها در خیابان میماندند به 
جای کنار زدن رییس جمهور متقلب به جان همدیگر میافتادند. یک 

عده از دیوار پایگاه های بسیج مسلح باال میرفتند و عده ای دیگر حمله 
به برجهای فرمانیه و نیاوران و ...   میکردند. یک عده چادر از سر زنی 
میربودند و یک عده دست به قتل دخترکی بی روسری میزدند و ...   

کجای معادالت امروز مصر از فداییان حسنی مبارک میشنوید؟ کجای 
معادالتاشان دو دستگی اعتقادی مردماشان را میبینید؟

مصریان دیکتاتوری سکوالر را تجربه میکردند و ما دیکتاتوری مذهب را تجربه 
میکنیم. آدمهایی که به حکم وظیفه پشت تانک مینشینند و وارد خیابانهای 

قاهره میشوند، و خونی ریخته نمیشود؛ چرا که دالشان با مردم است فرق دارند با 
آدمهایی که دست به اسلحه میبرند برای دفاع از عقیدهای که تا مغز استخوان 

به آن اعتقاد دارند. آدمی که فدایی نماینده آن موعود برحق بر روی زمین است و 
شمشیر از پی حق میزند؛ ترسناکتر از هزاران تانک مسلح مصری است. 

بله من در خیابان نماندم چون نمیخواستم شاهد قطعه قطه شدن هموطنانم به 
دست همدیگر باشم. ترجیح دادم برگردم در خانه ام و راه های دیگری را انتخاب 

کنم. نماندن در خیابان را آگاهانه انتخاب کردم. آن چیزی که مصریان امروز تجربه 
میکنند شاید مشابهش را پدر و مادر من سی سال پیش تجربه کردند. سی سال پیش 

هم رهبر انفجار نور ایران؛ همه را به ماندن در خیابان دعوت میکرد. 
صحنه های مصر امروز برای پدر و مادر من آشنا است اما صحنه های خرداد 88 

تهران برای هیچ کس آشنا نبود. هم کالسی و رفیقم بود که باتوم به دست 
گرفته بود و تا مغز استخوان پر از نفرت؛ میزد تا دین خدا را حفظ کند. من در 

خیابانهای تهران 88، خودم را در مقابل خدایی دیدم که پر از نفرت و کینه است، 
خدایی که الاقل در کعبه نمییابمش. خدایی ترسناک را دیدم که باتومش و گلوله 

g .اش و زندانش داغدارم کرد. خدای ظلمت را دیدم
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 نامه تاریخی فتحعلیشاه قاجار به
 سفیر ایران در استانبول

باختر امروز، سال دو شماره 17

اواًل بر ذمت همت تو الزم است که بدرستی تحقیق کنی که وسعت ملک 
فرنگستان چقدر است؟ کسی بنام پادشاه فرنگ هست یا نه؟ و در صورت بودن، 
پایتختش کجاست؟ ثانیًا فرنگستان عبارتست از چند ایل شهرنشین؟ خوانین و 

سرکردگان ایشان کیانند؟ ثالثًا در باب فرانسه غوررسی خوبی بکن و ببین فرانسه 
هم یکی از ایالت فرنگ است یا گروهی و ملکی دیگر دارد؟

بناپارت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه میداند کیست و چه کاره است؟ 
رابعًا در باب انگلستان تحقیق جداگانه و علیحده بکن و ببین اینان که در سایه 

ماهوت و قلمتراش اینهمه شهرت پیدا کرده اند، از چه قماش مردم و از چه 
قبیل قومند؟ اینکه می گویند در جزیره ای ساکنند، ییالق و قشالق ندارند و 

قوت غالبشان ماهی است، راست است یا نه؟ اگر راست باشد چطور می شود 
که یکی در جزیره بنشیند و هندوستان را فتح کند؟ پس از آن در حل این 

مسئله که اینهمه در ایران در دهن ها افتاده است، صرف مساعی و اقدام بنما 
و لیک بفهم که در میان انگلستان و لندن چه نسبت است؟ آیا لندن جزئی از 

انگلستان است یا انگلستان جزئی از لندن؟ 
خامسًا بعلم الیقین تحقیق بکن که کمپانی هند که اینهمه مورد مباحثه و 

گفتگو است با انگلستان چه رابطه ای دارد؟ و بنا با شهر اقوال، عبارتست از یک 
پیره زن و بالعی قول بعضهم مرکب است از چند پیره زن؟ آیا راست است که 

»مرغریت« یعنی خداوند تاتاران زنده و جاوید است و او را مرگ نیست یا اینکه 
فناپذیر است؟ 

همچنین در باب این دولت الینفهم انگلستان با دقت تمام وارسی نموده 
بدانکه چگونه حکمرانی است و صورت حکمران او چیست؟ سادسًا از روی 

قطع و یقین غور و بررسی حالت ینگه دنیا را نموده و در این باب سر 
موئی فرونگذار. سابعًا و بلکه اخیرًا تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام 

تفحص و تجسس آن بر آی که اسلم شقوق و احسن طریق برای هدایت 
فرنگیان گمراه بشاهراه اسالم و بازداشتن ایشان از اکل میته )خوردن 

g مردار( و لحم خنزیر )گوشت خوک( کدام است؟

بعد از هیتلر، همه ی آلمان درک کردند که او چه بالئی سر کشور و 
زیر بناهای آن در آورده است: اما یک چیز نابود شده اساسی بود که 

هر کسی آنرا نمیفهمید و آن، خیانت هیتلر به کلمات بود!
خیلی از کلمات شریف، دیگر معنی خود را از دست داده بودند، پوچ و 

مسخره شده بودند.  عوض شده بودند.  آشغال شده بودند.  کلماتی 
مانند آزادی، آگاهی، پیشرفت و عدالت.  

هانریش بل 
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 دیدگاه آیت اهلل مطهری در باره
 فرهنگ ایران و زبان پارسی

آیت اهلل مطهری

پرداختن به فرهنگِ  ایرانی، زبانِ  فارسی و شاهنامه یِ  فردوسی: خدمت است یا خیانت؟
»پاسخ« به این پرسش )بدون هرگونه شرح و تفسیری( در این جا به نظر شما 

می رسد. بخوانید و داوری كنید. 
زنده کردن لغات فارسی باستانی، برگشت از تعالیم قرآن است. 

انجمن و مؤّسسه ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت؛ و برای 
از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسالم نهایت سعی و کوشش را داشتند. و در اداره 

ی فرهنگستانی که پشت مدرسه ی سپهساالر بود، برای این موضوع مال مّلت بیچاره را 
میخوردند و میبردند. نام قبرستان را گورستان، و اجتماع را گردهمائی، و جمعه را آدینه، و 

وسائل ارتباط جمعی را رسانه های گروهی،  ... 
اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است. برای قطع رابطه و بریدن با 
نهج البالغه است. برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است. برداشتن 
»طاء« از کلمات و به جای آن »تاء« نهادن، مانند تبدیل کتابت لفظ طهران به 

تهران روی همین زمینه است. برای ریاضیات از جبر و حساب استداللی و فیزیک 
و شیمی در نمره ی امتحانی ضریب میگذارند؛ و برای عربی نه تنها ضریب 

نمیگذارند، آن قدر آن را بدون اهّمیت و در درجه ی پست میگذارند که وجود و 
عدمش مساوی میباشد.

این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی، و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره، 
و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیاء شاهنامه، و تجلیل و تکریم از این 
مرد خاسر زیان ُبرده ی تهیدست برای چیست؟! برای آن است که در برابر لغت 
قرآن و زبان عرب که زبان اسالم و زبان رسول اهلل است، سی سال عمر خود را 
به عشق دینارهای سلتان محمود غزنوی به باد داده و شاهنامه ی افسانهای را 

گرد آورده است. تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه، تبلیغات علیه اسالم است. 
فردوسی با شاهنامه ی افسانهای خود که کتاب شعر )یعنی تخیالت و پندارهای 

شاعرانه( است خواست باطلی را در مقابل قرآن َعلم کند؛ و موهومی را در برابر 
یقین برسر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در 

آخرت خبر نداریم. خودش میگوید: 
بسی رنج بردم در این سال سی /  عجم زنده کردم بدین پارسی 

چو از دست دادند گنج مرا / نبد حاصلی دسترنج مرا
ما در زمان خود هرکس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسالم َعلم کند، 

و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد، با ذّلت و مسکنتی عجیب جان داده است. 
َفاْعَتِبُروا یا ُأوِلی االْبَصار!. 

برگرفته از کتاب ِ نور ِ ملکوت ِ قرآن. 
g .تالیف آیت اهلل ُمطّهری/ جلد چهارم / بخش ِ ششم
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به روشنفکران نقابپوش ایران!
میرزا آقا عسگری، مانی، 28 فوریه 2011

خانمها و آقایاِن »روشنفکر«!
شما شاعران، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و پژوهشگران!

اگر جنایات اسالم در 14 قرن گذشته را ندیده اید؛ بجایش جنایات انواع حکومت 
های اسالمی مانند حکومتهای خمینی، طالبان، پاکستان، سومالی، سودان، 

عربستان، یمن، مصر، الجزیره، فلسطین، لیبی، غزه، عراق. را درهمین 4 دهه ی 
گذشته و با چشمان خود دیده اید. ندیده اید؟ نخوانده اید؟ نشنیده اید؟!!

ما تجربه کردیم که: 
حکومتهای اسالمی جنایتکار و سرکوب گرند. 

بسیاری ازسازمانهای اسالمی؛ تروریست، ضدبشر، ضد مدرنیته وضد پیشرفت هستند. 
حوزه های علمیه، مکتبهای قرآن و مدارس اسالمی ضد دموکراسی؛ دگراندیشی، 

و نواندیشِی فلسفی اند. 
همه ی احزاب راستین اسالمی؛ ضد نواندیشان و ضِد َکنشگران حقوق بشر 

هستند. 
پیشوایاِن راستیِن مسلمان )روحانیان( آدمیانی خردستیز، دچار فلج فکری 

و روانی دشمن علم واندیشه ی نو، و اشاعه دهنده ی خرافات هستند. آنان 
بزرگترین دزدان و بزرگترین سرمایه داراِن زمانه ی ما هستند. 

تمامی پاسداران بیضه ی اسالم، شکنجه گران و بازجویاِن مسلمان در هرجای دنیا 
که باشند متجاوز به روح و جسم مردم هستند. اینان روانپریشانی هستند که با 

نام »اهلل« جوی های خون در سراسر جهان براه انداخته اند. 
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همه ی قوانین شرعی و اسالمی با عبور بشریت از سنت به مدرنیته مخالف اند. 
همه ی حکام و قاضیان شرع اسالم، آدمکشان حرفه ای و دشمنان درجه یک داد 

و عدالت اند. 
توده های مسلمان در همه ی کشورهای اسالمی درفقر، بیکاری، فساد، اعتیاد، 

فحشا، بیسوادی، خرافه پرستی، عقب ماندگی و استبداد غرق شده اند. 
اسالم دین سنگسار است، دین انسانستیزان است، دین ضد تحول، ضد آزادی، 

ضد حقوق بشر و ضد مدرنیته است. 
اسالم ایدئولوژی دیوانگان قدرت، ثروت، تجاوز جنسی، سرکوِب دگرباشان، 

دگراندیشان و دگردینان است. 
برعوام الناس که بخشی شان خود چماقداران نادان اسالم ناب محمدی هستند 

حرجی نیست. 
اما شما »روشنفکران«! شما شاعران! شما نویسندگان! شما فیلمسازان! شما 

هنرپیشگان! شما روزنامه نگاران! شما پژوهشگران! شما برنامه سازان رادیو و 
تلویزیون! شما استادان دانشگاه! شما آموزگاران! شما سیاست پیشگان! آیا این 

جنایات را ندیده اید؟ نخوانده اید؟ تجربه نکرده اید؟
آیا صداقت و شجاعت آن را دارید که از اسالم برائت بجوئید؟

آیا آنقدر رشد کرده اید که به گونه ای شفاف، علنی، رسمی، و با نام و نشان 
واقعی خودتان اعالم کنید که دیگر مسلمان نیستید؟

شما از ولتر، روسو، خیام، رازی، مونتسکیو، شجاع الدین شفا، فرود فوالدوند، 
فریدیش ویلهم نیچه، صادق هدایت، احمد کسروی، میرزاآقاخان کرمانی و 

سلمان رشدی چه کم دارید )شجاعت؟ آگاهی؟ راستمایگی؟ حقیقت دوستی؟!(
اگر از اسالم عبور کرده اید چرا رسما اعالم نمیدارید؟! اگر اسالم را ابزار کشتن 

روح و جان و اندیشه ی بشریت میدانید پس چرا میترسید از اسالم برائت 
بجوئید؟!

تا زمانی که صدها نفر از»لشگر« چندصد هزار نفری »نویسنده، شاعر و روشنفکر 
ایرانی« یکجا، همزمان و با صدای رسا، شفاف و علنی اعالم نکنند که به اسالم، به 

اسالم سیاسی و به دیِنی که همواره ابزار جنایت پیشگان بوده پشت کرده اند، 
چگونه میتوان انتظار داشت که حکومت اسالمی از ایران برود؟

خانمها! آقایان!
اگر آشکار و رسا با جهل درگیر نشویم، خود از سربازان جهل خواهیم بود. 

اگر شجاعانه و رسمی با خرافه نجنگیم؛ خود از اشاعه دهندگان خرافه خواهیم بود. 
اگر شفاف و بی باکانه با اسالم تسویه حساب نکنیم، خود از سیاهی لشگر آن 

به شمار خواهیم آمد. اینها را که شما بهتر از من میدانید!!
اینهمه اعدام در ایران و درجهان اسالم، اینهمه سنگسار، اینهمه دست و سر 

بریدن؛ اینهمه شکنجه و زندان، اینهمه تجاوز جنسی به زنان و مردان نوخواه، 
اینهمه تبعید، ترس و خفت زدگی، اینهمه لگدپرانی سران اسالم به جهان متمدن، 
و به هویت ایرانی ایرانیان کافی نیست تا ازخلسه و خماری »روشنفکری« بیرون 
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بیائید؟! آیا بی آبرویی ایرانی درجهان که به دست حکومت اسالمی ببار آمده 
بسنده نیست تا نقاب اسالم پناهی را از سیماهایتان بردارید و روش مضحک 

»آهسته بیا آهسته برو تا گربه شاخت نزند« را کنار بگذارید؟!
آیا سکوت دربرابر جنایتکاران مسلمان در اوین، کهریزک، گوهردشت، درکشورهای 
اسالمی و درمیان اسالمگرایان افغانستان، پاکستان، عراق، یمن، سومالی، سودان 

و هرکشور نکبت زده ی اسالمی دیگر نشانه ی ُجبن، فرومایگی، بیتفاوتی و 
بیحسی اجتماعی ما نیست؟

درمیان شما پرشماران، هستند کم شمارانی که از »روشنفکری« به روشنگری، 
ازسکوت به ترنم، و ازخفت و خواب به روشن اندیشی و گستراندن آگاهی 

رسیده اند. اما شمارشان اندک است. فریاد روشن اندیشی ما باید فریاد نسلی 
از روشنفکران و روشنگران باشد. بسیارانی ازشما در این زمانه ی سیاه، این زمانه 
ی خونین، این زمانه ی وهن آمیز، کبکوار سر در برف فرو برده اید تا بگمان خود 
دیده نشوید، اکنون که به زمانه و ملت پشت کرده اید، اگر زمانه و مردم به شما 

و آثارتان پشت کنند چه خواهید گفت؟
باور کنید خانمها و آقایان نقابپوش!

یکجائی درهمین آینده ی نزدیک ؛ نخستین معیار سنجش کارنامه ی اهل ادب 
و اندیشه در ایران؛ نه بازیهای ادبی و اداهای روشنفکری، بل که میزان پایبندی و 

عملکرِد شما به روشنگری خواهد بود. 
آیا هنگام آن نرسیده که هریک از شما با نام واقعی خود بنویسید که دیگر خرافه پرست 

و مسلمان نیستید و با هرگونه روایت از دین اسالم و از هرگونه حکومت آن بیزارید؟!
ایرانیان بیدارشده و آگاه!

آیا هنگام آن نرسیده که از امروز با بی اعتنایی به آثار کسانی که به سرنوشت 
میهن و مردم ما بی اعتنایند - و پیدا نیست زنگی هستند یا رومی - تکلیف خود 
را با آنان روشن کنیم. آیا هنگام آن نرسیده که شعر شاعران دروغگو و رمانهای 

نویسندگان دوچهره رابدور بریزیم؟ آیا زمان آن نرسیده که فیلمها وسریالهای 
کسانی را که پنهان و آشکار با اسالم وحکومتهای برخاسته از آن مدارا و همنوایی 

میکنند به زباله دانی بیندازیم؟ برای چه باید زاریهای پنهان اسالمی را در آوازها 
و تصانیف و ترانه های نوحه خوانان زن و مرد را بشنویم؟

آیا هنگام آن نرسیده که سایتها و رسانه های صوتی یا تصویری ای را که به بهانه 
ی»احترام به دین توده ها« نواندیشی درباره ی اسالم؛ و افشاء خردمندانه و مستدل 

آن را مانع میشوند بی مخاطب بگذاریم؟
ما انسان هستیم. همه چیز از آدمی و برای آدمی آغاز میشود. همه چیز باید 

درخدمت ارجگذاری به جان آدمی؛ و ارجمندی رأی و اندیشه ی انسان خردمند باشد. 
همه چیز باید درخدمت خوشبختی و آزادی و رفاِه انسان قرار گیرد. اکنون که اسالم 

بزرگترین توهین به انسان است، نه تنها به آن پشت میکنیم، نه تنها آشکارا با 
آن رودرو میشویم، به حامیان آشکار و پنهانش هم پشت میکنیم. و از مدعیان 

»روشنفکری« در ایران با صدای بلند میپرسیم که شما مسلمانید یا روشنگر و بیدین؟
این هم شعری که حدود دهسال پیش سروده ام. یکی از میان اشعار فراوانم از این 

دست. پیشکش است به روشنگراِن شجاعی که میدانند ما در مهمترین پیچ تاریخی و 
فرهنگی ایران و خاورمیانه قرار گرفته ایم: 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  17 

من مفسد فی االرض ام
مفسد فی االرض ام، زیرا

خانه ام را بدون هیوالها دوست میدارم!
در گذرگاه اشتر مست، که سرزمینم را بیابان میکند

دشنه میکارم. 
عاشقم. 

تغزل وغزل حافظ را، 
با شراب اسپانیا در معاشقه میگنجانم. 

و به جای بسم اهلل میگویم: بسم االنسان!
من مفسد فی االرضام. 

چرا که صدای این قناری شکسته دهان را
از گلوی میهنم که میشنوم. 

پرنده ها را از تیررس جانوران دور میکنم
نیای بزرگوارم فردوسی است

که زیر آسمان شکسته ی حماسه 
داربست و ستونهای پارسی میزد 

حتا کودک هم که بودم 
مفسد فی االرضی بیش نبودم. 

چرا که 
فواره های رنگی را

از فواره های خون دوستتر میداشتم 
و از مردگان و مقابر »متبرک« میترسیدم 

و آواز مستان نیمشب را
از مویه ی سیاه واعظان خوشتر میداشتم

بیگمان
مفسد فی االرض زاده شدم زیرا

شیر مادرم را
از آب کوثر و

پستان فرشتگان دروغین دوستتر میداشتم
ساقی میکده راهم.
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از ساقی کوثر دوستتر میدارم
حتا پیر هم که شوم

مفسدفی االرض خواهم ماند
- زیبا و ایرانی -. 

و سرانجام
گورستان کافران را

بر همجواری با مقابر»قدیسان« برتری خواهم داد
به راستی که مفسدفی االرض ام. 

چرا که در برابر چکه ئی شبنم زانو میزنم
اّما در برابر دایناسورهای بیابانی، سرخم نمیکنم

به جای سنگ سیاه،
پیکر روان و روان ِپیکر دلبندم را میستایم

و چهره ی شکفته ی وی را
بر حوریان بهشتی برتر مینشانم

چهارینه های حضرت خیام
آیه های محبوب مناند

کتاب آسمانی من کهکشان است و
کتاب زمینی ام موسیقی

به جای سینه زدن، میرقصم
مرجع تقلید من، حافظ شیراز است و
خود، مرجع تقلید َِتن کامگان جهانم!

شاعر اشعار اروتیکی ام
رافضی ام، بابکیام، ملحدم

قرمطیام، مانویام، سرخوشم 
مفسد فی االرض ام!

حتا عاشق هم که نبودم
مفسد فی االرض بودم
چه رسد به هم اکنون

که با کهکشان، رایزنی دارم 
تا هم آغوشیام با زمین را،
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با همگان درمیان بگذارد!
ایرانی ام، این جهانی ام و عاشقم

اکنون شما بگوئید
من، چیستم

اگر که مفسد فی االرض نیستم؟!
 ... 

برگرفته از جلد دوم دیوان اشعار مانی: »خوشه ای از کهکشان« شرکت کتاب. 
آمریکا. سال 2008. 

آزادی های بدون قید و شرط سیاسی، پیش شرط انتخابات آزاد و ضامن تداوم 
g .حکومت مردم است

از یک متن دوران بربریت برنز، به نام عهد عتیق، سه دین غیرانسانی 
نشأت گرفته اند. یهودیت، مسیحیت و اسالم- اینها ادیانی آسمانی 

هستند. به معنای دقیق  کلمه ادیانی هستند پدرساالر. خدایشان یک 
پدر قادر متعال است که طی بیش از 2000 سال  او و نمایندگان مذکر 

زمینی اش در کشورهای مبتال به این ادیان آسمانی  به زنان نفرت روا 
داشته اند.

گور ویدال
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کتک زدن زنان سوره النساء
نویسنده ناشناس: یکشنبه، ۱۶ مارس ۲۰۱۱

در آستانه روز جهانی زن برای کسانی که هنوز قرآن را با چشمانی »بسته« 
میبوسند

 کتک زدن زنان
ِتی َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفی   سوره النساء )زنان( آیه ۳۴. َو الالَّ

اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوْا َعَلیِهنَّ َسِبیاًل ِإنَّ اهلّلَ َكاَن َعِلیا َكِبیًرا. و 
آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید، اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید 

و بزنیدشان. اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید. و 
خدا بلند پایه و بزرگ است. 

 در این آیه )1( مردان برتر از زنان خوانده شده اند )2( یک دلیل برتری مردان 
به زنان برتری ذاتی آنها است که خداوند به آنها داده است )3( دلیل دیگر این 
برتری آن است که مردان به زنان نفقه )پول( میدهند )4( رابطه زن و مرد رابطه 
ای نابرابر است که به رابطه بین فرمانده و فرمانبردار تشبیه شده است و زنان 

مجبورند از مردان فرمانبرداری کنند )5( مردان درصورتی که »بیم« نافرمانی )و نه 
حتی در حالتی که این نافرمانی واقعًا رخ دهد( باید زنان را با سه روشی که آمده 
است تنبیه کنند، یکی از این تنبیهات این است که باید آنها را کتک بزنند. )6( 
بعد از آن نباید به آنها ظلم کنند، یعنی در صورتی که بیم نافرمانی دارند، مردها 

باید به آنها ظلم کنند. کتک زدن زنان مجازاتی ظالمانه است و در تضاد با اصل 5 
ام اعالمیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد است. همچنین ماده 11 ام 
اعالمیه جهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم میدارد که هیچکس را 

نمیتوان بدون حضور در دادگاه دارای صالحیت محکوم و مجازات کرد، لذا تصمیم 
گیری خودسرانه در مورد زن و تنبیه فیزیکی او از طرف مرد کامال محکوم است. 
َسآِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوْا َعَلیِهنَّ  ِتی یْأِتیَن اْلَفاِحَشَة ِمن نِّ سوره نساء )زنان( آیه 15 َوالالَّ

اُهنَّ اْلَمْوُت َأْو یْجَعَل  َى یَتَوفَّ نُكْم َفِإن َشِهُدوْا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفی اْلُبیوِت َحتَّ َأْرَبعًة مِّ
اهلّلُ َلُهنَّ َسِبیاًل.
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 و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا میشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها 
شهادت بخواهید. اگر شهادت دادند آنها را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا 

رسد یا خدا راهی در پیش پایشان نهد. 
این آیه در آیات دیگر قرآن منسوخ شده است، زنان متاهلی که مرتکب زنا 
میشوند در تمامی مکاتب فقهی اسالمی شیعه و سنی محکوم به سنگسار 

هستند. )سوره بقره آیه ۲۸۲(
یَنُكْم  ى َفاْكُتُبوُه َوْلیْكُتب بَّ َسمًّ ِذیَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداینُتم ِبَدیٍن ِإَلى َأَجٍل مُّ  یا َأیَها الَّ

ِذی َعَلیِه  َمُه اهلّلُ َفْلیْكُتْب َوْلیْمِلِل الَّ َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َواَل یْأَب َكاِتٌب َأْن یْكُتَب َكَما َعلَّ
ِذی َعَلیِه اْلَحقُّ َسِفیًها َأْو  ُه َواَل یْبَخْس ِمْنُه َشیًئا َفإن َكاَن الَّ ِق اهلّلَ َربَّ اْلَحقُّ َوْلیتَّ

َضِعیًفا َأْو اَل یْسَتِطیُع َأن یِملَّ ُهَو َفْلیْمِلْل َوِلیُه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوْا َشِهیَدیِن من 
َهَداء َأن َتِضلَّ  ن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ ْم یُكوَنا َرُجَلیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّ َجاِلُكْم َفِإن لَّ رِّ

َهَداء ِإَذا َما ُدُعوْا َواَل َتْسَأُمْوْا َأن  َر ِإْحَداُهَما اأُلْخَرى َواَل یْأَب الشُّ ْإْحَداُهَما َفُتَذكِّ
َهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ  َتْكُتُبْوُه َصِغیًرا َأو َكِبیًرا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد اهلّلِ َوَأْقوُم ِللشَّ

َتْرَتاُبوْا ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِدیُروَنَها َبیَنُكْم َفَلیَس َعَلیُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها 
ُقوْا  ُه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَّ َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا َتَبایْعُتْم َواَل یَضآرَّ َكاِتٌب َواَل َشِهیٌد َوِإن َتْفَعُلوْا َفِإنَّ

ُمُكُم اهلّلُ َواهلّلُ ِبُكلِّ َشیٍء َعِلیٌم.  اهلّلَ َویَعلِّ
ای کسانی که ایمان آورده اید، چون وامی تا مدتی معین به یکدیگر دهید، آنرا 
بنویسید. و باید در بین شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنویسید. و کاتب 
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نباید که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است سرپیچی کند. و مدیون 
باید که بر کاتب امالء کند و از اهلل، پروردگار خود بترسد و از آن هیچ نکاهد. 
اگر مدیون سفیه یا صغیر بود یا خود امالء کردن نمیتوانست، ولی او از روی 

عدالت امالء کند. و دو شاهد مرد به شهدات گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و 
دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکی فراموش کرد دیگری 
به یادش بیاورد. و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید از شهادت خود 

داری کنند. و از نوشتن مدت دین خود، چه کوچک و چه بزرگ، ملول نشوید. این 
روش در نزد خدا عادالنه تر است، و شهادت را استوار دارنده تر و شک و تردید 

را زایل کننده تر. و هرگاه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننویسند مرتکب 
گناهی نشده اید. و چون معامله ای کنید، شاهدی گیرید. و نباید به کاتب و 

شاهد زیانی برسد، که اگر چنین کنید نافرمانی کرده اید. از خدای بترسید. خدا 
شما را تعلیم میدهد و او بر هر چیزی آگاه است. شبهه: با توجه به این آیه 

شهادت زنان نصف شهادت مردان حساب میشود. برخی از اسالمگرایان میگویند 
این مسئله برای آن است که پای زنان کمتر به دادگاه برسد. این درحالی است 
که این آیه دقیقا نتیجه ای عکس میدهد، یعنی بجای یک زن دو زن باید برای 

g .شهادت دادن به دادگاه بروند
 

عالئم هشدار دهنده و اولیه فاشیزم
* ناسیونالیزم قدرتمند و مداوم

* بیزاری از حقوق بشر
* شناسائی دشمنان به عنوان سپر بال در ایجاد یک آرمان اتحاد دهنده

* چیرگی نیروهای نظامی
* تبعیض )جنسیتی( بی حد و حصر

* رسانه های گروهی تحت کنترل حکومت
* وسواس در مورد امنیت ملی

* درهم تابیدگی مذهب و حکومت
* قدرت شرکت های بزرگ تحت حفاظت حکومت

* سرکوب قدرت کارگر
* بیزاری از روشنفکران و هنر

* وسواس با تبهکاری و مکافات
* پارتی بازی )رانت خواری( و فساد بی حد و حصر

* انتخابات جعلی
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روشنفکری مذهبی
دکتر محمود تهرانی، فرانسه. )خودنویس، ۳ اسفند ۱۳۸۹(

دکتر محمود مرادخانی )تهرانی(، خواهرزاده آیت اهلل خامنه ای که از مخالفین دایی خود 
محسوب میشود، امروز به نامه سرگشاده دکتر سروش واکنش نشان داد. پسر شیخ 

علی تهرانی، ضمن زیر سوال بردن »روشنفکری مذهبی« از سروش میپرسد: »همواره از 
خود میپرسم چرا امثال شـما ظلم رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی را تنها امروز به این 

وضوح میبینید؟ مگر ظلم های رفته بر دیگران در طی سی و دو سال عمر نکبتبار جمهوری 
اسالمی، که خارج از محدوده خانوادگی شما بوده اند، ظلم نبودند؟«

متن نامه دکتر محمود مرادخانی که به خودنویس ارسال شده به شرح زیر است: 
جناب آقای عبدالکریم سروش بسیار مسرورم که باالخره شما و امثال شما به 

ماهیت خبیث سردمداران رژیم جمهوری اسالمی واقف آمدید. نامه اخیر شما را 
خواندم. چه خوب که پس از انتظارها، خواست ما بر شدید الحن شدن نوشته 
های شما تا مقداری برآورده شد. آن موقع که ما جنـگ طلبیها و آدم کشیهای 
خـمینی و سـپس نـوچه های بازمانده اش را به باد انتـقاد قـرار میدادیم، تنها 
بودیـم و امثال شـما در جبـهه مقابل هنوز به فرهنگ خرافات به قول خودتان 

کافرپرور حضرات اعتقاد داشـتید. در این مختصر می خواستم تنهـا به دو نکته 
خالصه وار اشاره کنم و امیدوارم که به آنها شما توجه و تفکر عمیق بنمایید. 

نکته یکم این اسـت که همواره از خود میپرسم چرا امثال شـما ظلم رژیم 
جنایتکار جمهوری اسالمی را تنها امروز به این وضوح میبینید؟ مگر ظلمهای 

رفته بر دیگران در طی سی و دو سال عمر نکبت بارجمهوری اسالمی، که خارج از 
محدوده خانواده گی شما بوده اند، ظلم نبودند؟ هنگامی که ثریا مهریزی برای 

خبرگیری از شوهر بیگناهش به زندان وکیل آباد مشهد میرود، او را نیز میگیرند 
و به همراه شوهرش اعدام می کنند. سال ۱۳۵۹ بود. بسیاری در خواب خوش و 

اما ما، هر چند که از خانواده ما نبود، هر آنچه را توانستیم انجام دادیم. علی 
خامنه ای در جریان بود ولی هیچ نکرد! قاسم فردی بود که علی خامنه ای در 

جلسهای )قبل از انقالب ۵۷( در موردش گفت: اگر دختر می داشتم به قاسم می 
دادم! هم ثریا را و هم شوهرش قاسم را علی خامنه ای شکنجه کرد و کشـت. 

هنگامی که دانستیم که سینما رکس آبادان را برای اسالم و برای خدا به آتش 
کشیده اند، بسیاری باز هم در خواب بودند و ندیدند و نشنیدند، ولی ما بودیم 

و فریاد برآوردیم، هر چند فریاد ما آنزمان جیغی تنها در اقیانوس سکوت به 
اصطالح روشنفکران اکثرا مذهبگرا بود! و  ...  و هنگام های بسیاری دیگر را 

میتوان برشمرد. نکته دوم اینکه مناسب است اشاره ای کنم به جمله زیبا و 
بسیار درست دیپلمات جدا شده از رژیم، آقای احمد ملکی که میگوید: اولین راه 
مبارزه با ظلم، ترک ظالم است. آیا زمان آن نرسیده است که شما نیز ترک ظالم 

به معنای واقعی آن را بکنیـد؟ آیا روشنفکر مذهبی میتـواند وجود داشته باشـد؟ 
به باور من در مذهب و مخصوصا در اسالم، روشنفکر معنا و مفهوم نـدارد. چرا 

که روشنفکر نوآور است، به امروز علم دارد و تالش در ساختن فردایی نوین 
را دارد. اما در مذهب تالش تنها در توجیه نقل قولهایی است که حتی صحت 

نـقل قولی آنها مشخص و معلوم نیسـت. چگونه یک روشـنفکر مذهبی میتواند 
فلسفه ای نوین را ارائه بدهد؟ مگر آنکه روایـت و یا حدیثی جدید را بسازد!؟ 

ترجمه ای من درآوردی از آیات قرآن بکند و یا روایتی را در مقابل روایتی دیگر 
بگذارد!؟ من بر این باورم که زنجیر مذهب بر هر پایی که باشد، گوش را کر، 

چشم را نابینا و زبان را آلوده میکند. شما در جمله ای آورده اید که دین به مانند 
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شراب است که حیوان را حیوانتر و انسان را انسانتر میکند! جمله زیباست و 
قافیه دار ولی اما من هیچ گاه ندیده ام که شراب انسان را انسانتر کرده باشد! 
مگر در اشعار عرفانی! دین نیز هرگز انسانی را انسانتر ننموده است. چرا که اصل 

دین بر پایه انسانیت نیست. در دین هر آنچه بر روی زمین و آسمان است، 
بـنده و برده پروردگار میباشد. به پروردگار است که باید سـود رساند و نه به بنده 
و برده! اگـر هم این اصل را بر شما تقیه کردند، ولی در عمل آن را انجام دادند. کدامین 

آخوند را شما سراغ دارید که سودی برای جامعه و انسانها داشته است؟ حتی علی 
تـهرانیها و علی شریعتی ها هم مگرسودی به جز هموار نمودن راه برای خمینی را داشتند؟ 
اگر هم در اینجا و یا در آنجا و مخصوصا در میان مذهبیون مسیحی فردی را سراغ دارید 
که به انسانیت و به انسانها خدمت کرده است، آن فرد فعالیت انسان دوستانه خود را از 

روی عشق و خارج از حوزه سنتی مذهب و کلیسا انجام داده است. 
جناب آقای سروش، نکته های بسیار دیگری نیز به نظرم میآیند و اگر آنها 
را نمینگارم نه به خاطر نداشتن جوهر در قلم که بر این باورم که. یک کالم 

بس باشد! به باور من زمان آن رسیده که روشن و محکم نادرستی و بیسودی 
افکار آخوندی را برمال کنیم، خود را از آنها مبرا و جامعه را به مبارزه فعال با این 

جانیان انگل دعوت نماییم. لعنت و نفرین برازنده و شایسته انسان روشنفکر 
نیست. اینها همه خرافاتی آخوندی بیش نیسـتند. تنها کنشـهای سودمـند من و 
g.شماســت که دیروز را تـرمیم و فـردا را میتوانند بسـازند. شاد و سالمت باشید

اندیشه ات را با مذهب و جنسیت و مواد مخدر و رسانه ها مشغول 
می کنند و تو در خیالت انسانی آزاد و رها هستی، اما تا آنجا که من 

می دانم تو همان رعیت لعنتی و حقیر هستی!
من بر این باورم که اعمال بیهوده و بی معنی و بی فایده سنتی و 

مذهبی به این خاطر ادامه یافته اند چون از عصیان مردم می ترسند.
آنهایی که افسار جوامع را در دست دارند عقیده دارند که انبوه مردم، 

حیوانهای حقیری هستند که اگر بیکار بمانند خطرناک خواهند شد، 
پس باید آنها را چنان مشغول کرد که فرصتی برای اندیشیدن نداشته 

باشند. 
جورج_اورول
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کتاب آداب دیکتاتوری
فرانک دیکوتر

۱ - چهره ی دیکتاتورها بر روی بیلبورد ساختمان ها، ادارات، مدارس و پادگان های 
ارتش به چشم می خورد، و تصاویر، شعارها و سخنان شان زینت بخِش همه ی 

ادارات و مدارس است.
۲ - دیکتاتورها ژسِت »عالمه ی دهر« به خود می گیرند و درباره ی حکمت، فلسفه، 

مسائل پزشکی، روش های آبیاری، تولید فوالد، کار ساختمانی و... رهنمود 
می دهند!

۳ - دیکتاتورها »دستاوردها« را به حساب خود می نویسند، اما برای »شکست ها« 
دیگران را سرزنش می کنند.

۴ - هدِف دیکتاتوری »تخریِب عقِل سلیم« و تقویِت «تقّدِس فرمان ُبرداری« 
است.

۵ - در دیکتاتوری ها وفاداری به شخِص دیکتاتور مهم ترین وظیفه است، و 
»پاداِش وفاداری« بیش از »پاداِش توانایی« است. 

۶  - دیکتاتورها بر نیروهای قضایی، نظامی، امنیتی، پلیس، بازجویان و 
شکنجه گران متکی اند. 

۷ - دیکتاتورها با برچسب هایی همچون »جاسوس، خائن و فتنه گر« 
مخالفان شان را متهم می کنند و در سطِح ملی بگیر و ببند راه می اندازند و 

g .دگراندیشان را در تلویزیون حکومتی مجبور به اعتراف می کنند
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اسالم دین صلح و دوستی!
نویسنده: ناشناس

دین : اسالم
خدا : اهلل

قبله : کعبه
کتاب : قرآن

پیامبر : محمد ابن عبداهلل
فرقه هایش : 

اباحیه/اباضیه/ابراهیمیه/احمدیه/اسماعیلیه/اسواریه/اشاعره/اهل حدیث/
اهل حق/اهل/حدیث شیعه/اهل سنت/بابکیه/باقریه/براهمه/برغوثیه/برقعیه/

برکوکیه/بسلمیه/بقلیه/بکریه/بومسلمیه/تناسخیه/ثنویه/جارودیه/جبریه/
جریریه/جنبالطیه/جهمیه/جواربیه/جوالیقیه/حبشیه/حربیه/حروریه/حروفیه/

حسنیه/حسینیه/حشویه/حلمانیه/حلویه/حماریه/حنابله/حنفیه/خداشیه/
خرمدینیه/خشبیه/خوارج/دروزیه/دونمه/دیوبندیه/رافضیه/راوندیه/رفاعیه/

زنادقه/زیدیه/سبائیه/سبطیه/سلفیه/شافعیه/شعوبیه/شیخیه/شیعه/امامیه 
/واقفیه/اسماعیلیه/اثنا عشریه/۲۲ امامیه/طحاویه/ظاهریه/عثمانیه/عدلیه/

عزمیه/علویه/عیساویه/غالت شیعه/فاضلیه/قادیانیه/قدریه/قرامطه/قزلباشیه/
گنوسیه/کرامیه/کیسانیه/ماتریدیه/مالکیه/محکمه/مرجئه/مشبهه/مطرفیه/

معتزله/معدومیه/معطله/مفوضه/منصوریه/مهدویان/مهلبیه/نصیریه/نقطویه/
واقفیه/وحدت اسالمی/وهابیت/یزیدیه/قرآنیان.
تازه موارد زیر هم درعصر حاضر اضافه شده اند :

داعش/طالبان/القاعده/بوکو حرام/النصره/حزب اهلل/انصاراهلل/فرقان/فرقه غرویه/
فرقه مصباحیه/فرقه بهائیه/فرقه وهابیت/مجاهدین خلق/مجاهدین انقالب/

اصالح طلبان/اصول گرایان/خطی سه ها/خط  امامی ها/دلواپسان/هیئت 
موتلفه/فرقه انصار اهلل/فرقع حشد الشعبی/فرقه شیرازی/گروه/المهدی عراق/

گروه جیش العدل/فرقه دراویش/گروه المهدی.
نکته مهم : تمام این فرقه ها پیرو یک خدا، یک پیامبر، یک قبله و یک کتاب 
هستند اما هیچکدامشان همدیگر را قبول نداشته و دیگری را جهنمی می نامد.

هر چند مذهب اسالم ، در اصل دین صلح است، صلح و صفا!
۶۱۰ میالدی: پیامبر در غار حرا جبرئیل را مالقات می کند )اولین وحی(.
۶۱۳ میالدی: پیامبر ادعای پیامبری اش را اعالم می کند )دومین وحی(.

۶۲۲ میالدی: پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت می کند.
۶۲۳ میالدی: جنگ ودان

۶۲۳ میالدی: جنگ صفوان
۶۲۳ میالدی: جنگ ذوالعشیر
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۶۲۴ میالدی: جنگ بدر
۶۲۴ میالدی: جنگ بنی سلیم

۶۲۴ میالدی: جنگ بنی قینقاع
۶۲۴ میالدی: جنگ سویق

۶۲۴ میالدی: جنگ بنی قطفان
۶۲۴ میالدی: جنگ بحران

۶۲۵ میالدی: جنگ احد
۶۲۵ میالدی: جنگ حمراء االسد
۶۲۵ میالدی: جنگ بنی النضیر
۶۲۵ میالدی: جنگ ذات الرقاع
۶۲۶ میالدی: جنگ بدر االخره

۶۲۶ میالدی: جنگ دومه الجندل
۶۲۶ میالدی: جنگ بنی المصطلق

۶۲۷ میالدی: جنگ خندق
۶۲۷ میالدی: جنگ بنی قریظه
۶۲۷ میالدی: جنگ بنی لحیان

۶۲۷ میالدی: جنگ غیبه
۶۲۷ میالدی: جنگ خیبر

۶۳۰ میالدی: نبرد فتح مکه
۶۳۰ میالدی: جنگ حنین
۶۳۰ میالدی: جنگ تبوک

۶۳۲ میالدی: پیامبر فوت می کند
پیامبر مهربانی ها در طی تنها ۲۲ سال پس از مبعث گهربار خود 27 مرتبه جنگید 

تا ثابت کند برای صلح آمده است!
وبعداز آن اصحاب بزرگوارشان ادامه دادند:

۶۳۲ میالدی: ابوبکر، پدرزن پیامبر، و عمر حرکتی نظامی را آغاز می کنند تا اسالم 
را به تمام بالد صادر  کنند.

۶۳۳ میالدی: جنگ در عمان
۶۳۳ میالدی: جنگ حضرموت.

۶۳۳ میالدی: جنگ کازیما
۶۳۳ میالدی: جنگ والجه
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۶۳۳ میالدی: جنگ اولیس
۶۳۳ میالدی: جنگ عنبر
۶۳۴ میالدی: جنگ بصره

۶۳۴ میالدی: جنگ دمشق
۶۳۴ میالدی: جنگ اجنادین.

۶۳۴ میالدی: مرگ ابوبکر و به خالفت رسیدن عمر
۶۳۴ میالدی: جنگ نمارق

۶۳۴ میالدی: جنگ سقطیه
۶۳۵ میالدی: جنگ جسر

۶۳۵ میالدی: جنگ بویب
۶۳۵ میالدی: فتح دمشق.

۶۳۵ میالدی: جنگ فحل
۶۳۶ میالدی: جنگ یرموک

۶۳۶ میالدی: جنگ قادسیه
۶۳۶ میالدی: فتح مدائن

۶۳۷ میالدی: جنگ جلوالء.
۶۳۸ میالدی: جنگ یرموک.

۶۳۸ میالدی: مسلمانان رومی ها را شکست می دهند و وارد جارالسالم می شوند.
۶۳۸ میالدی: فتح جزیره.

۶۳۹ میالدی: فتح خوزستان و حرکت به سوی مصر.
۶۴۱ میالدی: جنگ نهاوند

۶۴۲ میالدی: جنگ ری در ایران
۶۴۳ میالدی: فتح آذربایجان

۶۴۴ میالدی: فتح فارس
۶۴۴ میالدی: فتح خاران.

۶۴۴ میالدی: عمر کشته می شود، عثمان خلیفه می شود.
۶۴۷ میالدی: فتح جزایر قبرس

۶۴۸ میالدی: حمله به بیزانسی ها
۶۵۱ میالدی: جنگ دریایی علیه بیزانسی ها

۶۵۶ میالدی: عثمان کشته می شود، علی به خالفت می رسد.
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۶۵۸ میالدی: جنگ نهروان
۶۵۹میالدی .... جنگ صفین »اولین جنگ داخلی میان مسلمانان، علی و معاویه 

برای حکومت« 
۶۵۹ میالدی: فتح مصر

۶۶۱ میالدی: علی کشته می شود.
۶۶۲ میالدی: مصر به دست مسلمانان می افتد.

۶۶۶ میالدی: مسلمانان به سیسیل ایتالیا حمله می کنند.
۶۶۷ میالدی: محاصره قسطنطنیه

۶۸۷ میالدی: جنگ کوفه
۶۹۱ میالدی: جنگ دیرالجلیغ

۷۰۰ میالدی: حمالت نظامی به شمال افریقا انجام می گیرد.
۷۰۲ میالدی: جنگ دیرالجمیرا

۷۱۱ میالدی: مسلمانان به جبل الطارق حمله می کنند.
۷۱۱ میالدی: فتح اسپانیا

۷۱۳ میالدی: فتح ملتان )منطقه ای در پاکستان(
۷۱۶ میالدی: حمله به قسطنطنیه

۷۳۲ میالدی: جنگ در فرانسه.
۷۴۰ میالدی: جنگ نوبلز.

۷۴۱ میالدی: جنگ بگدورا در شمال افریقا
۷۴۴ میالدی: جنگ عین الجر
۷۴۶ میالدی: جنگ روپار ثوثا

۷۴۸ میالدی: جنگ ری.
۷۴۹ میالدی: جنگ اصفهان

۷۴۹ میالدی: جنگ نهاوند
۷۵۰ میالدی: جنگ زب

۷۷۲ میالدی: جنگ حنبی در شمال افریقا
۷۷۷ میالدی: جنگ ساراگوسا در اسپانیا

خوشبختانه همه هم با آغوش باز اسالم را پذیرفتند!
اما همه می دانیم که تا اسالم به جهان ثابت نکند که دین صلح است، دست از 

g .جنگیدن برنخواهد داشت
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خاطره ای دردناک از دکتر شاپور بختیار درباره 
جریانات روشنفکر نمای انقالب ۵۷

Boutimar نوشته شده در آوریل 23, 2011 به وسیله ی

 با مردگان خویش مروت کنید از آنک، او نیست تا جواب شما را بیاورد. 
ملک  الشعرای بهار. 

بازخوانی تاریخ - قسمت اول. 
سؤال: هنگامی که شما نخست وزیر شدید، تا چه اندازه از زد و بند ها و فعل و 

انفعاالت نوفل لوشاتو خبر داشتید؟
دکتر بختیار: من مامور اطالعاتی در نوفل لوشاتو نداشتم ولی میدانم که عده 
زیادی از ایرانیها، عده ای دانشجو و عده ای از کسانی که دگرگونی میخواستند 
و در وجود خمینی بدلیل اینکه این آدم سالیان دراز تبعید شده بود، یک قسم 

نقطه اتکا پیدا کرده بودند. کسانی هم برای کنجکاوی میآمدند و ایشان را 
میدیدند، من تقریبا تا یک ماه قبل از آن حتی صدای او را نشنیده بودم یعنی 

هیچ نواری از او نشنیده بودم. 
اما اگر درد را بخواهید، نوفل لوشاتو نبود. افرادی بودند که میآمدند آنجا، 

یک عده برای اینکه خودنمایی کنند و عده ای هم میآمدند که بگویند در این 
جریانات خدمت امام رسیدیم، که اگر کارش گرفت از این نمد کالهی ببرند. 

ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعا بزرگترین خیانت به 
ملت ایران بود، دسته ای است که به روشنفکر معروف بودند. لفظ خیانت را 

استفاده میکنم، چون باور دارم خیانت از آن روشنفکرانی بود که تشخیص 
ندادند و صالحیت این تشخیص را داشتند، که وقتی انسان طرفدار دموکراسی 
و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن 

بیرون بکشد، نباید دست به دامن آخوند بزند. 
 ... 

روزی ۳۲ استاد دانشگاه، که حاال یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا 
منفصل از کار هستند، در کتابخانه خود من جمع شده بودند. ۳۰ نفر آنها موافق 
دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها ۲ نفر مخالف. این مساله را کوچک 

نگیرید. آن افرادی که عامى بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. 
گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و 

نکردند. حکومت شاه بد بود؟ مسلما بد بود. قانون زیر پا گذاشته میشد؟ مسلما 
اینطور بود. باید یک دگرگونی در مملکت میشد؟ مسلما میبایست میشد. اما نه 

دفع بد به بدتر. 
g .۳۲ شاپور بختیار سی و هفت روز پس از ۳۷ سال، ص

دین نخبه گرا نیست، نه تنها نیست بلكه نخبگان را دشمن میدارد، خاصه 
نخبگان فكری را. حوزه دینی به عوام نظر دارد. صالبت دین نه در تعلیمات آن 
است نه در منفی گرایی زعمای آن، بلكه در آن است كه میتواند انرژی منفی 

خود را به عوام تزریق كند.
محمد رضا نیكفر
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گفتوگوی خواندنی فاالچی و قذافی
گرد آوری و ترجمه غالمرضا امامی

گزیده ای از مصاحبه ی اوریانا فاالچی روز نامه نگار مشهور ایتالیایی با سرهنگ قذافی رهبر لیبی. 
نقل شده از کتاب گفت گوهای اوریانا فاالچی

وقتی که با او مصاحبه میکردم به یاد فرمانش افتادم که به یک زیر دریایی 
مصری گفته بود، کشتی اقیانوس پیمای ملکه الیزابت که مملو از مسافر به 

سوی »تل آویو« می رفت، غرق شود. این فاجعه اتفاق نیفتاد، زیرا قبل از خروج 

اژدرها، فرماندهی زیردریایی با سادات مشورت کرده بود. هم چنین به روزی 
میاندیشم که او تصمیم گرفت »جلود« را برای خرید بمب اتمی به چین نزد 

»چوئن الی » بفرستد، ولی چوئن الی به او بمب اتمی نفروخت. 
اوریانا فاالچی، روزنامه نگار فقید ایتالیایی در زمان حیات خویش به نقاط 

مختلف جهان سفرهای متعددی کرد و با سیاستمداران و رهبران دنیا به گفت 
وگو نشست. وی در سفرهای خود به لیبی رفت و با دیکتاتور روانپریش این 
کشور نیز به گفت و گو نشست. این روزها که قذافی در حال انتقامگیری از 

ملت خویش است، خواندن گزیده هایی از این مصاحبه برای شناخت بهتر یک 
دیکتاتور، یاری خوبی میرساند. 

این مصاحبه در زیر چادری انجام گرفت که قذافی در آن سکونت داشت. 
مکانی در مرکز حکومت طرابلس. چادر پهناور و بزرگی که با پارچه های 

نفیسی تزیین شده بود و فرش های گران بها و مخده های بسیار بزرگ 
در چادر وجود داشت. با چراغ های الکتریکی به محیط، نور مناسب و هنر 

مندانه ای داده شده بود. دست چپ، تلویزیونی رنگی جا داشت. طبق 
معمول در تلویزیون ملت را با مشت های گره کرده نشان می دادند که 
نام قذافی را برزبان دارند و به او درود می فرستند. در مقابل در ورودی 

خیمه، چند نفری بخاری هیزمی را با رنج دائم، گرم نگاه می داشتند. 
او به عکس هایش خیلی اهمیت می دهد. خیلی دوست دارد او را رهبر انقالب 
بنامند. رهبر انقالب یک لباده ی سفید نخی نازک به تن داشت، حاشیه هایش 

بن علی، صالح، قذافی و مبارک
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طالیی بود. مثل یک آدم بدوی. مثل »پیتر اتول« در فیلم »لورنس عربستان«. 
قذافی فکر میکند که خیلی خوش تیپ و دوست داشتنی است. او هرگز نمی 
پذیرد که دیگران او را نمی پسندند. پایش را با چکمهای پاشنه دار گران بهایی 

از چرم نازک و لطیفی پوشانده بود. حرکاتش خیلی قاطع بود. مثل پادشاهی که 
دنیا را تغییر داده باشد. به نظر می رسد که محیط و زندگی خارج از این قلعه را 
فراموش کرده است. قلعه ای که دور تا دورش سربازان تا دندان مسلح هستند. 

خارج از قلعه، شهری است که در آن بدبختی جریان دارد، شهری است که با 
آمدن دو قطره باران تلفن ها از کار می افتد و خیابان ها دریاچه میشود. قذافی 
با یک کودتای آمریکایی به قدرت رسید، اما بالفاصله آمریکایی ها را بیرون کرد. 

یک کتابچه ای در ابعاد هشت در پنج سانتی متری نوشته و با این کتابش به 
دموکراسی و پارلمان تف میکند. در این کتاب نوشته که زن ها فقط برای شیر 
دادن به بچه ها به دنیا می آیند. اگر مادرها به بچه هایشان شیر ندهند، بچه 

ها مثل جوجه های ماشینی که گوشت های بی مزه دارند، رشد خواهند کرد. 
اسم این کتاب را »کتاب سبز« گذاشته. او از رنگ سبز خوشش می آید. پرچم 

لیبی سبز است. دستمال هایی هم که با آن دماغش را می گیرد سبز است. 
وقتی که با او مصاحبه میکردم به یاد فرمانش افتادم که به یک زیر دریایی 
مصری گفته بود، کشتی اقیانوس پیمای ملکه الیزابت که مملو از مسافر به 

سوی »تل آویو« می رفت، غرق شود. این فاجعه اتفاق نیفتاد، زیرا قبل از خروج 
اژدرها، فرماندهی زیردریایی با سادات مشورت کرده بود. هم چنین به روزی 
میاندیشم که او تصمیم گرفت »جلود« را برای خرید بمب اتمی به چین نزد 

»چوئن الی » بفرستد، ولی چوئن الی به او بمب اتمی نفروخت. 
راستی می دانستید که این قدر نچسب هستید؟ این قدر کم دوست تان دارند؟
)با سر و صدای غافل گیر کننده ای جواب می دهد(: من را کسانی که ضد آزادی 

و ضد خلق هستند دوست ندارند. برعکس مبارزین راه آزادی و توده ها مرا 
دوست دارند، همیشه و در همه جا. من یک رئس جمهور و یا وزیر نیستم. من 
رهبر انقالبم. من به فلسفه ی آزادی، مبارزه و کتاب سبزم مشغولم. و اگر شما 
می خواهید چهره ی من را بشناسید باید راجع به کتاب سبزم از من بپرسید. 

بسیار خوب از انقالب صحبت میکنیم و از کتاب سبز. کدام انقالب؟ من هرگز 
خسته نمی شوم که به یاد بیاورم پاپادوپولوس، موسولینی و پینوشه هم دم 

از انقالب می زدند. انقالب هنگامی است که توسط توده ها انجام بگیرد. به 
این انقالب، می گویند یک انقالب مردمی. و نیز انقالبی که دیگران انجام دهند 
اما بیانگر خواست توده ها باشد. آن هم انقالبی مردمی است. مردمی است به 

خاطر اینکه هم حمایت توده ها را دارد و هم خواست آن ها را بیان میکند. 
حرف هایتان خیلی روشن نیست. می شود مثالی بزنید؟

لیبی، ایران و ویتنام. آن چه در سپتامبر 1969 در لیبی اتفاق افتاد، یک انقالب 
نبود، یک کودتا بود. درست است یا نه؟

ولی بعد انقالب شد. من کودتا کردم و کارگران انقالب. کارگران کارخانه ها را 
اشغال کردند. به جای حقوق شریک شدند. سیستم اداری شاهی را از بین بردند 

و کمیته های خلقی درست کردند. خالصه، خودشان، خودشان را آزاد کردند. 
همین کار را هم دانشجویان کردند. به طوری که امروز در لیبی فقط مردم 

حاکمیت میکنند و بس. 
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چه طور هر جا که میرویم فقط تصویر شما را می بینیم؟ حتی در مقابل کلیسای 
کاتولیک ها که حاال انبار شده، تصویر بزرگ شما با لباس نظامی نصب شده 

است. به این ترتیب همه جا عکس شماست. در خیابان ها، مغازه ها، ادرات. در 
هتل من حتی بشقاب هایی نقره ای می فروشند که تصویر شما در آن است. 

به من چه ربطی دارد؟ مردم این طور می خواهند. 
شما خیلی چیزها را ممنوع می کنید. کاری جز ممنوع کردن ندارید. شما چه طور 

پرستش تان را ممنوع نمی کنید؟ در هر لحظه ای که تلوزیون را روشن کنیم، 
توده ها را می بینیم که با مشت های گره کرده فریاد می زنند: قذافی. 

من چه کار می توانم بکنم؟
هیچ چیز. من هم وقتی کوچک بودم، چنین صحنه ای را برای موسولینی می دیدم. 

این یک تهمت بزرگ است و جواب دقیقی می خواهد. هیتلر و موسولینی از 
حمایت توده ها برای حکومت شان استفاده می کردند. ولی من از حمایت مردم 

برای کمک به مردم استفاده میکنم. من کاری نمی کنم جز اینکه برای مردم پیام 
بفرستم خودتان حکومت را در دست بگیرید. به همین خاطر هم مرا دوست 

دارند. بر عکس هیتلر که می گفت »همه کار برای شما می کنم« من می گویم 
»شما خودتان همه کار بکنید.« 

جناب سرهنگ، اگر شما را این اندازه دوست دارند، چرا این همه از خودتان محافظت 
می کنید؟ قبل از اینکه من به اینجا بیایم، سه بار سربازان آماده ی شلیک جلوی مرا 

گرفتند. یک تانک هم دم در ورودی لوله هایش به طرف خیابان است. 
فرامومش نکنید که اینجا یک پایگاه نظامی است. و تازه، تعبیر شما از این همه 

محافظت چیست؟
معلوم می شود که شما در کشور خودتان هم محبوب نیستید. 

با لبخند جواب می دهد - شما اول می گویید که من از سوی توده ها حمایت 
می شوم، بعد می گویید از خودم خیلی محافظت میکنم. چرا ضد و نقیض 

صحبت می کنید؟
نه برای ترس است. ملت از ترسش شما را تحسین میکند و شما هم از ترس 

مواظب خودتان هستید. 
به نظرم نتیجه گیری عجیبی است. یک نتیجه گیری برای یک دیکتاتور. 

میبینم که شما خودتان را یک دیکتاتور می دانید جناب سرهنگ، نه رئیس 
جمهور، نه وزیر! ممکن است به من بگویید که شما چه کاره هستید؟
من رهبر انقالب هستم. معلوم است که کتاب سبزم را نخوانده اید. 

برعکس آن را خوانده ام. می توان یک ربع ساعت آن را خواند. به نظرتان نمیآید 
که کتابتان خیلی کوچک باشد؟

شما هم حرف سادات را تکرار میکنید. چون که او می گفت، کتاب من کف 
دست جا می گیرد. 

سادات درست می گوید. برای نوشتن آن، چه قدر وقت گذاشتید؟
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سال های زیاد، قبل از پیدا کردن راه حل نهایی. روی تاریخ بشریت، جنگ های 
گذشته و حال خیلی تعمق کرده ام. 

جدًا؟ پس چگونه این نتیجه را گرفتید که دموکراسی یک سیستم دیکتاتوری 
است. پارلمان تحمیلی است. انتخابات یک نیرنگ است. این ها مسائلی است 

که در آن کتاب کوچک نوشته اید و مرا متقاعد نمی کند. 
برای اینکه خوب مطالعه اش نکردید. سعی نکرده اید که بفهمید جماهیریه 

یعنی چه. شما باید در لیبی سکونت داشته باشید و مطالعه کنید که چگونه 
کشوری دولت ندارد، مجلس ندارد و اعتصابات هم درآن وجود ندارد. چنین 
کشوری، جماهیریه لیبی است. در جماهیریه هیچ کس انتخاب نمی شود. 

انتخابات و نمایندگی وجود ندارد. چقدر شما غربی ها سنتی هستید. شما فقط 
دموکراسی و جمهوری را می فهمید. حتی آماده ی پذیرش زمان حال، زمان توده 
ها و مردم نیستید. قبال دوران پادشاهی بود و بعد مبارزه ی انسان ها. جمهوری 

را دولت ها و رئبس جمهور ها به وجود آوردند. حاال بشریت این مرحله ی دوم را 
گذرانده و راه حل نهایی یعنی جماهیریه را به وجود آورده است. 

پس مخالفین کجا جا دارند؟
کدام مخالف؟ وقتی همه عضو کنگره ی خلق هستند، چه احتیاجی به گروه های 
مخالف است؟ مخالفت با چه چیزی؟ مخالفت با دولت معنی دارد و اگر دولت از 
بین برود و مردم خودشان حکومت کنند، دیگر با چه کسی مخالفت می شود؟ با 

چیزی که وجود خارجی ندارد. 
به هر حال من مخالف هستم. 

مخالف چه کسی؟
مخالف شما. برای اینکه جماهیریه مرا متقاعد نمی کند، و حاال که مخالفت 

میکنم شما با من چه می کنید؟ مرا دستگیر کرده و اعدام می کنید؟
صبورانه گفت: مسیر تاریخ بشریت را مطالعه کنید. آیا این نیست که بشر 

همیشه می خواسته به قدرت برسد؟ بله یا نه؟ با جماهیریه بشریت به قدرت 
می رسد. خواب و خیال به تحقق می پیوندد و مبارزه تمام می شود. 

برای شما ممکن است تمام شده باشد اما برای من نه. من می خواهم بدان چه 
بر سرم می آید اگر جماهیریه را نفی کنم؟

شما نمی توانید جماهیریه را نفی کنید. جماهیریه سرنوشت جهان است. حاکمیت مردم، 
مرحله ی نهایی است. در همه دنیا سرانجام به همت کتاب سبز روز انقالب فرا خواهد 

رسید. مردم قدرت را به دست می گیرند و راهنمای آنها کتاب سبز خواهد بود. 
جناب سرهنگ در تمام این داستان آیا جای کوچکی برای آزادی هست؟

آزادی؟ کدام آزادی؟ این خودش آزادی است. تنها آزادی واقعی همین است. چه 
طور چنین سوالی را از من می کنید؟

برای اینکه سال گذشته خواندم که شما چهل نظامی را تیر باران کردید، چون آنها 
مخالف جماهیریه بودند. در سال 1977 هم پنجاه و پنج تن دیگر را به همین دلیل 

اعدام کردید. چندی پیش هم خواندم که در بنغازی در یک میدان عمومی، تعدادی 
از دانشجویان مخالف کتاب سبز را به دار کشیدید. 
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همین چیزهاست که اعتماد مرا از غرب سلب می کند. چرا این حرف های غیر واقعی 
را می نویسند؟

چه کسی می داند؟ شاید آدم های حسود این ها را می نویسند. جناب سرهنگ 
آیا واقعا این کتابچه ی سبز دنیا را عوض خواهد کرد؟

بدون شک. کتاب سبز محصول مبارزه ی بشریت است. کتاب سبز راهنمای 
بشریت به سوی استقالل است. کتاب سبز انجیل است. یک انجیل جدید. انجیل 

دوران معاصر، دوران مردم. 
شما زیاد هم فروتن نیستید؟

نه، اصال فروتن نیستم. برای اینکه می توانم در مقابل هجوم دنیا بایستم. برای 
اینکه با کتاب سبزم تمام مسائل بشر و جوامع را حل کرده ام. یک کلمه آن می 

تواند دنیا را یا نابود کند یا نجات دهد. کارتر می تواند در جهان جنگ به راه 
بیندازد، ولی برای دفاع در جهان سوم کتاب سبز کافی است. کتاب سبز من. یک 

کلمه ی کتاب سبز می تواند دنیا را منفجر کند و ارزش ها را تغییر دهد. 
جناب سرهنگ می توانم آخرین سوالم را مطرح کنم؟

بله. ولی کوتاه باشد. 
شما به خدا اعتقاد دارید؟

روشن است. البته، چرا چنین سوالی از من می کنید؟
g !برای این که فکر می کردم شما خود خدا هستید

 

در فرهنگ ژاپنی مفهومی به نام گناه وجود ندارد تنها مفهوم 
بازدارنده در اونجا، »شرمندگی« است. واسه همینه که اگر کسی 

درست کارش و انجام نده، پیش مردم شرمنده میشه، حتی ممکنه 
که برای این شرمندگی نیز دست به خودکشی بزنه، چون دیگه چیزی 

برای از دست دادن نداره ...
بیدینان ژاپنی
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تصادفی بودن موجودیت هستی
سایت رادیو فردا، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

استیون هاوکینگ، فیزیکدان و فضا شناس سرشناس بریتانیایی در یک مصاحبه اختصاصی با 
روزنامه گاردین دیدگاه های خود را در مورد مرگ، دالیل وجود انسان و تصادفی بودن موجودیت 

هستی و بشر را تشریح کرده است. 
استیون هاوکینگ، می گوید اعتقاد به وجود بهشت و یا نوعی از حیات پس از مرگ 
در حقیقت »افسانه ای« است برای مردمانی که از مرگ می هراسند. او با صراحت می 

گوید که پس از آخرین فعالیت مغز انسان دیگر حیاتی برای وی وجود ندارد. اعالم 
این نظر نشانی از مخالفت صریح وی با توجیحات دینی در این زمینه است. 

استیون هاوکینگ، از سن ۲۱ سالگی به بیماری شدید فلج اعصاب مبتال شد. وی 
برای دوره ای تحت تاثیر این بیماری به شدت بد بین بود ولی در نهایت به این 

نتیجه رسید که با وجود همه تردیدها و بی اطمینانی از ادامه زندگی باید از تمام 
لحظات زندگی لذت ببرد. 

وی می گوید: »در ۴۹ سال گذشته من همواره با احتمال وقوع یک مرگ زودرس 
زندگی کرده ام. من از مرگ نمی ترسم ولی عجله ای هم برای مردن ندارم. از 

نظر من مغز مثل کامپیوتری است که با از کار افتادن قطعات آن از حرکت باز 
خواهد ایستاد. چیزی به عنوان بهشت و یا حیات پس از مرگ وجود ندارد. این 

یک داستان افسانه ای برای کسانی است که از تاریکی مرگ می هراسند.« 
روزنامه گاردین می افزاید که اظهار نظرهای استیون هاوکینگ، از آنچه که در کتاب خود 

در سال گذشته نوشته بود فراتر می رود. وی در کتاب آخر خود به نام »طرح عظیم« 
اعالم کرد که برای توضیح عالم هستی نیازی به وجود یک آفریدگار مطلق نیست. 

این کتاب واکنش گروهی از پیشوایان دینی را برانگیخت که هاوکینگ، را به 
»کفر گویی« متهم کردند. برخی از دانشوران نیز دیدگاه های وی را تفسیری 

شخصی از علوم تجربی دانسته و اعالم کردند که هاوکینگ به عنوان یک 
دانشمند نمی تواند وجود یا عدم وجود خدا را ثابت کند. 

کتاب استیون هاوکینگ، به نام »تاریخ فشرده ای از زمان« که در سال ۱۹۸۸ 
انتشار یافت حدود ۱۰ میلیون نسخه فروش رفت و وی را به یک چهره علمی 

مشهور بدل ساخت. در آن کتاب وی می گوید: »اگر دانشمندان بتوانند 
محاسبات و فرضیه های الزم برای توضیح هر پدیده و ماده موجود در هستی را 

کشف و تنظیم کنند در آن صورت بشر خواهد توانست فکر خدا را بخواند.« 
در پاسخ به سئوال »رسالت انسان چیست و آدمی چگونه باید زندگی کند؟« 

استیون هاوکینگ می گوید: »ما باید به دنبال آن باشیم که از اعمال خود 
بزرگترین ارزشها را بیافرینیم.« به عنوان مثال او به موارد مهمی از دستاوردهای 
علمی مثل دوگانگی »دی ان ای« )DNA( و یا معادالت پایه ای علم فیزیک اشاره 

کرده و چنین پیشرفت هایی را رسالت و ارزش زندگی بشری می داند. 
وی تاکید می کند که ارزش علوم و دانستن در این است که جهان هستی فقط به 

این وسیله شناخته می شود. از نظر وی شکل گیری کائنات، منظومه ها و سیاره ها 
روندی نامنظم و بی مقدمه است و بنابراین موجودیت انسان روی کره زمین یک امر 

g .تصادفی است
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 ساختارهای مردساالری در ایران
 چقدر عمیق و ریشه داره

نویسنده: ناشناس

صندلی جلوی تاکسی نشسته ام. از آریاشهر به سمت پونک. دختری خوشپوش 
و آرایش کرده، حدود 27، 28 ساله موبایل به گوش دست تکان میدهد و سوار 

میشود. دارد با دختری دیگر )که فهمیدم اسمش »مرضیه« است!( با داد و هوار 
حرف میزند. رسمن »داد« میزند ها! ظاهرن ماجرا اینطور است که دختر سومی 

راجع به این دختر سوار تاکسی حرفی زده و با خانوادهاش تماسی گرفته که او را 
اینطور عصبی کرده. فهمیدم که متأهل هم هست. آن دختر سوم مطلقه است 

ظاهرًا. بلند بلند فحشهای خواهر و مادر دار میدهد: 
»خواهر  ...  ، من میدونم چیکارش کنم. دهنشو  ... «. 

چند لحظه بعد ماجرا جالبتر هم میشود: 
خیال کرده عوضی! زنگ میزنه خونه ی ما؟ تو بگو اگه آدم بودی شوهرت طالقت 

نمیداد بدبخت مادر  ... ! حاال من قسم خودم جان بابام که یه دهنی از این 
صاف کنم! زنگ میزنم خونه ی این پسره که دور و برش میگرده میگم این پرده 

نداره! صب کن حاال!
باید پیاده بشم. اما دلم میخاد باز بشنوم! حیف که دیرم شده. 

با خودم فکر میکنم: عمق تسلط مردساالری در یه جامعه از کتک زدن زنها، از 
حبس کردنشون در خونه، از منع کردنشون از تحصیل یا اشتغال مشخص نمیشه. 
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عمقش اونجایی مشخص میشه که خود یه زن، خودش رو از دید و چشم و 
پشت عینک یه مرد ببینه. یعنی »درونی کردن« ارزشهای مرد ساالرانه. یعنی 
وقتی میخوای خودت رو ارزیابی کنی که زیبایی یا نه، از مالکهای مرد پسند 

استفاده کنی، به این فکر کنی که »پسرها چه اندام و پوشش دخترانه ای رو 
بیشتر میپسندند این روزها؟« و خودت رو با این مالک محک بزنی و هماهنگ 

کنی. جایی عمق این ساختار مردساالرانه مشخص میشه که حتی فحشهات )بی 
اونکه به معناش فکر کنی( در قبال یه همجنسات، فحشهای تحقیر آمیز مردانه 
باشه. اونجایی معلوم میشه که مالک »خوب بودن« و با عرضه بودن، طالق داده 
نشدن از طرف یه مرد باشه! اونجایی معلوم میشه که یه زن برای تهدید یه زن 

دیگه، از اهرم بینهایت مردانه ای مث »بکارت« و »پرده« استفاده کنه. 
g .اینها نشون میده که ساختارهای مردساالری در ایران چقدر عمیق و ریشه داره

دین نخبه گرا نیست، نه تنها نیست بلكه نخبگان را دشمن میدارد، خاصه 
نخبگان فكری را. حوزه دینی به عوام نظر دارد. صالبت دین نه در تعلیمات آن 
است نه در منفی گرایی زعمای آن، بلكه در آن است كه میتواند انرژی منفی 

خود را به عوام تزریق كند.
محمد رضا نیكفر
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تجاوز جنسی چیست؟
نویسنده: ناشناس

تحقیق در مورد صحت و سقم با خوانندگان. 
تجاوز جنسی چیست؟ آیا در اسالم تجاوز جنسی به زنان و کودکان به رسمیت 

شناخته شده است؟
به هرگونه رابطه جنسی که بدون رضایت یکی از طرفین صورت گیرد، تجاوز 
نامیده می شود. تجاوز می تواند بر اساس زور یا تهدید صورت گیرد. طبق 

تعریف علمی، رابطه جنسی با کودکان تجاوز محسوب می شود، چون کودکن 
هنوز به سطحی از شعور و تعقل نرسیده اند که برای رابطه جنسی رضایت بدهند 

یا ندهند. 
تجاوز جنسی به معنی انجام عمل جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز 
جنسی در حقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست؛ بلکه در عین حال 

حمله معنوی و حمله به شأن انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم 
میگردد. 

در تجاوز یک جنایتکار برای رسیدن به لذت جنسی، شخصیت، روان و جسم یک 
انسان قربانی و بی دفاع را می شکند. 

چرا تجاوز جرم و جنایت بزرگی محسوب می شود: 
تجاوز غیر از اینکه برای قربانی از نظر جسمی بسیار دردناک و نوعی شکنجه است، 

از لحاظ روانی نیز آثار مخرب زیر را برای قربانی این جنایت در پی خواهد داشت: 
— زوال شخصیت

— بازبینی تجاوز در افکار، خاطرات، یا کابوس ها
— پرهیز از کارها، مکان ها، افکار و/یا احساساتی که تجاوز را یادآوری می کنند

— اضطراب یا افزایش هشیاری )دشواری در به خواب رفتن، تمرکز و ... (
— پرهیز از زندگی اجتماعی

متجاوز می تواند همسر قربانی باشد: تجاوز می تواند از طرف همسر قربانی 
صورت گیرد، یعنی وجود پیوند زناشویی به مرد این اجازه را نمی دهد که به 

همسر خود تجاوز کند. 
حال با این تعریف مشخص از تجاوز، به وجود مساله تجاوز در اسالم می پردازیم.

در اسالم اصوال زن به عنوان یک انسان کامل به رسمیت شناخته نشده است 
و اجازه تجاوز به زنان به صورت کامال رسمی چه در سنت پیامبر اسالم و چه در 

قرآن صادر شده است. 
با هم مروری کوتاه بر این مساله خواهیم داشت: 

مجوز رسمی قرآن برای تجاوز به زنان شوهر دار: 
در آیه 24 سوره نسا، به صراحت قران اجازه می دهد به زنانی که اسیر می شوند، 

حتی اگر شوهر نیز داشته باشند، تجاوز صورت گیرد، 
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ا َوَراء  َساء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأیَماُنُكْم ِكَتاَب اهلّلِ َعَلیُكْم َوُأِحلَّ َلُكم مَّ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِّ
ْحِصِنیَن َغیَر ُمَساِفِحیَن ﴿۲۴ النسا﴾.  َذِلُكْم َأن َتْبَتُغوْا ِبَأْمَواِلُكم مُّ

ترجمه: و ]همچنین  بر شما حرام شده است[ زنان شوهردار، مگر ملك یمین 
]كنیز[تان، این فریضه الهى است كه بر شما مقرر گردیده است.  ﴿۲۴ النسا﴾. 

این آیه می گوید شما می توانید به کنیز خود تجاوز کنید، حتی اگر شوهر داشته باشد. 
نکات ذیل در این میان قابل تامل است: 

— اصوال زنان که در جنگ مشارکت ندارند، مسلمانان وقتی به جایی حمله می 
کردند، مردان را می کشتند و زنان را به کنیزی می بردند و استدالل آنها این بود 

که این زنان ساکن دارالحرب هستند. یعنی به صرف ساکن بودن در یک مکان 
در این دین الهی، منجر می شود که یک انسان از مقام انسانیت پایین بیاید و 

تبدیل به یک کاال مانند یک گونی پیاز شود. 
— حال اگر یک خانواده کامل )یعنی هم مرد و هم زن( به اسارت مسلمین 

درآیند، تبدیل به یک برده می شوند و صاحب آنان که یک مسلمان است، می 
تواند طبق قرآن به زن شوهر دار فوق، همبستری یا بهتر است بگوییم تجاوز 

کند. 
— تصور کنید که خانواده ای مشغول زندگی در بالد دارالکفر هستند، بعد ناگاه 

لشکر مسلمین به آنها حمله می کند و آنها تبدیل به برده می شوند. آن مسلمان 
صاحب آن خانواده، مجاز است به آن زن، در حالی که شوهرش زنده است، 

تجاوز کند. 
آیه ۲۲۳ سوره بقره، مجوز رسمی تجاوز مرد به همسر خود: 

در سوره بقره آیه ۲۲۳، قرآن به صراحت زنان را ملک و کشتزار مردان معرفی می 
کند و البته نحوه ای که در این آیه از زنان یاد می شود، نگاه اسالم را به زنان به 

خوبی نشان می دهد. 
ُموْا أَلنُفِسُكْم  ُكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ سوره بقره آیه ۲۲۳: ِنَسآُؤُكْم َحْرٌث لَّ

ِر اْلُمْؤِمِنیَن.  اَلُقوُه َوَبشِّ ُكم مُّ ُقوْا اهلّلَ َواْعَلُموْا َأنَّ َواتَّ
ترجمه: زنانتان کشتزار شما هستند. هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید. 
و برای خویش از پیش چیزی فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او 

خواهید شد. و مومنات را بشارت ده. 
در این آیه، به شکلی کامال مشخص قرآن از زنان به عنوان کشتزار مردان یاد 

می کند و این اجازه را می دهد که به هر شکلی که میخواهند با زنان خود 
رابطه جنسی برقرار کنند. با توجه به اینکه هیچ جای قرآن و یا احادیث و 

سنت پیامبر، چیزی به نام رضایت زن وجود ندارد، به راحتی می تواند دید 
که قرآن به شکلی اجازه تجاوز شوهر به همسر خود را می دهد. 

البته به صورت مشخص هیچ کسی برای وارد شدن به زمین و ملک خود، از 
مزرعه خود اجازه نمی گیرد! این آیه یعنی مجوز رسمی تجاوز به همسر. 

همانطوری که می دانیم یکی از مهمترین منابع اسالم، سنت پیامبر است )که 
چگونه رفتار کرده است( و رفتار او منبع قانون گذاری در اسالم است. زمانی که 
پیامبر اسالم به آزار کودکان می پردازد، دیگر عجیب نیست که می بینم آیت 
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اهلل خمینی هوسرانی با بچه شیرخواره را نیز حتی مجاز می شمارد )در کتاب 
تحریر الوسیله(. 

— مسئله ۲۴۱۰ در رساله آیت اهلل خمینی: 
— اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پیش از آنكه نه سال دختر تمام شود، 

با او نزدیكى و دخول كند، چنانچه او را افضا* نماید هیچ وقت نباید با او نزدیكى كند. 
— تحریر الوسیله مسئله 12: 

كسیكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینكه 
زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و اما سایر كام گیریها از قبیل لمس بشهوت 
و آغوش گرفتن و تفخیذ** اشكال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از 
نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغیر از گناه چیزى بر او نیست، و 

اگر كرده باشد یعنى مجراى بول و مجراى حیض او را یكى كرده باشد و یا مجراى 
حیض و غائط او را یكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در 

صورت دوم حكم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از 
همسرى او بیرون نمى شود در نتیجه همه احكام زوجیت بر او مترتب مى شود 

یعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد ... 
*افضاء یعنی یکی شدن مجرای حیض و غائط. 

**تفخیذ یعنی شهوت رانی کردن با ران. 
به دیگر عبارت، در اسالم آزار کودکان عملی زشت دانسته نمی شود کامال 

قانونی محسوب می شود. 
تمکین زن از مرد، تجاوز رسمی خانوادگی: 

در اسالم )خصوصا شیعه(، اصلی وجود دارد به نام تمکین زن از شوهر، یعنی 
اینکه زن باید هر موقع که شوهرش از او درخواست جنسی داشت، اطاعت کند، 

در صورت عدم اطاعات، به صورت رسمی از حداقل حقوق زناشویی خود محروم 
می شود و اصطالحا ناشزه خوانده می شود!

این سوال و جواب در سایت رسمی حوزه عملیه آمده اسـت: 
س: آیا این موضوع که زن باید در عمل زناشویی از شوهر خود تمکین کند، حدی 

دارد؟ یا اینکه به طور نامحدود هر گاه شوهر خواست، باید زن تمکین کند؟
g .ج: هر گاه شوهر بخواهد، زن باید تمکین کند

نماز زیاده خواندن کار پیر زنان است
روزه فزون داشتن صرفۀ نان است

حج نمودن تماشای جهان است
اما نان دادن کار مردان است

خواجه عبداهلل انصاری
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 سالم کردن گاه رسمیتی میدهد که
 نمیشود از دل حرف زد

نوشته ای از پیمان معادی بازیگر نقش نادر در فیلم جدایی نادر از سیمین

 .
بگذارید آخرین ردیف سینما نشسته باشم و خیره به نقش آرایی شما روی پرده 

هایی که روزگاری نه چندان دور پاره اش میکردید حرف بزنم. 
ما نه گوسفندیم و نه خود را به خریت زده ایم. تنها تفاوتمان اینست که بلندگو 

ها را به شما داده اند و تماشاچیگری را به ما. پیش فروش کرده اند. شما 
میتازید و گرد و خاک میکنید  ... 

ما چشمهایمان از غبار ِشما و اشک هایمان ِگل میشود اما چیزی نمی توانیم 
بگوییم. نه اینکه آزادی بیان نداریم  ... چرا داریم، مشکل اینجاست که آزادی 

پس از بیان نداریم. 
روی سخنم با شماست که گیشه ها را در دست گرفته اید و آنقدر عوامل پشت 
صحنه دارید که سالی یک فیلم را ساخته تدوین و میکس کنید تا عید ها کنار 

سفره هفت سین برای فرزندانتان از خستگی های یکسال زحمت بگویید و آنها به 
شما افتخار کنند که چه مردانه دم از حقیقت میزنید. 

دلم از روزگاری میگیرد که »آدم برفی«، جرم بود. »مارمولک« به زیر پا ها خزید، 
گربه های اشرافی ایرانی در زیرزمین ها بایگانی شد. »دایره« را دو سال دور زدید 

و دم از سینمای خالق زدید. ناصر تقوایی این روز ها خاک میخورد. مخملباف پای 
ماندن نداشت  ... بهرام بیضایی با تمام دنیا قهر است. مسعود کیمیایی هنوز 

خواب اسطوره هایش را میبیند  ... پرویز فنی زاده که در خاک باشد، بهروز وثوق 
که ممنوعه و فاطمه معتمد آریا مفقود االثر. باید پرچمدار سینمای ما حامد 

کمیلی شود  ... باید مسعود دهنمکی اپرای مجلل در گیشه ها به راه بیندازد  ...  
باید فریدون جیرانی یک هفته شب نخوابی بکشد تا برنامه ترور شخصیت بازیگر 

های ما را بکشد. 
بگذار این فریاد نصفه ای باشد که از گلوی یک نسل بیرون پریده است. 

نسل ما را ببخشید. ما خواستیم نفهم بمانیم. نشد. به خدا نشد  ... 
وقتی »داش آکل« به غیرتمان زد  ... وقتی »قیصر« به پاشنه های خوابیده ی ما 

خندید  ... 
وقتی »مسافران« را نفس کشیدیم  ...  وقتی »هامون« را به جان نا خود 

آگاهمان انداختند  ... 
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دست ما که نبود. ما »گاو ِ« مهرجویی را دیده ایم که گاو نمانیم  ... 
ندانستیم از »باشو« هم غریبه ای کوچکتر میشویم. 

ما را ببخشید که طعم سینمای خوب را چشیده ایم  ... 
ما را ببخشید اگر دستهای لرزان اکبر عبدی در »مادر« از یادمان نرفت  ... 

اگر کمر خمیده معتمد آریای »گیالنه« را تا خوردیم  ... 
اگر با حاج کاظم »آژانس شیشه ای«، عذاب وجدان گرفته ایم  ... 

اگر در »مهاجر«، جبهه هایمان را دید زده ایم. اگر طعم ناب گیالس را چشیده 
ایم. 

اگر پای »بایسیکلران«، خوابمان گرفت و به خود فحش دادیم. 
اگر فریماه فرجامی را خندیدید و ما خاطراتمان آتشمان زد  ... 

شما اهل به خود آمدن نیستید، نبودید. اما بدانید سکوت ما از سر بی 
کسییست  ... 

مارا در این بی کسی ِگل گرفته اید و دل این نسل برای »ناخدا خورشید« ها تنگ 
است  ... 

ما خون دل میخوریم و بزرگان این سینما سکوت میکنند  ... 
شما هم میتازید  ... 

 آقای اخراجیها
آقای پایان نامه
آقای ضد سینما

اینجا هرچه شود.  هر چه باشد. هنوز ایران است. 
 کاش این نسل آنقدر غیرت داشته باشد تا گوش همیشه طلبکار شما را، به این 

 g ...  نوشته برساند
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من گرمم است 
دست نوشته ای از یکی از زنان جامعه ایران

من مدل نیستم. من مانکن نیستم تحریک کننده هم نیستم. من گرمم است 
...  برادر میفهمی؟ گرمم است. من فقط گرمم است برادر! امروز کم مانده 

بود از گرمای وسط ظهر، که داشتم برای خودم، مردم، برای دولت، برای کشور 
عزیزمان، از یک محل کار به یک محل کار دیگر میرفتم، کم مانده بود از گرمای 

وسط ظهرش گریه کنم. می دانم این تازه اول گرماست ...  وای  ... به خرما پزان 
تابستان و تموز ...  گرمم  ... بود و به خودم که نگاه میکردم دلم به هم میخورد. 

میخواستم مقنعه و مانتو مشکی بلندم را در بیاورم. فقط گرمم بود همین. من 
مدل نیستم. من مانکن نیستم. فاحشه و تحریک کننده هم نیستم. من فقط 
گرمم است ...  برادر میفهمی؟ گرمم است. میخواهم این گرما را توی صورتت 

باال بیاورم. میخواهم این مقنعه را که با سیلی نگاهت و لحن کثبفت گفتی 
»بکش جلو« دور گردنت بیندازم و بگویم یک روز تمام این را سرت کن، بعد با 

همان خفه ات کنم. همین. خفه ات کنم؛ میدانی چرا؟ برای اینکه آنقدر به من 
گفتی من کثیف و پلیدم، من عامل فسادم، من چنین و چنانم که اصال خودم را 

دوست ندارم ...  من انگار احساس میکنم باید خیلی قشنگ و عروسک باشم. 
من باید دل هر مردی را از دور ببرم. من باید بوی تحریک آمیز، راه رفتن و حرف 
زدن پر عشوه داشته باشم. من باید دماغم را عمل کنم. فٌکم را هم، چون اندکی 

به قشنگی آن عروسکی که تو میگویی نیست. من باید هیکل جنیفر لوپز را 
داشته باشم ولی برایش ورزش نکنم. چون بد است. دختر که نمیدود. دختر که 
کوه نمیرود. دختر که دوچرخه سواری ... . پس رژیم میگیرم. چاره ندارم. رژیم 

طوالنی و سخت. رژیم بیماری. رژیم اعتماد به نفس ...  پس خودم را از خوردن 
هم محروم میکنم. مثل همه ی لذتهای دیگری که ندارم. باید خوشگل به نظر 

برسم. همین. زن در نظر من، در نظر جامعه من، در نظر مردان من، در نظر زنان 
من یعنی همین. من اصال خودم را دوست ندارم چون من می خواهم کار کنم. 
موقع کار کردن نمیرسم و نمیتوانم آرایش کنم یا حتی موهایم را شانه کنم. 

من وقتی وقتم را به درس و کار و تحقیق میگذرانم نمیتوانم روی لحن صدایم 
کار کنم. نمیتوانم ناخنهایم را دائم پدیکور کنم. نمیرسم همیشه دلبر باشم. من 

میان یک پارادوکس عمیق، بین آینه و تصُور، گیر کرده ام. دست و پا میزنم. 
ولی من باید زیبا به نظر برسم برادر. و تو تا کی میخواهی نان هیزیات را بخوری؟ 

تا کی میخواهی توی چشم من و مادرم، یا به پاهای خواهرت نگاه کنی و شب هم 
g با دخترت سر سفره بنشینی و نان همین هیزیها را در گلویش فرو کنی؟
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زنان مورد سودجویی و بهره كشی
نویسنده ناشناس

اساسا زنان در طی تاریخ همواره مورد سودجویی و بهره كشی به خصوص از نوع 
جنسی بوده اند. اما پس از اسالم به دلیل تقدس یافتن این موضوع شدت ظلمی كه 

به آنها میشد و میشود بدتر شده است. 

 .
زنان و دختركان فراوانی در بازارهای مكه و مدینه به صورت نیمه عریان برای فروش 
عرضه میشدند و به طور لفظی نیز این سنت مسخره نگاه به تمام بدن برای ازدواج 

ولو از نوع صیغه موجب شده بوده و است كه به راحتی هر رهگذری به تن عور زنان 
دستی بكشد و نگاهی بیاندازد. 

 .
برخی نیز از كنیزكان خود استفاده چندگانه می كردند و هم از آنها كار می كشیدند 

و هم بهره جنسی از آنها می بردند. این افراد به سالمت و توان فیزیكی كنیزكان 
هم اهمیت میدادند و متاسفانه مانند بهایم دندان آنها را هم میشمردند. همه اینها 

تحت لوای دینی به نام اسالم انجام میشد. 
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 .
كنیزكان گاهی به عنوان هدیه به شاه عرضه میشدند و بعد از یكبار 

همخوابگی با شاه یا همان امیرالمومنین زمان به صورت اقماری در اختیار 
دیگران قرار می گرفتند. در واقع بدون توجه به میل باطنی مورد تجاوز 

قرار می گرفتند. 

اكنون نیز همین وضعیت جاری است و در شهرهای مختلف از جمله قم در ایران 
شما میتوانید به راحتی به این نوع زنان كه تحت پوشش دینی به تن فروشی 

مشغولند دسترسی داشته باشید. 
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 .
اغلب این زنان اعتقادات قوی شرعی هم دارند كه همین اعتقادات باعث 

سودجویی بیشتر از آنها میشود. برخی از آنها در اختیار دفترخانه ها هستند و 
از آن طریق مشتری خود را می یابند و به قول خودشان حاجی خودش هم هفته 

یكبار جهت رفع نیاز به كنیزكان خود مراجعه می كند. تن فروشی و روسپی 
گیری در لوای چند كلمه مسخره و قل قل كلمات رنگ دینی به خود میگیرد و 

فقط احساسات و جوانی این زنان در آغوش حاجی بازاریهای خپل و كچلهای نخ 
نما به پیری و فرسودگی زودرس میرسد. 

یكی از این زنان میگوید كه برخی از اتوبوسهایی كه از زنان شهرهای دیگر را برای 
زیارت قم و جمكران به صورت هفتگی و طبق برنامه دایمی می آورند در واقع 

مركز تامین زن برای مردان مثال معتقد قم هستند. زنانی كه عمدتًا مطلقه و یا 
حتی دختران مجرد هستند و برای آنها به شرط عدم رفع بكارت صیغه خوانده 

میشود. چیزی كه معموال منجر به روسپیگری آن دختر در نهایت میشود. 
توجیهی هم كه میشود آن است كه دختر برای همخوابگی بدون رفع بكارت 

نیاز به اذن پدر ندارد. برای اینكه مشكل عده را هم حل كنند به این كاله شرعی 
بسنده كرده اند كه هرگونه چیزی كه شانس حاملگی را به صفر برساند و یا مرد 

خود را كنار بكشد و یا واسطی مانند كاندوم باشد نیازی به عده ندارد. واقعا 
شیطان هم نمیتواند به این میزان توجیه مورد قبول شرعی برای این حیوانات 
مصور به صورت انسان فراهم نماید. مزخرفترین توجیهات شرعی این مثاًل دین 
ارسالی از طرف مثاًل خدا در جریان است تا همه چیز به خواسته شیطان پیش 
برود. شیطانی كه گویی بر این مثاًل مومنین بیش از كافران مسلط شده و برای 

افسار انها را كاماًل در اختیار دارد. 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  48 

 .
طبق آنچه عقل مسلم كرده است سكس باید با رضایت طرفین و با 

خواسته باطنی به جهت ارضای روحی و جسمی طرفین باشد نه اینكه 
دختركی معصوم و یا زنی مطلقه تنها مورد سودجویی با انواع كاله های 
شرعی قرار گیرد. چیزی كه مسلما هر چیزی داشته باشد لذتی روحی و 

جسمی برای آن زن و دختر نخواهد داشت.

g
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ژولیت جان: نامه ریچارد داوکینز به دخترش
ریچارد داوکینز

هم اکنون که ده ساله شده ای می خواهم درباره ی مسائلی برایت بنویسم که 
به نظرم مهم هستند. آیا هیچ وقت دقت کرده ای که ما چگونه به چیزهایی که 

می دانیم پی برده ایم؟ برای نمونه از کجا دانسته ایم که ستارگان چشمک زن 
که مانند نقاط ریزریزی در آسمان به نظر می آیند در واقع توپ های آتشگون 
بزرگی هستند همانند خورشید که بسیار از ما دورند؟ و چگونه میدانیم سیاره 

زمین که توپ کوچکتری است، دور یکی از این ستارگان به نام خورشید میگردد؟ 
پاسخ این است: با مدرک! گاهی مدرک به معنی دیدن )یا شنیدن، لمس کردن، 

بوییدن ... ( چیزی است تا بدانیم که آن چیز وجود دارد. کیهان نوردان به اندازه 
کافی از زمین دور شده اند تا خودشان با چشم خود به طور مستقیم، گردی 

زمین را ببینند. البته گاهی هم چشمان ما به کمک نیاز دارند. ستاره شامگاهی 
چشمک زنان در آسمان خودنمایی می کند؛ ولی اگر با یک تلسکوپ به آن نگاه 

کنی متوجه خواهی شد که این گوی زیبا در واقع سیاره ناهید است. چیزی که با 
دیدن مستقیم )یا شنیدن، لمس کردن ... ( به دست می آید مشاهده نام دارد. 

گاهی مدرک، مشاهده ی تنها نیست، بلکه مشاهدات، مدرک را پشتیبانی می کنند. 
برای نمونه در مورد یک قتل، گاهی هیچکس )البته به جز قاتل و مقتول!( شاهد 

ماجرا نبوده است. ولی کارآگاهان می توانند با کنار هم گذاشتن مشاهدات گوناگون 
به فرد خاصی مظنون شوند. اگر اثر انگشتان فردی بر روی چاقو پیدا شود، نشانه ی 
این است که آن فرد قبال چاقو را لمس کرده است. البته این مساله به تنهایی قاتل 
بودن فرد را ثابت نمی کند، ولی وقتی این مدرک در کنار مدارک دیگر می گیرد، می 

تواند مدرک خوبی به شمار رود. گاهی کارآگاه با یک جرقه به نقطه ی پایانی همه ی 
شواهد پی می برد و ارتباطشان را با هم در می یابد. کارآگاه با خودش می گوید: اگر 

قاتل چنین و چنان کرده باشد، این شواهد کامال منطقی به نظر می رسند. 
دانشمندان -کسانی که ویژه گر کشف حقایق جهان هستند- به طریقی شبیه 
کارآگاهان عمل می کنند. آنها در مرحله ی نخست حدس می زنند )فرضیه(. 

سپس از خودشان می پرسند اگر این پدیده واقعا به این شکل بود باید چنین و 
چنان وقایعی رخ میداد. به این مرحله پیشبینی میگویند. 

برای نمونه اگر فرض کنیم زمین واقعا گرد است، میتوانیم انتظار داشته باشیم 
که جهانگردی که از یک نقطه سفرش را آغاز می کند و مستقیم راهش را پی می 

گیرد، سرانجام به نقطه ی آغازین بازخواهد گشت. زمانی که یک پزشک به تو 
می گوید سرخچه داری، با یک نگاه سرسری بیماریت را تشخیص نمی دهد، بلکه 

در نگاه نخست این فرضیه را در نظر می گیرد که شاید سرخچه داشته باشی. 
سپس با خود می گوید: اگر این بیمار واقعا سرخچه داشته باشد چه عالیمی را 
باید انتظار داشت. و سپس این عالیم را یکی یکی وارسی می کند. با استفاده 

از چشم )ببینم جوش زده ای؟( با دستان )آیا پیشانی ات داغ است؟( و با گوش 
)آیا وقتی نفس می کشی قفسه سینه ات خس خس سرخچه ای دارد؟(. تنها 
پس از آزمایش همه ی این موارد است که پزشک تصمیم نهایی را می گیرد و 
می گوید: تشخیص من این است که این کودک سرخچه دارد. گاهی پزشکان 

برای معاینه ی دقیق تر، آزمایش های دیگری را هم انجام می دهند؛ برای نمونه 
آزمایش خون می گیرند یا سی تی اسکن و ...  تا به این وسیله به چشمان و 

دستان و گوش های خود در تشخیص کمک کنند. 
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روش هایی که دانشمندان از مدارک استفاده می کنند تا جهان را درک کنند 
بسیار هوشمندانه تر و پیچیده تر از آنی است که در یک نامه ی کوچک 

گنجانده شود. ولی اکنون می خواهم برایت کمی بیشتر درباره ی مدرک بگویم 
که دلیل خوبی برای باور کردن است، و در همین حین هم نسبت به سه دلیل بد 
برای باور کردن به تو هشدار دهم. این دالیل بد عبارت اند از: »سّنت«، »اتوریته« 

]مرجعیت[ و »الهام«. 
نخست سنت را با هم بررسی کنیم. چند ماه پیش من به یک برنامه تلویزیونی 

دعوت شده بودم که در آن پنجاه کودک از دین های گوناگون گرد هم آمده 
بودند. برخی مسیحی بودند، بقیه مسلمان، یهودی، پیرو آیین هندو یا سیک. 
مردی که میکروفون در دستش بود سالن را دور می زد و از کودکی به کودک 

دیگر می رفت و سواالتی درباره ی عقایدشان از آنها می پرسید. پاسخ هایی که 
داده شد دقیقا روشنگر منظور من از سنت است. همان طوری که انتظار می 

رفت باورهای آنها کوچکترین ارتباطی با مدرک نداشتند. هر کدام هم باورهای 
پدر و مادر و نیاکان خودش را تکرار می کرد؛ که آنها همه به نوبه ی خود بر 

پایه ی مدرک و شواهد نبوده اند. برای نمونه جمالت اینچنینی مطرح شد: »ما 
هندوها چنین و چنان باوری داریم«؛ ما مسلمانان اینطور و آنطور فکر می 

کنیم«؛ »ما مسیحی ها باور دیگری داریم و ... « 
به طور حتم همگی آنها نمی توانستند درست باشند، زیرا باورهای آنها متفاوت 

بود. مجری برنامه هم این نکته را به خوبی دریافته بود و کوچکترین تالشی برای 
ترغیب کودکان به بحث و گفتگو درباره ی باورهایشان با یکدیگر نکرد. در اینجا 

فقط می خواهم بپرسم که باورهای آنها از کجا آمده است؟ از سنت. سنت 
به معنی یک سری باور و عقیده است که دست به دست و سینه به سینه از 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به پدران و مادران و از آنها به فرزندان آنها انتقال می 
یابد، و این کار برای قرن ها ادامه پیدا کند. گاهی این کار به وسیله ی کتاب ها 

انجام می شود. اصال گاهی باورهای سنتی از هیچ و پوچ آغاز می شوند. شاید 
برخی برای نخستین بار داستان ها را از خودشان ساخته اند؛ مانند داستان ثور، 
خدای نورسی یا زئوس و ... . ولی وقتی این داستان ها برای سده ها دست به 

دست منتقل میشوند، تنها این مساله که اینها باورهای کهنی هستند آنها را 
به ظاهر ویژه می سازد. مشکل سنت بر سر این است که هر چه قدر هم که 

یک باور قدیمی و کهنه باشد هنوز هم به همان درستی یا نادرستی روز نخست 
است. اگر تو یک داستان نادرست بسازی، گذشت صدها و حتی هزاران سال هم 

آن را به هیچ عنوان درست تر نمی کند!
بیشتر مردم انگلیس دنباله روی کلیسای انگلیکان هستند، ولی این تنها یکی از 

شاخه های مسیحیت است. شاخه های دیگری هم هستند؛ مانند ارتودوکس 
روسی، کاتولیک رومی و کلیسای ِمُتدیست. همه ی آنها باورهای متفاوتی از هم 
دارند. اسالم و یهودیت هم باورهای دیگری دارند و باز هر کدام از آنها هم انواع 

گوناگونی دارند. گاهی مردمی که اختالف های جزئی در باورهای خود دارند به خاطر 
آن مقابل هم صف آرایی می کنند و به خاطر این ناسازگاری با هم می جنگند. شاید 
تصور کنی آنها باید دالیل خوبی برای اینچنین باورهای قوی خود داشته باشند، ولی 

در حقیقت باورهای آنها کامال وابسته به سنت های گوناگون آنها است. 
اکنون بگذار کمی برایت درباره ی یک سنت خاص بگویم. کاتولیک ها بر این 
باور هستند که شخص مریم مادر عیسی آنچنان ویژه بوده که هرگز به مرگ 
عادی نمرده؛ بلکه به صورت جسمانی به آسمان عروج کرده است. سنت های 
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دیگر مسیحی این را قبول ندارند و معتقدند مریم هم مانند انسانهای دیگر مرده 
است. در این سنت های دیگر به داغی مذهب کاتولیک از این زن تعریف و 

تمجید نمی شود و در دیگر شاخه ها مانند کاتولیک ها به او لقب »شهبانوی 
بهشت« نداده اند. این سنت که مریم به آسمان رفته آنچنان قدیمی نیست. 
در خود انجیل هیچ اشاره ای درباره ی نحوه ی مرگ او نشده؛ اصال به ندرت در 
انجیل به این زن بیچاره اشاره شده است. این باور که او به آسمان رفته تنها 
شش سده پس از دوران عیسی به وجود آمده است. در آغاز این داستان به 

همان روشی به وجود آمده که داستان »سفیدبرفی« ساخته شده است. ولی با 
گذشت سالیان دراز به تدریج به شکل یک سنت در آمده و کم کم مردم هر چه 
بیشتر آن را جدی گرفته اند. هر چه یک سنت قدیمی تر می شود، مردم بیشتر 
آن را جدی می گیرند. سرانجام این سنت در همین اواخر، در سال 1950 به عنوان 

باور رسمی کاتولیک پذیرفته شد. من در آن زمان تقریبا همسن و سال حاالی 
تو بودم. ولی این داستان در سال 1950 به هیچ عنوان درست تر از زمانی که 

ششصد سال پس از عیسی ساخته شده نبوده است. 
در پایان نامه دوباره به بحث سنت باز خواهم گشت. ولی پیش از آن به دو 

دلیل بد دیگر برای باور کردن می پردازم: اتوریته و الهام. 
اتوریته به عنوان دلیلی برای باورکردن، به معنای باور چیزی به خاطر این است 
که افراد مهمی آن را به تو گفته اند. در کلیسای کاتولیک رومی، پاپ به عنوان 

مهمترین فرد، این نقش را بر عهده دارد. مردم معتقدند سخنان او درست است، 
تنها به این خاطر که پاپ است. در یکی از مذاهب اسالم، افراد سالمند ریش 
درازی که آیت اهلل نامیده می شوند همین نقش را بازی می کنند. بسیاری از 

مسلمانان در همین کشور معتقدند اگر دستور قتلی از جانب آیت اهلل ها از یک 
کشور دیگر صادر شود، آنها مجازند تا آدم بکشند. 

وقتی می گویم که در سال 1950 پیروان کلیسای کاتولیک مجبور به پذیرفتن 
این شدند که بدن مریم به آسمان رفته، منظورم این است که در این سال پاپ 

به مردم گفت باید این را باور کنند. به همین سادگی. پاپ گفت باید اینچنین 
باشد، پس باید درست باشد! حاال شاید برخی چیزهایی که پاپ گفته درست 

باشد و برخی نادرست. هیچ دلیلی وجود ندارد که چون پاپ است باید سخنانی را 
که گفته بیش از سخنان هر کس دیگر باور کنی. پاپ کنونی )1995( به پیروانش 

دستور داده که زاد و ولد را محدود نکنند. اگر مردم بخواهند با تقلید کورکورانه 
این دستور پاپ را اطاعت کنند نتیجه ی آن ازدحام جمعیت، قحطی های بزرگ، 

شیوع بیماری ها و جنگ ها و مشکالت بسیار دیگر خواهد بود. 
البته حتی در زمینه ی دانش هم گاهی همه ی شواهد را خودمان ندیده ایم و 

از سخنان افراد دیگر بهره می گیریم. برای نمونه من با چشم خودم ندیده ام که 
نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می کند. در عوض من سخنان 
کتاب هایی را باور کرده ام که به من می گویند سرعت نور این قدر است. این 
هم خیلی شبیه به اتوریته ی پیشین به نظر می رسد، ولی در حقیقت خیلی 

از اتوریته بهتر است. زیرا کسانی که این کتاب ها را نوشته اند خود از مدارک 
بهره برده اند و هر کسی هم که می خواهد می تواند این مدارک را بازبینی کند 

و آن ها را بارها و بارها بیازماید. این به راستی مایه ی آسایش است و پیشرفت 
دانش را آسان تر می کند. ولی بر خالف آن، حتی کشیشان هم ادعا نمی کنند 

که شواهد و مدارکی برای به آسمان رفتن مریم وجود دارد. 
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سومین دلیل بد برای باور کردن، الهام است. اگر از پاپ در سال 1950 می 
پرسیدی که چه طور به این نتیجه رسیده که مریم در آسمان ناپدید شده، 

احتماال می گفت که به او الهام شده است. او در را بر روی خودش بسته و در 
اتاقش ساعت ها تنها نشسته و برای هدایت دعا کرده است. با خود فکر کرده و 

فکر کرده، و کم کم بیشتر و بیشتر از درون یقین پیدا کرده است. وقتی افراد 
مذهبی اینچنین احساسی را درونشان دارند که یک چیز باید بدون سند و مدرک 

درست باشد به آن الهام می گویند. تنها پاپ ادعای وحی و الهام نکرده، خیلی 
از مردم مذهبی این کار را انجام می دهند. این یکی از دالیل اصلی باورهای آن 

هاست. ولی آیا این واقعا دلیل خوبی است؟
فرض کن من به تو گفته بودم که سگت مرده است. احتماال خیلی ناراحت می 
شدی و حتما می پرسیدی: »آیا مطمئنی؟ از کجا می دانی؟ چه اتفاقی افتاد؟« 
حاال تصور کن من در پاسخ می گفتم: »راستش من واقعا نمی دانم پپ مرده 

است. هیچ شاهد و مدرکی هم ندارم. فقط یک احساس عجیب و غریب درونی 
به من می گوید که او مرده!« احتماال به خاطر اینکه بی جهت ترساندمت از من 

دلگیر می شدی. به این خاطر که می دانی یک احساس درونی، به خودی خود 
دلیل خوبی برای باورکردن مرگ یک سگ تازی نیست. تو شاهد و مدرک می 

خواهی. همگی ما گاهی احساسات درونی داریم. این احساسات گاهی درست 
از آب در می آیند و گاهی نادرست. در هر حال انسان های متفاوت، احساسات 

متضاد دارند؛ پس چگونه می توانیم بفهمیم کدام درست است و کدام 
نادرست؟ تنها راه اینکه مطمئن شویم یک سگ مرده است این است که سگ را 
مرده ببینیم، یا با گوش امتحان کنیم که قلبش ایستاده، یا کسی به ما بگوید 

که خودش سگ را دیده یا شواهد واقعی برای مرگ او وجود دارد. 
گاهی برخی می گویند، تنها باید به باورهای درونی تکیه کنی، وگرنه چگونه می 

توانی بدانی که »زنت تو را دوست دارد.« ولی این استدالل اشتباه است. شواهد 
بسیاری می تواند وجود داشته باشد که کسی تو را دوست دارد. وقتی کسی به 

تو عالقه دارد، نشانه های کوچک کوچک آن را در تمام روز می توانی ببینی. همه 
ی اینها با هم جمع می شوند. این یک احساس کامال درونی مانند الهام کشیش 

ها نیست. شواهد بیرونی هم برای این احساس درونی وجود دارند؛ طرز نگاه، 
آهنگ صدا، توجه و مهربانی؛ همه ی اینها شواهد واقعی هستند. 

گاهی مردم یک احساس بسیار قوی درونی دارند که کسی آن ها را دوست 
دارد؛ در حالیکه هیچ شاهدی برای آن وجود ندارد. در این صورت احتمال اینکه 
در اشتباه باشند بسیار زیاد است. برخی یک احساس قوی دارند که یک بازیگر 

مشهور عاشق آنهاست، در حالیکه آن بازیگر حتی آنها را ندیده است. ذهن این 
افراد بیمار است. احساسات درونی باید توسط شواهد بیرونی هم پشتیبانی 

شوند، در غیر این صورت نمی توان به آنها اطمینان کرد. 
احساسات درونی در دانش نیز ارزشمند هستند. ولی تنها برای ایده دادن، تا آنها 

را برای وجود شواهد آزمایش کنی. یک دانشمند می تواند بینش آن را داشته 
باشد که یک ایده بسیار درست به نظر می رسد. این به تنهایی دلیل خوبی برای 

باورکردن نیست، ولی می تواند دلیل خوبی برای صرف وقت برای آزمایش و 
بررسی باشد. دانشمندان همیشه برای حدس و ایده پیدا کردن از احساس درونی 

بهره می گیرند، ولی این احساسات تا زمانی که با مدارک و شواهد پشتیبانی 
نشوند چندان ارزشی ندارند. 
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گفته بودم که به بحث سنت برمی گردم. این بار آن را از نگاه دیگری بررسی می 
کنم. می خواهم تالش کنم تا اهمیت سنت را توضیح دهم. همه ی حیوانات به 
وسیله ی یک فرآیند به نام فرگشت ]تکامل[ طوری ساخته شده اند تا در محیط 

نرمالی که در آن به سر می برند زنده بمانند. شیرها برای زنده ماندن در دشت 
ها ساخته شده اند. خرچنگ های خاردار برای زنده ماندن در آب شیرین ساخته 

شده اند، درحالیکه خرچنگ های دریایی برای زنده ماندن در آب شور ساخته 
شده اند. انسان ها هم نوعی جانور هستند که برای زنده ماندن در جهانی پر از ...  
انسان های دیگر ساخته شده اند. بیشتر ما مانند شیرها یا خرچنگ ها خودمان 

غذایمان را شکار نمی کنیم؛ بلکه ما آن را از انسان های دیگر می خریم، که خود 
آنها هم از دیگران خریده اند. ما در دریایی از انسان ها شنا می کنیم. درست 
همانند ماهی ها که برای زنده ماندن در آب دریا به آبش نیاز دارند، انسان ها 

هم به وسیله ی مغزشان می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. و همانند آب 
دریا که شور است، دریای انسان ها هم پر از چیزهای دشواری است که باید یاد 

بگیرند؛ مانند زبان. 
تو انگلیسی صحبت می کنی. ولی دوستت آن-کاترین آلمانی صحبت می کند. 

هر کدام از شما زبانی را صحبت می کنید که مناسب شنا کردن در دریای انسانی 
اطراف شماست. 

زبان هم به وسیله ی سنت منتقل می شود. هیچ راه دیگری نیست. در 
انگلیس، پپ یک »داگ« است، در حالیکه در آلمان او »َاین هوند« است. 

هیچکدام از این دو واژه درست تر از دیگری نیست. این واژه ها از زمان گذشته 
به ما منتقل شده اند. کودکان برای اینکه بتوانند در دریای انسانی خود شنا کنند 

باید زبان کشور خود و بسیاری چیزهای دیگر را درباره ی مردم خود یاد بگیرند. 
درست همانند کاغذ خشک کن، کودکان باید میزان هنگفتی از اطالعات سنتی 
متداول را جذب کنند. به خاطر بیاور که اطالعات سنتی شامل همگی چیزهایی 

می شود که از پدران و مادران و نیاکانشان به کودکان می رسد. مغز کودک باید 
همه ی این اطالعات را دریافت کند. البته نمی توان از کودک انتظار داشت تا 

بین اطالعات خوب مانند واژگان یک زبان و اطالعات بد یا احمقانه ی سنت 
مانند باور به جادوگران و شیطان و باکره ی جاودان تفاوت قائل شود. 

چون کودکان باید جذب کننده ی اطالعات سنتی باشند، معموال هر چیزی را که 
بزرگساالن به آنها می گویند - چه درست باشد و چه نادرست- باور می کنند. 
بیشتر چیزهایی که افراد بالغ به کودکان می گویند صحیح و برپایه ی مدرک 

است؛ یا حداقل معقولیت نسبی دارد. ولی اگر برخی از آنها نادرست، احمقانه و 
حتی شریرانه باشد، هیچ چیزی مانع باورکردن کودکان نمی شود. حاال، وقتی این 

کودکان بزرگ می شوند چه کار می کنند؟ خب البته که این اطالعات نادرست 
را به کودکان نسل بعد منتقل می کنند. بنابراین وقتی یک چیز اشتباه و بدون 
مدرک برای یکبار باور می شود، دیگر چیزی جلودارش نیست و می تواند برای 

همیشه ادامه پیدا کند. 
آیا همین وضع در مورد دین ها هم پیش نمی آید؟ باور به اینکه که خدا یا 

خدایانی هستند؛ باور به بهشت؛ باور به اینکه مریم هیچگاه نمرده است یا 
عیسی پدر انسانی نداشته؛ باور به اینکه دعاها مستجاب می شوند؛ باور به 

تبدیل شدن شراب به خون و .... هیچ کدام از این باورها به وسیله ی شواهد و 
مدارک پشتیبانی نمی شوند. با اینحال میلیون ها انسان اینها را باور دارند. شاید 

به این خاطر باشد که این مسائل، زمانی به آنها گفته شده که آنقدر کوچک 
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بودند که هر چیزی را که به آنها گفته می شد باور می کردند. میلیون ها انسان 
دیگر به چیزهای کامال متفاوتی باور دارند، زیرا در کودکی شان چیزهای متفاوتی 

به آنها یاد داده اند. به کودکان مسلمان چیزهای متفاوتی از کودکان مسیحی 
یاد داده اند؛ و هر کدام هم کامال متقاعد گشته اند که باور آنها درست و باور 
دیگران نادرست است. حتی در داخل مسیحیت، کاتولیک های رومی باورهای 

متفاوتی از کلیسای انگلیس یا کلیسای اسقفی، شیکرها یا کویکرها، مورمون ها 
یا ُهلی ُرِور ها دارند. هر کدام هم کامال مطمئن هستند که خودشان درست می 
گویند و بقیه نادرست. آنها چیزهای متفاوتی را باور دارند، درست به همان علتی 
که تو انگلیسی صحبت می کنی و آن-کاترین آلمانی. با این تفاوت که هر زبانی 

در کشور خودش زبان درستی هستند. ولی ادیان نمی توانند در یک کشور درست 
و در یک کشور نادرست باشند؛ زیرا باورهای کامال متفاوتی هستند. مریم نمی 

تواند در ایرلند جنوبی کاتولیک زنده، ولی در ایرلند شمالی پروتستان مرده باشد. 
درباره ی این حرف ها چه کار می توان کرد؟ البته در سن تو کار زیادی از دستت 
ساخته نیست، ولی می توانی این شیوه را امتحان کنی؛ بار دیگر که کسی به تو 
چیز مهمی گفت با خودت بیاندیش: »آیا این هم از آن چیزهایی است که مردم 

با مدرک باور دارند؟ یا از آن چیزهاست که به خاطر سنت، اتوریته و الهام باور 
کرده اند؟« و بار دیگر که کسی ادعا کرد چیزی درست است از او بپرس: »چه 

مدارکی پشت آن است؟« و اگر نتوانست پاسخ های خوبی به تو بدهد، امیدوارم 
قبل از باورکردن یک کالم از حرف هایش، خوب بیاندیشی. 

  g دوستدارت بابایی

من همیشه فریادم این بوده است که چرا ما باید منطق و درک و 
شعور خودمان را معطل بگذاریم و بابایی را به مثابه وجدانمان مسئول 

خوب و بد و خطا و صواب عقایدمان کنیم تا جایی که هر چه را از 
دهان او در امد وحی منزل بشماریم. این را من بدترین نوع تحقیر 

»شعورانسان« تلقی می کنم.
احمد شاملو
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منتخب از کتاب روح پراگ
 نوشته ایوان کلیما، ترجمه خشایار دیهیمی

قبل از شروع بحث بهتر است توضیح کوتاهی در مورد واژه توتالیتر ارائه شود. 
توتالیتر اصطالحی در علوم سیاسی است که برای توصیف حکومتهایی میرود 
که معمواًل شش خصوصیت دارند: یک ایدئولوژی کلی، یک سیستم تک حزبی 

متعهد به آن ایدئولوژی کلی که معمواًل توسط یک نفر رهبری میشود، دارای 
پلیس مخفی گسترده، انحصار در سالحهای مورد استفاده، انحصار وسایل ارتباط 

جمعی، انحصار اقتصادی که ممکن است لزوما بطور مستقیم توسط حزب صورت 
نگیرد. )نقل از ویکیپدیا(. 

شروع و پایان توتالیتاریسم
سقوط رژیم های توتالیتری چپ و راست در طول چند دهه گذشته ممکن است 

ما را به این نتیجه خطا و خوش بینانه رهنمون شود که این رژیم ها به نوعی 
با ذات رفتار و تفکر بشری بیگانه بودند، و فقط بنا بر غفلتی تاریخی پدید آمده 
بودند. در واقع بسیاری از افراد ناخودآگاه در آرزوی نظم و نظام و حکومت قوی 
دستی هستند که حکومتهای توتالیتر نویدشان را می دادند. درباره آن شور و 

شوقی که مردم برای برقراری نظام توتالیتر در کشور من در 40 سال پیش نشان 
می دادند پیشتر نوشته ام و هنوز آن هیجان افسار گسیخته را به هنگام بر 

قدرت نشستن هیتلر در آلمان به یاد می آورم. نیمه نخست قرن ما نشان داد 
که نظام های توتالیتر می توانند یک جامعه و یک ملت را به کلی مجذوب 

و مسحور خود کنند. محبوبیت این رژیم حاصل تلفیق یک نگاه اتوپیایی 
)آرمانشهر یا همان مدینه فاضله( و وعده های عوام فریبانه بود، و البته در 

توسل به اندیشه های شهروندان متوسط درباره سازماندهی عادالنه جامعه. در 
نظر آدم های درگیر گرفتاریهای روزمره زندگی، این رژیم ها، آرمانی بزرگ را عرضه 

می کردند. و نیز رهبری کاریزماتیک را که قرار بود آنها را از بار سنگین تصمیم 
گیری ها، مسئولیت و خطر کردن برهاند و عالوه بر آن، آنها را به سمتی هدایت 

کند که به زندگی شان معنایی می بخشد. بسیاری از جنبه های نظام های 
توتالیتری، در آن مرحله ابتدایی شکل گیری شان بس جذاب هستند: قاطعیت 
آنها، شفافیت برنامه شان و آن نیرو برای حل معضالتی که در یک دموکراسی، 

بنا بر طبیعتش، به این راحتی قابل حل نیست. رژیم توتالیتری هر آنچه که 
شهروند متوسط را بر می آشوبد از میان بر می دارد و دست به اقداماتی می زند 
که چنین شهروندی را سخت تحت تاثیر قرار می دهد. رژیم توتالیتری جیره ای 

از آنچه در طول رسیدن به قدرت مصادره کرده یا دزدیده است برای شهروندان 
مقرر می کند. رژیم توتالیتری آنهایی را که با حکومت مخالفت می کنند می 
ترساند، حبس می کند یا می کشد. و بدین ترتیب یک وحدت و انسجام ملی 
را به نمایش می گذارد. در نگاه نخست چنین رژیمی قوتی جادویی دارد و این 
قدرت را با تظاهرات و جشن ها و رژه های با شکوه و چشمگیر هر چه بیشتر 
تقویت می کند. رژیم های توتالیتری در روزهای نخست بر سر کار آمدنش، 
دقیقًا به این دلیل به نظر نیرومند می آید که توده مردم از آن حمایت می 

کنند، آن هم به شکل یکدست و متحد، دست کم در سطح و به ظاهر. 
رژیم توتالیتری دائمًا به دنبال وحدت و انسجام است، چرا که هر چه باشد این 

در ذات و گوهر رژیم توتالیتری است. چه از منظر ایدئولوژیک و چه از منظر 
مدنی، این وحدت در وجود رهبر متجلی می شود. بنیانگذار، کاشف و وحدت 
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بخش. رهبر نه تنها تجسم آرمان توتالیتری است، بلکه تجسم جنبشی است 
که این اندیشه را حیات بخشیده است. در مرحله اول، به دلیل شخصیت رهبر 

و دار و دسته اش )این آدم های دار و دسته هستند که رهبر را قادر ساخته اند 
تا شهروندان را به دنبال خود بکشاند و بعد با اعتماد به نفس و معمواًل با عزمی 

راسخ، انگاره های اجتماعی شان را به کرسی بنشاند.( نظام توتالیتری به نظر پویا 
می آید، نظامی که نظم کهن را برانداخته است و قوانین و آداب و رسومش 

را منسوخ کرده است. اما اصل اساسی توتالیتاریسم این است که همه به آن 
اقتدا خواهند کرد. و همگان تحت لوای یک اندیشه، تحت لوای یک رهبر، به 

وحدت و انسجام خواهند رسید. 
برای همین است که هر نظام توتالیتری، حذف شخصیت را جزء اهدافش 

می کند. )البته به استثنای شخصیت رهبر، چه در شخص متجلی باشد و چه 
در گروه( و هم ارزش بخشیدن به بی شخصیتی را، یعنی ارزش بخشیدن به 

آدم هایی را که فارغ از این که چقدر کوشا، ساعی یا تنبل هستند، عامدانه و 
عالمانه نطفه هر نوع فردیت و ابتکاری را در خودشان می کشند. نظامی که در 

نگاه نخست به نظر پویا می آمد، تبدیل به یک نظام کند، سنگین و دست و پا 
چلفتی می شود. نظام توتالیتری هر گروه منفرد یا هر فرد منفرد را مطلوب می 

داند و این انفراد را اشاعه می دهد و آن بقیه را که به این انفراد تن در نمی 
دهند از میان بر می دارد. پس ضرورتا به تضاد نه تنها با نیازهای فردی، بلکه 
به تضاد با نیروهای جمعیت و جماعتی تمام می رسد. در جوامع مدرن، علی 

الخصوص، نه افرادی با استعدادهای بسیار، بلکه حتی مراکز سازمان یافته قدرت 
هم نمی توانند از معضالتی که بر هم انباشته میشود جلوگیری کنند. پس از 
نخستین بارقه های آشکار موفقیت، هر جامعه توتالیتری وارد مرحله بحرانی 

می شود که بر همه جنبه های زندگی افراد تاثیر می گذارد. این بحران خودش را 
نخست در حوزه معنوی اشکار می کند؛ قدرت توتالیتری اجازه نمی دهد که افکار 

و عقاید مختلف بروز پیدا کند و بنابراین اجازه نمی دهد بحث یا گفت و گویی 
معنادار شکل بگیرد. 

در رژیم های توتالیتر، فعالیت فکری ناممکن است. حتی افراد، فارغ از آنچه در 
درون دارند، ناگزیرند خود را با الگوی رسمی وفق دهند. قید و بندهایی هست که 

نمی گذارند شخصیت در افراد پرورده شود؛ و فضایی که در آن جان و ذهن انسان 
حرکت می کند، دائمًا تنگ تر و تنگ تر می شود. 

آنهایی که سعی میکنند از خودشان در برابر چنین تحوالتی دفاع کنند شمارشان 
افزون تر می شود. آنها اعتراض می کنند و خواستار تغییر می شوند. نظام 

توتالیتری اما به همه خواست ها فقط یک پاسخ می دهد. نظام توتالیتری در 
برابر همه ناراضیان فقط به زور متوسل می شود. برای همین است که دولتهای 
توتالیتر نمی توانند بی وجود پلیس سیاسی، دادگاه های فرمایشی، حکم های 
غیر قانونی، اردوگاه های کار اجباری و اعدام هایی که غالبًا نوعی آدم کشی در 

هیات مبدل هستند، سر کند. اگر چه در آغاز عده زیادی از این اعمال به وحشت 
می افتند، اما سرانجام به این نتیجه می رسند که چنین شیوه هایی عماًل نمی 

تواند در موارد زیادی به کار گرفته شود. در واقع نظام توتالیتری در اوج تکاملش 
از این جهت چشمگیر است که شمار نوکران حلقه به گوشش در سرتاسر جامعه 

بسیار زیاد است. این نوکران اما از این جهت با آن حامیان اولیه تفاوت دارند 
که حمایتشان از رژیم دالیل دیگری دارد. آنچه آنان را به حرکت در می آورد 

دیگر شور و شوق نیست، بلکه ترس است. 
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با این همه شخصی که انگیزه اعمالش یک ترس دائمی است، صفتی را از دست 
می دهد که کل فرهنگ از دل آن صفت بر می آید. او خالقیتش را از دست می 
دهد، چشم اندازش را از دست می دهد. رفتار او را می توان به ساکنان شهری 

محاصره شده تشبیه کرد. یگانه آرزوی او زنده ماندن است. 
زمانی که شمار شهروندان به ظاهر وفادار، آن خدمتگزاران حلقه به گوش اما 
غیر خالق، به اوج خودش می رسد، زمانی که نتیجه انتخابات به طرزی قاطع 

و یک صدا به نفع رژیم است، آن گاه به نحوی پارادوکسی، رژیم کم کم ترک 
برمی دارد. به دلیل کندی اش در نشان دادن واکنش، این بحران سریعًا از حوزه 
فکری و روحی به سایر حوزه های زندگی سرایت می کند. بحران گریبان اقتصاد، 

روابط انسانی و اخالقیات را می گیرد. و نهایتًا در موضوعاتی نظیر آلودگی آب 
و هوا، که کسی نمی تواند مسئولیتش را به عهده بگیرد، انعکاس می یابد. 

قدرت توتالیتری معمواًل منکر می شود که اصاًل بحرانی وجود دارد. و می کوشد 
که از این موقعیت به نفع خویش بهره ببرد. یعنی می کوشد هر آن چیزی را 

که تا همین اواخر یک نیاز معمولی انسانی بود، یک امتیاز مهم جلوه دهد، 
که البته به خاطر همین توتالیتاریسم بدل به چیزی نایاب شده است. آنگاه 
به شهروندانش رشوه می دهد: حق داشتن سقفی باالی سر خود بدل به یک 

امتیاز می شود و همچنین حق داشتن غذایی سالم، بهداشت و درمان، اطالعات 
سانسور نشده، اجازه سفر، تعلیم و تربیت، گرما و سرانجام خود زندگی. 

چون رژیم همه چیز را بدل به یک امتیاز می کند، همه چیز بدل به ابزاری برای 
به فساد کشیدن انسانها می شود. رژیم آگاهی مدنی مردمان و اعتماد به نفس 
شان را از میان می برد. بسته به اینکه این بحران چقدر عمیق و انحطاط جامعه 

چقدر پیشرفته باشد، نومن کالتورا که قشر نازکی از آدمها هستند که دارای 
امتیازات استثنائی هستند، گسترده می شود. آن گاه اعضای نومن کالتورا در 

مقامی فراتر از نقد و فراتر از قانون قرار می گیرند. آنها می توانند دست به 
کارهایی بزنند که دیگران نمی توانند. حتی می توانند دست به جنایت بزنند. این 
کاست صاحب امتیاز سریعا از اخالق تهی می شود و بدل به قشری فاسد، چاق و 

ناالیق می شود که در خدمت نظام است. اما چون رژیم به آنها قدرت می دهد 
و مهمترین مقامات و مناصب را به آنان می سپارد، آنها دقیقًا همان کسانی می 
شوند که بیش از همه این بحران اجتماعی را عمیق تر می کنند. و به بی لیاقتی 

و ناتوانی آشکار رژیم توتالیتری دامن می زنند. 
نومن کالتورا نوعا قادر نیست از درون صفوف خویش، شخصیت های برجسته 
یا کاریزماتیک تولید کند. اگر رژیم پس از مرگ رهبرش یا نسل رهبران اولیه 
اش دوام آورد و نمیرد، حکومت به دست »هیچ کسانی« می افتد که سریعًا 

جامعه را به انحطاطی عمیق سوق می دهند. ما این پدیده را عینًا در همه 
کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به رأی العین دیدیم. حاکمان این کشورها 

افرادی چنان مالل آور بودند که نه تنها نمی توانستند کاری برای نجات نظامی 
بکنند که همه چیزشان را مدیون آن بودند، بلکه حتی چیزی نداشتند که به 
جامعه ای که بر آن حکومت می کنند عرضه کنند و بنابراین دیگر نفوذی جز 

قدرت عریان نداشتند. 
نظام توتالیتری با نوید بهبود بخشیدن به قدرت میرسد. و با ویران کردن شیوه 
سازمان یافتن جامعه، قدرتش را از دست می دهد. و بنابراین زندگی اکثر مردم 
را بدتر می کند. پایان رژیم های توتالیتری، چه چپ و چه راست، به شیوه های 
گوناگون پیش می آید، گاه خونین، گاه به نحو شگفتی سریع و صلح آمیز. آنها 
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گاه در یک قیام مردمی جارو می شوند؛ و در مواقع دیگر، پایان کارشان حاصل 
کار اصالح طلبانی است که از درون نظام در دوره ای سر برمی آورند؛ رژیم دیگر 

آشکارا همه ابزارهای الزم برای برقرار نگاه داشتن نظم اجتماعی را حتی در پایه ای 
ترین سطوح از دست داده است. حتی یک نظام توتالیتری را نمی توان یافت که 
روح و نشاط واقعی داشته باشد و شهروندانش را محکوم به سختی های جسمی 

و روحی بیش تری از جوامع دموکراتیک نکرده باشد. توتالیتاریسم با سپردن 
حاکمیتی نا محدود و بی تزلزل به شخصی واحد که غالبًا هم از لحاظ اخالقی و 

روحی عنان گسیخته است، مصیبتی می شود نه برای آنهایی که تحت حکومتش 
هستند، بلکه برای کل بشریت. در همین گذشته نه چندان دور، خصوصًا در ایام 

بحران، حکومت های توتالیتری به نظر یک گزینه می آمد، آن هم گزینه ای 
معنادار برای بخش های بزرگی از جامعه. زمانی که تجربه های تلخ امروز نیمه 
فراموش شوند، یا زمانی که جامعه گرفتار بحرانی عمیق شود، این حکومت ها 

ممکن است یک بار دیگر به نحو خطرناکی برای مردم بدیلی جذاب شوند.
g

دین، توهینی به شأن و مقام انسانیت است. هیچ فرقی نمی کند، 
بدون باورهای دینی، انسان های خوب کارهای نیک و انسان های بد 

کارهای بد انجام می دهند. ولی آن چیزی که انسان های خوب را وادار 
به کارهای بد می کند، باور های دینی است.

استیون واینبرگ

داستانک
توماِس قدیس، خیلی چاق بود، به طوری  که در کالس، دسته های 

نیمکِت او را بریده بودند تا راحت بنشیند. او باهوش و مبتکر اّما زود 
باور بود و این زودباوری اسبابی شده بود که او را دست بیاندازند. 

روزی استاد )که یک کشیش بود( داخل کالس گفت: 
»همین االن در بیروِن کالس خری در حال پرواز است.«

 توماس با عجله بیرون رفت تا »خِر درحاِل پرواز« ببیند. وقتی 
برگشت همه به او خندیدند. اما توماس مطلبی گفت که تا بیخ هر 

تفکری نفوذ میکند.
او گفت: »اینکه خری پرواز کند برای من باورپذیرتر از این است که 

کشیشی دروغ بگوید.«
کالس در سکوت فرو رفت.
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 از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان
من یک فمینیست هستم

شیرین عبادی

از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان، من یک فمینیست هستم. اولین بارجرقه 
های فمینیسم من در سن کودکی زده شد وقتی دیدم که مادر بزرگم پسرهای 

فامیل را شومبول طال خطاب می کند و آنها حق دارند با شورت دور حیاط بدوند 
ولی اگر من جوری بنشینم که دامنم درست نباشد همه بسیج می شوند تا دامن 
مرا روی پاهای کودکانه و بی خبرم بکشند و مدام گوشزد کنند که درست بنشین. 

ذهن پنج ساله ی من نفهمید )هنوز هم نمی فهمد( که چرا آن چیزی که 
وسط پای پسر عمه ام است باید با لفظ طال آراسته شود و حتی گاهی با الفاظ 

)شومبولتو بخورم( خورده شود ولی آن چه من دارم مایه ی شرمساری است 
و باید پوشانده شود. ذهن پنج ساله ی من حتی وقتی ده ساله شد نفهمید 

که چرا آنها باید راحت ته کوچه دوچرخه سواری کنند و من با هزار مکافات و 
یواشکی رکاب بزنم و روپوش و روسری ام مدام توی چرخ گیر کند و زمین بخورم 

و همه به من بخندند. او هرگز نفهمید چرا وقتی بالغ شدم و آن دو جوانه ی 
سرکش در سینه هایم رویید باید آن را زیر مقتعه ی چانه دار بلند و روپوش 

گشاد پنهان کنم و قوز کنم تا برجستگی های بدنم را از چشم ها بپوشانم. ذهن 
من هرگز نفهمید چرا هرچه مربوط به زنانگی من است زشت و پنهانی و گناه آلود 

است و هرچه مربوط به مردانگی پسر هاست قابل افتخار و ستودنی و حتی به 
روایتی خوردنی است. 

ذهن من هنوز پنج ساله است، نمی فهمد چرا به عنوان یک دختر ناقص و نیمه 
است؛ نمی فهمد چرا همه برایش دنبال شوهر می گردند فکر می کنند که بدون 

مرد کامل نیست. نمی فهمد چرا مادرش مدام می پرسد این پسره کیه که هر 
شب زنگ می زند؟ اگر دوستت داره باید بیاد خواستگاریت. او انقدر بچه است 
که فقط برای پوز زنی مادرش به آن پسر می گوید بیا خواستگاریم والکی الکی 
زن مردی می شود که دوستش ندارد. او حتی نمی فهمد چرا درخانواده ی آن 

مرد، مردها یک طرف مجلس عرق می خورند و بحث سیاسی می کنند و زن ها 
طرف دیگر ظرف می شورند و مزخرف می بافند. او نمی فهمد که چرا شوهرش 

التماس می کند که لطفا جلوی فامیل من سیگار نکش وقتی خودش می کشد. 
او نمی فهمد چرا سیگار کشیدن مرد درست است و سیگار کشیدن زن نا درست. 

او نمی فهمد چرا وقتی مردش را نمی خواهد سالها باید دنبال طالق بدود در 
حالیکه اگر مرد بود در یک هفته می توانست زنش را طالق بدهد. 

ذهن من هنوز پنج ساله است. این ذهن پنج ساله دو برابر پسر های هم دوره 
اش زحمت کشید تا دانشگاه برود، آنها خرخون لقبش دادند. این ذهن پنج 

ساله بین همه ی دانشجوهای ورودی اش شاگرد اول شد تهمت زدند که معلوم 
نیست با کدام استاد روی هم ریخته است. بعدها مجبور شد هر تشخیص را دو 
بار تکرار کند برای آنکه چون زن بود حرفش نصف یک مرد ارزش داشت. مجبور 

شد از زبان یک پزشک همکار )که زن بود( بشنود که »پیش دکتر زن نرو، زن ها 
همه بی سوادن« و هیچ نگوید و دم نزند. مجبور شد دو برابر تالش کند تا نامش 

نصف اعتباری که باید را بیابد. مجبور شد دو برابر مردها خوب رانندگی کند تا 
مبادا تصادف کند و این جمله را بشنود که »زن ها دست به فرمون ندارند«. 

مجبور شد دو برابر مردهای دور و برش کار کند و دو برابر آنها موفق شود و دو 
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برابر آنها پول در بیاورد و آخر هم »زن بی سر پرست« نامیده شود. مجبور شد 
دو برابر مردها وبالگ بنویسد تا صدایش به جایی برسد و آخر سر هم متهم شود 

که زنانه نویسی می کند و در واقع »مرد« است. 
از همه ی اینها گذشته، نگارنده زن خوشبختی محسوب می شود. در خانواده ای 
مرفه و غیر مذهبی بدنیا آمده، امکان تحصیل و امکان فرار از آن چهارچوب های 

غیر منصفانه و زشت را داشته است. او هرگز کتک نخورده و نفقه نخواسته و 
حضانت طفلی را از دست نداده است. با این همه زخمی وخسته است. خسته 

است از اینکه از زبان مردهای بی خاصیت و احمقی که نصف ضریب هوشی او 
را ندارند شنیده است که زن ها منطق ندارند، زن ها طنز ندارند، زن ها دست 

به فرمان ندارند. خسته است از جامعه ای که اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد زن 
را مورد خطاب قرار می دهد که چرا حجابت کامل نبود و مقصر می شمارند که 

مرد را گناه انداخته و از مرد نمی پرسد که چرا مثل یک حیوان رفتار کرده است. 
خسته است از جامعه ای که اگر زنی مورد خیانت قرار گرفت به او توصیه می 
کند که صبوری کند و خانمی پیشه کند و بیشتر به مردش توجه کند، خسته 

است از جامعه ای که سزای خیانت در آن برای مرد توجه بیشتر و برای زن 
سنگسار است. خسته است از جامعه ای که زن هایش قوز کرده و ترسیده و 
تهدید شده اند و مردهایش با افتخار لگن خاصره شان را جلو می دهند و به 

شومبول های طالی خود می نازند و به خودشان جرات می دهند به زن ها یی 
که دو برابر آنها قد کشیده اند لقب کوتولگی بدهند. خسته است از جامعه ای 
که زنهایش به کوتولگی خود افتخار می کنند و حاضرنیستند بهای قد کشیدن 

شان را بپردازند و هنوز افسوس تازیانه و تسبیح و ته دیگ را می خورند. ، بر او 
ببخشایید اوخسته است ازجامعه ای که حتی معنی فمینیست را نمی داند. 

g

من نمى توانم فرضیه »بى اخالقى فرد« را بپذیرم، و من اخالق را 
منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مى دانم که هیچ نوع قدرت 

مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد.
آلبرت انشتین
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اسرار حّق
از کتاب اسرارالتوحید محمد منور

روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: »ای شیخ آمده ام تا از اسرار حّق چیزی با 
من نمایی« شیخ گفت: »باز گرد تا فردا« آن مرد بازگشت، شیخ بفرمود تا آن 

روز موشی بگرفتند و در حّقه کردند و سر حّقه محکم کردند دیگر روز آن مرد باز 
آمد و گفت: »ای شیخ آن چه وعده کرده ی بگوی.« شیخ بفرمود تا آن حّقه را 

بوی دادند و گفت: »زینهار تا سر این حّقه باز نکنی« مرد حّقه را برگرفت و بخانه 
رفت و سودای آنش بگرفت که آیا درین حّقه چه ِسر است؟ هر چند صبر کرد 

نتوانست، َسر حّقه باز کرد و موش بیرون جست و برفت، مرد پیش شیخ آمد و 
گفت ای شیخ من از تو ِسر خدای تعالی طلب کردم تو موشی بمن دادی؟ شیخ 

گفت ای درویش ما موشی در حّقه بتو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت ِسر 
خدای را با تو بگوییم چگونه نگاه خواهی داشت.« مرد نادم و پشیمان زاری کنان 

محضر شیخ ترک گفت و گوشه ی عزلت اختیار کرد و سه اربعین صیام داشت 
و صلوه گزارد و کف نفس به غایت رساند چندان که چهره دگرگون شد. تکیده 

با محاسنی انبوه نزد شیخ مراجعت کرد حاجت باز گفت. شیخ او را باز نشناخت 
و حّقه ی پیشین با موشی دگر بر او عرضه کرد آنچه پیشتر فرمایش کرده بود 
همان فرمود. مرد به خلوتگاه خویش بازگشت و حّقه کناری ِهشت و به عبادت 
ِنشست و به ِخش و ِخش موش در حّقه محل نهشت و امر شیخ به تمامی به 
جای آورد و صبح حّقه در دست به نزد شیخ شد و دو زانو محضرش را دریافت 

و گفت: »آنچه گفتی کردم حال آنچه وعده دادی گوی« شیخ فرمود: »حّقه 
گشودی؟« مرد خاطر خجسته بود و گفت: »نی نی« شیخ ابرو در هم کشید تغیر 
فرمود: »تو را حّقه ای دادم برگشودنش اهتمام نورزیدی که تو را گر طلب بودی 
حّقه میگشودی که همانا سری از اسرار حق در آن نهان کرده بودم.« مرد صیحه 
یی کشید و در دم از حال برفت. چون به حال آمد خود را در خرابه یی باز یافت. 

مویه کنان مایوس از دانستن سر حق ظن جنوناش میرفت که معروفه یی »زلف 
آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست« از آن حوالی میگذشت شیون مرد 
بشنید به خرابه شد مرد نگون بخت را دید در نزع. حال پرسید و مرد ماجرا باز 

گفت. روسپی را چندان بر حال زار او رقت برفت که مستی از سر پرید و هوش 
به جا آمد و به استمالتاش برخاست و گفت: »آن شیخ کذاب است و این 

حکایتها به دوران ابوسعید ابوالخیر است که شیوخ برخاک مینشستند و نان با 
خون مردمان چاشت نمیکردند« مرِد ساده دل گفت:»زبان به کام گیر که شیخ 
را کرامات بسیار است و عالمتهای بزرگ و کلمات تامات او تا بالد جبل عامل و 

ماالکا ُنقل هر مجالس است.« روسپی در دل به ساده گی مرد پوزخند زد و گفت: 
»سه اربعین عنان خود به شیخ خوشنام سپردی و ذکر حق گفتی اکنون سه روز 
با من بدنام همنشین تا ِسر حق بر تو عیان کنم که آن شیخ اگر کرامات داشت 
تو را باز میشناخت و حّقه ی پیشین به دستات نمیسپرد.« مرد که حکایت خضر 

نبی و شیخ صنعان شنیده بود و احتجاج زن بدکاره را صواب میدید، رخسار زیبای 
او هم بیاثر نبود، از دلش گذشت که شاید »در خرابات مغان نور خدا میبیند« 

خاموش شد و گوش به زن سپرد. با هم به خانه ی او شدند و شراب سرخ و 
طعام بریان خوردند و رامشگران ساز نواختند و رقاصان به ترقص آمدند و سه 
روز و سه شب حال چنین بود و آب زیر پوست مرد همی رفت و رخساره گل 

انداخت صبح روز چهارم به حمام شد، محاسن کوتاه کرده جامه نو بر تن نموده 
راه خانه ی شیخ در پیش گرفت و حاجت روز نخست بازخواست و ِسر الهی طلب 

کرد. شیخ که مرد را در آن هیبت به جا نیاورد چون َکرتهای پیشین موش به 
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حّقه کرد و به مرد سپرد وصیت نمود اندرباب نگشودن حّقه. مرد حّقه بر دست 
از خانه ی شیخ بیرون شد و به منزل روسپی رفت و ماجرا باز گفت. زن بدکاره 

گفت: »امشب را چون شبهای پیش به عشرت کوش که فردا حّقه یی سوار کرده 
شیخ مزور به حّقه ی تزویرش میسپاریم« چنان کردند و چون صبح شد. زن 

حّقه ی شیخ را که سنگین شده بود و جرینگ جرینگ میکرد به مرد همی داد و 
گفت: »آنچه میگویم چنان کن تا ِسر حق ببینی و به مراد دل رسی«. مرد حّقه 

برگرفت و نزد شیخ شد. دست شیخ را ببوسید و حّقه به او سپرد و گفت: »الحق 
که گزافه نیست که شرح کرامات شما در هیچ محفلی نیست که نیست. دوش 
که به خلوتگاه و محل عبادت خاصه ی خویش شدم. تاب نیاورده شب از نیمه 
گذشته بود که حّقه گشودم موشی از آن بیرون جست راه خرابه ی جنب منزل 
گرفت. مرا سودای ِسر موش در َسرافتاد و در پیاش نهادم که به سوراخی شد 

در خرابه. چوبی به کناره افتاده بود دست افزار کرده سوراخ فراخیدم و به حیرت 
دیدم گنجی در آن نهان است. آنچه حّقه جا داشت از آن ذهب خالص پر کردم 
َسر حّقه محکم گردانده چون مرا سفری در پیش است نزد حضرت شیخ به امانت 

آوردم که ِسر حق در این دیدم که همان راه اجدادی پیش گیرم و طامات و کرامات 
به چون تو بزرگی سپارم.« شیخ فرمود: »خیال آسوده دار که َسر حّقه گشوده نخواهد 

شد و امانت نزد ما میماند که اینان ما را چرک کف دست است و ما را با زر و ذهب 
کاری نیست که گر اراده کنیم خشت خشت این خانه زر میشود و سیم«.  صبح که 
از خانهی شیخ شیون به هوا خاست که شیخ در صندوقخانه به نیش عقرب جراره 

ریغ رحمت سرکشیده است و چند پول سیاه و حّقه یی گشاده در کنارش یافت شده. 
مرد به ِسر َحق آگه شد و پرده از کرامات زن کنار رفت و او را به همسری اختیار کرد 
و عمری شکر نعمت به جا آوردند. باری خلقی از جهل و اسارت شیخان نابهکار آسوده 

g .شدند که َحقی اگر هست ِسری با آن نباشد

دو دسته انسان در دنیا وجود دارد: آگاهان بدون دین و دین داران 
بدون آگاهی.

ابولعلی المعری
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 زوال جهان اسالم: یک پیشبینی
نگاهی به کتاب حامد عبدالصمد )اسد سیف 15 مهر 1390(

شهرزادنیوز: دنیای نو با نقد دین راه به سوی مدرنیته گشود. انسان پرسشگر در 
آگاهی خویش جسارت نشان داد، در نقد گذشته، جهان سنت به دنیای کهن 

سپرد. جنبش رنسانس در غرب در شک و پرسشگری شکل گرفت و انسان خردمند 
کوشید خویشتن را در آیینه زمان دگرگونه کشف کند. 

فرهنگ ما با نقد دین بیگانه است. در چهارچوب نگرش دینی هر از گاه جنبشی 
را هرچند کوچک در تاریخ خویش شاهد بوده ایم که هیچگاه نتوانستند به 

پرسشی بنیادین فرارویند. پرسشهای زکریا رازی و عبداهلل روزبه را در دین اسالم 
اگر به گذشته های دور نسبت دهیم، جنبش باب در زمان مشروطه می بایست 

کورسویی باشد که به دنیای نو پیوند خورد، همانگونه که پروتستانها در غرب 
در برابر کاتولیکها قد برافراشتند. متأسفانه چنین نشد. پس از آن نیز حتا شعار 

»بهدینی« احمد کسروی، انسان دیندار و خداباوری که پیرایش دین از خرافات 
را هدف خویش قرار داده بود، با در خون غلتیدن او در ساختمان »عدالتخانه«ی 
نوبنیاد بی نتیجه ماند. از آن پس، به ویژه پس از انقالب سال 57، ما همیشه به 
عقب گام برداشته و دیوارهای سنت را استوارتر بنا کرده ایم. متأسفانه تا کنون 
هیچگاه فرصتی پیش نیامده مسلمانان به خود بنگرند و واقعیِت زمان را در خود 

کشف کنند. در این سالها همیشه ایمان معیار شناخت ما از جهان بوده است. 
در سالهای اخیر کسانی به نام دین با شعار »اصالحات« در آن، قدم به راه مبارزه 

گذاشته اند که در کلیت خویش، خالف ظاهر مدرن، سخت سنت پرستند و 
هنوز نتوانسته اند به پرسشهای جنبش باب و یا شعارهای کسروی در تاریخ ما 
و یا حتا انتقادهای آخوندزاده از جامعه صد سال پیش ما در این عرصه نزدیک 

شوند. از آنجا که هدفهای سیاسی را دنبال می کنند، قادر نیستند به شکلی 
بنیادین تکلیف خویش با مقوله ای به نام اسالم به طور کلی و اسالم سیاسی 

به ویژه مشخص کنند. کوششهای این عده بیشتر گرد و خاک به هوا کردن 
است و نادانی خویش در آن پنهان نمودن. آنان به شکلی نو به تدفین عقل در 
گورستان سنت اشتغال دارند و به هیچ شکلی قصد ندارند »از نابالغی خوکرده 

خویش« آنسان که کانت می گوید، بدر آیند. به طور کلی ناقدان دین در ایران 
تا کنون کسانی بوده اند خارج از گردونه دین. 
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در خارج از ایران، در جهان اسالم و در میان پیروان این سنت هر از گاه تالشی 
در نقد آن صورت می گیرد که می توان آن را کوششی دانست و یا توصیه 
ای در تطبیق اسالم با جهان مدرن. »زوال جهان اسالم- یک بینش سیاسی« 

اثریست از حامد عبدالصمد، نویسنده مصری، در همین راستا. نویسنده در 
خانوادهای سنتی رشد کرده، پدر مفتی و امام یکی از مساجد مشهور قاهره بود 

که پسر تحت تعالیم او در 12 سالگی نیمی از قرآن را از بر داشت. 
عبدالصمد خالف اراده پدر، در دانشگاه قاهره رشته های زبان انگلیسی و فرانسه 

تحصیل می کند، در 23 سالگی رهسپار آلمان می شود تا در رشته علوم سیاسی 
تحصیالت خویش ادامه دهد. به عنوان مسلمانی مومن با نفرت از یهودیان و غرب 

و تحقیر آنان زندگی را در آلمان آغاز می کند. در برخورد با فرهنگ کشور میزبان، 
تناقضات هویتی در او شکل می گیرند، در تالشی جانکاه سرانجام به نقد خویش 
و فرهنگ خود روی می آورد، آنسان که مثاًل آلمانیها از تاریخ خویش انتقاد می 
کنند. »زوال جهان اسالم.« حاصل همین تجربه است، حاصل بازنگری آگاهانه و 

پرسشگرانه یک مسلمان به تاریخ و فرهنگ خویش به قصد کشف هویت. 
به نظر عبدالصمد، اسالم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی به زوال خویش 

نزدیک می شود. در تقابل سنت و مدرنیته، صاحبان این بینش »نمی تواند با 
جهان مدرن کنار آیند، برای فرار از آن به دیانت خود پناه می برند.« از آنجا که 
»توانایی آفرینش نیروهای خالق ندارد، فقط فرهنگ مقاومت برایش باقی می 

ماند که می کوشد عامل عقب ماندگی خود را خارج از خود بیابد.« او با توجه به 
تاریخ و فرهنگ خویش، با تکیه بر تجربه های شخصی، از اسالمی سخن می 
گوید که از نظر اجتماعی و فرهنگی بیمار است. بر این باور است که در حال 

حاضر، جنگ اصلی نه بین اسالم و غرب، بلکه در درون همین کشورهای مسلمان 
جاریست؛ »بین فرآیند فردگرایی و همگرایی و بین سنت و نوآوری«. 

این واقعیتیست که بسیاری از کشورهای اسالمی می کوشند ظاهر خویش به 
ابزار و دستاوردهای تکنیکی جهان مدرن بیارآیند، ولی در واقع فاصله ای بزرگ 
با اندیشه ی مدرن دارند. از ثروت کشور در ساختن بزرگترین بناها و بلندترین 
برجها در جهان و یا حتا پیست اسکی در صحرای سوزان استفاده می کنند، بی 

آنکه اجازه دهند نگاه علمی وارد دانشگاه کشور گردد و یا نظام آموزشی متحول 
گردد، زن از خانه به اجتماع گام گذارد و تاری از موی او پرده حجاب بدرد. 

در فرار از دنیای نو، مسلمانان می کوشند در انزوای خویش زندگی کنند. جامعه 
ی بسته آنان هر زایشی را در خود خفه می کند. با توجه به تاریخ، »جهان اسالم 

بدون غیرخودیها، یعنی دشمنان« بی معنا بوده است. همیشه حضور بیگانگان بوده 
که مسلمانان به خویش نگریسته اند و ضعفهای خود دریافته اند. در عدم پذیرش 

ضعفهاست که دشمن آفریده می شود. یهودیان و مسیحیان ابتدا در شمار مومنان 
بودند، محمد در مکه می گفت: »شما به دین خود، من هم به دین خود«، اما او خود 
در موقعیتی دیگر بذر نارواداری را با شکستن بتهای کعبه در اسالم بنیان گذاشت. با 
مهاجرت از مکه به مدینه و رونق اسالم، زبان قرآن در برابر یهودیها نیز دشمنانه شد. 

کسانی که زمانی »صاحب کتاب« بودند، »جعل کنندگان کتاب« شدند، مومن دیروز، 
حال به عنوان »فرزندان میمون و خوک« در شمار خائنان درآمدند تا از این طریق 

»پاکسازی عربستان« با قتل عام آنان ممکن گردد. 
مسلمان »جهان را به دو خانه اسالم و جنگ تقسیم می کند. صلح فقط زمانی 

می تواند حاکم شود که همه جا اسالمی شود.« در تقسیم دنیا به »جهان کفر« 
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و »جهان ایمان« است که شعار »مرگ کفار« از قرآن سر بر می آورد، شعاری که 
نشان از روانشناسی »انسان کینه ورز« دارد. غرب نیز در همین رابطه هاست که 

دشمن می شود. 
عبدالصمد بر این باور است که مسلمان در تطبیق خویش با جهان معاصر باید 

درک خویش را از قرآن، خدا، پیروان ادیان دیگر، انسانهای آتئیست و زن تغییر 
دهد. می نویسد: »از یک انسان گوشه گیِر حساس و پرسشگر در غاِر حوالی 
مکه، یک رهبر قبیله قدرتمند بیرون آمد که همه تناقضات درونی یک مرد 

شرقی را در خود حمل می کند و تصویر مسلمانان از خدا را بیان می کند؛ خدایی 
واال، محاسبه ناپذیر و خشمگین که در عین حال خوب و مهربان است. خدایی 

که همواره دیکته می کند و هرگز مذاکره نمی کند، ولی گهگاهی جنبه های 
بزرگوارانه خود را نیز نشان می دهد. او مرتدان را با آتش جهنم تنبیه می کند. 

در باره مرگ و زندگی انسانها حکم صادر می نماید، ولی هیچکس مجاز نیست 
او را زیر عالمت سئوال ببرد. خدایی که جنون قدرت دارد و حسود است و هیچ 

خدای دیگری را در کنار خود نمی تواند تحمل کند و برای حفظ قدرت خود از روی 
اجساد می گذرد. وقتی آدم به حاکمان کنونی جهان اسالم می نگرد، شباهتهای 

شگفت انگیز آنها را با این خدا به روشنی می بیند. تکیه همه این حاکمان 
چنین خداییست، و همین خداست که قدرت آنها را متبرک می کند. همه 

حاکمان مانند این خدا، خواهان وفاداری مطلق هستند و هرکس را که به قدرت 
آنها شک کند، سزاوار نابودی می دانند.«

نویسنده از تطبیق متن انجیل با قرآن به چگونگی بنیان گرفتن دگمگرایی در 
میان مسلمانان می رسد و ادامه آن را تا زمان حاضر پی می گیرد. او تجربه 
خویش بر تاریخ استوار می کند تا در یک »تحلیل و ارزیابی شخصی، فرآیند 

تغییرات در بخشهایی از جهان اسالم« را مورد بررسی قرار دهد. با بررسی اسالم 
در بافت تاریخی، دینی و سیاسی به این نتیجه می رسد که: »دولتهای اسالمی 

زوال خواهند یافت و سرانجام اسالم به عنوان یک ایده سیاسی و اجتماعی و 
یک فرهنگ از بین خواهد رفت.«

امروزه در کشورهای اسالمی همه به قرآن متوسل می شوند. یکی در این کتاب 
مبانی حکومت اسالمی را می جوید، کسانی جمالتی مثبتی در آن می یابند که نشان 

»اصالح طلبی« داشته باشد و بتواند به درد زندگی در جهان مدرن بخورد و »در این 
میان کسی از خود نمی پرسد که؛ به راستی ما امروز به قرآن نیاز داریم یا نه؟«
به نظر عبدالصمد، در برونرفت از وضع موجود، مسلمانان باید دین را به امری 

خصوصی تبدیل کنند. در این راه »به روحانیانی نیاز داریم که ابنرشد و کانت و 
اسپینوزا را خوانده باشند. به مساجدی نیاز داریم که در آنها نه تنها زنان بتوانند 

در کنار مردان بنشینند، بلکه بتوانند وعظ کنند.«
نویسنده با نگاهی گسترده به زندگی اجتماعی مسلمانان، »دوران سختی« را 

پیشبینی می کند، دورانی که در نهایت: »جنگلها خواهند سوخت و دود به سوی 
آسمان خواهد رفت. ولی درختان جدید در همانجا سبز خواهند شد. فرهنگها 
بوجود می آیند و محو می شوند مانند قلعه ای شنی بر ساحل دریا. ولی دریا 

می ماند و امواج آن همیشه خواهند آمد و خواهند رفت، و تفاوتی نمی کند که 
قلعه شنی در ساحل چه شکل و شمایلی داشته باشد.«. 

کتاب »زوال جهان اسالم.« در پانزده فصل و یک مصاحبه در 238 صفحه تنظیم 
شده که به زندگی مسلمانان از جنبه های گوناگون پرداخته است. بیت اهلل 
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بینیاز آن را با ترجمه ای شیوا از آلمانی به فارسی برگردانده و انتشارات پویا در 
کلن منتشر کرده است. پخش آن را انتشارات فروغ در آلمان بر عهده دارد. 

از آنجا که بسیاری از روایتهای نویسنده بر جامعه ایران نیز جاریست، خواندن 
آن برای ما جذابتر می شود. می توان حتا جاهایی با نویسنده موافق نبود، اما 
پرسشها و یافته های او می توانند برای ما نیز به همانسان طرح شوند. با به 
پایان رساندن آن به حتم این پرسش برای خواننده پیش می آید که چقدر 

حضور چنین آثاری در جامعه ما خالیست و چرا. 
مسلمانان »اصالح طلب« ما توان درک و طرح آن ندارند. 

g 47427/زوال-جهان-اسالم-یک-پیش-بینی/https://ketabnak.com/book

شیوانا، موالنا
در تاریخ مشرق زمین شیوانا کشاورزی بود که او را استاد عشق و 

معرفت و دانایی می دانستند. 
بچه ای نزد شیوانا رفت و گفت: »مادرم قصد دارد برای راضی ساختن 

خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد، خواهر 
کوچکم را قربانی کند. لطفا خواهر بی گناهم را نجات دهید.« شیوانا 

سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر 
خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر 
را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن 

معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته 
و شاهد ماجرا بود. شیوانا به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت 
دخترش را دوست دارد و چندین بار او را درآغوش می گیرد و می 
بوسد. اما در عین حال می خواهد کودکش را بکشد تا بت اعظم 

معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد. شیوانا 
از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند. زن پاسخ داد که 

کاهن معبد گفته است که باید عزیز ترین پاره وجود خود را قربانی 
کند تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگی اش برکت جاودانه ارزانی 

دارد. شیوانا تبسمی کرد و گفت: »اما این دختر که عزیزترین بخش 
وجود تو نیست. چون تصمیم به هالکش گرفته ای. عزیزترین بخش 

زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم 
گرفته ای دختر نازنین ات را بکشی. بت اعظم که احمق نیست. او 

به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگی ات را از بین ببری 
و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی 

نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستور بت اعظم بال و بدبختی 
هم گریبانت را بگیرد!« زن لختی مکث کرد. دست و پای دخترک را باز 
کرد. او را در آغوش گرفت و آنگاه درحالی که چاقو را محکم در دست 

گرفته بود، به سمت پله سنگی معبد دوید. اما هیچ اثری از کاهن 
معبد نبود! می گویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در 

g .آن اطراف ندید
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 نگاهی کوتاه به کتاب
 »وداع من با آسمان«

نوشته، ب. بینیاز )داریوش(. 

کتاب »وداع من با آسمان: تولدی دوباره« یک کتاب بدون سانسور و تا اندازه ای 
شوکآور است. کتابی که کنشها و واکنشهای یک انسان آسیب دیده را نشان میدهد 
که میخواهد با گذشته اش تسویه حساب کند، بر گذشته اش غلبه کند و در همین 

راه به شرح جزئیاتی میپردازد که کمتر کسی در آتوبیوگرافی خود بیان کرده است. 
انسان در هزار توی خاردار زندگی

شاید بتوان کتاِب »وداع من با آسمان: تولدی دوباره« اثر حامد عبدالصمد را 
جزو کتابهای نادر در حوزه ی آتوبیوگرافی طبقه بندی کرد. مشخصه ی اصلی 

این کتاب که آن را از بسیاری از خاطره نویسیها یا آتوبیوگرافیهای تاکنونی جدا 
میسازد، نبود خودسانسوری و شفافیت در بازگویی زندگِی خصوصی نویسنده 

است. کمتر کسی در جهان - جهان اسالم که جای خود دارد- این چنین بی پروا 
زندگی بیرونی و درونی خود را به رشته ی تحریر در آورده است. و این تنها نظر 

من نیست!
انتشار این کتاب که اسالمگرایان مصری آن را یک کتاب »سکسی و غیراخالقی« 
ارزیابی میکنند منجر به صدور فتوای قتل عبدالصمد گردید. او مینویسد: »پس 
از آن که به مونیخ بازگشتم یک گروه افراطی در مصر که بر پرچم خود دفاع از 

اسالم نوشته موضعگیری خود را در اینترنت اعالم کرد و مرا به ارتداد و کفرگویی 
متهم ساخت. به نظر این گروه، کتابام غیراخالقی و مردم را به ترک دین ترغیب 

میکند. سپس یک گروه دیگر اسالمی با این استدالل که کتاب علیه احکام 
شریعت و خدا میباشد یک فتوا علیه آن صادر کرد. چندین روزنامه ی لیبرال 
مصری و عربی خشم خود را نسبت به افراطگرایان با اعالم همبستگی نسبت 
به من نشان دادند. همین باعث گسترش فتواهای دیگر شد و بحثها را هر 
چه بیشتر آتشین کرد. به دنبال آن، تهدیدنامه ها، فحشنامه ها و تلفنهای 

تهدیدآمیز ابعاد خطرناکی به خود گرفتند. در یک نامه، تهدید به قتل شدم و 
از من خواسته شد که باید کتابهایم را از بازار بیرون بکشم و از مردم مسلمان 

عذرخواهی کنم.« سرانجام کار به آنجا کشید که عبدالصمد مجبور شد ماه ها در 
مخفیگاه زندگی کند. 

درد انسانی
زندگی عبدالصمد به عنوان انسانی آسیب دیده، لزومًا زندگی نمونه وار یک انسان 

مسلمان نیست، زندگی او از یک سو بازگو کننده ی زندگی من و شما، و از سوی 
دیگر بیانگر زندگِی یک انسان شدیدًا آسیب دیده است. از این رو، مسلمان 

بودن عبدالصمد در این جا برای من تقریبًا نقشی ایفاء نمیکند. آن چه در این 
جا تعیین کننده است این میباشد که آسیب روانی از یک سو و نقش عادات 
از سوی دیگر در زندگی ما چه تأثیرات تعیین کننده ای دارند. در واقع میتوان 

کتاب عبدالصمد را به دو بخش اساسی تقسیم کرد: پیامدهای آسیبهای روانی و 
نقش عادات در زندگی ما. عبدالصمد نشان میدهد که انسان از یک سو موجودی 

بسیار شکننده ولی از سوی دیگر از توانایی غیر قابل تصوری برخوردار است. 
او توانست روح قطعه قطعه شده خود را یک بار دیگر سامان بخشد و از این 

آزمایش دشوار زندگی سرافراز بیرون بیاید. 
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جوامع بسته
سوء استفاده جنسی از کودکان - صرف نظر از بیماران پدوفیل ]بچه باز[ - محصول 

بال واسطه ی جوامِع بسته است. این جامعه ی بسته میتواند یهودی، مسیحی، 
مسلمان و یا حامل هر دینی دیگر باشد. فصل مشترک همه ی جوامع بسته، 

مردساالری ناب و تفکیک جنسیتی است. این دو کیفیت، اساس رفتار اجتماعی و 
جنسی مردان این جوامع را رقم میزند. بازتاب این مناسبات در رفتار جنسی مردان، 

سوءاستفاده جنسی از کودکان و افراط در خودارضایی است. 
بنا بر مطالعاِت پژوهشگران این حوزه، اکثر سوءاستفاده های جنسی از کودکان در 
جوامع بسته در خانواده ]بزرگ[ صورت میگیرد یعنی از سوی پدرخوانده ها، برادرها، 
عموها، داییها و عمو یا داییزاده ها و.... به اصطالح در حلقه های بالواسطه. عجیب 

نیست که هنوز سوءاستفاده جنسی از کودکان در جوامع بسته ی که هنوز در 
درون جوامع باز کنونی به بقای خود ادامه میدهند، در مقیاس انبوه رخ میدهد. 

بهترین نمونه، کلیساها و حوزه های علمیه هستند که به عنوان دو جامعه ی 
بسته سنتی در درون جوامع کنونی به بقای خود ادامه میدهند. این مشکل یعنی 

سوءاستفاده ی جنسی از کودکان حتا در جوامعی مانند افغانستان و پاکستان 
عماًل به یک سنت همگانی تبدیل شده است. روی هم رفته، بخشی از پیامدهای 

تفکیک جنسیتی شامِل سوءاستفاده جنسی از کودکان، افراطگرایی در خودارضایی، 
مقاربت با حیوانات و سرانجام تولید انسانها با اختالل روانیست. 

آسیبهای ترمیم ناپذیر
حامد عبدالصمد در یک خانواده ی بسیار مذهبی بزرگ شد. پدرش یک روحانی 
مسلمان )اهل تسنن( بود که مقام مفتی یا امام را در یکی از روستاهای بزرگ 

نزدیک قاهره به عهده داشت. پدرش او را از سه سالگی زیر نظر خودش آموزش 
میداد: آموزش تاریخ اسالم و از بر کردن قرآن. این آموزش به طور منظم تقریبًا 
تا گرفتن دیپلم دبیرستان برای عبدالصمد ادامه داشت. ولی حوادث ناخوشایند 

زندگی به ویژه تجاوز جنسی در کودکی باعث شدند که عبدالصمد نسبت به جهان 
و انسانها عمیقًا دچار شک و بدبینی بشود. در یک کالم میتوان گفت همین 

آسیبها باعث شدند که اعتماِد او به همه - حتا به اهلل و پیامبر اسالم محمد- دچار 
تزلزل شود. همین شک و تزلزالت بودند که او را در برابر پرسشهای نوین قرار دادند. 
او درباره ی تجاوز جنسی به خود مینویسد: »نمیدانم چه طور تعریف کنم که در 

این سال در قاهره چه حادثه ای برایم رخ داد. چه گونه میتوانم دقیقًا احساسات 
یک کودک چهار ساله را بازگو کنم؟ چه گونه ممکن است بتوانم یک روز زندگی 

خود را که به مهمترین روز زندگی ام تبدیل شد، فقط با چند واژه بیان کنم؟ 
کودک نهفته در من حاال باید با صدای یک بزرگسال سخن بگوید. این، تنها 

داستان گذشته ی من نیست، بلکه داستان ترسها، سرخوردگیها و درماندگیهای 
امروزی ام نیز هست.  جلوی تعمیرگاه روی یک چرخ اتوموبیل نشسته بودم که 
دیدم شاکمن نان به دست برمیگردد. نان را گرفتم و خواستم بروم که بازویم 

را گرفت و گفت: »چرا تشکر نمیکنی؟« تشکر کردم و خواستم دست را آزاد 
کنم ولی باز ولم نکرد. او گفت: »نه، بچه بانمک، تشکِر خالی که کافی نیست.« 
و سپس علیرغم مقاومتام به زور مرا به تعمیرگاه کشاند. او مرا بغل کرد و به 

زیرزمین برد. به او التماس میکردم که پایین ام بگذارد، ولی فایده ای نداشت. 
وقتی با عجله شلوارش را پایین کشید و گفت باید خم بشوم، هنوز نان در 

دستم بود. در برابر او دوال شدم و شروع کردم به خواندن آیه های قرآن. گفته 
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بود با خواندن قرآن میتوانم بر ترس خود غلبه کنم: این گونه نزد سرور عالم در 
جستجوی پناهگاهی میگشتم تا خود را در برابر پلیدی مخلوقاتاش نجات بدهم. 

او شلوارم را پایین کشاند و هجوم اش را آغاز کرد. وقتی آلت تناسلی اش با 
بدنم تماس یافت، مثل این بود که یک موش تازه از فاضالب بیرون خزیده با من 
تماس پیدا کرده است. ابتدا موفق نشد که وارد من بشود، تفاوتهای اندازه ظاهرًا 
بیش از حد بودند. ولی او سرسختانه به کارش ادامه داد. هر بار فکر میکردم که 

به باالترین مرز درد رسیده ام. سرانجام دو بار روی مقعدم تف کرد و با بیرحمی 
هر چه تمامتر واردم شد. وقتی فریادم برآمد، محکم توی سرم زد و گفت ساکت 
باشم. او چند بار عقب جلو رفت و هر بار که خود را تکان میداد احساس میکردم 
که یک چاقوی ُکند وارد بدنم شده است. من که از ترس فلج شده بودم، پشت 

سر هم آیه های قرآن را زمزمه میکردم. وقتی که تمام کرد، منی خود را روی کفل 
هایم ریخت. چنین چیز چندش آور و دردآور را در زندگی ام تجربه نکرده بودم، با 

این که این آخرین بار نبود. نمیدانم اصاًل از لحاظ آناتومی بدن چه گونه ممکن 
است که یک پسر پانزده ساله بتواند وارد یک پسر چهار ساله بشود. از خواندن 

قرآن باز ایستادم، لرزان و خاموش با یک تکه نان که در دست داشتم، پشتم را 
پاک کردم. در تمام مدت نان را محکم در دست گرفته بودم.«

این تجاوز جنسی وحشیانه نقطه ی عطفی در زندگی عبدالصمد بود. او از پدرش 
یاد گرفته بود که خدا عادل است و همیشه در کنار ضعیفهاست. عبدالصمِد 
چهارساله در این لحظات پر درِد سرنوشت ساز منتظر یاری آن خدایی بود که 

پدرش به او شناسانده بود. ولی کسی به او کمکی نکرد! این حادثه، مانند سیمی 
خاردار از میان تمام زندگی عبدالصمد میگذرد و همواره تولید درد میکند؛ دردی 

که پیامد آن بدبینی به انسانها و شک در ایمانش بود. 
فاصله ی قربانی تا جانی

این فرمول که لزومًا در فرد قربانی احساس همدردی با دیگر انسانها شکل 
میگیرد، یک نظریه نادرست است. به عکس، در بسیاری از شرایط فاصله ی 

فرد قربانی با جانی از مو هم باریکتر است. خشم و نفرت تلنبار شده در قربانی 
مانند نیروی جادویی عمل میکند و همواره او را به سوی رفتار جنایتکارانه سوق 
میدهد. عبدالصمد دقیقًا همین فرآیند را در شرح حال زندگیاش بیان میکند. او 

مینویسد: »سرانجام روزی عالقه ی خودم را به زجر دادن پرندگان کشف کردم. 
با کندن سر، پرنده بالفاصله میُمرد و بازی سریع تمام میشد. یک روش برای 

خودم پیدا کردم که گنجشکها بیشتر زجر بکشند: پرهای آنها را میکندم و در 
اتاقم ولشان میکردم تا باالخره از گرسنگی بمیرند. مرگ آرام یک گنجشک در 
زیر تختخوابم برای من به یک لذت واال تبدیل شد.« ولی قضیه به همین جا 

ختم نمیشود. حتا وقتی او بزرگسال شده بود و به آلمان آمده بود، مستقل از 
شعور و عقالش در پی کپی کردن همان جنایتی بود که به سر خودش رفته 

بود. عبدالصمد روزی به خانه ی دوستاش بنیامین برای شام دعوت شده بود. 
بنیامین و همسرش در آشپزخانه مشغول درست کردن غذا بودند و عبدالصمد با 

پسر چهار ساله اش مشغول بازی بود. او مینویسد: »نگاهی به آشپزخانه کردم 
و ناگهان پریدم روی لئونارد و محکم لبانش را بوسیدم. او نفهمید چه شد و 

من چه کردم، بلندتر میخندید. سپس او را روی زانوهایم گذاشته و به غلغلک 
دادنش ادامه دادم. پس از مدت کوتاهی زن و شوهر وارد اتاق شدند و اعالم 

کردند غذا آماده است. همسر بنیامین با دیدن این صحنه که لئونارد در بغل من 
است، چندان راضی به نظر نمیرسید. ولی من هم نمیتوانستم از جایم پا بشوم، 

چون تحریک شده بودم.«. 
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تجاوز جنسی در چهار سالگی و یک بار دیگر در سن یازده سالگی به گونه ای رفتار 
عبدالصمد را در زندگی بعدی اش رقم میزد. ولی او هنوز هوشیار است و میتواند 
در آخرین لحظات خود را از سقوط در قهقرا نجات دهد. پیامد تجاوز جنسی برای 

عبدالصمد یک ُگسست روانی عمیق است: یعنی از یک سو رفتار جبری ای که 
مستقل از شعور و عقل او عمل میکند و از سوی دیگر واکنشهای او که هنوز 

نشانگر آن هستند که او ارتباطاش را با جهان واقعی کاماًل از دست نداده است و 
میتواند در آخرین لحظات، پیامدهای خطرناک رفتارش را ارزیابی کند و به همین 
دلیل ترمز را میکشد. بهترین نمونه زمانی است که او به عنوان دانشجو در قاهره 

برای مدت کوتاهی نزد خاله اش زندگی میکرد. او مینویسد: »خاله ام با شوهر 
غشی و شش فرزندش در یک آپارتمان سه اتاقی زندگی میکرد. مجبور بودم با دو 
تا از فرزندانش در یک تخت بخوابم. یک شب وقتی متوجه ی پسر خاله ی شش 

ساله ام که در کنار من روی شکم خوابیده بود شدم، دیگر نتوانستم بر انرژی 
جنسی خود افسار بزنم. در مغزم گویی ضربات چکش کوبیده میشدند. چیزی دیگر 

در من قویتر از عقل و انسانیت بود، چیزی نیرومندتر از خود زندگی. با احتیاط 
شلوار پسر بچه را پایین کشیدم و تحریک شده به کفل برهنهاش نگاه میکردم. 
از خود بیخود شده و به یک نقطه ی بازگشت ناپذیر رسیده بودم. شروع کردم با 

آلِت تناسلی ام کفِل بچه را ساییدن و یک احساس لذت بیاندازه به من دست داد. 
حواسم بود که از خواب بیدار نشود. ولی پیش از آن که شهوت مرا به یک حیوان 

افسارگسیخته تبدیل کند، این بازی بیمار سرشت را خاتمه دادم. رفتم حمام و 
آنجا خودارضایی کردم. به هنگام خودارضایی تمام آن احساسهایی که طی تجاوز 

و پس از آن تجربه کرده بودم دوباره در من سر باز کردند. تمام شب گریه کردم و 
دیگر نتوانستم به رختخواب بروم. به حال و روِز خودم و بالیی که به سرم آمده بود 
گریه میکردم و برای رفتار مفلوکانه خود میگریستم. این واقعیت که کارم را با این 

بچه تا به آخر انجام ندادم به این معنا نیست که بهتر یا اخالقیتر از آن شاگرد 
تعمیرگاه بودم. شاید اگر مانند او فرصتی میداشتم من هم همان کار را میکردم. 
آیا نتیجه ی دردها و رنجهای آن سالها این شد که مِن قربانی بخشی از کیستِی 

]هویِت[ فرِد جانی را به جزیی از خود تبدیل کنم؟«. 
رفتار عبدالصمد یک نمونه ی ویژه و استثنایی نیست. به عکس، میتوان گفت 
یک نمونه ی همگانیست. معمواًل چنین است که فرد آسیب دیده، یا رفتار جانی 
را از آن خود میکند یا دچار خودآزاریه ای افراطی میشود. این قضیه، هم در ُبعد 

فردی و هم اجتماعی عمل میکند. انقالبات یا شورشهای اجتماعی که از سوی 
مردم سرکوبشده به فرجام میرسند معمواًل با انتقام و خونخواهی توأماند. یعنی 

سرکوبشدگان ]به قدرت رسیده[ همان رفتار را از خود نشان میدهند که در گذشته 
سرکوبکنندگانشان انجام میدادند. تاریخ ُپر از نمونه های این چنینی است! و در ُبعد 
فردی ما شاهد بازتولید این جنایت در قالب قاتلهای روانپریش یا آدمهای خودآزاری 

هستیم که تا سر حد مرگ خودزنی میکنند. عبدالصمد در آتوبیوگرافی خود این 
موضوع را به روشنی نشان میدهد. او همچنین نشان میدهد که برای پریدن از روی 

سایه خود نمیتوان به تنهایی از عهده ی آن بر آمد. باید از کارشناسان )روانشناسان( 
یاری طلبید و یک فرآیند روان درمانی را پشت سر نهاد. 

بند عادات
اساسیترین بخش کتاب از نظر من مربوط به عادات در زندگی ما انسانهاست. 

عبدالصمد به یک پروسه ی نسبتًا طوالنی نیاز داشت تا بتواند به گونه ای با 
بخشی از عادات زندگی خود وداع کند و به »تولدی دوباره« دست یابد. 
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حوادث زندگی، عبدالصمد را به یک انسان شکاک تبدیل کردند: شک در برابر 
دیناش، مردماش، رفتار خودش، رفتار دیگران و کاًل نوع زندگیاش. ولی آیا انسان 

میتواند اراده گرایانه اعالم کند که: »از فردا یک زندگی دیگر را پیشه خواهم 
کرد؟« با قاطعیت باید گفت، خیر!

عبدالصمد از دو سو درد میکشید: آسیبهایی که به او وارد شده بودند و بریدن از 
گذشته ی خودش، یعنی ترک عادات زندگی گذشته اش. 

عادت چیست؟ آیا میتوانیم بدون عادات زندگی کنیم؟ چرا افرادی مانند 
عبدالصمد که قصد »ترک عادات« دارند، باید فرآیندی بس دشوار را طی کنند؟

عادت چیست؟
اگر ما انسانها هر روز زندگی خود را یادداشت برداری کنیم، متوجه میشویم که 
تمام زندگی ما همواره در حال تکرار است. نمودار زندگی ما همواره در حال تکرار 
شدن است: صبح از خواب پا میشویم، نماز میخوانیم، یا نمیخوانیم، صبحانه 
میخوریم، سِر کار هر روزه خود میرویم، کتابهای معین میخوانیم، با آدمهای 
معین رفت و آمد داریم، بحثهای معین و حتا کلیشه ای انجام میدهیم و ... 

خالصه منحنی زندگی ما همواره نمودار معینی را دنبال میکند. و ما این را سالیان 
سال انجام میدهیم. گوهِر عادت، تکرار است. و عجیب نیست که ما ایرانیان 

میگوییم: ترک عادت موجب مرض است!
عبدالصمد از سه سالگی شروع به حفظ کردن قرآن کرد و هر روز باید درسهای 

جدید را برای پدرش از بر میخواند. او با آیین و نگرش اسالمی بزرگ شد و تمام 
سلولهایش با این جهانبینی عجین شده بودند. برای عبدالصمد کنده شدن از این 

جهانبینی به یکی از بزرگترین موانع روحی و روانی تبدیل شده بود. او از یک سو 
میخواست این جهانبینی را کنار بگذارد ولی از سوی دیگر علیرغم تمام استدالالت 

عقلیاش نمیتوانست. همین تناقضات باعث آشفته فکری و آشوب روانی در او 
شدند. سرانجام او به یک آسایشگاه روانی روانه شد. او دو بار تالش کرد خودکشی 

کند که موفق نشد. یک بار یکی از دوستان عرب اش او را در آسایشگاه روانی 
مالقات کرد و یک کتاب قرآن برای او آورد و گفت: »شفای تو نه در این بیمارستان، 
بلکه در ریشه هاییست که تو از خودت بریدی و دور کردی.« عبدالصمد میخواست 
اراده گرایانه خود را از »عادات« گذشته اش جدا سازد، چیزی که تقریبًا ناممکن بود. 
ولی او در همین رابطه به یک نتیجه معقوالنه میرسد و مینویسد: »نه متن قرآن، 

بلکه ِصرف خوانش و موسیقی زباِن آن مرا آرام میکرد. به یاد دوران کودکی ام افتادم 
که هر روز در برابر پدرم کالم مقدس را از بر میخواندم و پدرم مرا میستود. من به 
دین ام نیاز داشتم، نه به عنوان یک نظام اعتقادی بلکه به عنوان بندهایی که مرا 

به ریشه ام گره میزد. به یاد درک پدرم از جهاد به عنوان شکلی از غلبه بر خویشتن 
افتادم. برایم روشن شد که میبایستی خود را هم از دین و هم از ترس بیدین شدن 

آزاد سازم. شاید این برای من جهاد حقیقی بود.« عبدالصمد در این جا - به طور 
تجربی- به این فرمول میرسد که نمیتوان اراده گرایانه، عادات را کنار گذاشت. ما 
همین را در زندگی روزمره ی خود میبینیم. افراد الکلی، سیگاری یا معتاد به مواد 

مخدر تصمیم میگیرند که از »فردا« یا »سال نو« دیگر »یک زندگی بدون اعتیاد« را 
آغاز کنند که معمواًل با شکست روبرو میشوند. ولی عبدالصمد در پایان این راه ُپر 
درد به یک نتیجه ی عقالنی میرسد. او میداند بدون دین اش نمیتواند زندگی کند، 

میداند تمام وجودش با این جهانبینی عجین شده و حتا اگر دیگر به بسیاری از 
اصول آن نداشته باشد ولی نمیتواند آن را کاماًل کنار بگذارد، یعنی او گذشته اش 
را نمیتواند پای سینه ی دیوار بگذارد و تیرباران کند. او در جهانبینی اش تعدیل و 
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اصالح بوجود میآورد که بتواند در عین تغییر، آن را نیز حفظ کند تا خودش حفظ 
شود. او در پایان کتاب اش مینویسد: »این کتاب نه یک تسویه حساب با فرهنگ 

خودم است و نه یک فراخوان برای دین گریزی. تمام خواست من این بوده که 
تناقضات زندگی خودم را بفهمم. »وداع با آسمان«، وداع با آن درک از خداست که 

من نفی میکنم: خدایی واال و خشمگین که هیچ کس مجاز نیست درباره ی اعمالش 
پرسش کند ولی انسانها را برای خطاهایشان تنبیه میکند. پدرساالری که فقط دیکته 

میکند و هرگز مذاکره نمیکند و انسانها را تا اعماق حریم خصوصیشان با فرمانها و 
ممنوعیتها تعقیب میکند. چنین درکی از خدا، مبنای پیدایش انسانهای خداگونه ی 

بسیاری در جهان اسالم شد که کیفیات خود را از همین خدا کسب کرده و از او 
تقلید میکنند: صاحبان قدرت، مأموران پلیس، ژنرالها، رهبران اسالمی، معلمان و 

پدران؛ خدایانی فارغ از خطا و ایراد که هیچ خدای دیگری را در کنار خود تحمل 
نمیکنند. من با دینی وداع کردم که دگراندیشان و دگردینان را میآزارد و هواداران 

خود را آنچنان منزوی میکند که به حوادث جهانی به جز ابراز خشم و توسل به 
تئوریهای توطئه هیچ پاسخ دیگری ندارند. دینی که مانع ابتکار است و انسانها را یا 

بیعمل و یا انفجاری تربیت میکند.«
ولی آیا عادات ضروری اند؟ چرا ما نمیخواهیم یا نمیتوانیم هر روز یک چیز 

نوین را تجربه کنیم؟ عادات مبنای رفتار ناخودآگاه ماست. در حقیقت بیش از 
نود در صد رفتارهای ما نه آگاهانه که ناخودآگاه هستند. ولی چرا چنین است؟ 

چرا ما به عادات نیازمند هستیم؟
نیاز ما انسانها به عادات، نیاز مغز است. چرا مغز ما به عادات نیاز دارد؟ پیش از 
پاسخ به این پرسش به یک نمونه عادتی بپردازیم: رانندگی. فردی که برای اولین 

بار پشت فرمان خودرو مینشنید و رانندگی یاد میگیرد باید تمام شش دانگ 
حواساش جمع باشد و هر حرکت خود را »آگاهانه« یا با اراده انجام دهد. این 
عمل پس از شش ماه به اصطالح آتوماتیک ]خودکار[ میشود و راننده میتواند 
در حین رانندگی حرف بزند، تلفن کند، به چیز دیگر فکر کند و غیره. عادات و 

خودکاری ]آتوماسیون[ دو روی یک سکه هستند. 
در این فرآیند »رانندگی« در مغز چه رخ داده است؟ مغز انسان بین 1300 تا 1500 گرم 
وزن دارد که حدود صد میلیارد عصب ]نویرون[ را در خود جای داده است. این شبکه 
های تو در توی نویرونها در مراکزی به نام سیناپس یا پیوستگاه با هم تالقی کرده 

که مسئولیت انتقال اطالعات را دارند. فعالیت مغز، یک فعالیت الکتروشیمیایی 
است که با حدود 20 وات برق کار میکند. ولی این ارگان کوچک یعنی مغز بیش از 

20 درصد کل انرژی بدن انسان را به خود اختصاص میدهد. 
ما انسانها هر کاری که میکنیم - فرق نمیکند چه کاری باشد- یک اثر بیولوژیک 

نویرونی در مغز ما به جا میگذارد. اگر عمل ما نو باشد یک شبکه ی نویرونی 
نوین ایجاد میشود که در ارتباط با نویرونهای دیگر قرار میگیرد. مانند کسی که 
تازه رانندگی یاد میگیرد. مغز برای »کارهای نوین« به انرژی بسیار زیادی نیازمند 

است و به همین دلیل زود خسته میشود و فرد دچار »بیتابی« میشود. هر چه 
عمل بیشتر تکرار شود، نویرونهای مربوطه قویتر و جای خود را بهتر در زیرساخت 

]infrastructure[ نویرونی فرد پیدا میکنند. بر اثر تکرار یک عمل، به اصطالح در مغز 
انسان جاده ها یا اتوبانها ]نویرونی[ ساخته میشوند. وقتی یک عمل در اثر تکرار، به 

یک پدیده ی خودکار تبدیل شد، آنگاه مغز با صرف انرژی بسیار کم همان عمل را 
تقریبًا بدون اشتباه به فرجام میرساند. 
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ما در زندگی خود، از کودکی تا بزرگسالی، صدها و یا هزاران مورد را در مغز خود به 
موارد خودکار تبدیل میکنیم. این موارد تکراری، همان عادات هستند. مغز برای 
صرفه جویی در انرژی به عادت کردن گرایش دارد یا دقیقتر گفته شود، به این 

دلیل مغز عادتپذیر است زیرا میخواهد اصِل کمترین انرژی و بیشترین کارآیی را 
برآورده سازد. فرآیند شکلگیری عادات، یک فرآیند نسبتًا طوالنی است و به همین 
دلیل نمیتوان آن را اراده گرایانه کنار گذاشت. برای ترک این یا آن عادت ما به یک 
فرآیند موازی نیازمند هستیم که در تقابل با عادت گذشته ما باشد. ولی چون این 

فرآیند عادتُزدایی با صرِف انرژی بسیار زیاد و تالطمهای شدید روحی و روانی آزار 
دهنده توأم است، معمواَل کمتر کسی میتواند »خودسرانه« یا »اراده گرایانه« با 

گذشته ی مملو از عادات خود قطع رابطه کند. شاید به همین دلیل است که گفته 
میشود ما انسانها در فرآیند زندگی فردی و اجتماعی خود نه با انقالب یا انقالبات 

]Revolution[ بلکه فقط با تغییرات یا تکامل ]Evolution[ سر و کار داریم و حرکت 
تاریخ، چه فردی و چه اجتماعی، در مقیاِس نانومتری به پیش میرود. 

کسی که از کودکی اش هر روز سه یا پنج بار نماز خوانده و این کار را 20 یا 30 
سال انجام داده، نمیتواند یکباره از فردا بگوید که من دیگر »مسلمان« نیستم. 

حتا اگر این فرد بتواند روزی نمازش را کنار بگذارد، قادر نخواهد بود تمام شبکه 
های مربوط به این نمازخوانی را از مغز خود بُزداید. عجیب نیست که در حوزه ی 

عمومی، تغییرات اساسًا از سوی نسل جوان آغاز میشوند. زیرا مغز میانگیِن نسل 
جوان هنوز مانند نسل گذشته ی خود از عادات سخت  شده برخوردار نیست یا 

کمتر برخوردار است. 
عبدالصمد در آتوبیوگرافی خود به روشنی نشان داده که ُبریدن از عادات یک 

پروسه ی بسیار دردآور است که نمیتوان با آن کاماًل قطع رابطه کرد ولی میتوان 
آن را متعادل و اصالح کرد. 

کتاب »وداع من با آسمان: تولدی دوباره« یک کتاب بدون سانسور و تا اندازه ای 
شوکآور است. کتابی که کنشها و واکنشهای یک انسان آسیب دیده را نشان میدهد 
که میخواهد با گذشته اش تسویه حساب کند، بر گذشته اش غلبه کند و در همین 
راه به شرح جزئیاتی میپردازد که کمتر کسی در آتوبیوگرافی خود بیان کرده است. 
انتشار این کتاب در مصر و بعدها در آلمان سر و صدای بسیاری بوجود آورد. در 
مصر به ویژه در زادگاه نویسنده علیه عبدالصمد یک کارزار تبلیغاتی به راه افتاد. 

با این وجود هنگامی که پدر روحانی اش کتاب را خواند و پسرش را دید گفت: 
»کتاب را چند بار خواندم. به نظرم خیلی خوب است. هیچ کس را نمیشناسم 
که این قدر صادقانه و با شهامت با خودش برخورد کرده باشد. تو مرد درستی 

هستی. و خوش ام میآید که با وجود تمام این بدبختیها هنوز بذله گوییات را از 
دست ندادی. بیشتر از این درباره ی کتاب نمیتوانم بگویم.«. 

مشخصات کتاب: وداع من با آسمان: تولدی دوباره. 
نویسنده: حامد عبدالصمد. 

مترجم: ب. بینیاز )داریوش(. تعداد صفحات: 322. انتشارات خاوران، انتشارات 
فروغ. 
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سرزمین »دزدان كوچك« و »آبرومندان بزرگ«!
بابک داد )۱۳۹۹-۱۳۴۸(

قصاص و سنگسار و قطع دست، در مورد »بزرگان محترم« كه به گفته آیت اهلل جنتی 
باید آبرویشان)!( محفوظ بماند، هرگز اجرا نمی شود. اما در مورد مردمی كه هیچ 

پناهی ندارند، برای اجرای قصاص و حدود الهی، حتی یك روز هم تأخیر جایز نیست!
راستش گاهی در چیزی تردید می كنم. گویا خداوند كه موعظه گویان 

هرزگویش در سرزمین من، هزاران آیه و صدها سوره مجازاتش را بر فرق ما 
كوفته اند، »هرگز« و حتی یك بار هم از روی محبت بر سرزمین ما عبور نكرده 

است. گویا نسیم رحمت خدایی، به این سرزمین كه رسید؛ یا خشكید، یا یخ زد. 
و یا سوخت! باور دارم خداوند سالهاست كه در سرزمین من، توقف نكرده است. 

وگرنه دزدان كوچكش چنان بدفرجام نبودند كه با یك دست ناقص، به گدایی 
بیافتند و بزرگان آبرومندش، آن چنان در امان نبودند كه به ریش مردم بخندند 
و دزدی را آزادنه تر ادامه دهند. به قول شازده كوچولو: »انگاری یك جای كار می 

لنگد؛ همیشه!«. 
من ایران را دوست دارم، ولی .... 

ارسطو می گفت: من افالطون رو دوست دارم، ولی حقیقت را بیشتر از او دوست 
دارم. 

حال من به فرنگ رفته ام، اما من ایران را دوست دارم؛
من از ایران گریخته ام، اما من ایران را دوست دارم؛
من ترک وطن کرده ام، اما من ایران را دوست دارم؛

من پناهنده ام، اما من ایران را دوست دارم؛
من مهاجرم، اما من ایران را دوست دارم؛

آری جالی وطن کرده ام، اما
من هم ایران را دوست دارم،

دروغ چرا؟
من ایران را دوست دارم؛

ولی نفس کشیدن در هوای آزاد را بیشتر دوست دارم!
من ایران را دوست دارم، 

ولی رفاه، نظم، امنیت، رنگ، شادی و زیبایی را بیشتر دوست دارم. 
من ایران رو دوست دارم،

اما آزادی را بیشتر دوست دارم!
من ایران را دوست دارم،

اما راستش این روزها دیگر برای این دوست داشتن دلیل محکمه پسندی پیدا 
نمی کنم. 
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می تونم بگم من ایران را دوست دارم برای اینکه آنجا کوه دماوند و 
دریای خزر دارد. 

یا مثال بگم من ایران را دوست دارم برای اینکه آنجا فکر می کردند من آدم 
حسابی هستم )در حالی که نبودم(. 

یا من ایران را دوست دارم برای آنکه هیچ نانی نان سنگک برشته دو آتشه 
کنجد دار نمی شود. 

من هنوز دل تنگ ایرانم،
بعضی وقتها می نشینم عکس های قدیمی را نگاه می کنم، خیره می شوم 

به کوچه ها، به سنگ فرش و آسفالت و حتی سطل آشغال ها و می روم توی 
هپروت،

اینها را نوشتم تا بدانید که من آدم بی احساس یا خود باخته و غرب زده ای 
نیستم. 

من ایران را دوست دارم، ولی حقیقت را بیشتر دوست دارم. 
حقیقت این است که ایران وطن ماست، اسمش روش است: مام وطن. 

ولی این مادر بی سواد، بی فرهنگ، مذهب زده و عقب مانده است، دستهاش 
چرک است، چادرش سیاه است، بوی گند می دهد؛
پشت سرش می گویند که خود فروشی می کند. 

اینجایی که هستم مادر من نیست. اما مادر خوانده ای است که در را به رویم 
گشوده. 

درست وقتی که مادر واقعی ام مرا رانده بود و سرپناهی نداشتم به من پناه داد،
به من فرصت دوباره زیستن داد، به من امنیت و آسایش داد. 
و من در سایه این امنیت است که این خطوط را می نویسم. 

من اینجا دکتر ابدی کسی نیستم، از احترام خاصی برخوردار نیستم، یک 
شهروند عادی ام. 

اما اینجا هر شهروند عادی از حقوقی برخوردار است که در کشور من باالترین 
مقام هم از آن برخوردار نیست. 

اینجا می تونم بدون ترس از مرگ عقیده ام را بگم و اونجور که دوست دارم 
زندگی می کنم نه اون جور که اونها می خواهند. 

اینجا چون یک زن تنها هستم هر کس از راه می رسد به خودش اجازه نمی دهد 
که متلکی بارم کند و شانسش را امتحان کند. 

اینجا برای گرفتن یک امضای ساده الزم نیست هزار آشنا بتراشم. اینجا جان من 
ارزش دارد،. 

نه برای اینکه دکتر یا لوله کش یا نجارم برای این که انسانم. 
اگر تصادف کنم در کمتر از پنج دقیقه آمبوالنس و پلیس سر می رسد و اگر در 

تظاهرات شرکت کنم به هیچ دلیلی هیچ نیروی خودسری به من شلیک نمی کند. 
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کسی اینجا دوست و رفیق ابدی من نیست، راستش کسی دلش خیلی برایم 
تنگ نمی شود یا تظاهر نمی کند که مرا عاشقانه دوست دارد. 

اما اگر با مردم حرف بزنم به حرفم گوش می دهند و به آن فکر می کنند و 
نظرشان را صادقانه می گویند. 

البته کسی در تعارفات روزمره اش قربان صدقه ام نمی رود، فدایم نمی شود. 
اما آنهایی که آن طرف قربانم رفتند هم به آسانی فراموشم کردند، آنجا هم 

کسی من را اون قدرها دوست نداشت،
اینجا ال اقل کسی نفرتش را زیر الیه های لبخند و حرف های قشنگ پنهان نمی 

کند و آن را در اولین فرصت با دشنه تا دسته در پشتم فرو نمی کند. 
من اینجا یک آدم معمولی ام، حقیقت هم این است که من یک آدم معمولی ام. 

من هم دلم تنگ است، دوست دارم فکر کنم که ایران چیزی سوای من است،
سوای مردمی است که فوج فوج برای تماشای اعدام صف می کشند،

سوای مردمی که مرا فاحشه خطاب کردند،
سوای همه ی فقر فرهنگی، تنبلی اساطیری، بطالت و نخوت الکی ماست. 

من هم همه ی گناه ها رو به گردن آقای این و آن می اندازم. 
g .راستش من ایران را دوست دارم، ولی حقیقت و آزادی را بیشتر دوست دارم
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سخنان "ماکسیم گورکی" نویسنده انقالبی 
روسیه در ۱۰۵ سال پیش! 

ماکسیم گورکی در کانون نویسندگان روس در سال ۱۹۱۶ مسکو

در جهان سه گونه دزد هست
1- دزد معمولی
2- دزد سیاسی
3- دزد مذهبی

و اما دزدان معمولی کسانی اند که؛
پول،

کیف،
جیب،

ساعت،
زر و سیم،

وسایل خانه  و.......شما را برای سیرکردن شکم  خودشان و فرزندانشان میدزدن.

دزدان سیاسی کسانی اند که؛
آینده،

آرزوها،
رویاها،

کار،
زندگی،

حق،
حقوق،

دسترنج،
دستمزد،

تحصیالت،
توانایی،
اعتبار،

آبرو،
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سرمایه های ملی شما
و حتی مالیات شما را می دزدند و چپاول می کنند!

و شما را در سیه روزی و بدبختی نگه  می دارند...

دزدان مذهبی کسانی  هستند که؛
این دنیای زیبایتان را،

جرات اندیشید ن تان را،
علم و دانش تان را،

عقل و ِخردتان را،
جشن و شادمانی تان را،

سالمتی تن و روان تان را،
دارایی  و مال تان را

و ...... می دزدند!
و تازه یک چیزهایی نیز به شما گران می فروشند!

مانند خدا،
دین،

بهشت،
خرافات،

جهل،
غم،

اندوه،
سوگواری،

افسردگی و............!
دزدان مذهبی با سخنان فریبنده ،

باِغ بهشت را به شما نشان می دهند
و دروغ می گویند،

می فریبند،
سواری می گیرند

شما را در فرومایگی ، فقر ، بدبختی ، نکبت و........
نگه می دارند!
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تفاوت جالب اینها در اینست که؛
دزدان معمولی،

شما را انتخاب می کنند، 

اما شما، دزدان سیاسی  و دزدان مذهبی را خودتان انتخاب می کنید
و به آنها ارج می دهید و آنها را بزرگ میشمارید.

تفاوت دیگر و بزرگتر اینکه؛ دزدان معمولی؛ 
تحت تعقیب پلیس قرار می گیرند،

دستگیر می شوند،
شکنجه می شوند،

شالق می خورند،
زندان می روند،  

دست  و پایشان را به چپ و راست می ُبرند،
تحقیر می شوند و.......!

اما دزدان سیاسی و مذهبی؛  
هر دو توسط قانون و پلیس حمایت و محافظت می شوند!

پست و مقام باالتری می گیرند، زور می گویند،
ستم می کنند

g !.......و از شما طلبکار هم می شوند و

 

سه  چهارِم جمعیِت آمریکا، رسمٌا به معجزات باور دارند. شماِر 
کسانی که به شیطان و اینکه خدا در روِز رستاخیز چنین و چنان 
می کند، عقیده دارند، حیرت انگیز است. این آمار را شما در هیچ 
کشوِر صنعتِی دنیا که دارای تکنولوژِی پیشرفته است نمی بینید. 

چنین ارقامی را، تنها می توانید از مساجِد ایران و یا زناِن سالخورده 
در سیسیل آمارگیری کنید. ولی در آمریکا، وضعیت همین است 

که می بینید.
نوام چامسکی
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من چرا برگشتم و موندم
از صفحه ی فیسبوك مجید زمانی، نوروز 1391 - تهران

مجید جزو اولین اسرای جنبش سبز بود. آدمی كه دو تا فوق لیسانس تو 
آمریكا گرفته، 5 سال توی بانك جهانی كار كرده و باالخره وقتی دانشجوی 

دكترای اقتصاد دانشگاه شیكاگو بوده همه چیز را ول كرده و برگشته ایران. 
نوشته ی مجید را توصیه میكنم به همه كسانی كه مثل من دنبال دلیل 

برای موندن در ایران میگردند: »آره با یک گل بهار نمیاد. ولی من می خوام 
همون یک گل خودم را بپرورونم. درسته با یک گل بهار نمیاد ولی بودن گل، 
امید بهار را زنده نگه می داره. این سرزمین پر آدم های خوبه که اگه ببینند 
می شه یک گل پروروند، اوناهم گل خودشون رو می پرورونند. اونوقت یهو 
چشات را باز می کنی می بینی زمستونم بهاره. ممکنه این بهار به عمر من 

نرسه. ولی جنگیدن براش لذت بخشه.«
نوروز از راه رسیده و جنب و جوش و شادی در سطح شهر موج می زنه. فقط 

در سطح شهر! ته دل آدما اما، اگر شادی هست، بی مهابا و بی دغدغه نیست، 
اونطور که شادی باید باشه. 

نوروزه ولی به سال نو که نگاه می کنی روزهای سختی را در انتظار می بینی. 
روزهای سخت سخت. 

من 5 ساله که کارم رو تو بانک جهانی )واشنگتن( ول کردم و اومدم ایران. از این پنج 
سال 153 روزش رو تو بند 209 تو اوین بودم. از اون 153 روز نزدیک به 50 روزش رو 
تو انفرادی. بعضی از بهترین آدمهای این سرزمین رو اونجا مالقات کردم و دلم می 

شکنه که بگم بعضی هاشون هنوزم آزاد نیستند. 
حاال که شرایط کشور داره سخت تر و سخت تر می شه، حاال که دیگه نگرانی فقط 

از در بند بودن نیست و صحبت از جنگ و قحطی و مردنه خیلی ها از من می پرسن 
که نمی خوای برگردی؟ وقتی بهشون می گم فعاًل نه از این همه بد سلیقگی و مرده 

دلی حالشون بهم می خوره. اونا می خوان برن. 
بهم می گن، نمی خوان بچشون تو این جهنم بدنیا بیاد. نمی خوان بچه شون 

تو این هوا استنشاق کنه. می خوان پاشون را که از اینجا بیرون می ذارن 
احترام داشته باشن و از این حرفا. حرفاشون اینقدر انسانیه که نمی شه 

باهاشون مخالفت کرد. منم هر جا که تونستم، از هر طریق که می شده سعی 
کردم کمک کنم اونایی که دوست دارن برن. به نظرم فرقی نمی کنه آدما چی 
بخوان و بخوان کجا باشند. باید هر طور شده جایی باشند که دوست دارند، با 

کسی باشند که واقعًا دوستش دارند، تو کاری باشند که واقعًا عاشقشند و هیچ 
تدبیری تو این حوزه ها نکنند. 

مخصوصا اونایی که زمینه شکوفا شدن استعدادشون اینجا مهیا نیست، حتما 
باید برن. می دونم خیلی از اونایی که می خواند برن و خیلی از اونایی که 

اونجاند، اونطرف زندگی خوبی نخواهند داشت. ولی نباید به خاطر این از رفتن 
منعشون کرد. باید کمکشون کرد برن. فقط امیدوارم اگه اونجا را هم دوست 

نداشتند حتمًا یک کاری براش بکنند. اسیر دست زمونه نشن. 
این مطلب رو می نویسم برای اونایی که مجبورند اینجا باشند و در این حیرت 

مانده اند که من چرا برگشتم و موندم: من تو این »جهنم« بزرگ شدم. ولی می 
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خوام اینجا بمونم. بچه ام هم دوست دارم اینجا بزرگ بشه! اشتباه نکنید، به 
هیچ وجه آدم ناسیونالیستی نیستم. 7 سالی هم که تو آمریکا بودم شاید 5 بار 

هم دلتنگ ایران نشدم. تو شیکاگو، نیویورک و واشنگتن بهم خیلی خوش می 
گذشت و مردمشون را مخصوصا مردم شیکاگو را مثل مردم خودم دوست دارم، 
اینقدر که ماهند! آمریکا خونه دوم منه حتی اگه دیگه دولتش بهم ویزا نده. 

آمریکا زندگی خیلی راحت، منظم و بی دردسره. برای من ارزش آمریکا، راحتی 
ش، وال استریتش، هالیوودش، قانونگرایی اش. اینا نیست. وقتی من به آمریکا 

نگاه می کنم، لینکلن را می بینم که دربرابر نصف کشورش ایستاد و گفت برده 
داری خوب نیست. سینه های صدها هزار سربازی را می بینم که فقط به خاطر 
این جلوی گلوله سپر شدند که معتقد بودند برده داری باید ملغی بشه. وقتی 

به آمریکا نگاه می کنم الیس پاول و لوسی برنز و یارانشون رو می بینم که 
برای اینکه برای زنان آمریکا در ابتدای قرن بیستم حق رای بگیرن تا دم مرگ 

رفتند. در حالی که در زندان اعتصاب غذا کرده بودند لوله های غذا را به زور به 
دهانشون بستند و به زور در حلقشون غذا ریختند. به روزا پارکس، دختر سیاه 

که در مونتگومری آمریکا در سال 1955جلوی راننده سفید پوست که بهش گفت 
جاش رو تو اتوبوس به یک مسافر سفید بده ایستاد و حاضر نشد اطاعت کنه 

و سلسله جنبان جنبشی شد که باعث شد خانم کاندالیزا رایس که در بچگی 
حق نداشت حتی از آبخوری سفید پوست ها آب بخوره بعدًا وزیر خارجه آمریکا 

بشه. وقتی من به آمریکا نگاه می کنم هزاران جوان آمریکایی رو می بینم که در 
ساحل نورمندی جان خود را از دست دادند تا جهان را از شر فاشیسم نجات دهند. 
بسیاری از این جوانان می توانستند باشند و از زندگی در آمریکا لذت ببرند. من به 
مارتین لوتر کینگ فکر می کنم. خیلی ها می توانستند به خاطر فشارها آمریکا را 
ترک کنند و خیلی ها ترک کردند. و بسیاری ماندند، موقعیت و کار خود را از دست 

دادند ولی جانانه از خوبی، از صداقت، و شرافت دفاع کردند و یکی یکی بت های 
جهل و سیاهی را شکستند تا آمریکا شد آن چیز که االن هست. 

ممکنه زندگی تو بهاری که آمریکا هست االن لذت بخش باشه. ولی من ترجیح 
میدم جزء کسانی باشم که هنر، جسارت، و امیدشون رو جایی میبرند تا به آمدن 

بهار جایی که نیست کمک کنند. می دونم که خیلی ها سعی کردند و نشده، 
نذاشتن که بشه! من هنوز به اونجا نرسیدم. 

اینجا اگه جهنمه، مسئولش منم. اگه هواش آلوده است، من کمتر هوا را 
آلوده می کنم. اگه اعتماد از بین رفته، من کمتر دروغ می گم. اگه کار کمه، 
من بیشتر شغل تولید می کنم. )یاد باکسر افتادم:( اگه آدمای بد زیادند، به 

اونایی که بهترند کمک می کنم. اگه شرکت خصوصی موفق نیست، من یکیش 
رو درست می کنم. اگه دولت کله خر و رادیکاله من معتدل و خردمند می شم، 
نه اینکه منم همه چیز رو سیاه و سفید ببینم و رادیکال فکر کنم و وقتی رفتم 

سرکار دوباره همین آش بشه و همین کاسه. درسته که هزاران محدودیت 
هست ولی کاری که اصغر فرهادی کرد و امثال او می کنند نشان میده چطور می 

شه تو زمستون یک گل به بار آورد. 
و اگر هزینه ای قراره داده بشه، اگه من که می تونم ندم، کی می خواد بده؟

من و هزاران نفر مثل من، موقعی که خرد جمعی تایید کرد می شه کاری کرد، 
کار خودمون رو کردیم. وقتی موقع اعتراض شد اعتراض خودمون رو کردیم. 
هزینه هم دادیم، بی منت. حاال انگار تنها کارهایی که می شود کرد، اینست 
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که بمانی یا بروی. من می خواهم بمانم، ولی نمی خواهم بمونم و غر بزنم. می 
خواهم بمونم و جسارتم را جمع کنم تا کمتر دروغ بگم، می خواهم بمونم و 

به آدم هایی که کمتر دروغ می گویند کمک کنم. می خوام بمونم و هر ازچند 
گاهی تو گوش اونایی که دنبال جنگ می رن زمزمه کنم که دخترعموی مادرم 
که پسر جوونش رو تو جنگ از دست داد، زندگیش رنگ غم گرفت، غمی که 

هنوز پابرجاست. می خوام بمونم و تو کارم موفق بشم. می خواهم بمانم و به 
شهرداری کمک کنم کمپین کاهش آلودگی هوا درست کنه. می خواهم بمانم و 
به کارآفرینان جوان کمک کنم رشد کنند و پولدار شوند. می خواهم بمانم، شاد 

باشم و شادی کنم. می خواهم بمانم و برای آنهایی که آزادی و زندگی شان را 
برای یک کلمه حرف خوب تقدیم می کنند، سر تعظیم فرود آورم. می خواهم 

بمانم و سیاهی لشکر خردمندان و معتدالن باشم. 
می دانم که اینها همه سخت است، ولی چیزی که خیلی از جوان های سرزمینم 

فراموش کردند اینه که راه درست همیشه راه آسون نیست. 
و این همه نه به خاظر کشوردوستی و حس فداکاری و ...  است. برای من زندگی 
اینگونه رضایت بخش تر است. اینهم نباید از نظر دور داشت که در ایران بهتر از 

هر کجای دنیا می توان پول درآرود. 
می دونم، می خواید بگید سیستم اینقدر خرابه که همه اینا نقش بر آبه! تازه اگرم بشه، 
با یک گل بهار نمی شه! آره با یک گل بهار نمیاد. ولی من می خوام همون یک گل خودم 

را بپرورونم. درسته با یک گل بهار نمیاد ولی بودن گل، امید بهار را زنده نگه می داره. این 
سرزمین پر آدم های خوبه که اگه ببینند می شه یک گل پروروند، اوناهم گل خودشون 

رو می پرورونند. اونوقت یهو چشات را باز می کنی می بینی زمستونم بهاره. 
ممکنه این بهار به عمر من نرسه. ولی جنگیدن براش لذت بخشه. قبل از اینکه 

نافرمانی روزا پارکس در اول دسامبر 1955 جرقه جنبش حقوق مدنی آمریکا را 
بزنه، بسیار قبل از او این کار را کرده بودند. لیزی جنینگ 1854، هومر پلسی 

1892، ایرن مورگان 1946، سارا لوئیس کیز 1955 و کالودت کالوین در آوریل 1955 
کارهایی شبیه روزا پارکس کرده بودند. هیچ کدام از اینان، حتی روزا پارکس که 
در سال 2005 فوت کرد فرصت این را نداشتند که ببینند روزی یک پسر سیاه که 
در زمان زندگی آنها حتی حق معاشرت با سفیدپوستان را نداشت، رئیس جمهور 

آمریکا می شود. ولی جسارتشون و اینکه اسیر زمونه خودشون نبودن زندگی 
شون را احترام انگیز و رضایت بخش می کنه. 

یادمه وقتی تو بند 209 به زندابانان فشار اوردم که حداقل یک کتاب به من بدند، 
مرحمت فرموده یک کتاب اوردن به نام »مجموعه شعر زنان تاجیک«! اول خیلی 

عصبانی شدم. بعد ولی از شعر پر درد زنان تاجیک خوشم آمد. یکیشیون تو 
مطلع شعرش گفته بود » نوروز است ولی روز من نو نیست« حاال هم نوروزه ولی 

روز ما نو نیست! نگرانی من از جنگ و بمب و موشک کمتره. بیشتر نگران اینم 
که آیا مردمم اینقدر جسور و بزرگوار شده اند که کمتر دروغ بگویند، راه آسون را 
به راه درست ترجیح ندند، کمتر سیاه و سپید کنند، کمتر متنفر باشند و بیشتر 

مدارا کنند و مسئولیت بپذیرند؟ باید از خودم شروع کنم. 
روزهای سخت در پیشند، ولی اونایی که امید و عشقشون فراتر از محدودیت ها 

g .و سیاهی هاست باالخره نوروز واقعی را با خودشان میارند
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بیدینان ژاپنی!
نویسنده: ناشناس

بعد از آنکه خواندیم که چطور وقتی برق شهر قطع شد مردم داخل سوپر مارکتها 
و فروشگاه های بزرگ به آرامی و در تاریکی همه چیزهایی را که در سبد خریدشان 

قرار داده بودند سر جایشان برگرداندند و به آرامی از فروشگاه ها خارج شدند. 
چیزی نگذشت که تمیزی و نظم کمپ های مردم سیلزده که توی ورزشگاه 

های شهر بنا شده بود توجه همه را جلب کرد، بعد دیدیم که مسئوالن شهر 
جلوی مردم سجده میکنند و معذرت میخواهند بخاطر اینکه سونامی شده و ما 

نتوانستیم بهتر از این از شما مراقبت کنیم. 
چیزی نگذشت که عکس مدارس صحرایی شهر فوکوشیما منتشر شد! با نهایت 

شرمندگی سالن ورزشی رو پارتیشن زده بودند و بصورت کالسهای مجزا با حداکثر 
۱۵ دانش آموز در آورده بودند. نکته اش هم اینکه همه کالسها یه ال سی دی 
۳۲ اینچی داشت. وزیر آموش و پرورششان هم توی رسانه ها ضمن کلی عذر 

خواهی قول داد که بزودی حداقل امکانات را برای دانش آموزان مهیا خواهد کرد. 
یعنی این چیزها را تازه زیر حداقل میدانند! محاسبه کنید حداکثر را. 

چند روز قبل هم مطلع شدیم که پیرمردهای ژاپنی سپاه مهندسین پیر تشکیل 
داده اند و داوطلب اینکه بروند فوکوشیما و در مهار نیروگاه کمک کنند تا 

جوانترها در معرض تشعشعات نیروگاه و مرگ قرار نگیرند! چرا؟ چون نسبت به 
جوانها کمتر از عمرشان باقی مانده و اثرات ناگوار رادیواکتیو زمان کمتری در 

کشورشان باقی خواهد ماند و خودشان هم زمان کمتری رنج و دردش را تحمل 
خواهند کرد! همینقدر منطقی و بشر دوستانه. 

حاال هم که این خبر پایین در آمده که بزرگواری میفرمایید و میخوانید: 
بازگرداندن میلیاردها ین پس از سونامی! بگزارش خبرگزاری آلمان، مردم ژاپن، 
که در ماه های گذشته، بحران سیل، سونامی و نشت مواد رادیواکتیو را پشت 
سر گذاشته اند، بیش از سه و نیم میلیارد ین )بیش از ۴۵ میلیون دالر( پول 

را که در مناطق سیل زده یافته اند به دولت بازگردانده اند. همچنین ۵۷۰۰ 
گاوصندوق پیدا شده پس از سیل که حاوی بیش از دو میلیارد ین بوده، 

به دولت داده شده است. سخنگوی پلیس ژاپن اعالم کرد مردم و داوطلبان 
همچنان کیف پولهای پیدا شده را تحویل میدهند و تا کنون ۹۶ درصد مبالغ پیدا 

شده، به صاحبانشان بازگردانده شده است. 
زلزله و سونامی در ژاپن که در ماه مارس رخ داد، دستکم ۲۰ هزار کشته و هزاران 

نفر بیخانمان برجا گذاشت. اونوقت فکرشو بکنید خدا ما رو ببره بهشت، اینا رو ببره 
جهنم. و نکته جالب اینجاست که بدونید در فرهنگ ژاپنی مفهمومی بنام »گناه« 
وجود نداره. و اصال مردم با این مفهموم هیچ آشنایی ندارن. تنها مفهوم بازدارنده 

در اونجا، »شرمندگی« است. واسه همینه که کسی که درست کارش و انجام نمیده 
و پیش مردم شرمنده میشه، حتی ممکنه که دست به خودکشی بزنه، چون دیگه 

چیزی برای از دست دادن نداره. »شرمندگی« مفهوم زمینی و »گناه« مفهوم آسمانی 
است. »شرمندگی« بین شخص و اطرافیانش اتفاق میفته، اطرافیانی که شخص 
همیشه اونها رو میبینه، ولی »گناه« بین شخص و خدایی هست که هیچ وقت 

g !بشر اون رو ندیده و نخواهد دید. و نتیجه این 2 باور رو ببینید
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شاخص های اصلی فرهنگ دینی
آرامش دوستدار، آوریل 2012

 فرهنگ آن کلیتی است که در چهره های گوناگون اما همخوان و هماهنگ، 
جلوه های فردی، جمعی و قومی یک جامعه را متعین میسازد. ما در آنجا با 

فرهنگ دینی سروکار داریم که چنین هیأتی از فرهنگ، در حوزه ی مسلط 
این یا آن دین زاده شود و شکل گیرد. فرهنگ قرون وسطا در اروپا و فرهنگ 

اسالمی، نمونه های چنین فرهنگی هستند. برای فهم فرهنگ دینی، باید با 
شاخص های اصلی آن آشنا شد. چنین شاخص هایی را میتوان در ابعادی 

پنجگانه متعین یافت: 
نخستین ُبعد فرهنگ دینی آن است که به جای پرسش و تحلیل و استدالل، به 
مرجعی بیچون و چرا برای هدایت فرد و جمع متوسل میشود. درست آنجایی که 
پرسش میبایستی نشان دهد که پرسش و ناوابسته به مرجع است، مرجع پا به 

میدان میگذارد، تا استخبار را جانشین پرسیدن نماید. استخبار، به معنی خبرگرفتن 
و خبرخواستن، در برابر پرسیدن قرار دارد و آنجا بروز میکند که خبرگیرنده میخواهد 

خبری را که بدان آگاه نیست از خبردهنده بگیرد. هر شناختی که از دانش بدست 
آمده باشد، ناشی از پرسش واقعی مختص به فرهنگ غیردینی بوده و هست. اما 
در یک فرهنگ دینی، هر چه کسی از مرجعی بپرسد و به ِاخبار مرجع متوسل شود، 
استخبار است. تمام کتابهای مقدس را باید مراجع دست اول دانست. انعکاس این 

مرجعیت دینی را عینًا می توان در فرهنگ آن بازیافت. 
دومین ُبعد فرهنگ دینی آن است که هر مرجعی فقط خودش را قبول دارد و به 

رسمیت میشناسد، نه مراجع فرهنگ دینی یا غیردینی دیگر را. مرجعهای گوناگون 
دینی در فرهنگهای مختلف هیچ راهی به هم ندارند و هیچ رابطه ای میان آنان 

نیست مگر نفعی متقابل. مراجع در فرهنگ دینی، همواره خدشه ناپذیر و بی رقیب 
اند و خدشه ناپذیریشان را از اعتبار مطلق ِاخباری بودنشان دارند. اینگونه مراجع 
حق حیات به هیچ پرسشی که بخواهد پا از حدود قلمروی ِاخباری آنها فراتر نهد 

نمیدهند. 
ُبعد سوم فرهنگ دینی را مانند خود دین به این میتوان شناخت که با استدالل 

کمترین سروکاری ندارد، زیرا ِاخبار آن چون و چرا بردار نیست. فرهنگ دینی، 
حتا نامستدل بودنش را حمل بر برتری خود بر استدالل میکند. چنین امری 

یعنی برتری »خبر« بر »دلیل«. در واقع در فرهنگ دینی که استخبار و ِاخبار در 
آن کانونی اند، هیچ مسأله ای وجود ندارد که از پیش حل نشده باشد. فرهنگ 
دینی، به این جهت که مسأله ی حل ناشده یا حل ناشدنی ندارد و سراسرش از 

یقینها و بداهت ها انباشته است، فرهنگیست که اصاًل مسأله نمی شناسد. 
ُبعد چهارم فرهنگ دینی، متناسب با فرابشری و آسمانی بودن خوِد دین، این 
است که منشاء ِاخبار در آن، نهایتًا و الاقل نیمه بشری ـ نیمه آسمانی است. 
ُبعد پنجم فرهنگ دینی، تمامخواهی آن است. یعنی به هرگونه که باشد، 

نمیگذارد در هیچ زمینه ای و در هیچ موردی عنان اختیار فرد و جمع از 
دستش خارج شود. در فرهنگ دینی جایی نیست که از حیطه ی اقتدار 

بزرگانش خارج باشد. 
فرهنگ دینی با این ُبعدهای پنجگانه اش، انتظاراتی را که به فرد و جمع در جامعه تزریق 
میکند، خودش چنان همه جا میرویاند که جایی برای پدیدار شدن نیازهای تازه و خودرو 
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باقی نمیماند، بویژه آن نوع نیازهایی که فرهنگ دینی نتواند برآورد. آدمِی فرهنگ دینی 
به آن عمیقًا وابسته است و از این وابستگی نه میتواند و نه میخواهد خود را برهاند. 
چرا که فرهنگ دینی همه چیز را از پیش برای ما آماده میسازد، به همه چیز از پیش 

سامان ابدی میدهد و ما را چنان تنآسا و کاهل بار میآورد که ایستا میمانیم. تازه در این 
ایستایی خواب آور نیز برکتهای فرهنگ دینیمان را به رخ خودمان و دیگران میکشیم. 
راه جوییها و راه یابیهای دین، در فرهنگ دینی به صورت پاسخهای یکدست و 
یکنواخت انعکاس مییابد. از این رو در جامعه ی دینی، گوناگونی وجود ندارد 
و بجای گوناگونی نظر، با یگانگی کثیر روبرو هستیم. در فرهنگ دینی، کثرت 

همشکالن، جای گوناگونی کثیر را میگیرد. به همین جهت، آثار مرجع در فرهنگ 
اسالمی ما، همه در یک نقطه به هم میرسند که آن نقطه مرجع دینی است. 
در دین، راه ها و رهنمودها تا نقطه ای معین ادامه دارند و جایی میرسد که این 
راه ها پایان مییابند. هیچ آدم دینداری نمیتواند و مجاز نیست پاسخی خبری از 

ماورای آنها بخواهد. در عوض، دین برای جبران این محدودیت، راه های دیگری باز 
میکند. فرهنگ دینی نیز عینًا همین کار را انجام میدهد، یعنی بجای راه هایی که 

بر آدمی میبندد، او را به راه های دیگری میاندازد. مثاًل به راه هایی که برای اعضای 
فرهنگ دینی آنقدر مطبوع و مطلوب باشند که زنجیرکردنشان را در زندان این فرهنگ 

احساس نکنند. در حد رعایت این مرزها، آدمی در فرهنگ دینی میتواند در زمینه 
های گوناگون پژوهش نماید، اما شرایط و معیارهای پژوهشی اش را نهایتًا نه خود 

بلکه رهنمودها و هنجارهای دین تعیین میکند. فرهنگ دینی فقط در چهاردیواری 
چنین فضایی بسته و پایبندکننده می زیید و می تواند بزیید. 

فرهنگ غیردینی در برابر فرهنگ دینی قرار دارد. فرهنگ غیردینی از پرسش 
مداوم و کنجکاوی ناشی از آن، با انتخاب معیارها و مالکهای متناسب با 

پرسشها و کنجکاویها که در آزادی ساخته شده اند میزیید، و این زیست پویا در 
g .این گوناگونی حیاتی به زندگانیش ادامه میدهد

دو چیز بی نهایت است. کهکشان ها و حماقت بشر، که در اّولی شک 
دارم.

آلبرت اینشتاین
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من هم مثل شما مسلمان زاده هستم
نویسنده: ناشناس

من مسیحی نیستم. من هم مثل شما مسلمان زاده هستم. ولی از شما چه 
پنهان با روایت های انجیل و حکایت های مربوط به حضرت مسیح خیلی خوب 

ارتباط برقرار می کنم. مثال من با فیلم مصایب مسیح خیلی گریه کردم. به 
حضرت عباس قسم عجب پبغمبری بوده این مسیح. نه با کسی جنگید، نه 

خون کسی را ریخت. گفت اگر در گوشتان سیلی زدند آن یکی را هم بیاورید تا 
طرف خودش خجالت بکشد. به باطن زهرا قسم آدم انگشت به دهن می شود از 

اینهمه الوهیت و محبت که عیسی بن مریم بنا بر روایات در بند دنیا نبود، از 
لذت های دنیوی هم هیچ. 

نمی خواست، تجسم مهر بود. مدافع بره های گم شده و در راه ماندگان و 
ضعیفان بود. حتی مدافع فاحشه ها بود. وقتی مریم مجدلیه را سنگ سار می 

خواستند بکنند جلو رفت و گفت اولین سنگ را کسی بزند که گناهی نکرده 
است. آخر هم تاج خار بر سرش نهاندند و بر صلیب کشیدند. خالصه اینکه به 

ردای پاپ اعظم قسم که من وقتی فیلم مصایب مسیح را دیدم، گریه کردم 
خوب می دونین که من مسلمونم. چند وقت پیش فکر می کردم اگر ما از روی 
زندگی پیغمبرمون یک فیلم بسازیم چه جور از کار در میاد. بنا بر همون روایات 
یادم افتاد پیغمبر ما گفته اگر کسی به شما کشیده زد شما دو تا سیلی بهش 
بزنید. دیدم زیاد چنگی به دل نمی زند چون جعفر آقا لبو فروش سر کوچه هم 

تزش همین بود،دست دزد ها رو هم که گفت ببرید، فاحشه ها رو هم که یا عقد 
می کرد و یا سنگسار و این هم زیاد جنبه ی روحانی نداشت. کل تاریخ اسالم هم 

که همه اش جنگ و خونریزی و تقسیم غنایم است و زیاد الوهیت ندارد. 
از اون طرف هم پیامبر ما هیچ نشان الهی خاصی ندارد، نه کور را بینا کرده و نه 

با عصا اژدها ساخته و دریا را شکافته و نه حتی از مردم عادی مهربان تر بوده. 
هر کی از در اومده زده با شمشیر نصف کرده و یک قران آورده که همش صحبت 

از آتیش و شیر و جنات من تحت االنهار است و میگن هیچ کس نمی تونه 
بیاره اما من خودم می تونم شش تا بهترش را بیارم ان کنتم تعلمون! خالصه 
خیلی پکر بودم که چرا ما باید جلو این کون نشور ها کم بیاریم )اونم تو این 

ایام مبارک کریسمس( که ناگهان انگار جبرییل به من نازل شد. فهمیدم اگر در 
مورد زندگی خصوصی پیغمبر فیلم بسازند فیلم زیبایی خواهد شد. فیلم پر است 

از گره های دراماتیک و اروتیک. فیلم از لحظه ای شروع می شود که پیامبر در 
25 سالگی خدیجه 40 ساله رو عقد می کند. )با نگاهی به سن و سال خدیجه و 

در کنارش مال و منال خدیجه با آهنگ خدیجه آی خدیجه(. مرگ ناگهانی خدیجه 
و غم پیامیر از درگذشت آن نوگل پیر هم بی شک یکی از فرازهای فیلم خواهد 

بود. اگرچه با ورود به دوران بعد از خدیجه کشمکش های روحانی و الهی داستان 
غنی تر می شود، پای عایشه از مهد کودک و سوده و حفصه و زینب و کنیزکان 

به داستان باز می شود. دیدم خدا وکیلی مصایب محمد بر خالف مسیح یکی 
دو تا نبوده است. فیلم جگر هر انسانی را خون می کند. مثال این عایشه پدر 

سوخته چقدر با آن برگزیده ی خدا یکی به دو می کرده و چقدر آن مرد خدا وقت 
گذاشته است که به یک کودک شش ساله یاد بدهد که ران هایش را لخت کند 
؛ بی شک درد و رنج و مصیبت های پیامبر ما در مقایسه با مسیح مثل کوهی در 
برابر کاه است. مثال نگهداری این همه زن زیر چند سقف. رعایت عدالت بین آنها، 

نوبت بندی شبها  ... آیا واقعا تحمل اینهمه مصیبت از عهده ی یک انسان عادی 
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برمی آمد؟ واقعا که خداوند هیچ بنده ای را به بوته ی آزمونی که محمد را نهاد 
ننهاد. خدا در قران به پیامبر امر فرمود پسر خوانده اش زید را وادار کند زنش را 

طالق بدهد تا خودش آن زن را عقد کند )آن زن زینب نام داشت و بسیار زیبا روی 
بود(. این اگر مصیبت نیست پس چیست؟ یا سر قضیه کنیزک ها و حق دخول به 

آنها چقدر پیامبر ازار دید؟ آخر خود خدا اومد پایین گفت پیغمبر! چرا هر چیزی که 
به تو حالل کردیم تو به خاطر حرف مردم به خودت حرام می کنی؟ چرا انقدر سختی 
می کشی؟ چرا به 40 تا زن و هزار تا کنیز راضی می شوی؟ آخه چقدر سختی؟ توکه 
خودت رو کشتی! آیا هیچ انسان عادی در زندگی اش اینهمه مصیبت را تحمل کرده 

است؟ خوب می دونین من مسلمونم و راستش خیلی بهم بر می خوره که توی 
ایام کریسمس یک مشت مسلمون به هم عید مسیحی ها را تبریک بگن. برای 
اینکه با فرهنگ اصیل اسالمی آشنایی کامل ندارند بیفتند در دامان یک مشت 

گبر و ترسا و از این حرفها. اینک زمان آن فرا رسیده است که از جهان اسالم یک 
کارگردان برخیزد و فیلمی با عنوان »مصایب محمد« بسازد و روی مل گیبسون را کم 
کند. برای نوشتن فیلم نامه روی من حساب کنید، شک نکنید که فیلم تاثیرگذاری 
g .خواهد شد. فقط حیف که دیدنش برای اطفال زیر 18 سال ممنوع خواهد بود

پیامبرانی که مسلح شدند، پیروز شدند، و پیامبرانی که سالح  
نداشتند از یادها رفتند.

ماکیاولی
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گپ با یک دوست عراقی!
نویسنده: ناشناس

یکی از دوستان تعریف می کرد: اربعین سال ۹۵ برای زیارت رفتم عراق از نجف 
تا کربال رو باید پیاده می رفتیم بین مسیر، برخی از عراقی ها جلوی ما می 

آمدند و می خواستند شب برای شام و استراحت، در خانه شان مهمان شویم و 
اصرار زیادی هم می کردند یک شب رو به اصرار زیاد یکی از عراقی ها، به موکب 

نرفتیم و مهمانش شدیم گروه ما شش نفره بود و من که عربی بلد بودم، مترجم 
گروه بودم شب بعد از صرف شام مقداری با صاحبخانه )به عربی( گپ زدیم از 

همه جا حرف زدیم تا رسیدیم به جنگ هشت ساله. 
ازش پرسیدم: جنگ رو ما بردیم یا شما؟
لبخندی زد و گفت: تو چی فکر می کنی؟

گفتم: به ما میگن که ما پیروز شدیم!
گفت: در مورد جنگ نمی خوام صحبت کنم. در مورد وضعیت کنونی صحبت 

کنم، بهتر متوجه میشی!
و گفت: حّکام شما کجایی هستن؟

گفتم: خوب معلومه ایرانی. 
گفت: واال رهبر و اکثر مقامات عالیرتبه تون که هم سید هستند، هم آخوند!

مگه پیامبر، توی ایران بود که االن اوالدش بر شما حکم می کنند؟ مگه ایران از 
اول سید هم داشته؟

ما اعراب که عمیقًا معتقدیم، در 14 قرن گذشته، در ساختار حکومتی هیچ جای 
دنیا، به اندازه ایران نتوانسته ایم، نفوذ و رسوخ کنیم!

]کمی به فکر رفتم. [
گفت: ُخب، تا اینجا که حکمرانان تون از ما هستند. 

بعد گفت: چرا حاکمان تون با تمدن ایرانی مخالف هستن؟
گفتم: نمی دونم. گفت: به خاطر اینکه تمدن اسالمی-عربی رو جایگزینش کنند، 

پس تا اینجا تمدن تون رو هم ما ازتون گرفتیم! درسته؟
]از روی استیصال، سری به نشونه تأیید تکون دادم. 

گفت: چرا سر سفره عید نوروز تون، قرآن هست و چرا دعای عربی می خونید؟
بعد بدون اینکه منتظر جواب بمونه، گفت: پس تا اینجا آداب و رسوم تون رو 

هم گرفتیم ازتون! بعد گفت اسم خودت چیه؟
گفتم: محمد کاظمی. 

خنده ای کرد و گفت: ُخب، پس اسم و فامیلتون رو هم که ازتون گرفتیم!
ادامه داد: دین اصیل ایرانی ها چیه؟

گفتم: زرتشتی. 
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+ خداتون؟
- اهورا مزدا. 

+ کتاب آسمانی تون؟
- َاِوستا. 

+ معبدتون؟
دیر و مغان و آتشکده و خاِنقاه. 

گفت: کو اینا که گفتی؟
شما که به زیارت اهل قبور امامزاده های عرب می روید، پس ما دین و مذهب 

تون را هم ازتون گرفتیم!
با طعنٔه خاصی گفت: پولتون هم که خرج عراق, سوریه, فلسطین, لبنان, یمن, 

میشه. پس پول و درآمدتون رو هم گرفتیم! درسته؟ کدوم ملت رو سراغ داری 
که اینجوری به ما اعراب، خراج بده؟

]با ناراحتی گفتم: درسته![
گفت: اسطوره های شما کی هستند؟

گفتم: رستم، سهراب، اسفندیار و و … 
گفت: خودت بگو پس چرا مثل عربها میگین »یا علی, یا فاطمه, یا حسین, و و 

…«؟؟؟

قبول کن که ما اسطوره هایتان هم ازتون گرفتیم!
]دیگه داشتم روانی می شدم. هیچوقت اینجوری به حقایق نگاه نکرده بودم![. 

بعد گفت: ما عربها، همه چیز شما رو گرفتیم. و حاال هم مجبورتون کردیم که با 
پای پیاده و بدون کفش، بیایید به کشور ما و اسطوره های ما رو زیارت کنین و 

اندک باقیماندٔه درآمدتون را هم برای رونق اقتصاد توریستی عرب ها مصرف کنید. 
]دیگه از شدت ناراحتی و سرخوردگی، عرق کرده بودم، از خودم َبدم می آمد.  

دوستانم ازم پرسیدند: 
صاحبخونه چی داره میگه که اینقدر بهم ریختی؟

یهو صاحبخانه بهم گفت: 
به دوستانت هم بگو بیان اینجا و صحبتهای ما رو گوش بدهند، هر چی باشه 

نصف زبان شما، عربی است دیگه!
راستی، ما زبان مادری شما رو هم ازتون گرفتیم!

البته چیزی نمانده که اسم کشورتون ایران و خلیج فارس را هم عربی کنیم و … 
راستی سؤالت چی بود؟

پرسیدی جنگ را ما بردیم یا شما؟ 
تمام شب تا صبح خوابم نبرد و همش داشتم به حرفاش فکر می کردم. 
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صبح که شد به دوستانم گفتم: شما سفر کربال رو ادامه بدهید، من دارم بر می 
گردم به ایران خودم. 

پی نوشت: 
ای قوم فریب خورده، تعّصب کورکورانه و بی منطق را دور بریزید، به آغوش پر 

 g .ُمهر »مام میهن« باز گردید
 

زغال فروش حاضر جواب
گویندناصرالدین شاه در بازدید از اصفهان با کالسکه سلطنتی از 

میدان کهنه عبور میکرد که چشمش به ذغال فروشی افتاد. مرد 
ذغال فروش فقط یک شلوارک به پا داشت و مشغول جدا کردن ذغال 

از خاکه ذغالها بود و در نتیجه گرد ذغال با بدن عرق کرده و عریان 
او منظره وحشتناکی را بوجود آورده بود. ناصرالدینشاه سرش را از 

کالسکه بیرون آورده و ذغال فروش را صدا کرد. ذغال فروش بدو آمد 
جلو و گفت: »بله قربان.« 

ناصرالدین شاه با نگاهی به سر تا پای او گفت: »جنهم بوده ای؟« 
ذغال فروش زرنگ گفت: »بله قربان!« 

شاه از برخورد ذغال فروش خوشش آمده و گفت: »چه کسی را در 
جهنم دیدی؟« 

ذغالفروش حاضرجواب گفت: »اینهائیکه در رکاب اعالحضرت هستند 
همه را در جهنم دیدم.« 

 شاه به فکر فرورفته و بعد از مکث کوتاهی گفت: 
»مرا آنجا ندیدی؟« 

ذغالفروش فکر کرد اگر بگوید شاه را در جهنم دیده که ممکن است 
دستور قتلش صادر شود، اگر هم بگوید که ندیدم که حق مطلب را 
اداء نکرده است. پس گفت: »اعالحضرتا، حقیقش این است که من 

تا ته جهنم نرفتم!« 

مؤثرترین راه درهم کوبیدن طبقه متوسط این است که آنها را بین 
دو سنگ آسیاب »تورم« و »مالیات« قرار دهند. طبقه متوسط که 

نابود شود، همه چیز فرو خواهد ریخت و طبقه متوسطی دیگر باقی 
نمی ماند تا کتاب به دست بگیرد، سفر کند، یاد بگیرد، یاد بدهد یا 

اینکه حامل ارزش های دموکراتیک و فرهنگ باشد.
لنین
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تعارض دین با منزلت آدمی
دکتر مهرآسا

ایمان مطلق و تعبد، دشمن خردورزی و سبب فقر است. 
تعبد و عبادت از اعمال بردگی است و عبد و عبید که معنای برده را میدهد، از 
همین ریشه است. عبادت یعنی بندگی کردن، پرستیدن، اطاعت کورکورانه و 

خاشع بودن ...  سهم عمده ی متن قرآن درمورد خضوع و خشوع و متعبد بودن 
مؤمن نسبت به قرآن و اهلل است. واژۀ اسالم برخالف نظر باورمندان، مفهومش 

مسالمت نیست و معنایش تسلیم است؛ تسلیم به آنچه شریعت دستور 
میدهد؛ و اطاعت کورکورانه ی پیروان نسبت به وجودی موهوم به نام »اهلل« و 

البته به تبع آن فردی که معرف این اهلل است. 

ایامن مطلق، خطرناکرتین و مرضترین آلودگی در آدمی است و محرکی است برای 

انجام هرگونه جنایات. 

اصواًل مدعیان رسالت، خدائی مستبد و خودشیفته و زورگو را معرفی کرده اند 
و او را در تاریکی مطلق و هاله ی تقدس ناشی ازترس و خوف پوشانده اند تا 
به خواسته و منظور خود که چیزی جز سروری و حکومت نبوده است برسند. 

خداشناسی یک امر علمی نیست، بلکه ادعائی تخیلی است؛ و هرگونه تالش در 
راه اثبات چنین موجودی، اتالف وقت است. 

هیچ الزامی برای منکران وجود خالق نیست که در پی اثبات عدم وجود باشند. 
زیرا نیستی و نبود اثبات نمی خواهد؛ این هست و وجود است که باید ثابت 
شود. بی تردید حتا اگر سخن مدعیان پیامبری را بپذیریم و چنین موجودی 

نادیده و ناپیدا را واقعّیت پنداریم، عبادت و خشوع آدمی نسبت به او، نشان 
کمال خودپرستی، استبداد و استکبار این موجود است. 

دستور انجام فریضه های دین به مسلمانان، هیچ علتی جز مطیع و مقید 
کردن مؤمنان نداشته است. به سخنی دیگر، مدعیان رسالت به منظور 
تحکیم مقام و موقعّیت خویش فریضه های عبادی را وضع و پیشنهاد 
کرده اند. رکوع رفتن درنماز، همان تعظیم است؛ و سجده کردن نیز به 

خاک افتادن درجلو پای سالطین و خداوندان زور، هرچند در ظاهر سجده به 
موجودی نامرئی به نام اهلل باشد. این افیون دی است که امتش را به صورت 

همان بردگان زمان برده داری قالبریزی کرده و آنان را به مانند حیوانات به 
خدمت مدعیان رسالت می گیرد. براین سخن چه دلیلی بهتر از این می توان 

ارائه داد که در هیچ یک از آئینهای ابراهیمی برده داری منع نشده است؛ و 
پیغمبر اسالم، هم برده داشته است و هم کنیز. 

اصواًل برخالف ادعای متدینان، دینها نه تنها در جهت حفظ و ارتقای شأن و 
کرامت انسان گامی برنداشته اند، بلکه واژگونه ی آن، هدفی جز تحقیر شأن 

ومنزلت آدمی ندارند؛ و پیامبران تمام همتشان دراین بوده است که مردمان را 
ذلیل و حقیر بارآورند. این حرکات و کردار بهیمه ای که از افراد القاعده و طالبان 

سرمیزند، واکنش حقارت و ذاللتی است تعبد دین برایشان ایجاد کرده است. 
عبادات، شامل نماز، روزه، حج، زکات و بدتر از همه جهاد، اعمالی است که روان 

آدمی را از اتکاء به نفس و پایداری تهی کرده و او را به فردی مطیع و مقید 
مبدل میسازد. نماز مسلمانان، که درظاهرعبادت خداست، چیزی جز اظهار بندگی 
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و خشوع نسبت به »محمد« نیست. امروز- درقرن 20 و 21- چنین نمایشی به نام 
نماز یکی از حقارتبارترین کاری است که آدمی ممکن است از خود بروزدهد. 

نگاهی ازروی دقت و انصاف به صف نمازگزاران مسلمان هنگامی که به سجده 
می روند بیندازید تا میزان خفتی را که مؤمنان روزانه 34 بار برای خود می خرند 
دریابید. درظاهر امر، فرد مؤمن با این عبادات، دربرابر پروردگاری که دوزخ دارد 
و انسان را درآن کباب میکند قرار می گیرد، اما در واقع، اظهار بندگی و خشوع 

نسبت به نماینده ی خدا یعنی محمد است. 
دین عیسی رسمًا می گوید: »آدمی گناهکار به دنیا می آید.« چرایش را باید 
از پاپ هائی که در مراسم رسمی تاج پادشاهی برسر می نهند پرسید. باید از 
این سالطین دین مسیح سوآل کرد: این چه خالقی است که نوزاد را گناه کار 

به دنیا می آورد؟!
این تعظیم ها و سجده ها و کرنشها در دین اسالم، و آن زانوزدن عیسویان در 

جلو محراب کلیساها و صلیب کشیدن برسینه، و آن تکان دادنهای سر و باالتنه 
درمیان یهودیان، و توهینی که بهاءاهلل در مورد پیروانش رواداشته و آنان را 

اغنام اهلل یعنی گوسفندان خدا می نامد، همه برای حقیر کردن آدمی و بندگی در 
خدمت کسانی است که خود را فرستاده ی الهوت معرفی کرده اند. نماز، کرنش 

مسلمانان به محمد است و خدا دراین میان وجه المصالحه است. 
تاریخ در هرمورد نشان داده است که پدیده ی دین، مانیفست حکومت رسوالن 

و بندگی ی مؤمنان بوده است. مسائل دین همه درماوراء زندگی می چرخد و 
مربوط به دنیای تاریکیها و پس از مرگ است. دینها و مذاهب به طور اعم، و 
دین اسالم به صورت ویژه، ن ظهورشان و نه دستورها و تالششان برای تولید 

سعادت و رفاه آدمی درزندگی نیست. ادیان ضمن تأمین اهداف معمارانش در 
رسیدن به قله ی شهرت، دستاوردی جز بندگی و حقارت ندارند. مردم عربستان 

پیش از ظهور دین محمد، هیچ مشکلی با بتپرستی نداشتند و درتاریخشان هیچ 
جنگ مذهبی برسر پرستش فالن یا بهمان »بت« روی نداد. اما محمد با آوردن 
ده ها آیة که امر به کشتار میدهد، این مردم را به دشمنان خونی تبدیل کرد و 
اقوام را به جان هم انداخت و پس ازاو جانشینان نیز جهان را به هم ریختند. 

البته اسالم درضمن راهی است برای خیالپردازی و فریب مؤمنان درمورد 
لذت جوئی از حور و غلمان؛ و لمیدن درمکان امن و نوشیدن َمی خوشگوار 

درزمان پس ازمرگ. اگر دستوری برای انجام اعمال دنیائی داده باشند، بیشتر 
در اطراف همان عبادات و شهوترانی است که چگونه به حمام روند و چگونه 

خودرا دوباره آماده ی عبادت کنند. که سرانجامش یا به بهشت موعود میرسد 
و یا در صورت تمرد، به »جهنم التی توعدون.« و سودی دردنیای زندگان عاید 
فاعل و مؤمن نمیکند. هیچ یک از تعالیم دین و اعتقادات آسمانی به دلیل 
تضادشان با دانشهای تجربی و خردگرائی، قادر به پاسخگوئی به واقعّیتهای 
زندگی و مسائل مادی نیست. در تمام قرآن و انجیل، حتا یک کلمه در مورد 

زراعت و کارکردن و کیفّیت تأمین معاش وجودندارد. برعکس، قرآن اهل 
دنیا، یعنی کوشندگان مادی را به شدت سرزن کرده و آنان را یا شایسته ی 

کشتن میداند و یا درزمرۀ دوزخیان. 
با نگاهی کنجکاو به جوامع مسلمان و کاتولیک مؤمن، منظره ی زشت عقبماندگی 

و فالکت این جوامع تأثیر ایمان متعبد را در زندگی ی این مردمان فریاد میزند. 
این خسران و عقبماندگی علتی جز تفوق تفکر دینی برساختار جامعه، و استیالی 
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اندیشه ی متافیزیک براذهان خاص و عام ازیک سو، و استبداد حاکمان محل ازدیگر 
سو ندارد. این درحالی است که استبداد فرمانروایان نیز از همان باور ژر دینی ی 

عوام سرچشمه میگیرد و نتیجه ایمان عوام است؛ و مستبدان به پشتیبانی دین و 
کمک متولیان دین، زورگو و ظالم شده و میشوند؛ و عوام به تبعّیت دین مطیع و 

برده و بره شده اند. زیرا ذات دین استبدادی و مستبد پرور است. 
هرچه میزان بردگی و سرسپردگی به دین و الهوت در جوامع بیشتر باشد، به 

همان نسبت، فقر و عقبماندگی بیشتر و چشمگیرتر است. کشورهای کاتولیک، 
دنیای اسالم، پیروان معابد بودا و هندو و باالخره دیگر پرستندگان متعبد 

موهومات، کاًل از کاروان دانش و تکنیک و پیشرفت وامانده اند و در فقر و 
مذلت می زیند. امروز دین نه تنها الزم نیست، بل غل و زنجیری است بردست و 

پای آدمی و سدی است در راه پیشرفت بشر. 
جاوید ایران زمین و درود بر ایرانیان آزاده و خردمند. اولین چیزی که ایرانیان 
آزاده باید به نسل جدید و فرزندان کوروش یاد بدهند دوری از دین و خرافه و 
g !خدا باوری و خدا پرستی و مبنا قرار دادن خرد و دانش در زندگی است

 
اگر کسى یک نفر را بکشد قاتل است، میلیونها را بکشد فاتح است و 

همه را بکشد خداست.
ژان روستان
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جوکر خون خوار
فیسبوک کشوری

 .
 من کیستم؟                   

 من بنحوی انتخاب شدم که مدت مسئولیتم نامحدود است                   . 
 دو نیروی نظامی موازی کشور زیر نظر من است                   . 

 نیروی انتظامی نیز زیر نظر من است                   . 
 رئیس قوه قضائیه را من انتخاب میکنم                   . 

رئیس قوه مجریه را ظاهرًا مردم انتخاب میکنند، اما کسی را مردم میتوانند  
 انتخاب کنند که شورای نگهبانی که من انتخاب کرده ام تعیین و تایید کند                  . 

اعضای مجلس را هم ظاهرًا مردم انتخاب میکنند اما قبل از انتخاب مردم توسط  
شورای نگهبان منتخب من انتخاب میشوند بعد مردم فقط میتوانند به منتخبین 

 من رای دهند                  . 
همین مجلس نمیتواند هرچی را تشخیص داد تصویب کند چون مصوبات  

 مجلس باید توسط شورای نگهبان منتخب من تائید شود و اال بی ارزش است                  . 
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من در موارد مهم توسط شوراهای عالی که اعضای آن مستقیم و غیر  
مستقیم منتخب خودم هستند مثل شواری عالی فرهنگی - شورای عالی 

امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی و. اقدام به قانونگذاری میکنم و 
قوانین تصویبی مجلس توسط شورای نگهبان که اعضای ان منتخب من 

 هستند تایید یا رد میشوند                  . 
سیاست های کلی نظام توسط من و مجمع تشخیص مصلحت نظام )که اعضای   

آن مستقیم و غیر مستقیم منتخب من هستند( تعیین میشوند و تمام ارکان 
نظام اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه در چهارچوب آن سیاست ها 

 عمل میکنند و باید عمل کنند                  . 
در زمینه اطالع رسانی و تبلیغات رئیس صدا و سیما،ائمه جمعه سراسر  

کشور،حوزه های علمیه سپاه و.  توسط من تعیین میشوند، تازه هیچ شخصیت 
  .حقیقی و حقوقی ایرانی حق داشتن رادیو و تلویزیون را ندارند                  . 

در زمینه اقتصادی هم چندین بنگاه اقتصادی مهم و کالن )آستان  
قدس،سپاه،بنیاد مستضعفان و.  مستقیم زیر نظر خودم هستند و روسایشان 

  .توسط من انتخاب میشوند                  . 
سیاست های منطقه ای و جهانی کشور را من تعیین میکنم،خودم وزیر خارجه   

دارم، در دولت هم موظف هستند در چهار چوب خطوط قرمز من و بیانات من در 
 سخنرانی ها حرکت کنند                  . 

معیار استخدام افراد در تمام قوا و دستگاه های کشوری و لشکری قبول داشتن و التزام   
 عملی به من است                  . 

 در آخر یاد آوری میکنم که من مسئول مشکالت پیش آمده در کشور نیستم                
g حاال بگویید من کیستم؟

 
h h h h h  
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 مقایسه جالب و حقیقی، بسیار 
خواندنی و فکرکردنی

نویسنده: ناشناس 

بعد از جنگ جهانی و اشغال فرانسه توسط نیروهای آلمان برخی از مردم آنج 
رفتارعجیبی پیدا کردند. این عده نام فرزندان خود را هیتلر میگذارند. برخی کار را 
از این هم فراتر برده و نام آنها را نوکرهیتلر و یا کنیز هیتلر میگذارند. نصف این 

جماعت هنوز برج ایفل را ندیده اند ولی حتمآ میروند و دیوار برلین را بازدید میکنند. 
 با اینکه اصال آلمانی بلد نیستند روزی چند مرتبه رو به دیوار برلین به زبان 

آلمانی دعا میخوانند. آنهائیکه که بر اثر تجاوز ارتشیان آلمان به اجدادشان 
دورگه آلمانی فرانسوی شده اند، یک شال اس اس به کمرشان میبندند تا همه 
بدانند که اینها از پدر آلمانی و بر اثر تجاوز به دنیا آمده اند و البته به این امر 

افتخار هم میکنند. 
 یک عکس از یک جوان خوشتیب و خوش هیکل را توی خانه اشان قاب کرده 
اند و میگویند این عکس هیتلر است و به آن احترام میگذارند. هرچقدر هم 

دیگران عکس واقعی هیتلر را نشانشان میدهند، زیر بار نمیروند و میگویند اصال 
هیتلر سبیل نداشته. 
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هروقت این ماجرا را برای آشنایان ایرانی مسلمان تعریف میکنم قاه قاه می 
خندند و می گویند اینها چه آدمهای احمق و نادانی هستند. یا می گویند اینها 

از یک خر کمتر هستند. دلشان شدید برای حماقت آنها میسوزد و به حالشان 
تاسف میخورند. غافل از اینکه خودشان به همان اندازه. 

 می پرسید چرا؟ ببینید متن پایین چقدر به متن باال شباهت دارد. 
بعد از حمله اعراب و اشغال ایران توسط سربازان عرب مردم ایران رفتارعجیبی 

پیدا کرده اند. آنها نام فرزندان خود را علی و حسین میگذارند. برخی کار را از این 
هم فراتر برده و نام آنها را غالمعلی و یا غالمحسین میگذارند. نصف این جماعت 
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هنوز به شهرهای دیدنی ایران سفر نکرده اند ولی حتمآ میروند و مکه و حرم 
امام رضا رو زیارت میکنند. 

با اینکه اصال عربی بلد نیستند روزی چند مرتبه رو به قبله به زبان عربی دعا 
میخوانند. آنهائیکه که بر اثر تجاوز اعراب به اجدادشان دورگه عرب-ایرانی شده 

اند، یک شال سبز به کمرشان میبندند تا همه بدانند که اینها سید هستند و 
از پدر عرب و بر اثر تجاوز به دنیا آمده اند و البته به سید بودن افتخار هم 

میکنند. 
یک عکس از یک جوان خوش قیافه با چشمهای درشت مژه های بلند مشکی و 
ابروهای برداشته کمانی را توی خانه شان قاب کرده اند و میگویند این عکس 
حضرت علی است و به آن احترام میگذارند. هرچقدر هم دیگران عکس واقعی 

 g .علی را نشانشان میدهند، زیر بار نمیروند و میگویند علی زیبا بود
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 شما ایرانی ها به تاریختان مینازید ولی 
پاسخگوی امروزتان نیستید
Walter Jens سخنان پروفسور والتر جنس استاد دانشگاه 

امروز یک استاد آلمانی ام که بیش از ۷۰ سال عمر دارد مرا زیادی به فکر انداخت. 
می گوید پیش از انقالب بسیار به ایران سفر کرده است و بعد از انقالب یک 

بار که برای همیشه اش بس بوده! شیفته ی عمر خیام و حافظ و اصفهان و 
طبیعت کردستان است. امروز بعد از ساعتی حرف از خاورمیانه و اعراب و تاریخ و 

پرسپولیس شد و بالخره رو به من وعصبانیت هایم نسبت به اعراب گفت:
شما ایرانی ها همیشه به تاریخ تان می بالید و این واقعن حق شماست اما 

هرگز با هیچ کدام از شما آشنا نشده ام که برای یک بار هم که شده از خودتان 
حرف بزنید و بگویید حداقل در همین ۱۰۰ سال اخیر چه کرده اید؟ همیشه 

ناراضی هستید و همیشه می نالید. همیشه مقصرهایی وجود دارند که شما را 
از پیشرفت بازداشته اند و همیشه اعراب ۱۴۰۰ سال پیش مقصرهای اصلی این 
بازی هستند. اگر تمام این ۱۴۰۰ سال شما به این حال گذشته باشد دلیل حال 
و روز امروزتان را می فهمم. با هر کدام از شما ایرانی ها که آشنا می شوم از 

تاریخ تان حرف میزنید بی آنکه پاسخگوی امروزتان باشید و همیشه می اندازید 
گردن دیگران یا پدرانتان. همیشه از حمله اعراب حرف می زنید و گویی همین 

دیروز اتفاق افتاده است و طی این ۱۴۰۰ سال دست و پای ما برای تغییر بسته 
بوده است اگرچه یادتان می رود اینطور نبوده و حتا بعد از اسالم شما هنرمند و 
دانشمند و فیلسوفهایی که می بایست باشید بوده اید. کمی به اوضاع خودتان 
چه قبل از انقالب رضا خان چه قبل از انقالب خمینی و چه حاال نگاه کنید. هرگز 
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راضی نیستید: )بالخره کی می خواهید از خودتان حرفی بزنید؟ می گفت: پیش 
از انقالب که به ایران می آمدم همه به نظر خوشبخت میرسیدند و این را می 
شد حداقل از سر و وضع و خانه زندگی ها و رقص و پایکوبی ها فهمید. ولی باز 

هم همه ناراضی از شاه بد می گفتند. بعد از انقالب که آمدم اثرات مخرب جنگ 
را دیدم و نمی توانستم درک کنم چرا دست به کار ساختن نمی شوید. برایت 
متاسفم پریسای عزیز که نمی توانم در این زمینه همراهت شوم!! تو را نمی 
گویم ولی این عقاید نژاد پرستانه درباره ی اعراب را بسیار شنیده ام. اعراب 
امروز در دنیا پیشرفته تر، آبرودارتر، دوست تر، همراه تر و موفق تر هستند 
و من برای آن بیشتر ارزش قائل هستم تا برای مردمانی که همیشه شاکی از 

همگان و مغرور به آنچه که دیگر نیست یعنی تاریخ. 
من خوب می دانم حکومت شما خونخوار است اما خوب تر می دانم که آنها 

متعلق به یک کشور دیگر نیستند و جزئی از کل همان مردمان هستند. در آن کشور 
هیچکس به فکر ساختن نیست. شما اگر نخبه باشید فراری، اگر بی پول باشید 
جنایتکار، اگر معمولی باشید سکوت کنندگان بزرگ، اگر بی سواد باشید دین دار 
و انقالبی و اگر ثروتمند باشید فراری از هویت واقعی تان هستید. وقتی از اینکه 
اعراب پر رویی می کنند و سن کشورشان به سن پدربزرگ من قد نمی دهد حرف 

زدم، گفت: 
در جلسه ای بودم که استاد جغرافیایی اهل پرتغال می خواست 

درباره ی هویت اصلی اعراب حوزه خلیج فارس صحبت کند. در میان 
حرفهایش می گوید: آنها ۷۰ سال پیش وجود نداشتند! ناگهان همه 

اعضای جلسه استاد جغرافیا را به سکوت وا می دارند و می گویند: 
اتفاقن همین نکته ی قوت است و نشان دهنده ی اینکه: اعرابی که 

وجود نداشتند امروز سرمایه های غرب را به هر شکل ممکن به سمت 
خودشان جذب می کنند و در حال سازندگی و کسب رضایت بیشتر 

مردمشان هستند این اتفاقن می تواند مایه ی افتخارشان باشد. یادتان 
نرود که بشر همیشه در حال فتح کردن است. اگر نتوانید دفاع کنید 

و خودتان را نشان بدهید دیگرانی هستند که داشته های شما را ببرند 
و این قانون طبیعت است که حاال با پروتوکولها و کتابهای قانون بین 
g .المللی رنگ و لعاب شده! ربطی به ایرانی بودن یا عرب و غربی ندارد
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معمای »ذات اسالم«
مسعود نقره کار، ۱۳۹۱

اگر معما نباشد البد معجزتی ست که رفتار تاریخی، فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی ی یک »اسانشیل« که سرشت و جوهره اش بی عیب و پاک، و 
ماهیت و مقومات اش آگاهی و تعادل و انسانیت جلوه داده شده است، 
در وجه غالب جهالت و جنون و جنایت از آب درمی آید. این ادعائی کهنه 
است که دین مبین اسالم ذاتی پاک و بی عیب دارد، دینی که در نگاهی 

همه جانبه و واقعی جوهره و عناصر متشکله ی ذات اش مندرجات و آموزه 
های قران، کالم و قلم و کردار پیامبر اسالم و خلفای راشدین و ائمه اطهار و 

موجوداتی مثل »امام خمینی« هستند. 
بسیاری از جامعه شناسان و فالسفه ی مسلمان وطنی و غیر وطنی کوشیده 

اند تا با دهن کجی به واقعیتی به بزرگی ی زندگی و تاریخ با نوعی حسابگری ی 
اراده گرایانه عناصر شکل دهنده ی این ذات مطهر را تفکیک و پاره هائی از آن 
را سرند کرده و مؤدبانه در حاشیه بریزند، و فقط محتویات قران، و کالم و قلم 

و کردار پیامبر اسالم را ذات اسالم معرفی کنند. تالش این مجموعه این بوده و 
هست که حساب و کتاب قران و پیامبر اسالم را از حساب و کتاب شخصیت 

ها و تجلیات تاریخی و اجتماعی غیر ذاتی ای که به تعبیر این جامعه شناسان 
و فیلسوفان، شخصیت ها و تجلیات »عرضی« اند، جدا کنند. یعنی در تحلیل 

نهائی ی صادر شده از سوی این جماعت، قرن ها ارعاب و ارهاب و جنون و جنایت 
هیچ ربطی به این ذات مقدس ندارند. این جامعه شناسان و فالسفه ی اصالح 

گر و »مدرن« در پس کشتی گرفتن با کلمات چغر و مرعوب کننده اما چیزی جز 
توجیه و سفسطه و شکستن کاسه کوزه بر سر مسلمانان بینوا تحویل تاریخ نداده 

اند. در این میانه حتی اگر تقسیم بندی ذاتی و عرضی، که نه یک تقسیم بندی 
فلسفی بل که خدعه ای سیاسی به نظر می رسد نیز پذیرفته شود معلوم نیست 
تکلیف ایراد ها و نقدها و نظر های متعارضی که به ذات اسالم، یعنی قران و کالم 
و قلم و کردار محمد پیامبر اسالم وجود دارند، چه خواهند شد؟ و با چه نوع عقل 

و فلسفه و جامعه شناسی ای می توان تبیین و توجیه کرد که یک ذات و یک 
پدیده بی عیب و پاک و معصوم و مطهر و معطر می تواند در وجه غالب قرن ها 

انبوهه ای جهالت و جنون و جنایت تولید کند بی آنکه این تولیدات ربطی به 
این ذات داشته باشند، و فالسفه و عقالی اش هم با گستاخی و یک دنده گی 

همه ی پلیدی ها و پلشتی ها را تقصیر و گناه پیروان این ذات و موجوداتی به 
نام فقیه و مفتی و مشابهین آن ها قلمداد کنند، وحتی بسط اجتماعی و تاریخی 

این ذات را با »عرضی« خواندن آن ها بیگانه با این ذات نشان دهند. یک بی 
مسؤلیتی و بی پروائی نمونه وار سیاسی و اخالقی می طلبد که در قرن بیست و 
یکم آنهم در پرتو تجربه ی »حکومت اسالمی« و موجودی به نام روح اهلل خمینی 
ـ یعنی موجودیتی باز تعریف و باز تولید خدعه و جهالت و جنون و جنایت ... که 

نه فقط آبرو و حیثیت یک ملت که آبروی انسان و انسانیت برده است، دست به 
عوامفریبی ای نخ نما برد که: آی ایهالناس این همه فجایع ناشی از بد فهمی و 

نادانی شما معیوبان و ناپاکان است. این نوع آوازه گری ها چیزی جز گریز از نقد 
سنجشگرانه معنا نمی دهد، و حکمت اش نیز باز چیزی جز ذبح شرعی انسان و 

انسانیت در مسلخ وهم و وحی نبوده و نخواهد بود. 
پذیرش و تن دادن به این فریب بزرگ که »اسالم به ذات خود ندارد عیبی، هر 

عیب که هست از مسلمانی ماست« از سوی مردم مسلمان در بهترین حالت 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  103 

واکنشی حسی ـ عاطفی نسبت به عملکرد تاریخی ـ اجتماعی این ذات و عرضیات 
اش است، اما اینگونه ادعا ها همرا با تبلیغ و ترویج »حکیمانه« از سوی فالسفه 
مسلمان و »نواندیشان و روشنفکران دینی« دیگر یک واکنش روانی نیست، تبلیغ 
و ترویج خدعه ای سیاسی و عوامفریبی ست. بشریت قرن ها ذات اسالم تجربه 

کرده است، حضراتی که بی اعتنا به این تجربه ها ی هولناک تالش می کنند با 
فرافکنی و نوعی نسبیت گرائی و»گرائی« های دیگر، به ویژه با چماق تقبیح ذات 

گرائی، مانع نمونه برداری ی آسیب شناسانه از این ذات شوند، مسلمانان را نیز 
g .تحقیر و توهین و تحمیق کرده و می کنند

روشنفکری اساسٌا با شک آغاز می شود. یعنی شک کردن و  
نقدکردن، ماهیت و موضوع روشنفکر واقعی است. او با 
بیدارکردن شک می کوشد تا پایه های یقین را در جامعه 

استوار کند. در واقع برای یک روشنفکر واقعی، شک کردن تنها 
مسئله ای است که در آن شک نیست.

علی میرفطروس



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  104 

آیا آن مرحوم را از نزدیک می شناختید؟
نویسنده: ناشناس

روزی، در مجلس ختمی، مرد متین و موقری که در کنارم نشسته بود  و قطره 
اشکی هم در چشم داشت، آهسته به من گفت:                     آیا آن مرحوم را از نزدیک 

می شناختید؟                   
 گفتم: خیر قربان! خویِش دور بنده بوده و به اصرار خانواده آمده ام           تا متقابال، 

در روز ختم من، خویشان خویش، به اصرار خانواده بیایند.                   
 حرفم را نشنید، چرا که می خواست حرفش را بزند.                 

 پس گفت: بله. خدا رحمتش کند! چه خوب آمد و چه خوب رفت                 .  آزارش به 
یک مورچه هم نرسید. زخمی هم به هیچکس نزد.                    حرف تندی هم به هیچکس 

نگفت. اسباب رنجش خاطر هیچکس را فراهم نیاورد.                     هیچکس از او هیچ گله و 
شکایتی نداشت                 .  دوست و دشمن از او راضی بودند و به او احترام می گذاشتند. 

 حقیقتن چه خوب آمد و چه خوب رفت. 
 گفتم: این، به راستی که بیشرمانه زیستن است و بیشرمانه مردن.  با این 

صفات خالی از صفت که جنابعالی برای ایشان بر شمردید،                     نمی آمد و نمی رفت 
خیلی آسوده تر بود، چرا که هفتاد سال به ناحق                     و به حرام، نان کسانی را خورد 

که به خاطر حقیقت می جنگند و                     زخم می زنند و می سوزانند و می سوزند و 
می رنجانند و رنج                     می کشند. و این بیچاره ها که با دشمن، دشمنی می کنند و                    

 با دوست دوستی، دائمن گرسنه اند و تشنه، چرا که آب و نان                     شان را همین 
کسانی خورده اند و می خورند که زندگی                     را »بیشرمانه مردن« تعریف می کنند. 
                    آخر آدمی که در طول هفتاد سال عمر، آزارش به یک مدیر کلّ                     دزد منحرف، به 
آدم بدکار هرزه، به یک چاقو کش باج بگیر  محله هم نرسیده، چه جور جانوری 
است؟                    آدمی که در طول هفتاد سال، حتی یک شکنجه گر را از خود                     نرنجانده و 
توی گوش یک خبرچین خود فروش نزده است، با                     چنگ و دندان به جنگ یک 

رباخوار کاله بردار نرفته، پِس                     گردن یک گران فروش متقلب نزده، و تفی بزرگ به 
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صورت                     یک سیاستمدار خودباخته ی وابسته به اجنبی نینداخته، با کدام                     تعریِف 
آدمیت و انسانیت تطبیق می کند و به چه درد این دنیا می خورد؟                    

 آقای محترم! ما نیامده ایم که بود و نبودمان هیچ تاثیری بر  جامعه، بر تاریخ، بر 
زندگی و بر آینده نداشته باشد.                     ما آمده ایم که با دشمنان آزادی دشمنی کنیم 

و برنجانیم شان،                     و همدوش مردان با ایمان تفنگ برداریم و سنگر بسازیم،                     و 
همپای آدمهای عاشق، به خاطر اصالت و صداقت عشق بجنگیم.                     ما آمده ایم که 
با حضورمان، جهان را دگرگون کنیم، نیامده ایم                     تا پس از مرگمان بگویند:                    از کرم 

خاکی هم بی آزارتر بود و از گاو مظلومتر، ما باید                     وجودمان و نفس کشیدنمان، 
و راه رفتنمان، و نگاه کردنمان،                     و لبخند زدنمان هم مانند تیغ به چشم و گلوی 
بدکاران و ستمگران برود.                     ما نیامده ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی 

زندگی کرده باشیم که پس از مرگمان، گرگ و چوپان و سگ گله، هر سه 
ستایشمان کنند.                    

 گمان می کنم که آن آقا خیلی وقت بود که از کنارم رفته بود،                     و شاید من هم، 
فقط در دل خویش سخن می گفتم تا مبادا یکی                     از خویشاوندان خوب را چنان 

 g  !برنجانم که در مجلس ختمم حضور به هم نرساند

من علیه دین مى نویسم زیرا اگر زنان بخواهند مانند انسان 
زندگى کنند باید خارج از چهارچوب دینى و قانون اسالمى 

شریعت زندگى کنند.
تسلیمه نسرین
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دانستنی های اسالمی
نویسنده: ناشناس

مسواک زدن در حمام باعث درد دندان میشود!
 )منبع: من ال یحضره الفقیه - جلد یک، ص. ۵۳(. 

در ادرار ائمه آلودگی نیست!
»لیس فی بول االئمه استخباث« )منبع: انوار والیه، ص. ۴۴۰(. 

خوردن آب در حالت ایستاده در شب باعث زردی میشود!
»شرب الماء من قیام باللیل یورث ماء االصفر« ـ )منبع: اصول کافی جلد 

۶-ص۴۹۸(. 
نگاه کردن به آلت تناسلی زن باعث کوری میشود!

 »النظر الی فروج النساء یورث العمی«- )منبع: من ال یحضره الفقیه -جلد ۳ 
ص۵۵۶(. 

آه اسم خدا ست!
»آه اسم من اسماء اهلل الحسنی« - مستدرک الوسائل جلد ۲ ص۱۴۸. 

ملکی بنام خرقائیل هست که ۱۸ هزار بال دارد و بین هر بالش پنجاه سال زمان 
برای دیدن الزم است!

»ان هلل ملکا یقال خرقائیل له ثمانیه عشر الف جناح مابین جناح الی جناح خمس 
مائه عام« )منبع: کتاب البرهان جلد، ۲ ص. ۳۲۷(. 

ملکی هست که اسمش منت و همیشه باالی قبر امام حسین است!
)الکافی جلد ۴ ص ۵۸۳(. 

امام ده عالمت دارد از جمله آنها ختنه شده بدنیا می آید!، با پا و براحتی متولد 
میشود!، جنب نمیشود!، اگر بخوابد قلبش بیدار است، چشمش میخوابد ولی 

قلبش بیدار است!، همانطور که از جلو میبیند از عقب هم میبیند!
»یولد مطهرا مختونا و ال یجنب و تنام عینه و ال ینام قلبه و یری من خلفه کما یری 

من امامه« ـ )منبع: اصول کافی جلد یک ص ۳۱۹ کتاب حجه باب موالید االئمه(. 
امام زمان لخت و عریان ظاهر میشود!

»انه سیظهر عاریا امام قرص الشمس« ـ )منبع: حق الیقین، ص ۳۴۷(. 
ابن بابویه روایت میکند که ابی عبد اهلل مردی را دید که کفش سیاه پوشیده 

فرمود چرا کفش سیاه پوشیدی، مگر نمیدانی کفش سیاه نور چشم را کم میکند 
و مردانگی را ضعیف میکند؟ بر تو باد پوشیدن کفش زرد که نور چشم را زیاد 

میکند و باعث قوت مردانگی میشود. 
»عن ابی عبد اهلل انه رای رجل و علیه نعل سوداء فقال مالک و لبس السوداء؟ هی 

تضعف البصر و ترخی الذکر و« )منبع: کتاب خصال شیخ صدوق. ابن بابویه باب 
سوم جلد یک، ص ۹۹(. 
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روایت از علی )ع(: اولین حیوانی که پس از رسول خدا )ص( از دنیا رفت عفیر 
خر رسول خدا بود! این خر با رسول خدا صحبت کرده بود! و گفته بود: پدر و 

مادرم فدای تو، پدرم از قول پدرش و از قول جدش و جد جدش و  ...  نقل کرده 
که نوح )ع( جد من را در کشتی گذاشت و به مردم گفت ای مردم از نسل این 

خر، خری متولد میشود که رسول خدا بر او سوار میشود، و من خوشحالم که آن 
خر هستم! 

»عن امیر المومنین علی قال ان اول شیی من ادواب توفی هو عفیر حمار رسول 
اهلل ذالک الحمار کلم رسول اهلل فقال بابی انت و امی« )منبع: اصول کافی جلد ۱ 

ص ۱۸۴- کتاب الحجه باب ما عند االئمه من سالح رسول اهلل(. 
از امام حسن )ع( روایت شده است که ایشان فرمود برای خداوند دو شهر است 

)خدا دو شهر دارد(. یکی از آنها در مشرق است و یکی در مغرب، و در آنها ۷۰ 
میلیون زبان و جود دارد! و من همه آن زبانها را میدانم!. 

»عن ابی عبد اهلل الحسن قال ان هلل مدینتین احداهما بالمشرق و اخری بالمغرب 
و فیها سبعون الف الف لغه و انا اعرف جمیع تلک اللغات« ـ )منبع: اصول کافی - 

جلد یک - ص ۳۸۴ و ۳۸۵ باب مولد حسن ابن علی(. 
خوردن خاک نفاق می آورد!

»اکل الطین یورث النفاق« ـ )منبع: الکافی جلد 2- ص۲۶۵(. 
خوردن خاک حرام است مثل خون و مردار و گوشت خوک اما خوردن خاک قبر 

امام حسین باعث شفاء از بیماریها میشود!
»اکل الطین حرام مثل المیته و الدم و لحم اخنزیر اال طین قبر الحسین فیه 

شفاء من کل داء«- )منبع: اصول کافی جلد ۳ - ص ۳۸۷(. 
توسل به امام موسی کاظم باعث جالی چشم میشود!

»التوسل باالمام موسی الکاظم ینفع لوجع العین« ـ )منبع: باقیات الصالحات 
ضمیمه مفاتیح الجنان -شیخ عباس قمی ص ۷۴۵(. 

امام حسین )ع( از سینه حضرت زهرا شیر نخورد بلکه پیامبر انگشتش را در 
دهان او میگذاشت و او میمکید و برای سه روزش کافی بود!

»لم یرضع الحسین من فاطمه )س( و ال من انثی کان یوتی به النبی )ص( فیضع 
ابهامه فی فمه فیمص منها ما یکفیه الیو مین و الثالث«ـ )منبع: اصول کافی 

کتاب الحجه - باب مولد حسین ابن علی(. 
پیامبر از ابوطالب شیر میخورد!

» لما ولد النبی )ص( مکث ایاما لیس له لبن فالقاه ابو طالب علی ثدی نفسه 
فانزل اهلل فیه لبنا فرضع منه ایاما« ـ )منبع: اصول کافی - کتاب الحجه - باب 

مولد النبی)ص( - جلد یک ص ۳۷۳(. 
 فاطمه زهرا )س( حیض نمیشده است!

»عن ابی الحسن قال ان بنات االنبیاء ال یطمثن« ـ )اصول کافی - کتاب الحجه - 
باب مولد الزهراء - جلد یک ص. ۳۸۲(. 

در روایت است که علی )ع( با رسول خدا به مسافرت رفت و عایشه همراهش 
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بود و تنها یک لحاف همراهشان بود! و علی میگوید رسول خدا بین من و عایشه 
خوابید! و هنگامیکه رسول خدا شب برای نماز شب بر خاست من و عایشه در 

یک لحاف بودیم!
»قال علی سافرت مع رسول اهلل و کان له لحاف لیس له لحاف غیره و معه 

عائشه و کان رسول اهلل ینام بینی و بین عائشه فاذا قام الی اللصلوه اللیل« 
)منبع: بحار االنوار جلد ۲ - ص ۴۰ دار احیاء التراث العربی - بیروت بحار االنوار 

ص. ۲۹۷(. 
هنگامیکه امام حسین به شهادت رسید بین امام سجاد و محمد ابن حنفیه 

فرزند علی )ع( بر سر امامت اختالف افتاد. محمد ابن حنفیه به امام سجاد گفت 
تو خودت بهتر میدانی که من از تو الیق تر هستم و امام سجاد در جواب گفت 
پاسخ تو را حجر االسود میدهد! و دعوت کرد که به آنجا بروند. آنگاه محمد ابن 
حنفیه حجر االسود را صدا زد و هیچ جوابی نشنید اما تا امام سجاد حجر االسود 

را صدا زد حجر به صدا در آمد و گفت امامت مال علی ابن الحسین است و 
نزدیک بود حجر االسود از جا کنده شود!

»لما قتل الحسین )ع( ارسل محمد ابن الحنفیه الی علی ابن الحسین و « )منبع: 
اصول کافی - جلد یک ص ۳۴۸ اعالم الوری للطبرسی ۲۵۸(. 

علی )ع( بر روی ابرها پرواز میکند! خداوند ابرها را برای علی مسخر ساخت و او 
شرق و غرب عالم را درنوردید!

»ان اهلل سخر لعلی السحاب فکان یسیر فی االرض شرقا و غربا« ـ )منبع: تفسیر 
المیزان جلد ۱۳ - ص ۳۷۲ بحار االنوار جلد ۳۹ - ص ۱۳۸(. 

رعد و برق آسمان از تدبیر علی است!
»قال ابو عبد اهلل علیه السالم. ماکان من هذا الرعد فانه من امر صاحبکم 

قلت من صاحبنا؟ قال امیر المومنین علی علیه السالم االختصاص« ـ 
g .)۳منبع: المفید ص(

در گذشته امر وجدانی، امر ایمانی بوده است. وجدان، »خود« 
نبوده است. وجدان »بی خودی« بوده است. »خود« مفهومی 

جدید است. انسان مدرن است که شهامت دارد بگوید: خودم!
محمد رضا نیكفر
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 روزه گرفتن و مصائب آن:
 گوشه ای از مضرات روزه برای سالمتی

دکتر ویلیام جارویس

 روفسور دکتر ویلیام جارویس استاد بازنشته دانشکده پزشکی لوما لیندا 
)امریکا( متخصص سالمت عمومی و مدافع حقوق مصرف کنندگان در امریکا 

است. تخصص های او شامل بهداشت آب، سالمت عمومی، پیشگیری و 
واکسیناسون و تکنولوژی غذا است. دکتر جارویس از مخالفان سرسخت روزه 

نیز هست. متن زیر ترجمه ی مقاله ای از این نخبه پزشکی امریکا درباره مضرات 
روزه برای بدن است. )تخلیص شده( این مقاله به عنوان یکی از رفرنس ها در 

ویکی پدیا در بخش مضرات روزه )مدخل روزه( هم به کار رفته )رفرنس شماره 10 
در ویکیپدیای فارسی-توضیح روزه(.

  ......  
روزه شامل دست کشیدن داوطلبانه از خوردن آب و غذا یا فقط غذا برای مدت 

مشخص است. روزه دارای سابقه ای طوالنی در تاریخ است که به دالیل مختلف 
مذهبی و سیاسی انجام می شده است. برخی پزشکان مذهبی برای توجیه و 
تراشیدن فواید علمی برای آن، از روزه به عنوان پاکسازی بدن و یا »درمان هر 

 Fit for درد« یاد میکنند. از آن جمله می توان به هربرت شلتون نویسنده کتاب
Life اشاره کرد که در سال 1981 منتشر شد و پر از اطالعات علمی اشتباه بود. 

برخالف ادعاهای طرفداران، روزه بدن را پاکسازی نمی کند و باعث استراحت کبد 
نمی شود. ولی البته باعث انباشت سم در بدن و امراض کبد می شود! چون با 

فشار بر کلیه باعث انباشت ترشحات سمی مانند اوره می شود. 
روزه می تواند برای سالمتی خطرناک باشد. به ویژه وقتی به دالیل مذهبی و سیاسی 
و بدون توجه به مسایل علمی و پزشکی اتخاذ شود. مثال در رژبم روزه ای شلتون )که 

همانطور که قبال اشاره شد پر از اشتباهات علمی هم بود(، شکل و مدت روزه برای 
افراد در سنین و شرایط گوناگون بدنی کامال متفاوت بود. ولی در روزه های مذهبی و 

سیاسی همین مسائل هم رعایت نمی شود. 
طرفداران روزه می گویند به دلیل روزه بسیاری از سموم از بدن خارج می شود. 
اما باید بدانید در مقابل شما در معرض هپاتیت، اختالالت کلیه، بیماری های 

خون، بیماری های قلبی، ورم مفاصل بیماری های اعصاب و روان یا حتی سرطان 
»بسته بر شرایط ارثی و یا نقاط ضعف ساختاری بدن شما« قرار می گیرید. 

تغییرات شیمیایی در خون در طول روزه میتواند تاثیرات خطرناکی بر سیستم 
بدن داشته باشد. از جمله احتمال مسمومیتهای استامینوفنی که همراه با 

برخی داروها رخ میدهد. برهم خوردن تعادل گرمایی بدن، تشنگی مفرط، ضعف و 
نقصان مواد غذایی مورد نیاز بافتهای بدن از جمله جنبه های منفی روزه گرفتن 

است. ایجاد حاالت عصبی همراه با سردرد، بیخوابی و خستگی مفرط از دیگر 
عوارض روزه داری است. 

هنگامی که بدن با کمبود انرژی مواجه میشود بدن طی فرآیندی به نام 
کاتابولیسم شروع به شکستن ماهیچه ها و دیگر بافتهای پروتئنی و تبدیل آن 

به انرژی میکند. این کاتابولیسم )در حالت روزه( در واقع نوعی »خود خوری« 
محسوب میشود که با تولید اوره و آمونیاک )به عنوان مواد فرعی( منجر به 
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افزایش اسیدیته خون میشود. نتیجٔه اسیدی شدن خون ضعف، خستگی شدید، 
کج خلقی، افسردگی، کاهش میل جنسی و احساس کسالت است. 

روزه عالوه بر سمی کردن خون با مواد اسیدی، مانع از دفع کامل آنها از بدن نیز 
میشود. روزه باعث از دست رفتن سریع آب، پتاسیم و سدیم میشود. کاهش 
آب بدن منجر به کاهش حجم خون و در نتیجه کاهش فشار خون خواهد شد 
که به سرگیجه، احساس ضعف و یا غش منتهی میشود. کمبود شدید پتاسیم 

منجر به بهم خوردن ریتم ضربان قلبی میشود. این افت تپش قلب حتی ممکن 
است در مواردی به مرگ بینجامد. کسانی که روزه میگیرند ممکن است همچنین 

به کمخونی، ضعف ایمنی بدن، آسیبهای کلیوی یا کبدی مبتال گردند. همچنین 
آسیبهای معده-روده ای یا نارساییهای گوارشی میتواند تا چند هفته یا چند ماه 
ادامه داشته باشد. روزه خصوصًا برای کودکان خطرناک است. از دست رفتن آب 
بیش از حد باعث کاهش سطح هوشیاری و یبوست و سنگ کلیه نیز می شود. 

اثرات جسمی روزه:
به جز مغز که بیشتر از هر ارگان دیگری در بدن نیاز دائمی به گلوکز دارد و 

کمبودش باعث آسیب به مغز می شود، پایین آمدن شدید قند خون در نتیجه 
روزه باعث می شود بدن برای تامین کالری مورد نیاز شروع به کاتوبولیسم 

تجزیه بافت عضالنی و سایر پروتین های بدن کند. در هنگام روزه، شکل 
کاتوبولیسم بدن تبدیل به »خود خواری« می شود که با ترکیب با سایر نتایج 

روزه مثل افزایش آمونیاک و اوره منجر به ضعف، خستگی، تحریک پذیری، 
افسردگی، میل جنسی کم، و احساس بیماری می شود. 

روزه منجر به از دست دادن سریع آب، سدیم و پتاسیم است. این کار سبب 
کاهش حجم خون می شود همچنین کم خونی، کاهش ایمنی بدن، پوکی 

استخوان، صدمه به کلیه، یا آسیب کبدی از عوارض دیگر روزه است. 
روانشناسی روزه:

روزه از دید مذهبی ارتبط زیادی با »خود آزاری« دارد. مرتاضان اعتقاد دارند 
بزرگترین رشد و لذت روحی آزاد دادن و ضرر زدن به خود است. این موضوع به 
ضرورت ریشه ای ارتباط نزدیکی با فقدان اعتماد به نفس دارد. آنها از زجر و درد 
لذت می برند. مرتاض ها و افراد شدیدا مذهبی وقتی اتفاق خوبی برایشان می 
افتد احساس بدی می کنند زیرا خود را الیق آن نمی دانند و احساس بی ارزش 

بودن می کنند. 
یکی از این افراد می گوید: »وقتی بیمار ویا ناراحت هستم تفکر می کنم. در 

هنگام شادی تنها غفلت وجود دارد، پس من شادی نمی خواهم. من فقط درد و 
رنج می خواهم!«

در پایان به شدت توصیه می کنم از روزه طوالنی بپرهیزید. به خصوص اگر روزه 
شما شامل آب نخوردن هم هست، بیش از 6 ساعت آن را ادامه ندهید. ویا 

منتظر عواقب آن بر سالمتیان باشید. 
fasting/24/07/2011/wordpress. com .http://visionisthetruth2 :به نقل

g
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پیری زودرس یک انقالب
علی امیری: نویسنده ی افغان و استاد دانشگاه ابن سینای کابل 

از انقالب اسالمی به رهبری آیت اهلل خمینی در ایران، درست، سی و سه سال 
میگذرد. عدد سی و سه مانند عدد هفت و ده و دوازده معنای رمزی و سمبلیک 

دارد. سی و سه رمز جوانی و اقتدار است. در کتاب مقدس آمده است که 
مسیح در سی و سه سالگی به صلیب کشیده شد. و در بهشت مردان همیشه 

سی و سه ساله اند، یعنی در اوج توانایی و نیرومندی. اما انقالب اسالمی ایران 
درست در سن و سالی که باید اوج اقتدار و جوانی اش باشد، پیر و فرتوت 

شده است. این پیری به یقین دالیلی دارد. دراینجا میکوشیم که مروری داشته 
باشیم بر دالیل این پیری زودرس. پیش از آن اما باید دید که چرا این انقالب را 

پیر میخوانیم؟ 
ایران در میان کشورهای منطقه دارای بهترین نیروی انسانی است؛ امکانات و 

منابع طبیعی آن نیز جزوی بهترین ها در دنیا است و در کنار این دو موهبت از 
موقعیت ژئوپولتیک استثنایی نیز برخوردار میباشد. کشوری کهنسال و با فرهنگ 

است و مردمان مستعد و فرهنگ پذیر دارد. با اینحال اینک ایران غرق در فساد 
مالی است و در کنار یمن و الجزایر پایین ترین رتبه را از حیث شفافیت مالی در 

خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. اوضاع اقتصادی اش آشفته و نابسامان است و 
یک دولت رانتی و مصرفی، با قبضه کردن هشتاد درصد امکانات جامعه، توان هر 
گونه تحرک و طبعا نشاط و پویایی را از جامعه گرفته است. کم نیستند مقامات 

ارشدی که اینک در جمهوری اسالمی از مبارزه با فرهنگ سرمایه داری و لیبرال 
دموکراسی غرب سخن میگویند. این بدان معنا است که انقالب اسالمی بیشتر 

حالت دفاعی دارد تا تهاجمی. جمهوری اسالمی با شعار »صادرکردن انقالب« 
آغاز کرد اما زود به »وارد کردن اصالحات« رسید و اینک اصال معلوم نیست که 
جمهوی اسالمی چه متاعی برای عرضه به بازار سیاست منطقه دارد و چه چیز 
را باید از دیگران بگیرد. انقالب اسالمی در مرزهای ایران محدود مانده و نظام 
سیاسی برآمده از دل آن هیچ جذابیتی برای گروه های تحول طلب در جهان 

اسالم ندارد. در دو سال گذشته تمام بوق و کرنای جمهوری اسالمی به کار گرفته 
شد تا القأ کند که جنبش بهار عربی بر الگوی انقالب اسالمی ایران در سال 1979 
استوار است، اما بیم و هراس از تکرار این تجربه در درون ایران همچنان سران 

حکومت را نگران کرده است. علت این عدم اعتماد به نفس و فرسودگی چیست؟ 
در ذیل به برخی نکات اشاره میشود که هم زمان هم دلیل این پیری زودرس و 

هم نشانه های آن میباشند. 
1-غیریتسازی افراطی

انقالب اسالمی ایران در برداشتن موانع قوی بوده است، اما در ایجاد عقبه 
ضعیف. انقالب ها اما تنها با نابودی دشمنان بد کامیاب نمی شوند، بلکه با 

ایجاد دوستان خوب کامیاب می شوند. جمهوری اسالمی با چالش های داخلی، 
جنگ و چالش های بین المللی تاحدودی موفق بوده است، اما در ایجاد یک 

عقبه ی انسانی و اجتماعی کارنامه چندان درستی ندارد. انقالب اسالمی به شدت 
غیریتساز بوده است و با این غیریتسازی افراطی، عقبه انسانی خود را به شدت 
آسب رسانده است. انقالبها مانند درخت تکامل میکنند، ریشه هایش در ژرفای 

خاک فرو میرود و برگ و بار و سایه و ثمرش زمین را فرا میگیرد. انقالب اسالمی 
ایران اما، مانند ماشین حرکت کرده است. رو به پیش رفته است اما در پشت 
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سر خود چیزی باقی نگذاشته است. آیت اهلل خمینی جمهوری اسالمی خود 
را »شجره ی طیبه« خوانده بود. اگر این سخن درست باشد در شجره ی طیبه 

جمهوری اسالمی، هیچ شاخه به تنه و هیچ تنه به ریشه وصل نیست. افردای 
که در طی سی و سه سال گذشته در جمهوری اسالمی مصدر اداره و امور بوده 

اند، هیچ کدام حکم تنه و ساقه درخت را نداشته اند. بلکه حکم پمب بنزینهای 
کنار جاده را داشته اند که چندی به ماشین جمهوری اسالمی سوخت رسانده 

است، انگاه خود همانجا مانده است و ماشین جمهوری اسالمی فرسنگها راه از 
آنها دور شده است. فی المثل اولین نخست وزیر جمهوری اسالمی همدست 

امپریالسیم خوانده شد و سالها در انزوا زندگی کرد و مرد؛ اولین رئیس جمهور 
جمهوری اسالمی فرار را بر قرار ترجیح داد؛ نخست وزیر دوران جنگ هشت 

ساله اکنون مجازات بدون محاکمه شده و در حبس خانگی به سر میبرد؛ رئیس 
جمهور دوران اصالحات به کمتر از آلت دست آمریکا و جاسوسی سی آی ای 

متهم نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بعد از ترک مسند ریاست 
جمهوری به »غیر«، »بیگانه« و »نامحرم« جمهوری اسالمی بدل شد، اکنون 

ضرباهنگ روند غیریتسازی شتاب بیشتری گرفته است و احمدی نژاد هنوز این 
مسند را ترک نکرده به انحراف از خط اصیل والیت متهم است و رئیس دفترش 

رهبر جریان انحرافی لقب گرفته است. تنها محمد علی رجایی با کشته شدن، نام 
نیک خود را برای جمهوری اسالمی حفظ کرد. اصال در جمهوری اسالمی دولتمران 

یا باید کشته شوند وخوشنام و معزز باقی بمانند یا زنده بمانند و در جرگه ی 
خائنان و مخالفان در آیند. زنده ماندن و خوش نامی در این جمهوری تقریبا 

محال شده است. جز اقربا و »آل عبای والیت« دیگر در این جمهوری کشته ی بد 
و زنده ی خوب کم تر می توان سراغ یافت. 

2- جابه جایی اصول انقالب و اصول قدرت
انقالبها به اصول خود زنده است. اما الزاما اصول انقالب، اصول کسانی که در 
انقالب به قدرت میرسند نیست. اصول انقالب همان شعارهایی هستند که 

انقالبیون در مورد آنها وفاق و اجماع دارند. در فرانسه سرهای دانتون و روبسپیر 
به زیر گیوتین رفت اما »آزادی«، »برابری« و »برادری« )سه شعار اصلی انقالب 

فرانسه( حفظ شد. شعار انقالب اسالمی ایران »استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی« بود. در سی سال گذشته این شعارها ضعیف و بیرمق شده اند. 

»استقالل« به مخالفت با غرب تقلیل یافته است. »آزادی« به اباحت و بی بند و 
باری و لیبرال منشی تأویل برده شده و به مثابه ی یک ضد ارزش آشکارا محکوم 

میشود. »جمهوری« یعنی حاکمیت عامه ی مردم، سر از والیت مطلقه فقیه در 
آورد و »اسالم« به روایت آنچنان خشن و سختگیرانه ی فقهی و قشری فرو 

کاسته شد که نه از عقل بهره داشت و نه با منطق میانه؛ نه بویی از استدالل 
برده بود و نه رویی به گفت و گو نشان میداد؛ نه از مهر و مدارا در آن خبری بود 

و نه از انصاف و مروت اثری. بدین ترتیب اصول انقالب کم خون و بیرونق و 
رمق گردید و به پیری زودرس دچار شد. به موازات این کم خونی اصول انقالب، 
اصول قدرت به تدریج رشد کرد و ابزارها و تکنیکهای کنترل با دستان جمهوری 
اسالمی روز به روز بیشتری اخت شد. والیت فقیه، مطلقه شد؛ نظارت قانونی، 
استصوابی شد؛ سانسور امان مطبوعات را برید؛ تفتیش عقاید موجی از اخراج 

اساتید را از دانشگاه ها به دنبال آورد؛ نظریه پردازان حکومتی در مدحت قدرت 
و والیت و مذمت مدارا و مروت تا توانستند نظریه پردازی و تئوری بافی کردند. 

بدین ترتیب ایمان کیمیا شد؛ معرفت عنقاء مغرب گشت؛ اخالص و مروت 
کبریت احمر گردید؛ تملق و ریا ارزان شد؛ بازار شید و زرق رونق گرفت و دکان 
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تزویر وریا پر مشتری شد؛ زهد ریایی جای تقوی را تنگ کرد و جو فروشی و گندم 
نمایی سکه ی رایج زمان شد. تاریخ سه دهه جمهوری اسالمی به جای آنکه 

تاریخ بسط اصول انقالب باشد، تاریخ کشف تکنیکهای کنترل و ابزارهای سلطه 
و حذف هر گونه مخالف احتمالی است. جمهوری اسالمی در آغاز با مجاهدین 

خلق در افتاد، اندکی بعد بساط آبت اهلل شریعتمداری را برچید؛ سپس به جدال 
لیبرالها رفت: نخست وزیر را به گوشه راند و رئیس جمهور را فراری داد؛ در دهه 

ی شصت جناح چپ اسالمی را حذف کرد؛ در دهه هشتاد جنبش اصالحات را 
با اردنگی از صحنه بیرون کرد و اینک از بطن اصول گرایان نیز جریان انحرافی 

ظهور کرده است. حذف و اضافه روحانیت نیز از ابتکارات جمهوری اسالمی 
است. جمهوری اسالمی بود که مصباح و جنتی را بر کشید و شریعتمداری و 

منتظری را فرو کوفت. اصال این جمهوری اسالمی بود که دین را به یگانه عامل 
ترقی اجتماعی بدل کرد و بنا بر این کامیاب ترین دولت تاریخ برای دنیوی کردن 

دین است. و این همه نه حاصل بسط شعارها و اصول انقالب که حاصل کشف 
ابزارهای کنترل کننده و الزمه ی حفظ قدرت بود. و این بد ترین عالمت افول و 

پیری است.
3- تبدیل شدن فرهنگ به نوحه

یکی از استادان دانشگاه در ایران به نام دکتر نصر اهلل حکمت، در دوران دولت 
محمود احمدی نژاد، کتابی نوشته است بنام »زندگی و اندیشه حکیم ابو نصر 

فارابی«. از جمله در آن گفته است که وقتی که فارابی بغداد را به قصد حلب در 
شام یا مصر ترک کرد، شبی مخفیانه بر سر مزار امام حسین در کربال رفته، روضه 

خواند آن هم روضه ی جان سوز وداع را و آن گاه شهر را ترک کرد. در مورد فارابی 
افسانه های بسیار ساخته شده است از جمله اینکه او هفتاد زبان میدانسته 

است و در موسیقی چنان مهارت داشته است که در آنی آدمی را هم میگریانده 
و هم میخندانده است و آنگاه با آهنگی همگان را به آغوش خواب میسپرده و 
خود میرفته و هیچ کس نمیدانسته است که به کجا؟ اما تا زمانیکه فرهنگ به 
روضه خوانی تقلیل نیافته بود، چنین دروغ مبتذل و ابلهانه در ذهن هیچ ابلهی 
هم نگذشته بود. فارابی یونانی مآبترین فیلسوف دنیای اسالم است و از منظر 
متفکران بعدی اسالمی اگر نه به چشم بیدینی همواره به چشم بد دینی دیده 
شده است و از جمله امام محمد غزالی او را تکفیر کرده است. او در مورد بقای 

روح آدمی نظری دارد که با مبنای اهل شریعت ساز و گار نیست. اگر در جمهوری 
اسالمی نوحه به عنوان شاخص اصلی فرهنگ تبدیل نشده بود، آیا امکان داشت 

که یک استاد دانشگاه که لقب »دکتر« را نیز در کنار نام خود بخیه میزند، از مردی 
به قواره ی فارابی یک روضه وداع خوان بسازد؟

یکی از اتفاقاتی که در جمهوری اسالمی افتاده است، تبدیل شدن فرهنگ به 
نوحه است که نه تنها عالمت پیری و ناتوانی که بدترین نشانه بیماری نیز 
است. امروز سرنوشت کهنسال ترین فرهنگ آسیایی به دست مشتی نوحه 

خوان و معرکه گیر افتاده است. به کارگزاران فرهنگی ایران در پیش و پس از 
انقالب نظری بیاندازید: حسین خدیوجم که کیمیای سعادت امام غزالی راهنگام 

مأموریت خود به عنوان رایزن فرهنگی ایران در کابل تصحیح کرد. بدیع الزمان 
فروزانفر، سید حسین نصر، مهدی محقق، کامگار پارسی، محمود شهابی، فاضل 

تونی، سید کاظم عصار و محمد علی فروغی که هرکدام یلی است در حوزه های 
کاری خویش و خدمات ماندگاری به فرهنگ و زبان پارسی کرده اند. اما هرچه که 
از زمان انقالب به دوران کنونی نزدیک و نزدیکتر می شویم لمپنیزم فرهنگی جای 
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کوششهای واقعی فرهنگی را می گیرد. تا جای که شیخ عباسعلی زنجانی رئیس 
دانشگاه تهران شد و مافنگترین طلبه هایی که حوصله درس و طاقت خواندن 
را ندارند و باالترین هنر شان نوحه خوانی و روضه خوانی است، از طریق بند و 

بستهای مافیایی و استخباراتی رایزن و کارگزار فرهنگی جمهوری اسالمی در خارج 
از کشور میشوند.

خالصه حیف شد. یکی از پر شورترین خیزش های مردمی در خاورمیانه آهسته 
آهسته میرود که فرجام مأیوس کننده به خود بگیرد. اکنون دیگر هیچ کس 

به جمهوری اسالمی به چشم غبطه و حسرت نگاه نمیکند، بلکه نگاهی هم اگر 
هست نگاه ترحم و عبرت است. انقالب اسالمی بی پشتوانه و بی تاریخ شده 
است. با غیریت سازیهای شدید عقبه ی فکری و تجربی خود را از دست داده 
است؛ ابزار های کنترل و تداوم سلطه را جاگزین اصول انقالب کرده است و با 

تقلیل دادن فرهنگ به روضه خوانی و فالگیری، جامعه را به هبوط معنوی و 
اخالقی مبتال کرده است. اینها همه عالمت زوال و انحطاط زودرس و پیری و 

 g .فرسودگی است. راستی که این انقالب چه زود پیر شد

ارزش های خودتان را بشناسید

• آنقدر بله تحویل مردم ندهید و بی خودی سرتان را به نشانه ی تأیید تکان 
ندهید.

• یاد بگیرید که هر جا صداقت حکم می کرد بگویید نه و از حرف کسی هم 
هراسی نداشته باشید. 

•  قرار نیست هر کاری بقیه کردند را شما هم انجام بدهید.

•  شما خودتان هستید و بقیه هم خودشان.
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 نامه ای از یک »اقلیت جپرقوظی« به
یک  »اکثریت مسلمان« 

نویسنده: ناشناس

هموطن »اکثریت مسلمان« لحظه ای فرض كن كه در كشوری دنیا میآمدی كه: 
مسلمانان اقلیت و جپرقوظیان اكثریت بودند. مسلمانان حق داشتن روزنامه و 
تلویزیون خاص خود را نداشتند. مسلمانان برای اینكه كتب دینی خود را چاپ 

كنند مجبور بودند كه آن را به وزارت ارشاد جپرقوظیان بسپارند تا مورد ممیزی 
قرار گیرد. وزارت ارشاد جپرقوظیان قرآن را مورد ممیزی قرار میداد و بخشهای 

زیادی از آن را سانسور میكرد و بخشهای باقی مانده را با تغییرات فراوان چاپ 
میكرد. در رستورانها فقط گوشت خوك سرو میشد و اگر كسی گوشت گوسفند 

میخورد دستگیر شده و شالق میخورد. ماه رمضان غذا و آب نخوردن در مكانهای 
عمومی قدغن بود و ماموران ویژه در این ماه به صورت رندم افراد را در خیابان 
میگرفتند و مجبور میكردند كه یك قلپ آب بخورد و اگر امتناع میكرد او را به 

كالنتری برده و اعمال قانون! میكردند. 
در تمام رستورانها و فست فودها نوشیدنی الكلی سرو میشد و اگر كسی 

میخواست به جای آن آب بنوشد فورًا بازداشت شده و هشتاد ضربه شالق اعمال 
قانون میشد. جپرقوظیان معتقد بودند كه لباسهایی با رنگها مشكی، قهوهای و 
سورمهای تحریك آمیز است و تنها رنگهای مجاز برای پوشاك نارنجی، صورتی و 
فسفری بود. آخوندهای مسلمان حق پوشیدن عبا و شلوار بلند را نداشتند بلكه 

باید شلوارك می پوشیدند. در غیر اینصورت حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند. 
چرا كه در انظار عمومی آدمم باید به قوانین جامعه احترام بگذارد، حاال میخواهد 

در خانه ی شخصی خودش هر فسق و فجوری بكند بكند. شهادت مسلمانان 
درباره جپرقوظیان ارزش قانونی نداشت. دیه ی آنها كمتر از دیه ی جپرقوظیان 

بود و مسلمان از جپرقوظ ارث نمیبرد. 
مسلمانان حق بنا كردن مسجد نداشتند، اما در هر كوچه و خیابان شهر یك عدد 
معبد باشكوه و مجلل جپرقوظیه احداث میشد كه در مجموع چهار نفر و نصفی 

عبادت كننده داشت و صبح و ظهر و شب و نصفه شب با صدای بلند آهنگ 
لیال فروهر پخش میكرد. كاًل یكی دو ماه از سال كل برنامه های تلویزیون كشور 

عبارت بود از آهنگهای لیال فروهر و از همه ی معابد جپرقوضیه تا پاسی از شب 
گذشته همین آهنگها با صدای بلند پخش میشد. اگر از خانه ای صدای قرآن یا 

نوحه به گوش میرسید پلیس 110 به آنها تذكر میداد و اگر برای بار دوم به گوش 
میرسید پلیس آنها را بازداشت كرده و اعمال قانون میكرد. 

آخوند مسلمان حق نداشت كه بدون اجازه ی زن خود از خانه بیرون برود، 
بدون اجازه ی او تحصیل كند یا شغلی داشته باشد. زنان آخوندهای مسلمان 

حق داشتند كه 4 تا شوهر داشته باشند و اگر فرزندی حاصل میشد با یك 
آزمایش ژنتیك ساده پدر نوزاد مشخص میشد. زنان آخوندهای مسلمان قانونًا 
حق داشتند كه در صورتی كه شوهرشان به خوبی خدمات جنسی ارائه ندهد و 

تمكین نكند او را با چوب مسواك طوری كه قرمز و كبود نشود كتك بزنند چرا كه 
به خیر و صالح خودش است. 

اگر یك دانش آموز مسلمان میخواست در كنكور سراسری ثبت نام كند مجبور 
بود فرمی را پر كند كه در آن دین فرد پرسیده شده بود و تنها گزینه هایی كه 
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میتوانست در برگه عالمت بزند عبارت بودند از: جپرقوظیه، وهابی و ...  ! همین 
پرسش از دین در هنگام استخدام، گزینش، اخذ پاسپورت، باز كردن حساب 

بانكی، كاندیداتوری مجلس، و غیره نیز انجام میشد. اگر جپرقوظیای با تحقیق 
و مطالعه مباحثه به این نتیجه میرسید كه باید جپرقوظیت را كنار بگذارد و به 

اسالم بگرود باید این كار را كاماًل مخفیانه میكرد وگرنه اعدام میشد. 
هموطن مسلمان! اگر تصور چنین وضعیتی برای تو مضحك و غریب است، برای 
ما غیر مسلمانان یك واقعیت است كه داریم در آن زندگی میكنیم و با گوشت 
و پوست خود آن را لمس میكنیم. هموطن من! به من نگو كه اینجا اكثریت با 
مسلمانان است و هر جامعه ای قانون خودش را دارد و اگر آن را نمیپسندی از 
این كشور برو! اینجا وطن من هم هست، و من هم به اندازه ی تو در آن حق 
زندگی، تحصیل، كار، مراودات اجتماعی، ارتباطات، تبلیغ و فعالیت دارم. اینجا 
وطن من هم هست. وطنی كه تو به بهانه اكثریت بودن، تمام منابعش را )كه 

سهم من هم هست( مصرف میكنی تا چنین جهنمی برای من بسازی. 
   g وجدان تو كجاست؟

شما یک فرد مذهبی را نمی توانید با هیچ چیزی متقاعد کنید.برای 
آنها ایمان و عقیده اساسش شواهد نیست بلکه اساسش، جایگاه 

آن نیاز عمیق به ایمان است .
کارل ساگان
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مردان فاحشه
ناشناس

مهرانگیز منوچهریان حقوقدان و سیاستمدار و نخستین سناتور زن در ایران بود. وی در 
سال ۱۲۸۵ در مشهد به دنیا آمد. او در سال ۱۳۲۵ همراه با ۱۳ دختر دیگر از نخستین 
دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. منوچهریان تحصیل در این رشته را تا 

کسب دکترا ادامه داد. او از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ سناتور انتصابی مجلس سنا بود. 
پروانه وکالت مهرانگیز منوچهریان پس از انقالب ۱۳۵۷ باطل شد. او در ۱۴ تیر ۱۳۷۹ در 

تهران درگذشت. 

درس حقوق مدنی - مردان فاحشه
وجود دیدگاه های ضد زن در دانشکده حقوق، مهرانگیز را به سکوت وانمی 

داشت. سال اول دانشگاه در امتحان شفاهی »حقوق مدنی«، استاد این رشته 
یعنی علی شایگان در بحث مربوط به زنان از مهرانگیز پرسید. 

دخترم، فاحشه خانه را تعریف کن. 
»فاحشه خانه مکانی است که در آن جا مردهای فاحشه، زنان را به فحشا 

وا می دارند.«
»این بهترین تعریفی است که تا به حال از آن مکان منحوس ارائه شده است. باید این 

تعریف را همه جا انتشار داد. اما اشکال تعریف شما آن است که کلمه فاحشه مونث 
است و شما آن را برای مذکر آوردید.

مهرانگیز جواب می دهد که: »صفت در فارسی مذکر و مونث ندارد، عالوه بر این 
 g ».به همان صورت که من آورده ام بهتر و قوی تر مقصود را می رساند
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اسالم اروتیک، اسالم زن باره
 مهدی خلجی، سایت کتابچه

هیچ موضوعی به اندازه مسأله زن برای اسالم امروز دردسر 
نساخته است. مسلمان ها با انواع و اقسام نظامهای 

اقتصادی کنار آمده اند، وارد مبادالت پیچیده مالی و پولی 
با دارالکفر شده اند و همین طور از آخرین دستاوردهای 

تکنولوژیک غرب بهره می گیرند. به هیچ جای اسالم شان 
هم برنمی خورد. برای استبدادشان از اسالم حجت میآورند 

و برای دموکراسی دینی شان هم در فقه نواندیشی می 
کنند و روشنفکران دینی را به میدان می فرستند. خیلی از 

احکام فقهی را هم به راحتی می توانند وانهند. اگر فشارهای بین المللی افزایش 
پیدا کند در عربستان و ایران اجرای حدود در مأل عام می تواند متوقف شود. می 
شود بسیاری از احکام فقهی را عمل نکرد و شریعت را نوسازی کرد و در عین حال 

به سنت دینی وفادار ماند. به سخن دیگر بسیاری از گزاره های دینی را به خطا 
یا صواب می شود تأویل های امروزی کرد. اما یک مسأله هست که به هیچ روی 

تأویل پذیر نیست، بله »آزادی زن«. 
آزادی زن یعنی آزادی تن او، احترام به حقوق انسانی و حذف هرگونه تبعیض 

درباره وی. اگر مسلمانان آزادی زن را به این معنا بپذیرند، دیگر هیچ چیز از 
شریعت شان باقی نمی ماند. یعنی اگر فقیهی بگوید زن حق دارد خود را بپوشد 

یا نپوشد و در حقوق دیگر مانند مرد است، دیگر دلیلی وجود ندارد با همان 
روشی که این گزاره ها را صادر می کند، دیگر احکام عقود و ایقاعات و معامالت 

و حدود و قصاص و بسیاری از احکام عبادات را هم ملغی اعالم نکند. همه اقتدار 
فقیهان از قدرتی می آید که بر زنان اعمال می کنند. فقیهان در برابر مسأله زنان 

مقاومت می کنند زیرا میدانند که اگر صالحیت آن ها برای اظهار نظر درباره 
مسأله زن نفی شود، دیگر هیچ گونه اقتداری نخواهند داشت. بنابراین، من 

به آینده شریعت اسالم هیچ امیدی ندارم، چون به آینده جنبش و تالش زنان 
مسلمان بسیار امیدوارم. بنیادگرایان اسالمی هیچ دشمنی به خیرگی و سرسختِی 

زنان ندارند. بنیادگرایان خواستار بازگشت به گذشته و به بنیادهای اسالم 
هستند ولی زنان در پشت سر چیزی ندارند که بدان باز گردند. متفکران بسیاری 

استدالل کرده اند که مسأله زنان در جهان اسالم، مسأله زنان نیست؛ مسأله 
سکوالریزاسیون است. نقطه اوج عرفی کردن اسالم، بریدن دست فقیهان از 

دادن فتوا درباره زنان است. بنیادگرایان و سنت گرایان می گویند اسالم در طول 
تاریخ تحریف شده و تغییر پیدا کرده است؛ در حالی که اسالم ناب و الگوی 

ایده آل همان اسالم پیامبر و خلفای راشدین )برای اهل سنت( و امامان )برای 
شیعه( است. پس باید به اسالم نخستین بازگشت؛ اسالم قرون اولیه هجری که 
پاک و منزه است. بسیاری از اندیشمندان غیر مذهبی هم به دلیل اندکی آگاهی 
شان از سنت اسالمی گزاره ها و بینش یکسانی درباره تاریخ اسالم دارند، اگرچه 

آن را نفی می کنند. 
اکنون می خواهم با آوردن نمونه هایی نشان دهم که اسالم اولیه بسی سکس 

اندیش تر و از نظر حیات جنسی بازتر از اسالم قرون متأخر بوده است. در 
حقیقت می خواهم منش غیر تاریخی تفسیرهای سنت گرایانه و نیز بسیاری از 

برداشت های روشنفکران را از اسالم آشکار کنم. 
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پیش از هر چیز دیگر بر این نکته تصریح می کنم که در میان کتاب های 
آسمانی که من می شناسم هیچ کتابی به اندازه قرآن اروتیک نیست. وعده 

های بهشت متمرکز است بر آمیزش جنسی با حورالعین و نیز پسربچه ها 
)غلمان(. چشم و ابرو و اندامی که از زنان بهشتی در قرآن توصیف شده، چقدر 

می توانسته برای اعراب جزیره العرب هوس انگیز و اشتهاآور باشد. )در این 
باره به خصوص به دو کتاب از ابراهیم محمود پژوهشگر عرب بنگرید که هر دو 

را انتشارات ریاض الرّیس در بیروت چاپ کرده است: جغرافیای لذتها در قرآن 
)جغرافیه الملذات فی القرآن( و سکس و قرآن )الجنس و القرآن(. در قرآن آیه 

هائی هست درباره آمیزش جنسی با زنان از پشت که تفسیرهای مفصلی از 
آن شده است: »نساءکم حرث لکم، فأتوا حرثکم انی شئتم«، یعنی زنان تان 
کشتزارهای شما هستند؛ از هر سو که خواهید به کشتزارتان درآیید. فقیهان 

بسیاری معتقدند که حکم جواز دخول در ُدُبر زن را از این آیه میتوان استنباط 
کرد. فقیهان دیگری هم هستند که به کراهت شدید آن باور دارند. اقلیتی هم 
به حرمت آن فتوا داده اند. خود داستان یوسف وزلیخا هم آن اندازه به چشم 

فقیهان اروتیک به نظر می آمده که روایتی از امامان آورده اند که زنان را از 
خواندن سوره یوسف باز دارید و در عوض آن ها را به خواندن سوره نور )به خاطر 

آیات حجاب( وادارید. 
در قرآن لذت جنسی یکی از برترین لذت های این جهان و آن جهان شمرده شده 

است. از روایت ها و حدیث ها چیزی نمی گویم که مدار اغلب آن ها بر محور 
جنبه اروتیک زن است و به زن به چشم یک ابزار جنسی نگاه می شود. محققان 
عرب مجموعه روایات اسالمی را درباره زن به طور مستقل گردآورده و چاپ کرده 

اند که امیدوارم روزی به فارسی ترجمه شود. همه ی آنها نشان می دهد که 
جامعه پیامبر جامعه ای است به شدت دل مشغول به سکس، به این معنا که 
سکس از طبیعی ترین و غریزی ترین فعالیت های آدمی قلمداد میشده است. 

پیش از اسالم در جزیرة العرب هجده نوع ازدواج وجود داشته است، از جمله 
این شیوه که اگر زنی هوس خوابیدن با مردی را داشت، بر سر در خانه اش 

پارچه قرمزی می آویخت و مردان با این نشانه به سراغش می آمدند و زن با هر 
کدام که می پسندید می خوابید. زنی که با مردان مختلف میخوابید، اگر آبستن 

میشد این حق را داشت که پدر فرزندش را انتخاب کند و اغلب هم مردان از 
پذیرش پدری سرباز نمیزدند )گاهی هم انتخاب نمی شد مثل مورد زیاد ابن 

ابیه؛ یعنی زیاد فرزند پدرش(. با پژوهش های صورت گرفته معلوم شده است 
که زنان پیش از اسالم و در دوره پیش از مدینه ی پیامبر آزادی جنسی حیرت 
انگیزی داشته اند. بیهوده نبود که وقتی پیامبر درگذشت، زنان اشراف مدینه 

در روستایی در اطراف شهر گرد آمدند و جشن و پایکوبی به راه انداختند. ابوبکر 
آنان را روسپی خواند اما تاریخ نگاران امروزی اسالم ثابت کرده اند که آنها 

نمی توانسته اند کسانی جز اشراف باشند )نگاه کنید به نوشته های پر اهمیت 
فاطمه مرنیسی، پژوهش گر پرآوازه مغربی(. پژوهش گری نامدار بهنام خلیل 
عبدالکریم در مصر مجموعه هایی از تحقیقات و کاوشهای بدیع صورت داده، 

از جمله درباره زن در اسالم. جدا از کتاب سه جلدی مهم اش »شدو الربابه فی 
احوال الصحابه« )نواختن رباب، رساله هایی درباره یاران پیامبر( ونیز »العرب و 

المرأه« )عربان و زن، رساله های زبانشناختی و تاریخی درباره بینش عربان قدیم 
به زن( کتاب مهمی دارد با عنوان دراز »مجتمع یثرب، عالقة الرجل و المرأة فی 
العهد المحمدی و الخلیفی، نساءکم حرٌث لکم، فأتوا حرَثکمَاّنی شئتم« )جامعه 

یثرب، روابط میان زن و مرد در عهد محمد و خلیفه ها، زنان شما کشتزارهای 
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شمایند، درکشتزارهاتان درآیید از هر جا که خواهید(. خلیل عبدالکریم در 
این کتاب کوچک تنها بر روایتهایی تکیه کرده که ازنظر سند، هیچ فقیهی در 

گذشته و اکنون نمی تواند در صحت آن تردید کند. نویسنده کتاب تالش کرده 
تصویری از جامعه یثرب دوران پیامبر و نیز دوران ابوبکر و عمر به دست دهد، از 
معبر حیات جنسی آن جامعه. عبدالکریم نشان میدهد که چگونه پیامبر با وضع 
قوانینی درباره زندگی جنسی، مشکالت سختی با زنان داشته و نیز چگونه از این 

راه جامعه یثرب را به مدینة النبی تبدیل کرده است. 
جدا از مسأله روان شناسی خود پیامبر که مردی زن دوست و زن باره بود، وضع 

قوانین برای محدود کردن فعالیت جنسی عرب ها نخست هدف اصلی پیامبر 
نبود. بعدها و به تدریج پیامبر دریافت که برای پیش بردن دعوت او، باید فعالیت 

جنسی هوادارانش تحت قوانین تازه ای درآید و محدود شود. از جمله حکم زنا 
)در آغاز حبس در خانه و بعد سنگسار( در اسالم وجود نداشت تا زمانی که پیامبر 

رشته جنگ هایی را با مخالفان خود به راه انداخت. پیامبر در این غزوات ناگزیر 
بود مردان جوان مدینه را گرد آورد و به جبهه بفرستد. پس از چند جنگ، زنان به 

تنگ آمدند. در همین کتاب بر پایه روایتی، آمده که زنی در کوچه های مدینه به 
راه افتاد و فریاد می زد که آیا مردی در شهر باقی مانده تا با من بخوابد؟

آزادی زنان در ابراز میل جنسی شان باعث شد که انگیزه مردان برای رفتن به 
جبهه تضعیف شود و بترسند از این که زنان شان را از دست بدهند. حکم زنا 
صادر شد آن هم با چه مشقتهایی که پیامبر برای صدور و اجرای آن داشت. 

فاطمه مرنیسی که نوشته های وی به زبان های مختلف منتشر شده، درکتاب 
سکس و هندسه اجتماعی بر پایه مقایسه ای میان فروید و غزالی نشان داده 

که اساسًا تصویر اسالم از زن با تصویر مسیحیت تفاوت بنیادی دارد. در اسالم 
زن، از نظر جنسی، اندام و روانی فعال دارد و به همین سبب، مایه فتنه مردان 

انگاشته میشود و بر اساس روایتی از امامان شیعه مهمترین لشگر شیطان 
است. خلیل عبدالکریم در نوشته خود نشان میدهد که پیامبر به رغم تالش های 

بسیارش، می کوشید فقط تا آن جا که به دعوتش آسیب وارد میشود حیات 
جنسی پیروانش را محدود کند، چون نه خودش به چنین محدودیتی اعتقاد 

داشت و نه امکان اعمال چنین محدودیتی در چنان جامعه ای وجود داشت. در 
جامعه پیامبر نه حجاب وجود داشت )حکم حجاب را عمر بنا به ضرورت های 

اجتماعی جداسازی کنیزان از زنان آزاد و به تقلید از رسم ایرانی ها وضع کرد( و نه 
جداسازی مکانی و محیطی میان زن ومرد؛ به آن صورت که بنیادگرایان اسالمی 
امروزه خواهان آن هستند. در قرون اولیه اسالم، زندگی جنسی بسیار آزادانه تر 
و روابط میان زن و مرد بسیار بازتر از ادعای امروز بنیادگرایان بوده است. سبب 
آن نه آزادی خواهی اسالم که طبیعت مهار ناپذیر جوامع انسانی آن دوران بوده 

است. از این گذشته بیان مسائل جنسی برای پیامبر و امامان و گفت و گو با آن 
ها در این باره بسیار آسان و عادی بوده است. 

کسی از امام صادق پرسیده است که آیا مرد می تواند فرج )عضو جنسی( زن 
خود را ببوسد؟ امام صادق پاسخ داده چه لذتی از این باالتر! روی همین بنیاد، 

ادبیات اروتیک نیرومندی در جهان و تاریخ اسالم شکل گرفت که بی گمان 
با مسیحیت قابل مقایسه نیست. امروزه مردم مسلمان و حتا نخبه گانشان 

آگاهی چندانی از این گنجینه اروتیک ندارند و بنیادگرایانی که این ادبیات را 
میشناسند، هم، به انواع شیوه ها از جمله حذف و سانسور و تحریف میکوشند 

تا سنت اسالمی را پیراسته از آن فرانمایند. ادبیات اروتیک اسالمی، به واقع، 
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شگفت انگیز است. نوشته های اروتیک اسالمی واقعًا قابل مقایسه با ادبیات 
اروتیک قدیم اروپا و نیز کشورهایی مانند چین قدیم است. تنها هم نوشته 

نیست. آن ها که در غرب زندگی می کنند کافی است به بخش شرقی موزه های 
اروتیک بروند و ببینند چه تخیل فعال جنسی در مینیاتورهای اروتیک اسالمی 
به کار رفته است. ماه پیش در کپنهاک به یکی از این موزه ها رفتم. بسیاری 
از آن چه ما گمان می بریم که ابداع غربیهای امروزی است، در واقع در تخیل 

مسلمانان قدیم وجود داشته؛ از سکس گروهی گرفته تا سکس لزبین ها، 
سکس هموسکسوئل ها و انواع و اقسام حالت های مختلف آمیزش. همه این 

مینیاتورهای اسالمی که به دست هنرمندان مسلمان پدیدآمده، سراسر نظام 
گفتار بنیادگرایان را نقض می کند. آن هنرمندان میناتوریست در باورشان به 

اسالم کمتر از بنیادگرایان صادق نبوده اند.
در الیدن که بودم، توجهم به نسخه خطی کتابی جلب شد به فارسی که در 

کتابخانه ثروتمند دانشگاه نگهداری میشود: لذةالنساء؛ لذتی که زنان از سکس 
میبرند و لذتی که از سکس با زنان میتوان برد. این نسخه مربوط به سال 1731 
است، یعنی قرن هجدهم میالدی. چیزی نیست که در این کتاب یافت نشود. 

کتاب، متن و تصویر است؛ شبیه شاهنامه های قدیم. انواع و اقسام آمیزشهای 
جنسی مرد با مرد، مرد با زن و زن با زن، در این کتاب با تصویر و شرح جزییات 
دقیق آمده است. من عکس چند صفحه از کتاب را خریدم. از همه جالبتر برای 
من آن بخشی بود که درباره علل گرایش زنان به سکس با همدیگر )زنان لزبین( 
توضیح میداد: »از زنی پرسیدند که زنان را در ُسحق )آمیزش جنسی با زن دیگر( 

چه لذت حاصل میشود؟ گفت: زنان را شهوت بسیار است و اکثر آن است که زن 
را هنوز شهوت )ارگاسم( حاصل نشده باشد، مرد فارغ میشود؛ زن بی میل مقصود 

برمیخیزد. به این سبب زنان ُسحق را بر جماع )آمیزش با مردان( ترجیح میدهند«. 
گمان نکنید که نویسندگان کتابهای اروتیک در اسالم مشتی ادیب از خدا 

برگشته ملحد بوده اند. مهمترین کتابهای اروتیک به زبان فارسی و عربی به 
دست فقیهان نوشته شده است؛ از لذة النفوس و متعة العروس تفرشی 

گرفته که در حقیقت یک راهنمای سکس بیکم و کاست است، تا دائرةالمعارف 
اروتیک ارزشمند شیخ نفزاوی، از فقیهان سده دهم هجری با عنوان َروح العاطر 

و نزهة الخاطر که در قرن نوزدهم به فرانسه ترجمه شده و همین چند ماه 
پیش هم در قطع رحلی و با تصاویری بدیع )که اصل برخی از آنها در موزه لوور 

است( در پاریس دوباره منتشر شد. سید نعمت ااهلل جزائری، شاگرد برجسته 
عالمه مجلسی در حدیث و فقه، کتابی دارد با عنوان ُزَهر الربیع )شکوفه های 
بهار(. چه کسی باور میکند که محدث و فقیهی درباره نوزده شیوه آمیزش از 
پشت با زن شرح دقیق و موبه مویی بدهد؟ یا چگونگی لذت بردن از آمیزش 
با مردان و امردان؟ یا استفاده زنان از آلت جنسی مصنوعی مردانه در تاریخ 

اسالم سابقه ای طوالنی داشته باشد؟ یا آمیزش زنان با یکدیگر چنین سنت 
نیرومندی پشت سر داشته باشد؟ در این کتابها روایت از پیامبر و امامان در 
کنار تجربه شخصی آدمهای معروف و نیز تجربه های نویسنده کنار هم آمده 

است، با قصه و حکایت و طنز و مطایبت. واقعًا بنیادگرایان اسالمی در برابر این 
نوشته های تاریخی برای گفتن چه دارند؟ فقیهان قم و نجف که این کتابها را بر 

سر بالین خود میگذارند و شب به شب میخوانند، آیا میدانند که وقت فتوا از 
کدام اسالم سخن میگویند؟ فقیهان قدیم البته میدانستند. کتب فقهی قدیم 

را باز کنید. چقدر احکام فقهی مییابید درباره آمیزش با حیوانات، آمیزش با 
مرد با زن و استمنای )ارضای انفرادی( زن یا مرد. اینها نشان دهنده چیست؟ اگر 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  122 

فقیهان در کتابهای فقهی خود تنها به حکم فقهی این کارها نظر داشته اند، در 
کتابهای اروتیک خود تنها و تنها به لذت جنسی اش پرداخته اند. لذت جنسی در 

تاریخ اسالم نتوانسته حذف شود، میان زن و مرد کسی نتوانسته دیوار بکشد، 
غریزه طبیعی را هیچ مرجعی نتوانسته مهار کند، پس اسالمگرایان امروزی چرا 

بزرگترین دشمن خود را بدن انسان و به ویژه تن زن تعریف کرده اند؟ گاهی 
در گفت و گوهای شفاهی با دوستانم گفته ام که شاید هیچ کابوسی برای 

حکومت مذهبی ایران باالتر از این نباشد که روزی پنجاه زن بی حجاب در یکی از 
خیابانهای تهران جمع شوند و حکومت قدرت سرکوب آنها را نداشته باشد. از یاد 

   g .نبریم که آزادی انسان روی تن اش بنا میشود
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من هنوز یک انسانم
شعری از غاده السمان، شاعری   توانا از سوریه                   

اگر به خانه ی من آمدی
برایم مداد بیاور مداد سیاه

میخواهم روی چهره ام خط بکشم
تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم

یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم !                    
یک مداد پاک کن بده برای محو لبها

نمیخواهم کسی به هوای سرخیشان، سیاهم کند !                    
یک بیلچه، تا تمام غرایز زنانه را از ریشه درآورم

شخم بزنم وجودم رابدون اینها راحتتر به بهشت میروم گویا !                    
یک تیغ بده، موهایم را از ته بتراشم، سرم هوایی بخورد

و بیواسطه روسری کمی بیاندیشم !                    
نخ و سوزن هم بده، برای زبانم

میخواهم بدوزمش به سق
اینگونه فریادم بی صداتر است!                    

قیچی یادت نرود،
میخواهم هر روز اندیشه هایم را سانسور کنم !                    

پودر رختشویی هم الزم دارم
برای شستشوی مغزی!
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مغزم را که شستم، پهن کنم روی بند
تا آرمانهایم را باد با خود ببرد به آنجایی که عرب نی انداخت

میدانی که؟ باید واقعبین بود !                    
صداخفه کن هم اگر گیر آوردی بگیر!

میخواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،
برچسب فاحشه میزنندم

بغضم را در گلو خفه کنم !                    
یک کپی از هویتم را هم میخواهم

برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد،
فحش و تحقیر تقدیمم میکنند،

به یاد بیاورم که کیستم!
ترا به خدا اگر جایی دیدی حقی میفروختند

برایم بخر تا در غذا بریزم
ترجیح میدهم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم !                   

سر آخر اگر پولی برایت ماند
برایم یک پالکارد بخر به شکل گردنبند

بیاویزم به گردنمو رویش با حروف درشت بنویسم :                    
من یک انسانم

من هنوز یک انسانم
g .من هر روز یک انسانم
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قرآن! من شرمنده توام
دکتر شریعتی

قرآن کتابی است که نام بیش از 70 سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده 
است و بیش از 30 سوره اش از پدیده های مادی و تنها 2 سوره اش از عبادات! 

آن هم حج و نماز! 
کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست. 

این کتاب از آن روزی که به حیله دشمن و به جهل دوست الیش را بستند، الیه 
اش مصرف پیدا کرد و وقتی متنش متروک شد، جلدش رواج یافت و از آن 

هنگام که این کتاب را ــ که خواندنی نام دارد ــ دیگر نخواندند و برای تقدیس و 
تبرک و اسباب کشی بکار رفت. از وقتی که دیگر درمان دردهای فکری و روحی 
و اجتماعی را از او نخواستند، وسیله شفای امراض جسمی چون درد کمر و باد 
شانه و  ...  شد و چون در بیداری رهایش کردند، باالی سر در خواب گذاشتند. 

وباالخره، اینکه می بینی؛ اکنون در خدمت اموات قرارش داده اند و نثار روح 
ارواح گذشتگانش و ندایش از قبرستان های ما به گوش می رسد. 

قرآن! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان 
آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند »چه کس مرده است؟ 

چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل کرده است. 
قرآن! من شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین 

مبدل کرده ام. 
یکی ذوق می کند که ترا بر روی برنج نوشته، یکی ذوق میکند که ترا فرش کرده، 

یکی ذوق می کند که ترا با طال نوشته، یکی به خود می بالد که ترا در کوچک ترین 
قطع ممکن منتشر کرده و  ...  آیا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازی کنیم؟

قرآن! من شرمنده توام اگر حتی آنان که تو را می خوانند و ترا می شنوند، آن 
چنان به پایت می نشینند که خالیق به پای موسیقی های روزمره می نشینند. 
اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند مستمعین فریاد می زنند »احسنت ... !« 

گویی مسابقه نفس است ... 
قرآن! من شرمنده توام اگر به یک فستیوال مبدل شده ای حفظ کردن تو با شماره 
صفحه، خواندن تو از آخر به اول، یک معرفت است یا یک رکورد گیری؟ ای کاش 

آنان که ترا حفظ کرده اند، حفظ کنی، تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نکنند. 
خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو. 

آنان که وقتی ترا می خوانند چنان حظ می کنند، گویی که قرآن همین االن به 
ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسالم است که 

g .به صلیب جهالت کشیدیم
  

نهایت فرومایگی است اگر رفتار آدمی را منحصر به ترس از تنبیه یا 
امید به پاداش باشد.

آلبرت انیشتن
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سقف بلند سقف کوتاه
وکیل دادگستری، نسرین ستوده

خونه ی ما نمونه ی کوچک یک جامعه ی دموکراتیک بود. پدرم مخالف سر 
سخت این بود که »بچه ها جلوی بزرگ تر ها حق ندارند حرف بزنند.« ما همیشه 

و همه جا حق داشتیم که حرف بزنیم، درست مثل آدم بزرگها. بیشتر چیزهای 
مهم مثل خریدن ماشین، عوض کردن خونه و یا حتی اختالفات پدر مادرم در 
جلسات آزاد به رای گذاشته می شد. رای ها هم مساوی بود. به یاد ندارم که 

گفته باشند که فالن جا نرو یا فالن جور لباس نپوش یا با فالنی معاشرت نکن. 
پدرم فقط یک خط قرمز داشت: دروغ نباید می گفتیم. چیز دیگه ای یادم نیست 
که یادمان داده باشد جز این که خودمان فکر کنیم و بی دلیل چیزی را نپذیریم. 
حریم خصوصی خیلی محترم بود، با این که بچه بودیم کسی بدون در زدن وارد 

اطاق ما نمی شد. خالصه، ما این جوری بزرگ شدیم.
پدرم دوستی داشت که دخترش همسن من بود. ما بهش می گفتیم عمو. 

دختر عمو محمود درست برعکس ما تربیت شده بود. توی خونه شان حرف اول 
و آخر را پدر می زد. توی همه کارش دخالت می کردند. دختر عمو محمود هیچ 
حریم خصوصی نداشت، تا سال های آخر دبیرستان تلفن هایش چک می شد 

و اطاقش تفتیش. یک بار داشت دوش می گرفت و مادرش در حمام را باز کرد. 
دختر جیغی کشید ولی مادرش به جای این که در را ببندد با لحن طلبکاری گفت: 
»کوفت! برای چی جیغ می زنی؟ حاال مگه چی شده؟ من مادرتم!« من دهانم باز 
مانده بود. به هر حال عمو محمود وخانمش این جوری دختر تربیت می کردند. 
هجده سالگی هم دخترشان را شوهر دادند؛ صد البته شوهری که عمو محمود 

برایش انتخاب کرده بود. آنها هنوز هم با هم زندگی می کنند و ظاهرا خوشبخت 
هستند.



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  127 

آدم ها، سقف آزادی های متفاوتی دارند. سقف آزادی آدم ها را خانواده، 
تجربیات شخصی، روحیات و افکارشان شکل می دهد. سقف من از دختر عمو 

محمود باالتر بود. برای همین وقتی آزادی هایم محدود می شد احساس خفگی 
می کردم. دختر عمو محمود از ابتدا آزادی را لمس نکرده بود که برای محدود 

شدنش دلتنگی کند. همه چیز را آسان تر می پذیرفت. وقتی از ایران می آمدم 
برای خدا حافظی آمد. با لحن معصومانه ای پرسید: »حاال برای چی داری می 

ری؟« این را جوری پرسید که انگار توی ایران زندگی نمی کرد. انگار هرگز هیچ 
چیزی توی این سرزمین آزارش نداده بود. او آن قدر به سقف آزادی کوتاه عادت 
کرده بود که هیچ وقت سرش به طاق نخورده و عربده اش هوا نرفته بود. من در 

عوض آن قدر پررو بودم که سقف آسمان را هم می خواستم بشکافم.
ملت ها هم سقف آزادی دارند. سقف آزادی بعضی ملت ها پرتاب گوجه فرنگی 

به باالترین مقام سیاسی کشور است، سقف آزادی بعضی ملت ها هم تیر 
خوردن در خیابان بدون هیچ دلیلی. در این سقف های آزادی متفاوت، آزادی 

هم معانی متفاوتی پیدا می کند. برای یک ملت آزادی نقد کردن همه چیز )دین، 
سیاست، اقتصاد، زندگی شخصی و مالی مسئولین( است. برای بعضی ملت ها 

نزدیک ترین تجربه ی آزادی، چند نشریه ی توقیف شده باحکم حکومتی و چند 
روزنامه نگار زندانی است. برای بعضی ملت ها حریم خصوصی بی قید و شرط 

است، مثل آزادی خوابیدن کنار دریا با بیکینی، برای بعضی ها پوشیدن روپوش 
باالی زانو و روسری رنگی که یک کم عقبرفته باشد کلی آزادی است.

وقتی سقف آزادی کوتاه باشد، آدم های دراز سرشان آن قدر به سقف می 
خوردکه حذف می شوند، آدم های کوتوله اما راحت جوالن می دهند. بعضی از 
آدم های دراز هم برای بقا آن قدر سرشان را خم می کنند که کوتوله میشوند. 

آن وقت سقف ها هی پایین تر و پایین تر می آید و مردم هی بیشتر و بیشتر 
قوز می کنند. قهرمان شان می شود آقای خاتمی، آزادی شان میشود راه رفتن 

 g .توی پارک با دختر همسایه، زندگی شان می شود همینی که می بینید
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  این پول نان ماست، که در ویرانه های
  دمشق در کنار آرزوهای گزاف یک قمارباز،

 دفن می شود                    
سروده خانم دکتر صدیقه وسمقی                      )دکتر در حقوق و فقه اسالمی(                 آبان ۱۳۹۱

 زنی در خیابان                    
 به یک قرص نان

                       خود را می فروشد                    

 آن سوترک مردی                    
 گرده نانی را                    

  از دست عابری می رباید                    

 ما گرسنه                    
 در کوچه های غربت این شهر                    

  پرسه می زنیم                    
 و می دانیم                    

 که دست های کثیفی                    
 نان ما را                    

  از سفره های مان ربوده است                    

 این پول نان ماست،                    
 که در هزار توی داالن های پنهان                    

 کیک زرد می شود                    
  برای تزیین بساط بیداد!                    

 پول نان ما،                    
 موشک هائی است                    

 که به اسرائیل می رسد                    
 زود تر از آنکه                    

 آب و نان،                    
  به » ورزقان » و »اهر« برسد!                    
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 نگاه کن!                    
 این پوکه های گلوله                    
 این الشه های تانک،                    

 پول نان ماست،                    
  که در خیابان های حمص ریخته است!                    

 این پول نان ماست،                    
 که در ویرانه های دمشق                    

 در کنار آرزوهای گزاف یک قمارباز                    
  دفن می شود                    

 این پول نان ماست،                    
 که در کوچه های حلب                    

 پیش چشم جنازه ها                    
 برای یک بازنده هزینه می شود

  بازنده ای که قبل از بازی باخته بود!                                         

 پول نان ما،                    
 بذرهای دروغ و فساد است                    . 

 که بر زمین پاشیده می شود                    . 
 تا شاید برزگری خام اندیش                    

 آرزوهای پوچ خود را                    
  از آن درو کند                    

 پول نان ما،                    
 هیزم هائیست که در هر سو                    

 آتش می افروزد                    
  و در آتش می سوزد                    

 پول نان ما،                    
 تفنگ هائیست                    

  که هدف های اشتباه را نشانه گرفته است                    
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 پول نان ما،                    
 پایگاه اتمی بوشهر است                    . 

 که غبار یک عمر سفاهت حاکمان                    
  بر آن نشسته است                    

  پول نان ما

                   باج هایی است                    
 که در جیب های چین و روسیه                    

 ورم کرده است!                    
 پول نان ما،                    

 مزد سردارانی است                    
 که سرها را به دار می کنند                    

 و لب ها را می دوزند،                    
  تا گرسنگان نفهمند گرسنگی تقصیر کیست!                    

 پول نان ما،                    
 منبری است                    

 که واعظی ابله بر آن نشسته است                    
 و به ما می آموزد،                    

 گرسنگی تقصیر خداوند است                    
 گرسنگی،                    

  بشارت ظهور یک منجی است!                    

 و ما می دانیم                    
 این تقصیر ماست                    

 که ابلهی بر منبر نشسته است                    
 این تقصیر ماست                    

 که خیره سری بر مسند نشسته است                    
 ما می دانیم،                    

 محصول بذرهای دروغ و تزویر                    
 و خارهای ترس و سکوت                    

 جز قحطی نیست                    
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 پول نان ما را قماربازان،                    
 در قمارخانه های سیاست و قدرت                    

  باخته اند                    

 اکنون                    
 ما مانده ایم و فرزندانی،                    
 با آرزو های سبز و جوان                    
 و خانه ای با تیرک نازک                    

 آنقدر نازک                    
 که به لرزیدنی فرو می ریزد                    

 و ما زنده،                    
  زیر آوارهای آن می مانیم                    

 هان!ا                    
 فردا که از خواب برخیزیم،                    

  ما را                    
 و فرزندان ما را                    
 و خانه ما را نیز                    
g                     باخته اند 
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خداوند بی گناه است
صدیقه  وسمقی استاد دانشگاههای آلمان و سوئد

صدیقه  وسمقی صاحب نظر در فقه و مبانی اسالمی فارغ التحصیل دکتری از 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران اخیرا به نقد و بررسی کتابش با عنوان »مسیر 

پیامبری« پرداخت.
او بطور تحلیلی ثابت کرده و معتقد است که هیچ پیامبری از سوی خدا برگزیده 

نشده و وحی و فرشته و بعثت رسوالن واقعیت ندارد.!!
ُاّمهات مدعیات این پژوهشگر و استاد دانشگاههای آلمان و سوئد این

این گونه بیان شد:
رابطه ی انسان و خدا هرگز از سوی خدا آغاز نشده و خدا کسانی از انسانها را به 
عنوان فرستاده  خویش برنگزیده  است و پیامبران حامالن وحی و پیام  آورانی از 

آسمان به زمین نبوده اند!!
وسمقی ضمن ذکر دالیلی ذیاًل اثبات کرده که این رابطه معکوس است و رابطه 

بین خدا و بشر اتفاقا از زمین به آسمان بوده  است و این انسان است که در 
جستجوی خداست و برای رابطه با او جهد و تالش نموده  است.

به تعبیر ایشان انسان»مبتکر رابطه با خداست«!!
و این انسان است که با خدا رابطه برقرار می کند نه خدا با انسان!!.

از اینرو پیامبر همان شخص مبتکر و خاّلقی است که خدا را برمی گزیند و با او 
رابطه برقرار می کند و درک خود از خالق هستی و رمز آفرینش و حاصل این رابطه 

را بعنوان پیام خود به میان مردم می برد.
وحی نیز انکشاف فهم انسان از خدا و هستیست نه کالم خدایی که فرشتگانی 

بالدار از آسمان و از سوی خدا و با صدای عجیب بر رسول نازل کرده است!!!
نویسنده ی کتاب »مسیر پیامبری« معتقدست که هیچ دلیلی برای این باور جز 

ادعای خود پیامبر برای برگزیده شدن از سوی خدا وجود ندارد.
کسی از لبان خدا چنین چیزی را نشنیده و تنها کسی که مدعیست از لبان 

فرشتگان و از سوی خدا بعثت بر او موکد و موظف شده خود رسوالن بودند!!!
وسمقی با این استدالل دست کم چهار دلیل برای ادعای خود مطرح کرده که با 
طرح نفی ارسال رسل از سوی خداوند، به حل معضالت فکری و عملی دینداران 

میپردازد و آنها را به چالش میکشد!!
مهم ترین دالیل وسمقی برای آنکه نشان دهد پیامبران، فرستاده های خداوند 

نیستند این است:
۱_چرا برای همه  زمان ها و همه  اقوام، پیامبری از سوی خدا فرستاده نشده  است؟ 

این ناقض لطف خدا برای هدایت ابناء بشر در طول تاریخ است.
۲._چرا پیام الهی بطور اطمینان  بخش به آیندگان نرسیده  و راه تفسیرهای 

متعدد و گاه متضاد باز است و از اینرو اصحاب هر دینی دچار انواع اختالفات 
نظری و عملی گردیده اند و این اندازه جامعه را به تعب و رنِج تشخیص درست از 
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نادرست دچار کرده است؟؟
این نیز ناقض روشنایی پیام و استحکام سخن خداوند است.

۳_چرا برخی گزاره های کتاب مقدس با علم در تضادند؟
چرا این نکته در تناقض با خرد و واقعیت هاییست که مورد سنجش قرار 

می گیرند؟؟
۴_چرا همه  پیامبران، مرد بودند و خداوند نسبت به زنان از این جهت تبعیض 

قائل شده  است؟
آیا این نکته عدالت خدا را نقض نمی کند؟

وسمقی موارد یاد شده را دالیلی می یابد که اگر قبول کنیم کتاب مقدس را 
نتیجه  سخن گفتن خدا با انسان بدانیم، پس باید بپذیریم همه  ابناء بشر در 
طول تاریخ مورد لطف خدا نبوده  و از میان همه  اقوام و از بین زنان پیامبری 

انتخاب نکرده  است.
همین اشکاالت است که وسمقی را بر آن می دارد تا نشان  دهد افرادی هم که 
خود را پیامبر معرفی کرده اند از سوی خداوند برگزیده نشده اند و کتاب مقدس 

پیام خدا نیست.
عالوه بر این وسمقی بر دو عامل مهم تاکید داشت:

اوال تعدد تفاسیر و تکثر فرقه ها و خوانش های آیات و اختالفات عمیق میان 
برداشتها از آنچه کالم خدا نامیده می شود و ثانیا رویکرد های خشونت  بار به 
اسالم مانند داعش، طالبان و …نشان می دهد که آیات از استحکام معنایی، 

شفافیت و صراحت برخوردار نیستند و تن به هر خوانشی حتی خوانش داعشی 
هم می دهند.

همین نزاع ها از نظر ایشان دلیلی است بر اینکه قرآن پیام خدای عالم و لطیف 
g !!!.نیست
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معنی خطبه عقد در زبان فارسی
نویسنده: ناشناس

آیا وکیلم شما را به عقد نکاح آقای  ...  در بیاورم؟
آیا عربی بلدید؟ آیا آن چیز عربی بگوشتان خورده؟ امیدوارم که نخورده باشد! چون 

اگر تنها یک بار خورده بود و بفرض محال زنده مانده بودید بیشتر دقت میکردید!
همه ما تا حاال خطبه عقد رو دیدیم و در جشنهای ازدواج اون رو شنیدیم و کف 

زدیم. اما فکر میکنید چند درصد معنی این خطبه رو میدونن؟
حاال ببینیم این خطبه پراحساس چیه و چه معنی ای داره؟

»از شر نفس و اعمال خود به اهلل پناه میبریم. کسی را که اهلل راهنمایی کند هیچکس 
نمیتواند گمراهش کند. ای کسانی که ایمان آورده اید همیشه به اهلل روی کنید و 

به او متکی باشید. و به اهلل متکی شوید و به خویشان یگانگی کنید و بدانید که اهلل 
مراقب شماست. واهلل منش شما را درست خواهد کرد و گناهان شما را خواهد بخشید 

و هر کس از اهلل و پیامبرش فرمانبرداری کند به پیروزی خواهد رسید.«
جمالت باال که چیزی نداره که دربارش چیزی بگیم. 

بعد از خواندن این جمالت بدون هیچ بار حقوقی و اجتماعی از عروس میپرسن: 
»آیا وکیلم شما را به عقد نکاح آقای  ... در بیاورم؟« هنگامی که عروس پس 

از چند بار گل چیدن و گالب آوردن پاسخ مثبت داد رو به داماد میکند و همین 
پرسش را از او میکند. 

حاال ببینیم پس از شنیدن پاسخ مثبت داماد واسطه این معامله که عاقد باشه 
از طرف عروس چی میگه )برای این قسمت متن عربی رو هم مینویسم(: 

»انکحتک و زوجتک نفسی الی صداق المعلوم«. 
واژه »انکحتک« از ریشه »نکح« میاد که کلمه »نکاح« هم از همین ریشه میاد. 
معنی این جمله که وکالتا از طرف عروس به داماد گفته میشه هست: »من در 
برابر پول تعیین شده که به من میدهی خود را در مقابل تو تا بیخ به گاییدن 

میدهم.«
عروس در برابر شنیدن جمله باال که از طرف وکیلش )همون واسطه معامله 

یاعاقد( میگوید: بعله »قبول میکنم«. 
در فرهنگ دهخدا )جلد ن صفحه ۷۲۱( »نکاح« دارای دو معنی مودبانه »جماع 
کردن« و »تا بیخ فرو کردن و گاییدن« میباشد. همچنین در فرهنگ عربی به 

عربی »التوقیف علی مهمات التعاریف« نکاح مودبانه به این صورت توضیح داده 
شده: »ایالج ذکر فی الفرج لیصر بذالک کالشیئ الواحد« که معنی کلمه به کلمه 

آن میشود: »فرو کردن آلت مرد در زن تا بیخ آن بطوری که چیزی بیرون نماند و 
چیزی از آن دیده نشود« و البته منظور از این واژه های تاکیدی تا بیخ فرو برود 
یا چیزی بیرون نماند و چیزی از آن دیده نشود این است که اگر احتماال عروس 
که شرعا میتواند کودک خردسال و بسیار ریز نقشی باشد و از دید فیزیکی تاب 

تحمل یک نره خر هیوال را نداشته باشد و آسیب ببیند یا بمیرد آن گوریل هیوال 
نه تنها ضامن آسیب یا مرگ دخترک نباشد بلکه بتواند ضرر و زیان وارد شده 
بخود که همان صداق و آنچه دراین معامله هزینه کرده است را پس بگیرد. 
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توضیحات باال به بروشنی نشون میده که نگاه و باور تازیان به زن چه بوده و 
متاسفانه در این دوران هم ادامه دارد. آیا دختری حاضر میشه در رویایی ترین 

و به یاد ماندنی ترین شب زندگیش چیزهایی رو بشنوه و بپذیره که حتی در 
روسپی خانه ها میان یک روسپی و مشتریش به این وقحیی و زشتی رد و بدل 
نمیشه؟ و آیا حاضر میشه پس ازچند بار گل چیدن و گالب آوردن با خوشحالی 

جواب »بعله« بده؟ اونهم درحضور پدر و مادرش و کل خویشان و دوستان. آیا او 
و جمعیت حاضر معنی این جمالت رو میدونن که کف میزنند و شیرینی بدهان 
میگذارند یا نه؟ اگه اون دختر سر سوزنی برای خودش ارزش قائل باشه حاضره 

همچین چیزهایی رو بشنوه و پس از چند بار گل چیدن و گالب آوردن بگه بعله؟ 
و تعهد کند که اگر بعلت بی توجهی یا سنگدلی خریدارش درحجله ناقص شد 

یا کشته شد نره خر داماد حق گرفتن خسارت داشته باشد؟ آیا اگر کسی بدونه 
همچین توهین هایی به همسر و مادر و خواهر و دخترش میشه یا شده باز هم 
با افتخار قلم بدست میگیره و زیر این مبایع نامه زشت و کریه رو امضا میکنه!

 g !گمان نمیکنم

سه  چهارِم جمعیِت آمریکا، رسمٌا به معجزات باور دارند. شماِر 
کسانی که به شیطان و اینکه خدا در روِز رستاخیز چنین و 

چنان می کند، عقیده دارند، حیرت انگیز است. این آمار را شما 
در هیچ کشوِر صنعتِی دنیا که دارای تکنولوژِی پیشرفته است 

نمی بینید. چنین ارقامی را، تنها می توانید از مساجِد ایران و 
یا زناِن سالخورده در سیسیل آمارگیری کنید. ولی در آمریکا، 

وضعیت همین است که می بینید.
نوام چامسکی
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قدر این امنیتی که دست »شرخر«هاست بدانید
روزنامه »تجارت فردا«،گفتگوئی کم نظیر با یک »شرخر« در تهران، ۱۳۹۱

این گفتگوئی است با یک »شرخر« 
در تهران که در »تجارت فردا« 

منتشر شده است. در یک جمله »بی 
نظیر است.« شاید گفتگو کننده 

سوال های حرفه ای نکرده باشد، اما 
بی تردید تالش او برای پیدا کردن 
یک »شرخر« و مصاحبه با او، نشان 

دهنده استعداد حرفه ای او برای 
روزنامه نگاری است. 

رهبر جمهوری اسالمی، در آخرین 
سخنرانی خود، در ارتباط با نامه نگاری 

میان روسای سه قوه، خطاب به 
مسئوالن حکومتی اخطار کرد، مسئوالن 

تا انتخابات ریاست جمهوری گریبان 
هم را نگیرند و تشنج ایجاد نکنند و در ادامه همین اخطار گفت: »قدر این 

امنیتی که داریم را بدانید!«
گفتگوئی که در ادامه می خوانید، به عیان نشان میدهد آن امنیتی که آقای 

خامنه ای می گوید »قدر« آن را بدانید، امنیتی است که پس از کودتای 22 
خرداد 88 برای خود و اطرافیان و منصوبان خویش فرض کرده است، واال امنیت 
چون بخت از سر ملت ایران پریده است. »اسمال شرخر« ساده و روان می گوید 
وضع مملکت از چه قرار است و پلیس و نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دادگاه 
ها، تشکیالت تو در توی امنیتی و خالصه همه ارگان های حکومتی تبدیل شده 
اند به حافظ امنیت قایق شکسته ای که آقای خامنه ای در آن نشسته است و 
می خواهد آن را با سوخت اتمی به ساحل نجات برساند. تمام این ارگان ها در 

خدمت سرکوب سیاسی و مدنی و برای پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق انسانی 
فعال اند. اسمال شرخر، تابلوی تمام نمای امنیت نداشته مردم در جمهوری 
اسالمی را ترسیم می کند. برای گفتگو کننده و منتشر کننده این مصاحبه 

باید »درود« فرستاد، حتی اگر سطح انتشار آن به دلیل سانسور مطبوعات و 
محدودیت های انتشارات محدود باشد. چه باک؟ مردم که خود در خیابان و 

کوچه و خانه و اداره و اتوبوس و  ...  شاهدند و هر کدام یک روزنامه متحرک. 
گفتگو را بخوانید و از هر امکانی برای گسترش پخش آن استفاده کنید. 

 ...  
»اسمال شرخر« را جلوی یکی از مجتمع های تجاری پایتخت پیدا کردم و گفتم: 

میخواهم در مورد بازار شرخری با شما صحبت کنم. 
ببخشید داداش همین اول کار بگم که من از اصطالح شرخری خوشم نمیاد. ما 

کار راه اندازیم، شرخر نیستیم. 
بعضیها خودشون نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن بعد میان سراغ ما. یکی م 
ناموسی داره. اون یکی مستاجرش سرموعد حاضر نیست خونه رو تحویل بده و 
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یکی دیگه طلب داره اما پولش زنده نمیشه. میان سراغ ما. ما هم میگیم دقیقًا 
چی میخوای؟ طرف دردشو میگه ما هم گوش میکنیم. بعضی لقمه ها برا دهن 
ما گنده است میگیم نه. بعضیها باب دندون ماست میگیم آره. ته خط هم یه 

چیزی گیر ما میاد طرف هم به هدفش میرسه. 
پس شرخری شامل کارهای دیگری هم می شود؟

خیلی پیش اومده که یک زن تنها اومده سراغ ما گفته همسایه اش مزاحم 
دخترش میشه. گفتیم باشه آبجی پول نمیگیریم برات حلش میکنیم. رفتیم 
جوون لندهور مردمو انداختیم تو ماشین بردیم زدیمش و ادبش کردیم و بعد 

ولش کردیم. یک بار یک پیر مرد سراغ منو از بچه محلها گرفته بود. اومد پیشم 
گفت پسرم مشکل منو حل میکنی؟ گفتم مشکلت چیه؟ گفت یه پسر دارم که 
خیلی اذیتم میکنه. توهین میکنه و پول میدزده میخوام ادبش کنی. بعد هم 
یه چیزی بابت دستمزد داد و من هم رفتم سراغ پسره. دیدم پسره معتاده و 

خیلی هم بچه پرروست. گرفتیم با بچه ها بردیمش تو باغ یکی از دوستان تو 
شهریار. یک هفته کار من این بود که این لندهورو کتک بزنم. هی میزدمش و 

هی خون باال میآورد. اون قدر زدمش که بیهوش شد. از صبح تا شب کالغ پرش 
کردم اون قدر که پاهاش از خودش نبود. پس میبینی که همهش مساله پول 

نیست. 
چرا نباید این کار را به قانون سپرد؟

خوب در نمیاد. اواًل میگیرن ولش میکنن. بعدهم خوب ادبش نمیکنن. من 
وقتی این جور آدما رو میگیرم اون قدر میزنمشون که خون باال میآرن. قانون 

چنین کاری نمیتونه بکنه. خود من صد بار بازداشت شدم اما همیشه آزادم 
کردن. شاید باورت نشه اما التها خیلی دوست دارن اون تو باشند. تو زندان کار 

هست، کاسبی هست اما این بیرون نیست. 
جز شرخری کار دیگری هم داری؟

من کار دیگه ای بلد نیستم. اصاًل بذار در مورد این کار صحبت کنم. خیلی ها 
فکر میکنند این کار کثیفه. 

ولی ما کار راه انداز مردم هستیم. فامیالم از من بدشون میاد. با من قطع رابطه 
کردن و منو میبینن روشون رو میکنن اون ور. ولی من این کارو دوست دارم. 

درآمدم خیلی خوبه. قباًل یه موتور هم نداشتم اما حاال واسه خودم خونه و 
ماشین دارم. دفتر اجاره کردم. همه منو میشناسن. تو بانک که میرم بدون صف 

کارم راه میافته. تعارف که نداریم میترسن دیگه. 
خوشت می آد که ازت می ترسند؟

چرا نه؟ این همه آدم تو این مملکت داریم. همهشون هم دوست دارن آدما 
جلوشون خم و راست شن. ببین داداش التها برا خودشون آدم دارن که بهشون 

میگن نوچه. هرکی واسه خودش نوچه ای داره. شما نداری؟ رئیس فالن اداره 
نداره؟ نماینده نداره؟ همه دارن. همه ام دوس دارن مردم جلوشون خم و راست 

شن. 
من وقتی میرم تو بانک جلوم خم و راست میشن. چرا؟ چون زور دارم ونترس 

هستم. یه بار از رئیس یه شعبه آدرس صاحاب چکو میخواستم نداد. رفتم توی 
پارکینگ و دور تا دور ماشین خوشگلشو خط خطی کردم. روش هم نوشتم رابین 
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هود. وقتی اومد بره بیرون، آتیش گرفته بود. من آدم بدلجی هستم. فرداش 
رفتم تو بانک داد و بیداد راه انداخت و زنگ زد پلیس. منو بردن ولی مدرک 

نداشتن ولم کردن. دوباره رفتم بانک و این بار در گوشش گفتم یا آدرسو بده 
یا میزنم زندگیتو نابود میکنم. آدرس زن و بچتو دارم. بازهم چقری کرد و نداد. 

شب رفتم در خونه ش زنگ زدم. خودش اومد پشت آیفون گفتم منم رابین 
هود. گوشیو گذاشت. میدونستم زنگ میزنه پلیس. رفتم قایم شدم. تا پلیس 

رفت دوباره رفتم در خونه ش. شروع کردم داد و بیداد کردن که آی مردم این 
مرده حیثیت خونوادمو برده. زن و بچه داره اما به ناموس من نظر داره. نیومد 

بیرون ولی باز پلیس اومد. دوباره فرار کردم. باز که پلیس رفت برگشتم در خونه 
ش زنگ زدم. دیگه عصبانی شده بودم. قاطی کرده بودم. گفتم یا پسرتو میدزدم 

یا آدرسو بده. 
شماره مو رو دیوار نوشتم براش. طرفای ظهر بود که دیدم زنگ زد. گفت تو رو 

خدا دست از سرمون بردار. گفتم کاری ندارم آدرسو بده. بنده خدا داد ولی اگه 
نمیداد میرفتم بچه شو میدزدیدم. 

به بچهاش چه ربطی داشت؟
ببین داداش این چیزا مال قصه هاس. اینکه رحم کنی و نکنی، چیزی درست 

نمیشه. من شرخرم. گلکار که نیستم. معلم که نیستم. طرف پول مردمو خورده 
و نمیده. بعد رفته برا زن و بچهش لباس و ماشین خریده اون وقت چطور ربطی 

نداره؟ سرنوشت اینها همه به هم وصله و شوخی نیست. چطور منو بگیرن و 
ببرن زندان زن و بچهم گشنه میمونن و هیشکی نیست کمکشون کنه. 

زن و بچه هم داری؟
بله، دو تا دختر دارم. 

میتوانی تصور کنی یک نفر آنها را گروگان بگیرد؟
اوه اوه خدا اون روزو نیاره. قاطی میکنم بد جور. بین ما التها هم گاهی دعوا 

میشه. یه بار دارودسته مهدی سیاه با ما کج افتادن. دستشون که به من 
نمیرسید. دختر کوچیکه مو گروگان بردن. قاطی کردم. خدابیامرز مهدی سیاه 

رفیقم بود. زنگ زدم رو گوشیش گفتم مهدی به بچه هات بگو تمومش کنند که 
اگه قاطی کنم، بد میشه. گوش نکرد. رفتم از بچه های نظام آباد چند نفر اجیر 

کردم. محل دعوا یکی از فرعیهای شماره دو بود. آی زدیم همدیگهرو. قمه بود که 
فرو میرفت تو دل و جیگر بچه ها. خود من اون روز هفت تا چاقو خوردم ولی 

خدا خواست ما بردیم. مهدی سیاه به نوچه هاش دستور داد دخترمو آزاد کردن. 
شده تا حاال سر شرخری کتک هم بخوری؟

ببین داداش این کار کتک داره، فحش داره. بیناموسی داره و همه چی داره. بذار 
برات تعریف کنم میفهمی چی میشه. یه بار یه بابایی جلو پاساژ منو دید و گفت 

تو اسمال شرخری؟ گفتم آره، فرمایش؟ گفت: یه چک دارم مال یه بابایی که 
خیلی کله گندهس. میگن فقط تو میتونی نقدش کنی. گفتم بیا بریم صحبت 

کنیم. رفتیم یه جا نشستیم صحبت کردیم. گفتم توکی هستی؟ گفت کارخونه 
گچ دارم. گفتم طرف کیه؟ گفت نماینده بوده و االن داره تو خیابون فاطمی 

ساخت و ساز میکنه. گفتم بادیگارد داره؟ گفت: آره راننده داره. طرف ۳۰۰ 
میلیون بدهکار بود و قرار شد من هشت تا بگیرم و پولشو نقد کنم. میدونستم 
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خیلی خطرناکه. بادیگارد طرف غول بود و میدونستم منو لت و پار میکنه. 
گفتم اسماعیل این دیگه ته خطه. خالصه نشستم فکر کردن تا اینکه یه 

چیزی به ذهنم رسید. تعقیبش کردم دیدم میره سر ساختمونش تو خیابون 
فاطمی. هر روز یه سر میزد و نیم ساعتی اون جا بود و بعد میرفت دفتر 
کارش که بلوار کشاورز بود. یه روز که بادیگاردش از شرکت رفت بیرون، 

رفتم تو دفترش. به بهونه تعمیر تاسیسات ساختمون. تنها بود. یه لحظه 
پشیمون شدم اما دیگه نمیشد کاری کرد. رفتم جلو کپی چک رو گذاشتم 
جلوش. گفت این چیه؟ گفتم مال شماست. موبایلشو برداشت زنگ بزنه 
گفتم حاجی پول نشه، پولت میکنم. دو روز دیگه میام. زدم بیرون. شب 

رفته بودم قهوه خونه ممد میشی دیدم چند نفر گردن کلفت اومدن تو. درو 
بستن و اونقدر ما رو زدن که تو ادرارم خون بود. خالصه دیدم این یارو خیلی 

چقره. نگو عکسمو از تو دوربین در آورده بودن و شناسایی کرده بودن. به 
قدری کتک خوردم اون روز که تا سه ماه بدنم درد میکرد. 

تا حال از کاری پشیمان شده اید؟
بله، ولی عادت کردم بهش فکر نکنم. ولی شبها بعضی وقتها خوابش 
را میبینم. یه بار اشتباهی کارد فرو کردم تو پهلوی یه نفر دیگه. به 

یکی زنگ زدم لیچار بارم کرد عصبانی شدم. رفتم سراغش. قیافه شو 
نمیشناختم. از یکی پرسیدم، گفت اونه. رفتم کاردو فرو کردم تو کتفش 

بعد فهمیدم اشتباه کردم و اون نبوده. خیلی ناراحت شدم. یه بار هم 
رفتم چک یه بدبختو نقد کنم. خونهش تو منیریه بود. تاجری بود که 

حساب و کتابش به هم ریخته بود و خالصه چکهاش برگشت میخورد. دو 
روز پشت در موندم و هیچ کس درو باز نکرد. 

میدونستم تو خونه اس. رفتم رو پشت بام و کولرشو قطع کردم. بازهم 
بیرون نیامد. خالصه یه چند روزی عالفش بودم تا اینکه با هزار بدبختی 
از پنجره رفتم تو خونهش. اصاًل صدایی نمیآومد در حالی که میدونستم 
تو خونهاس. هرجا رو نیگا کردم نبود. ولی متوجه شدم از تو حموم صدا 
میاد. رفتم یواش درو وا کردم دیدم بدبخت افتاده رو زمین و دوش هم 
بازه و همین طور آب هم داره میره. دستکش دستم کردم و شیر آب رو 
بستم. ولی دیدم مرده و نفس نمیکشه وآب هم صورتشو پوسانده بود. 

قیافهش تا مدتها توی ذهنم بود. اون روز اومدم بیرون و زنگ زدم به 
پلیس و گفتم من شرخرم و چنین چیزی دیدم. نمیدونم من چقدر مقصر 

بودم اما در هرحال عذابش برام مونده. 
قیمت کارها چقدر است؟

هر چیزی قیمتی داره. گوش، انگشت، بند انگشت، مو، پهلو، سر. خالصه 
همه چیز واسه خودش قیمت داره. یه بار یه بنده خدایی به من پول داد تا 
سگ یه خانومه رو بکشم. مثل اینکه به سگ خانومه حسودیش میشد. یه 

روز عصر که خانومه تو فرمانیه داشت پیاده روی میکرد، سگشو دزدیدم. 
طرفای عصر بود که دزدیدمش و شب هم فروختمش به یکی دیگه. ۳۰۰ تا 

گرفتم. به هرحال چک یه نرخ داره، چک و توگوشی هم یه نرخ. کفگرگی هم 
قیمت خودشو داره. مثاًل مظنه چک ۱۰ تا ۲۰ درصده. شاید هم بتونی چک 
طرف رو بخری که در این صورت ۵۰ درصد از مبلغ چک کم میکنی و بقیه 

اش رو میدی طرف. بعد ولی باید نقدش کنی دیگه. 
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چندساله تو این کاری؟ کدام سال کار پر رونق بوده؟
راستش کار ما همیشه رونق داره. سفارش زیاده. تا بیحسابی باشه، کار ما هم 
رونق داره. وقتی وضع مردم خوب شه، وضع ما بد میشه. وقتی وضع مردم بد 
شه وضع ماهم خوب میشه. در ضمن االن دست زیاد شده و هرکیو میبینی، 

قمه دست گرفته میآفته توخیابون دنبال باج خواهی و شرسازی. بعضیها شرخر 
نیستند، شرسازند. 

در مورد چک، بیشتر از همیشه پارسال رونق داشت. پارسال من دفتر زدم و ۱۰ 
تا نوچه گرفتم. من االن ۱۱ ساله دارم کار شرخری میکنم. االن ۳۹ سال دارم و ۱۱ 

ساله شرخرم. اولش هیچی نداشتم. کارم سرقت گوشی بود ولی بعد یه بنده 
خدایی بود به نام تقی معروف به تقی وانتی منو کشوند تو این راه. من بچه 

الت بودم و دعوا راه مینداختم. گفت بیا شرخری کن نون خوبی توش داره. برا 
بار اول رفتم سراغ کارمند یه شرکت. دفترش تو جردن بود. نشستم تو دفترش 

گفتم تا پول ندی نمیرم. اونقدر کثیف و بدبو بودم که طرف چک ۵۰۰ هزارتومنی 
رو همون جا قرض کرد و پولشو داد. اون موقع ماهی دوسه تا چک برگشتی 
داشتیم. االن ماهی ۲۰ تا داریم. شاید هم بیشتر. خودم دیگه کمتر از ۱۰۰ 

میلیون کار نمیکنم و معمواًل ۱۰ تا ۲۰ درصد میگیرم. 
فکر میکنید تا چه زمانی این کار را ادامه بدهید؟

می خوام دو سال دیگه بازنشسته کنم خودمو. شکر خدا االن خونه و ماشین 
و زندگی دارم ولی میخوام از نظام آباد بیام سمت یوسف آباد. یه خونه بزرگ 

میخوام و بعد یه ماشین و بعد هم بتونم یه گاراژ تو جاده قدیم بگیرم برا تعمیر 
پمپ و این طور چیزها. البته االن دیگه دعوا نمیکنم. رفتارم پخته شده و کمتر 

g .قلدری میکنم ولی، ُخب، احتمال قاطی کردنم هست
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حکایت شیرینی از عارف قزوینی
 نقل از: کلیات دیوان عارف قزوینی/ مؤسسه چاپ و انتشارات امیر کبیر،

چاپ پنجم: دی ماه 1347

عارف قزوینی بی شک 
یکی از پیشتازان جدال با 
خرافات بخصوص خرافات 

مذهبی در ایران است و با 
آنکه توسط پدرش به سوی 

عمامه بر سر گذاشتن و 
روضه خوانی سوق داده شد 

اما بعد از مرگ او به قول 
خودش »مرا زیر باِر ننگینی 
ُبردند یعنی عّمامه بر سرم 
گذاشتند، اّما همانطور که 
عّمامه مرا شرمنده و رسوا 

کرد، من هم »عّمامه« را 
پیش اهل علم، بصورت 

یک پول سیاِه قلب، قلمداد 
کردم.« 

او همچنین بر خالف پدرش 
که وصیت کرده بود تا 
درآمد حاصل از باغهای 
انگور را صرف برگذاری 

مجالس مذهبی کند امر 
کرد که از آن انگورها 

شراب بسازند و خود هرگاه 
به قزوین میرفت شراب 

مینوشید. 
یکی از خاطرات شیرینی که خودش نقل میکند و در مقدمه دیوان شعرش آمده 

در مورد امامزاده عرق خور میباشد که در کلیات دیوان شعرش از زبان خودش 
نقل شده است: 

»دو ساعت و نیم به ظهر مانده روز جمعه بیست و هشتم رمضان 1340 در پنج 
فرسخی قزوین رسیدیم به یانس آباد، آقای حشمت الملک مشغول کشیدن 

قلیان شد من به زیارت امامزاده عرق خورها مرحوم میرزا حسن شیخ االسالم 
قزوینی که از کثرت مشروب شهید شد حاال دارای گنبد و بارگاهی باشکوه 

هستند رفتم  ... 
من ایشان را در زمان حیات مکرر زیارت کرده و حداقل صد شب با هم بودیم و 

حداقل صد شب با هم عرق خوردیم. هزار معجزه از او در زمان حیات دیده ام که یکی 
از آنها اینکه چندین مرتبه از شدت مستی از پشت بام کاروانسرای یانس آباد که 

 g ».ملک خود آن بزرگوار است به زمین پرت شده و هیچ جای او عیب نکرده است
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عارف قزوینی
دیوان عارف

سر افعی و سِر شیخ بکوبید به سنگ
 که در آن زهر و در این وسوسه و اوهام است

 از دِر خانٔه زاهد گذری؟ واپس رو
 که به هر جایی از آن کوچه نهیی پا، دام است

 هزار سال نفهمید ملتی که به فهم
 درازپوش فزون از درازگوش نُبود

*************************
 شد مسلمانِی ما آلت و بازیچٔه شیخ

 کیست کاین آلت ازین عالِم نادان گیرد؟
*************************

 بگو به شیخ هرآنچه از تو بر مسلمانی
 رسید، از سِر جهل بود و نادانی

 میاِن ما و مریِد ریا همین فرق است
 که داِغ ما است به دل، داِغ او به پیشانی

*************************
 دیدمش غرِق خرافات گذشت از من شیخ

 کفر میریخت به موِی تو قسم، از سر و رووش
*************************

 در کدامین طویله ای از دیر
 دیده ای خر زند به خود زنجیر؟
 فقط امروز بی ُکله سِر ماست
 هی بزن نعره: کربال غوغاست

 اندرین خانه غیِر خر، زنهار
 لیس فی الّدار، غیره دّیار
*************************

 حرامزادگِی شیخ بین که کرد حرام
 شراب، و رفت به دنباِل صد حراِم دگر

 شحنه و شیخ تا عسس، همه خر
 زن و فرزند و همنفس، همه خر

 واعظ و روضه خواِن منبر، خر
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 هم ِز محراب تا دِم در خر
 اندر لباِس زهد، چو ره میزنم به روز
 بر رهزناِن شب ِز چه ایراد میکنم؟

*************************
 گناِه خویش به تسبیح میشمارد شیخ

 شماره گو چه کنی؟ از حساب بیرون است
*************************

 ایران به روزگاِر تجّدد چه داشت کم
 g گر لوِث شیِخ مفت خور و روضه خان نبود؟ 

آیا سگ نجس است؟
در ایران باستان مردم در خانه های خودشان سگ نگه میداشتن. بعد 

از حمله اعراب به ایران سگها نگهبان های خانه ها بودند و جلوی تهاجم 
اعراب به خانه و ناموس مردم را میگرفتند.

اعراب از سادگی مردم 
ایران استفاده کردند 

و فتوای دادن که 
سگ نجسه و اگر در 
خانه باشه تا هفت 

خانه اینطرف و آنطرف 
فرشته ای نمیاد و برکت از آن خانه میره و بعد از این فتوا مردم باور 
کردن و اعراب به جان و مال و ناموس ایرانیها تجاوز کردند و از آن به 

بعد در ایران باب شد که سگ نجس است ...
در صورتی که در قران در سوره کهف خداوند سگ را همراه انسان نشان 

داد و فرمود که سگ همراه اصحاب کهف خوابید و بیدار شد و با آنها 
مرد! 

بیاید بیدار باشیم و نسبت به خرافات که بما القا شده با دید بهتر 
نگاه کنیم و آگاه باشیم.

همه آدم ها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند، اگر بزرگشان کنیم گم می 
شوند و دیگر نه شما را می بینند و نه خودشان را. 

بیاییم به اندازه آدم ها دست نزنیم ... 
»سیمین بهبهانی«
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كنیزك، شیخ و جوان نوخط
اسرار اللطیفه و الكسیله - شیخ حسن کسالنی

حكایت است در شهر شیخی میزیست ظاهر الصالح و وی را كنیزكان زیبا روی 
بسیار بود؛ هریك به غایت جمال و نهایت كمال. در شهر مصطلح بود كه شیخ 
بعلت كهولت سن و وفور ریاضت دچار جمودت مزاج گشته و یارای همخوابگی 

با كنیزكانش را ندارد و این مهم بر عهده قلندران و رندان شهر افتاده تا كام دل 
در خفا برآرند. روزی مه چهره ترین كنیز شیخ - كوزه ماست بر كتف - از كویی 

گذر میكرد نوخطی بدید برومند و رشید. پیش آمده، صدا نازك نمود و باب 
مراوده گشود كه: ای جوانك! موالی من در سفر است و پیش از عزیمت فرموده 

بود تا این كوزه به خانه برم. 
تصدیق فرمایی كه مرا حمل 
كوزه سنگین باشد و انصاف 

آن است كه مرا در رساندن آن 
به منزل یاری كنی كه دست 
گیری از ضعیفان از اوصاف 
رادمردان نامند. جوان را این 

سخن خوش آمد و با خویش 
اندیشید براستی آنچه از 

دوستان در این باب نقل شده 
حقیقت است. به یقین مادگی 
این كنیز محروم غلیان نموده 

و در غیاب شیخ خیال كام 
روایی در سر میپرورد باشد 

تا حمیتی صرف كرده و چون 
دیگران با وی عیشی تمام 

نمایم. الدرنگ كوزه بر دوش 
نهاد و از خلف كنیز روان شد. 

در راه، كنیز عشوه ها نموده، خون مردانگی جوان به غلظت آورد و او را به وصل 
خود وعده داد. باری، جوان با تدبیر تمام به منزل شیخ درون گشت، كوزه بر ایوان 
نهاد و تمنای كام كرد. كنیز گفت: من نیز در آتش این سودایم اما فرصت چنین 
عیشی هماره مهیا نباشد و از آنجا كه تو تازه جوان و كم تجربتی ترسم شهوت 

بسرعت از تو دفع گردد. لذا شرط عقل آن باشد كه به یاری شراب و تریاق بر مدت 
و لذت جماع بیافزاییم تا خوشی زود زایل نگردد. آنگاه شراب و تریاق پیش آورد 

و جوان به كفایت بنوشید و بكشید. در این طریق كنیز زلف افشان و خندان وی را 
ممارست و معاونت می نمود تا جوان را نیمهوشی پدید آمد و مستی و سستی بر 
وی مستولی گشته، بر زمین افتاد. كنیز كه این حالت بدید گفت: آیا توان برون 
كردن جامه از تن داری تا به فریضه مشغول شویم؟ جوان پاسخ داد: واهلل كه مرا 

هوش و گوش چندان نمانده و تو خود این عمل فرما!
كنیز كه این جواب استماع كرد بانگ برآورد: ای شیخ! وارد شو! به ناگاه شیخ از پس 

پرده برون آمد، بی كالم كم و بیش جامه از تن خود و جوان درید و به مهارت تمام 
آلت چربین خود بر ُدُبر جوان دخول كرده، كار وی بساخت. جواِن ضعیف طالع نیز قوای 

ایستادگی نداشت و به قضای جفای خویش تن داد. 
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چون شیخ از كار فارغ شد و زمان سپری، قوت به دماغ جوان رجعت نمود پس 
زبان به گالیه گشود كه: ای شیخ! مرا جامه و ماتحت دریدی و با نیرنگ خویش 
ننگ نهادی. این چه حكایت باشد كه بر من روا داشتی؟ شیخ گفت: ای جوانك! 

بدان كه مرا از جوانی صفتی است پوشیده بر اغیار كه كنون بر تو فاش شده. 
من به دختركان و نسوان علقه ای نداشته، َاَمرد باز و غالم باره ام و روزگار به 
طمع وصال پسران نوباب و خوش خطی چون تو میگذرانم. عمری است كه به 

كنیزان خود كافور خورانده، قوای شهوت آنان ستانده و ایشان را دامی می نهم 
برای سست طبعان و خام طمعان. از برای اینكار آنان را خلعت و زر میدهم. 

حال گوش دار كه اگر این واقعه به جماعت عیان كنی من نوخطان دیگر از كف 
خواهم نهاد و تو آبروی خویش! پس فی الفور از حجره ام بیرون شو به یارانت 

قصه ساز كه امروز با كنیز شیخ نزدیكی ساختم به كیف كامل. 
فرج ندیده، باسن خویش به باد دادم 

وای كه شرف به شیخ شیاد دادم
 جوانك این سروده بداهه گفت، لباس به تن گرفت و ناخن به دهن و بیرون 
شد. هان! ای پسر! این سخن در گوش آویز كه شیخكان، َچسنگ بر پیشانی 

دارند و خدنگ در آستین. در آنچه از جانب ایشان به وعده و سودا عرضه گردد 
تامل نما و در معاشرت با این جماعت هوش دار واال ناگاه آلت ایشان در ماتحت 

خویش یابی و توان فغان در خود نیابی. 
-نوخط: مردی که تازه پشت لب وی سبز شده باشد.

- َچسنگ: داغ پیشانی که از کثرت سجده کردن یا به سبب دیگر پیدا شده باشد
g

من باور دارم هردو ما بیخدا هستیم. من تنها به یک خدا کمتر از تو 
اعتقاد دارم. وقتی که بفهمی چرا تمامی خدایان دیگر را رد کرده ای 

و فقط یک خدا را قبول کرده ای، خواهی فهمید که من خدای تو را رد 
میکنم.

استفن روبرتز
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آقا نور
 دکتر عباس منظرپور

 كاسبی روضه خوانی در ایران، از كجا نشات گرفت؟ 
 اولین روضه خوان دوره ای تهران صاحب ملک سفارتخانه های آلمان و انگلیس
سلسله یادداشت هایی که می خوانید از دو کتاب خاطرات دکتر عباس منظرپور 
از جنوبی ترین بخش ها و خیابان های تهران برگرفته شده است که در تهران 

 انتشار یافته است. 

 ... 
اولین روضه خوانی كه روضه »دوره ای« را در تهران مرسوم كرد »آقانور« 

بود. پیری او را به یاد می آورم. قدی كوتاه، كمی چاق، محاسنی خیلی 
بلند و مثل برف سفید داشت. عمامه اش مشكی و لباس معمولی روحانی 

به تن می كرد. 
مردم می گفتند نور از »آقا« می بارد. و بهمین جهت به »آقا نور« شهرت داشت. 
هیچكس نام واقعی او را نمی دانست. مردم خیلی به او اعتقاد داشتند. تا پیش 

از »آقا نور« روضه ها معموال یا در ایام عزاداری و یا به مناسبت » نذر« و امثال 
آن خوانده می شد و این »آقا نور« بود كه »روضه« را تابع نظم و قانون كرد. 

خیلی »مجلس« داشت و به همین مناسبت روضه هایش بسیار كوتاه )تقریبا 
2 تا 5 دقیقه( بود. مردم به همین هم راضی بودند و صرف حضور »آقا نور« را در 

خانه خود، باعث سالمتی و خوشبختی و برکت می دانستند. 
به محض این كه روی صندلی )به جای منبر( می نشست یك استكان 
چای یا »قنداق » به دستش می دادند و استكان را به دهان می برد و 

لب خود را با آن آشنا می كرد و گاهی چند قطره ای از آن را می نوشید و 
بقیه را پس می داد. 

همسایه ها و بیمار داران هر یك مقداری از چای یا قنداق »آقا« را برای سالمتی 
بیمار خود همراه می بردند. 

آقا نور با »االغ« حركت می كرد و همیشه یك نفر دنبالش بود. همراه او را »پا منبری« می 
نامیدند. چون به غیر از این كه از االغ » آقا« نگهداری می كرد، بعضی اوقات در 

داخل مجلس »پای منبر« »آقا« هم می ایستاد و بعضی مرثیه ها را دو صدائی با 
هم می خواندند. 
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همین » پامنبر« خوان ها بودند كه پس از چندی خود »روضه خوان« می شدند و 
یكی از آن ها همسایه دیوار به دیوار ما بود كه 7- 6 سالی هم از من بزرگ تر بود. 

االغ »آقا« خیلی خوب خورده و پرورده و در ضمن نا آرام و »چموش« بود. علت 
ناراضیتی حیوان هم این بود كه كسانی موهای بدن حیوان را می كندند و داخل 

مخمل سبز می گذاشتند و پس از دوختن، آنرا برای »رفع چشم زخم« به گردن 
اطفالشان می آویختند. و چون حیوان از كندن موهای بدنش ناراحت بود، كسانی 

و بخصوص بچه هایی را كه به او نزدیك می شدند »گاز« می گرفت!
یكی از این بچه ها خواهر كوچك من بود كه خیلی هم بچه نا آرامی بود. االغ 

شكم او را به دندان گرفته بود و با صدای فریاد بچه به كوچه دویدیم و با زحمت 
او را از دندان حیوان نجات دادیم

و هنوز پس از حدود 60 سال، جای دندان االغ روی پوست شكم او پیداست!
باری، كار »آقا نور« خیلی »سكه« بود. غیر از خانه های شهری، باغ و ساختمانی 

در »زرگنده« داشت كه به آلمان ها اجاره داده بود. )پیش از جنگ بین الملل 
دوم(. 

آن موقع آلمان ها خیلی در ایران بودند و در زمینه صنعت و تجارت بسیار فعال 
بودند و معلوم است در كارهای سیاسی و تبلیغاتی به همچنین. روز دوازدهم هر 

ماه »قمری« منزل ما روضه بود و »آقا نور« هم دعوت داشت. 
یك بار در اوائل سال 1320 آقا نور پیش از شروع روضه مطلبی به این مضمون گفت:
این »هیتلر« كه در آلمان پیدا شده »هیت لر« است. از »لرستان« رفته و سید 

هم هست. نایب امام زمان است و ماموریت دار همه دنیا را فتح كند و به 
»حضرت« تحویل بدهد. 

البته، اینها مطلبی بود كه »آقا نور« می گفت و هیچكس در صحت آن 
شك نداشت. 

مدتی گذشت و »متفقین« ایران را اشغال كردند و آلمان ها از كشور اخراج گشتند و 
ساختمان زرگنده »آقا نور« به انگلیس ها اجاره داده شد و مدت كمی پس از اشغال 

ایران، روزی را به یاد می آورم كه »آقا نور« همانطور كه در خیابان ها و كوچه ها 
سوار بر االغ به مجالس خود می رفت )و معلوم است در مجالس نیز( با صدای بلند 

اعالم می كرد كه: شب جمعه آینده، زلزله شدیدی در تهران بوقوع می پیوندد و فقط 
كسانی كه به امام زاده ها و اماكن مقدس پناه ببرند در امان خواهند بود. 

 معلوم است كه آن شب، تهران به كلی تخلیه شد. ما هم با خانواده و با 
»گاری« به شاه عبدالعظیم رفتیم و علت آن بود كه »ماشین دودی« به قدری 

شلوغ شده بود كه مادرم ترسید ما زیر دست و پا له شویم. 
با این حال بعضی از اشخاص كه نتوانستند از شهر خارج شوند و به امام زاده ها 

بروند در وسط خیابان ها خوابیدند. 
آن شب زلزله نیامد ولی ماه بعد كه » آقا نور« برای روضه به خانه ما آمد بدون 

این كه كسی علت نیامدن زلزله را بپرسد خودش گفت:
حضرت به خواب كسی آمده و پیغام داده كه چون معلوم شد مردم خیلی مومن 

و با عقیده هستند، دستور دادم زلزله نیاید. 
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البته این را هم همه باور كردند. فقط پدرم كه » درویش« هم بود می گفت: 
انگلیسی ها می خواستند میزان نادانی ما را امتحان كنند كه با این ترتیب به 

مقصود خود رسیدند!
هیچكس حرف پدرم را باور نكرد و پای دشمنی »تاریخ« درویش ها با روحانیون 

گذاشتند. وقتی »آقا نور« مرد، در حقیقت تهران عزادار و تعطیل شد!
محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد     قصـه ماسـت که در هر سر بازار بماند

g 
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حال این روزهای خامنه ای چگونه است
جنبش سکوالر دموکراسی ایران، تیم خلیج فارس، ۱۳۹۲

دو سال پیش محمد قائد، در یادداشت مبسوطی با عنوان »ظهور، صعود و 
معضالت جانکاه خمینی« به شکلی زیبا افکار و اندیشه ها و خیاالت خمینی در 

روزهای پایانی عمرش را توصیف کرد. قائد در آن یادداشت نتیجه گرفت اگرچه 
خمینی در انتهای وصیتنامه ی سیاسی اش نوشت »با دلى آرام و قلبى مطمئن 

و روحى شاد و ضمیرى  امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، 
و به سوى جایگاه ابدى سفر مى کنم«، اما خمینی شاد و آرام نبود و پایان کار او، 

»غمگنانه« بود، همچون هر سلطانی دیگر! چراکه »این صحارى به همان اندازه 
براى فرمانروا جاى پرخطرى است که براى فرمانبر.«

قائد در آن یادداشت برای توصیف خمینی از واژه ی »دژم«، به معنى خشم 
همراه با ناامیدى و اندوه، به عنوان قید براى رفتار و نیز توصیف حالت فرد بهره 

برد و نوشت که خمینی در روزهای پایانی عمرش »دژم« بود. 
حال حکایت حال احوال علی خامنه ای، سیدی که زمانی در خراسان ملقب به 

»سیدعلی گدا«بود و ناگهان امواج زمانه او را به سوی »سلطان« و »ولی فقیه« 
رهنمون شد نیز همین است. خامنه ای هم این روزها »دژم« است. او از شرایط 

ناراضی است، رهبری که دوست داشت »رهبر مسلمین جهان« نامیده شود )و 
اساسا در عمل هم باشد(، اینک، واداده، تسلیم شده، نومید و تنها، »در سنگر 

سکوت« خزیده است. 
جدای از اینکه این »سنگر سکوت« نیز از هوش دغلکار و رندانه ی خامنه ای 

برای فرار از پاسخگویی برخاسته، اما این همه ی ماجرا نیست. خامنه ای »دژم« 
و ناشاد و شکست خورده است. بازیهایش و مهره هایش یک به یک به گل 

نشسته و اینک در جدال با ضعف جسمانی و داروهای تجویزی و مالی تیزهوشی 
به نام هاشمی رفسنجانی ]پینوشت ۱[ و مردمی که او را به کناری نهاده اند و 

آرزوهای تخیلی و رویاگونه ی »اسالمی خامنه ای کردن ایران و اگر شد منطقه 
و تا حدی جهان، با استفاده از اندیشه های سیدقطب« در الکی »دژم« و افسرده 

فرورفته است. مصداق بارزی از »خسر الدنیا و االخرة«!
اینک انتقادها به درب خانه ی او رسیده و روز گذشته همگان دیدند که چطور 

دایی او از وضع حکومت و ظلم رژیم به مراجع خفته تاخت که چرا خاموشی گزیده 
اید و صد البته این انتقادها )انتقادهایی از جنس دایی او و یا علی مطهری و 

دیگران( تنها نوک این کوه یخی است و خود، در بولتن های محرمانه از شنودهای 
غیر قانونی به خوبی دیده است که مراجع و علما و »خواص بیبصیرت« چگونه علیه 

او موضع میگیرند و میداند که آنان اگر جگر و شهامت رویارویی با »سلطان« را 
ندارند ولی در خفا ابایی از منکوب کردنش ندارند و همین ها هم بر افسردگی او 

افزوده است. 
اما پرسش اصلی این است که از کجا خامنه ای به این ورطه ی خموده و 

افسردگی محض و این حالت »دژمگونه« در غلطید؟ حوادث ۸۸؟ یا انتخابات ۹۲؟
در پاسخ به این پرسش شاید بتوان گفت اگر حوادث ۸۸، شلیک به پیکره ی 

خامنه ای بود، انتخابات ۹۲ ریاست جمهوری تیر خالصی بود بر خیالبافیهای 
رویاگونه ی »سلطان«!
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بدون تردید مهندسی انتخابات ۸۸ زیر نظر مستقیم خامنه ای انجام شد و او، 
مست، پرغرور و جاه طلبانه تصمیم گرفته بود در آن بزنگاه قدرت را یکدست 

کند. این مستی و پرغروری وی به حدی بود که حتی در مهندسی انتخابات هم 
جانب انصاف را رها و سعی کرد در کنار آرایش آراء، مخالفانش را هم تحقیر 

کند. اما واکنش ورای تصور او بود و »سلطان« را به »کما« برد. آن کودتای خونین 
به سیدعلی فهماند که که فرمانروایی هم بسیار مشکل است و نباید بی محابا 
به دریا زد. از اینرو تالش خامنه ای پس از آن حوادث معطوف بازآفرینی غرور 

و چهره ی شکستهای بود که دیگر هیچگاه راست نیامد و همین موضوع ابتدای 
شروع دوران رخوت »سلطان« بود. اما انتخابات ۹۲ و بیشمار بودن مخالفان خامنه 

ای، تیر خالص را بر پیکر او زد و او که اینبار سعی کرده بود مهندسی انتخابات 
را در همان چارچوب شورای نگهبان نگهدارد، این بار هم پاسخ درشتی از مردم 

گرفت و بار دیگر خود، بجای مردم تحقیر شد. 
اینک، اگر تمام اطرافیان پولکى و منفعت پرست »سلطان« هم به او »عزت 

نفس و اعتماد به نفس دوباره و چند باره« بدهند ]پینوشت ۲[، خود خامنه ای، 
نیک، میداند که چه بر سر او و ملکش آمده است. درواقع او نه تنها نتوانست 

آن خیاالت بیمارگونه ی »اسالمی خامنه ای« خود را پیاده کند، بلکه حتی در 
سطحی ترین و جزیی ترین امور رهبری هم شکست سخت و صعبی خورد. خود 
»سلطان« بهتر از هرکسی میداند که تاریخ بیرحم است و در مقام قضاوت به 
راستی هرچیزی را سرجای خود خواهد گذاشت. بنابراین اینروزها او در سنین 

کهولت و ضعف و بیماری، عالوه بر اندیشیدن به شکستهای خویش و نیز این 
عقده که هیچگاه نتوانست مانند خمینی در امر و نهی به دیگران موفق باشد به 
این موضوع میاندیشد که پس از او چه خواهد شد؟ آیا جمهوری اسالمی ویران 

و نابود خواهد شد؟ آیا تاریخ قضاوت خواهد کرد که تنها »حکومت شیعه ی 
اسالمی« در جهان بدست فردی چون او به نابودی کشیده شد و همین موضوعات 

است که او را به سمت دق کردن برده است. 
باری! دیگر از آن خامنه ای درشتگوی پیش از ۸۸ و حتی پیش از ۹۲ خبری 

نیست. دیگر از آن خامنه ای پرخاشگر و فرمانروایی که با لحنی استوار فرمانهای 
گزاف میداد و به دستگاه های سرکوبش گراهای بگیر و ببند میداد خبری 

نیست، چه، او خود فهمیده است همه ی آن بازیها شکست خورده است. اینک 
او در سنگر سکوت و رخوت افسردگی روزهای پایانی عمرش را سپری میکند و 

از قرائن چنین به نظر میآید که به زودی »صندوق لعنت« ضرغامی برنامه های 
عادی اش را قطع و آوای قرآن پخش کند و رژیم هم درصدد برآید تشییع جنازه 
ای فرمایشی با هزاران نفر برگزار کند تا حتی این تشییع جنازه هم در مقایسه با 
تشییع سلف او یعنی خمینی بررسی شود، مقایسه هایی که گویی حتی در گور 

هم گریبان خامنهای را رها نخواهد کرد. 
پینوشت: 

در خصوص دو موضوع »اعتماد به نفس دادن های کاذب تمام اطرافیان پولکى و 
منفعت پرست خامنه ای به او و نیز تیز هوشی هاشمی رفسنجانی/ پینوشتهای 
یک و دو که در این یادداشت آمد« امروز دو خبر منتشر شد که هر دو خبر موید 

و تایید کننده است. 
۱( در خبر نخست: که مرتبط با هاشمی است امروز مصطفی داننده در »نامه 
نیوز« در یادداشتی با عنوان »شطرنج آیت اهلل در زمین خبرگان« نوشت: »به 
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نظر می رسد هاشمی رفسنجانی که استاد بازی شطرنج در سپهر سیاست ایران 
است، استراتژی ویژه ای را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نظر دارد. او 
به دنبال آوردن دو فرد محبوب در جامعه به انتخابات است. هاشمی در اولین 

گام، به دنبال حضور دوباره حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
است تا روحانی بعد از خامنه ای و هاشمی رفسنجانی سومین رییس جمهوری 
باشد، که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت میکند. حضور روحانی در 

انتخابات میتواند، اولین برگ برنده هاشمی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
باشد. اما پروژه اصلی هاشمی رفسنجانی در کنار حضور حسن روحانی، دعوت از 

سید حسن خمینی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. دعوتی 
که چندی پیش از سوی برخی اصالح طلبان انجام شد. برخی چهره های با سابقه 
اصالح طلب از سید حسن خمینی که سالیانی را در قم به تحصیل علوم حوزوی 

پرداخته خواسته اند خود را برای انتخابات خبرگان رهبری نامزد کند.«
۲( و در خبر دوم: هم امروز اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و 
از چهره های امنیتی در یک گفتگو سعی کرده است به »سلطان« دلداری بده. وی 

گفته به علت شناسایی عوامل دشمن در کشور، بازگشت دوباره »انقالبهای رنگی« به 
ایران، آن هم در آستانه انتخابات مجلس دهم »امکان« ندارد. کوثری بازگشت دوباره 
اعتراضهای مردمی در اوکراین را در مورد ایران صادق ندانسته و مقایسه این دو با هم 
را تفکری بی ربط و اشتباه عنوان کرده است. به گفته وی علت این مسئله این است 

که فتنه گران عوامل به اصطالح انقالب رنگی ایران در سال ۸۸ سیلی و تو دهنی 
محکمی خورده اند. این نماینده مجلس همچنین افزوده که سربازان گمنان امام زمان 
هشیارند و به شدت مسائل سیاسی کشور را رصد میکنند. کوثری ادامه داده در ایران 

همه عوامل عملیاتی دشمن شناسایی شده اند و نمیتوانند برای انتخابات مجلس 
دهم فعالیتی علیه نظام و مردم داشته باشند.«. 
g .22959/www. khalije-fars.com/fa/item

 
انسانها هرگز به اندازه ای که با مفاهیم دینی توجیه شده باشند، 

شرارت را به کمال و با لذت انجام نمیدهند.
بلز پاسکال
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قسمتی از کتاب یکی بود یکی نبود
محمدعلی جمال زاده )۱۳۷۶-۱۲۷۰(

سفید کاله ها که به »شیخ« و »آخوند« معروف هستند. اینها در میان مردم 
احترام مخصوصی دارند و چون به کالهشان شناخته می شوند هرچه پارچه گیر می 
آورند می پیچند دور سرشان و حالت مناری را پیدا می کنند که بر سر آن لک لکی 
باشد. یک روز محرمانه از یک نفر ایرانی پرسیدم این ها چرا اینطور سر خود را می 

پوشانند؟ گفت: ندیده ای وقتی که انگشتی معیوب می شود سرآن را کهنه می 
پیچند شاید اینها هم مغزشان عیب دارد و می خواهند نگذارند از خارج هوای آزاد 

به آن برسد. این طایفه ی سفید کاله ها خیلی با وقار و سنگین هستند و برای 
حفظ موازنه و تعادل که عمامه ی سنگین کله آنها را به عقب نکشد سعی دارند 

که حدالمقدور ریششان را هم سنگین کنند و این عمامه ی کذایی از یک طرف و 
آن ریش و پشم از طرف دیگر به سر و صورت آنها شکل یک دسته هاون چوبی را 

میداد که یک سرش سفید و یک سرش سیاه باشد و در دستگیر آن چشم وابرویی 
تعبیه کرده باشند. در تمام مدت اقامتم در ایران خیلی دلم می خواست بفهمم 
شغل و کار این طایفه ی سفیدکاله چیست! ولی عاقبت معلوم نشد. ولی هرچه 
هست باید شغل محرمانه ای باشد که دور از انظار مردم به عمل می آید و گمان 

میکنم صنعتی است دستی، چون مردم عموما دست آنها را میبوسند. روزی به یکی 
از آشناهای ایرانی گفتم من میدانم که این کاله سفیدها یک صنعت یدی دارند 
ولی نمیدانم چه صنعتی است! گفت بله صنعت بزرگی است که مملکت ایران در 
سایه آن زندگانی میکند واال اگر این صنعت نبود چرخ امور میخوابید و شیرازه ی 
کارها از هم میگسیخت. پرسیدم اسم این صنعت عالی چیست؟ گفت: »رشوه«. 
خجالت کشیدم بگویم معنی این کلمه را نمیدانم و زیرسبیل رد کردم و هنوز هم 

معنی آن دستگیرم نشده و اصال ممکن هم هست که یارو ما را دست انداخته 
باشد چون در دنباله همان صحبت گفتم آری دیده ام که عموما دست این کاله 

سفیدها سرخ است البد اثر آن صنعتی است که گفتی. جواب داد نه این سرخی 
خون دل مردم است ولی بعدها فهمیدم که بیخود گفته و سرخی دست آنها از 

حنا است و لهذا عقیده ام درباره حرفهای دیگرش هم سست شد. به هرحیث 
صنعت مزبور هرچه باشد انگشت شست و سبابه در آن باید مدخیلت تام داشته 

باشد که مدام سعی دارند این دو انگشت را ورزش و مشق بدهند و بدین قصد 
ریگهای گردی را سوراخ کرده و ریسمان دوانده روز و شب در میان این دو انگشت 

g .میگردانند که انگشت ها قوت بگیرد
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محمد رضا شجریان و پیرنیا
سیاوش بیدكانی، آذر 1345

پیرنیا سرش را از روی كاغذها بلند كرد. 
گفت: این را چه كسی خوانده بود؟

گفتند: از شهرستان آمده، از مشهد. 
پیرنیا گفت: 

برگ سبز 216 باشد.
من همین را پخش می كنم.

اسمت چیست جوان؟
- محمدرضا. 

- اهل مشهدی؟
- آری. 

- باید منتقلت كنم تهران. 
باید تهران باشی. حیف است!

جوان گفت:
استاد اگر خواستید صدای من را پخش كنید، بگویید سیاوش است! سیاوش 

بیدكانی. 
پیرنیا گفت: میدانی بیدكانی یعنی چه؟
جوان گفت: گوشه ای در دشتی است. 

- آفرین. پس بلدی!
حاال بگو چرا بگویم سیاوش بیدكانی؟

- پدر حساس هستند. مذهبی هستند. شدیدًا تعصب دارند. اصاًل در خانه نه 
رادیو داریم نه تلویزیون. ایشان حتی نمی داند كه من بلدم آواز بخوانم! بفهمند 

بد می شود!
پیرنیا گفت: خیالت راحت!

g .نوشت: برگ سبز 216 ،    سیاوش بیدکانی

وجود سانسور برای جلوگیری از کسانی است که دید اجتماعی جاری 
و کانون های موجود اجتماعی را به مبارزه میطلبند. همه پیشرفت 

ها  با به مبارزه طلبیدن دید اجتماعی جاری به تحرك آورده میشوند 
و با جایگزینی کانون های موجود اجتماعی به اجرا در میایند.  نتیجتا 

اولین شرط پیشرفت از بین بردن سانسور است
جرج برنارد شاو، ۱۹۱۳
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باید باکره باشی، باید پاک باشی
سیمین دانشور

باید باکره باشی، باید پاک باشی. 
برای آسایش خاطر مردانی که پیش از تو پرده ها دریدند. 

چرایش را نمیدانی فقط میدانی قانون است، سنت است، دین است. 
قانون و سنت را میدانی مردان ساخته اند. 

اما در خلوت می اندیشی به مرد بودن خدا. و گاهی فکر میکنی. 
شاید خدا را نیز مردان ساخته اند!!!

من زنم. 
با دستهایی که دیگر دلخوش به النگو هایی نیست که زرق و برقش شخصیتم 

باشد. 
من زنم.  و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو میدانی؟؟ درد آور 

است من آزاد نباشم که تو به گناه نیفتی. 
قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم می آیند. 

دردم می آید باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم کنم. 
دردم می آید ژست روشنفکریت تنها برای دختران غریبه است. 

به خواهرو مادرت که میرسی قیصر میشوی؟؟
دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی. 

و صبح ها ازدنده دیگری از خواب پا میشوی. 
تمام حرفهایت عوض میشوند. 

دردم می آید نمی فهمی. 
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تفکر فروشی بدتر ازتن فروشی است. 
حیف که ناموس برای تو است نه تفکر. 

حیف که فاحشه مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشه تنی است. 
من محتاج درک شدن نیستم. دردم می آید خر فرض شوم. 

دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کاله میگذاری. 
و هر بار که آزادی ام را محدود میکنی. 

میگویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است. 
نسل تو هم که اصال مسئول خرابی هایش نبود. 

میدانی؟ دلم از مادرهایمان میگیرد. 
بدبختهایی بودند که حتی میترسیدند باور کنند حقشان پایمال شده. 

خیانت نمیکردند. نه برای اینکه از زندگی راضی بودند، نه! خیانت هم شهامت 
میخواست. نسل تو از مادرهایمان همه چیز را گرفت. 

جایش النگو داد. دردم می آید این را هم بخوانی میگویی اغراق است. 
دردم می آید که به قول شما تمام زنهای اطرافتان خرابند. 

و آنهایی هم که نیستند همه فامیل های خودتانند!
از مادرت بپرس از سکس با پدرت راضی بود. باور کن خودش هم نمیداند. 

g .دردم می آید

انسانها هرگز به اندازه ای که با مفاهیم دینی توجیه شده باشند، 
شرارت را به کمال و با لذت انجام نمیدهند.

بلز پاسکال
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آیا خدا جهان را ساخته است؟
 )Did God Create the Universe( :استیون هاوکینگ، 1389 )منبع

هنگامی که به عمِق اتم سفر می کنیم با یک سری پروتون مواجه می شویم که 
هر وقت که می خواهند »خود به خود« به وجود می آیند و به خودِی خود، هر 

وقت که می خواهند نابود می شوند. ما آن را _مکانیک کوانتوم_ نام گذارده ایم. 
قوانین طبیعت به ما می گویند که نه تنها تماِم جهان می تواند مانند پروتون 
ها به وجود بیاید بلکه برای پیدایش هم نیازمنِد علت نیستند، همچنین هیچ 

حادثه ای منجر به انفجار بزرگ »بیگ بنگ_مهبانگ« نشده است. هیچ چیز. 
»میدان گرانشی« و »جاذبه« در درون سیاه چاله به قدری است که نه تنها »نور«، 

بلکه »زمان« هم نمی تواند از میدان گرانشی آن فرار کند لذا زمان از حرکت باز 
می ایستد. این به این دلیل نیست که ساعت از کار می افتد بلکه به این دلیل 

است که در داخل سیاه چاله »زمان« وجود ندارد. 
به نظر من نقش زمان در آغاز جهان، آخرین کلیدی است که نیاز به یک طراح بزرگ 

را برای آفرینش از بین می برد و نشان می دهد جهان چگونه خودش را ساخته است. 
اگر به گذشته و به لحظه ی انفجار بزرگ برگردیم خواهیم دید که جهان کوچکتر 
و کوچک تر می شود تا جایی که تمام جهان فضایی بی نهایت کوچک و متراکم 

است، جایی که جهان یک »سیاهچاله« است. 
قوانین طبیعت به ما می گویند که در درون سیاه چاله زمانی وجود ندارد، شما 

نمی توانید به زمانی پیش از انفجار برگردید چون زمان پیش از انفجار بزرگ 
وجود ندارد، ما در نهایت چیزی را پیدا کردیم که علت ندارد چون زمانی برای 

وجود علت نیست. برای من این به معنای ناممکن بودن وجود خالق است چون 
زمان برای خالق وجود نداشته است. 

ما همگی آزاد هستیم تا آنچه را که می خواهیم بدست آوریم و به نظر من، 
هیچ خدایی وجود ندارد، هیچ کس جهان را خلق نکرده و هیچ کس ایمان ما را 

هدایت نمی کند، هیچ بهشت و هیچ زندگی پس از مرگی وجود ندارد. ما همین 
یک زندگی را داریم تا از این طراحی زیبا طبیعت استفاده کنیم و من از این بابت 

g .بسیار سپاس گزارم
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علت رفتن توکا نیستانی
توکا نیستانی

توکا نیستانی )کارکاتوریست، برادر مانا نیستانی و از پسران منوچهر نیستانی 
شاعر مرحوم( از ایران رفت. در وبالگ شخصی اش علت رفتنش را توضیح داده 

خالی از لطف و واقعیت نیست.
 ... 

 از زندگی مجرمانه خسته شده بودم. 
 به چند پسر و دختر طراحی درس میدادم که مجاز نبود،
 برای طراحی از مدل زنده استفاده میکردم که مجاز نبود،

 سر کالس صحبتهایی میکردم که مجاز نبود،
 بجای سریالهای تلویزیون خودمان کانالهایی را تماشا میکردم که مجاز نبود،

 به موسیقی ای گوش میکردم که مجاز نبود،
 فیلمهایی را میدیدم و در خانه نگهداری میکردم که مجاز نبود،

 گاهی یواشکی سری به »فیس بوق« میزدم که مجاز نبود،
 در کامپیوترم کلی عکس از آدمهای دوستداشتنی و زیبا داشتم که مجاز نبود،

 در مهمانیها با غریبه هایی معاشرت میکردم که مجاز نبود،
 همه جا با صدای بلند میخندیدم که مجاز نبود،

 مواقعی که میبایست غمگین باشم شاد بودم که مجاز نبود، 
 مواقعی که میبایست شاد باشم غمگین بودم که مجاز نبود،

 خوردن بعضی غذاها را دوست داشتم که مجاز نبود،
 نوشیدن نوشابه هایی را ترجیح میدادم که مجاز نبود،

 کتابها و نویسنده های مورد عالقه ام هیچکدام مجاز نبود،
 در مجله ها و روزنامه هایی کار کرده بودم که مجاز نبود،

 به چیزهایی فکر میکردم که مجاز نبود،
 آرزوهایی داشتم که مجاز نبود و  ... 

درست است که هیچوقت بابت این همه رفتار مجرمانه مجازات نشدم اما 
تضمینی وجود نداشت که روزی بابت تک تک آنها مورد مؤاخذه قرار نگیرم و 

بدتر از همه فکر اینکه همیشه در حال ارتکاب جرم هستم و باید از دست قانون 
g  .فرار کنم آزارم میداد
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 نامه ای خطاب به فرج اهلل سلحشور
زنده یاد داوود رشیدی

جناب آقای سلحشور - که 
حتی اونقدر الیق نمی دونمت 
که بخوام بهت سالم کنم. به 
گواه بیش از ده سال فعالیت 
و نقد و مقاله نوشتن در حوزه 

سینمای خارجی، هیچ وقت 
عالقه خاصی به سینمای ایران 
نداشتم و ندارم! نه به بازیگر 

خاصی تعلق خاطر دارم و نه به 
کارگردان خاصی! )سینمایی که 
امثال تو و ده نمکی توش لقب 
کارگردان داشته باشن رو اصوال 

باید ِگل گرفت!( 
این مقدمه رو برات چیدم، که بدونی هیچ جوره نونم از توی این سینما در 

نمیاد که بخوام سنگش رو به سینه بزنم، اما به اندازه موهای سرت فیلم دیدم 
و مقاله نوشتم و خوندم و مطالعه کردم در این حوزه! پس حق دارم پاسخ 
اراجیفت رو، حداقل در حد یک نوشته کوتاه بدم! وقتی دیدم سینمای این 

مملکت رو به »فاحشه خونه« تشبیه کردی، بدون اغراق تنم لرزید! تنم لرزید 
که یه آدم باید سر چه سفره ای بزرگ شده باشه و چقدر بی شرافت و بی آبرو 

باشه، که به خودش اجازه بده اینقدر راحت در مورد دیگران، اون هم به این 
شکل کثیف و تهوع آور، حرف بزنه! امثال شما، شرافت و آبرو رو خوردید و ته 

مونده هاش رو باال آوردید! امثال تو اگر توی خانواده هایی بزرگ شدند که چادر 
گذاشتن براشون ارزش بود و بس، زن های سرزمین من، توی خونواده هایی 

بزرگ شدن که بهشون یاد دادند »انسان بودن« بر همه چیز رجحان داره! )یعنی 
برتری داره! اگر سوادت نمی کشه که این کلمات رو بفهمی، توضیحات درون 

پرانتزها رو خوب بخون!( 
تو داری در مورد زن هایی صحبت می کنی که علیرغم همه محدودیت ها، دارن 
توی این مملکت کار می کنند و سختی هایی می کشند که یه مرد، هیچ وقت 

قادر به درکشون نیست! زن هایی که عادت کردند به نگاه هرزه امثال تو به 
خودشون و مظلومانه، درد می کشند و حرفی نمی زنند! شنیدن این حرف ها از 

تویی که سابقه طوالنی در مزخرف گفتن داری، چندان هم عجیب نیست! 
سریال یوسف پیامبر )که بدون شک یکی از احمقانه ترین، خوارترین و چندش 
آورترین ساخته های تمام تاریخ تلویزیون این مملکته!( برات باعث افتخاره؟! 

این که دادگاه محکومت کرد و مقصر شناختت به دلیل »دزدی« از سناریوی کس 
دیگه ای چطور؟! با چه رویی در مورد یکی از بهترین بندگان خدا، سریالی ساختی 

که مواد اولیه اش رو از کس دیگه ای دزدیده بودی؟! اونوقت چپ و راست 
مصاحبه می کنی و از الطاف خداوندی در مورد ساخت این سریال حرف می 

زنی؟! خدایی که بخواد به تو لطف داشته باشه، از نظر من الیق پرستش نیست! 
خدایی که »سرقت« رو ستایش کنه، از اون مدل خداهاست که فقط تو و امثال 

تو دارین و بس! از این که سریالت، پر طرفدارترین سریال تاریخ دنیاست 
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گفتی!!! واقعا این حرف رو حتی الیق جواب دادن هم نمی دونم! خودت اگر 
تونستی این جمله رو سه بار پشت سر هم تکرار کنی و قهقهه نزنی، برام کفایت 

می کنه! هفته قبل از این که اسپیلبرگ داره به خاطر رقابت با تو در مورد 
حضرت موسی فیلم می سازه گفتی! این رو که گفتی، دیگه حجت رو به من 

تموم کردی! )یعنی کال فهمیدم با چه جور ابلهی سر و کار دارم!( کار تو از اعتماد 
به نفس و این حرف ها گذشته مردک! در اسرع وقت )یعنی خیلی سریع!!!( به 

روانپزشک مراجعه کن! )اگر تونستی و دستت رسید، مایلی کهن رو هم با خودت 
ببر که اونم بدتر از تو، بدجوری دارو الزمه!!!( از موضوع دور نشیم! فاحشه خونه 

خطاب کردِن این سینما، شاید چندان هم بی جا نباشه! سینمایی که امثال تو 
و ده نمکی توش لقب کارگردان داشته باشید، بهتر از این هم نمیشه! خودت 
حساب کن اگر این سینما فاحشه خونه باشه، کسی مثل تو شغلش چیه این 

وسط! )ژتون اضافی داری؟!( در این سینما اگر فاحشه ای هم وجود داشته باشه، 
به برکت وجود آدم هایی مثل شماست! آدم هایی که فکر می کنند دنیا همیشه 

به همین شکل می مونه! آدم هایی که نمی دونند روزی می رسه که باید 
پاسخگو باشند! در محضر خدایی که کوچکترین خطایی در قضاوتش وجود نداره! 
کالم آخر، خطاب به همه زنان هنرمند سرزمین دوست داشتنیم، به همه مادرها 

و همه اونهایی که انسانیت براشون مقدسه، نه جنسیت: 
تا دل خویش میازارد و درهم نشود گر هنرمند ز اوباش جفایی بیند  
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین بشکست 

پاسخ آنجلینا جولی به فرج اهلل سلحشور
چند روز پیش، روز شنبه ۲۳ مهر، آقای فرج اهلل 

سلحشور در گفتگوی اختصاصی با »خبرگزاری کانون 
دانش آموزی ایران )پانا(« گفتند: »آمدن آنجلینا 
جولی به ایران اتفاق خوبی است برای سینمایی 

که »فاحشه خانه« است. این سینما باید هم برای 
ادامه فعالیت خود فاحشه بین المللی بیاورد.« 
)ظاهرا اصل مصاحبه در پانا حذف شده است.( 

نسبت به این اظهارات واکنشهای مختلفی از سوی 
بازیگران و سایر دست اندرکاران سینمای ایران 

صورت گرفت و هر کس به نحوی صحبتهای ایشان 
را مورد انتقاد قرار داد )برخی از این انتقادات( تا 

این که ایشان عقب نشینی کردند و گفتند: »من با 
صحبتهای خودم قصد داشتم که نسبت به دعوت آنجلیا جولی به ایران واکنش نشان 

دهم و بگویم که سینمای ایران هرزه خانه نیست.« )منبع( او هرچند از بازیگران زن 
ایرانی معذرت خواهی کرد اما همچنان هرزه و فاحشه بودن آنجلینا جولی را مورد تایید 
قرار داد و صهیونیست بودن را هم به صفتهای پیشین افزود. آنجلینا جولی امروز صبح 

نامه ی سرگشاده یی خطاب به ایشان منتشر کرد که در خبرگزاریهای مختلف امروز 
انعکاس پیدا کرد. ترجمه ی آن را با کمی دخل و تصرف در ادامه میآورم: 

آقای سلحشور عزیز،
متن ترجمه شده ی سخنان شما را در باره ی خودم و سینمای ایران خواندم و 

بسیار متاسف شدم. من آشنایی زیادی با سینمای ایران نداشتم. قبال نام هایی 
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مانند امیر نادری، داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد ...  و 
تنی چند را شنیده بودم و موفق به دیدن برخی از آثار سینمایی ایشان شده بودم 
اما افتخار آشنایی با شما را نداشتم. حرفهای شما مرا واداشت تا در مورد سینمای 

ایران بیشتر تحقیق کنم و این به قول شما حکایت همان عدوی ست که سبب 
خیر میشود. در تحقیق من از سینمای ایران با نام میرزا ابراهیمخان صحاف باشی 

آشنا شدم که جهانگردی روشنفکر بود و نخستین پروژکتور را به ایران آورد و 
اولین سینما را در ایران تاسیس کرد. او سفرنامه یی دارد. در مقاله یی خواندم که 
در سفرنامه اش ماجراهای مختلفی از لندن آن سالها، اواخر قرن نوزدم، نقل میکند 

و از جمله مینویسد:» )نقل به مفهوم( دو ثلث زنان لندن فاحشه اند و یک ثلث 
دیگر هم چنین اند اما نمود ندارند.« احتماال به این دلیل او زنان قرن نوزدهمی 
لندن را فاحشه میدانسته است که با مردان دست میداده اند، لبخند میزندند و 

گاه بدون کاله و روسری در معابر عمومی دیده میشدند و از نظر او اینکارها را فقط 
زنان فاحشه انجام میداند. )شرح حال خواندنی میرزا ایراهیم خان صحاف باشی( 

به هر روی اینگونه که پیداست امروز نیز بعد از صد و اندی سال شما هم مالکتان 
برای فاحشه خواندن و هرزه نامیدن دیگران همین »آزاد بودن« است و من 

خوشحال هستم که شما مرا با این تعبیر و تفسیر »هرزه« مینامید و اگر سینمای 
ایران را »فاحشه خانه« میخوانید درواقع دارید از این سینما تعریف میکنید و اگر 
بخواهیم حرف شما را برگردانیم به سخن دنیای پیشرفته »فاحشه خانه« میشود 
»خانه ی آزادیخواهان« و من قبول دارم برخی از زنان سینمای ایران زنان آزاده و 

آزادیخواهی هستند که در منظر شما »هرزه« دیده میشوند. 
اجازه بدهید مانند دوستانتان شما را حاج 

فرج صدا کنم و بگویم حاج فرج عزیز شاید 
شما ندانید اما من دختری به نام زهرا دارم 
که در اتیوپی به دنیا آمده است و من او را 

به فرزند خوانده گی قبول کرده ام و مانند 
سه فرزندی که از برد به دنیا آورده ام و 

مانند پسر کامبوجی و ویتنامی ام دوستش 
میدارم. کمی دنیای خود را وسیعتر کنید 

بیشک چهره ی تان هم از این حالت عبوس 
نجات پیدا میکند و کمی زیباتر میشوید. 

چهره ی زیبا مهم نیست و اینقدر از این که 
چهره ی زشتی دارید نسبت به زیبارویان 

حسادت نکنید روح زیبا نایب است وگرنه 
تا دلتان بخواهد یوسف و زلیخای زیباروی روی زمین به عمل میآید. 

اگر ما هم مانند شما در دو قرن پیش زندگی میکردیم »برد« شما را دعوت به 
دوئل میکرد و اگر فیلم »تروا« را دیده بودید حتما از این تهدید تنتان میلرزید 
و حتما بسیار خوشحال هستید که ما چند قرنی پیشرفته تر هستیم و مردان 
خود را صاحب زنانشان نمیدانند و شما را دعوت به دوئل نمیکنند. اما من شما 
را دعوت میکنم که با دیدی فراختر به زندگی و انسان و تاریخ و جهان بنگیرید 
شاید از این باری ویرانگر نجات پیدا کنید و چون »زلیخا« جوان و زیبا شوید. 

g .۲۰۱۱ با بهترین آرزوها، آنجلینا جولی ویت، ۱۹ اکتبر
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دوست معتقد من، دلیل باورت چیه؟
تماشای ویدیو در آدرس زیر:

دوست معتقد من، تا به حال شده کمی فکر کنی که چرا به دینی که االن داری، 
معتقدی؟ چرا معتقدی اهلل تنها خدای یگانه است و محمد فرستاده اوست؟ ولی بودا و 

سخنان چهارگانه اش فرستاده خدا نیست؟
دوست معتقد من، آیا دینی که بهش معتقدی، دین غالب در فرهنگ کشور تو 
هست؟ این موضوع حداقل تو رو نگران نمیکنه که تقریبا تمام کسانی که دین 

دار شناخته میشن فقط چون با اون دین به دنیا اومدن اون رو ادامه میدن؟
آیا میشه گفت که ایمان تقریبا در تمامی موارد فقط یک تصادف جغرافیایی 

هست؟ آیا واقعا قبول داری که اگر در کشور دیگری متولد میشدی بدون شک 
همین دین فعلی رو داشتی و ادامه میدادی؟ دوست معتقد من، معموال به من 

میگن با این اعتقاداتی که من دارم، مطمئنا بهشت رو از دست خواهم داد و سرانجامم 
در جهنم خواهد بود. ولی بهشت کدوم دین؟ یا جهنم کدوم دین؟

معموال به من میگن برای اینکه حاشیه امنیت رو رعایت کنم، باید به وجود خدا 
اعتقاد داشته باشم، چون اینطوری حداقل چیزی رو از دست ندادم. ولی خب کدوم 

خدا؟ خدای کدوم دین؟! با این همه گزینه های مختلفی که دارم، خیلی محتمل 
هست که گمراه بشم. بهتر نیست که کال روی هیچ خدایی سرمایه گذاری نکنم تا 

اینکه روی یک خدای اشتباهی سرمایه گذاری کنم؟ تو به من میگی: اگه اشتباه 
کرده باشم چی؟ اما من به تو میگم: اگه تو اشتباه کرده باشی چی؟ اگه به جای 
یهوه، خدای یهود، اهلل خدای واقعی بود چی؟ یا شیوا خدای هندوها و یا بودا؟!یا 

خدایی در یک گوشه پرت دنیا که حتی اسمش رو هم نشنیده ای. 
دوست معتقد من با خودم فکر میکنم شاید دین فقط یک سازه قدیمی هست 
که انسانهای اولیه برای درک و توضیح دنیای بی نظم اطراف خودشون ساختن. 
ادیان با اینکه در محتوی غیر منطقی به نظر میرسن ظاهرشون به طور واضح 
اینطور نیست. پس ما اجدادمون رو به خاطر ساخت ادیان سرزنش نمیکنیم. 

وقتی چشمات نمیبینه، به در و دیوار خوردن خجالت آور نیست. اینکه نتونی در 
تاریکی یک پازل رو کامل سر هم کنی خجالت آور نیست. 

ولی موضوع اینه که ما دیگه در تاریکی زندگی نمیکنیم! علم یک چراغ روشن در 
دنیای ماست و راه ما رو روشن میکنه. سایه ها رو از بین میبره و عمیق ترین 

شکاف ها رو آشکار میکنه. ما دیگه در غار زندگی نمیکنیم. ما از دره گذر کردیم. 
توهم خود ساخته اگر بیشتر از حقیقت ترسناک نباشه کمتر نیست. فکر کنم 
زمان این رسیده که الکی به خودمون تلقین نکنیم که جهان فقط به خاطر ما 
ساخته شده. که فرهنگ ما یه جورایی بهتر از سایر فرهنگ هاست. یا اینکه 

قوم ما در مقابل سایر اقوام، قوم برگزیده هست. االن زمان اون رسیده که یاد 
بگیریم دنیا واقعا چطوریه! حتی اگه غرورمون خدشه دار بشه، یا باد غبغبمون 

از بین بره، یا وادار به تجدید نظر بشیم و مجبورمون کنه اعتراف کنیم که هنوز 
همه جوابها رو نمیدونیم. همونطور که کارل سیگن میگه: پذیرفتن حقیقت هر 

g .چند دردناک خیلی بهتر از پذیرفتن افسانهای اطمینان بخشه
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طب امپریالیستی
                        مسعود نقره کار

طب امپریالیستی - صهیونیستی را بر طب قرآنی - اسالمی 
ترجیح میدهد. خامنه ای در مورد بیماری پروستاتش به 

تجویز امام صادقی و امام رضائی، یعنی نوشیدن ادرار شتر 
و خوردن آب گرم حمام با انگور خرس و جوشیده ی پیاز 
و عسل تن نداد. او نپذیرفت با خبثالحدید مدبر به وزن 

ادویه، روغن گاو چهار مثقال، عسل مصفی دو وزن و نیم، 
ادویه به طریق معهود، معجون بسازد و بعد از شش ماه 

استعمال کند!
پزشکان حزب الهی و مکتبی و متخصصان طب اسالمی، 
همراه با فقها و مراجع و آخوندها و ّطالب از رسانه های 

منبری و غیر منبری از عوام الناس می خواهند که برای امر 
پیشگیری و درمان بیماریها به طب النبی، طب االئمه، طب الرضا، طب الصادق، 
الکافی، حلیته المتقین و ... مراجعه و بیماری های خود را با اتکا به این رساله 

ها درمان کنند. آوازه گری هائی که این روزها بر سر طب اسالمی و »گنجینه ی 
علمی تاریخ بشریت«، یعنی رساله ذهبیه )طب الرضا( به راه انداخته اند حکایت 

همین دکان وتوصیه ها و تجویزهاست. این واقعیت پوشیده نمانده است 
که حضرات این توصیه ها و تجویزها را فقط برای عوام الناس خرج می کنند 

و خودشان به هنگام ابتال به بیماری یا راهی اروپا )به ویژه انگلیس و امریکا( 
می شوند و یا در مجهزترین بیمارستان های تهران به مجرب ترین پزشکان 

تحصیلکرده ی امریکا و وسائل و داروهای امپریالیستی - صهیونیستی دخیل شفا 
می بندند و هوالشافی زمزمه می کنند. نمونه دست به نقد رهبر حکومت اسالمی 

و بیماری پروستات اش است که سبب »حبس البول« یا احتباس ادرار وشاش 
بند شدن مقام معظم رهبری شد. علی خامنه ای سال ها ست در کنار مصرف 

داروهای استکباری به استفاده از آزمایش ها و وسائل غیراسالمی سنجش 
مداوم آنزیم PSA، معاینٔه با TR و سونوگرافی و بیوپسی و ...  روی آورده که 

مبادا بیماری این »غده ی انزالی« جان اش رابگیرد. وی سرانجام نیز تن به 
پروستاتوکتومی )TURP( و یا جراحی با لیزر و سایر درمانهای تهاجمی داد، یعنی 
برای رهائی از مشکالت ادراری و انزالی به هر آنچه که با شعارهای اسالمی نمی 

خواند و با طب قرانی - اسالمی شان حکایت جن و بسم اهلل ست، تن داد. 
ولی فقیه نشان داد جسارت اینکه یکبارهم که شده برای شفا گرفتن سراغ 

دانش پزشکی و وسائل و امکانات و داروهای امپریالیستی- صهیونیستی نرود و 
بر مبنای رساله های » علمی«ِ طب الصادق و طب الرضا عمل کند، نداشته است. 

او حتی برای توصیه های دکتر حسین روازاده، سخنگوی طب قرانی - اسالمی، تره 
هم خرد نکرد که توصیه کرده بود: 

»در طب امروزی با عمل جراحی اقدام به رفع مشکل )پروستات( می نمایند و متاسفانه 
بعضًا با درآوردن غده پروستات بجای رفع مشکل و حل مسئله، اقدام به پاک کردن 
صورت مسئله می کنند که عوارض زیادی از جمله بی اختیاری ادرار و جنسی برای 

بیمار به همراه دارد. در طب سنتی، ورم پروستات بدون نیاز به جراحی به صورت کامل 
درمان می شود. هرگز اقدام به جراحی پروستات خود نکنید، چرا که طب سنتی قادر 

به رفع مشکل پروستات بدون عمل جراحی و به طور کامل است.
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طب اسالمی و حبس البول. 
علت:

دکتر روازاده با استفاده از رساله های طب الرضا، طب الصادق، طب النبی، طب 
االئمه و جنابان ُکلینی و باقر مجلسی و ...  علت بیماری پروستات را: » ایستاده 

ادرار کردن و عدم تخلیه کامل منی و تغذیه بد، مصرف مرغهای هورمونی می 
داند که برای آقایان این عارضه را داشته و برای خانمها نیز مشکالت زیادی در 

بر دارد.«، و این در حالی ست که آن متون نه از بیماری پروستات که از اختالل 
های پیشابی و انزالی نام برده اند و اکثر این اختالل ها را هم ناشی از » سنگ« 

در نواحی ادراری و انزالی دانسته اند. 
پیشگیری: 

طب قرانی - اسالمی راه ها و »عطاری« زیر را برای پیشگیری از حبس البول و »بیماری 
پروستات« تجویز می کند: 

»بول بعد از عمل مجامعت ضروری ست.  الزم است به اندازه کافی مجامعت انجام 
شود و منی کامال« خارج شود. پس از نزدیکی کمی به پهلوی راست بخوابید و بعد 
از کمی برای ادرار کردن بلند شوید. ایستاده ادرار نکنید. همچنین هیچگاه ادرار و 
مدفوع خود را نگه ندارید. همواره مراقب باشید تا به یبوست مبتال نشوید. موقع 
انزال شهوت جلوی منى را نگير و كار مجامعت را طوالنى نكن. كسى كه ميخواهد 
به حبس البول مبتال نشود با زنان نیامیزد مگر پاک باشند چون از كار فارغ شدی 
فوری برپا نايست و منشين بلكه قدری بسمت راست خود بخواب يا تكيه كن 
آنگاه برای دفع بول از جای برخيز اين كار باذن خدای متعال تو را از حبس البول 

تأمين خواهد داد. پس از خاتمه اين كارها غسل كن و همان ساعت قدری موميا 
با شراب عسل يا كف گرفته بنوش كه اين كار كسری ترا از ناحيه جماع جبران 
خواهد كرد. بايد دانست كه آميزش با زنان از نظر وقت هنگامى كه ماه در برج 

حمل و دلو است نيكو است و از آن بهتر وقتى است كه ماه در برج ثور باشد زيرا 
ثور شرف ماه است. دو ساعت از شب مانده بیدار شو و برای قضای حاجت به 
بیت الخالء برو و به اندازه قضای حاجت درنگ کن و زیاد طولش نده و مرغ هم 

نخورید و ...«

درمان: 
» نوشیدن بول شتر. خوردن انگور خرس، بابونه شیرازی و گزنه. و مصرف قدری 

شونیز در آخر شب، پوست هلیله زرد، پوست هلیله کابلی، شیطرج ]هندی [، تخم 
کرفس، خیربوا، قسط تلخ، سلیخه ، بسباسه ، خولنجان، نارمشک، از هر یک شش 

درم، پوست بلیله، آمله مقشر، نانخواه، دارفلفل، از هر یک چهار درم، تودری سرخ و 
سفید، قرفه، سنبل الطیب ، جوزبوا، زنجبیل، فلفلمویه، از هر یک هشت درم، سعد 
ده درم، مشک دو مثقال، عنبر مثقالی، خبث الحدید مدبر به وزن ادویه، روغن گاو 
چهار مثقال، عسل مصفی دو وزن و نیم، ادویه به طریق معهود معجون سازند و 

بعد از شش ماه استعمال نمایند، شربتی دو درم، به نبید مویز یا شیر گوسفند تازه  
... به اصفهانی پاک کرده در سرکه بجوشانند تا مهّرا شود و بکوبند و با نیم من 

عسل بجوشانند تا به قوام آید و فرو گیرند، و این داروها به آن بسرشند: زنجبیل و 
فلفل و دارفلفل از هریک چهار درم، تخم کرفس و نانخواه از هریک یک درم، زعفران 
دو درم، مجموع کوفته و بیخته بر آن افشانند و یک مچه می زنند تا یکسان شود. 
شربتی چهار مثقال نافع بود. یا سماق دو درم، مازو یک درم، نارپوست نیم درم، 
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دانه مورد ده درم، دانه مویز سه درم، مجموع کوفته به آب به و لعاب صمغ حّب 
سازند. شربتی دو درم به آب مورد به کار برند، یا هلیله سیاه، پوست، آمله مقشر 
و مقل، از هریک دو درم؛ مرجان، کهربا و صدف سوخته، از هریک یک درم، مقل را 
در آب آهنگران حل کنند و دیگر ادویه را کوفته و بیخته به هم بسرشند و حب 
سازند و دو درم بخورند. هلیله کابلی، سی درم به روغن گاو بریان کرده؛ کهربا، ده 
درم؛ مقل، چهل درم، مقل را در آب گندنا حل کنند و دیگر ادویه را کوفته و بیخته 
به آن بسرشند و حب سازند و. تخمه خام کدو،اگر معده قوی باشد با تخم بجوید 
و گرنه فقط مغز آن را بخورید، زرشک خام و نخل ارهای ایرانی، گزنه، کدوی پوست 
کاغذی، کتان روغنی، شیرین بیان، قارچ گانودرما، جینسینگ آسیایی، تویا، سویا، 

ادریسی، دماسب، ذرت، شبدر قرمز، چای سبز، انگور خرس، ِملون تلخ )خربزه 
وحشی(، بارهنگ)اسفرزه( آبی و خربزه درختی. اگر پیاز را له کنید و در زیر شکم 

شخصی که مبتال به احتباس ادراری است قرار دهید راه ادرا را باز می کند ...  برای 
درمان احتباس ادراری پیاز را با عسل بجوشانید و به مریض بدهید تا راه ادرار را باز 

کند ...«
دکتر حسین روازاده نیز درمان های زیر تجویز کرده است: 

گزنه به اشکال مختلف )آش، دم کرده، خام و پخته آن( مفید است. 
داروی کد ۱۲۰ را اگر بخواهید می توانید از عطاری کنار مطب تهیه نمایید و طبق 
دستور مصرف کنید. اگر جواب نداد به مطب مراجعه نمایید تا داروی جایگزین 

بدهیم. 
بیماری جوان تر از علی خامنه ای در سایت دکتر روازاده پرسیده است: 

»مدت ۲ سال است که از تکرر ادرار در شبها ناراحت هستم. هیچ ناراحتی دیگری 
ندارم. به دکتر مراجعه کرده ام گفته اند مشکل پروستات دارید. ۶۰ روز با تجویز 

دکتر دارو خورده ام. مشکل همچنان باقی است«. 
و دکتر روازاده پاسخ داده است: شما خدا نکرده دست به عمل نزنید، به مطب مراجعه 

کنید تا دستوراتی داده می شود و داروهایی را به شما بگوییم تا از عطاریها تهیه نمائید 
و ... «. 

توصیه هائی که رهبر حکومت اسالمی به آن ها توجهی نکرد و خالف توصیه ها و موعظه 
های خویش، به خاطر رفع مشگالت ادراری و انزالی، پزشکی امپریالیستی - صهیونیستی 

به طب قرانی- اسالمی ترجیح داد. 
برخی از منابع: 

۱- طب الرضا، گرد آورنده محسن شکری پینوندی، انتشارات نسل منتظر)قم(، سال 
 .۱۳۸۹

۲- طب الصادق، محسن شکری پینوندی، انتشارات نسل منتظر)قم(، سال ۱۳۸۹. 
۳- طب الرضا- طب وبهداشت از امام رضاعليه السالم، نصير الدين امير صادقى، 

انتشارات معراجى. 
/88/http://www. aviny. com/Occasion/Ahlebeit/ImamReza/Veladat

 DownloadKetab/tabalreza. pdf
)مکارم االخالق، جامع طب االئمه، نسخه های شفا از ائمه هدی، بحاراالنوار، 

اصول الکافی، مفاتیح الصحه، مخاطب النبی و االئمه، وسائل الشیعه، محاسن 
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برقی، طب الکبیر، حیوه القلوب،عیون اخبارالرضا، الخرائج والخرائج، مستدرک 
الوسائل، تهذیب االحکام،المحاسن، دارالشفاء امام رضا، الفقه المنسوب االمام 

الرضا، ثواب االعمال، صحیفه الرضا، حلیه المتقین، الدعوات، منتهی االمال، شیخ 
عباس قمی، عوالی الاللی، سفینه البحار، آثارالصادقین، تفسیر نورالثقلین، تفسیر 

برهان و ... ( 
طب الرضا توسط افراد مختلف با عنوان مترجم، نویسنده، گرد آورنده ومؤلف 

انتشار یافته است، بیش ار ۱۰ طب الرضا بر الرضا به »نویسندگی« دکتر محمد 
دریائی )متخصص علوم زیستی و تعذیه(، انتشارات زیتون سبز، سال ۱۳۸۹ / 

طب الرضا به ترجمه جواد فاضل و ویراستاری علی اصغر عبدالهی، دنیای کتاب، 
سال ۱۳۸۹ در ۱۰۰ هزار نسخه/ همایش های » طب الرضا« نیز مبادرت به انتشار 

این کتاب کرده است/ و. 
۴-- طب النبی و طب الصادق: ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی. 

طب النبی: 
 .htm#link1 .0001-570/http://www. ghadeer. org/salamat/teb_n

۵- » کتاب پزشکی که توسط امام رضا نوشته شده است«: 
 .-AA%D8%DA%A9%/4686930/http://www. yjc. ir/fa/news

-28-387/27-56-17-21-09-2013/http://libraries. aqlibrary. org/index. php
 .1392

۶- نقد سندی رسالة ذهبیه معروف به طب امام رضا)ع(/ جواد شکوری. 
 .1024/http://www. shamstoos. ir/fa/article
۷- طب اسالمی، راهی به سوی تمدن اسالمی. 

 .aspx .3-http://shiateb. blogfa. com/cat
8- برخی از دستورات طبی و بهداشتی امام رضا. 

 .weblog/moazzen/312663/http://www. khabaronline. ir/detail
۹- سایت رسمی دکتر حسین روازاده: 

-2817/http://ravazadeh. com/fa/kolyavimajari-edrartanasoli
 .-AE%D8%B3%D8%A7%BE%D8%D9%

۱۰- پایگاه اطالع رسانی دفتر ولی فقیه. 
 .12230=http://www. leader. ir/langs/fa/index. php?p=contentShow&id

 g
اسالم عمیقا ضد زن است. اسالم علت بنیادى ستم بر زنان مسلمان 
و عمده ترین مانع در ارتقاى موقعیت آنان است. اسالم همواره زنان 

را از نظر فیزیکى، هوشى و اخالقى موجوداتى فرودست مى بیند.
ابن وراق
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ای آزادی
دکلمه داریوش اقبالی

ای آزادی، 
اگر روزی به سرزمین من رسیدی 

در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سپید و عبای سیاه 
با لهجه ای غریب و فرهنگی عرب و چشمهایی سرد و ترسناک نیا 

برای مان از مرگ نگو 
به گورستان نرو 

گورستان پایان است 
نباید آغاز باشد 

این بار توی دهان هیچ کس نزن 
وعده ی تو خالی نده 

نفت را بر سر سفره ها نیار 
نان مان را بر سر سفره هایمان باقی بگذار 

از آب و برق مجانی نگو از تالش انسانی بگو 
از سازندگی و آبادانی بگو 

از تعهد کور نگو 
از تخصص و دانش و شعور بگو 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  167 

 آی آزادی!
اگر روزی به سرزمین من رسیدی 

با شادی بیا 
با چادر سیاه و تحجر و ریش نیا 

با مارش نظامی و جنگ نیا 
با آواز و موسیقی و رنگ بیا 

با تفنگهای بزرگ در دست کودکان کوچک نیا 
با گل و بوسه و کتاب بیا 

از تقوا و جنگ و شهادت نگو 
از انسانیت و صلح و شهامت بگو 

برایمان از زندگی بگو 
از پنجره های باز بگو 

دلهای ما را با نسیم آشتی بده 
با دوستی و عشق آشنایمان کن 
به ما شًان انسان بودن را بیاموز 

به ما بیاموز که چگونه زندگی کنیم 
چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت 

به ما شًان انسان بودن را بیاموز 
g !آی آزادی
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تقلید از پیش نماز!
عزیز نسین

حدود شصت سال پیش یک آخوند به روستائی رسید. با دیدن مسجد قدیمی 
آن روستا متوجه شد که مردم این روستا مسلمان هستند و با خوشحالی به 

نزد کدخدا رفت و اعالم کرد که می تواند پیش نماز آن روستا باشد. کدخدا که 
سالها بود نماز نخوانده بود و نماز جماعت را که اصوال در عمرش ندیده بود، با 
خودش فکر کرد که اگر به این مرد روحانی بگویم که من نماز بلد نیستم که 

خیلی زشت است، بنابراین بدون آنکه توضیحی بدهد، موافقت کرد. 
همان شب او تمام اهالی را جمع کرد و برایشان موضوع آمدن پیش نماز را شرح 

داد و در آخر گفت که قواعد نماز را بلد نیست و پرسید چه کسی از میان شما 
این قواعد را می داند؟

نگاه های متعجب مردم جواب کدخدا بود. 
دست آخر یکی از پیرترین اهالی روستا گفت: »تا آنجا که من می دانم برای 

مسلمان بودن الزم نیست خودت چیزی بلد باشی، کافیست هرکاری که پیش 
نماز کرد، ما هم تقلید کنیم«. 

با این راه حل، خیال همه آسوده شد و برای اقامه نماز به سمت مسجد قدیمی 
حرکت کردند. 

مرد روحانی در جلوی صف ایستاد و همه مردم پشت سرش جمع شدند. آقا 
دستها را بیخ گوش گذاشت و زمزمه ای کرد، مردم هم دستها را باال بردند 

و چون دقیقن نمی دانستند آقا چه گفته است، هرکدام پچ پچی کردند آقا 
دستها را پائین انداخت و بلند گفت: اهلل اکبر. مردم هم ذوق زده از آنکه 

چیزی را فهمیدند فریاد زدند: اهلل اکبر. باز آقا زیر لب چیزی خواند، مردم هم 
زیر لب ناله می کرند. آقا دستهایش را روی زانو گذاشت و چیزی گفت، مردم 
هم دستهایشان را روی زانو گذاشتند و ناله ای کردند. آقا دوباره سرپا شد و 

گفت: اهلل اکبر، مردم هم سرپا شدند و فریاد زدند: اهلل اکبر. آقا به خاک افتاد 
و چیزهائی زیرلب گفت، مردم هم روی خاک افتادند و هرکدام زیر لب چیزی را 
زمزمه کردند. آقا دو زانو نشست، مردم هم دو زانو نشستند. در این هنگام پای 
آقا در میان دو تخته چوب کف زمین گیر کرد و ایشان عربده زدند: آآآآآآآآخ. 

مردم هم ذوق زده فریاد کشیدند: آآآآآآآآآآخ. 
آخوند در حالی که تالش میکرد خودش را از این وضعیت خالص کند، خود را به 

چپ و راست می انداخت و با دستش تالش می کرد که الی دو تخته چوب را باز 
کند، مردم هم خودشان را به چپ و راست خم می کردند و با دستانشان به کف 

زمین ضربه میزدند. 
آخوند فریاد می کشید: »خدایا به دادم برس«. مردم هم به دنبال او به درگاه 

خدا التماس می کردند. 
آقا فریاد می کشید: »ای انسانهای نفهم مگر کورید و وضعیت را نمی بینید؟«

مردم هم دنبال آقا همین عبارت را فریاد میزدند. 
آقا از درد به زمین چنگ می زد و از خدا یاری می خواست، مردم هم به زمین 

چنگ زدند و از خدا یاری خواستند. 
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باری بعد از سه چهار دقیقه، آقا توانست خود را خالص کند و در حالیکه از درد 
به خود می پیچید، نگاهی به جمعیت کرد و از درد بی هوش شد. 

جمعیت هم نگاهی به هم کردند و خود را روی زمین انداختند و آنقدر در آن 
حالت ماندند تا آخوند به هوش آمد. 

آن مرد روحانی چون به این نتیجه رسید که به روستای اشتباهی آمده است، 
بدون توضیحی روستا را ترک کرد و رفت. 

اما از آن تاریخ تا امروز مراسم نماز جماعت در آن روستا برقرار است. البته مردم 
چون ذکرهای بین اهلل اکبرها را متوجه نشده بودند، آنها را نمی گویند در عوض 
مراسم انتهای نماز را هرچه با شکوه تر برگزار میکنند و تا امروز دوازده کتاب در 

مورد فلسفه اعمال آخر نمازشان چاپ کرده اند. 
البته انحرافات جزئی از اصول در آن روستا به وجود آمده و در حال حاضر آنها 
به بیست و دو فرقه تفکیک شده اند، برخی معتقدند برای چنگ زدن بر زمین، 

کفپوش باید از چوب باشد، برخی معتقدند، چنگ بر هرچیزی جایز است. برخی 
معتقدند مدت بیهوشی بعد از نماز را هرچقدر بیشتر کنی به خدا نزدیکتر می 

g .شوی و برخی معتقدند مهم کیفیت بیهوشی ست نه مدت آن
 

سفارش هیچ چیز سیاهی را نده. لذت ببر از یادش و مشعف باش. 
عزا داری را بگزار برای کوچکتر ها. رنگ بنفش و زرشکی بپوش ... 
صبور باش با آدمهای بدبخت که گریه و زاری خواهند کرد. آنها 

نمیدانند. فکر میکنند که همیشه زنده میمانند که همین مسئله 
مرگ را بجای تداوم به یک جدایی تبدیل میسازد.

 جرج برنارد شاو، ۱۹۱۳
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من یک ایرانی هستم 
 واگویه های یک ایرانی ناشناس 

من یک ایرانی هستم. در ایران تحصیل کردم و فعاًل در آمریکا و در ایالت فلوریدا 
زندگی میکنم. به نظر من، عربها و ایرانیها یک مشت احمق بیشتر نیستند. 

همشون را باید به دریا ریخت. خیلی دلم میخواست چند جمله ای در جهـت 
تمجید از ایران و ایرانی بنویســـم ولـی دروغ چرا؟

کجــای این مــلت افتخــار دارد؟
یک مشـت دزد ، کلـــاش، متظاهر ، خائــن، فرصت طلـب، تنبــل حـق ناشنـاس و 

ُپشـت هم انداز در یک منطقـه از این دنیا بنــا م ایران جمـع شده انـد و دلشــان 
خوش اسـت که زمـانـی آدم بـوده انـد.

به قدرت خـدا، این سـرزمین هیچـوقت موجـودات با صفـات بـاال را کـم نداشته 
است.

ـی )ا ُمت یعنی گلـه شتر( کـه آریو برزن اش را یک ایرانی خائن لو میدهد.  ـّ ا ُمت
امتـی کـه بابک اش را افشین که آ نــــهــم یک ایرانی است تحویل خلیفـه اش 

میدهـد. امتـی کـه کـریم خان زنـدش چند سالی بیشتر دوام نمی آورد ولی 
قاجـاریه اش تمام نا شدنــی است. امتـی کـه امیر کبیرش را میکشنـد و جایش 

یک دلقک میگذارند و آب از آب تکان نمیخورد. امتـی کـه یك كشور خارجی 
رضاشاه اش را بر سر کار میآورد و تبعید میکنند و همه جشـن میگیرند. امتـی 
کـه بیست و نو سال مثل سگ توی سرش میزنند و صدایش در نمی آید، این 

امت ُاّمتی كه اّدعا داریم هنر نزد اوست و بس، سروری تازیان را به درازای 508 
سال تحمل کرد. در طی این سالها عرب، اموال ایرانیان را به غنیمت گرفت، زنان 

آنان را کنیز و مردان آنان راغالم کرد. ایرانیان مـوالـی شدند.
با این عنوان، ایرانیان را تحقیرها کردند، حق داشتن مقامهای کشوری و نظامی را 

از او گرفتنـد.
عربها با موالی راه نمی رفتنـد و به آنان اجازه نمی دادند که بر جنازه عرب نماز 

بگزارد. موالی حق ازدواج با عرب را نداشت. موالی میبایست پیاده به جنگ برود 
و از غنـا ئم هم سهمی به او داده نمیشـد. موالی به نام پیشین خود خوانده 

نمیشد. او میبایست به نام کسی که او را اسیر کرده و یا در بازار برده فروشان 
خریده بود، یا به نام یک عرب خوانده میشد. ایرانیان خوش غیرت 508 سال این 

حقارت را به جان خریدند و غیر از حدود ده مورد جدی، مقاومتی دیده نشـد.
این ، به حساب من میشود یک مقاومت در هر 50 سال!!! فکر نکنید که بعد از 
508 سال ایرانیان بیدار شدند و قیام کردند و حکومت خلیفه را برانداختند. نه 

خیر، باید یک مغول بنام هالکو می آمد و به حکومت عباسیان پایان میداد. بعد 
از 508 سال نوکری عرب، حاال نوبت نوکری مغوالن به مدت 300 سال بود. اگر 
متوسط مقاومت در مقابل اعراب 50 سال بود، در مقابل مغوالن در یکصد سال 

اول هیچـگونه مقاومتی نشان داده نشد.
قیام سربداران در خراسان بیش از یکصد سال پس از حمله مغول روی داد. 

پس از 300 سال آقایان صفوی تشریف آوردند و تشیع را که خود از عباسیان و 
مغوالن مخربتـر بود، به ارمغان آوردند.
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این ملت بی غیرت هیچوقت نتوانسته است کار مثبتـی برای مملکت اش انجام 
بدهد. بی خودی هم ُپز تاریخ ُپر فتوح دو هزار و پانصد ساله و هفت هزار ساله 

را هم به ُرخ من نكشید. جوابتان در كتاب »سازگاری ایرانی« به قلم مهندس 
مهدی بازرگان است.

حتــی این احمق آفتابـــه به دست هم این واقعیت را فهمیده بود: وقتی بنا 
باشد ملتی به طور جدی با دشمن روبرو نشود، تا آخرین لحظه نجنگد و بعد از 

مغلوب شدن سر سختی و مقاومت نكند، بلكه تسلیم اسكندر شود و آداب 
یونانی را بپذیرد، اعراب كه می آیند در زبان عربی كاسه گرمتر از آش شده صرف 

و نحو بنویسد یا كمر خدمت برای خلفای عّباسی بسته دستگاهشان را به جالل 
و جبروت ساسانی برساند، در مدح سالطین ُترك چون سلطان محمود غزنوی 

آبدارترین قصائد را بگوید، غالم حلقه بگوش چنگیز و تیمور و خدمتگزار و وزیر 
فرزندانش گردد، یعنی هر زمان به رنگ تازه وارد در آمده به هر كس و ناكس 
تعظیم و خدمت كند، دلیل ندارد كه نقش و نام چنین مردم از صفحه روزگار 

برداشته شود. 
سرسخت های یك دنده و اصولی ها هستند كه در برابر مخالف و متجاوز می 
ایستند و به جنگش میروند یا پیروز میشوند و یا احیانًا شكست میخورند و 

وقتی شكست خوردند حریف چون زمینه سازگاری نمی بیند و با مزاحمت و عدم 
اطاعت روبرو میشود از پا درشان می آورد و نابودشان میكند.

عالوه بر این، ایرانی كه امروز میبینید وجودش را مدیون ُبلشویك ها است. در 
سال 1907 انگلیس ها و روسیه تزاری با هم توافقشان را كرده بودند كه ایران را 

بین خود تقسیم كنند و حتی انگیس ها از جنوب وارد شده بودند، ایران شانس 
آورد در آن موقع انقالب 1917 پیش آمد و برنامه اشغال ایران معّوق ماند.

حسن نراقی در كتاب بسیار روشنگر »چرا در مانده ایم جامعه شناسی خودمانی« 
میگوید: اگر به سراسر این تاریخ نگاه كنید، یا اغماض های جزئی، سراسر آن 

یك طیف یكنواخت و تكراری و سینوسی است. قبیله ای دچار ظلم و ستم، ركود 
و پس از آن رخوت، بی تفاوتی و نومیدی میشود، 

یك قوم، یك سركرده، یك جریان، یك همسایه فرصت را مغتنم میشمارد در 
دستش شمشیر و در كامش زبان چرب و وعده های فریبنده ولی در كّله اش جز 

به غارت و تاراج ره هیچ چیز دیگری نمی اندیشد. یعنی برای فتح فقط زور بازو 
نیاز است و ویرانی و آتش زدن، چه در این مرحله استطاعت اندیشیدن نه تنها 

عامل مٌوثری نیست ، بلكه تا حدودی باز دارنده هم هست. فاتح میشود، قبلی ها 
را یا میُكشد و یا فراری میدهد، جایش می نشیند تا از درون قبیله یك عده كه 
نه شهامت كشته شدن را داشتند و نه قدرت و یا شانس فرار، به سرعت تغییر 

شكل می دهند، با فاتح به صورت كاسه داغ تر از آش همداستانی میكنند، 
میشوند دست راستش!

یحیی برمكی در خدمت هارون قرار میگیرد، خواجه نظام الملك میشود همه كاره 
ملكشاه سلجوقی، خواجه نصیرالدین طوسی می شود دست راست خان مغول، 

میرزا ابراهیم كالنتر با هزار دوز و كلك حكومت را از زندیه میگیرد و میدهد 
به دست قاجارّیه اما چون تدبیر نیست )و اگر هست اختصاصًا در جهت منافع 

شخصی به كار میرود( برنامه ریزی نیست، مدیرّیت پایدار نیست، درایت نیست، 
خیلی زود شمارش معكوس شروع میشود.
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سراسر تاریخ گذشته مان را نگاه كنید گرفتن به همت یك مرد نظامی انجام 
میشود چون برای گرفتن فقط زور الزم است و آتش زدن و زبان درآوردن، اّما 
وقتی اوضاع آرام شد می بینید كه دیگر حتی نادر شاهی كه برای ایرانی ی 

سرافكنده ی بعد از صفوّیه، این چنین اعتباری را فراهم آورده، قادر به ادامه ی 
كار نیست چون تمرین سازندگی نكرده، آمادگی و سواد الزم را برای كار ندارد، 

بنابر این همان روّیه ی نظامی را آنقدر ادامه میدهد كه مردم برای تامین 
مالیات مجبور میشوند دخترانشان را به تركمن ها بفروشند و وقتی دیگر به جان 

آمدند باز شروع میشود، روز از نو و روزی از نو...
میبینید كه افتخار صادرات ناموس به دوبی و پاكستان چیز تازه ای نیست و 

قباًل هم مفتخر بوده ایم. این که از قدیم اتان ، در اخیِرتان چه دارید؟ انقالب 
مشروطّیت؟ اگر فکر میکنید انقالب مشروطیت کار این خوش غیرتان بوده 

است اشتباه میکند. اگر سفارت انگلیس نبود و مشروطیت به نفع اش نبود، 
انقالب مشروطیت هم اتفاق نمی افتاد. رجوع كنید به دیگ های پلو و خورشت 

در باغ سفارت انگلیس توسط مشروطه طلبان. لطفا در ارائه ی افتخارات 
اخیرترتان زیاد جلو نیائید كه بوی گندش خفه مان میكند.

امتـی که هر بار پهلــوانی زائید در برابرش صد ها خائن پس انداخت که آن 
پهلـوان را بکشنـد.

g .حتی لیاقت داشتن همـان چیزی را که امـروز دارد نـدارد

حسین پناهی
بیرون بودن زلف زنان ایل 
جزیی از پوشش زیبایشان 

است.
و هیچ مرد اصیل قشقایی 
وبختیاری به زلف زنان ایل 

توجهی نمی کند. .
همانگونه که مردان شالیکار 

به ساق برهنه زنان شالیکار بی 
اعتنا اند.

گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست...
حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری  ...

از نسل آلوده ی من گذشت؛
به »فرزندان« خود خوب دیدن را بیاموزید ...
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کشیش و ابلیس
یووال هرری

اولین روزی که آقای راجرز میخواست به عنوان کشیش به کلیسای شهر 
کوچکشان برود اتفاق عجیبی افتاد و درست جلو خانه اش مردی را دید که 

شباهت زیادی با خودش داشت، آقای راجرز به او سالم کرد و پرسید: تو 
کیستی؟

مرد با نزاکت پاسخ داد: من ابلیس هستم. 
آقای راجرز چند لحظه مبهوت به ابلیس خیره ماند و تصور کرد به درجۀ باالیی 
از روحانیت رسیده که توانایی دیدن ابلیس را دارد. این احتمال با وجود مرگ 

کشیش قبلی شهر در روز گذشته در او تقویت شد و سرشار از غرور و قدرت به 
سمت ابلیس رفت و گلوی او را گرفت و گفت:

سالهاست دنبالت بودم تا خفه ات کنم. چند لحظه که گلویش را فشار داد 
ابلیس نیمه جان روی زمین افتاد و در آخرین لحظه به کشیش گفت: دیوانه 

اگر من بمیرم چطور میخواهی مردم را موعظه کنی؟ سوال ابلیس بسیار منطقی 
به نظر آمد طوری که آقای راجرز از کشتن او منصرف شد و به سمت کلیسا راه 
افتاد، ابلیس دوباره گفت : لطفا مرا روی زمین رها نکن میدانی که من از جنس 

خاک نیستم و اگر روی زمین باشم میمیرم. آقای راجرز که به شدت نگران مردن 
ابلیس شده بود پرسید: چکار میتوانم برایت انجام دهم؟

ابلیس لبخندی زد و گفت: من دیده نمیشوم، سنگین هم نیستم و قول میدهم 
که مزاحمتی برایت نداشته باشم فقط اجازه بده روی دوش تو سوار شوم. آقای 
راجرز که دوست نداشت شغل و جایگاه تازه اش را از دست بدهد قبول کرد که 

ابلیس روی دوشش سوار شود.
ابلیس راست میگفت نه سنگین بود و نه مزاحمتی ایجاد میکرد ، آقای راجرز 

هم دیگر به ابلیس فکر نکرد فقط در آستانۀ ورود به کلیسا از او پرسید: تو که 
اگر روی زمین باشی میمیری پس تا حاال کجا بودی؟ ابلیس گفت: روی دوش 

g .کشیش قبلی بودم که دیروز ُمرد، سپس با هم وارد کلیسا شدند
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سفر یک روزه به مشهد 
محمد نوری زاد، دی 1393 

یک: به آقای دکتر ملکی گفتم: بیا برویم مشهد به دیدِن آقای طاهر احمد زاده. 
و این که: این مرد بزرگ اکنون بیش از نود و چند سال سن دارد و مباد که در بی 

خبرِی ما به حاشیه افتد و شرِم ما فزونی گیرد. سر ضرب گفت: برویم. و گفت: 
من با این پیرمرد مدت ها هم بند بوده ام در زندان اوین و از نزدیک شاهد 

شکنجه ها و توهین ها و تحقیرها بر وی بوده ام. شدیم پنج نفر. قطار، دوشنبه 
ساعت هفت شب که به راه افتاد، فردا صبحش در مشهد ما را پیاده کرد. 

دو: در همان ایستگاه قطار مشهد زنگ زدم به جناب هاشم خواستار. معلم 
بازنشسته ای که صرفًا بخاطر فعالیت های صنفِی معلمان، یک چند باری به 

زندان وکیل آباد مشهد رفته و در زندان چه ها که ندیده. آمد و به اتفاق رفتیم 
منزل آقای طهماسبی. که این آقای طهماسبی از دوستان آقای ملکی است و 

نویسنده ای است خوش قریحه. تازه ترین کتابی که به چاپ رسانده در باره ی 
»حج« است. جالب این که رفت و کتاب حجش را آورد و قسمتی از آن را برای 
ما خواند. سن و سالش؟ در حوالی سن و سال دکتر ملکی. که با همسرش دو 

تایی در خانه ای قدیمی زندگی می کنند. هنوز میان ما صحبت چندانی رد و بدل 
نشده بود که بحث رفت به سمت برده داری و نقشی که پیامبر اسالم باید در 

زدودِن آن ایفا می کرد و نکرد. از آقای طهماسبی پرسیدم: پیامبر اسالم از این 
که نهضِت جمع و جوِر مکی و مدنی اش به جاِن َجَونده ی تاریخ دویده و ملت ها 

و تمدن ها را در نوردیده و مردماِن اعصار را به تیِغ خود سپرده و باورشان را به 
هرجوِر ممکن به خود فرا خوانده تا جایی که از امروِز بشر اینچنین سر برآورده و 
بیش از یک میلیارد مسلمان را به خود مشغول داشته آیا خشنود است و خیالی 

آسوده دارد؟
و گفتم: یک جوان دانشجو روزی از من پرسید: سر تا پای این یک میلیارد و 

اندی مسلمان آیا هیچ نقطه ی روشن و غرور آفرینی با خود دارد که ما بگوییم 
اگر مسلمانان و رسم مسلمانی در جهان نبود، بشِر امروز در اینجاها می لنگید؟ 
و ادامه ی سخِن همان جوان دانشجو را باز گفتم: در درازنای تاریخ، یک محله 
یک نهضت یک حرکت یک جمعیت نشاِن من بدهید که با اعتنا به مسلمانی 
اش خوش درخشیده است و مثاًل سنگی از پیِش پای بشریت برداشته است. 

همان جوان پرسیده بود: مثاًل پانصد سال حکومت عباسیان در بغداد و سیطره 
شان بر دور و نزدیک جهان، و پانصد سال حاکمیت عثمانیان بر نیمی از سرزمین 
های آباد جهان آیا در امتداد نهضت پیامبر اسالم بوده است؟ وخود در پاسخ به 

پرسش های آن جوان گفتم: حتمًا نه. چرا که در هیچ کجای تاریخ، ما نقطه ی 
روشنی از مدنیِت مطلوب و انسانِی مسلمانان بر نمی خوریم. که: مثاًل ادبی بر 

کشیده باشند و حقی بجای آورده باشند و سنتی نیکو بجای نهاده باشند. تا بوده 
غارت بوده و کشتار و تحکم و لشگر کشی و کافر کشی. 

از آقای طهماسبی پرسیدم: آیا نهضتی که به اسم اسالم از مکه و مدینه ی هزار 
و چهارصد سال پیش به جان جهان دویده و آثار امروزینش در ایران و عراق و 
هرکجای جهان متجلی است، در وادِی خشنودی و رضایت پیامبر می گنجد؟ با 

ظهور اسالم آیا رویه ی نفرت انگیز برده داری برچیده شد؟ رعایت حقوق دیگران 
به امری بدیهی بدل گردید؟ کسی از دیوار کسی باال نرفت؟ مردمان با تربیت 
شدند؟ دروغگویی از میان مردم کوچید؟ مسلمانان از حقد و کینه و حسد و 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  175 

ریاکاری و دغلبازی و فریبکاری و دو به هم زنی و بی خردی دور شدند؟ و از آقای 
طهماسبی پرسیدم: شما نشاِن من بدهید که در فالن جای تاریخ اسالم، آیت اهلل 

ها و آخوندها از بی سوادِی مردم در رنج بوده اند! و گفتم: صد البته که همین 
آخوندها و آیت اهلل ها از جهالت مردم سخت استقبال می کرده اند. چرا که نان 

شان در ایستایِی جهالت مردمان بوده است. که اگر مردمان می فهمیدند، در 
برابر دکان شان، دکانی دیگر می آراستند و دکان آیت اهلل ها از رونق می افتاد. 
از آقای طهماسبی پرسیدم: اگر پیامبر اسالم همه ی استعداد پیامبری اش را در 

حذف برده داری بکار می گرفت و با نفوذی که در دلها داشت نرم نرم مخاطبان 
خود را به آزادِی همگان ترغیب می کرد و حتی در این راه کشته نیز می شد، 

بسیار پرفایده تر می نمود تا این که مردمان را به آداب نماز و روزه و حج و 
ذکرهای قبل و بعد نماز و هزار حکم جور بجور وا بدارد. که اگر برده داری را در 

همان مقطِع رسالت خود رسمًا حذف می کرد، امروزه و حتی در ادامه ی تاریخ، 
دوست داشتنی تر نمی نمود آیا؟ گسترش اسمی و کّمِی اسالم و مسلمین که 

قابل اعتنا نیست، مهم کیفیِت اسالم و مسلمین است. که این اسالم کم رمق و 
مسلمیِن قلیل، با هر کوچکی و جمعیِت کمی که دارند، در نقطه ی طالیِی فهم و 

خرد و ادب و پاکدستی و نیک اندیشی قرار گیرند. 
و گفتم: برای امتحان شما هزار هزار هزار مسلمان مثل جنتی و الریجانی و شیخ 

علی فالحیان و روح اهلل حسینیان و شیخ مصطفی پورمحمدی و علم الهدی 
و سید احمد خاتمی به این دنیا تزریق کنید. که اگر این کردید، حال به این 

پرسِش من پاسخ بگویید که این همه مسلماِن عربده کش و دروغ گوی و 
آدمکش هیچ آیا در وسعت خشنودِی پیامبر جا می گیرند؟ و گفتم: کاش از 

اسالم نه نماز به یاد گار می ماند و نه روزه و نه حج و نه گنبد و نه مناره اما تنها 
و تنها لغو رسمی و مؤکِد برده داری به یادگار می ماند. جوری که امروزه در کتاب 

ها می خواندیم: پیامبری نیک روی و نیک ُخلق و نیک اندیش در عربستان به 
دنیا آمد و همو انگشت بر لغو برده داری نهاد و نهضتش پا گرفت و چهل سال 

بعد وی را زدند و کشتند اما گرایش به لغو برده داری با او و به اسم او در جهان 
به یادگار ماند. در انتهای سخن به آقای طهماسبی گفتم: شما به تاریخ سفر 

کنید و ببینید به اسم اسالمی کردِن مردِم یک دیار، چه جمعیتی از مرد و زن و 
کودک، از خانه و زندگی شان به بردگی برده نشده اند و چه عاطفه های که به 
تیغ اسالم گستران خراشیده نشده اند و دودمان ها به بازی گرفته نشده اند. 

    g .حاال قتل ها و غارت ها بکنار

حقیقت طلب اعتقاد نمیکند. دانشمندان هر روز یکشنبه دستان یک 
دیگر را نمیگیرند و بصورت دوره آواز بخوانند که » بله, قوه گریز از 

مرکز واقعی است! من ایمان دارم. من آدم قوی خواهم بود! من قلبا 
معتقدم که چیزی که باال, باال, باال میرود میبایست پائین, پائین 

پائین بیاید«! اگر آنها چنین کاری میکردند ما فکر میکردیم که آنها 
تزلزل شدید نسبت به آن دارند. 

دن بارکر
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زبان جهنم و زبان بهشت
ابراهیم نبوی

آقای سیدمرتضی خاتمی خوانساری مدتها قبل گفته که » زبان اهل بهشت 
عربی است و زبان اهل جهنم زبان عجمی یا غیرعربی است.« من واقعا از 

این موضوع خوشحالم. البته من که اطالعات کافی درباره بهشت ندارم، مثل 
انشتین و دکتر حسابی و دکتر نیری هم آنقدر اطالعات دقیقی درباره خدا 
هست یا نیست، یعنی اگر باشد یا نباشید خیلی برایم فرق نمیکند. ترجیح 
میدهم که بهشت و جهنمی باشد، که الاقل بعدا که مردیم و رفتیم جهنم 

حالش را ببریم. خیلی هم تحقیق کردم و تقریبا برایم مسجل شده که زبان 
اهل بهشت عربی است. حتما میپرسید چرا. 

بخاطر اینکه تمام مسیحیان، یهودیان، بهائیان، یودائیان، هندوها، کفار و کال 
هر کسی جز مسلمانها میروند به جهنم. این خودش میشود شش میلیارد آدم 
حداقل، از مسلمانان هم بقول علمای اعالم شیعه کسی که حق حضرت زهرا و 

امام حسین را خورده باشد، پرتش میکنند توی جهنم، این هم شد یک میلیارد 
و دویست میلیون نفر اهل سنت که می روند جهنم. بقیه شیعیان هم که 

الحمداهلل رب العالمین، نود درصدشان بی دین هستند. انتظار که ندارید مثال 
صادق هدایت و شاملو و استاد زرین کوب و بیضایی بروند بهشت؟ یا مثال 

شهرام شب پره و لیالفروهر و گوگوش را ببرند بهشت آنجا هم کنسرت بدهند؟ 
باالخره اینها هم شیعه اند. 

 تا جایی که من شنیدم و حدس میزنم، از ایرانیهایی که شیعه هستند، حداقل 
۸۰ درصدشان نماز نمیخوانند. اینها که حتما میروند جهنم. بعید میدانم که 

تعداد کسانی که به والیت اعتقاد دارند، از طرفداران سعید جلیلی یعنی چهار 
میلیون نفر بیشتر باشند، یعنی کال چهار میلیون نفر احتماال به بهشت میروند. 

ولی باز هم به این سادگی نیست. 
چند گروه بر اساس گفته های علما به بهشت نمیروند، یکی آنهایی که »روی 
گشاده« ندارند، مثال کل بسیجیها و احمد خاتمی و مهدی کوچک زاده، اغلب 

روحانیون، همه مداحان، حزب اهلل یها که با یک من عسل هم نمیشود کوفتشان 
کرد، همه میروند جهنم. یعنی بیش از پنجاه درصد این جمعیت چهار میلیونی 

هم به دلیل بداخالقی میآیند جهنم، به گفته همین علمای اعالم کسانی 
که »زبان نرم« ندارند، بهشت نمیروند. یعنی کل ائمه جمعه، رهبر، قاضیان، 
نمایندگان مجلس که عربده میکشند و فرت و فرت حرفهای بد میزنند همه 

میروند جهنم، یعنی کال شانس بیاورند، حداکثر یک میلیون نفر ممکن است 
بهشت بروند. البته در میان آنها هم کسانی که »دل مهربان« و »دست بخشنده« 

ندارند، میروند جهنم. با این حساب فوق فوقش پانصد ششصد هزار نفر ممکن 
است بهشت بروند. 

البته در روایت هست که چهار گروه حتما به جهنم میروند؛ کسانی که مال 
مردم را میخورند، کسانی که فحش میدهند و تهمت میزنند، کسانی که پشت 

سر مردم حرف میزنند و کسانی که سرپا جیش میکنند. اگر همه اینها را در نظر 
بگیریم، نهایتا ممکن است دو سه هزار نفر بروند بهشت، آن هم حضرت محمد 

و امام حسین و پانصد ششصد نفر از اطرافیان آنها. آنها هم که همه شان عربی 
حرف میزدند. در واقع میخواستم خیالتان را راحت کنم، با این مطالعه ای که 

من کردم، همه مان میرویم به جهنم، آنجا هم که کال گوگل ترانسلیتور هست 
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و راحت با هم حرف میزنیم و حالش را میبریم. فقط تعجب میکنیم خداوند هم 
مثل میلیاردرهایی که یک خانه صد هکتاری ویالیی را برای یک زن و شوهر و 

دو تا بچه میخرد، چرا بخاطر هزار نفر آدم بهشت را درست کرده؟ این همه هم 
در موردش حرف زده، شما که نمیخواهی کسی را راه بدهی، برای چی اینهمه 

g .شلوغش میکنی؟ آقای قادر متعال

 معنای مستضعفین در عبارت 
»بسیج مستضعفین« چیست؟

رهبرانقالب، صبح امروز در دیدار بسیجیان: اسم شما نیروی مقاومت 
بسیج مستضعفین است. »مستضعفین« چه کسانی هستند؟ برخی 

مستضعفین را به اقشار آسیب پذیر معنا میکنند
مستضعفین را بد معنا می کنند. مستضعفین را به افراد فرودست 

یا حاال اخیرًا -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب پذیر 
]معنا می کنند[، یعنی آسیب پذیران. نه، قرآن مستضعف را این 

نمی داند... مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه ی عاَلم بشریت. 
این معنای مستضعفین است: کسانی که وارثان زمین و همه ی 

موجودی زمین خواهند بود. بسیج مستضعفین این است. مستضعف 
یعنی آن کسی که بالقوه صاحب وراثت عاَلم است، بالقوه خلیفةاهلل 

در زمین است،  بالقّوه امام و پیشوای عالم بشریت است.«
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َختنه
نویسنده: ناشناس

قدیمی ترین نقاشی مربوط به ختنه در مصر باستان یافت شده است. نقاشی مربوط به 
۲۰۰۰ تا ۲۳۵۰ سال قبل از میالد میباشد. 

َختنه به بریدن همه یا بخشی از پیش پوست از آلت مردی اشاره دارد. سنت 
یا آیین ختنه از تاریخ ثبت شده بشری قدیمیتر است و نگاره هایی از آن در 

غارهای دوران نوسنگی و آرامگاه های مصری یافته شدهاست. در یهودیت 
جزو ارکان دین یهودیت است. سنتی است که در اسالم نیز به آن تأکید شده 

)هرچند در قرآن تصریح نشده است(. آمار ختنه پسران در کشورهای مسلمان باال 
و در کشورهای اروپائی پائین میباشد. در اروپا ختنه محدود به اقلیتهای یهودی 

و مسلمان و غیره است. ختنه در ایاالت متحده و کانادا بر خالف اروپا تا حدی 
مرسوم است. 

برخی پژوهشها نشانگر فواید ختنه مانند کاهش عفونتهای ادراری دوره نوزادی 
و کاهش خطر بیماریهای مقاربتی میباشند؛ در حالی که برخی پژوهشگران بر 
پیامدهایی مانند کاهش حساسیت نرینگی به تحریکات جنسی و آثار سوء 

روانشناختی آن تاکید دارند. به صورت متوسط ختنه طول آلت مردانه را نزدیک 
به یک سانتیمتر کوتاهتر میکند. 

یکی از کهنترین اعمال جراحی شناخته شده در جهان، ختنه میباشد که نزدیک 
پانزده هزار سال از پیشینه آن میگذرد و کاوشگران انجام شدن این عمل را در 
اجساد مومیائی شده مصریان باستان به اثبات رسانده اند؛ و از سالیان دور در 

میان گروهی از سیاهان آفریقا و بخشی از بومیان استرالیا و برخی دیگر )بدون 
وابستگی مذهبی( رایج بوده است؛ همچنانکه در کتب مذهبی پیروان ادیان 

اسالم و یهود اشاره و سفارشهای فراوانی به این کار شده است. ختنه یک جراحی 
ساده است که توسط پزشکان یا افراد محلی صورت میگیرد. وجود ضعف تکنیکی 

میتواند باعث بر جای ماندن عوارض خطرناک زودرس و دیررس شود. 
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بهتر است ختنه در نوزادی انجام شود. به هنگام ختنه ممکن است مهار آلت 
)فرنوم( هم بریده شود. به این عمل فرنکتومی گفته می شود. 

ریشه کلمه
ختنه کلمه ای عربی و به معنای بریدن است. به مردی که آلت تناسلی او ختنه 

نشده باشد اصطالحًا نامختون و نابریده هم گفته میشود. 
)واژه »نبریده« و »سنت نکرده« در مورد مسیحیان ایران اعم از ارامنه کاربرد 

داشته؛ و با وجودی که اینان عمومًا مردمی درستکار می باشند، این واژگان در 
کنایه از نادرستی آنان بکار رفته است. با این تعبیر که ختنه شدن نشانی از 

ایمان و درستکاری تلقی می شده است.( 
تاریخچه و سنتها

ختنه در مصر باستان مرسوم بوده است. بعدها به دستور موسی همه مردان 
بنی اسراییل ختنه شدند. ختنه در ادیان یهودیت و اسالم واجب شد و از اصول 

تعیین کننده در اهل دین یا قوم بودن گردید. 
در ایران به صورت سنتی پسرها را در خردسالی ختنه میکنند و این کار توسط 
دالک انجام میشود. ختنه سوران جشنی است که در برخی جاهای ایران برای 

کودک ختنه شده میگیرند. 
گذاشتن حلقه پالستیکی

این روش، روش متداول ختنه کردن است. بدین ترتیب که حلقه پالستیکی 
را روی نوک آلت قرار میدهند و با نخ گره میزنند و ۵ تا ۷ روز آن را به همین 

حال نگاه میدارند. در نتیجه پوست جلو نخ نکروزه میشود و با حلقه پالستیکی 
میافتد. این روش را معموال قبل از سه ماهگی بکار میبرند. 

ختنه کردن با روش بریدن و دوختن
در صورتیکه عمل ختنه در یکی دو ماه اول صورت نگیرد، جراح بعد از سه ماهگی 

با روش بریدن و دوختن ختنه را انجام میدهد. 
ختنه و فعالیت جنسی 

تاثیرات جنسی ختنه موضوع مناقشه و بحث زیادی بوده است. انجمن پزشکی 
اطفال آمریکا، یک بررسی را خاطرنشان می کند که مردان بالغ ختنه شده 

مشکالت جنسی کمتری داشته اند )بنا بر این پژوهش: مردان ختنه نشده 
تجارب متنوعتری از لحاظ نوع شامل: رابطٔه جنسی دهانی دگرجنس خواهی فعال، 

رابطٔه جنسی دهانی دگرجنس خواهی منفعل، رابطٔه جنسی دهانی همجنس 
خواهی فعال، رابطٔه جنسی معقدی دگرجنس خواهی و خود ارضایی( بیشتری 

شرکت داشته اند. ولی در کنار آن خاطر نشان میکند که حساسیت آلت و 
همچنین میزان ارضای جنسی برای مردان ختنه شده، کاهش یافته است. به 

صورت متوسط ختنه طول آلت مردانه را نزدیک به یک سانتیمتر کوتاهتر میکند 
که قابل اهمیت است. 

یک پژوهش در سال ۲۰۰۷ نشان داد که حساسیت آلت جنسی در مردان ختنه 
شده به میزان قابل توجهی کمتر از مردان ختنه نشده است. در این پژوهش 

با نگاشت آزمون لمس آلت توسط نخ نایلونی این نتیجه به دست آمد که 
حساسترین نقطٔه آلت برای مردان ختنه شده، محل زخم باقیماندٔه از عمل 
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ختنه است )برش محل ختنه(. همچنین در مردان ختنه نشده، ۵ نقطه در غفله 
)پوستی که در ختنه برداشته میشود( وجود دارد، که از محل برش ختنه در 

مردان ختنه شده حساستر است و با تماس خفیفتری تحریک میشود. این ۵ 
نقطه معمواًل در ختنه برداشته میشوند. در مطالعٔه قدیمیتر انجام شده در سال 

۱۹۶۶ تفاوتی میان میزان حس غدد در آلت، بین مردان ختنه شده و ختنه نشده، 
یافت نشده بود. 

یک بررسی در سال ۲۰۰۲ بیانگر این موضوع بود که: »دستگاه جنسی مرد که 
دستنخورده و سالم باشد دارای هزاران گیرندٔه حسی بسیار حساس و همچنین 
پایانه های عصبی بسیار تحریک کننده )ارضا کننده( است که خیلی از آنها در 

ختنه از دست میروند، که باعث کاهش غیرقابل اجتناب احساس و شور جنسی 
در مردان ختنه شده است. آنها نتیجه گرفتند: آمیزش جنسی، وقتی مرد ختنه 

شده است، برای هردو جفت )یار( کمتر ارضا کننده است. 
فواید 

ختنه خطر انتقال اچآیوی هنگام رابطه جنسی را به میزان قابل توجهی )پنجاه 
تا شصت درصد( کاهش میدهد، به عبارت دیگر مردی که ختنه شده باشد در 

رابطه جنسی با زنی که اچآیوی دارد کمتر در خطر آلودگی به ویروس است. عالوه 
بر این ختنه خطر آلودگی به تبخال تناسلی )هرپس( را ۳۰ تا ۴۰ درصد و خطر 
آلوده شدن به گونه های خطرناک ویروس پاپیلومای انسانی )اچ پی وی( را که 

کانسروژن بوده با سرطان ربط دارد سی درصد کاهش می دهد. بررسی ها نشان 
می دهند که ختنه احتمال انتقال اچ آی وی از مرد به زن را کم نمی کند اما خطر 
ابتالی زنان به دیگر عفونت های آمیزشی چون واژینوز باکتریایی، تریکومونا و اچ 

پی وی )زگیل تناسلی( را کاهش می دهد. 
عالوه بر این دیگر بیماریهای آمیزشی و سرطان آلت تناسلی در افراد ختنه شده 
کمتر است و همین طور خطر سرطان گردن رحم در زنانی که شریک جنسی شان 

ختنه شده پایین میآید. مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماریهای آمریکا ختنه را 
یکی از راه های موثر در کاهش انتقال اچآیوی بخصوص در مردان غیر همجنسگرا 

میداند، اما میگوید شواهد نشان نمیدهند که ختنه در مردان همجنسگرایی 
که صرفا سکس مقعدی دارند خطر انتقال اچآیوی یا بیماریهای آمیزشی دیگر را 

کاهش میدهد. در پسر بچه ها، ختنه احتمال عفونت ادراری را کم میکند. 
عوارض 

مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماریهای آمریکا خطر ختنه ای را که با رعایت ضوابط 
پزشکی انجام شود اندک میداند. عوارض ختنه معموال خونریزی و التهاب است 
و عوارض جانبی شدیدتر بینهایت نادر هستند. در این پیشنویس احتمال ایجاد 
عوارض جانبی خفیف در نوزادان نیم درصد، در کودکان نه درصد و در بزرگساالن 
پنج درصد ذکر شده است. در مورد زمان ختنه کردن مرکز پیشگیری و مبارزه با 
بیماریهای آمریکا میگوید که ختنه در نوزادان و کودکان آسانتر و ارزانتر و کم 
خطرتر است، اما اگر ختنه تا دوران نوجوانی یا بزرگسالی به تعویق بیفتد، خود 

فرد هم میتواند در تصمیم گیری مشارکت کند. 
انجام بدون بیحسی ختنه میتواند یکی از زجر آورترین خاطرات ایام کودکی 

باشد. در این راستا دانشمندان به وسیله اندازه گیری تعداد ضربان قلب، فشار 
خون و سطح کورتیزول خون )هورمون ضداسترس بدن( دیده اند که نوزادی 
که بدون بیحسی ختنه میشود، درد زیادی را تحمل میکند و عالوه بر اهمیت 
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خود درد، این خاطره باعث میشود که نوزاد نسبت به سایر دردهای دیگر مثل 
واکسنهایی که بعدًا به کودک تزریق میشود، واکنش شدیدتری نشان دهد. 

بر اساس این یافته، انجمن اطفال آمریکا توصیه میکند که در حین انجام ختنه حتمًا 
باید نوزاد بیحس شود. انواع داروهای بیحسی مورد استفاده در حین ختنه عبارتند از: 

بی حسی زیر پریوستی آلت تناسلی، بی حس کردن عصب پشت آلت و استفاده از 
پماد و اسپری های حاوی بی حسی موضعی است. 
عفونتهای منتقله از راه جنسی و ایدز 

یافته های متضادی در مورد تاثیر ختنه شدن بر عفونتهای منتقله از راه جنسی 
مطرح شده است؛ و نیاز به انجام مطالعات دقیق تر و به کارگیری متدولوژی 

علمی و به دور از احساس در مطالعات آینده حس میشود. در مطالعات انجام 
شده مشخص شده که ریسک ابتال به سفلیس در مردان ختنه شده کمتر است. 
همچنین احتمال ابتال به عفونت اچ آی وی در مردان ختنه شده نسبت به مردان 

ختنه نشده کاهش مییابد. با این حال عادات رفتاری در ابتال به عفونت های 
آمیزشی فاکتورهای به مراتب قویتری هستند. 

عفونتهای مجاری ادراری 
سن شیوع عفونتهای ادراری در مردان زیر یکسالگی میباشد بنابراین بیشتر 

مطالعات انجام شده بر این گروه سنی تمرکز کرده اند. در مطالعاتی که در مورد 
این مساله انجام شده به خوبی نشان داده شده که ریسک عفونتهای ادراری 
در پسران ختنه کرده به مقداری در حدود ۳ تا ۷ برابر کمتر از میزان شیوع 

این عفونتهای در پسران ختنه نکرده است. اینطور بیان شده که در میان هر 
هزار نوزاد ختنه نشده ۷-۱۴ مورد عفونت ادراری طی سال اول زندگی به وقوع 

میپیوندد که این میزان در صورت ختنه شدن به ۱-۲ میرسد. 
گسترش جهانی ختنه 

در حال حاضر حدود یک سوم مردان دنیا بنا به دالیل بهداشتی و فرامین 
مذهبی ختنه میکنند. در امریکا ختنه نوزادان به صورت امری سنتی 

درامده است. ختنه شایعترین عمل جراحی است که روی نوزادان پسر 
انجام میشود. در آمریکا ساالنه ۵/۱ میلیون ختنه با هزینهای بیش بر 
۱۵۰ میلیون دالر انجام میشود. انجام دادن ختنه در آمریکای جنوبی و 

مرکزی، آسیا و بیشتر اروپا گسترٔه پایینی دارد. در کانادا ۴۸ درصد مردان 
ختنه کرده اند. گروه های مذهبی همچون یهودیان و مسلمانان انجام 

ختنه را توصیه میکنند. در آمریکا آمار درستی در دست نیست؛ ولی در 
بسیاری از جاها باالی ۴۵ درصد مردان ختنه شده اند که این اندازه در 

میان سفید پوستان باالتر بوده و در میان گروه هایی همچون سیاهان و 
اسپانیایی تباران پایینتر است. 

بهترین زمان ختنه 
اگر ختنه بعد از تولد یا در ماه های اول تولد انجام گیرد، اوال احتیاج 

به بیهوشی عمومی کودک نیست و با بیحسی موضعی انجام میگیرد. 
ثانیا هزینه زیادی برای خانواده نخواهد داشت. مخصوصا اگر بهداشت و 

نظافت بعد از عمل رعایت شود، محل ختنه زودتر التیام مییابد. اگر ختنه 
در ماه های اول تولد انجام نشود، در این صورت عالوه بر اینکه کودک 
را باید بیهوش کرد و ختنه نمود، هزینهای بر خانواده تحمیل میگردد و 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  182 

اثر بد روانی نیز بر کودک میگذارد. چون او در سنین کودکی )بویژه ۲ تا 
۳ سالگی( نسبت به حفظ آلت تناسلی خود حساسیت دارد و چه بسا 

ختنه را تنبیه پدر و مادر در حق خود میپندارد و این تصور کودک را آزرده 
میکند. مشکلی که ممکن است ختنه کردن در ماه های اول تولد بوجود 
آورد عبارت است از زخم شدن نوک سوراخ آلت که باید از پیدایش آن 
جلوگیری کرد. زخم شدن نوک سوراخ آلت نتیجه قنداق کردن نامناسب 

کودک است که موجب میشود آمونیاک تولید شده از ادرار کودک با 
مجرای ادرار در تماس نزدیک باشد. 

جنبه های بهداشتی 
تحلیلهای هزینه-فایدٔه ختنه تغییر کرده اند. بعضی در مجموع فایدٔه آن را 

بیشتر دیده اند. و بعضی هم ضایعات و عوارض آن را بیشتر یافته اند، و یکی 
هم نتیجه را اینگونه یافته است که فواید و خطرات آن برابرند و پیشنهاد داده 
است که میتوان برای ختنه کردن بر مبنای فاکتورهای غیر پزشکی و بهداشتی 

تصمیم گرفت. 
در آخرین بررسی که در سال ۲۰۱۲ توسط آکادمی پزشکان کودکان آمریکا منتشر 

شد، فوائد ختنه بیشتر از زیانهای ناشی از عمل جراحی )و نه سایر زیانهای 
روانی، یا مربوط به عملکرد جنسی( تشخیص داده شد. در عین حال این آکادمی 

انتخاب نهایی را بر عهده پدر و مادر گذاشت. 
موارد منع ختنه 

— اگر تنه آلت نوزاد در سطح پوست عانه قرار گرفته و درحقیقت آلت نوزاد در    
 چربی عانه فرو رفته باشد. 

— اگر آلت نوزاد بسیار کوچک باشد، یعنی کمتر از ۲٫۵ سانتیمتر طول داشته      
   باشد )آلت نوزاد سالم بین ۲٫۸ تا ۴ سانتیمتر میباشد(. 

— اگر پیشابراه به جای نوک آلت در زیر سر یا تنه آلت قرار گرفته باشد )یک  
ناهنجاری مادرزادی آلت( و پوست ختنه کامل تشکیل نشده باشد )در اصطالح       
عامیانه: نوزاد ختنه شده به دنیا آمده است(. این وضع یک نوع نابهنجاری          

 است و نوزاد به جای ادرار کردن به جلو به زیر ادرار میکند، در چنین موارد 
 کودک را نباید ختنه کرد بلکه باید در ۱۸ ماهگی با عمل جراحی خاص آلت او را  

ترمیم نمود. 
— اگر نوزاد مبتال به بیماریهای خونریزی دهنده مثل هموفیلی باشد. 

جنبه های اعتقادی ختنه 
یهودیت 

ختنه شدن در یهودیت بسیار مهم است. در هنگامی که خداوند در تورات با 
ابراهیم در سفر پیدایش فصل ۱۷ عهد میبندد به او میگوید که او و تمامی 

مردان در خانه او باید ختنه شوند. این ختنه شدن نشان دهنده عهد خداوند 
با ابراهیم و پیمان بین او و خداست. اهمیت ختنه در تورات به حدی است 

که خداوند به ابراهیم دستور میدهد افراد ختنه نشده را از بین خود طرد کند. 
غیریهودیان باید قبل از اینکه در عید پسح شرکت کنند ختنه شوند. ختنه 

نشدگان در تورات به عنوان افرادی که از نظر شرعی پاکیزه نیستند شناخته 
میشوند. ختنه شدن در چند جای تورات به صورت معنوی نیز به کار رفته است 
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و در مورد ختنه شدن قلب و گوش صحبت شده است. خود حضرت ابراهیم در 
کهولت به دستور خداوند و ابالغ جبرئیل، با ضربه چکش خود را ختنه نمود. 

»این عهد من است که تو نگهداری خواهی کرد بین من و بین نسل تو بعد از تو، 
هر مردی در بین شما باید ختنه شود؛ و این ختنه شدن در پوست آلت تناسلی 
خواهد بود و این نشان دهنده عهد بین من و تو است؛ و در روز هشتم تولد او 
ختنه خواهد شد، هر مردی در نسل تو، آنکه در خانه تو متولد شده است، و یا 
به وسیله پول از یک غریبه خریداری شده است و از نسل تو نیست. کسی که 
در خانه تو متولد شده است و یا با پول خریداری شده است باید ختنه شود؛ و 
عهد من در پوست تو عهدی دائمی خواهد بود؛ و مرد ختنه نشده که در پوست 
آلتش ختنه نیست آن روح باید از مردمش قطع شود زیرا او عهد مرا شکسته 

است. - عهد عتیق، پیدایش ۱۷:۱۰ -۴«. 
»در روز هشتم پوست آلت تناسلی باید ختنه شود. - عهد عتیق، سفر الویان ۱۲:۳«. 

از این رو تمامی فرزندان مذکر یهودی بر اساس دستور خداوند در روز هشتم 
ختنه میشوند. این عمل توسط فردی به نام موهل انجام میشود و مراسم آن 

بریت میاله نام دارد. بر اساس شرع یهودی غیریهودیان نیاز به ختنه شدن 
ندارند و تنها الزم است از قوانین هفتگانه نوح پیروی کنند. 

مسیحیت 
امروزه بیشتر مسیحیان نسبت به ختنه شدن بیتفاوت هستند و نه آن را 
توصیه کرده و نه ممنوع میکنند. در ابتدای مسیحیت بحث زیادی در مورد 

ختنه شدن وجود داشت. این بحث به این دلیل بودن که عیسی و حواریون او 
همه یهودی زاده بوده و ختنه شده بودند؛ ولیکن بعد از عیسی به تدریج دین 

او در بین غیر یهودیان گسترش یافت و سئوال این بود که آیا این غیریهودیان 
احتیاج به تبعیت از قوانین یهودی دارند تا مسیحی شوند یا خیر. در شورای 
اورشلیم در سال ۵۰ میالدی تصمیم گرفته شد که غیریهودیان نیازمند ختنه 

شدن و تبعیت از قوانین یهودی نیستند. شرح این ماجرا در کتاب اعمال رسوالن 
آمده است. پولس حواری نقش مهمی در این تصمیم داشت. بعضی اعتقاد 

دارند تصمیم شورای اورشلیم بر اساس قوانین هفتگانه نوح بوده است. 
در اسالم 

در اسالم ریشه ختنه شدن به صورت کامل مشخص نیست. در قرآن هیچ مطلبی 
در مورد ختنه شدن بیان نشده است و تنها اشاره ها به آن در حدیث است. از 
این رو بعضی علما اعتقاد دارند ختنه شدن توصیه شده ولیکن اجباری نیست؛ 
ولیکن بعضی دیگر اعتقاد دارند که از آنجا که قرآن مسلمانان را وارث ابراهیم 
میداند ختنه شدن بر اساس عهد خداوند با او اجباری است. در اسالم معموال 
ختنه شدن در سنین باالتری نسبت به یهودیت که در آن ختنه شدن در روز 

هشتم انجام میشود صورت میگیرد. در ایران معموال ختنه شدن در بین سنین ۵ 
و ۶ سالگی صورت گرفته و تا زمان بلوغ تمامی مردان مسلمان باید ختنه شوند. 

در قدیم اصطالحی بود به نام »سنت کردن« در معنای ختنه که ناظر به انجام آن 
عمل بنا به سنت پیامبر اسالم بود. 

مقایسه ختنه در یهودیت و اسالم 
مبنای این مقایسه اعتقادات یهودیان در باره ختنه ذکور و معتقدات مسلمانان 
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در این باره است. براساس دین یهود ختنه نوزادان پسر یک فرمان الهی است 
که در کتاب مقدس )کتاب پیدایش فصل ۱۷( تصریح شده است. براساس 

این بخش از کتاب مقدس خداوند به ابراهیم امر کرد خود و فرزندان ذکور او 
در همه اعصار ختنه شوند. ختنه برای همه پسرانی که در خانه یهودی متولد 

میشوند، فرزندان پسر بردگان آنها و همچنین هر پسری که توسط آنها خریداری 
شود الزامی است. خداوند بنا به روایت یهودیان در کتاب مقدس میفرماید: 

هرکس که ختنه نشود عهد مرا شکسته است و از مردم خود جدا شده است 
)منظور، احتمااًل، ضرورت طرد وی از جامعه یهودی است(. در مقایسه قران کتاب 

مقدس مسلمانان هیچ اشارهای به ختنه یا وجوب آن ننموده است. ختنه 
پسران سنت پیامبر اسالم محسوب میشود و احادیثی در تایید آن وجود دارد. 

براین اساس برخی علمای مسلمان آنرا واجب و برخی دیگر آنرا در حد یک توصیه 
میدانند. 

همه نوزادان پسر، براساس آئین یهود، در روز هشتم تولد باید ختنه شوند. در 
اسالم زمان خاصی برای ختنه ذکر نشدهاست. اما ظاهرًا ترجیح با ختنه در سنین 

کودکی است. 
براساس آئین یهودیت هر مردی که به دین یهود درآید باید ختنه شود. در 

اسالم چنین شرطی برای تازه مسلمانان وجود ندارد؛ مگر اینکه نظرات شخصی 
اعمال گردد. 

یهودیان ارتدکس معتقدند اگر مذکر یهودی از دنیا برود و ختنه نشده باشد. 
ابتدا باید جنازه وی ختنه شده و سپس به خاک سپرده شود!

روحانیون یهودی انواع جدید ختنه را که با کمک داروی بیهوشی و بدست پزشک 
متخصص انجام میشود جایز نمیدانند و معتقدند ختنه باید به روش سنتی 

و بدست موهل ها که در جوامع یهودی اینکار بدانان سپرده شده انجام شود. 
دولت سوئد در سال ۲۰۰۱ ختنه را تنها هنگامیکه تحت نظارت یک پزشک و با 
استفاده از داروی بیهوشی انجام شود مجاز دانست. کنگره جهانی یهود به این 

تصمیم دولت سوئد اعتراض کرد و آنرا اولین محدودیت حقوقی برای انجام 
فرائض مذهبی یهودیان در اروپا از زمان نازیها دانست. 

در دوران نازیها - و بطور کلی در تمام تاریخ یهودی ستیزی - بهترین روش 
تشخیص یهودی بودن شخص، این بوده که وی ختنه شده باشد. 

نگاهی به کامنت ها
— خانم همکار محترمی نظری ایمونولوژیک به شرح زیر داده اند که 

سپاسگزاریم: 
»چون مقدار IgG در سرم بزرگساالن چون زنان باردار نسبت به IgM خیلی 

بیشتره، لذا نوزاد مثاًل یک ماهه نسبت به سه ماهه ایمنی قوی تری داره )ایمنی 
هومورال(؛ چون IgG3 را از مادر گرفته و به مرور که آنتی بادی مادر در بدن نوزاد 

کم می شه نوزاد آرام آرام شروع به آنتی بادی سازی می کنه. به یاد داشته 
باشیم که بعضی از متخصصین این مسئله را در زمان ختنه در نظر می گیرند که 

یا خیلی زود انجام بشه یا بعد از شش ماهگی تا احتمال عفونت کمتر بشه.«. 
— تمام پنیس دارای سنسورهای مورد نیاز برای انزال نیست و تنها کله گی آلت 

تناسلی )گالنس( دارای این نوع گیرنده میباشد. در شخص ختنه نشده هم 
Foreskin )غلفه - پیش پوست( کنار رفته گالنس براحتی در تماس سکسوئل 
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قرار می گیرد. البته یک هم نکته هست که در ختنه طول پنیس به تفاوت 
چندین سانتیمتر کم می شود و »چنانچه خللی در اینترکورس و ارگاسم 

هماهنگ هم ایجاد نکند، در Fertilisation )لقاح( مؤثر است و بنا به پاره ای 
پژوهش ها در نوع جنس جنین هم بی تأثیر نیست. بطوریکه هرچه اجاکولیش 

)انزال( عمیق تر باشد، احتمال پسر شدن جنین بیشتر است.«
—  دوست گرامی؛ تشخیص ضرورت انجام ختنه بهتر است بنا به نظر پزشک اطفال 

باشد. در فرض عدم ضرورت پزشکی یا علی السویه بودن آن، بعد اجتماعی و رفتار های 
آتی کودک حائز اهمیت و تعیین کننده است. تصمیم گیرنده چنانچه شما هستید باید 

سالمت رفتارهای جنسی کودکتان را در بزرگسالی تضمین کنید!؟
واژگان: 

—  سنت کردن: )مص مرکب( ختنه کردن. ختان. بریدن. ختن: و طاهر را سنت 
کردند اندر سنه ٔ ست و سبعین و مأتین )تاریخ سیستان( - برگرفته از لغتنامه 

دهخدا. 
—  در قاموس کتاب مقدس آمده: ختنه، یکی از رسوم مشهور دین یهود می 
باشد و آن بریدن گوشت غلفه هر فرزند نرینه است که هشت روز از تولدش 
گذشته باشد و این مطلب نشانه عهدی است که خداوند در میانه ابراهیم و 
ذرّیه او گذارده. و فورًا خود و همگی اهل بیتش ختنه شدند. )قاموس کتاب 

مقدس( — برگرفته از لغتنامه دهخدا. 
نگاهی گذرا به ادبیات پارسی

حکایت - ترسا بچه ای مسلمان شد. حاکم فرمود تا وی را ختنه کردند و تا صبح 
در وثاق خویش با وی به امر خیر مشغول شد. روز بعد پدر فرزند را بدید و 

پرسید: مسلمانی را چگونه یافتی؟ پسر گفت: مسلمین قومی غریبند؛ روز آدم 
می برند و شب وی می درند. 

g ».موالنا نظام الدین عبیداهلل زاکانی — رساله دلگشا«

فرد در اسالم، چه راستین و چه غیر آن، بى حقوق و بى حرمت 
است. زن در اسالم برده است. کودک در اسالم در رده احشام است. 

عقیده آزاد در اسالم معصیت است و مستوجب عقوبت است. 
موسیقى فساد است. سکس، بدون جواز و بدون داغ مذهب بر کپل 

مرتکبینش، گناه کبیره است. این دین مرگ و خون و عبودیت است. 
راستش همه ادیان همینند، اما بیشتر ادیان را بشریت آزاد اندیش و 

آزادیخواه در طول صدها سال در قفس کرده است. این یکى را هرگز 
نگرفتند و مهار نکردند. چرخ مى زند و نکبت مى آفریند.

منصور حکمت
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با آمدن اسالم، شعر مجبور شد از تفکر جدا شود
  گفتگو با ادونیس شاعر بزرگ سوری:  به نقل از روزنامه ]لیبراسیون[ 

 چاپ فرانسه، آوریل 2015 ، ترجمه فواد روستائی

 با درگذشت محمود درویش، شاعر فلسطینی، ادونیس آخرین صدای رسای شعر 
عرب و فراتر آز آن یکی از شاعران بزرگ عصر ماست. ادونیس از سیزده سالگی، 
زمانی که هنوز پسرکی ژنده پوش و به رغم آن بلند پرواز بود، در شعر زندگی می 
کند. شعری که از نظر او »ماهیتی تراژیک« دارد و همواره آن را به فلسفه پیوند 

زده است. ادونیس در شعر خود از خدا، جنگ و صلح، سکس، مستی و جنون 
سخن می گوید. شاعر که در سال ۱۹۳۰ در یک دهکدۀ فقیر نشین علوی های 

سوریه چشم به دنیا گشوده است، خیلی زود سوریه را ترک می کند و ابتدا در 
بیروت و از سال ۱۹۸۵در فرانسه مستقر می شود چرا که بر این باور است که 

زیستن در سوریه »افق های پیش روی او را می بندد.« از هفده سالگی تخلص 
ادونیس را برای خود بر می گزیند و تأکید می کند که » این تخلص مرا از نامم 

علی و تعلقی اجتماعی که در انسداد مذهب زندانی است رها می کند.« از آن 
زمان تا کنون، ادونیس از زیر پا نهادن ممنوعه ها و شکستن تابوها باز نایستاده 
است. به خاطر اعالم این مطلب که »یهودیان جزئی از تاریخ خاورمیانه هستند« 

از اتحادیۀ نویسندگان عرب اخراج شده است. سوریه برای او به »زخمی باز« 
تبدیل شده است: »پاهایم را از سرنوشت حلب بیرون می کشم. اینک راه های 

من و اینک پایان کشور. در جراحت خویش فرو می روم و زبان در کام می کشم 
بدان سان که گوئی قلبم در زیر سنگینی بار خانه ام له شده است.« 

فکر می کنید که مخالفان بشار اسد تندی ها و خشکی های شما با انقالب 
سوریه را زیاده از حد سرزنش کرده اند؟

— بدبختانه آن چه در سوریه روی داده نه یک انقالب بل نبردی برای قدرت و 
رویاروئی منافع است. از این رو، اپوزیسیون سوریه در تراژدی کنونی مسئولیتی 
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عظیم دارد. آنان که از من انتقاد می کردند، امروزه با من تماس می گیرند، تا به من 
بگویند که حق با من بوده است. در تمامی رویدادهائی که انقالب های عربی خوانده 

شدند و من نیز در ابتدا از آن ها در متون متعدد پشتیبانی کردم جای یک چیز اصلی 
و بنیادین یعنی گسست از اسالم سازمان یافته و نهادینه شده خالی بوده است. 

آن چه که در جهان عرب می گذرد انقالب نیست. در سوریه، اپوزیسیون 
هیچگاه واژۀ »الئیسیته« را بر زبان نیاورده است. گوئی حتی از تلفظ این واژه 

بیمناک است. من نمی توانم انقالبی را تصور کنم که در آن برای انقالبیون جدا 
کردن دین از دولت، اندیشیدن به شهروندی، جایگاه زن و آزاد ساختن او از یوغ 
فقه در کانون مطالبات نباشد. من نمی توانم در تظاهراتی شرکت کنم که نقطۀ 
عزیمت تظاهرکنندگان یک مسجد باشد. باید علیه مذهب انقالب کرد نه با آن. 

من هیچ گونه مخالفتی با مذهب به عنوان یک تجربۀ شخصی ندارم به شرط آن 
که فرد مؤمن نخواهد دیگران را به این تجربۀ شخصی متعهد کند. 

جهان عرب را امروز چگونه می بینید؟
—  تمدن ها در طی طریق خود از یک دور پیروی می کنند. تمدن های سومر، 

بین النهرین، یونان، دنیای التین و هر تمدن دیگری از میان رفته و ناپدید شده 
اند. امروز نوبت به اعراب در مقام صاحبان یک تمدن رسیده است. دیگر جهانی 
به نام جهان عرب وجود ندارد چرا که از نیروی محرکه ای حیات بخش، پروژه ای 

جمعی و بعدی انسانی خبری نیست. البته من از قدرت ها و نهادها حرف می 
زنم زیرا افرادی هنوز هستند که نباید آنان را با توده ها یکی گرفت. زمانی که 
به اعراب به عنوان افراد می نگرید، با افرادی ممتاز و واال رو به رو می شوید. 
به عنوان مثال من از اقامت در عربستان سعودی ممنوع شده ام اما در میان 

بهترین دوستانم شماری از شهروندان سعودی به چشم می خورند. 
نگاه اسالم به شاعر دقیقًا چگونه نگاهی است؟

—  دو سنت بزرگ در جهان عرب وجود دارد: شعر و مذهب. ترتیب این دو نیز 
همین ترتیب است چرا که شعر پیش از اسالم وجود داشته است. به همین 
خاطر، مناقشه ای میان مذهب و شعِر پیش از اسالم که مدعی بیان حقیقت 

بوده به وجود آمده است. ازسوی دیگر، پس از نزول قرآن، شعر دیگر نمی تواند 
مدعی بیان حقیقت باشد. در همین حال، قرآن هم شاعران را آماج انتقاد و حمله 
قرار می دهد و می توان این امر را در سورۀ »شعرا« دید. همان گونه که افالطون 

خواستار اخراج شاعران از مدینۀ فاضلۀ خود شده است. 
به این ترتیب، با آمدن اسالم شعر مجبور شد که از تفکر جدا شود و تنها حقی که 

برای شاعر می ماند ابراز احساسات و عواطف اوست. از این لحظه به بعد، اعراب نمی 
توانند تصور شاعری را در مٌخیلۀ خویش داشته باشند که در عین حال متفکر هم 

باشد چرا که دیگر عادت ندارند شعری را بخوانند که هم شعر باشد و هم یک فکر. 
برای آنان شاعر تنها یک خنیاگر یا ترانه خوان است. این در حالی است که هیچ 

کس چنانچه متفکر بزرگی نباشد شاعر بزرگی نخواهد بود. با توجه به این امر، نمی 
توانیم شاعر بزرگی پیدا کنیم و مدعی شویم در آن واحد هم متفکر بزرگی است و 

هم مسلمان است. من فقط »الِنٌفری«** را از این قاعده مستثنی می کنم. 
 پس موالنا، عطار، نظامی؟

—  موالنا را نه به عنوان شاعر بل به عنوان متفکری می شناسند که افکار خود را با 
واژگان و الفاظی شاعرانه بیان می کند. شاعران بزرگی چون حالج، ابونواس، المتنبی 
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و شاعران بسیار دیگر چهره های رد و امتناع هستند. عرفان آنان گسستی از اسالم 
سازمان یافته و نهادینه شده است که در زمان آنان در قدرت بوده و هنوز هم 

هست. بزرگ ترین شاعران اعتقادی به مذهب ندارند. این را نیز می دانیم که اسالم 
بر خالف مسیحیت که به نوعی یک ضد- قدرت است، دارای این ویژگی است که به 

مثابه قدرت و نهاد پای به عرصۀ وجود گذاشته است. اسالم نخستین ایدئولوژی 
است که از شعر برای دفاع از ایده های خود استفاده کرده است. همان گونه که 

فاشیسم و کمونیسم کردند. 
به همین دلیل است که شعر در فاصلۀ زمانی میان دوران محمد و امویان با یک دورۀ 

انحطاط رو به رو بود. بعدها، عباسیان در بغداد با تقویت این فکر که شعر باید در خدمت 
پیامبر باشد شعر را از یک دورۀ بیداری برخوردار کردند. این دوره تا سقوط و انحطاط 

نظامی عباسیان در اثر حملۀ مغول و سقوط فرهنگی شان در پی قدرت گیری عثمانی ها 
ادامه داشت. از این رو، ما عرب ها دورۀ مدرنیتۀ شعر خود را پشت سر گذاشته ایم. در 

جهان عرب شاعرانی را نمی یابیم که چون ماالرمه یا رمبو زبانی کاماًل نو برای شعر آفریده 
باشند. زبانی که مثاًل از پِس بیان مناقشه و رویاروئی شهر و بیابان برآید. من به نوبۀ 
خویش، همواره رؤیایم این بوده که به زبانی شعر بنویسم که مبتنی بر آن چه سنتی 

است نباشد ولی مبٌین یک جهان بینی باشد که کل شناخت و معرفت را در برمی گیرد. 
چنین انگیزه ای انگیزۀ کارهای گرافیک شما بوده است؟

—  این کارها دنباله و امتداد شعر من است. این آثار شیوۀ دیگری از نگریستن 
من به انسان و اشیاء، به انسان و جهان است. در جهان عرب سنت بیش از حد 

نیرومند است. کاری متفاوت حتا در چهارچوب سنت همیشه مخالفت ها را بر 
می انگیزد. اگر کاری که می کنید منشاء وریشه ای داشته باشد این منشاء یا 
ریشه به نحوی از انحاء با سنتی مرتبط با قرآن گره می خورد. این امر در مورد 

شعر کاماًل صادق است. در تئاتر، در تصویر و در رمان بسی آزادتریم. 
به این ترتیب اسالم و مدرنیته با هم ناسازگارند؟

—  اسالم بر سه دگم یا جزم استوار است. نخست این که پیامبر اسالم خاتم االنبیاست. 
دوم این که حقایقی که پیامبر آورده است غایت حقایق اند و حقیقت دیگری جز آن ها 

وجود ندارد. سرانجام این که انسان حق ندارد در این حقایق دخل و تصرفی کند. وظیفۀ 
او اطاعت و عمل است. اگر با این منطق به جلو رویم می توانیم بگوئیم خدا هم دیگر 

حرفی برای گفتن ندارد چرا که همه چیز را به آخرین پیامبر منتقل کرده است. 
به رغم این ها، انسان در مرکز همۀ آثار شما قرار دارد. 

—  جهان بدون انسان فاقد معناست. انسان شاید هیچ است اما این هیچ درعین 
حال همه چیز است. هویت پیش از موجود مذهبی موجود انسانی است. و انسان با 

آفرینش و خلق آثار خویش به خلق هویت خود دست می زند. مذهب هویت آفرین 
نیست. مذهب از گذشته می آید حال آن که هویت رو به سوی آینده دارد. وزن 

مذهب چیزی جز سٌدی در راه فکر کردن به آینده نیست. ابوالعالء مٌعری*** پیش از 
ما گفته است که »دو گونه انسان در روی کرۀ زمین وجود دارد: آنان که دین ندارند، 

و آنان که دین دارند اما از عقل بی بهره اند.« حال برگردیم به شاعران عارف. اینان 
چهره هائی هستند که هویت را متحول کرده اند. فکر و اندیشۀ آنان این است که 
»غیر« یا »دیگری« یک بعد سازندۀ »من« است و »من« بدون »غیر« وجود ندارد. به 

محض آن که »غیر« وجود دارد تٌکثر به وجود می آید. حال آن که اسالم سازمان 
یافته و نهادینه شده هیچ جائی برای »غیر« یا »دیگری« قائل نیست. 
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یک شاعر بزرگ چگونه موجودی است؟
—  شاعران بزرگ ترجمان جهانند. از این رو، شعر پیشاپیش ما راه را روشن می 

کند و شعریت از شعر فراتر می رود. ولی شعر هیچ گاه نباید یک »وسیله« 
باشد. شعر متعهد به پشیزی نمی ارزد. شعر باید جائی برای دیدار میان 

آفرینندۀ شعر و مردم باشد. خوانندۀ شعر نیز به نوبۀ خود آفریننده است. 
خواننده تنها یک دریافت کننده یا گیرنده نیست چرا که خواندن مستلزم تالش 

و کوششی بزرگ است. 
ولی امروز یک بحران نوشتار وجود دارد و این بحران نه در جبهۀ آفرینش که در 

جبهۀ مخاطب است. برای یک رمان یا یک سینمای بزرگ مخاطبی پیدا نمی شود. 
واکنش تان به تخریب آثار باستانی اعراب توسط گروه های اسالم گرا چیست؟

—  احساس می کنم که تحقیر شده ام. چگونه می توان تصور کرد که یک موزه 
دشمن مذهب است؟

…

*علی احمد سعید ِاسبر )ادونیس( زادۀ دهکدۀ علوی نشین قصابین در سوریه 
است. به گزارش روزنامۀ لیبراسیون از حدود بیست سال پیش در کنار شعر به 
نقاشی به شیوۀ کالژ یا »تکه چسبانی«، البته در خلوت خویش و بی سر وصدا، 

سرگرم بوده است. در حال حاضر نمایشگاهی از این آثار در نمایشگاهی درپاریس 
تا دهم ماه مه برپاست. لیبراسیون به همین مناسبت چهار صفحۀ کامل از 

شمارۀ روز شنبه بیست و پنجم آوریل خود را به شعر و نقاشی او اختصاص داده 
و با او به گفتگو نشسته است. شماری از اشعار ادونیس در ایران به زبان فارسی 

ترجمه شده است. 
 **محمد ابن عبدالجبار ِنٌفری صوفی و عارف مسلمان زادۀ شهر ِنٌفر )نیپور پیشین( 

در بین النهرین. تاریخ در گذشت او را در منابع مختلف سال های ۳۴۴، ۳۵۴ و 
۳۶۶هجری قمری ذکر کرده اند. 

 ***شاعر و فیلسوف نابینای سوری زادۀ سال ۳۶۳، در گذشته به سال ۴۴۹ 
  g  .هجری قمری(. ادونیس آثاری از او را به زبان فرانسه ترجمه کرده است(

صریح و روشن بگویم: من مسلمان نیستم. من هیچوقت جرم ارتداد را 
نپذیرفته ام چون هیچگاه بعنوان یک انسان بالغ و عاقل در زندگى ام هیچ 

نوع اعتقاد دینى را برسمیت نشناخته و اعالم نکرده ام. کسى نمى تواند 
نسبت به عقیده اى که هیچوقت نداشته، مرتد شود و بخاطر آن مجازات 

شود. بسیارى از مسلمانانى که مورد احترام من هستند، از این مساله که به 
محض تولد به اسالم متعلق مى شوند و اگر تصمیم گرفتند آن را برنگزینند 

مرگ در انتظارشان خواهد بود، وحشت خواهند کرد.
سلمان رشدى
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 آرامش دوستدار: ما در اسالم پیر 
و فرتوت شدیم ... 

گزارش آزاده کریمی از سخنرانی آرامش دوستدار در برلین

کیهان لندن ـ روز جمعه ۲۰ ماه مه جلسه سخنرانی دکتر آرامش دوستدار 
فیلسوف و روشنفکر ساکن آلمان با بررسی یکی از نظریات وی با عنوان »امتناع 

تفکر در فرهنگ دینی« در خانه ادبیات برلین برگزار شد. 
به گزارش کیهان لندن، دکتر آرامش دوستدار یکی از فالسفه معاصر ایرانی 

است که نظریه هایش درباره دین و فرهنگ دینی در ایران همواره با واکنشها و 
بحثهای بسیاری روبرو بوده است. 

دوستدار در تازه ترین سخنرانی خود که به ابتکار و میزبانی انجمن فرهنگی 
دهخدا در شهر برلین برگزار شد، به بررسی یکی از مهمترین نظریات خود 

»امتناع تفکر در فرهنگ دینی« پرداخت. این نظریه که در قالب کتابی با همین 
نام در سال ۱۳۷۳ منتشر شد به گفته وی نتیجه ۲۰ سال تحقیق و تالش 

اوست. 
آرامش دوستدار که همواره جلسات سخنرانی پرچالشی داشته، در آغاز سخنانش 
از حاضران در سالن خواست تا در مواجهه با نظریهاش مقاومت به خرج ندهند و 

به سخنانش تا انتها توجه کنند. 
دین و عرفان علیه اندیشیدن

سپس دوستدار به بررسی تئوری خود پرداخت و گفت: زمینه اصلی رسیدن 
به این نظریه مغایرت اندیشیدن با اعتقاد و از جمله با عرفان بود که مدتی 

خودم شیفتگی اش را در شعر بخصوص در موالنا داشتم. وی گفت: آنچه من از 
فرهنگ میفهمم و تعریف میکنم عبارت است از یک تمامیت بنیادیست که در 
چهره های گوناگون و عمدتا هماهنگ، جلوه های فردی یا جمعی یک ملت را در 
گذشت زمان به گونه ای متبلور میکند که در هر حال حاضر بتوان پیشینه اش 
را در آن منعکس دید. به گونه ای که مثال فرهنگ دوران شاه یا دوران کنونی را 

بتوان پیشینه و ریشه هایش را نشان داد. چنین مفهومی از فرهنگ میتواند در 
تخصیص اش به جامعه ای معین اطالق گردد و آن را از نظر فرهنگی از جوامع 

خویشاوند و بیگانه متمایز نماید. 
دوستدار افزود: مثال فرهنگهای خویشاوند در تمامیت مشترک اند و از طریق 

خصوصیاتشان میتوان آنها را باز یافت. به طور مثال اروپاییها بنیادهای 
فرهنگیشان در یونان و روم است که در واحدهای کوچکتر تقسیم شده است. 
گروه های فرعی نیز خصوصیات خودشان را دارند که حتی در یک خانواده هم 

میتوان آنها را یافت. اما تمامیت کشورهای اسالمی متفاوت است و فرهنگ این 
جوامع مطلقا دینی است. 

دوستدار خاطرنشان کرد: دین بحثی است که وقتی در بزرگترین و کوچکترین 
واحدهای فرهنگی مستولی باشد کسی نمیتواند پایش را از گلیم اش بیشتر 
دراز کند. البته این موضوعی نسبی است ولی هر چه نسبت به فرهنگ های 

جانبی اسالمی گزاره های بیشتری داشته باشیم، تسلط دین کمرنگتر می شود. 
ولی اسالم استیالی فرهنگی مطلق دارد و فقط مربوط به دوران جمهوری اسالمی 
نیست که تمامیت فرهنگ، اسالمی و ایران، اسالمی شده است. یعنی سرزمینی 
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که ۱۴۰۰ سال این دین در آن حاکم بوده به معنای مطلق بوده و حداکثر در دوره 
هایی گشایش هایی شده ولی اجازه حرکت اندیشه با آزادی داده نشده و روند 
آزادی که تنها با پرسش و پرسیدن میسر میشود، ممکن نشده است. جایی که 

دین استیالی مطلق دارد، تمامیت فرهنگی هم دینی است. 
این فیلسوف، عرفان را نیز سد راه حرکت فلسفه و تعقل دانست و گفت: یک 

عده در قدیم پرسشهایی را مطرح کردند ولی دیگر پیش نرفت و فلسفه را نابود 
کردند. ما مگر چند فیلسوف داریم، ابن سینا و فارابی و مالصدرا که آنها هم 

فلسفه را از نگاه عرفان میدیدند. 
چطور میتوانیم ادعا کنیم ایرانی هستیم؟

او با طرح یک سوال گفت: واقعا ما چطور میتوانیم خودمان را ایرانی بنامیم در 
حالی که دینی در ۱۴۰۰ سال پیش آمده و با همه نیرو همه چیز را، ملیت و دین 
و دولت را، از بین برده است. همین تخریبی که توسط جمهوری اسالمی از درون 

رخ داده، آن موقع از سوی نیروی خارجی اعمال شده است. یعنی دین خودشان 
را تحمیل و ملیت را مخدوش کرده اند و تمدن را از طریق شریعت و اسالم و 

قوانین اسالم از بین برده اند. 
دوستدار گفت: بین ایرانیان ۱۴۰۰ سال پیش و ایرانیان پس از اسالم تفاوت 
است. ما چنان در دل اسالم پیر و فرتوت شده ایم که اثری از ما باقی نمانده 
است. ما در خدمت اسالم فرسوده شدیم و از کار افتادیم. دوران جوانی ایران 

قبل از اسالم و دوران پیری اش دوره اسالمی اش است. ۱۴۰۰ سال دوران پیری و 
فرتوتی ماست. 

او به تفاوت حمله اعراب و مغول به ایران اشاره کرد و گفت: مغولها اعتقاد 
مشخصی نداشتند تا دین، امر و مرجعی خارجی را به کشورهای تحت تصرفشان 
تحمیل کنند. آنها ویران میکردند تا با ترس و ارعاب مسلط شوند ولی اسالم با 

تحمیل اعتقادات، ما را از درون ویران و زیر و رو کرد. 
این فیلسوف در پاسخ به سوال یکی از حاضران که پرسید چرا در آثار وی با 
دیده تردید به فیلسوفان ایرانی نگاه میشود گفت: وابستگی آنها به اسالم و 
عدم تخطیشان از قوانین اسالم موجب میشود تا از قدر فیلسوفی آنها کم 

شود. کانت هم مسیحی بوده است ولی در هیچ تئوری کانت نمیتوان رد پای 
مسیحیت را دید و این دین صرفا اعتقاد شخصی وی بوده است ولی ابن سینا از 

اسالم تخطی نمیکند و در ابتدای کتابش مدح محمد را میگوید. 
دوستدار در پاسخ به برخی از حاضران که درباره »راه حل« میپرسیدند گفت: شما 

۱۴۰۰ سال است که مسلمان هستید و نمیتوان این مسئله را با یک کتاب حل 
کرد ولی میشود حدس زد که اگر جنبشهایی به وجود آید که بتوانند اسالم را از 

زندگی عمومی مردم حذف کنند آن وقت شاید بتوان امیدی داشت که البته این 
هم اوال باید عناصر چنین جنبشی را بشناسند و دوم مرد میدان باشند. 

او همچنین گفت: ما معضل نیاندیشیدن داریم، چون در فکر کردن آزاد نیستیم 
و برای همین مشکل فکر کردن داریم. ما پیش از اسالم هم کشور دینی بودیم 

ولی زرتشت از محمد سنجیده تر است. او از خدا کمک و همفکری میخواهد 
ولی محمد میگوید خدا به من این را امر کرده است که شما باید انجام دهید! 

جای چون چرا و پرسش نمیگذارد. 
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باید قدما را به پرسش کشید. 
او افزود: ما نیاز به تفکر بدون سرپرست داریم. هنوز هیچ از خودمان نداریم و 
به قدما نگاه میکنیم. هزار کتاب در مورد حافظ داریم ولی هرگز او را به چالش 

نکشیده ایم که آیا حرف درستی زده است یا نه. ما با قدمای خودمان کشمکش 
و طرح سوال نداریم و این نشان از عدم پرسش است و مادام که قدما را به 

پرسش نکشیم، راهی هم نیست. 
دوستدار درباره روشنفکری دینی و طرح مسائل جدید در دین گفت: اینها همه 

بازی است و هیچ تغییری صورت نمیگیرد، حتی با خاتمی که روشنفکر به اصطالح 
رئیس جمهور بود. ما این جنس آخوندها را نمیشناسیم. اینها جنس خاصی دارند 

و مثل گربه مرتضی علی میمانند. راه ما مدارا یا غیرمدارا با اینها نیست. ما باید 
راهمان را جدا کنیم، باید راه خودمان را برویم، باید به ریشه آنها زد. 

او ادامه داد: مسئله آدمهایی مثل کدیور و سروش نیستند که هیچ اهمیتی 
ندارند. قدما مهم هستند. اسالم را باید جدای از منعیاتش از طریق در افتادن با 
قدما نشان داد. چون قدمای ما به نحوی اسالم را تایید کردند. اسالم یک فرهنگ 

هزار تکه است که شاخه اندکی از آن در جمهوری اسالمی است. در افتادن با 
حافظ مهم است، دیوانی که ۸ قرن پیش نوشته شده و هیچ حاصلی نداشته و 

فقط ظرافت زبانی است ولی اندیشه نیست. این قدر مسئله هست که در افتادن 
با سروش و کدیور اتالف وقت است. مثال شیفتگی ما نسبت به عرفان یکی از 

آنهاست و ناشی از هیوالیی چون موالناست. او ۶۰ هزار بیت غزل گفته، ۳۰ هزار 
بیت مثنوی و این سوال را کسی مطرح نکرده که چطور و چرا یک آدم نشسته و 

این همه شعر گفته و در این حجم از شعر چه چیزی میتواند نهفته باشد؟!
در راه فلسفه و اندیشیدن

آرامش دوستدار که دکترای فلسفه خود را از کشور آلمان اخذ کرده، در آغاز 
سخنانش با بیان تاریخچه ای از زندگی خود گفت: در کودکی شاگرد خوبی در مدرسه 
نبودم، در دبیرستان و دانشگاه هم درسخوان نبودم. عالقه ام به خواندن رمان بود و 
درس را جدی نمیگرفتم. وقتی زبان فرانسه را آموختم، کتابهای پلیسی می خواندم 

و کمی هم نویسندگان ایرانی مانند صادق هدایت هم میخواندم. 
او کتاب »سیر حکمت در اروپا« نوشته محمدعلی فروغی و »مرگ سقراط« ترجمه 

محمدعلی فروغی را راهنما و عنصر برانگیزاننده خود در هدایت عالقه اش به 
فلسفه دانست و گفت: در آن دوران کافه نشینی هم میکردم، و به سینما و 
موسیقی کالسیک هم عالقه زیادی داشتم و نقاشی هم میکردم. به موازات 

سیر حکمت با عرفان و شعر هم دمخور بودم و مغایرتی در آنها نمیدیدم ولی 
بعدها تعجب کردم که چطور این اتفاق افتاده بود. 

دوستدار شاخص های فرهنگی آن دوره را به دو دسته افراد وفادار به علوم عهد 
قدیم و افراد پیشرفته تر و مدرن تقسیم کرد و افزود: آدمهای مدرن با رمان 

غربی سر و کار داشتند و ترجمه میکردند و نقد مینوشتند. در همین دوران 
مجالتی مثل سخن، اندیشه هنر و علم و زندگی برای من خوراک بود تا اینکه برای 

تحصیل فلسفه به آلمان آمدم. 
 او درباره محیط دانشگاهی که تجربه کرده، گفت: بعد از چند سال متوجه شدم 

که آنچه آلمانیها فکر میکنند، متعلق به خودشان است، متعلق به اروپاییهاست 
و شاخص اصلی آنها فکر کردن است و نه حفظ کردن دانش و این را من در 
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دوران استادی ام در ایران با دانشجویانم پی گرفتم و دروس را نه از روی جزوه 
که براساس پرورش قوه تعقل و فکر دانشجو طرح میکردم. 

دکتر آرامش دوستدار توضیح داد که در سال ۱۳۵۶ کتاب »مالحظات فلسفی 
در دین و علم« را منتشر کرد که به بررسی چیستی علم و مبانی آن میپرداخت 
ولی این کتاب در هیاهوی انقالب دیده نشد. پس از انقالب هم با اخراج شدن 

از دانشگاه دوباره به آلمان مهاجرت کرد. او درباره این دوره از زندگیاش گفت: با 
همسرم یک کافه باز کردیم ولی ورشکست شدیم و بعد همسرم کاری پیدا کرد و به 

ترتیبی زندگی را اداره کردیم. در همین دوران با مصطفی مصباح زاده مدیر روزنامه 
کیهان که دیگر در لندن منتشر میشد شروع به کار کردم و عمدتا مقاالت سیاسی 
مینوشتم تا اینکه غالمحسین ساعدی »الفبا« را راه انداخت. در ۵ شماره اول الفبا 

در سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ سلسله مقاالتی زیر عنوان »امتناع تفکر در فرهنگ دینی» 
نوشتم که رگه های اصلی کتابم را میتوان در همین مقاالت دید. 

* »ما احشام االهی!« کتابگزاری درباره »درخششهای تیره«
g .۱۳۷۹ آرامش دوستدار، منتشر شده در کیهان لندن؛ 

تاریخ رشـد و گـسترش اســالم را نمی توان فـهـمـید مگـر اینکـه 
ابتـداء خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسیم. 

علی مـیرفـطـروس
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ایده های رهبری
ابراهیم نبوی

من هر چه نگاه می کنم، هیچ عیب خاصی در رهبری جمهوری اسالمی نمی 
بینم، جز اینکه دوست دارد محبوب مردم باشد و نیست، دوست دارد به 

پابرهنگان خدمت کند ولی آنها را بدبخت کرده، دوست دارد بهترین تصمیم ها را 
بگیرد، ولی دائم اشتباه می کند. دوست دارد فرزانه و متفکر و اندیشمند به نظر 
برسد، ولی همه فرزانگان و اندیشمندان و متفکران از او بدشان می آید. دوست 
دارد با قاطعیت حرف بزند ولی معلوم نیست با خودش چند چند است و چند تا 

عیب دیگر. 

ولی من به او حق می دهم، شما هم جای او بودید، خیلی بدتر از او می شدید، 
فکر کنید آدمی در سنین جوانی به ادبیات عالقمند بوده، ولی یک دفعه تا به 

خودش بیاید، شده یکی از رهبران سیاسی، بعد که شده رهبر سیاسی، می 
خواسته جزو نزدیکان آیت اهلل خمینی باشد، ولی طرف همیشه به همه نگاه 

می کرده و توجه می کرده جز همین یکی، بعد یک دفعه تصمیم گرفته رئیس 
جمهور شود، دوست داشته در یک رقابت سیاسی از همه بیشتر رای بیاورد، سه 
تا رقیب داشته که هر سه تا به او رای دادند، و شده رئیس جمهور، وقتی شده 
رئیس جمهور یک نخست وزیر انتخاب کرده که هیچ وقت حرفش را گوش نمی 

کرد. از هشت سالی که رئیس جمهور بوده، هفت سالش به این گذشته که 
بتواند نخست وزیرش را عوض کند. 

بعد یک دفعه شده رهبر و در تمام مدتی که رهبر شده، مهم ترین کارش 
این بوده که اثبات کند لیاقت رهبری را دارد و همیشه هم ناموفق بوده. 

خوب، شما جای این آدم بودید، با همه دنیا دشمن نمی شدید؟ اگر 
بهترین رفیق تان می شد رئیس جمهور و وقتی که می خواستید به او 
دستور بدهید، یادتان می آمد که بیست سال همیشه پول دستی از او 

گرفتید، چه حالی پیدا می کردید؟
هاشمی شد رئیس جمهور همه با او رفیق می شدند، دست و پایش را می 
بستید و حالش را می گرفتید، همه شما را عامل توقف برنامه سازندگی می 

دانستند. بعد خاتمی می شد رئیس جمهور، همه جا پر می شد از عکس های 
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خاتمی، در حالی که شما مطمئن بودید که خوش تیپ تر از او هستید، بعد 
که سر خاتمی را می خوردید، همه با شما دشمن می شدند و مصداق دشمن 

اصالحات شما را می پنداشتند. بعد هم که یکی پیدا می شد که مثل احمدی 
نژاد دست و پای تان را می بوسید، تا بیایید تکان بخورید می دیدید، طرف همه 

بدبختی ها را انداخته گردن شما، خودش هر هفته می رود نیویورک و مکه و 
تانزانیا و نیکاراگوئه و قم و رم و بیروت و کربال و شوخی شوخی شده رهبر دنیای 

اسالم. خوب آدم حسودی اش می شود. 
بعد هم که هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد و موسوی و کروبی و همه را حذف 

می کردید و تصمیم می گرفتید مثل سوپرمن وارد صحنه بشوید و استکبار 
جهانی را نابود کنید، یک دفعه چنان از زمین و آسمان بدبختی می بارید که 

درست در عنفوان خودچه گوارا بینی، مجبور می شدید نرمش قهرمانانه کنید و 
از یک طرف باید برای همان دو تا نصفی جوجوهای حزب اللهی توضیح می دادید 

که دشمن دیگر نداریم. آن وقت همان هایی که مخلص شما بودند، همه شان 
می رفتند یک حرف هایی می زدند که قرار نبود بزنند، و همه آنها که مخلص 

شما نبودند، همه شان می رفتند حرف هایی را نمی گفتند که قرار بود بگویند. 
فکر کن آدم رهبر یک مملکت بشود، ولی عروس و داماد و خواهر و برادرش هم 

قبولش نداشته باشند، رهبر مملکت بشود و نخست وزیر و روسای جمهورش 
همه شان بشوند دشمنش، رهبر جهان اسالم بشود، ولی اول از همه روسای 

دنیای اسالم با او بد باشند و مجبور باشد با اهل کتاب و ارمنستان و کشورهای 
کمونیستی علیه مسلمین متحد شود، مهم ترین حامی فلسطین باشد، بعد 

فلسطینی ها علیه او با اسرائیل همدست شوند. خوب آدم دق می کند. 
همین شده که آقای علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه گفته: » مردم و 

خواص ایده های رهبری را محقق کنند.« آخه چطوری؟ آدمی که هزار میلیارد 
دالر در ده سال در اختیارش بوده، بزرگترین ارتش خاورمیانه را داشته، مهم 
ترین رهبر باقیمانده از عصر یخبندان دوم زمین شناسی است، با این همه 

قدرت خودش نمی تواند ایده های خودش را محقق کند، بعد مردمی که حق 
g ندارند لباس خودشان را انتخاب کنند، خواسته های رهبر را محقق کنند؟
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چرچیل پیش گوئی کرد که چه دارد پیش میآید
چرچیل 

بالهائی که محمدیزم )اسالم( به سر 
طرفدارانش میآورد چقدر وحشتناک است! 

در کنار دیوانگی سریع متعصبانه، که به 
همان اندازه در آدمها خطرناک است که 

تشنگی هاری در سگ ها، یک بی تفاوتی 
فاتالیستیک* هراسناک وجود دارد. 

تاثیرات آن در کشورهای بسیاری آشکار 
است: عادت های الابالی گرانه، سیستم 

دست و پا چلفتی کشاورزی، روش های تنبل 
تجارت، و بی امنی مال و اموال در هرجائی 

که پیروان پیغمبر حکومت یا زندگی میکنند 
وجود دارد. یک حس شهوترانی پست این 

زندگی را از رحمت و پاکیزگیش، و بعد هم از 
عزت و تقدسش محروم میکند. 

این حقیقت که در قانون محمدی هر زنی باید بعنوان اموال مطلق به مردی متعلق باشد، 
حاال بعنوان یک کودک، یک همسر، یا یک صیغه، حتما انقراض نهایی برده داری را تاخیر 
میاندازد مگر اینکه دین اسالم متوقف شود به اینکه قدرت بزرگی باشد در میان مردان. 
فرد فرد مسلمانان ممکن است که صفات بسیار عالی از خود نشان دهند هزاران و هزاران 
آنها سربازان شجاع و وفادار ملکه شده اند، همه اشان میدانند که چطور بمیرند اما نفوذ 

مذهب پیروان اسالم را از پیشرفت اجتماعی فلج کرده. 
هیچ نیروی قویتر پس رفتنده ای در دنیا وجود ندارد. محمدیزم نه تنها در حال 

موت نمیباشد بلکه یک دین ستیزگر و در حال گسترش و در حال جمع آوری 
نیروهای تازه است. پیشاپیش در سراسر آفریقای مرکزی گسترش یافته، و در 

هر قدم جنگجویان نترس پرورانده. درجائیکه مسیحیت در پناه بازوان قوی علم 
قرار دارد، علمی که در مخالفت با آن بیهوده تقال کرد، تمدن اروپای مدرن ممکن 

است سقوط کند، همانطور که تمدن کهن روم سقوط کرد. 
g  .سرنوشت و آنچه که خدا برای بندگان خود مقدر نموده، آنچه که از روز ازل برای انسان مقدر شده*
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 هشدارهایی به جوانان در برابر 
روشنفکری های ما

آرامش دوستدار، دیدگاه، ۱ تیر ۱۳۹۴

نخستین هشدار این است که آنچه در این بخش و در پی آن میآید نسنجیده و 
نیندیشیده نپذیرند. مالک سنجیدن و اندیشیدن خرد است. فرودسی شاعر بزرگ 

ما گفته است: 
به نام خداوند جان و خرد

  کزین برتر اندیشه بر نگذرد
حرفهای مرا نیز نسنجیده و نیندیشیده نپذیرید. 

بهتر از این نمیشد سخنی در خور و سزاوار خرد گفت. اگر فردوسی خرد را مهتر 
و سرور میدانست. اما چنین نبوده است. جالل خالقی مطلق منظور فردوسی را 
چنانکه باید این طور میفهمد: »سخن را به نام آفریننده جان و خرد آغاز کنیم 
که از این برتر اندیشه نمیگذرد« )یادداشتهای شاهنامه، بخش یکم، ص۱( این 

هم سخن فردوسی در تأیید این نظر: 
خرد را و جان را همی سنجد او 
در اندیشه سخته کی گنجد او

سخته یعنی سنجیده، برآورد شده، و به این سبب در اینجا یعنی محدود. و 
چون خدای نامحدود در خرد محدود که نتیجه آفریدگی اش باشد نمیگنجد، خرد 
محکوم است از درک خدا محروم بماند و سخناش را با بسنده کردن به بردن نام 
او آغاز نماید. فردوسی در یکی از بیتهای آخرین دیباچه و پیش از »گفتار اندر 

ستایش خرد« این بیت معروف را میسراید: 
توانا بود هر که دانا بود

 به دانش دل پیر برنا بود. 
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الاقل این سخن شعری میتوانست گواه مهترِی خرد پس از جایگاه برترین خدا 
باشد. اما این امکان نیز در »گفتار اندر ستایش پیغمبر« با این دو بیت از خرد 

گرفته میشود: 
به گفتار پیغمبرت راه جوی  دل از تیرگیها بدین آب بشوی  

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی  خداوند امر و خداوند نهی  
خردی که امر و نهی پذیرد، سرور و خود آیین نیست تا به نیروی خویش درست 

را از نادرست باز شناسد، دست پرورده دیگریست. مستمند و غالم حلقه به گوش 
خدای اسالمی و پیغمر اوست که وحشت تخطی از اوامر و مناهیاش، مجال 

سنجیدن و اندیشیدن به او نمیدهد. تازه به زعم فردوسی چنین خردی بهترین 
چیزیست که خدا به آدمی داده است: خرد بهتر از هر چه ایزدت داد!

کاش فرودسی که باید او را ایرانی ترین شاعِر ما دانست، چنین سخنی درباره 
خرد نمیگفت. اما او هم از این نظر استثناء نبوده است. اگر درست بنگریم و 

بکاویم درخواهیم یافت که خردی چنین خوار شده با نام مستعار »عقل« قرآنی، 
آنجا که سرکوب یا دلباخته عرفان نگشته و داوطلبانه انتحار نکرده، در مسلخ 

کالم ذبح شده است. یعنی در واقع فرهنگ اسالمی ما از سر حماقت فطری شده 
اش خود را از سرپرستی خرد خویشمند معاف کرده بوده است. 

در هزار سال تخدیر و تخمیر این فرهنگ نابخرد تنها فیلسوف و متفکری که خرد 
را سرور و خویشمند دانسته، نه کهتر و پیشکار دین، زکریای رازی بوده است که 
از جمله به این علت نیز بغض و کینه ابن سینای »فیلسوف« را نسبت به خود 

برانگیخته )نگ. امتناع تفکر در فرهنگ دینی، چاپ اول، ص ۱۵۸، پانویس؛ چاپ 
دوم، ص۱۵۹، پانویس(، »فیلسوفی« که با »بسم اهلل الرحمن الرحیم سپاس و 

ستایش مر خداوند آفریدگار و بخشاینده خرد را« به جا میاورد و »درود بر پیامبر 
گزیده وی محمد مصطفی و اهل بیت و یاران وی« میفرستد )دانشنامه عالیی، 

رساله منطق، ص۱، تهران ۱۳۵۳(. 
رسم ما این است که آثار هشیار کننده رازی را سر به نیست کنیم و آثار »شفابخش« 

ابن سینا را پس از هزار سال هم به فارسی برنگردانیم تا ندانیم این آخری چه گفته و آن 
اولی چه اندیشیده است. به جایش آثاری از کانت، هگل، نیچه، مارتین هایدگر، ارنست 

کاسیرر، میشل فوکو، پیر بوردیو، یورگن هابرماس و ...  را ترجمه کرده ایم که نه زاده 
و پرورده فرهنگ ما هستند تا بغرنجهای ما را دریابند، و نه به همین علت، ما آنها را از 

درون فرهنگشان میفهمیم. و گیریم بفهمیم، این بدان نمیماند از خوراکی که دیگران از 
محصول زمین خویش برای گوارش خود ساخته اند تغذیه کنیم؟

و ما در این صد و بیست سال، پس از آخوندزاده که به هر حال جوهر اسالم 
را غریزی میشناخته، با کدام الگوها و ایده ها خردمان را به کار انداخته ایم؟ 

نمونه هایی چند: با گربه رقصانی های متجددانه در برابر صدها و صدها معضل 
فرهنگی قدیم و جدید که نه توانسته ایم و جرأت کرده ایم طرفشان برویم و نه 

حتی این مهم را وظیفه خود دانسته ایم، با الگوی اروپایی شدن تقی زاده یی که 
هوادارانش هنوز از آن آبستن نشده سر زا رفتند. با ایده و الگوی حزب توده ایی 

نجات خلقهای محروم که یکی از آنها را که محروم هم نبود َکت بسته تحویل 
جمهوری اسالمی داد تا باقی عبرت بگیرند. با الگوی روشنفکری قمپز مآبانه در 
سنجش و سبک سنگین کردن »غربزدگی« فردیدی- آل احمدی و »دشمنانش« 
که هنوز از ُمد نیفتاده است. با الگوی سرقت مفاهیم و اجبارا چراغانی کردن 
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آن که اقتباسیست از حجله سازی جمهوری اسالمی برای از جان گذشتگانش. 
با ایده و الگوی مکاشفات یوحنایی- هانری ُکرَبنی به منظور در نوردیدن شرق و 

غرب و مقایسه مزایا و مضار هر دو و حق هر یک را چنان به جا آوردن که هر دو 
خرسند باشند. با ایده پیشاهنگی هرمنوتیک، پرچم این شعار را بارها به اهتزاز 
در آوردن که قرآن، چون به دست پیکی جبرییل نام به پیغمبر اسالم رسیده، 

کالم خدا نیست و هر بار آن را از نو غالف کردن. با »قبض و بسط« نویسی های 
خر رنگ کن به نفع ظلوم و جهول که هر دو برای دیدن تیتیش مامانیهای زیلو 
بافت بر تن هیوالیی اسالم سر و دست میشکنند. با خوابنما شدن و از خواب 
پریدن که ای دل غافل ارسطو دو هزار سال پیش گفته بوده است که »جهان 

بر پایه قانون علیت« میگردد و ما نمیدانستیم، و و حاال تا دیر نشده قانون 
ارسطو را »علیت باوری« بنویسیم و »ِدترمینیسم« بخوانیم )به نقل از »یا مرگ 

یا تجدد«، ۱۲۲(، کی به کی است. ما که نمیدانیم علیت ارسطویی هدفمندی 
هستانی است و دترمینیسم نه در فیزیک اعتبار دارد، نه در فلسفه رفتار اخالقی، 

نه در روانشناسی، نه در جامعه شناسی و نه در هیچ یک دیگر از علوم انسانی! 
مهم این است که به »رمز چیرگی و برتری اروپاییان« که بر خالف جزیی بینی 
ما کلیت نگریست پی بریم، آنچنان که مثنوی آن را در یکی از احمقانه ترین 
داستان هایش که فیلشناسی هندیان در تاریکی باشد به ما میآموزد )همان 

۱۱۵(. داستانی که به همان اندازه برای شیرفهم کردن مطلب به دهاتی های 
اصالح طلب ضرورت دارد که برای ُکند ذهن کردن جوانان میتواند مناسب باشد. 

و سرانجام زیر عنوان »امتناع و امکان روشنفکری« با این گونه نقل از گفته 
نویسنده معروف کتابی به نام »سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان«: 
»اگر بخواهیم برای تعریف روشنفکر نظیری در فرهنگ خودمان پیدا کنیم، به 

نظرم بیانی از نهج البالغه که من آن را بسیار دوست میدارم بیان بسیار نزدیکی 
به واقعیت است. حضرت علی )ع( خود را به عنوان عالم ذکر میکند و میگوید 

خداوند از عالمان عهد گرفته تا در برابر ظلم بایستند و از مظلوم دفاع کنند و اگر 
این نبود من حکومت را قبول نمیکردم« )مهرنامه، شماره ۳۵، ۲۱۶(. 

با وجود این و شاید به ویژه به این سبب ما نه مجازیم زیر بارهایی از این نوع به 
زانو در آییم که دنباله اش همچنان خود را در ما میکشاند، نه میتوانیم خود را در 

نتیجه برهنه دیدن کنونی اسالم از آن مبرا بدانیم، و نه هرگز از دایره سحر و نفوذ 
قدما خارج بپنداریم. این آخری را باید الاقل به اندازه دومی جدی گرفت، چون 

زنجیریست نامریی و نیرومند میان تجدد دروغین و اسالم سمج و کهنه کار. 
میدان زور آزمایی نه خارج بلکه ایران است، اما نه به اتکای ایران باستان که ما 
وارثان بیگانه از »خویشتِن« آنیم، بلکه همین ایران اسالمی که قدمای ما در آن 

خفته اند. اگر ما این خفته ها را تکان دهیم تا بیدار شوند و به ما حمله برند، 
خواهیم دید که از کشمکش با آنها خودمان نیرومند میشویم. قدمای ما انرژی 

پتانسیل اند، باید آن را در خودمان به انرژی سینتیک تبدیل کنیم و بر آنها 
g .چیره شویم. این کار ممکن است

  
از آنجا که این دنیای اینجا و االن، تنها چیزی است که ما 

میتوانیم بدانیم، معقوالنه ترین گذینه ما اینست که آنرا بطور 
کامل زندگی کنیم.

پال کونتز
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رها کنید این حجاب را، ببینید دردهای مردم را
نامه شمس الواعظین به مراجع مذهبی ایران. 

 .
آنچه را می خوانید نامه ایست که شمس الواعظین پژوهشگر علوم مذهبی 
واجتماعی و سردبیر محروم از روزنامه نگاری خطاب به مراجع مذهبی ایران 

نوشته است: 
من میخواهم چند پرسش را با مراجع عظام مطرح کنم: 

چند تن از مراجع تقلید با ابراز نگرانی از وضعیت حجاب در کشور از دولت حسن 
روحانی خواسته اند وارد عمل شود و به آنچه آنها هنجار شکنی توصیف کردند 

خاتمه دهد. 
دانشمندان علوم اجتماعی میگویند دولتها در ۳ مسئله مردم نباید دخالت کنند: 

باورهای مردم، خورد و خوراک و پوشاک مردم، اتاق خواب مردم. 
اگر دولتها در این ۳ حوزه دخالت کنند نتیجهاش همین میشود که درکشورمان 

شاهدش هستیم. 
در اینجا من میخواهم چند پرسش را با مراجع عظام مطرح کنم: 

آیا در این کشور دغدغه وگرفتاری مردم در همین مقوله حجاب محدود میشود 
یا اینکه مردم بحرانهای دیگری دارند که در مورد آن از سوی مراجع سکوت 

میشود. 
آیا مراجع تقلید از حجم و نرخ و پیامدهای ویرانگر تورم اطالع دارند یا نه؟

آیا معیشت مردم وفقر مردم مسئله مهمی نیست؟ کاد الفقر ان یکون کفرا در 
فارسی چه معنایی دارد؟

آیا مراجع عظام از سوء استفادهها و فساد مالی در ردههای باالی حکومتی با 
خبرند یا خیر؟ آیا میدانند که در کشور ایران بیعدالتی قضایی بیداد میکند؟

آیا میدانند که ایران در آلودگی هوا، در تخریب جنگلها در مرگ و میر مردم 
در راههای کشور در اثر تصادف )هر ۲۳ دقیقه یک کشته و 3 تن زخمی 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  201 

میشوند( در سقط جنین در اثر پارازیتهای ارسالی نهادهای حکومتی، در میزان 
بیکاری جوانان فارغ التحصیل کشور، در میزان فرار مغزها، در زمینه میزان 

طالق بویژه در میان همسران جوان، در زمینه فساد باال و غیر رسمیاخالقی، 
در زمینه باال رفتن نرخ بیماری ایدز، در زمینه رشوه بگیری در دستگاههای 

شهرداری و ادارات دولتی، در زمینه کاهش شدید امید به آینده و  ...  جزو 
کشورهای اول جهان محسوب میشود؟

آیا مراجع عظام از این مقوالت با خبرند یا بی خیر؟
اگر هستند چرا در مورد این مسائل چیزی از زبان و پیام مراجع نمیشنویم؟ چرا؟ 

و اگر نیستند حجاب را هم بخشی از ندانستههای خود تلقی کنند و سکوت 
اختیار کنند، زیرا مردم انتظار دارند که مراجع در حوزه گرفتاریهای مردم در کنار 

مردم باشند. 
به راستی چرا مراجع عظام در مورد مقوالتی که خود باید پاسخگوی آن باشند 

مانند مسائل فرهنگی، حجاب و باورهای مردم موضوع را به دولت پاس میدهند 
و در مسائلی دیگران مسئول آن هستند و حرف زدن مراجع در باره آن هیچ 

هزینهای ندارد، سکوت میکنند. 
من هرگز از یاد نمیبرم که یکی از همین مراجع عظام در زمان پیش از انقالب به 
دولت شاه گفت اگر روزی دو ساعت رادیو و تلویزیون را در اختیار علما بگذارید 

همه ملت ایران با ایمان میشوند و کن فیکون میشود. حال که ۳۳ سال از 
انقالب میگذرد و نه دو ساعت که ۲۴ ساعت و نه یک کانال که دهها کانال و 

مطبوعات و نشریات و کتابها و مساجد و تکیهها و منابر در بست در اختیارتان 
است چرا دیگر گله میکنید؟

و چرا به جای پاسخگویی به امثال بنده درمورد سیاستهای فرهنگی تان به این 
روز افتادید و موضوع را به دیگرانی که اتفاقا کمتر از شما در زمینه پاسداری از 

حوزه عقیدتی مردم مسئولیت دارند ارجاع میدهید و از آنها شدت عمل بیشتری 
طلب میکنید؟

شما به گونهای رفتار میکنید که گویی اگر مردم هدایت شدند محصول کار 
شماست و اگر منحرف شدند دیگران متهم اند و در نهایت شما هیچ مسئولیتی 

را در باب هیچ چیز به عهده نمیگیرید. 
حضرات دغدعه مند آیات عظام! آیا فقر و تنگدستی مردم و بیکاری و فساد و 
رشوه خواری و ربا خواری نهادینه شده و به خطر انداختن جان مردم از طریق 

گسترش پارازیتهای کشنده )طبق گزارش خانم دکتر وحید دستجردی وزیر 
بهداشت دولت قبلی( در برابر تار موی ظاهر شده بانوان اهمیت کمتری دارد. 
اگر دارد بفرمایید و آشکارا بفرمایید تا ما تکلیف خود را بدانیم. ما تا کنون از 
شما آموخته بودیم که غیبت کردن از خوردن گوشت مرده برادر انسان بدتر 

است )طبق نص صریح قران(. 
و آموخته بودیم که احل اهلل البیع وحرم الربا )طبقنص صریح قران(. 

وآموخته بودیم که الملک یبقی مع الکفر وال یبقیمع الظلم و آموخته بودیم که  ... 
و آموخته بودیم و آموخته بودیم  ...  ما به این آموختهها دل بسته و جمع ایمان 

آورندگان پیوستیم. 
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حال شما بفرمایید آیا در این آموزههای دینی تغییراتی صورت گرفته که ما از 
آن بی خبریم؟ یا شما از باب احتیاط سکوت کردید و از سطوه حکومت و از قطع 

امدادات مالی نگران هستید؟
پرسش آخر این است که یکی از افتخارات مرجعیت شیعه در طول سدهها این 

بود که آنها همواره در کنار مردم و در برابر دولتها میایستادند. 
آیا این رویه و یا سنت حسنه مرجعیت شیعه تغییر جهت داده و اگر داده 

دلیلش چه بوده است؟
و در آخر ما در مرکز جهان تشییع یعنی نجف اشرف عالمه سیستانی را داریم 

که علی رغم نفوذ بال منازع در عراق حد و حدود خود را به عنوان مرجعیت شیعه 
حفظ کرده و ابهت و جایگاه و شان مرجعیت را پاس داشته است. 

پرسش من این است که او به خطا رفته و میرود و یا خدای ناکرده شما در بخشهای 
  g .ناهموار زمین حرکت میکنید و کدام رویکرد به مقصود اسالم نزدیکتر است

ترس، احساس گناه، و وجدان ناراحت بندگان، عطرهایی معطر 
برای دماغ خدایان قدرت طلب هستند. آزادی باعث میشود که 

انسان به شکار خدایان برود و آنها را از تخت عاج خود پایین 
بکشد و خلع ید کند.

ژان پل سارتر



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  203 

 سوغات این دو مسافر از سفر به اروپا
 برای کشورهایشان چه بود؟

نویسنده: علی عالی - روزنامه نگار ورزشی

تقارن جالبی است؛ ناصرالدین شاِه ما و امپراتور ِمیجِی ژاپن در یک زمان به اروپا 
رفتند؛ اروپاِی پیشرفته و صنعتی. قرار بود این سفر، نگرشی تازه برای زمامداران دو 
کشور به وجود بیاورد. ِمیجی از سفر که بازگشت، سه هیات با سه ماموریت ویژه 

به اروپا فرستاد. یک گروه مسئول بررسی و کنکاش در نظام آموزش و پرورش 
چند کشور مثل بلژیک، هلند، آلمان، فرانسه شد. گروه دوم مسئول بررسی قانون 

اساسی این کشورها و نحوۀ اجرایی شدن آن شد و گروه سوم هم ماموریت یافت 
تا صنایع جدیدی که در اروپا متداول شده بود را فرا گیرند. به هر سه گروه البته 

ماموریت ویژه »بررسی نظام حکومتداری کشورها« نیز محول شد.
اما رهاورد ناصرالدینشاه از سفر به اروپا، سه دستور عجیب بود. او سالن نمایش 
»آلبرت هال« را در لندن دید و دستور داد تا با الگو برداری از آن، »تکیه دولت« 

را در تهران احداث کنند و در آن گروه های تعزیه هنر خود را به نمایش بگذارند! 
دستور دومش این بود که به رسم رقصنده های اروپایی، زنان حرمسرا، دامنهای 
چیندار بپوشند. و سومین دستور این که »سرسره« وارد کشور کنند تا او از باال 
به آغوش زنان حرمسرا بیفتد! )احتماال شما هم از این تفاوت فکر شوکه شده 
اید و بی اختیار میخندید(. امپراتور ِمیجی با تکیه بر گزارشهای سه هیات، در 
اولین قدم ژاپن را به هشت قسمت تقسیم کرد، در هر قسمت ۲۰۰ مدرسه،  
۳۰ دبیرستان و یک دانشگاه تاسیس کرد و عجیب اینکه در همان سالها در 
ایران، حسن رشدیه برای تاسیس مدرسه به فالکت و بیچارگی دچار شده بود 

و مدارسش را تخریب میکردند و از ترس، از شهری به شهر دیگر پناه میبرد و 
نهایتا با این تعقیب و گریزها موفق شد ۱۵ مدرسه بسازد. 
g... جالب اینکه تفاوتهای ژاپن و ایران همچنان ادامه دارد
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»کلپتوکراسی« چیست؟
 پروفسور داگالس نورث )برنده جایزه نوبل اقتصاد 1993(

برگرفته از كتاب ؛ رانت و فساد در سایه خشونت، ترجمه: نشر روزنه 1395

»کلپتوکراسی« نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع 
ملی بنا شده است. 

این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتٔه دارای رژیمهای دیکتاتوری، 
سرزمینهایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود 

واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها 
دولتی است دیده میشود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم، »دزد 

ساالری« یا »یغما ساالری« است. 
از مشکالت و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی 

کالن به ُخرد گسترش مییابد و در جامعه شایع میشود و هرکس که به منابعی دسترسی 
دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان مییازد، پدیده 

ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخالقیات آن را به دنبال خواهد داشت. 
دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج 

میرود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین 
سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش مینهد و رفاه 

و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار میگیرد. 
عالوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازٔه شفافیت 

در اقتصاد داده نمیشود تا به راحتی به سودجوییهای خود بپردازند و نتیجٔه این 
است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است. 

مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و 
مراجع بررسی کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر 

مشاغل دولتی مینشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردٔه مردم سوار 
شده و بر آنان ظلم میکنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمیدهند. 

برآیند همٔه موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه خواری 
و رانت بازی رواج مییابد و نیز طبقه ای ناراضی به وجود میآید که همان عامٔه 

مردمند. این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده ای در کشور 
حقشان را میخورند و به ایشان ظلم میکنند. 

بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تالفی زده و با 
تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم 
فروشی و احتکار خشم خود را فرو مینشانند و با این توجیه که »حق 
ماست، همه میخورند چرا ما نخوریم« خود و دیگران را قانع میکنند. 

اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی میغلتد و دچار 
رکود میشود. بدینترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به 

فرهنگ غالب شده و جزئی جدا نشدنی از زندگی روزمرٔه مردم میشود و فرهنگ 
و اخالقیات از آن رخت میبندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی »سقوط 

g .اخالقیات و انسانیت« است
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نسل مزخرفی بودیم!!!
نویسنده: نامعلوم

نسل مزخرفی بودیم. !!!!ا. 
نسل انتخاب بین بد و بدتر!!!!ا

به ما که رسید رودخانه ها خشکید، جنگل ها سوخت، و ابر ها نبارید. 
دل به هر کس دادیم، قبل از ما دل داده بود.

نسلی هستیم نه به پدرمان رفتیم و نه به مادرمان!!!!!ا
بلکه به فنا رفتیم. 

نسلی هستیم از بیرون تحریم شدیم!!!!!ا
از داخل فیلتر. 

 هم از دزد می ترسیم هم از پلیس!!!!!ا
حیف؛

نسل دیدن و نداشتن،
خواستن و نتوانستن،

رفتن و نرسیدن. 
نسل آرزو های که تا آخرش بر دل ماند!!!!!ا

نسل آهنگ های سوزناک. 
نسل طالق هفتاد درصد. 

نسل فیس بوک از سر بی کسی. 
نسل درد و دل با هر کسی. 

نسل ماندن سر بی راهی. 
نسلی که ناله های همو فقط الیک می کنیم!!!!!ا

نسل خوابیدن با اس ام اس. 
نسل جمله های کوروش و ...

نسل کادو های یواشکی. 
یادمان باشد وقتی به جهنم رفتیم،

بگوییم یادش بخیر آن دنیا هم جهنمی داشتیم!!!!!!ا 
سگ دو زدیم برای آغاز راهی که قبل از ما هزاران نفر به آخر خطش رسیده بودند!ا 
g تنها نسلی هستیم که هرگز نخواهیم گفت جوانی کجایی که یادت بخیر!!!!!!ا
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خسی در میقات
جالل آل احمد

جالل آل احمد ظاهرا درسال 1341 به مکه رفته و در كتابی بنام 
»خسی در میقات« دریافتش را بشکل سفرنامه به رشته تحریر 

درآورده در این کتاب در وصف رمی جمره در منا نوشته است که 
اکنون را تداعی میکند ولی53 سال پیش قلم زده است.  بخوانید از 

خسی در میقات: 
 ...  و افتادم توی یکی از شارعها که از وسط چادرها میگذشت. جماعت حاجیان 

در دسته های درهم شونده، و عالمت هر کدام در دست سرکرده ها شاخص 
از وسط چادرها میگذشتند. به هجومی و ترسی و شتابی. که وقتی بچه بودم 

در بازار تهران، روزهای عاشورا میتوانستم دید. و همه لبیک گویان. و همه 
سفید پوش. و تازه امروز فهمیدم که حتا رنگ سفید چه انواع دارد. چرکمرد و 
خامه ای و نیلخورده و شیری و براق و مات و همینجور. و چه هیجانی در خود 
ایجاد میکردند حضرات. با حرکات اضافی ناشی از ترس گم شدن! همچنان که 

میرفتم احساس میکردم که سرباال میرویم. و راه تنگتر میشود. گفتم البد مثل 
دیگران به سمت محل رجم میرویم. تک و توک خانه های مسکونی، بر خر سنگ 
های لخت نهاده؛ با دیوارکی و مهتابی و دری و شیر آبی. و بر سر بام آنها مردم 

تماشاچی ایستاده. یا حجاج؟ 
و همچنان سرباال میرفتیم که یک مرتبه راه بند آمد. معلوم شد جماعت بی راهنما 
به کوچه ی بنبستی افتاده و فشار جمعیت چنان بود که یک لحظه وحشتم گرفت. 
تنها در میان جمعی ناشناس و هر کس به زبانی. آوار برج بابلی فرو ریخته در یک 

کوچه ی تنگ سنگی. که خودم را از سینه ی سنگچین دیوار باال کشیدم؛ و نیم 
متری از سروکله ی جماعت باال آمده، فریادی به سمت هر حاجی ایرانی کشیدم 

که کوچه بن بست است و باید برگشت و کمک کنید و دست به دست خبر را به 
آخر جماعت برسانید. که شروع کردند. و بعد به عربی: اوگفوا. ما بشارع! و چندین 

بار. جماعت پیرمردی را چنان به قلوه سنگهای دیوار فشرده بود که از حال رفت. سر 
دست گذاشتیمش سر دیوار که همسایگان محل آب آوردند تا حالش را جا بیاورند. 

وحشت از گم شدن، وحشت از جای ناشناس، شوق تماشا، شوق به شرکت در 
اعمال و مراسم، از هر حاجی ملغمه ای میسازد سر از پا نشناس. و سرتا پا هیجان، 

و »بیخود«ی و ذرهای در مسیلی. همه ی مقدمات حاضر است تا تو اراده ات را 
فراموش کنی. و خود من سه بار احرامم باز شد. نه تنها حوله دوشم، حتا ازارم. 
و حمال بازی قضیه، چنان به نفع دستگاه عهد بوقی سعودی است و چنان 

زیربنای درخوری است برای آن حکومت که گمان نمیکنم به این زودی مقدمات 
از بین بردنش را فراهم کنند. مسلم است که سالهای سال پس ازین مراسم 

حج دایر خواهد بود. چون زیارت است و سیاحت و تجارت و تفنن و تجربه ای؛ 
برای هر دهاتی که از پای آب و گاوش راه افتاده و هیچ فرصت دیگری برای 

جهانگردی و تجربه ی سفر ندارد. اما اگر توانستیم این حج را در خور آدم قرن 
بیستم که نه، در خور آدم قرن چهاردهمی بکنیم؛ میتوان امیدوار بود که حج 
مرحله ای باشد و تجربه ای در زندگی افراد ملل مسلمان. وگرنه حج به صورت 

g ».فعلی یک بدویت موتوریزه است
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اتهام بستن کثیف کردن خانه خدا
محمود طباطبایی اردکانی

جا دارد یادی کنیم از مرحوم ابوطالب اردکانی جوان 22ساله ای که در حج تمتع 
سال 1322توسط خاندان سعودی با اتهام بستن کثیف کردن خانه خدا، گردن زده 

شد. 
ماجرای 4سال تحریم حج توسط حکومت پهلوی وعلمای ان زمان بخاطر گردن زدن 

یک جوان اردکانی جوان 22 ساله ای به نام میرزا ابوطالب اردکانی،که البته به 
یزدی هم معروف هست فرزند حاج حسین مهرعلی، در سال 1322 خورشیدی )دو 

سال از پادشاهی محمد رضا شاه می گذشت( با همسرش، به قصد زیارت مکه 
در ایام حج، از راه خرمشهر به كویت رفته و از آنجا خودش و زنش را با شتر به 

سرزمین حجاز و مكه میرساند. 
در جریان طواف به عّلت بیماری، به استفراغ مبتال گردید و قی کرد. براى احترام 

خانه كعبه بالفاصله احرامی ِ خود را )کفن سفیدی که در مراسم آنجا می پوشند( 
جلوی دهان گرفت و در نتیجه احرامیش آلوده شد. اّما مانع از كثیف شدن 

خانه كعبه نگردید و در این موقع چند نفر از مسلمانان دو آتیشه شهادت دادند 
كه ابوطالب قصد كثیف كردن كعبه را داشته است و ابوطالب بیچاره بازداشت 

گردید و سپس در دارالقضای شرعی محاكمه و به گردن زدن محكوم شد. 
حکم او در روز دوازدهم ذی الحّجه تازی )مثل امروز دوازده ذیحجه(، توسط 

دژخیم آل سعود که توسط 50 نفر پاسبان ابوطالب را در حالی كه دستبند به 
دست هایش زده بودند، اجرا شد. 

ابوطالب اردکانی را، از مركز پلیس خارج و به جلوی بازار صفا و مروه آوردند و 
در میان جمعیت مقابل سكوی مجازات قرار دادند. جالد رسمی دولت سعودی، 

ابوطالب را چهار زانو روی زمین نشاند و بازوان او را بر محوری ثابت بست و 
سپس به دستش دستبند زد، جمعیت در میدانی كه نزدیك دارالقضای شرعی 

بود، جمع شده و منتظر اجرای حكم بودند. فرمان قتل به زبان عربی قرائت شد. 
سپس جالد سر به گوش ابوطالب گذارده، آخرین دقایق زندگی را به عربی به او 
یادآور می شود و ابوطالب كه تا آن لحظه نه مفهوم محاكمه را فهمیده بود و 

نه از متن حكم كه به زبان عربی قرائت می شد چیزی می فهمید، ساكت و آرام 
نشسته، نگاه به جمعیت دوخته بود، كه ناگاه جالد با نوك شمشیر فشاری به 

پشت گردن ابوطالب وارد می سازد. 
بر اثر آن خون جاری و ابوطالب از ترس سرش را جلو می برد و در همین لحظه 
جالد با یك ضربه شمشیر بزرگی كه در دست داشت، بر گردن او فرود می آورد. 

گردن به وضع فجیعی بریده شده ولی استخوان حلق مانع از قطع شدن سر می 
شود. اّما بالفاصله شمشیر برای بار دّوم به حركت درآمده سر از گردن جدا و روی 

پای ابوطالب می افتد و بنا به گفته همسرش، آخرین كلمه ای كه ابوطالب برزبان 
آورده، این جمله بود: »آخر شما كار خودتان را كردید«. 

بال فاصله دو اتومبیل در محّل حاضر می شود و یكی سِر جدا شده و بدن را به 
پزشك قانونی منتقل می نماید و دیگری با ریختن شن در صدد از بین بردن آثار 

جنایت برمی آید. شیخ علی اصغر یكی دیگر از حّجاج ایرانی داوطلب به خاك 
سپردن ابوطالب گردن بریده می شود. پلیس سعودی به شیخ علی اصغر خبر 
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می دهد كه جنازه برای تحویل حاضر است. وقتی كه به پزشك قانونی می روند، 
متوّجه می شوند كه سرابوطالب را معكوس روی بدن گذارده و دوخته اند. 

 به شیخ علی اصغر می گویند که باید 65 ریال سعودی دستمزد بخیه زدن سر 
به بدن را پرداخت كند تا جسد تحویل واجازه حمل داده شود! شیخ علی اصغر 
عصبانی شده، فریاد می زند: پول را بایستی كسی بدهد كه فرمان قتل را داده 

است!
خانواده ابوطالب که منتظر برگشتن حاجی از مکه بودند، وقتی بدن بی سر 
ابوطالب را بجای سجاده و تسبیح و عطر دریافت کردند؛ بر سر و روی خود 

می کوبیدند. دو خواهر ابوطالب، در فاصله کمی از یکدیگر جان باختند )گویا 
خودکشی کردند(. 

پس از این فاجعه ضد بشری در سعودی، دولت ایران تمام دیپلماتهای سعودی را از ایران 
اخراج کرد و روابط دیپلماتیک خودش را با سعودی برای چهار سال قطع کرد و دیگر هیچ 

کس حق نداشت به سعودی برود. 
هنگامی که خبر زدن گردن ابوطالب اردکانی به رضا شاه در ژوهانسبورگ رسید، در حالیکه 
ایشان از تندرستی و سالمتی زیادی برخوردار نبود، با خشم گفت: من اگر آنجا بودم، خاک 

سعودی را توبره می کردم!
تمام این ماجرا به تفصیل در کتاب فرهنگ عامه اردکان نوشته مرحوم محمود 

  g .طباطبایی اردکانی ثبت شده است

هیچ فلسفه ای، هیچ دینی، هرگز پیامی به این نیکویی برای 
جهان نیاورده است که بیخدایی آورده است.

آنی وود بیسانت
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فراخوان شیخ فضل اهلل نوری به دفاع از حق در 
برابر مجلِس نهى از معروف و امر به منكر

از رسالۀ  تنظیمات، نوشتۀ میرزا َملَكم  خان ناظم  الدوله 

)1(
مى گویند سه هزار سال همین طور بوده ایم  و بعد از این هم خواهیم بود. 

میرزا َملَكم  خان ناظم  الدوله )1278 ـ 1212 ش، 1908 ـ 1833( در نوشته هایش می 
پرسید: »از عمر این دولت چند دقیقه باقى مانده است؟«

از ده  سالگى براى تحصیل به فرانسه رفت و به روایتى در پلى تكنیك پاریس 
درس خواند. پس از بازگشت به ایران، به تناوب محبوب و مغضوب دربار قاجار 

بود. منابع افكارش مختلف بود و از منتسكیو، ولتر، اگوست كنت، داروین، 
جان استوارت میل و دیگران بهره مى گرفت. در نوشته هایش تأكید مى كرد 

كه افكارش حاصل اجتهاد عقال و حكماى غربى است، اما مال  اندوزى اش نشان 
چندانى از حكمت و عقل نداشت. زمانى كه سفیر ایران در لندن بود در جریان 

امتیازنامه راه  انداختن التارى در ایران كه با كمك چند تاجر انگلیسى به دست 
آورده بود، و در پى اعتراض ناصرالدین شاه و دولت انگلستان، سفارت و همه 

مناصب دولتى را از دست داد اما در سالهاى آخر عمر بار دیگر به سفارت ایران در 
ایتالیا منصوب شد. 

خبط كلى صدارت میرزا آقاخان این بود كه عهد خاقان مغفور1 را میزان آئین 
مملكت دارى قرار داده بود. متصل اعمال آن ایام را شاهد مى آورد و معایب آن 

عهد را سند ترقى عهد خود قرار مى داد. خیال مى كرد كه واقعًا عهد خاقان مغفور 
سى سال قبل از این بوده است. غافل از این بوده كه از آن عهد تا امروز پانصد 

سال گذشته است. نقشه آسیا را در پیش خود بگذارید تاریخ این صد سال 
گذشته را باز نمائید و روش این دو سیل هایل را كه از كلكته و پطرزبورغ رو به 

ایران راه افتاده، درست تحقیق نمائید و ببینید این دوسیل كه در اول محسوس 
نبودند در اندك مدت چقدر بزرگ شدند، چه شهرها را خراب كردند و چه دولت ها 

را غرق نمودند و پس از تحقیق هر گاه بتوانید كه خود را از عقاید عوام فى الجمله 
باالتر بكشید و از آن بلندى، درجه سرعت این دو سیل را كه از یك طرف به تبریز 

و استرآباد رسیده و از طرف دیگر داخل هرات و سیستان شده معین نمائید و بعد 
به من بگوئید كه از عمر این دولت چند دقیقه باقى مانده است. 

وزراى ایران قدمت تاریخ ایران را سد جمیع بالها مى دانند. هر چه فریاد مى كنى 
ِسیل رسید، مى گویند سه هزار سال است همین طور بوده ایم و بعد از این هم 

خواهیم بود. 
سركار وزیر؛ آنوقتى كه شما در آسیا به طور دلخواه خود سلطنت مى كردید، 

آنوقت كسى دویست فرسخ راه را در ده ساعت طى نمى كرد. آن وقتى كه انتظام 
طر شكم مى دانستند آن ایام مدتى است گذشته  دولت را به َوقر بى معنى و قـُ

است. حاال در سه هزار فرسخى ایران یك قلعه آهنى مى سازند و مى آیند محّمره2 
را در دو ساعت منهدم مى كنند. حاال در مقابل اقتدار دول همجوار نه الفاظ عربى 

به كار مى آید، نه استخوانهاى اجدادى، حاال چیزى كه الزم داریم علم است و 
بصیرت. هزار قصیده عربى حفظ داشته باشید و هزار فرمان نجابت ابراز نمائید، 

باز نخواهید فهمید كه دولت ساردانیا 3 كه از آذربایجان كوچكتر است و ده سال 
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قبل از این دوازده كرور4 مالیات داشت، چطور شد كه حاال سى كرور مالیات 
دارد. مى دانم خواهید فرمود والیت را نظم دادند، مردم را آسوده ساختند، 

مملكت را آباد كردند. این الفاظ را ردیف كردن آسان است، اما وقتى كه از شما 
بپرسند: راِه آبادِى والیت كدام است، همان الفاظ بى معنى را خواهید گفت كه 

هر احمقى در هر ایام گفته است. 
عقل تنها براى وزارت این ایام كافى نیست. میرزا آقاخان از اغلب وزراى فرنگ 

بالشك عاقل تر بود، با وصف این هرگاه ادنى  محّرر 5ِِ وزارتخانه هاى فرنگ به جاى 
میرزا آقاخان ]صدراعظم [ مى شد هزار بار بهتر از او وزارت مى كرد. اگر به یك 

رعیت بسیار عاقل دهات سیستان كسى بگوید در ده ساعت از كرمان مى توان 
رفت به هرات، خواهد خندید. 

اگرچه اكثر از رجال دولِت علیه برحسب نجابت با دویست نفر فراش راه مى روند 
و اگرچه برحسب فهم دو هزار بیت شعر عربى مى دانند، ولى در مراسم ترقیات 

مملكت دارى ]با[ سیستانى مزبور هیچ فرقى ندارند. مثال هزار بار فریاد بكنید كه در 
دو سال مالیات مازندران را مى توان با كمال آسانى به دو كرور رسانید، باز خواهند 

گفت: در ایام انوشیروان هم چنین چیزى نبوده است. بلى در ایام انوشیروان 
لفظ انگلیس وجود نداشت حاال چند نفر تاجر انگلیسى در خانه خود مى نشینند و 
به همان تدابیرى كه شما منكر هستید در پنج هزار فرسخى وطن خود به قدر ده 
مقابل دولت انوشیروان را مطیع و مملوك خود مى كنند. بلى اكثر عقاید و اعمال 

ملل فرنگ در ظاهر خالف عقل مى نماید ولى اگر ما بخواهیم فقط به عقل طبیعى 
خود حركت كنیم منتهاى ترقى ایران مثل ایام كیومرث خواهد بود. 

علم وراى عقل است. هرگاه اوضاع فرنگ را به حالت چهار هزار سال قبل از این 
برگردانند، وزراى ایران به زور عقل خود عالم را مسخر خواهند كرد اما امروز درجه 

اجتماع علوم بشرى به جایى رسیده كه عقل طبیعى در تصور آن حیران است. 
مثال هرگاه دو هزار نفر آدم بسیار عاقل ایرانى جمع بشوند و تا یك سال با هم 

خیال بكنند كه بانك چه چیز است، یقینًا در اولین نقطه آن معطل خواهند 
ماند. عقل فرنگى به هیچ وجه بیشتر از عقل ما نیست، حرفى كه هست در علوم 

ایشان است و قصورى كه داریم این است كه هنوز نفهمیده ایم كه فرنگى ها 
چقدر از ما پیش افتاده اند. ما خیال مى كنیم كه درجه ترقى آنها همانقدر است 
كه در صنایع ایشان مى بینیم و حال آنكه اصل ترقى ایشان در آئین تمدن بروز 
كرده است و براى اشخاصى كه از ایران بیرون نرفته اند، محال و ممتنع است كه 

درجه این نوع ترقى فرنگ را بتوانند تصور نمایند. این مطلب عمده را نمى توان 
بیان بكنم مگر به تشبیه مطالب مأنوس. 

كارخانجات یوروپ6 بر دو نوع است: یك  نوع آن را از اجسام فلزات ساخته اند و 
نوع دیگر از افراد بنى نوع انسان ترتیب داده اند. مثال از چوب و آهن یك كارخانه 

ساخته اند كه از یك طرف پشم مى ریزند و از طرف دیگر ماهوت برمى دارند. و 
همچنین از بنى نوع انسان یك كارخانه ساخته اند كه از یك طرف اطفال بى شعور 

مى ریزند و از سمت دیگر مهندس و حكماى كامل بیرون مى آورند. محصول 
كارخانجات فلزى كم  و بیش در ایران معروف است، مثل ساعت و تفنگ و 

تلگراف و كشتى بخار. از وضع ترتیب این قسم كارخانجات فى الجمله اطالع 
داریم. اما از تدابیر و هنرى كه فرنگیها در كارخانجات انسانى به كار برده اند 

اصال اطالعى نداریم. مثال هیچ نمى دانیم كه االن در لندن یك كارخانه هست 
كه اگر از پانصد كرور مالیات دیوان كسى ده تومان بخورد، در آن كارخانه 
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المحاله معلوم مى شود و نیز در پاریس چنان كارخانه اى هست كه اگر در میان 
هفتاد كرور نفس، به یكى ظلم بشود ُحكمًا در آنجا بروز مى كند و همچنین 
كارخانه اى دارند وقتى كه ده كرور پول در آنجا بریزند بعد مى توانند صد و 

بیست كرور پول نقد از همان كارخانه بیرون بیاورند و خرج كنند. 
ملل یوروپ هر قدر كه در كارخانجات و فلزات ترقى كرده اند، صد مراتب بیشتر در 
این كارخانجات انسانى پیش رفته اند. زیرا كه اختراعات صنایع فرنگ، اغلب حاصل 
عقل یك نفر یا نتیجه اجتهاد چند نفر از ارباب صنایع بوده است و حال آنكه این 
كارخانجات انسانى حاصل عقول و اجتهاد كل حكماى روى زمین است. مثال هرگز 

بیست نفر مهندس جمع نشده اند كه یك كارخانه ساعت بسازند، اما حال هزار سال 
است كه در انگلیس و فرانسه سالى هزار نفر از عقال و حكماى ملت جمع مى شوند 

و در تكمیل كارخانجات انسانى مباحثات و اختراعات تازه مى نمایند. 
از این یك نكته مى توان استنباط كرد كه فرنگیها باید چقدر در این كارخانجات 

انسانى ترقى كرده باشند. حال چیزى كه در ایران الزم داریم این كارخانجات 
انسانى است. مثل كارخانه مالیات، كارخانه لشكر، كارخانه عدالت، كارخانه علم، 

كارخانه امنیت، كارخانه انتظام و غیره. هرگاه بگوئیم ما اینها را داریم سهو 
غرایبى خواهیم كرد و اگر بخواهیم ما خودمان بنشینیم و این نوع كارخانجات 
اختراع بكنیم مثل این خواهد بود كه بخواهیم از پیش خود كالسكه آتشى7 
بسازیم. در فرنگ میان این كارخانجات  انسانى یك كارخانه دارند كه در مركز 

دولت واقع شده است و محرك جمیع سایر كارخانجات مى باشد. این دستگاه 
بزرگ را »دستگاه دیوان« مى نامند. 

1 اشاره به فتعحلیشاه قاجار. 
2 نام قدیم خرمشهر. 

3 پادشاهى ساردنى كه بعدًا دولت متحد ایتالیا را تشكیل داد. 
4 هر كرور: پانصد هزار )تومان(. 

5 نویسنده جزء، كارمند دون  پایه. 
6 اروپا. 

7 لوكوموتیو، قطار راه آهن. 
g )ادامه در بخش بعدی(

    

سه چهارِم جمعیِت آمریکا، رسمٌا به معجزات باور دارند. شماِر کسانی که 
به شیطان و اینکه خدا در روِز رستاخیز چنین و چنان می کند، عقیده 
دارند، حیرت انگیز است. این آمار را شما در هیچ کشوِر صنعتِی دنیا 
که دارای تکنولوژِی پیشرفته است نمی بینید. چنین ارقامی را، تنها 
می توانید از مساجِد ایران و یا زناِن سالخورده در سیسیل آمارگیری 

کنید. ولی در آمریکا، وضعیت همین است که می بینید.
نوام چامسکی
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از اعالمیه های شیخ فضل  اهللَّ نورى 
از رسالۀ  تنظیمات، نوشتۀ میرزا َملَكم  خان ناظم  الدوله 

)۲(
حاج شیخ فضل  اهللَّ نورى پس از تشكیل مجلس اول، در شاه  عبدالعظیم بست نشست و 
علیه مجلس و مشروطه  خواهان اعالمیه  هایى منتشر كرد. با عزل محمدعلى شاه و پایان 

دوره استبداد صغیر، او را پس از محاكمه، در میدان توپخانه به دار آویختند. 
اصل اعالمیه ها چاپ سنگى است و در تجدید چاپ )به كوشش هما رضوانى، 

نشر تاریخ ایران، 1362( برخى كلمات ناخوانا شده است. 
از آن جمله در منشور سلطانى كه نوشته بود مجلس شوراى ملى اسالمى 
دادیم، لفظ اسالمى گم شد و رفت كه رفت. این فقره سند صحیح دارد و 

عندالحاجة مذكور و مشهود مى شود. و دیگر در موقع ِاصدار دستخط مشروعیت 
از اعلیحضرت اقدس شاهنشاه عصر دام ظلۀ الُمدود، در مجلس در حضور هزار 

نفس بلكه بیشتر صریحًا گفتند كه ما مشروعه نمى خواهیم. و دیگر به رأى العین 
همه دیدیم و مى بینیم كه از بدو افتتاح این مجلس جماعت القیِد الابالِى 

المذهب از كسانى كه سابقًا معروف به بابى بودن بوده اند و كسانى كه منكر 
شریعت و معتقد به طبیعت هستند همه در حركت آمده و به چرخ افتاده اند. 
سنگهاست كه به سینه مى زنند و جنگهاست كه با خلق خدا مى كنند. و دیگر 
روزنامه ها و شب نامه ها پیدا شد اكثر مشتمل بر سّب علماى اعالم و طعن در 

احكام اسالم و اینكه باید در این شریعت تصرفات كرد و فروعى را از آن تغییر 
داده تبدیل به احسن و انسب نمود و آن قوانینى كه به مقتضاى یك هزار 
و سیصد سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال و 

مقتضیات امروز مطابق ساخت، از قبیل اباحه مسكرات و اشاعه فاحشه خانه ها 
و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روضه خوانى 
و وجوه زیارات مشاهد مقدسه در ایجاد كارخانجات و در تسویۀ8 طرق و شوارع 

و در احداث راههاى آهن و در استجالب9 صنایع  فرنگ. و از قبیل استهزاء 
مسلمانها در حواله  دادن به شمشیر حضرت ابوالفضل و یا به سر پل صراط و 

اینكه افكار و گفتار رسول مختار صلى اهللَّ علیه و آله وسّلم العیاذباهللَّ از روى بخار 
خوراكهاى اعراب بوده است مثل شیر شتر و گوشت سوسمار؛ و اینكه امروز در 
فرنگستان فیلسوفها هستند خیلى از انبیا و مرسلین آگاه تر و داناتر و بزرگتر و 
10 حضرت حجۀ بن الحسن  عجل اهللَّ تعالى فرجه را امام موهوم خواندن  نستجیرباهللَّ

و اوراق قرآن مجید را در مقواهاى ادوات قمار به كاربردن و صفحات مشتمل 
بر اسم جالله و آیات سماویه را در صحن مجلس شورا دریدن و پاشیدن، و 

نگارش اینكه مردم بى تریبِت ایران سالى بیست كرور تومان مى برند و قدرى 
آب مى آورند كه زمزم است و قدرى خاك كه تربت است و اینكه اگر این مردم 
وحشى و بربرى نبودند این همه گوسفند و گاو و شتر در عید قربان نمى كشتند 
و قیمت آن را صرف پل سازى و راه پردازى مى كردند؛ و اینكه تمام ملل روى زمین 

باید در حقوق مساوى بوده ذّمى و مسلم خونشان متكافو باشد و با همدیگر 
درآمیزند و به یكدیگر زن بدهند و زن بگیرند )زنده باد مساوات(

و دیگر ظهور هرجومرج در اطراف ممالك محروسه و سلب امنیت و خالف نظم و 
شیوع خونریزى و تاخت و تاز و ِاثاَرۀ ِفتن 11و مفاسد در هر َصـفح12و هر ناحیه و 
رواج رقابت و خصومت  و معادات در میان اهالى شهرهاى بزرگ خصوصًا حوادث 
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و سوانحى كه در َصفحه آذربایجان و سرحّدات آن اتفاق افتاده و كشتارها كه 
در كرمانشهان و فارس و حدود نهاوند و غیُرها واقع شده است. و دیگر تجّرِى 

طبقات مردم در فسق و فجور و منكرات مى فرمایند. 
چون ما و شماها همگى در طهران هستیم فقط طهران را از شما مى پرسیم: آیا از وقتى كه 
اسم آزادى در این شهر شایع شده است سستى عقاید اهالى و درجه هرزگیها و بى باكى ها 

از كجا به كجا رسیده است؟ هیچوقت شنیده بودید كه یهودى با بچه مسلمان لواط 
كرده باشد؟ از گذر لوطى صالح بپرسید. و هیچوقت دیده بودند كه یهودى على الرئوِس13 
دختر مسلمان را كشیده  باشد؟ امسال همگى دیدید یا مستحضر شدید. ذاكرین و وّعاظ 

مى گویند كه امسال مجالس روضه خوانى و تكایاى عزادارى و اهتمام مردم در این عبادت 
كه از شعائر بزرگ شیعه خانه است نزدیك نصف به تعطیل گذشت و متروك شد. آیا هیچ 

انتظار چنین نتیجه را داشتید؟ و هیچ شنیده بودید تا این تاریخ كه یك آدمى در دنیا 
گفته و یا نوشته و پراكنده باشد كه الوهیت خدا مشروطه است؟ و لقد قالوا كلمۀالكفر. 

و هیچ شنیده بودید در این یك هزار و سیصد و چند سالى كه از عمر اسالم ایداهللَّ انصاره 
گذشته است صورت یكى از مجِدّدین دین را كه در عداد كلینى و َعَلم الهدى و محقق و 

شهیدین شمرده شود به شكل حیوانى باركش كشیده و تشهیر14 كرده باشند؟
و دیگر افتتاح رسوم و سیِر معموله بالد كفر در قبةاالسالم. تاریخ هجرى 

هیچ خبر نمى دهد كه در ممالك اسالمیه مجلس ترحیم و ختم قرآن را به 
دستور فرنگستان تشكیل داده باشند. مسجد جامع پایتخت اسالم فاتحه 

ذرارى صدیقه طاهره سالم اهللَّ علیها به سیره خاصه فرنگان گلریزى كردن 
و دستمالهاى مشكى بر بازوى دستجات اطفال مسلمین بستن و جماعت 

زردشتیها را در خانه خدا وارد ساختن و در مجلس فاتحه مخصوصًا آالفرنگ  
ها و پاریس پرست ها را مستخدم قرار دادن و ارباب عمایم و بزرگان شریعت 

رهًا15 به آن محضر مطّهر كشیدن.  را طوعًا یا كـُ
اى پیروان دین اسالم، هیچ ختمى به این شكل دیده و یا شنیده بودید و هیچ دیده 
و شنیده بودید كه رؤساء روحانى شما را عنفًا در مجلس در قطار مادام هاى فرنگان16 

كشیده و در ازدحامى  كه سراپا على رغم اسالم و اسالمیان است حاضر و مستبشر 
داشته باشند؟ آن بازار شام، آن شیپور سالم، آن آتشبازیها، آن ورود سفرا، آن عادیات 

خارجه، آن هوراكشیدن ها و آن همه كتیبه هاى زنده باد زنده باد و »زنده باد مساوات« و 
»برادرى برابرى«. مى خواستید یكى را هم بنویسید »زنده باد شریعت«، »زنده باد قرآن«، 

»زنده باد اسالم«. حقیقتًا چشم خاتم انبیا روشن و خاطر خاتم اوصیا خرسند. 
شما را اى مسلمانها، اى اهل طهران، به قرآن مجید به امیرالمؤمنین به سیدالشهدا، به 
امام زمان ارواحنا لهم الفدا قسم مى دهیم كه اگر پیغمبر شما حاضر بود و آن هنگامه 
جلوخان نگارستان را مى دید چه مى فرمود: آیا نفرین مى كرد یا تبریك مى گفت؟ و آیا 

مى فرمود خوب جشنى براى مجلس گرفته اید، یا مى فرمود خوب ختمى براى اسالم 
گذاشته اید؟ آیا مى فرمود زنده باد مشروطه یا مى فرمود اهكذا تخلفون محمدًا فى ُامته؟ 

الها كه نعمت مجلس شوراى ملى اسالمى خصم المذهبان باد  ... 
و از شرایط و اوصاف مجلس كه در تلگراف مسطور منظور فرموده اند آن 

است كه مجلس باید مجلس امر به معروف و نهى از منكر بوده باشد. علماء 
مهاجرین زاویه مقدّسه17 هم همین طور مجلس مى خواهند، نه آنكه هیچ مجلس 

نمى خواهند. لعنت خدا بر كسانى باد كه این نسبت را به ایشان مى دهند و بر 
مردم مقصِد مهاجرین را مشتبه مى كنند. 

اینك از كسانى كه حقیقتًا به وجود صانْع قائل و به كتاب مجیْد معتقد و به دین 
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حنیْف مقید هستند سؤال مى كنیم و مى گوییم این مجلسى كه مى بینید كه در . 
تحت استیال و استبداد المذهبان و آزادى طلبان واقع شده است و مجارى احوال 
و اوضاع آن را مستقیمًا بر سیاق پارلمنتهاى18 اروپا اداره مى كنند آیا مجلس امر 
به معروف و نهى از منكر است یا مجلس نهى از معروف و امر به منكر است؟ 
آیا به واسطه نشردادن مزدكیان عصر، كلمه آزادى را در این مملكت تجّریات و 
تهّتكات مردم تا چه اندازه افزوده است و فنون فحشاء و فسوق و فجور تا كجا 

شایع شده؟ آیا زنها لباس مردانه نمى پوشند و به كوچه و بازارها نمى افتند؟ 
آیا در خرابات شِب جشن چقدر از این بى ناموسى نوظهور مشاهده شده و 

شرب الیهوِد فاِش فاحش به نظرها رسید؟ آیا ِفَرِق فاسده مفسده بر لفظ امر به 
معروف و سایر عناوین شریعتى ُسخریه نمى كنند و آشكارا بر نوامیس الهیه 

استخفاف نمى آورند و بى محابا فاندیك19و گالیله و نیوتن و كپلر و هوگو و روسو 
را العیاذباهللَّ از علماء اّمت و انبیاء بنى اسرائیل افضل نمى شمارند و اهل ذّمه را بر 
مطالبه مساوات با مسلمین تشجیع نمى نمایند و در مكاتِب اطفال ما همكیشهاى 

خویش را مستخدم نمى سازند و به تبدیل فطرت و تلویِث بهجیت نونهاالن ما 
نمى پردازند؟ و تاالر آینه میرزا حسین خان سپهساالر را با قواعدى كه ابراهیم و 
اسماعیل برآورده است همرتبه نمى شناسند و به سرمایه آن فتنه روزگاْر جراید 

بسیار ایجاد و به زبان آنها ناموس شریعت و اهلش را بر باد نمى كنند؟
ه از  ـّ ه مضل ـّ اینهاست نوبر امر به معروفات و نهى از منكراتى كه فرقه ضال

بهارستان حریت و شورویت براى ما فرستاده اند و وعده داده اند كه ِمن بعد هر 
دم از این باغ برى برسانند تا رفته رفته آزادِى عهد قباد و مساوات مذهب مزدك 
را رواج بدهند و هر كس منكر و مزاحم بشود و به جلوگیرى قیام و اهتمام بكند 

او را به مغلطه حبِّ استبداد و تهمِت تخریِب مجلس و ِاسناِد گرفتِن وجوهات 
توسِط حكومت قاینات و امثال ذلك استخفاف بدهند، و روزنامه چى هاى 

وقیح الوجِه َبذىّ الّلسان20 خود را بر او تهریش21 بكنند و یك  مشت خس و خاشاك 
و معدودى بى پدرهاى ناپاك را ملت غیور نامیده او را به هجوم آنها تهدید 

بنمایند. و اگر بخواهد مسلمانها را بیدار كرده دزدهاى دین و دغلهاى دنیا را به 
ایشان نشان بدهد، از خوْف چادر بخوابانند22 و منبر بسوزانند و هلهله بكشند و 

مغلطه بیندازند، غافل از آنكه هیچ حیله و به هیچ وسیله حق زاهق نخواهد شد 
و باطل فایق نخواهد آمد. االسالم یعلو و الیعلى علیه. و همچنین سایر اوصاف 
و شرایط و قیود و حدودى كه حجج اسالم نجف اشرف براى مجلس شوراى ملى 
در تلگراف خودشان تصریح فرموده اند، خصوصًا تقویت دولت كه همه مى بینیم 
هر به چند روز یك حمله جسورانه برخالف حقوق كلیه ملیه از دستجات مزدور و 
اجیر كه همه شهریه دار23هستند یا روزانه بگیر نسبت به ساحت سلطنت عظمى  
ظاهر و صادر مى شود. السیما24 آن تقویتها كه در موقع جشن  میالد همایونى از 
ملِت قدیِم اصیِل نجیِب ایران در مسمع و مرآى سفارتخانه ها و سایر بیگانه ها 

دیده و شنیده شد و از سور25 نتایج آن بى اندامى ها و بى احترامى هاست كه 
امروز دولتهاى همجوار در حدود ایران خودنمایى و لشكرآرایى مى كنند. كشتیهاى 

جنگى روس در سه مركز از سواحل جنوبى خزر لنگر انداخته است و عساكر 
عثمانى محض جلوگیرى از جشن موعود كه آن بزرگوار فرمود غفلتًا بر خاك ایران 

تاخته هفت هزار كس از هموطنان ما را طعمه آتش ساخته است. 
بى ادب تنها نه خود را داشت بد  بلكه آتش بر همه آفاق زد

بارى برادران دینِى ما در این تلگراف تأمل و تفكر بكنند و ببینند كه حضرات 
حجج اسالِم مجاورین نجف اشرف مجلسى را كه خواسته اند به چه صفت و كدام 
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قید و شرط است. حضرات حجج اسالم مهاجرین زاویه مقدسه هم همان مجلس 
را مى خواهند و مخالف چنان مجلس را مخالف شرع و مجادل با صاحب شریعت 

مى دانند. و البته تمام اهل اسالم هم مجلسى مى خواهند كه به همین اوصاف و 
قیود و شرایط آراسته بوده باشد. 

پس صاحبان این تلگراف شریف و مهاجرین زاویه مقّدسه و مسلمانهاى ممالك محروسه 
تمامًا بر یك قول و یك عقیده و یك رأى هستند و مخالف و معاند ایشان تبعه باب و 

ِفَرق فرنگى مآب است كه مى گویند ما مجلسى مى خواهیم كه مثل پارلمان آلمان بوده 
باشد و نظرى به تقویت اسالم و حفظ دماء26 مسلمین و امر به معروف و نهى از منكر و 

سایر اوصاف و مالحظاتى كه در این تلگراف مأخوذ است نداشته باشد. پس ما مردم ایران 
اگرچه هنوز از آراء یكدیگر اطالع كامل حاصل نكرده ایم ولى در نفس االمر، سواى آن دو 

فرقه، تمامًا متحد هستیم. فقط رأى گرگان و سگان از ما جداست. 
8 صاف كردن، تسطیح

9 جلب كردن
10 پناه به خدا
11فنته انگیزى

12 ِخّطه، ناحیه
13 حجاب

14 مشهوركردن، رسواكردن
15خواهى نخواهى

16 در صف بانوان فرنگى. اشاره به حضور ایرانیان در مهمانیهاى سفارتخانه ها در 
تهران با حضور زنان اروپایى

17 اشاره به چند تنى كه همراه شیخ در اعتراض به مجلسیان در شاه عبدالعظیم 
تحصن كرده بودند

18 پارلمانها، مجالس ملى
19 وان دیك، وان دایك؟

20 ددهن، فّحاش
21 برانگیختن ضد یكدیگر، فتنه انداختن میان مردم

22 چادرى را كه براى تعزیه خوانى و عزادارى بر پا شده به هم بزنند
23 مواجب بگیر

24 بخصوص، على الخصوص
25 بعضی، از جمله

26جمع دم؛ خونها، نفوس
  g  1380 آنچنان كه بودیم، شمارۀ دوازدهم، دی ماه
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 اگر   ۱۴۰۰   سال   پیش   وجود   داشتی
   به   جنگ   این   وحشیها   میرفتی؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

تو   خونت،   کنار   خانوادت   هستی   که   خبر   میرسه   که   به   کشورت   حمله   شده   و   طبق  
 نظر   افرادِ   مقدسشون،   اگه   بتونن   یه   شهر   و   اشغال   کنن،   خواهرت   و   مادرت   و  

 همسرت   رو   میدزدن   و   تا   آخر   عمرشان   باید   به   عنوان   کنیز   به   آنها   خدمت   کنن   و  
 برادر   و   پدرت   را   اگر   بدن   و   دندان   سالمی   داشته   باشند   به   غالمی   و   بردگی   میبرند.  

 و   هر   که   مخالفت   کند   سر   از   تنش   جدا   میشود   البته   میگویند   دستور   خداست.  
 چیزی   شبیه   داعش. 

فکر   کن،   به   مردم   آذربایجان   که   مردهایشان   را   دسته   دسته   در   زنجیر   میکنند   و   در  
 جلوی   چشمان   آنها   به   همسر   و   دخترشان   تجاوز   میکنند   و   بعد   از   ارضا   شدن،   آن  
 مردهایی   که   حاضر   به   غالمی   و   بردگی   نشدند   رو   گردن   میزنند  ) تاریخ   ایران   ج ۳    

 ص   ۳۵۹   ش  . ۱۹۰(.
به   مهربانوهای   ۱۵   ساله   ی   خراسانی   فکر   کن   که   به   فاحشه   خانه   های   شام  

 بردنشان،   تا   قبل   از   هر   حمله   لشکریان   خدا   برای   جهاد،   به   آن   دخترکها   تجاوز   کنند  
 برای   گرفتن   روحیه ) تاریخ   طبری،   ج۴   ،   ش   ۲۴   ص۱۴ (  .  

فکر   کن   اگر   شهر   را   بگیرند   و   اسیر   شوی،   اربابت   مشغوِل   دختر   ۹   ساله   ایست   که  
 معلوم   نیست   از   کدام   جهادِ   فی   سبیالهلل   به   پاداش   گرفته،   و   تو   باید   به   اندازه  ی  

 ده   گاو   کار   کنی،   بار   بیاوری   و   ببری   وگرنه   شالق   میخوری   و   صد   البته   آن   دنیا  
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 به   جهنم   میروی   چون   طبق   تأثیرشان   از   قرآن،   کنیز   و   غالم   باید   مطیع   اربابشان  
 باشند   و   وقتی   شهوت   اربابت   باال   زد،   دختران   برده   را   میبرن   که   با   او   نکاح   کند   و  

 تو   صدای   ناله   های   آنها   را   میشنوی.
و   خبرهایی   میشنوی   از   اینکه   هموطنت،   یعنی   بابک   و   هفتاد   یارش   را   مسلمین   در   راه  

 خدا   زنده   زنده   سوزاندند  . هر   کس   بتوانش   و   بنا   به   رتبه   اش   غنیمتی   دریافت   نمود  
 آنچنان   که   دختر   یزدگرد    »بی   بی   شهربانو«    نیز   غنیمت   یکی   از   سرداران   سپاه   اسالم   شد  
 یا   میشنوی   سفیدرود   را   که   به   خاطرِ   قطعِ   گردِن   هزاران   هموطنت   به   رنگ   قرمز   درآمده  .  

)تاریخ   ۶۳۰۰   ساله   ایران   ؛   رابرتن  . ون   ص  ///  ۲۵۰   تاریخ   طبری   ج   ۴ص  . ۳۱۰ (.  
حال   ۲   سوالم   را   میپرسم : 

یک :  اگر   ۱۴۰۰   سال   پیش   وجود   داشتی،   به   جنگ   این   وحشیها   میرفتی؟
دو :  اگر   تو   از   شهیدان   یا   اسیران   در   راهِ   دفاع   از   وطن   در   مقابل   حمله   مسلمانان  
 بودی؛   آیا   باور   میکردی   ۱۴۰۰   سال   بعد   یک   عده   بگویند،   ایرانیان   با   آغوش   باز  

 اسالم   را   پذیرفتند؟؟
باز   هم   میتونی   خودت   را   گول   بزنی؟؟؟؟

و   ما   همچنان   زنجیرهامان   را   میپرستیم.  
صدا   و   سیمای   ایران   بار   دیگر   هویت   ضدِ   ایرانی   خود   را   نشان   داد. 

میلیاردها   تومان   خرجِ   ساخِت   سریالهایی   مانند   مختار   و   ...  میشود   و   فرزندانمان  
 تعدادِ   زنان   حرمسراِی   یزید   و   معاویه   را   میدانند   در   حالی   که   نامی   از   دالور   مردانی  

 چون   کوروش،   داریوش،   بابک،   مازیار،   آریو   برزن   و   سورنا   را   نشنیده   اند !! 
ُکشت   و   کشتار   و   گرسنگی   و   خیابان   خوابی   مردم   ایران   سانسور   میشود   و   مسکوت  

 میماند،   اما   اگر   همین   وضعیت   در   لبنان   و   فلسطین   و   عراق   و   سوریه   رخ   دهد   در  
 بوق   و   کرنای   صدا   و   سیمای   ایران   به   گوش   فلک   میرسد !! 
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   در   کمال   تأسف   و   ناباوری   می   بینیم   میزگردی   باحضور   مجری   و   کارشناس   مذهبی  
 در   شبکه   ی   جام   جم   ایران،   انگشِت   حیرت   به   دندان   گزیدم   و   قلبم   از   این   ستیزِ  

 آشکار   به   درد   آمد ! 
پرسش   مجری :  حضور   دو   فرشته   ی   نکیر   و   منکر   چه   زمانی   خواهد   بود   و   اساساً   چه  

 سؤاالتی   پرسیده   میشود؟
پاسخ   کارشناس  :)!!!!!!(  ابتدا   توضیح   ِبدم   در   بهشت   زباِن   تکلم   عربی   است،   یعنی  
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 حتا   اگر   غیرِ   عرب   هم   وارد   بهشت   بشود   باید   عربی   صحبت   کند  ! و   زبان   تکلم   در  
 جهنم،   عجم   است !!! 

در   این   لحظه   مجری   با   شادی،   دو   دستش   را   به   هم   سابید   و   فرمود  : آخجون،   من  
 عربی   بلدم !!! 

خدا   قوت   دالور   مردان   عرصه   ی   فرهنگ!!  نانتان   حاللتان   فرهنگ   و   اصالت   و   ریشه  
 و   زباِن   مادری   را   به   چند   فروختید؟   میز   و   مقام   و   منصب   را   گران   نخریدید؟ ! 

هرچند   دیریست   در   کشورِ   من،   نام   را   به   نان   فروختن   رسم   بزرگان   شده   است !!! 
خدایا   شنیده   ام   بهشتت   را   با   شیر   و   شراب   و   حوری   تبلیغ   میکنی   و   در   عوضش  

 خون   طلب   میکنی   اما   نمیدانستم،   منوی   بهشتت   عربی   است   و   اگر   عربی   ندانم   از  
  g !!شیر   و   شراب   و   حوری   خبری   نیست 

ده فرمان بی خدایان
۱- با دیگران کاری نکن که نمی خواهی با تو انجام دهند.

۲- تالش کن تا هیچگاه آسیبی به کسی وارد نکنی.
۳- با دیگر انسان ها، موجودات و کل جهان با عشق، صداقت، وفا و احترام 

رفتار کن.
۴- از تبهکاری چشم بپوش و از اجرای عدالت دریغ نورز اما همواره آماده باش 
تا فرد بدکاری را که به بدی خود اذعان کرده و صادقانه پشیمان است ببخشی.

۵- زندگی خود را با حس شادی و شگفتی پیگیر.
۶- همواره بکوش چیزهای تازه ای بیاموزی.

۷- همه چیز را بسنج، همواره باورهای خود را با واقعیات بازآزما و آماده باش 
تا حتی عزیزترین باورهایت را هم که با واقعیت نمی خوانند کنار بگذاری.
۸- هرگز به دنبال سانسور کردن خود یا دوری جستن از مخالفان ات نباش، 

همواره به دیگران حق بده تا مخالف تو باشند.
 ۹- عقاید خود را مستقل و بر مبنای خرد و تجریه ی خود انتخاب کن،

 نگذار دیگران تو را به پیروی کورکورانه بکشانند.
۱۰- همه چیز را به پرسش بگیر.

اگر پنجاه ملیون نفر به یک چیز احمقانه اعتقاد داشته باشند، 
آن چیز همچنان احمقانه است.

آناتول فرانس
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در باب عاشورا 
محسن امیر اصالنی، رهبر حرکت جوهری

صدای تبل است، صدای سنچ و دهل، صدای شیپورهای گوش خراش!!!
نه!!!!!

این صدای جهل است که صوت حقیقت را در برگرفته است!
حسین را در صداهای آهسته جستجو کنید، در صداهایی که با هرچه بلندتر 

کردن صدای این تبلها، به خفقان می کشانندشان!
صدای حقانیت حسین در بلندی و گوش خراشی او، جهان گیر نشد، حسین خود 

را در تبلها و شیپورها و مرثیه ها جاری نکرد!
حسین خود را در متانت عبادتش، در حقانیت کالمش، در خشوع نمازش جاری کرد!

حسین خود را در تربیت صحیح فرزندانش، در خشوع رفتاری در مقابل همسر و 
ادای احترام مادر و پدرش جاری ساخت!

حسین خود را در چکاچک شمشیر نبردش نشان نداد!
حسین خود را در متانت رفتاری در مقابل برادرش نشان داد!

کسانیکه خود را با عربده های گوش گیر در این به اصطالح عزاداریها خسته و بی 
رمق می کنید!

هستند کسانی در میان شما که سالیان است که از مادران و پدران خود بی خبرند!
با همسرانشان کمتر از یک حیوان خانگی برخورد میکنند و حقوقشان را رعایت 

نمی کنند!
هستند کسانیکه برادرانشان را به خاطر پشیزی از دنیا میفروشند و جنگی سختتر 

از جنگ حسین و یزید دارند!
کسانی هستند!!!

اگر دشمن به صورت رقیه یکبار سیلی نواخت! ایشان هر روز بارها این سیلی را 
نقش بر صورت کودکانشان میکنند. 

دم از حسین میزنید؟!
فغان از ظلمی دارید که بر حسین رفت!

حسین را مگر می شناسید!؟
حسین را مگر درک می کنید!؟

کجای کارید!!!
در چه اندیشه اید!!!

که حسین چشم و گوشش به فریاد هاست!!!
که حسین با این هیجانات و عربده ها به هیجان می آید؟!
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و به چشمهای کورتان دیده می شود!
حسین در احترامها، در عواطف، در عطوفتها، در خویشتن داری ها خالصه است، 

حسینی این چنین در کدام رفتارتان است!!؟
آنان که با اندیشه حسین را جسته اند، شیوه عزاداریشان به گونه ای متفاوت است!

ادعای عشق می کنید! فداکاریهای روزانه تان کو؟!
ادعای عشق می کنید! صبوریهای در خشمتان کو؟!

ادعای عشق می کنید! متانت در معامله هایتان کو؟!
صداهای              مظلووووم---- حسییین----

این شمائید که مظلومید!!!
خبر از مظلومیت خود ندارید!

مظلوم از این بابت که حقتان را در درک حقیقت، از شما گرفته اند!! چشمهایتان 
را سود جویان دین کور کرده اند! و گوشهایتان را. 

حسین سرآمد حق و زندگی بود و هیچ گاه مظلوم نبود و نخواهد بود!
اگر درک کنید!!!!

این شمائید که مظلومید، حقتان را میبرند!!
درکتان را چپاول میکنند!!

ایمانتان را می ربایند!!
دینتان را هر سال سر میبرند!!

خیمه باورهایتان را می سوزانند!!!
و شما درک نمی کنید!!!

توان پس گرفتنش را ندارید!!!
ای مظلومان به پا خیزید و قیام کنید و حقتان را و اندیشیدن را باز پس بگیرید. 

g
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 خالصه نامه آخوند خراسانی
 )بزرگترین مرجع وقِت خودش(

 به آیة اهلل نائینی، در 100 سال پیش،
 درباره مضراِت حکومت اسالمی 

 از کتاب»دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش«، نوشته آقای اکبر ثبوت،
 فصل اول، صفحه 18 به بعد. 

پاره ای از تبعات حکومت توسط روحانیت از این قرار است:
دیگر ادیان هم ترغیب میشوند حکومِت متعصب دینی تشکیل دهند و نزاع . 1

دینی شکل میگیرد.
وقتی روحانیون پا به حکومت بگذارند، دیگر نمیتوانند عیوب خود را ببینند . 2

و توجیه میکنند و فسادها را نادیده میگیرند. 
مسند روحانیت، مسنِد مبارزه با فساد است؛ و مسنِد حاکمان، همواره توأم با فساد. . 3

با این کار، هم مسند مبارزه با فساد را از دست میدهیم و هم روحانیت را مفسد 
میکنیم. وای به روزی که بگندد نمک / حتی اگر فاسد نشویم همه مفاسد را به 

گردن روحانیت مینویسند و دین نابود میشود. 
 علم حکومتداری و سیاست، یک علم و فن است؛ و روحانیون از این علم، حداقل . 4

تا االن کاماًل تهی هستند. ورود بدون علم و تجربه و فن به این حوزه بدون طی 
مراحل آن باعث آبروریزی برای روحانیون میشود. صرف اینکه روحانیون انسانهای 

خوبی هستند که دلیل نمی شود هر علمی و هر فنی را بلد باشند. 
 آمال و آرزوی ما تبعیت حکومت از دین است در حالیکه اگر حکومت را در . 5

دست گیریم، به تبعیِت دین از حکومت دچار خواهیم شد. 
چون مردم، ما را نایبان امام زمان میدانند، انتظار دارند حکومت دینی هم، . 6

همان شرایط را ایجاد کند. و وقتی نتوانیم در آن سطح، عدالت را برقرار 
کنیم، نسبت به امام زمان و دین، سست عقیده میشوند. 

اکنون که مناصب حکومتی نداریم، اینهمه اختالف نظر وجود دارد. اگر به . 7
حکومت برسیم، این اختالف نظر، باعِث چندپارگِی دین و ایجاد فرقه های 

جدید و آسیب به دین میشود. 
ما فقط سواد فقهی داریم. و چون فقیِه خوبی هستیم )که تازه، همه ی . 8

ابواِب فقه را هم نمیدانیم(، دلیل نمیشود که به علوم دیگر مانند مدیریت 
و ...  هم تسلط داشته باشیم. علم فقه، یک علم است با مسائل خودش؛ و 

ربطی به اداره ی جامعه و مسائل آن ندارد. 
 اسالم را در طول چندین قرن، حکومت اسالمی نگه نداشته است بلکه حوزه های . 9

علمیه نگه داشته اند. 
 اکنون که دست ما به حکومت نرسیده است، اطرافیان ما چه کارها که . 10

نمیکنند! وای به روزی که دستمان به حکومت برسد! بستگان ما، در صورت 
حکومت، از موقعیت استفاده خواهند کرد و باعث آبروریزی برای مرجعیت و 

دین اسالم خواهند شد و مردم آنها را به پای ما مینویسند. 
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کسانى که مناصب حکومتى را در اختیار دارند، فریبکارى و ناراستى و . 11
دروغگویى، از لوازم اولیه ی کار و شغل خود میدانند؛ و شاید هم در پاره 
یى از موارد، امور آنها بدون دروغ نمیگذرد؛ زیرا محتمل است که در پاره 

یى جاها به دلیِل مصالِح مهمترى، دروغ گفتن براى آنها مجاز باشد. اما به 
همین دلیل که اشغال این مناصب، با پرهیز از دروغ، منافات دارد )خوب و 
بد و درست و نادرستش به کنار( علماى دین باید از این مناصب بپرهیزند؛ 

زیرا اگر بخواهند پابند راستى و صداقت باشند، امورشان نمیگذرد؛ و اگر هم 
بخواهند مثل بقیه سیاستمداران، هرجا که صالح دیدند دروغ بگویند، این 
کار دو خطر بزرگ دارد. یکى اینکه خرده خرده، قبح دروغ در نظرشان از بین 

میرود و تقید آنان به صداقت، در موارد دیگر متزلزل میشود؛ و این امر، 
گرچه براى همه بد است ولى براى عاِلِم دین، از همه بدتر و خطرناکتر است. 

دیگر این که عامه مردم وقتى ببینند علماى دین )با هر عذرى، و لو موجه( 
در موارد متعدد دروغ میگویند، کم کم این شبهه برایشان پیش مىآید که 

پس نکند در موارد دیگر، از جمله در احکام الهى و اعتقادات دینى و مذهبى 
نیز علماى دین به دلیل عذرهاى ولو موجه دروغ میگویند و آنگاه ایجاد 

چنین تصورى در اذهان عامه مردم، بسیار خطرناک است و بالمآل موجب بى 
g .اعتقادى آنان به مبادى و آداب دینى خواهد شد

آدم معقول خودش را با دنیا تطبیق میدهد: نا معقول ٌمصر است که دنیا را   
با خودش تطبیق دهد. بنابراین, همه پیشرفت بستگی دارد به آدم نا معقول.

جرج برنارد شاو
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می زنم به سیم آخر )نامه ای به پسرم( 
محمد نوری زاد، ۱۳۹۴/۷/۲۹ تهران

اباذرم سالم، 
دیشب را تا به صبح درد کشیدم. اگر تا دیروز، درد 

کتف و بازو مرا در خود می فسرد، نیز این بار دردی در 
ناحیه ی شکم بدان افزوده شده بود. صبح اول وقت 

رفتم بیمارستان. بی آنکه شب قبلش پلک برهم نهاده 
باشم از شدت درد. فکر می کردم تا ساعت ده صبح 
رو براه می شوم و می توانم خود را به دوستانم در 

»ِدنا« برسانم. در بیمارستان اما کار به درازا انجامید و 
من بستری شدم. و حاال شب است و من و تنهایی و 
یاد تو. فردا یا باید کیسه ی صفرای مرا که پراز سنگ 

است بیرون بکشند، یا مرا به یک رژیم دارویی بسپرند 
تا زمان بگذرد و کار قلبم سامان بگیرد و بدنم تحمل 
جراحی کیسه ی صفرا را داشته باشد. در بیمارستان 

معلوم شد دردی که مرا تا به صبح در خود مچاله کرده بود، به همین کیسه ی 
صفرا مربوط است. این ها را از این روی با تو می گویم که اطمینان دارم اگر 

در ایران بودی لحظه ای مرا تنها نمی گذاردی و در کنارم می بودی همه وقت. 
درست برخالف من که در طول زندگی ات، کمتر در کنارت بودم. 

پسرم، پدرت، محصول و خروجِی یک نظام فکرِی منحط است. نظام فکری ای که 
خود را بهشتی و نور چشمی خدا می داند و دیگران را جهنمی و مطرود. و من، با 

یک چنین هیبت و شاکله ای تو را و خانواده را سوختم. چرا نگویم: من، نمونه ی 
کوچکی از داعش بودم در خانه. که جز عصبیت و ترشرویی و خود محوری، با او 

نبود. بله پسرم، من یک داعشی بودم در میان خانواده. که حق را و حقیقت را جز 
در مرام تشیع نمی دیدم. نگرِش داعشی من، همگاِن مردم را در گمراهی می دید 

و نیکبختی و رهایی و هدایت و عاقبت بخیری را تنها در مرام خود باور داشت. 
من، شماها را گویا به اسیری می بردم هر روز. که اگر زمانه به سمت من می 
چرخید و افرادی چون مرا اختیار می داد، من و دیگرانی چون من، هرکدام یک 

خلخالی و شیخ علی فالحیان و روح اهلل حسینیان و مصطفی پورمحمدی و سعید 
امامی بودیم در برکشیدِن نظام و فروکوفتن مخالفان نظام. 

تو از کودکی سرشار از استعداد بودی. غلیظ به موسیقی عالقه داشتی. می 
گفتی: موسیقی با سلول های من آمیخته. و آرزو داشتی به موسیقی روی بری. 

و من، با شنیدن این سخنان از تو، به ورطه ای از بی تربیتِی شیعِی خود فرو 
می شدم و در خود می گداختم و این گدازِش درونی را با »مگر از روی نعش من 
بگذری« بر سرت می کوفتم و راه بر تو می بستم. یک بار یک گیتار خریدی و به 

خانه آوردی. یادت هست من چه قشقرقی بپا کردم؟ و تو، فروتنانه و سر بزیر، 
بردی و گیتار را پس دادی بی سر و صدا. تو هر چه آرام و سر بزیر و متواضع و 
با ادب بودی، من معرکه ای بودم از عربده ها و افاده ها و اطوار شیعی. شما را 
مثاًل به سفر می بردم. در آن سفر، این تشیِع من بود که چماق می شد بر سر 
شما. این که: همینجا نگهمیداریم برای نماز اول وقت. بابا اینجا بیابان است. 

الاقل برویم زیر یک درخت و کنار جویباری. نخیر! همین که گفتم. وای که من 
چه پوستی از عاطفه های نازنین شما دریدم. در طول سفر، این من بودم که 
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باید مشخص می کردم از پخش صوت اتومبیل چه بشنویم. یا قرآن عبدالباسط، 
یا سخنرانی فالن آخوند. یا نوحه خوانی فالن مداح. یا فالن ترانه و فالن سرود. 
تشیِع من هیچگاه به من نیاموخته بود که شما را آنگونه که هستید بپذیرم 
و همانگونه که هستید دوستتان داشته باشم. بل مرا به سویی می راند که 

جز پرخاش و تندی در آن نبود. من، شما را تنها و تنها بجوری می پذیرفتم که 
همچو من می بودید و همچو من به جهان اطراف می نگریستید. 

در بیست سالگی ات بود که تو ریشت را بلند کردی. یعنی ظاهرت را آنگونه 
آراستی که من می پسندیدم. و من، چه لذت می بردم از این همراهِی ظاهری 

ات. بی آنکه بدانم تو تنها برای دلخوشِی من است که ریشت را نمی زنی. 
یک روز که بخانه آمدم و ریشی بر صورتت ندیدم، ای وای که تمامی راه های 

مسالمت را به روی خود بستم و راه نعره های جهالت را به روی خود گشودم. من 
چه اهریمنی بودم در زندگی تو و مادر و خواهران و برادرت. جوری که بعید می 
دانم جز تالشم برای تأمین معاش خانواده، هیچ خاطره ی مثبتی از من بخاطر 
داشته باشید. من، بیرِق داعش را درست وسط خانه و خانواده بر زمین کوفته 

بودم. یا این یا هیچ! و شما، ناگزیر در زیر خیمه ی یک دیو قلچماق بزرگ و 
بزرگتر می شدید. بی آنکه ذره ای به طعم نعره های شیعِی پدر نزدیک شوید و 
خوی و خصلت این هیوالی درنده را دریابید. استخوانبندِی فکری من پای منبر 

آخوندها و با مطالعه ی آثار این جماعت استحکام یافته بود. 
بگذار خودم را از نگاه تو تعریف کنم: یک پدر عبوس که با لبخند و مدارا هیچ 

نسبتی نداشت. کسی که همه ی بلندا و هیاهوی حق و حقیقت و اسالم و 
دنیا و آخرت را در عبا و عمامه و ظاهر فردی به اسم سید روح اهلل خمینی و 

سیدعلی خامنه ای متوقف کرده بود. به هر چه که آب و رنگ شیعی نداشت، 
به دیده ی انحطاط می نگریست. هیوالیی که کت و شلوار می پوشید و لفظ 

قلم صحبت می کرد و پشت فرمان اتومبیل می نشست و کل شهرها و استان 
های کشور را در می نوردید تا همان نگرش شیعی اش را فربه سازی کند. پدری 
داعشی که نور را در خانه اش نمی دید اما به سمت هر کورسوی شیعی پر می 

کشید. پدری که آدمهای اطرافش را با متر و مقیاس شیعی اش طبقه بندی 
می کرد و لبخندهایش را به جماعتی چون خود هدیه می داد و اخم هایش را 
به سمت دیگران قراول می رفت. یادت هست یک بار به من گفتی: بابا تو چرا 

نمی خندی و همه اش اخمویی؟ و توصیه کردی: کمی بخند! و من با همان اخم 
های همیشگی که البد نشان از تعصب شیعی داشت، تو را نواختم که: کسی که 

اندوه کربال با اوست، چرا بخندد؟!
این روزها محرم است بابا. و رهبر پنج شبی به عزا می نشیند تا برای کشته 

های کربال عزاداری کند. خنده دار نیست؟ رهبری که باید بخاطر بی کفایتی ها 
و خسارت های جانی و مالی و حیثیتی اش محاکمه و طرد شود، این روزها بر 

اریکه ی صاحب عزایی می نشیند و برای کشته ها و اسرا و غارت شدگان و ظلم 
دیدگان کربال اشک می ریزد. اصاًل نه انگار که خودش چه پول های کالنی را به 

باد داده و چه آبروها که نبرده و چه انسانهای شریف و شایسته ای را از هستی 
ساقط نکرده و چه نازنینانی را به قعر اندوه و تباهی فرو نفشرده. این روزها رهبر 

در حسینیه اش می نشیند تا مداحان با عربده های دروغین شان از وی و از 
مجاورانش اشک بستانند. که یعنی کربال، هیچ شأنی جز اشکباری ندارد. رهبر 
و مالهای حکومتی، نیک دریافته اند که اگر مختصری از کارناوال اشک گیرِی 

واقعه ی کربال بسمت آزادگی و حقوق بدیهِی مردم کوچ کنند، در دم، خودشان 
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در امتداد یزید و شمر و خولی قرار می گیرند. خنده دار نیست پسرم؟ که همین 
مالها عمری از نهضت کربال و هدف امام حسین و امر بمعروف و نهی از منکر و 

در افتادن با ظالمین رانده اند و اکنون که خود در راه بندانی از خوی ها و خصلت 
های یزیدی گیر افتاده اند، جز اشک، از کربال هیچ نمی پسندند. چرا؟ چون گریه 

بر کشته ها و اسرای کربال، این خاصیت را دارد که مردماِن اشک ریز، هرگز به 
مالهای آدمکش و مالهای دزِد حکومتی متعرض نمی شوند. 

همین اکنون پسرم، جمعی از مردان و زنان و جوانان پاک و شریف مان صرفًا 
بخاطر امر بمعروف و نهی از منکر در زندان اند. در زنداِن کسانی که به کربال 

همچون دستگاه اشک گیری می نگرند نه چون معرکه ای براِی روفتِن هرچه که 
نادرست و زشت است. بله نازنینم، پدرت نیز از این قماش بود. و بدا که سهم 

شما از پدر، جز رنج و افسردگی و تحقیر نبود. پدرت در گندابی از خرافات شیعی 
تربیت شده بود. گندابی که در آن، اشخاص بجای حق نشسته بودند. ذهن من، 

بر اینگونه نگریستن چفت بسته بود. دردا که من همین برحق بودن روحانیان 
را چماق کرده بودم بر سر شما. ای وای که من چه لطمه ها که به عاطفه های 

لطیف شما نزدم. و چه جراحت ها که بر روان شما جاری نکردم. من، هیوال بودم 
و خود را در کانون بهشت و در عمِق آغوش خداوند جا داده بودم. 

بله پسرم، من تو را و تک تک اعضای خانواده را به سیخ کشیده بودم و همزمان 
از شما انتظار داشتم که از همنشینی با این هیوال لذت ببرید و در پوست 

نگنجید. در سالهای پیش از انقالب، شاید بیست ساله بودم که در یک مؤسسه 
ی آموزش زبان انگلیسی ثبت نام کردم. این مؤسسه در فرصت کوتاه میان دو 
زنِگ درسی، موسیقِی مالیمی پخش می کرد. آرام و بی مزاحمت. من مثل یک 

مجاهِد مأمور از جانب خود خدا، رفتم پیش رییس این مؤسسه و گفتم: یا 
این موسیقی را قطع می کنید یا پولم را پس بدهید من بروم. چرا؟ من از این 
موسیقی عذاب می کشم. دروغ می گفتم پسرم. عذابی در کار نبود. من اما از 

منبر مالیان آموخته بودم که شنیدن صدای موسیقی و تماشا و خرید و فروش 
ادوات موسیقی حرام اندر حرام است و برکت را از نسل ها می روبد. حاال روزی را 
تجسم کن که اگر مرا قدرتی بالمنازع همچون داعش بود، چگونه به آن مؤسسه 

داخل می شدم و چگونه خارج می شدم. بگو چند بار از اتوبوس ها پیاده شده 
باشم دربیابان ها بخاطر پخش موسیقی؟ و از اتومبیل های شهری نیز. 

پسرم، تو اکنون بر گورستانی از خسارت ها و باید نبایدهای شیعِی من و امثال 
من آرمیده ای. من رسمًا تو را از مسیر بایسته و شایسته ات باز داشتم. من 

جوانی و آینده ی تو را جویدم و ریز ریز کردم. من به همان اندازه که تند و 
سخت و عبوس بودم، نیز بر هر چه زد و بند و پارتی بازی، می تاختم. که این 

یعنی: آسیب از دو سوی برای شما. نه شما را از خلق و خوی من نصیبی بود و نه 
از زد و بندها و رانت خواری ها. بهمین خاطر است که می گویم: من شما را به 

سیخ کشیدم در آن سالهای تلخ. من کودکی و نوجوانی تو را نیز خمیر کردم. تو 
و بچه ها هیچ لذتی از کودکِی خود نبردید. و بعدها که بزرگتر شدید، از جوانِی 

خود نیز. چرا که پدری قلچماق و عبوس، راِه هر تنفسی را بر شما بسته بود. 
این روزها، جماعتی از آخوندها، عبا و قبای شکالتی به تن می کنند. می دانی 

چرا؟ راستش را بخواهی، من، تنها راِز فالکِت مردمان ایران را در بی تربیتِی 
برآمده از منبر مالیان می دانم. و تنها دلیِل فالکِت این روزهای سرزمین مان 

ایران را، در نشستِن مالیان بر سِر مسندها و مسئولیت ها. مالیان، بخاطر این 
که از مملکت داری هیچ نمی دانند، بهترین سوراخ اند برای سر برآوردِن جاسوس 
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ها از یک طرف، و ابن الوقت ها و دزدان و ناقالهای رانت خوار از جانب دیگر. 
جماعِت زیرک، از سوراِخ بالهِت آخوندها در مملکت داری، بیرون می خزند و با 
امضاهایی که از آخوندها می گیرند، هم کشور را به قعر پوکی های چند بچند 
می تپانند، و هم بساط پروارگرِی خود را می آرایند. در این میان، یک نصیبکی 

نیز در طَبِق آخوندهای گرسنه ی امضا دار می نشانند. گور پدر مردمی که بچشم 
خود این مصیبت ها و این بی کفایتی ها را می بینند. و گور پدِر شایستگان و 
نخبگانی که چاره ای جز تماشای فرو افتادن بخت و اقبال کشورشان در گودال 

تحقیر و تباهی ندارند. 
گفتم این روزها جماعتی از مالها، عبا و قبای شکالتی می پوشند. این تغییر ذائقه، 

نه بخاطر این است که جذابیتی در مخاطبان خود فراهم آورند. و نه بخاطر این است 
که خود را نوگرا و متفاوت تبلیغ کنند. خودت در این میان بگرد و دلیلش را پیدا 

کن. راهنمایی ات بکنم؟ یک بی تربیتی ای که از سال های سال بدینسوی و از جانب 
مالهای خودنگر در بسیاری چون من رسوخ کرد، این بود که: مال دنیا چرک کف دست 

است و کل دنیا: آب بینِی بز. اکنون بیا و به عرض و طول اطوار مالهای مسئول اما 
بی مسئولیت بنگر. که چگونه دنیا را با همه ی لذائذش بغل زده اند. راز عباها و 

قباهای شکالتی را در: »گور پدر مردم، دنیا را بغل بزن« بکاو!
روزی که می خواستی به سربازی بروی یادت هست؟ انتهای سخن شرمناکت 
این بود: پدر، اگر می توانی کاری بکن! و من، محکم در آمدم که: پسرم، برو و 
بند پوتین هایت را محکم ببند با این اطمینان که در پادگان صدا بزنند: اباذر 

نوری زاد، زابل! وای اگر تو و برادرت به بهانه ای به سربازی نمی رفتید. ببین با 
من چه می کردند این جماعِت غارتگری که خودشان با هر زد و بند و بهانه ای 
پسرانشان را معاف کرده اند از سربازی. فتوای تازه ی آیت اهلل محمد نوری زاد 

بدستت رسیده؟ این که: تا زمانی که یک دختر و یک بانو بخاطر فقر تن به تن 
فروشی می سپرند، و تا زمانی که یک پسر و یک مرد بخاطر فقر دست به خطا 
می برند، رفتن به مکه و مدینه برای بجای آوردِن حج عمره و تمتع، حرام اندر 

حرام است. 
اکنون تو و جوانانی چون تو در گورستانی از کردار و پندار و گفتاِر داعش گوِن 

امثال من به سالهای پایانِی جوانی تان رسیده اید. با دست هایی تهی. و با 
فردایی گنگ. و ذهنی پریشان. ای نفرین بر من و ما که شما جوانان را سوختیم 
و خاکسترتان را بر برکه ی عقاید خرافِی خود افشاندیم. ای نفرین بر من که قدر 

لیاقت ها و خوبی های تو را ندانستم. اما پسرم، تو را چه سود از این نفرین 
های معکوس من؟ تو، بر سِر تلی از خاکستِر خودت ایستاده ای. خاکستری از 

بخت و اقبال فرو کوفته شده و خاکمالی شده. من در صورت تو، جوانانی را می 
بینم که سخت زخمی اند از اسالِم شیعِی امثال من. پس، به صورت ظاهر هیچ 
آشتی ای میان من و تو، و میان ما و شما نباید صورت پذیرد. حتی اگر چه من 
و ما، به التماس و پوزش، به پای شما بیفتیم و از شما بخواهیم: برگذشته ها 

صلوات. شما چرا باید ما را ببخشایید؟ ما شما را از آینده ی معمول و متداول تان 
باز داشته ایم. جوری که همین اکنون، زخم رفتار ما بر تن شما نشسته است. 
زخمی که مشهود و قابل دیدن است. شما وقتی همین اکنون، خونچکان زخم 

هایی هستید که ما بر تن تان نشانده ایم، چرا باید گذشته را بر ما ببخشایید؟ 
چرا باید جوانی که آینده اش سوخته، گذشته را بر سوزاننده اش ببخشاید؟

این روزها رهبر به عزا نشسته تا با ذکر مصیبِت ذاکران، اشک بریزد. رهبر، درست 
در حالی برای کربالییان دل می سوزاند و ِپِرک ِپِرک اشک می ریزد که میلیون ها 
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نفر در همین اکنوِن کشورمان، ورشکسته و زخمی و خونچکاِن وی اند. رهبر با بپا 
داشتِن این مجالس عزا، به مخاطبانش می گوید: یا بر کشته های کربال بگریید، 

یا اگر می خواهید مرا امر به معروف و نهی از منکر کنید و سخن از زخمهای 
کاری ای بگویید که من و عّمال من بر تن تان نشانده ایم و همین اکنون نیز 
خوِن این زخم ها از تن تان جاری است، پایان کارتان زندان و اعدام و مصادره 

ی اموال و آوارگی است. پس صالح در این است که کربال را بهانه کنید و تا می 
توانید برای کشته ها و اسرای دوِر کربال بر سر و سینه بزنید. نخواستید زنجیر 

بزنید. دو ضرب و سه ضرب. چه با طبل و چه بی طبل. من اگر در کنار رهبر بودم، 
بجای گریه، غش غش می خندیدم. 

بارها نوشته ام و بارها آرزو کرده ام که ایکاش با رهبر مالقاتی داشتم. تا به وی 
بگویم: من کاری به کارهای کرده و ناکرده ی شما و کارهای بِد بدتان و کارهای 

خوِب خوبتان ندارم. اما تنها به یک مورد اشاره می کنم که: در ظّل رهبری شما، 
هفده سال پیش، برادران سپاه، جوانی به اسم »سعید زینالی« را از خانه اش 

بیرون می کشند و به پستوهای خود می برند و چنان بالیی بر سرش می آورند 
که تا کنون شهامِت این را نداشته اند تا سینه صاف کنند و بگویند: بله، ما زده 

ایم و کشته ایمش و اینهم قبرش. و بگویند: خوب کرده ایم کشته ایمش به 
کسی چه مربوط؟ می گویم: اگر در تمامی دوران رهبرِی شما همین یک جنایت 

رخ داده باشد، شما و سرداران شما را مستحق محاکمه می کند بخاطر این که 
همچنان اصرار دارید بر نادیده گرفتِن این جواِن برده شده. همین یک جنایت، 

کافی است که هم اسالم شما باد هوا باشد و هم تشیع شما و هم کربالی شما 
و هم رگ های گردن سرداران پف کرده ی شما. 

پسرم، ما گذشته و آینده ی شما را بخاطر حفظ نظام سوختیم. چرا نگویم: بخاطِر 
همین جمله ی غلِط »حفظ نظام اوجب واجبات است« چه زندگی ها که روفته 

نشده و چه دودمانها که به باد داده نشده؟ این جمله ی »حفظ نظام اوجب 
واجبات است« ناجوانمردانه ترین سخنی است که دست مأموران سپاهی و 

امنیتی را برای هر جنایتی در هر کجا واگشوده است. مأمورانی که حاضرند برای 
حفظ نظامشان به هر دروغ و به هر فریب و به هر خیانت و به هر کشتار و 

غارتی حریص شوند و نه تنها از جنایاتشان احساس شرم نکنند، بل همزمان خود 
را نور چشمی خدا و مجاهِد راه خدا بدانند. و من، عزیزم، اینگونه بودم با شما. که 

برای حفظ نظام، در حوزه ی کوچک خانواده، تا توانستم شما را آزردم و شأن و 
شخصیت شما را در سایه ی حفظ نظام به حاشیه بردم. 

من، هم بخاطر این که گذشته و حال تو را تباه کرده ام از تو شرمنده و پوزشخواهم، 
و هم بخاطر این که با سکوت من، و با مساعدت و همکاری من، آدم های پوک و 
عتیقه ای چون جنتی از یکسوی، و آدمکشانی چون شیخ مصطفی پورمحمدی از 

دیگر سوی، و صاحب امضایانی چون مجتبی خامنه ای از هر سوی، بر سِر مقدرات 
کشور نشسته اند. با این همه، این تویی و خاکستری از خودت. یا می توانی باقِی 
عمرت را بر سِر حسرت های خاکستری ات بنشینی و جز افسوس و جز دریغ هیچ 
نگویی، یا نه، می توانی خشم ها را فرو بخوری و با کسانی که صادقانه شرمنده ی 
تو اند، آشتی کنی و با آنها برای ترمیم آینده سر از پا نشناسی. این دیگر بخودت 
مربوط است. این بگویم و بگذرم که ما و شما، فصل مشترک های فراوان تر برای 

باهم بودن داریم تا بهانه هایی برای کدورت و نفرت و دوری. 
پسرم، تاریخ نشان داده که تربیت دینی، در کل به فساد می انجامد. و من، 

پنجاه سال شاید جز به تربیت دینی نمی اندیشیدم. گمانم بر این بود که بشِر 
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تربیت یافته از مفاهیم شیعی، راه به صالح و رهایی می برد حتمًا. و تو پسرم، 
اکنون آسیب و زخِم این نفهمِی مرا بر تن داری. تربیت دینی، ما را از فراخ نگری 
باز می دارد و در نگرشی خاص متمرکزمان می کند. در نگرش دینی، ما به محض 
تولد، و بی آن که خود متوجه باشیم، بر می جهیم و از سِر خصلت های درسِت 

انسانی در می گذریم و ناگهان می شویم شیعه، می شویم سنی، می شویم 
بهایی. می شویم مسیحی و یهودی و زرتشتی و بودایی. وحال آنکه عصاره ی 

زحمت همه ی خوبان تاریخ، برای این بوده که ما: انسان باشیم. 
قاعدتًا خروجِی قرآن سرگرفتن ها و زنجیر زدن ها و خورش قیمه پختن و نماز 
شب خواندن و روزه گرفتن و حج بجای آوردن و مسجد رفتن و آخوند و آیت 

اهلل شدن، باید این باشد که دروغگویی و دزدی و فریب و ریا و نفرت و زشتکاری 
از میان ما زدوده شود. پس اگر با آن همه شعائر طبل و دهلی، هنوز مردم 

با این پلیدی ها دمخورند، علتش را باید در پوکِی همان شعائر طبل و دهلی 
جست. و شاید بشود تربیت دینی را اینگونه تعبیر کرد که: جماعتی برای تداوم 
دزدی هایشان، و برای غنا بخشودن به فریبکاری هایشان، و برای تخلیه ی روانِی 
خودشان، و برای باور پذیر کردن دروغ هایشان، و برای آراستن ریاکاری هایشان 

است که بر طبل ها و دهل های مفاهیم و شعائر دینی می کوبند و از قرآن 
لباس می پوشند و به حج می روند و از خود خدا نیز در ابراز این شعائر جلو می 

افتند. وگرنه اگر اعمال و احکام دینی، روح و پس و پشِت درستی داشتند، در 
یک گوشه از عالم و تاریخ، نمونه ی کوچکی از مردمی پیدا می شد که بر درستی 
و انصاف و لبخند اصرار می ورزیده اند یک وقتی. و چون این مردِم تاریخی هنوز 

پیدا نشده اند و در عوض هرچه که پیدا شده اند با ناسزا آلوده اند، می شود 
نتیجه گرفت که تربیت دینی با هر ادا و اطواری که دارد، در کل جز به فساد 

نمی انجامد. همین اکنون رهبر و عمله های نظام اسالمی مگر به اسم دین نمی 
دزدند؟ و به اسم دین نمی کشند و دروغ نمی گویند؟

درسال های سیاه جهالت، من و امثال من مگر این نکته ها را فهم می کردیم؟ 
هرگز! بل رگ غیرتمان بر می جهید که: گمشده ی بشِر امروز، معنویت است. و 

معنویت نیز در عبادات و احکام شیعی است و الغیر! آه که من با اصرار و تمرکز 
بر این شعائر، چه آواری بر سر تو و خانواده فرو می باریدم. من روزها و شب 

های تو را جویدم پسر. بلند شو برویم. کجا؟ شب جمعه دعای کمیل. صبح جمعه 
دعای ندبه. سه شنبه ها دعای توسل. صبح های پنجشنبه زیارت عاشورا. و در 

همه ی این احوال: گریه و گریه و گریه. من شما را پژمردم. و نشاط و سرزندگی 
را از جمال شما روفتم. 

این روزها برادران سپاه بین من و تو جدایی انداخته اند. در این چند سالی که من 
به گوشه هایی از ظلم هایی که بر تو و بر خانواده روا داشته ام خیره می شوم، 
سر به دیوار ندامت می کوبم و آرزو دارم که از آسمان بخشایشگری شما خوشه 

های لبخند و دوستی بچینم. من به روزها و شب های زندان بسیار مدیونم. و 
به حادثه های یک به یِک سال هشتاد و هشت به بعد. من در زندان، و با دیدن 
و شنیدِن رفتار و گفتار هیوالهای سپاه و اطالعات، به ذات بسیاری از مناسبات 
اسالمی اینان پی بردم. پیش از آن بسیار شنوده بودم اما در زندان بچشم خود 

دیدم. یک سال و نیم زندان، بقدر یکصد و پنجاه سال مرا به جلو دواند. مرا بجای 
مذهب، بر سریِر انسانیت نشاند. غصه ها و رنج های من از همانجا باال گرفت. این 

که دانستم هیوالی من، با شما چه ها که نکرده در این سالها. 
از زندان که بیرون آمدم دانستم مرا ممنوع الخروج کرده اند. بی آنکه برای این 
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ممنوع الخروجی دادگاهی و حکمی پا گرفته باشد. بعد ها تو را نیز ممنوع الخروج 
کردند. که اگر به ایران بیایی، نمی توانی خارج شوی. از آن زمان چهار سالی می 
گذرد. و من در این چهار سال، یک به یِک جفاهایم را با تو پیش چشم آورده و 

مرتب در خود پژمرده ام و سرا پا ُگر گرفته ام. برای رفع ممنوع الخروجی ام و برای 
پس گرفتن اموالی که برادران سپاه از من برداشته و برده اند بسیار تالش کردم. 

به هرکجا که گفتند سر زدم و تقاضا دادم. همه با انگشت »سپاه« را نشانم دادند. 
که یعنی از ما و دستگاه قضایی کاری ساخته نیست. مستقیمًا با سپاه در افتادم. 

مأموراِن معذور مرا زدند و خونینم کردند. که یعنی کور خوانده ای. اینجا وزارت 
اطالعات نیست که شش ماه در سرما و سوز جلوی دروازه اش بایستی و اموالت را 

از آنها پس بگیری. اینجا سپاه است و قواعد خاص خودش را دارد. 
من اما باید پیش تو بیایم و تو را ببینم و در آغوشت بگیرم پسرم. و بابت 

آسیب هایی که با عمِر تو همراه کرده ام به پایت بیفتم و بگویمت: پسر 
خاکستر نشینم، هیوالی من، خروجِی تربیِت دینی- شیعی بوده است. تربیتی 

که ذهن را زمخت می کند و طالبان و القاعده و داعش را از هزارتوی نسبت های 
جنینی اش بیرون می کشد و بجان دیگران می اندازد. تربیتی که درستی و حق 
را تنها و تنها با خود و در مدار خود می پندارد و بخود اجازه می دهد خود را در 

متن بهشت جای دهد و جهنم را برای دیگران تجویز کند. 
من هرجور که شده باید تو را ببینم. این حق من و توست که به چشمان هم زل 
بزنیم. تو چند تار سپید موهایت را نشانم بدهی و بگویی: این رسمش بود پدر؟ 
و من سر به زیر ببرم و با صدایی نشسته به ضجه زار بزنم: خطا کردم پسرم. غلط 
کردم. من باید تو را ببینم و سر بر شانه ات بنهم و زار بزنم. من برای رسیدن به 

تو، هرگز از کوره راه ها گذر نمی کنم. آنقدر جلوی زندان اوین می مانم تا موهای 
سرم یا بریزد یا همقد قدم شود. من در یکی از این روزها به سیم آخر خواهم زد. 

بابا محمدت. 
 .telegram. me/MohammadNoorizad :نشانی کانال تلگرام

 https://www. facebook. com/m. :نشانی صفحه ی نوری زاد در فیسبوک
 .nourizad
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 از انقالب اسالمی 36 سال
گذشت ولی ایران اسالمی نشد!

ابراهیم نبوی

بعد از 36 سال که از انقالب اسالمی ایران می گذرد، بعد از اینکه دو رهبر، دو 
نخست وزیر، هفت رئیس جمهور مسلمان کشور را اداره کردند، بعد از اینکه ده 
شبکه تلویزیونی 24 ساعته و صد شبکه رادیویی 24 ساعته و هزاران روزنامه از 

صبح تا شب برای اسالمی کردن کشور تالش کردند، بعد از گذشتن عمر دو نسل 
از مردم که بیش از هشتاد درصدشان در جمهوری اسالمی به دنیا آمدند، بعد از 
اینکه هزاران نفر بخاطر تالش علیه اسالمیت نظامی زندانی شدند، بعد از ایجاد 

صد هزار مسجد و تربیت صد هزار روحانی، بعد از اینکه سپاه ده سال کل اقتصاد 
و مسائل اجتماعی و فرهنگ و بهداشت و راه و صنعت و کشاورزی را در دست 

خودش داشت و دارد، اعالم کرد: »اسالمی شدن برخی دستگاه های نظام به 
کندی پیش می رود.« 

حاال من نمی دانم که ما باید چه کنیم؟
رئیس جمهور که التزام به والیت دارد، والیت هم که عین اسالم است، 

نامسلمان ها هم که الحمداهلل نه می توانند وزیر و وکیل بشوند و نه می 
توانند روزنامه و مجله و تلویزیون داشته باشند، حتی ارمنی ها و یهودی 

های کشورمان هم از مسلمان های کشورهای دیگر مسلمان تر هستند، ما 
باید چه کنیم؟ شما یک هویج را گرفتی و هی تالش می کنی تبدیلش کنی 

به آلبالو، این کار شدنی نیست. 
چطور می شود که آرتور آیهام پوپ ایرانشناس که سالهاست مرحوم شده و در 

اصفهان دفن است قبرش النه جاسوسی است، رابرت مرداک که در آن گوشه 
دنیا تلویزیون خرید و فروش می کند تمام سرنوشت فرهنگ کشور را در دست 

دارد، ولی نظام جمهوری اسالمی 77 میلیون آدم و دستگاه هایی را که 36 سال 
در اختیارش بوده نمی تواند کشور را اسالمی کند؟ 

اسالمی شدن هم که به این سادگی نیست، ملت هشت سال می دوند دنبال 
آیت اهلل خمینی و هی صبح تا شب می گویند روح منی خمینی بت شکنی 

خمینی و آقا هی دست نوازش بر ابرها می کشد، بعد از سی سال معلوم می 
شود که پسر و دختر و نوه و نتیجه و ندیده و نبیره و همه بازماندگان بنیانگذار 

جمهوری اسالمی از کفار هم بدترند. 
تقصیرمردم چیست؟

یا مثال امام خمینی می گوید »من در منتظری نه یک بار بلکه چند بار خالصه 
شده ام.« مردم هم می افتند دنبال آیت اهلل منتظری و هر کس با آقا مخالفت 

کند دهانش را خرد می کنند، بعد یک دفعه در عرض دو ساعت قائم مقام 
رهبری و نایب االمام منتظری می شود شیخ ساده لوح. مردم چه تقصیری دارند؟ 

دستگاه ها چه تقصیری دارند؟ 
یکی به اسم میرحسین موسوی را می کنند نخست وزیر، هشت سال آیت 

اهلل خمینی از او حمایت می کند، بعد از استعفایش می رود توی خانه نقاشی 
آبستره می کشد، هر چه به او اصرار می کنند بیا رئیس جمهور بشو نمی آید، 

باالخره بعد از بیست سال نامزد ریاست جمهوری می شود با سالم و صلوات، 
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دهانش را که باز می کند، یک دفعه تبدیل می شود به فتنه گر و جاسوس 
آمریکا و مزدور آفریقا و پرتش می کنند توی خانه در را به رویش قفل می کنند. 
مردم که وقتی دنبال موسوی رفتند او نخست وزیر امام بود، مردم و دستگاه ها 
چه تقصیری دارند؟ از وسط همه رهبران کشور یکی پیدا می شود مثل آیت اهلل 
خامنه ای که تبدیل می شود به رهبر. یک خواهرش می شود هوادار مجاهدین 

خلق، شوهر خواهرش می شود سخنگوی مجاهدین خلق، خواهرزاده اش می 
شود عنصر مساله دار، برادرهای رهبر هم می شوند عناصر معلوم الحال، وقتی 

رهبر مملکت نمی تواند اطرافیانش را درست کند، مردم عادی و دستگاه ها چه 
تقصیری دارند؟

بعد از نابودی همه دشمنان اسالم کسی که نورچشم امام و دشمن همه دشمنان 
نظام و دسته گل محمدی به شهر ما خوش آمدی بود و امام جمعه تهران و 
رئیس جمهور کشور شد، هاشمی رفسنجانی بود. ملت گفتند این یکی دیگر 

مظهر اسالم ناب محمدی است، افتادند دنبال او و هی کارخانه افتتاح کردند و 
سد ساختند و سازندگی کردند و گل کاشتند و پیش رفتند، آخرش تمام روزنامه 

های اسالمی کشور پر شد از فحش به هاشمی که دخترش فالن است و خودش 
بهمان و نابود باید گردد و این حرف ها. 

حاال کال خاتمی را فاکتور می گیریم که سپاه روی او شک داشت و دارد. 
ولی وقتی خاتمی رفت، همه سپاه عقلش را گذاشت روی عقل بیت، برادران 

الریجانی هم عقل شان را گذاشتند روی این دو تا، روحانیون هم کمک کردند، 
شریعتمداری هم وارد شد، یک دفعه یک تحفه از ارادان وارد شد که هم پیامبر 
زمان بود، هم هاله نور داشت، هم ساده زیست بود، هم سپاه دوستش داشت، 
هم رهبر. ملت هم گفتند این یکی دیگر اصل جنس است. بخاطرش کودتا شد، 
آدم زندانی شد، مردم آواره شدند، دو تا رئیس جمهور سابق و یک نخست وزیر 

سابق محصور و ملعون و مطرود شدند، آخرش هم سپاه و مجلس و روحانیون و 
بقیه همه گفتند که این آقا از اول فاسد بود و همه می دانستیم و جنگیر بود 

و رمال بود و وردار و ورمال بود، خوب! به ما چه؟ مردم و دستگاه ها چه تقصیری 
دارند. هی یک کسی را به عنوان اصل اسالم می کنید توی پاچه ملت، بعد درش 

می آورید و می گوئید این توی پاچه تو چکار می کرد؟
رازینسکی کتابی نوشته به نام »استالین« و در آن ثابت کرده که »کوبا« که 

نام سابق استالین بود، جزو پلیس مخفی تزاری بود و در سالهای 1907 تا 1917 
گزارش کمونیست ها را به دستگاه امنیتی حکومت تزاری می داد. می گوید 

در کنگره حزب کمونیست بعد از افشاگری های خروشچف علیه استالین، 
یکی از کسانی که موضوع عضویت استالین در پلیس مخفی تزاری را می 
دانست، از خروشچف خواست که این موضوع را اعالم کند، اما خروشچف 

این کار را نکرد و با وجود اینکه استالین را منحرف و قاتل و دیکتاتور و هزار 
چیز بدتر نامیده بود، اما گفت: »ما چطور به مردم شوروی بگوئیم که کشور 
شما به مدت 37 سال توسط یک عضو پلیس مخفی تزاری اداره می شد.« 
حاال حکایت ماست. اصال به ما چه ربطی دارد که شما هر چهار سال کشف 
می کنید که جمهوری اسالمی ایران در این 36 سال توسط عوامل سیا و 
اینتلیجنت سرویس و موساد اداره شده؟ انتظار داشتید از این حکومت 

g .سلمان پارسی و ابوذر غفاری دربیاید؟ بیله دیگ، بیله چغندر
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 مصادره مغزها
ابراهیم فیاض )منبع: گویا نیوز(

ابراهیم فیاض در پاسخ به سوالی که به اظهارات رحیم پور ازغدی اشاره داشت 
که گفته بود »آمریکا در همه نهادهای ما آدم دارد«، گفت: درباره اینکه آمریکا 

در نهادهای ما آدم دارد یا نه، این را باید نهادهای امنیتی بگویند. اما آن چه 
که من می فهمم این است که دوره جاسوسی به این معنا گذشته است که 
بخواهند جاسوس در دیگر کشورها به کار بگیرند. در این ساختار جهانی شدن 

آمریکایی این مغزهای انسان ها است که مصادره می شود. این همه مغزهایی 
که ساالنه از ایران مهاجرت می کنند، جاسوس هستند؟

وی با اشاره به اینکه ساالنه از کشور ما 150 هزار نفر مهاجرت می کنند، ادامه داد: 
21 هزار نفر هم که در جاده ها ساالنه کشته می شوند. سه برابر این رقم هم معلول 
تحویل جامعه می دهیم. خوب طبیعی است که این جوک بین مردم رد و بدل شود 

که ابوبکر البغدادی گفته است باید به ایران خودرو و سایپا کمک کنم چون ما در 
شیعه کشی هرگز نمی توانیم در سال 21 هزار نفر را از بین ببریم! خوب این هم از 

جاسوسی دشمن است؟! ما ساالنه به اندازه یک جنگ کشته می دهیم. 
به گفته این استاد دانشگاه یکی از اشتباهات همین است که نفوذ را اینگونه 
معنا کنیم که دشمن در ساختارهای ما آدم دارد. معنای نفوذ این نیست. نفوذ 

بر مبنای یک ساختار درونی عمل می کند. یعنی با ساختار اقتصادی- رسانه ای و 
دانشی عمل می کند. االن صدا و سیما بیشترین دلیل جریان های ایجاد شده در 
جامعه است. علت غربگرایی و این همه تمایل برای مهاجرت و ...  را اول باید در 

عملکرد صدا و سیما پیدا کرد. در بعد دوم باید در دین به دنبال آن گشت. اگر 
فرهنگی دچار بحران و انحطاط است و به شدت تهاجم پذیر شده است به این دلیل است که 

g .دین در آن ضعیف است یا مشکل دارد

تالش برای تفسیِر سکوالر از دین، تابحال دین را سکوالر 
نساخته بلکه سکوالریزم را دینی گردانده است. به تعبیری 
در این رویکرد، این دین نیست که در چارچوِب سکوالریزم 

محدود می گردد بلکه این سکوالریزم است که در چارچوِب دین 
محصور خواهد گردید.

یحیی بزرگمهر
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داعش، اسالم و آقای یوسفی اشکوری
جالل ایجادی، جامعه شناس، پاریس 

تالش آقای اشکوری در پی غیر اسالمی نشان دادن کار داعشیان است. این 
تالش بیهوده و بی اساس است زیرا مطابق با واقعیت نیست و جعل تاریخی 

است. سراسر قرآن با خشونت و تمایل به خشونت آغشته است. 
پیدایش و رشد داعش و الگوی دولتی

جریان تروریستی اسالمی، داعش، پس از مداخله آمریکا در عراق و سقوط رژیم 
صدام و بیرون افتادن کادرهای سنی مذهب از دستگاه اداری و نظامی توسط 

دولت شیعه عراق، بوجود آمد. بدنبال آشفتگی های عراق و پس از اعالم »دولت 
اسالمی عراق« توسط القاعده، جریان داعش در سال ۲۰۰۶ اعالم وجود کرده و در ۹ 
آوریل سال ۲۰۱۳ این جریان خود را گسترش داده و »دولت اسالمی عراق و شام« 

اعالم می کند. داعش در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴ خود را دولت خلیفه، جانشین پیامبر اسالم، 
معرفی می نماید. همانگونه که مداخله آمریکایی ها در افغانستان با حمایت و 

دوستی طالبان صورت گرفت، و در مرحله بعدی طالبان علیه آمریکا وارد جنگ می 
شوند. این جریان بنیادگرا نیز در ابتدای پیدایش از حمایت قطر و عربستان و نیز 

آمریکا برخوردار می شود ولی سپس برای دولتهای غربی به یک معضل بزرگ تبدیل 
می گردد. در ابتدا استراتژی براندازی رژیم اسد در دستور قرار گرفته شد و بشار 

اسد که مورد پشتیبانی روس ها و جمهوری اسالمی شیعه ایران و حزب اهلل لبنان 
بود، برای غرب و رژیمهای سنی قابل قبول نبود. غرب در پی سرنگونی اسد برمی آید 
و در این شرایط عربستان متحد آمریکاست، قطر و سعودی ها از فرانسه تجهیزات 

نظامی می خرند، اختالفات با روسیه در مورد کریمه در حال اوجگیری است و بحران 
ناشی از پروژه اتمی در مناسبات با ایران تاثیر گذار است. بنابراین شرایط برای 

کمک به داعش بطور مستقیم و غیر مستقیم فراهم است و یا برخی ها خود را 
بخواب می زنند. داعش رشد می کند، بخصوص در زمانی که دولت شیعه عراق با 
حمایت آمریکا افراد و فرماندهان صدامی را از دستگاه نظامی و دولتی اخراج می 
کند. منافع و احساسات زخمی شده سنی های رانده شده از دولت عراق، و مقابله 

آنها در برابر شیعه و علوی ها، زمینه ساز قدرت گیری داعش می شود. داعش 
به یک قدرت با سازماندهی نظامی و ایدئولوژیکی و مالی تبدیل شده و نزدیک ۱۰ 

میلیون جمعیت را زیر کنترل خود قرار می دهد. این جریان بنیادگرای اسالمی 
قلمرو سازی می کند و خود را برای تخریب در سطح جهانی ساماندهی می کند. 
استراتژی تصرف قدرت سالفیسم اسالمی، به استراتژی ترور در دنیا می رسد. 

جریان داعش بعنوان یک پدیده پیچیده جامعه شناسانه قابل تحلیل میباشد. 
نگاه ساده انگارانه برخی چپ ها با تئوری امپریالیسم صدساله خود، بحث را فقط 

به اقدامات دولتهای غربی در منطقه محدود کرده و استراتژی مداخله گری و 
منافع غربی را تنها مالک جدی می داند. حال آنکه باید جوانب اسالمی، تاریخی، 

ذهنی، قبیله ای، بافت روانی اسطوره گرا، رقابت سنی/شیعه، جدال قدرتهای 
منطقه ای، نقش ایدئولوژی در جهان کنونی، رقابت میان گروه های تروریستی، 

جهانی بودن تروریسم، کهنه گرائی و استبدادگرایی توده و حکومتگران در 
سرزمینهای اسالمی، دیپلماسی جنگی غرب در خاورمیانه و رادیکالیسم پریشان 
و بیمار و نیهیلیستی برخی از جوانان در غرب را نیز مورد بررسی قرار داد. جریان 
داعش با الهام اسالمی و بوی نفت و طعم قدرت بوجود می آید. جریان داعش 

در استراتژی رشد و تحکیم خود بناگزیر در برابر تمام گروه های اسالمی دیگر، 
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ویژگی خود را پررنگ نموده و هویت مستقالنه را بنمایش می گذاشت. این جریان 
تروریستی این بار دارای قلمرو وسیع و دستگاه دولتی و نظامی خود بوده و برای 

مشروعیت بخشیدن به خود و الگوی اجرای قدرت سیاسی اش، خصوصیت قدرت 
پیامبر را در خطوط اصلی سرمشق خود قرار می دهد. 

ایدئولوژی و ویژگی های قدرت داعشی کدامند؟
یکم، تاکید بر این اسطوره که اسالم آخرین دین است و همه باید از آن 

پیروی کنند زیرا بر حق نیستند. دوم، الگوی خلیفه گری بعنوان شیوه 
حکومتی، یعنی الگوئی که بیعت نموده و ادامه دهنده سنت پیامبر می 

باشد. سوم، شیوه کسب و حفظ قدرت با تجاوز جهادی و خشونت و 
سربریدن کفار و منافق و یهود و نصارا و ملحد یک امر مقدس است. چهارم، 

نظام مالیاتی و مالی مبتنی بر جزیه و چپاول و راهزنی و سکس و بردگی 
مانند زمان محمد و خلفا و فروش فسفات و پنبه و غالت تولیدی کشاورزان 

زیر کنترل خود می باشد، و البته این نظام مالی با فروش قاچاق نفت و اشیا 
عتیقه و آثار باستانی کامل می شود. پنجم، اسطوره هجرت که سرآغاز یک 

حکومت الهی بوده و همانگونه که محمد از مکه به مدینه هجرت کرد، امروز 
همه بسوی این قلمرو اسالمی باید حرکت کنند. تبلیغ و جذب جوانان در 

غرب و کشورهای دیگر و کشاندن آنها به سوریه برای غزوات و آمادگی برای 
تروریسم و جهاد جهانی بازتاب این هجرت گرایی است. 

علیرغم الگوی خلیفه گری و همگونی ویژه گی های جریان داعش )دولت 
اسالمی( با خالفت پیامبر اسالم، داعش بمثابه یک جریان بین المللی عمل کرده 

و در میان همه جریانات اسالمیستی دارای قدرت تبلیغاتی و بازاریابی گسترده 
و قدرت مالی وسیع می باشد. برای سال ۲۰۱۵ داعش از بودجه ای بیش از 

دو میلیارد دالر برخوردار است و دارائی های زیر کنترل این سازمان تروریستی 
اسالمی میزان ۲۲۶۶ میلیارد دالر ارزیابی می گردد. این جریان دارای برنامه ریزان 

و متخصصان کامپیوتری و شگردهای مدرن تبلیغاتی می باشد و با آگاهی 
تمام در مضمون اساسی تبلیغات خود، شدیدترین خشونت جنایتکارانه را بکار 
می گیرد تا روان را شیفته و جذب کند. بعالوه داعش شمشیر را با تکنولوژی 

نظامی مدرن ادغام نموده و بخشی از مهمات نظامی اش از تکنیک بسیار مدرن 
برخوردار است. سیاست مجازاتی داعش در دفاع از شریعت اسالمی بوده و تنبیه 

و مجازات با شالق اسالمی و سربریدن افراد غیرخودی، متکی بر احکام اسالم 
می باشد. به این ترتیب داعش یک نظام »ایبرید« یا مخلوط و التقاطی بوده که 

با آیات قرانی و نفت و دالرهای سعودی و پرچم سیاه و شمشیر لشگر اسالم و 
تانکهای مدرن غربی و انترنت جهانی عجین شده است. کهنه گرایی و ارکائیسم 

و سنت پیامبر با ابزارهای تکنولوژیک و نیز عطش خون ریزی و ترساندن دیگران، 
با هدف تخریب تمدن غرب، نیروی محرکه جریان داعش می باشد. داعش تجلی 
اراده جنگ علیه تمدن غرب و ضدیت با ارزش های اومانیستی، برای قدرت گیری 

بربریت است. استالینیسم و نازیسم و نظام خمرهای سرخ و کشتار در ویتنام 
توسط آمریکا و کشتارهای خمینی و خشونت داعش دارای یک وجه مشترک 

است و آن نفی انسانیت و آزادی و نابودی آدمی است، هر چند هریک از این 
جریانات دارای ابعاد و ویژگی های مشخص و تاریخی خود هستند. 

آقای اشکوری جعل نکنید
یکی از ویژگی های نخبگان و نمایندگان شیعه ایران چسبیدن به اسالم سنتی 

و فقاهتی و توجیه بدون قید و شرط شریعت اسالم است. این افراد گاه خود را 
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نواندیش معرفی می کنند ولی در لحظات حساس به کمک اسالم خشن می شتابند، 
بجای اعالم موضع علیه انبوه آیات و سنت ها و احکام تبعیض گرا، آسمان و ریسمان 
را بهم می بافند تا اسالم نجات یابد. اینان جواب همه پرسش های این جهان پیچیده 
را در قرآن می جویند و بناگزیر به کجراه می روند زیرا از این قرآن و دین محمد هیچ 

نوری برنمی تابد. یکی از این نواندیشان جناب یوسفی اشکوری است. 
آقای اشکوری می نویسد: »به دالیل مستند قرآنی و شرعی، اقدامات تروریستی 

داعش با سه حرمت شرعی همراه است.« از نظر اشکوری این سه حرمت عبارتند 
از حرمت شرعی ترور، حرمت کشتار غیرنظامیان و بیگناهان، حرمت شرعی 
محاربه و ارعاب. او می افزاید: »طبق نظر مفسران و فقیهان ایجاد اخافه و 

ارعاب و ناامنی در جامعه چندان سنگین است که در حکم جنگ با خدا و پیامبر 
و افساد در زمین است و به همین دلیل عقوبت تجاوز به حریم مردم چنین 

سنگین است.«)مقاله در سایت گویا(. 
تالش آقای اشکوری در پی غیر اسالمی نشان دادن کار داعشیان است. این 
تالش بیهوده و بی اساس است زیرا مطابق با واقعیت نیست و جعل تاریخی 
است. سراسر قرآن با خشونت و تمایل به خشونت آغشته است. براحتی می 
توان بیش از ۷۰۰ آیه در ستایش و توجیه خشونت )کشتن، قتل، دار، گردن 
زدن، محاربه، شکنجه، عذاب، کتک زدن زن،  ... ( پیدا کرد. خشونتی که بنام 
اهلل است »مقدس« است. غزوات متعدد پیامبر اسالم علیه مخالفان و برای 

راهزنی، منطبق با آیات قرآنی و ناشی از تضاد میان منافع قبیله ای و خانوادگی 
و قدرت طلبی پیامبر اسالم بود. از نظر تاریخی و از نگاه هرمنوتیک، خشونت 

مورد حمایت قرآن از آسمان نمی آید بلکه ریشه در جامعه و تاریخ و ریشه در 
ایدئولوژی سلطه طلب و تبعیض گرای اسالم دارد و امروز این خشونت »مقدس 

و حالل«، نیروی محرکه ایدئولوژیک و احساسی برای افراد فناتیک و پریشان 
است. باید از دترمینیسم اقتصادی نازا بیرون آمد و نقش ایدئولوژی را در 

برانگیختن عقده ها و احساس ها و ناخودآگاه آدمی با دقت مورد بررسی قرار 
داد. خشونت اسالم گرا در پاریس می کشد، در تونس می کشد، در لبنان می 

کشد، در سوریه می کشد و در آفریقای سیاه می کشد. خشونت فراطبقاتی است 
که از قرآن مایه می گیرد و با بربریت معاصر درهم می آمیزد. در اسالم دیروز 

ترور حرام نبود و در قرآن امروز نیز خشونت و ترور حرام نیست. قرآن می گوید: 
هر جا مشرکان را یافتید به قتل رسانید و از شهر هایشان برانید )بقره، ۱۹۱(. 

ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین 
خدا گردد )انفال، ۳۹(. 

شما مؤمنان چون با کافران روبرو شدید باید آنان را گردن زنید )محمد، ۴(. 
بکشید در راه خدا که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. )بقره، ۲۴۴(. 

شما ای اهل ایمان کافران را بکشید و با آنان کارزار کنید تا خدا آنان را بدست 
شما عذاب کند و خوار گرداند. )توبه، ۱۴(. 

آنان در دین شما تمسخر و طعن زنند، آنان را بکشید که انان را سوگند استواری 
نیست، تا از ترس شمشیر از طعن زدن به اسالم بس کنند. )توبه، ۱۲(. 

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد 
کوشند جز این نباشد که انها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و 
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پایشان به خالف ببرند، یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند، این 
ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ 

معذب خواهند بود. )مائده، ۳۳(. 
پس، از نظر اسالم، سزای افراد مشرک و کافر و تمسخر کنندگان دین و کسانی که در 

برابر قدرت طلبی پیامبر اسالم به مخالفت دست زده، جز مرگ چیز دیگری نیست. 
در کالم قرآنی مشرک و کافر کسی است که نسبت به دین محمد شک داشته و آنرا 

قبول ندارد و کسی است که نسبت به اهلل ناباور است و چه بسا اهلل و دین اهلل را مورد 
تمسخر قرار می دهد، و چنین کسانی بر اساس حکم قرآنی باید کشته شوند و به دار 

آویخته شوند. شاید آقای اشکوری می خواهد بگوید که واژه »ترور« در قرآن وجود 
ندارد و این کار »حرام« است. این شگرد غیرصادقانه نمی تواند خشونت ذاتی قرآنی 

را پنهان کند. شاید بتوان بیش از صد تعریف برای واژه »تروریسم« پیدا کرد، ولی 
عمل ترور بمثابه اقدام جنایتکارانه و متکی به استفاده از خشونت است. اهداف ترور، 

ایدئولوژیک، سیاسی، دینی بوده، در پی ایجاد هراس و اضطراب در جامعه و نابودی 
فیزیکی بوده و از جانب فرد، گروه، دولت، سازماندهی می شود. اجرای ترور متفاوت 

بوده و اسلحه و مسلسل و بمب و نارنجک و چاقو و شمشیر از جمله وسایل مورد 
استفاده تروریست ها می باشد. بنابراین تعریف کامل و یگانه و همه پسند وجود ندارد، 

ولی آنچه که بیان شد مورد توافق سازمان ملل و متخصصین بین المللی می باشد. 
آنچه که در زمان پیامبر اسالم برای سلطه بر دیگران اجرا شد مجموعه ای از 
غزوات و سربریدن و دارزدن و ایجاد وحشت بود. همین سنت خون ریزی و 

وحشت آفرینی با چهار خلیفه ادامه یافت. علی و یارانش در یک روز ۲۵۰۰ نفر 
از خاندان »ازد« را سر بریدند )مروج الذهب، جلد اول، برگ ۷۲۹(. علی در نبردی 

بنام »لیله الحریر« تعداد ۵۰۰ تا ۹۰۰ نفر را از دم تیغ گذارند )منتهی االمال، 
جلد یکم، برگ ۱۵۳(. بعالوه تجاوز قوای اسالم به سرزمین ایران در زمان خلیفه 
دوم، جز جنگ و کشتار و ترور و چپاول چیز دیگری نبود، هر چند که این تجاوز 
از جانب نواندیشان شیعه و حکومتگران »فتوحات اسالمی« نامیده می شود و 

چپ و جمهوری خواه معامله گر سکوت می کند. ترور در تاریخ فقه شیعه گناه 
نیست. در تاریخ معاصر ایران نیز ترورهای فدائیان اسالم و حمایت آیت اهلل ها 
و فقهای اسالم از آنها، یک واقعیت عریان است. کدام آیت اهلل و فقیه شیعه 

قتل احمد کسروی را حرام دانست و محکوم کرد؟ در تابستان ۱۳۵۹ شاپور بختیار 
بدستور حکومت آیت اهلل ها و مدافع اسالم شیعه ترور شد. در همان زمان حوزه 

ها و آیت اهلل ها و فقها و نخبگان شیعه و نواندیشان شیعه چه گفتند؟ ترور 
بختیار حرام بود یا حالل؟ آیت اهلل خمینی بارها دستور به اعدام مخالفان خود 
و اسالم را داد و حکم ترور شخصیت های سیاسی و هنرمندان و نویسندگانی 

مانند سلمان رشدی را امضا نمود. آیت اهلل خمینی در سخنرانی میالد پیامبر 
اسالم در ۱۳۶۳/۹/۳۰ می گوید جنگ های محمد رسول اهلل همه »رحمت« بوده 

است و »مقاتله تا رفع فتنه« باید ادامه یابد و تاکید می کند که کشتار باید 
جهانی باشد و پیام قرآن »جنگ، جنگ، تا رفع فتنه از عالم« است. 

دغدغه خاطر آقای اشکوری مانند همه نواندیشان، نه دمکراسی متکی بر 
الئیسیته و آزادی کامل انتقاد، بلکه خدمت به ایدئولوژی سامی می باشد. 

خدمت به جامعه ایران نه بازتولید دین اسالم، بلکه نقد دین و زیان های بیشمار 
g .آنست. اسالم در ذات و فضای قرآنی خود، داعش پرور است
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برهنگی گلشیفته رو!!!
تهمینه میالنی

خیلیا تشویق میكنن!
خیلیا تحلیل میكنن!
خیلیا فحش میدن!

خیلیا هم جوك میسازن!
اما من فقط نگاه میكنم!

من جزء اون دسته مردمى هستم. 
كه نه موافقم نه مخالف!

فكر میكنم شاید اصال بمن ربطى نداره!
اصال به ما ربطی نداره!

مگه داستان اون بچه بى لباسی كه شبا 
تو خیابوناى شهر از سرما میلرزه بما مربوط 

بوده!؟
مگه داستان اختالس و تقلب و دزدیا بما 

مربوط بوده!؟
مگه اون خط فقریكه هر روز افتاده دنبالمون!

تامردم بیشترى رو به زیربكشه بمامربوط بوده!؟
مگه وقتیكه سرانه مطالعه كشور 2 دقیقه در روز شد بما مربوط بوده!؟

مگه داستاِن اسیدپاشی ها بما مربوط بوده!؟
مگه جنگ و نفت و سیاست و داعش!

َو هزار كوفت و زهر مار دیگه بما مربوط بوده!؟
كه حاال یه بابایى اون سِر دنیا!

واسه فكر خودش لخت شده بما مربوط باشه!؟
ما كاًل سرمون زیاد گرمه!

حواسمون خوب پرت میشه!
مغزمون پوكه!
چشامون كوره!
گوشمون كره!

دست و پامون َلمسه!
اّما تا دلت بخواد دهنمون بازه!!!
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واسه حرف مفت!!!
واسه تحلیل آبكى!!!

واسه ُمرده باد ُ!!!
دلم گرفت وقتی امشب خبر خرید 40000 خشت طال و اختصاص 2500 میلیارد 

تومان توسط دولت روحانی جهت عتبات عالیات از دالرهای آزاد شده بواسطه 
توافق اختصاص یافت ولی من دوسال نتوانستم دختر 5 ساله ام را با یه جفت 

گوشواره 1 گرمی شادکنم. افسوس که 20سال گفتیم انرژی هسته ای حق مسلم 
ماست و به شکم هایمان سنگ بستیم اما یک ریال از این پول آزاد شده به من 
و توی هموطن نخواهد رسید. آنوقت موقع پرداخت 45 هزار تومن یارانه لعنتی 
گوشت تنمان را باید صد بار بریزن تا پرداختش کنن. چه کسی اجازه به رییس 

دولت خود خوانده تدبیر روحانی داده میلیارد میلیارد دالر و خشت طال راهی 
کشورهای دیگر کند آنوقت در ممالک فرنگ بی دین رییس دولت جرات نداره یه 
میلیون دالر بدون اجازه از ده نهاد به کشوری ببخشد. فرستادن خشت طال و دالر 
روا به خانه به مسجد و قبور و زیارتگاه ها از نگاه انسانیت غیر قابل قبول است 
g!!و ما را نه که بخدا نزدیک نمیکند که فرسنگها دورشدیم و دوباره هم دور

دین چیست؟ کاربردش کجاست؟
دین یک جهان بینی است که مبانیش ماورایی و نامحسوس 

است. همگی ادیان در باور به ماوراء و چیزی فراتر از حواس انسان 
مشترکند. انسانها بدلیل نداشتن علم کافی از علت حوادث آگاه 

نبودند و نیرویی ماورایی را در ایجاد وقایع طبیعی دخیل می دانستند. 
باور به ادیان از ضعف انسان در توجیه وقایع جهان آغاز می شود. 

وقتی مصیبت و بالیی بما گوشزد می کند که نیروهایی برتر در جهان 
درکارند. دین این نیروهای برتر را خدا نامید . امروز می دانیم که 

این نیروهای برتر چیزی جز قوانین همیشگی فیزیک نیستند و مثاٌل 
بارش باران و وقوع زلزله از کارکردهای طبیعت هستند و نه اینکه خدا 

یا خدایانی باران و زلزله بیافرینند.
سایت «ایران سکوالریزم«
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آرامش دوستدار نود ساله شد!   
انجمن فرهنگی دهخدا    

زندگی: آرامش دوستدار، در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در تهران در خانواده ای بهائی 
متولد شد؛ ولی بعدها دین ناباور شد. او برادرزاده احسان اهلل خان دوستدار است 
او در سال ۱۳۳۷ خورشیدی برای تحصیل فلسفه به آلمان رفت و در سال ۱۳۵۰ 
خورشیدی مدرک دکترا در رشته اصلی فلسفه و رشته های جنبی روانشناسی و 

دین شناسی تطبیقی را از دانشگاه بن دریافت کرد. عنوان رساله دکتری دوستدار 
»رابطه اخالق و ارادٔه سلطه گرا در آثار نیچه« بود. وی از سال ۱۳۵۱ خورشیدی 

تا ۱۳۵۸ خورشیدی به عنوان استاد به تدریس در گروه فلسفه دانشگاه تهران 
پرداخت و در پی بسته شدن دانشگاه ها؛ موسوم به انقالب فرهنگی ایران از 

دانشگاه اخراج شد و دیگر بار به آلمان مهاجرت کرد .
نظریه: در فرهنگ دینی اندیشیدن محال است. 

مشهورترین اثر آرامش دوستدار، کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی است که 
با واکنش های فراوانی مواجه شده است.]۵[ دوستدار در این کتاب با نام گذاری 
»فرهنگ دین خو« بر فرهنگ ایران بعد و قبل از اسالم، این پندار را که فرهنگ 

ایران اندیشنده و پرسنده است؛ به چالش و پرسش کشیده است. 
شهرت وی به دلیل دیدگاه های انتقادی معروفش دربارٔه دین و فرهنگ دینی 

در جامعٔه ایران است. وی بر این باور است که فرهنگ ایرانی فرهنگی »دین خو« 
است و از این روی قدرت اندیشیدن ندارد. از نظر دوستدار ایجاد تراژدی در 

معنی راستین آن، به جز موارد استثنا در شاهنامه فردوسی، در فرهنگ ایران 
امکان پذیر نیست. دیدگاهی که با نقد دیگران روبرو شده است. از دید او در کل 

تاریخ دین خوی ایران، تنها چهار نفر در ایران اندیشیده اند یا به راستی پرسیده اند 
و به این فرایند نزدیک شده اند: خیام ، محمد رازی، فردوسی و ابن مقفع ) 

روزبه(. واژه های »دین خویی« و »امتناع تفکر« و روزمرگی، سه واژٔه کلیدی اوست. 
آرامش دوستدار »دین خویی« را نه شکلی از تفکر که »امتناع تفکر« به معنای 

محال بودن اندیشیدن در فرهنگ دینی می داند. آرامش دوستدار در کتاب 
»خویشاوندی پنهان« در بخشی با عنوان »شاخص های فرهنگ دینی« بعد نخست 

»فرهنگ دینی« را عدم پرسش گری می داند. او معتقد است آنچه در فرهنگ 
دینی وجود دارد نه پرسش که »استخبار« است و در فرهنگ دینی پرسش، محال 
است. او روشنفکری است که در مواجهه با حوادث پس از انقالب نظیر قتل های 
زنجیره ای و حکومت روحانیان، مردم ایران و فرهنگ ایرانی را مقصر می داند و نه 

حزب، گروه یا دسته خاصی.
از آرامش دوستدار تاکنون چهار کتاب به زبان فارسی و تعدادی مقاله و ترجمه 

چاپ شده است. کتاب ها:
• امتناع تفکر در فرهنگ دینی، انتشارات خاوران، پاریس، ۱۳۷۰

• مالحظات فلسفی در دین و علم، نشر آگه، تهران، ۱۳۵۹
• درخشش های تیره، انتشارات خاوران، پاریس، ۲۰۰۴

• خویشاوندی پنهان، انتشارات فروغ و نشر دنا، کلن، ۱۳۸۷
g  ۲۰۱۸ ،زبان و شبه زبان فرهنگ و شبه فرهنگ، انتشارات فروغ، آلمان •
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 گزیده ای از »امنتاع تفکر در فرهنگ دینی«
آرامش دوستار، دیدگاه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ 

سرزمینی که »ما ایرانیها« در آن زندگی 
میکنیم، دوره ای پیشین و دوره ای سپسین 

دارد. دورۀ پیشین که ایران باستان نامیده 
میشود، مردمی داشته است از اقوام ایرانی 
و الاقل از سدۀ ششم هفتم پیش از میالد 
با دین و حکومتی بومی یا سرزمینزاد. دورۀ 
سپسین که ایران اسالمی نامیده میشود، 
مردمی دارد مخلوط از اقوام ایرانی، سامی، 

ترک و مغول. 
دین دورۀ سپسین، دینیست سامی و در 

نتیجه کاماًل بیگانه نسبت به دین دورۀ پیشین. زبانش فارسی- عربیست، اگر 
ساخت یا نحو زبان را در نظر بگیریم، و عربی- فارسیست، اگر فزونی لغات عربی 

را بر شمار لغات فارسی معیار قرار دهیم. این نکات را مد نظر داشته باشیم، 
تا سر فرصت به آنها بازگردیم، بیشتر و دقیقتر در آنها بنگریم و ببینیم آیا 

ارتباطی میان این دو ایران هست یا نه، و اگر هست کدام و چگونه است. من 
اینجا به سه جفت شاخص مضمونی فرهنگ ایران اسالمی میپردازم که عبارتند 
از »دینخویی« و »امتناع تفکر«، »شناخت دینی« و »شناخت علمی«، و سرانجام 

»زبان« و »پایگاه آن«. 
در سال ۱۳۵۶ من کتابی با زمینۀ فلسفی نوشتم که به هر علتی در سال ۱۳۵۹ در 

تهران منتشر شد و در غوغای انقالب نادیده ماند. نام این کتاب سخت فشرده 
و کاماًل سیستماتیک »مالحظات فلسفی در دین و علم« است. در این اثر نه به 
مفهومی چون »دینخویی« برمیخوریم و نه به مفهومی چون »امتناع تفکر«. اما 

خوانندهای که در آن تأمل کند، رد پای هردو را در آن خواهد یافت. 
»دینخویی« برای نخستین بار در دومین کتاب من »درخششهای تیره« به کار 

برده شده و منظور از آن مقفول بودن ذهن، یا بازداشتن آن از اندیشیدن است. 
ذهن وقتی از اندیشیدن باز میایستد که راه پرسیدن را بر آن ببندند. در این 

صورت ذهن دوچار این یقین واهی میشود که پرسشها را دیگران برای ما میکنند 
و پاسخها را نیز دیگران به جای ما میدهند. وظیفۀ ما همچون یکانه های جمعی 

این است که چشم و گوشمان به پرسشها و پاسخهای آنان باشد و دست از پا 
خطا نکنیم. این دیگران سنت و سازندگان آنند. یکانه های جمعی یعنی مجموعۀ 

آدمهای نامتفاوتی که به هم بپیوندند. بدینگونه کار ذهنی این مجموعه های 
منقسم در خود به گردآوری و حفظ مطالب و مصالحی منحصر میگردد که در 

بافت سنت به کار رفته اند و بنای پر هیبت آن را باال برده اند. 
مفهوم »امتناع تفکر در فرهنگ دینی« که مفهوم بنیادی تز من است، میگوید 

اندیشیدن را فرهنگ دینی ممتنع میکند. منظور از فرهنگ دینی آن کلیت بنیادی 
از رفتار، گفتار و کردار فردی و جمعی جامعه ایست که دین مهمترین منشأ نشأت 

حیاتی آن باشد. اینجا منظور از دین هر سیطره و سلطه ایست که باز دارندۀ 
آدمی از پرسیدن و در نتیجه از اندیشیدن باشد. بنابراین به منزلۀ عامل بازدارنده 

شامل ایدئولوژیها و دکترینها نیز میشود. در برابر، به این اعتبار اندیشیدن 
هیچگاه خویگیر و تابع نیست، بلکه زاینده و خودساز است، به گونه ای که 
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هر مانعی را از سر راه خود برمیدارد و هر معیار و هنجاری را درهم میشکند که 
بخواهد زایندگی و سازندگی اش را محدود نماید. 

در کتاب »مالحظات فلسفی« که به قصد پرورش ذهنی دانشجویان رشته فلسفه 
نوشته شده من دین و علم را در برابر هم نهاده ام تا تفاوتهای غالب و شاخص را 
میان بینش دینی و دید علمی توضیح دهم. موضوع کانونی در این کتاب تعارض 

میان شناخت دینی و شناخت علمیست که در غرب بر اثر قهر کلیسا به سلطۀ 
هزار سالۀ شناخت دینی بر شناخت علمی میانجامد. اما در برابر، دانش نیز دست 

از مقاومت برنمیدارد تا سرانجام بر قهر دین چیره میگردد. در اسالم به عللی که 
پرداختن به آنها در اینجا مقدور نیست، تضاد میان دین و دانش به این صورت 
پیش نیامده و نمیتوانسته پیش بیاید. از جمله یکی به این سبب که دانش به 

معنای غربی در دنیای اسالم تحقق نیافته و دیگر آنکه اسالم بیشتر حواسش به 
این بوده که هر عرض اندامی را در برابر منهیات خود سرکوب نماید. 

فرق اصلی میان شناخت دینی و شناخت علمی این است که شناخت دینی به 
معنای خلق از عدم، »آفریننده« است و شناخت علمی »کشف« کننده در آنچه و 
از آنچه هست. شناخت علمی رفته رفته پدید میآید و روشنگر است، تحلیل و 

توضیح میکند و در تصحیح خود میکوشد. شناخت دینی از بدو زایشش ابدیست 
و جهان را از اسرار و در اسرار برمیآورد و میآفریند. آفرینش دینی از این حیث 
شباهتی به قصۀ کودکان دارد که در آن یک بار برای همیشه اتفاقات شگفت 

انگیز میافتد و هر بار بدون کمترین تغییری از نو روی میدهد. با این تفاوت که 
آنچه در قصه روی میدهد، تخیل را برمیانگیزد و برای رشد حسی و ذهنی کودک 
سودمند و پرورنده است و گویندۀ قصه بر این امر الاقل وقوف ناخودآگاه دارد، 
زمانی هم میرسد که کودک پی میبرد که سراسر اتفاقات قصه ای بیش نبوده 

است. در برابر، قصه های جهان دینی ُپر اند از ارواح، اشباح، اوهام واقعیت نما، 
دروغ و سر به سر زادۀ جهل و خرافات برای بزرگترها تا احساسشان سرکوب گردد، 
خردشان بیفسرد و هیچگاه از این رؤیای جهالت مطلوب بیدار نشوند، بدون یا با 

وقوف راویان به بی حقیقتی و نا حقیقتی آنها. 
جهان دینی پر است از روایتهای ناهنجار و ضد مختصات زمانی و مکانی و قوانین 

آنها، با نتایجی خطرناک، وخیم و غیر قابل پیشبینی. دین همچنان که جهان اوهام 
و اشباح را میآفریند، آن را در اذهان بر اثر تکرار حقنه و تقطیر میکند و عماًل آدمها 

را معتاد میسازد. این اعتیاد به مخّدِر خرد و تخریب احساس را من »دینخویی« 
نامیده ام. فرق دینخو با معتاد آن است که معتاد به فالکت خود واقف است. اما 

دینخو خود را درخلسۀ آن اعتیاد، واقف و محرم اسرار میداند. از اینرو من دینخویی را 
»رفتاری« نامیده ام که »امور را بدون پرسش و دانش میفهمد«. 

چنین تعارضی درست آنجایی موجب شگفتی میشود که من دینخویی را »نه از 
آن عوام، بلکه منحصر به خواص« شمرده ام. آدم عامی به نادانی و نادانستگی 

خود معترف است. فقط خواص اند که همه چیز میدانند و میفهمند! عوام »باور« 
میکنند و در »باورشان« میزیند، خواص در »فهم« و »فهمیده هاشان«. خواص 

ما دو بار تا کنون امتحان »فهمیدن« خود را داده اند. یک بار در سال ۱۳۵۶، 
یعنی یک سال پیش از انقالب، در »ده شب شعر« معروف، وقتی در سرودها 

و سروشهای منظوم و منثور خود در کانون فرهنگی ایران و آلمان و در بحبوحۀ 
فوران فهم و شعور خود با سینه های سپر کرده، طومار شاهنشاهی دوهزار و 

پانصد سالۀ ایران را درهم میپیچیدند. حتی امروز هم بسیاریشان به این موفقیت 
سیاسی و فرهنگی سفیه انه میبالند. بار دیگر یک سال بعد که پیشاپیش صفوف 
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عوامالناس، همچون قافله ساالر آنها، و دوشاش دوش »روحانیت مبارز« که خود 
عوامالناس مستعرباند، به انقالب اسالمی تحقق بخشیدند. 

این نقطۀ عطف تازه ای بود در واقعیت برهنۀ »امتناع تفکر« که به عنوان مفهوم 
فقط در »فرهنگ دینی« معنی دارد. و اگر مبارزات دو سدۀ نخستین ایرانیان در 

مقابل عرب اسالمی را در حکم شعور میهن پرستانۀ آنان بدانیم، هزار و دویست 
سال است که ما در گرداب بیشعوریها و میهن فروشیهای مترتب بر آن دست و 

پا میزنیم، تا پانصد سال پیش در تسنن و از آن زمان به این سو در تشیع. 
فرهنگ دینی فرهنگی نیست که دین هم در آن جای خودش را دارد یا داشته 

باشد. فرهنگ دینی آن فرهنگیست که دین در »همه جای آن« هست، »تمامگیر 
است و تمامخواه«. فرهنگ دینی آن فرهنگیست که آدمها را مطیع و منقاد 

میخواهد، نه آزاد و اندیشنده. از قدرتطلبی هم که بگذریم، به صرف صیانت 
نفس هم که شده، فرهنگ دینی باید آزادی ستیز و اندیشه کش باشد. همه جا 

و همه وقت این شعار فرهنگ دینی بوده و آن را معمول داشته است. 
آنچه باید در ربط با این امر شناخت، دانست و آموخت این است که فرهنگ 

دینی به معنای اخص آن فقط در پدیدۀ مونوته ایسم برمیدمد، میپرورد و میپاید. 
از دینهای بزرگ تاریخی فقط سه دین یهود، مسیحی و اسالم مونوته ایست 

یعنی تکخدایی اند. اما تنها دو دین آخری سلطه طلب و تمامخواه بوده اند. دین 
زردشتی با اینکه یگانه پرست است، چون مختص اقوام ایرانی بوده و هست 

تمامخواه نیست، پس غیر ایرانی را نمیپذیرد، به خود راه نمیدهد، بنابراین متجاوز 
و غاصب نیست. به همین جهت دین زرتشتی در کنار دین یهود، دینی قومی با 

شاخص های دین جهانی محسوب میشود. این است که یهودی شدن و زردشتی 
شدن ممکن نیست، مگر در شرایطی خاص. 

حاال باز گردیم به سرآغاز سخن که در آن به دورۀ پیشین یا بومی ایران و به 
دورۀ سپسین آن که ایران اسالمی باشد اشاره کردیم. از فردوسی که بگذریم، 

نزد آموزگاران ادب و فرهنگ ما- نه مداحان، قصیده و منظومه سرایان، نه 
مورخان و جغرافیادانان- در فرهنگ اسالمی ما احساس سرزمینی ایران و آگاهی 
به ایرانی بودن جز از اواخر دورۀ قاجار تا پایان دورۀ پهلوی با سایه های بازمانده 
از آن وجود ندارد. یعنی پایه گذاران فرهنگ اسالمی ما که دار و ندار فرهنگمان 

از آنهاست، احساس و خاطره ای در آثار خود از این سرزمین و ایرانی بودن 
ندارند. تا چه اندازه اسالم باید مغز تاریخی- فرهنگی ما را شستشو داده باشد 

که وابستگی درونی و حیاتی به سرزمینی که خود را منتسب به آن میدانیم از 
خاطرۀ ادب و شعور، فهم و آگاهی ما محو شده باشد!؟

از دو پرسشی که بر این وضع مترتب میگردند و نتیجۀ ضروری آنند، یکی این است: ما، 
از بزرگان فرهنگمان گرفته تا کنونی هامان که الف فرهیختگی میزنیم، به چه مجوز و 

حقی خود را ایرانی می نامیم و ایرانی میدانیم، وقتی رشته های سه گانۀ دین، ملیت و 
حکومت بومی یا سرزمین زاد ایرانیان کهن یکسره نیست و نابود شده اند و از استمرار آن 

کمترین اثری و خبری نیست، جز باقی مانده هایی از تخت جمشید. 
ممکن است در پاسخ گفته شود زبان فارسی را میتوان رشتۀ رابطی دانست 

که ما را به سرچشمۀ ایرانی وصل میکند. منظور طبعًا زبان »پرپر شدۀ« 
فارسیست که بعدًا به آن خواهیم رسید. اما اگر صرفًا زبان است که به قوم 

یا ملتی ماهیت و هویت میدهد و مقوم آن میشود، پس اتریشی را به سبب 
آلمانی زبان بودنش باید آلمانی دانست، و بیشتر کشورهای امریکای جنوبی را 
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اسپانیایی. همچنین است در مورد سوئیسیها که فرانسوی و آلمانی زبانند، اما 
خودشان را سوئیسی میدانند، هم در ماهیت و هم در هویتشان. 

پرسش دوم این است که چگونه ما در طول هزار و چهارصد سال مسلمانی و در 
قیمومت اسالم که هر بانگ نااسالمی را در گلو خفه میکند و هر اندیشه ای را در 
نطفه میکشد توانسته ایم بیندیشیم، آنطور که مدعی اش هستیم! این پرسش 

دوم الاقل به همان اندازه جدی است که پرسش اول. واقعیت تلخ این است: 
اگر آزادیست که اندیشیدن را میسر میسازد و اگر اندیشیدن است که فرهنگ را 
در آزادی میپروراند، ما از آغاز تا انجام در سراسر تاریخ و فرهنگ اسالمیمان جز 

آدمک های اندیشه ستیز پارسی زبان چیزی نبوده ایم. 
حاال میتوانیم به مسئلۀ زبان برسیم، به زبان فارسی- عربیمان، در حدی که این 
زبان نحو فارسی را حفظ کرده است که من آن را زبان »پرپرشده« اصطالح کردم، 
برای آنکه نگویم زبان سقط شده است، یا به زبان عربی- فارسیمان در حدی که 
الاقل شصت درصد لغاتش عربیست. این زبان به هر صورتی به عنوان یک زبان 

هند و اروپایی که فعل را باید پایه و پایگاه آن دانست، عماًل زمینگیر شده است، 
چون در هر دو صورت بیش از سیصد و اندی فعل ندارد. یا آنطور که دستور 

نویسهای ما اصطالح میکنند، در حدود سیصد فعل »بسیط« دارد! مانند »رفتن« و 
مقادیری فعلهای »مرکب«! مانند »راه رفتن«!

اما حقیقت این است که در زبانهای هند و اروپایی که فارسی یکی از شاخه 
های به شدت آسیب دیدۀ آن باشد، فعل فقط از یک جزء یا ماده تشکیل شده 

است. فعل های موسوم به مرکب، اصطالح فعلی اند که از فعل+ اسم، صفت 
یا قید ساخته شده اند و همۀ زبان های هند و اروپایی از آنها هم کم ندارند. 

»کشیدن«، »رفتن«، با همۀ مشتقاتشان و نیز با همۀ معانیشان فعل هستند، اما 
نه »زحمت کشیدن«، »تند رفتن«، این آخریها یکسره اصطالح فعلی اند. 

گیریم که ما با فعلهای مهجور و متروک پانصد فعل داشته باشیم که نداریم. 
معنی اش چیست؟ معنی اش این است که بر اثر برکات زبان عربی که فعلهای 

ما را اخته یا تبدیل به اصطالحات فعلی کرده است، تمام فرهنگ زبانی و ادبی ما 
در واقع از سیصد فعل و با ارفاق و پارتی بازی از پانصد فعل ساخته شده است. 

نتیجه اش چیست؟ این است که ما در بیش از پانصد فعل نیندیشیده ایم، 
نمیاندیشیم و نمیتوانیم بیندیشیم. در حالی که حد متوسط تعداد فعل در زبانهای 
اروپایی در حدود ده تا دوازده هزار است. زبانهایی با چنین گنجایشی در اندیشیدن 

و اندیشه ورزی را میتوان با »اندیشیدن سیصد یا حتی پانصد فعلی« همزور 
دانست؟ میشود بار یک کشتی ده هزار تنی را در قایقی با ظرفیت هزار کیلو جا 
داد؟ منظورم مسابقۀ زور آزمایی میان زبانهای اروپایی و فارسی نیست. منظور 
نشان دادن تنگدستی فارسی زبانان در اندیشیدن است. اگر زبان مرزی داشته 

باشد، که چنین است، و آن را در تفاوت تواناییها میان زبانهای مختلف میتوان 
دید، باید نتیجه گرفت که هیچ اندیشه ای نمیتواند از مرز زبانی خود بگذرد. 

از سوی دیگر تصور غلطیست که ما ایرانیان باستان را به سبب دوری 
پرسپکتیوی شان از خود، پیر بپنداریم. درست آن است که آنان در این بعد 
زمانی در بحبوحۀ جوانی بوده اند و ما بعد از اسالمی شدن ایران فرتوت شدۀ 

آنها هستیم. این نکات را من برای این نیاورده ام که ما در آینده از نظر طرز فکر 
یا روال و رفتار زیستیمان به ایرانیان کهن تشبه جوییم، کاری که اگر مطلوب 

هم بود، ممکن نیست. بلکه خواستم در این سخنان بکوشم نشان دهم که وضع 
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زبان و اندیشۀ ما در سراسر دورۀ اسالم و تا به امروز وخیمتر از آن است که ما 
میپنداریم و میخواهیم همدیگر را به آینده ای فارغ از اسالم دلگرم کنیم، تا 
ایرانی بودن از دست رفته مان از نو بردمد. چنین بازگشتی غیر ممکن است. 
ایرانیان باستان آشکارا ماهیت و هویت سرزمینی خودشان را داشتند، یعنی 

چیستی و کیستی شان از آن خودشان بود، نه از آن بیگانه. چیستی همگونی 
کلیت هر فرهنگ است که در گذشت زمان و در تمایز با فرهنگهای دیگر 

تحقق مییابد. کیستی تشخصیست که از این کلیت همگونه در افراد یک 
فرهنگ متبلور میگردد. وقتی چیستی معینی منهدم گشت، کیستی متًاصل 

از آن بدانگونه که در فرهنگ ایران باستان مستمرًا پدید آمده دیگر به وجود 
نمیآید. اگر بخواهیم نمونه های بزرگ این تبلور فرهنگی را در تاریخ ایران 

باستان بجوییم، آنها را در شخصیتهایی چون شاهان و بزرگان دینی مییابیم، 
به همانگونه که موازیهاشان را در سالطین، روحانیان و قدمای فرهنگی ایران 
اسالمی. ما سراسر هم در چیستی فرهنگیمان اسالمی شده ایم و هم در هر 

  g .الیه ای از تشخص فردی آن که کیستی ما باشد
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برف در اسالم!!!!
صادق هدایت، از کتاب حاجی آقا

در قرآن حرفی از برف زده نشده است. 
چرا؟

چون در گرمای صحرای عربستان برف 
نمی باریده که با آن آشنایی داشته 

باشند و چون نمیدانستند چیست 
بنابراین به عقلشان نمیرسیده برای آن 

هم سوره ای درست كنند!!
اگر در عربستان برف میامد امروزه 

درمورد برف هم احکام زیادی داشتیم. 
1-درست کردن آدم برفی حرام میشد!

2-برف بازی کردن برای زنان حرام میشد!
3-خوردن برف شفا دهنده بود!

4-اسکی بازی حرام میشد و اسکی باز کافر محسوب میشد و گردن زدن او جهاد 
در راه خدا به حساب میامد!

5-در صورت نبود آب باید با برف تیمم میشد!
6-برای راه رفتن بر روی برف اول باید پای راست را میگذاشتیم!

7-دو رکعت نماز خواندن روی برف ثواب هزار رکعت را داشت!
8-برای پارو کردن برف باید قبلش سوره برف را میخواندیم!

9-در صورت نیامدن برف دعای برف ساخته میشد!
آیا اسالم فقط برای عربستان آمده یا برای تمام مردم دنیا؟

آیا خدا نمیدانسته برف چیست؟
نباید دو كلمه هم درباره چیزهایی كه عربها عقلشان نمیرسیده، نوشته شده 

باشد تا بقیه مردم دنیا راهم شامل شود؟
شانس آوردیم که برف در عربستان نمیومده، وگرنه زمستان هم همانند ماه 

  g .رمضان پر دردسر و پر قوانین میشد
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پنج ماه قبل ازحمله صدام
خاطرات دکتر ابراهیم یزدی ج 3 

پنج ماه قبل ازحمله صدام به ایران -30 فروردین 1359 - دراوج بحران گروگانگیری 
کارمندان سفارت آمریکا تیتر بزرگ عنوان اصلی روزنامه کیهان. 
 امام ارتش عراق رابه قیام دعوت کرد

در یکی از سفرهایم به ایران حدود سال 1371 /1992، روزی در حضور مرحوم مهندس 
بازرگان  صحبت به جنگ ایران و عراق کشید و اینکه آیا ممکن بود در آن شرایط از 

این جنگ پیش گیری کرد؟
ایشان  خاطره زیر را در این زمینه نقل کردند. 

روزی در سال 1359 از شورای انقالب از من خواستند برای مشورت در مسئله 
مهمی در جلسه شورا شرکت  کنم. وقتی به جلسه رفتم دیدم آقای دعائی سفیر 

ایران در عراق نیز در جلسه حضور دارد. گفتند آقای دعایی  گزارشی دارند. آقای 
دعایی بیان کرد که در ماه های اخیر هر چند وقت یکبار و گاهی گاهی هرهفته 

مرا به  وزارت امور خارجه احضار و با ارائه مدارکی به دخالت ها و کوشش ایران 
برای اخالل و آشفتگی در عراق  اعتراض مینمایند و من توضیح میدهم که این 

ها کار دولت ایران نیست و گروه های خود سرند که دنبال قدرت  نمایی هستند و 
نظایر این نوع استداللها برای رفع اعتراض. 

اما هفته گذشته صدام حسین مرا احضار کرد و پس از  بیان اعتراض شدید به 
دخالتها و اخاللها گفت این وضع برای من قابل تحمل نیست. شما بروید تهران و 

به آقای  خمینی بگویید من اولین دولتی بودم که جمهوری اسالمی را به رسمیت 
شناختم و اگر اجازه بدهند من )صدام(  خودم شخصا به ایران می آیم تا با مذاکره 

اختالفاتمان را حل کنیم. اگر مایل نیستند با من مذاکره کنند من یک هیئت 
 عالیرتبه به ایران میفرستم و یا دولت ایران یک هیئت عالی برای مذاکره به عراق 

بفرستد تا اختالفات فیما بین حل  شود زیرا ادامه این وضع برای من قابل تحمل 
نیست و من برای خاتمه دادن به این وضع به ایران حمله نظامی  خواهم کرد. 

سپس آقای دعائی تاکید کرد که این آدمی است که حمله خواهد کرد. 
شورای انقالب تصمیم میگیرد که آقای دعایی به اتفاق اقای مهندس بازرگان و 
آقای دکتر بهشتی برای بیان ماجرا  و تعیین تکلیف به دیدار رهبر انقالب بروند.
 در این دیدار ابتدا آقای دعایی شرح کامل ماجرا و نهایتا تهدید صدام را  بیان 

میکند. رهبر انقالب در پاسخ به او میگویند محلش نگذارید. 
سپس آقای مهندس بازرگان به استدالل میپردازد  که باید توجه کرد که امروزه موقعیت 
ما به علت اعمال تندی که انجام شده )حمله به سفارت آمریکا( ومواضع تندی که اتخاذ 

گردیده است در  بین ملل جهان چندان مطلوب نیستیم و اگر گرفتار جنگ شویم کسی از 
ما حمایت نخواهد کرد بلکه از طرف مقابل  ما حمایت خواهند کرد. 

ازاین گذشته وضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرمانده ان عالی و درجات 
پائین تر و  اهانت های بسیاری که به ارتش و ارتشیان از افراد و گروه های 

مختلف شده و میشود وضع بسیار نامناسبی دارد  و بکلی فاقد روحیه الزم است. 
از این گذشته تسلیحات نظامی ما عمدتا آمریکایی است و با مشکالت میان دو 

کشور  دیگر دسترسی به لوازم یدکی مشکل و شاید غیر ممکن باشد. 
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براینها باید اضافه کرد که جهان غرب و حتی کشور  های عربی محال است بگذارند 
ما پیروز شویم. بنابراین باید از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. رهبر انقالب در  پاسخ 

میگویند گفتم محلش نگذارید. مجددا آقای دکتر بهشتی شروع به استدالل میکند 
اما آیت اهلل خمینی تا سخن او  پایان گیرد تحمل نمیکنند واز جایشان برمیخیزند 
و برای بار سوم تکرار میکنند که گفتم محلش نگذارید و بطرف  در اندرونی حرکت 
میکنند. آقای دعایی که بسیار ناراحت شده بود میگوید آقا من به بغداد نخواهم 

رفت. آقای  خمینی که نزدیک در اندرونی رسیده بودند پس از تامل کوتاهی 
رویشان را را بطرف دعایی برگردانده ومیگویند  وظیفه شرعی ات می باشد که بروی 

و بدون اینکه منتظر پاسخ شوند به قسمت اندرونی وارد میشوند. 
به شورای  انقالب برمیگردند و آقای دعایی بسیار ناراحت بوده در حالیکه گریه 

میکرده است میگوید به خدا قسم او )صدام(  حمله خواهد کرد. هیچ کس کاری 
نمیتواند بکند و مدتی بعد عراق به ایران غافلگیرانه حمله میکند ...

…

... واسمش را گذاشتن »جنگ تحمیلی« در صورتیکه جنگ را ما به صدام تحمیل 
کردیم و او ناچار برای حفظ نظام و حاکمیت عراق مجبور به حمله شد.

 بعد از کشته و زخمی شدن نزدیک به یک میلیون ایرانی و خسارت بیش از 
صدها میلیارد دالر و ویرانی شهرها و شهید شدن پدران و فرزندان هر دو طرف و  

   g »نوشیدن جام زهر امام خمینی فرمودند: »جنگ یک نعمت بود

مسیحیان فعلی تعصب كمتری دارند و این كمی تعصب مربوط 
به خود آنها نیست بلكه بایستی از نسلها و نژادهای آزاد فكران 

سپاسگذار شوند كه از زمان رنسانس تا به امروز تالش كرده اند و 
مسیحیان را از بسیاری از عقاید خود شرمنده كرده اند.

برتراند راسل
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))خزینه«
منبع: عصر ایرانیان

»خزینه« حوضچه ای در حمام بود که مردم خودشان را در آن می شستند و 
آب می کشیدند و غسل می کردند. البته آب خزینه ها معموال کثیف بود 

و به راحتی میتوان تصور کرد چنین حوضچه ای منبع پخش انواع و اقسام 
میکرب ها و شیوع بیماری ها به همه شهر بود. بخصوص انواع بیماری های 

پوستی مانند تراخم و کچلی و بیماری های قارچی و آبله که در شهر ها 
بیداد میکرد. معموال حمامی ها بین دو نوبت مردانه و زنانه هم چوب درخت 

زالزالک را در خزینه میگرداندند و مو و چرک و کف صابون را جمع میکردند 
و مقداری آهک هم درون آن می ریختند بلکه از آلودگی آن کمی کاسته 

شود. از طرفی رضا شاه میدید نیروی کار درمملکت بعلت بیماری و مرگ عمال 
در حال کاسته شدن است. پس از پیگیری متوجه شد که یکی از علل اصلی 
مرگ و میر مردم استفاده از خزینه هاست. تا اینکه به فرمان رضا شاه رسما 

استفاده از خزینه در حمامها ممنوع اعالم شد. 
اما داستان به اینجا پایان نیافت. بعد از بسته شدن خزینه ها اعتراض برخی 
علما و روحانیون بخصوص روحانیت خراسان بلند شد. آنها حزبی به نام حزب 
خزینه تاسیس کردند و فریاد وا اسالما سر دادند و استفاده از دوش به جای 

خزینه را از مظاهر غربگرایی اعالم کردند. این علمای معظم تنها آب خزینه را پاک 
و به اصطالح »کّر« میدانستند و هر چه غیر از آنرا را ناپاک و نجس اعالم کردند. 
آیات عظام فتوا دادند که منع خزینه »غیرشرعی« است و با آبی که از شیر آب 

میریزد نمیتوان غسل کرد. بنابراین ممنوع کردن خزینه »عمل خالف شرع رضا 
شاه« اعالم شد. آنها آب »کّر« را آبی میدانستند که در سه و نیم وجب در سه 
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و نیم وجب در سه و نیم وجب باشد. هر چند که درباره اندازه وجب توضیح 
ندادند. در چنین آبی میتوان وضو گرفت و غسل کرد ولو در آن حیوانی یا انسانی 
ادرار کرده باشد. به شرط آنکه عین نجاست در آن دیده نشود و پس از ادرار، آب 

از خزینه سرریز شود. 
بنابراین موضوع خزینه تبدیل شد به یکی از کشاکش های تاریخی بین برخی 

روحانیون و افرادی که میل به مدرن شدن جامعه داشتند و جنگی بر علیه 
»دوش حمام« آغاز شد. جنبش خزینه و مخالفت هایی پیرامون آن شکل گرفت 

و برخی مومنین و متدینین هم تا سالها پنهانی از خزینه استفاده میکردند و 
نقشه میریختند که چگونه نیمه شبها و به دور از چشم پاسبانها و با چرب کردن 
سبیل حمامی خود را به خزینه برسانند. تا کم کم به زور باطوم و دگنگ رضا شاه 

و به مرور زمان مردم به محاسن دوش پی بردند. بعضی علما هم باالخره فتوا 
دادند که دوش در حمام عیبی ندارد به شرط آنکه بعد از آن در خزینه غسل 

کنند! بعدها فعاالن جنبش خزینه فتوا دادند که میشود زیر دوش بجای غسل 
ارتماسی، غسل ترتیبی انجام داد و احکام و مسائل آن را مطرح نمودند. 

اما روایت و جنگ علیه دوش و جنبش خزینه نه اول ماجرا بود و نه آخر ماجرا. 
علما از مدرسه رفتن دختران و تاسیس مدرسه مدرن گرفته تا تاسیس رادیو و 

تلویزیون و تریبون به جای منبر و اصوال هر ابزاری که نیاز بشر امروز و نشانه 
پیشرفت بود دخالت میکردند و از قرآن و دین مایه می گذاشتند و آنرا خالف 

شرع و خالف احکام الهی اعالم میکردند و بقیه را غربزده و طاغوتی اعالم 
میفرمودند. جنگی که تا امروز به دیش ماهواره و اینترنت ادامه یافته و هنوز 

آتش بس اعالم نشده است!
جنبش خزینه نه اول ماجرا بود و نه آخر ماجرا. علما اولین بار که دوچرخه به 
ایران آمد آنرا ارابه جن معرفی کردند. اما داستان شناسنامه از همه جالب تر 

بود. اولین بار که اعالم کردند مردم برای گرفتن شناسنامه به شهربانی مراجعه 
کنند، علمای عظام فتوا دادند که این دسیسه انگلیس است تا نام دختران و 

   g !!!!!همسران شما بدانند

پیامبران ؛ شیادانی بیش نیستند!
تو ادعا می کنی که معجزه ای که ]نبوت محمد را اثبات می کند[ 
حاضر و در دسترس است، یعنی قرآن. تو می گویی که هر کس 
انکارش می کند یکی مشابه اش را بیاورد. در واقع ما می توانیم 

هزاران مشابه اش را بیاوریم از آثار لفاظان، فصیح گویان و شاعران 
که بسیار بهتر از قرآن جمله بندی شدند و مفاهیم را موجزتر می 
رسانند. آنها معانی را بهتر می رسانند و وزن شعری بهتری دارند. 

به خدا که آنچه تو می گویی ما را شگفت زده می کند. تو درباره ی 
کتابی سخن می گویی که ]مشتی[ افسانه ی باستانی را بازگویی می 
کند و در عین حال سراسر تناقض است و هیچ اطالعات یا توضیح 

مفید و بدردبخوری ندارد و آنگاه تو می گویی چیزی شبیه آن بیاور؟
 زکریای رازی
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توهمی است برای عوام
نویسنده: ناشناس

دینی که با خوردن آب در مأل عام به خطر بیفته، ولی خوردن حق مردم تکونش 
نده، دین نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای خواص. 

نزدیک 38 ساله همه جور دعا و عزا داری و ناله و نفرین کردیم. 
8 سال با نصف دنیا جنگیدیم. 

15 ساله در تحریم هستیم. 
چه حکمتیه روز به روز همۀ دنیا پیشرفت میکنن؟

ترکیه قطب صنعتی منطقه میشه. 
دبی، مركز تجاری آسیا میشه. 

کره جنوبی بازار اتومبیل آمریکا را مال خودش میکنه. 
ژاپن کل بازار الکترونیک جهان رو به خودش اختصاص میده. 

قطر ثروتمند ترین کشور دنیا میشه. 
ارمنستان اولین درآمدش صادرات برق به ایران میشه. 

تایلند اولین مشتری توریستش ایرانیها میشن. 
اسپانیا زعفران ایران رو میگیره و اولین درآمدش صادرات زعفران به دنیا میشه. 

اونوقت ما از سومالی و بنگالدش فقیر تر میشیم. 
تو صف سبد کاال آدم ها میمیرند. 

كجای کار ما درست نیست؟
اگر خرمشهر را خدا آزاد كرد. 

بگذارید فلسطین را هم خدا آزاد كند. 
مگر خدای ما با خدای آنها فرق میکند؟

در ایران باستان، هنگامی کودکی به دنیا می آمد، درختی در زمین می کاشتند. 
اکنون که کودکی زاده می شود، خون حیوانی را به زمین می ریزند. 

بزرگترین حقارت تاریخ، یخ زدگی مغز انسانهاست. 
مرغ نخورید، هورمون دارد. 

سوسیس کالباس نخورید، نیترات دارد. 
لبنیات نخورید پالم دارد. 

آبلیمو صنعتی نخورید آب لیمو ندارد. 
آب معدنی نخورید مواد نگه دارنده خطرناک دارد. 
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شیر نخورید وایتکس دارد. 
سیب رو باپوست نخورید مواد سرطانزا دارد. 

برنج نخورید آرسنیک دارد. 
بنزین ما سرطان زاست. 

اصال هیچی نخورید چون مملکت صاحب ندارد. 
شهربازی نروید، اگر می روید وسایلش ایمن نیست. 

هواپیما تا مجبور نشدید سوار نشوید. 
توی تهران نفس نکشید و از خونه بیرون نروید چون پارازیت سرطانزاست. 

سرطان هم نگیرید احتمااًل مورد اسیدپاشی قرار می گیرید. 
از طرف دیگر برق کم مصرف کنید تا ما صادرش کنیم. 

گرم بپوشید گاز زیاد مصرف نکنید، برایتان خوب نیست ما صادرش می کنیم. 
ماشین خارجی گران است نخرید. 

لگن ساخت داخل را گران بخرید برایتان خوب است امکان رفتن به بهشت را 
زودتر برایتان فراهم می کند. 

فقط »بچه زیاد بزایید« چون ایران جای خوبی است. 
ربا و نزول خواری حرام ترین اعمال است اما اگر بروید از بانک انصار )بانک سپاه( 

وام با بهره ۳۵ درصد بگیرید حالل می شود. 
صدا و سیما آالت موسیقی را از پشت در و دیوار و ۶ گلدان نشان می دهد چرا 

که می گویند نمایش آالت موسیقی حرام است. 
اما اگر ۱۲۰ هزار تومان بدهید و بروید کنسرت برج میالد آن موقع حالل می 

شود. 
سرزمین عجایب اینجاست که هر حرامی با پول حالل می شود. 

اگر فقرا جایی جمع شوند، می شوند »باند«،. 
اما اگر ثروتمندان جایی جمع شوند می شود »جلسه«. 

اگر فقیر دزدی کند، می شود »سرقت«. 
اما اگر ثروتمند دزدی کند، می شود »اختالس«. 

در دنیایی که حتی مفاهیم هم با مقدار پول که در جیب است، عوض 
  g می شود، به دنبال عدالت هستیم؟

قسمتهایی از انجیل را که نمی فهمم ناراحتم نمی کنند. 
قسمتهایی از آن را که می فهمم عذابم می دهند.

مارک تواین
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داعش، محصول اضمحالل تمدنی مسلمانان
سعید بشیرتاش 

جوامع مسلمان در پاسخ به انحطاط خود و با پس زدِن دوره ی کوتاهى از 
مدرنیزاسیون که ارزشهاى بنیادین آنها را زیر سؤال برده بود، اکنون به فکر 

بازگشت به دورانى هستند که به نظرشان دوران پرشکوهشان بوده؛ یعنى صدر 
اسالم. این همه ى پاسخی است که جوامع مسلمان به مسئله ی انحطاط تمدنی 

خود و در رویارویی با تمدن غرب توانسته اند بدهند. 
مصاحبه ی نگام با سعید بشیرتاش

قرار بود درباره بحران پناهجویان به اروپا صحبت کنیم که گره خورد به حادثه * 
بروکسل. بحران پناهجویان جدید است اما مثآل عبدالسالم فرانسه را غلیظ حرف 

می زده و زاده پاریس بوده. فکر می کنید ریشه مشکل کجاست؟
مهاجرت و پناهندگى همیشه وجود داشته، اما این سیل بزرگ و روزانه 

پناهندگان که به درستى »بحران پناهجویان« نام گرفته و حوادث تروریستى در 
کشورهاى غربى، از جمله حادثه ی بروکسل، یک نقطه مشترک دارند و آن هم 
اسالمگرایى است. مثال در مورد بحران سوریه که باعث مهاجرت گستردهاى از 
مردمان آن کشور شده، میتوان عوامل متعددى را در به وجود آمدنش دخیل 

دانست. در مورد حوادث تروریستى اروپا نیز عوامل مختلفى دخیل هستند. نقطه 
مشترک هر دو بحران پناهجویى و تروریسم، اسالمگرایى است. 

درست است که عبدالسالم در اروپا و نه در یک کشور اسالمى به دنیا آمده، اما 
اسالمگرایى افراطی در جوامع مسلمان اروپا هم به شدت گسترش یافته است. 
بر اساس برخى آمارهاى غیررسمى، چندصد نفر از مسلمانان بلژیک براى جنگ و 

کمک به نیروهاى داعش به سوریه رفته اند. اکثر آنها هنگام بازگشت به بلژیک 
یک تروریست بالقوه هستند. در مورد علل گسترش اسالمگرایى در بلژیک و اروپا 
باید دو مسئله را بررسی کرد که با وجود اشتراکاتی، مستقل از یکدیگر هستند: 

یکی رادیکالیزاسیون اسالم است. من در اینجا به اینکه اسالم واقعى چیست 
کاری ندارم. تنها میتوانم ببینم که اسالِم مادربزرگهایمان با اسالم مجاهدین و 

شریعتى و جمهورى اسالمى متفاوت بود. همانطور که اسالم آیت اهلل بروجردى 
و آیت اهلل خویى با اسالم خمینى، و اسالم االزهر با اسالم داعش متفاوت است. 

برخی مىگویند اسالم در بحران است. اما برخی از متولیان دین، از جمله رهبر 
جمهوری اسالمی و شاید اکثر مراجع قم، اسالم را در بحران نمىبینند، بلکه به 

نظرشان االن دوران بیدارى و شکوفایى اسالم است. اسالمگرایان افراطى سنى 
هم همین نظر را دارند. 

فارغ از این نظر که اسالم در بحران هست یا نیست، اما میتوانیم ببینیم که 
جوامع اسالمى در شرایط ماورای بحران هستند. اگر قرار بود صد و پنجاه سال 

پیش در مورد جوامع مسلمان نظرى بدهیم، شاید بهترین واژه، واژه ى انحطاط 
بود، اما امروزه شاید واژه ی انحطاط نیز دیگر نتواند کامال وضعیت این جوامع 
را توضیح دهد. جوامع مسلمان در پاسخ به انحطاط خود و با پس زدِن دوره ی 
کوتاهى از مدرنیزاسیون که ارزشهاى بنیادین آنها را زیر سؤال برده بود، اکنون 

به فکر بازگشت به دورانى هستند که به نظرشان دوران پرشکوهشان بوده؛ یعنى 
صدر اسالم. این همه ى پاسخی است که جوامع مسلمان به مسئله ی انحطاط 

تمدنی خود و در رویارویی با تمدن غرب توانسته اند بدهند. از طرفی با این 
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پاسخ به نوعی میپذیرند که تمدن کشورهاى اسالمى مضمحل شده و بحران 
پناهجویان، که به آن اشاره کردید، تنها نشانه اى از این اضمحالل است. 

آنها، با این رادیکالیزاسیون و این رفتار تهاجمى، تصور میکنند که دوباره به 
تاریخ برمیگردند و در ساختن آینده ی بشریت شرکت فعال خواهند داشت، 

اما واقعیت این است که آنها از روند تاریخ خارج شده اند و دیگر هیچ 
سهمی در ساختن تمدن بشری نخواهند داشت. مردمان کشورهاى اسالمى 

براى بازگشت دوباره به روند تاریخ، به یک انقالب تمدنى نیاز دارند. یک 
انقالب تمدنى که انسان را به جاى اسالم در مرکز بنشاند. تمدنى که بنیاد 

خود را با دین تعریف نکند. 
دیگر اینکه ما شاهد اسالمیزاسیون رادیکالیسم نیز هستیم. سى سال پیش، 
یک جوان اروپایى که طغیانگر و ماجراجو بود و یا از جامعه اش خشمگین و یا 
ایدهآلیست بود، میرفت دنبال چه گوارا و سازمانهاى کمونیستى و حتى شاید 

سازمانهاى تروریستى کمونیستى. امروزه دیگر چنین رادیکالیسم و افراط گرایى 
اى مرده و تنها کاالى باقیمانده در این بازار اسالم است. براى همین هم درصدى 
از جوانان اروپایى که به سوریه میروند و برای داعش مىجنگند، اروپایى تبارانى 

هستند که به این اسالم افراطی میگروند. یک مثال: کارلوس، معروفترین 
تروریست دهه هاى هفتاد و هشتاد جهان که یک کمونیست بود، چند سال 

پیش در زندان مسلمان شد. او به خاطر احکام و شریعت اسالم مسلمان نشده، 
احتمال دارد که حتى نماز هم بلد نباشد بخواند، او به خاطر این مسلمان شد 
که تنها کاالى موجود در بازار براى تروریسم، اسالم رادیکالیزه است. جوانانى 

مانند عبدالسالم، که مدتى نیز به دلیل بزهکارى به زندان افتاده بود، ماجراجو 
و طغیانگر هستند و در محیطى زندگى میکنند که اسالمگرایى افراطى هواداران 

زیادى پیدا کرده. حاشیه نشین بوده اند، مشکالت هویتى دارند و از جامعه 
خشمگین هستند. براى چنین افرادى اسالِم رادیکالیزه مى تواند پاسخ خوبى به 

همه مشکالت احساسى، روانى و هویتى شان باشد. 
اساس تعاریف دمکراسی باید تغییر کند؟ راه حل کوتاه مدت اجرایی چیست * 

که به تبعیض حقوق بشری هم نینجامد؟
اتفاقآ براى مبارزه با اسالمگرایى افراطى باید بر اصول دموکراسى و حقوق بشر 
تاکید کرد. هرگونه انحراف مهمى از اصول دموکراسى و حقوق بشر به معنی 

شکست دموکراسى در جنگ با اسالمگرایى افراطی است. این یک پدیده جهانى 
و فراملیتى است که اکنون همه ی جهان درگیر آن شده و پاسخ به آن نیز باید 

جهانى باشد. تا زمانى که در کشورهاى مبداء، یعنى کشورهاى مسلمان، تحولى 
اساسى صورت نگیرد این نوع از تروریسم ادامه خواهد داشت. در گام نخست 

نیز باید به جنگ در سوریه و عراق پایان داده شود. 
در کوتاه مدت، ضمن مبارزه ی جدى با یکسان انگارى مسلمانان و اسالمگرایى، 
اروپا باید در نگاه خود به اسالمگرایى یک تحول اساسى ایجاد کند. اسالم یک 

دین است، اما اسالمگرایى دین نیست. اسالمگرایِى افراطى یک ایدئولوژِى مخوِف 
ضِد تمدنى است. با اسالمگرایى افراطی باید نه به عنوان مذهب که به عنوان 
یک ایدئولوژِى تروریستى برخورد شود. اسالمگرایى افراطی داراى حقوق برابر با 
ادیان دیگر، از جمله اسالم، نیست. چنانکه در اروپا چنین برخوردى با نازیسم 

صورت گرفته، همین برخورد باید با اسالمگرایى افراطی نیز بشود. چنین برخوردى 
نافى و ناقض حقوق بشر و دموکراسى نیست. 
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مشاهدات شما از واکنش مردم بروکسل به حادثه بمبگذاری فرودگاه و مترو * 
این شهر چه بود؟

مردم در بهت و شگفتى هستند. ظاهرا همه منتظر بودند که اتفاقى بیفتد، اما 
در همان حال نمیخواستند باور کنند. االن این اتفاق افتاده و مردم احساس 

میکنند که ممکن است تکرار هم بشود. زن برادِر صاحب ملک مطبم در بروکسل، 
در این انفجار کشته شد. او سه بچهی 11، 7 و 2 ساله داشت. از مسلمانان معتقِد 

مراکشى تبار هم بود. 
بر اساس آمار رسمى، 23 درصد از جمعیت بروکسل را مسلمانان تشکیل مىدهند، 

اگر افراد غیرقانونى را نیز حساب کنیم، این آمار به راحتى از 2۵ درصد فراتر 
میرود. با توجه به اینکه اکثریت بزرگ این مهاجران را جوانان تشکیل مىدهند 
و معموآل نسبت به اروپایی ها زاد و ولد بیشترى هم دارند، درصد جمعیت زیر 

30 سال مسلمان بروکسل به راحتى از 3۵ درصد مىگذرد. در واقع بافت جمعیتى 
بروکسل به شدت دگرگون شده. اتفاقى که پس از دستگیرى صالح عبدالسالم 

افتاد، بسیار نگران کننده بود: در حدود دویست تن از نوجوانان و جوانان مسلمان 
بروکسلى -که تقریبا همگى مراکشى االصل بودند- در اعتراضى خودجوش به این 

دستگیرى با سنگ و بطری آب به خودروهاى پلیس حمله کردند. پرسش اصلى و 
نگران کننده این است که پایگاه اجتماعى اسالمگرایان افراطى در میان مسلمانان 
بلژیک تا چه اندازه است؟ و چگونه مى توان مانع از گرایش مسلمانان بلژیک به 

اسالمگرایى شد؟
در ایران هم یک حکومت اسالمی بر سر کار است اما ایران به عنوان جزیره * 

ثبات منطقه تمام معادالت دمکراسی به عنوان یک الگوی مفید و پیشرو را به 
هم زده. 

مقایسه ی شرایط ایران با کشورهای دیگر و خصوصًا اروپا از اساس اشتباه است. 
در پاریس، در سن برناردینو و در بروکسل، تروریستها از خارج نیامدند. همگى 
داخل کشور زندگی میکردند. مهاجراِن مسلمان تبار بودند. عملیات تروریستى 

در اینجا اصآل کار دشوارى نیست. اینها در محله ی خودشان زندگى مىکنند، در 
خانهشان بمب درست مىکنند و میروند در مترو و اتوبوس و کوچه و خیابان 

خودشان را منفجر مىکنند و مردم عادی را به کشتن میدهند. 
اگر بخواهیم با این برهانى که در پرسش شما هست کارآمدِى یک سیستم را 
زیر سؤال ببریم، پس باید کره شمالى را کارآمدترین سیستم حکومتى جهان 

حساب کنیم. چرا که در ایران هر از چندى مثآل در بلوچستان اتفاقات تروریستى 
یا مسلحانه رخ مىدهد، اما در هیچ نقطه ی کره شمالى در این چند دهه بمبى 
منفجر نشده و ترورى صورت نگرفته است. تمامى تالش اروپاییان نیز در این 

است که مبارزه با تروریسم به هیچ وجه به بهاى خدشه دار شدِن ارزشهاى 
بنیادین دموکراسى در کشورهایشان نباشد. اگرچه گاهى افرادى مانند ترامپ در 
آمریکا و راست افراطی در اروپا خالف آن را پیشنهاد مىکنند. یک نمونه ی دیگر 

از کارآمدِى مورد نظر در سؤال شما را شاید بتوان در سرزمینهاى اشغال شده 
توسط داعش دید. در این سرزمینها، معموال عملیات تروریستى اى نمىبینیم. 

داعش در جنگ است. اما اگر جنگ را در نظر نگیریم، شاهد هیچگونه عملیات 
تروریستى اى در پایتخت آنها -رقه- نیستیم. در آنجا نه تنها بمبى منفجر 
نمیشود و ترورى صورت نمىگیرد، بلکه حتى شاهد کوچکترین اعتراضى به 

حکومت نیز نیستیم. البته علتش را خوب میدانیم. 
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عملیات تروریستى در شهرهاى اروپایى از درون و توسط شهروندان مسلمان تباِر 
این کشورها صورت مىگیرد. در ایران همان کسانى که سینما را با تماشاگرانش 

آتش میزدند، بانکها را آتش میزدند و در رستورانها و کافه ها بمب منفجر 
میکردند؛ اکنون بر سر کار هستند. همین أقاى محسن رضایى مسئول گروه 
تروریستى منصورون بود که در رستوران خوانساالر تهران بمب منفجر کرد و 

عدهاى از مردم را کشت. در نقطه ی مقابل، مخالفان جمهورى اسالمى به مانند 
فداییان اسالم و گروه المنصورون اهل بمب گذارى نیستند. 

اصواًل این تصور که امنیت میتواند بدون آزادى معنى داشته باشد، تصور غلطی 
است. امنیت تنها براى حفظ جان و مال نیست، امنیت براى حفظ آزادیهاى مشروع 
-légitime- انسان نیز هست. بخش مهمى از نیاز انسان به امنیت، حفاظت از این 

آزادیها است. وگرنه سلول انفرادى امن ترین جاى جهان خواهد بود. 
آیا اراده جدی جهانی برای مقابله با تروریسم وجود دارد؟ یا حمله استانبول، * 

اروپا را راضی می کند و حمله بروکسل، ترکیه را؟ با توجه به اتهام دو سویه 
تهییج کردها توسط غرب و حمایت از داعش توسط ترکیه. 

دست کم در شرایط کنونى، نه اروپاییان کردهاى ترکیه را تهییج مىکنند و نه 
ترکیه داعش را حمایت مىکند. اینها شایعات رایج بى اساسی هستند. مگر 
میشود که ترکیه داعش را حمایت کند ولى داعش در آنجا بمبگذارى کند؟ 

میگویند در دورانی از جنگ سوریه، ترکیه چشم بر رفت و آمد داعش به سوریه 
بسته بود. این شاید تا حدودى درست باشد، همانطور که در دوره اى جمهورى 

اسالمى چشم بر رفت و آمد اعضاى القاعده به ایران بسته بود و حتى در دوره اى 
به القاعده ی عراق، که بعدها تبدیل به داعش شد، براى جنگ با آمریکا کمکهایى 
نیز میکرد و در همان حال، نیروهاى شبهه نظامى شیعه ى طرفدار ایران در جنگ 

با القاعده ى عراق متحد آمریکا بودند. میگویند که ترکیه از داعش نفت ارزان 
قیمت میخرید. این هم درست است، همانطور که دولت اسد نفت از داعش 

میخرید و اقلیم کردستان عراق اجازه ی انتقال نفت داعش به ترکیه را میداد. 
اما در همان حال همه ی اینها در جنگ هستند. زمانى اسرائیل هم در جنگ ایران 
با عراق به جمهورى اسالمى اسلحه میداد. اما در اینکه جمهورى اسالمى دشمن 
اسراییل است، شکى نیست. حاال اقداماتش به سود اسرائیل تمام میشود یا نه، 
بحث دیگرى است. البته غرب از نیروهاى کرد سوریه در جنگ با داعش حمایت 

میکند، ولى سازمان پ ک ک را در فهرست تروریستى خود قرار داده است. 
درست است که بخش سیاسى پ ک ک در اروپا پایگاه دارد و از اروپا نیز برنامه 

هاى تلویزیونى به سوى ترکیه پخش مىکند، اما سازمان مجاهدین خلق هم 
چنین وضعیتى دارد. اینها را نمیتوان به عنوان حمایت حساب کرد. مسلما غرب 

نمیتواند سیاست دولت ترکیه در برابر کردها را تایید کند، اما کارى هم براى 
کردهای ترکیه انجام نمیدهد. 

در اینکه سیاست هاى غلط غرب و ترکیه و عربستان و قطر و ایران و دولت اسد 
همگى در قدرت یافتن داعش تأثیرگذار بوده است، شکى نیست. هر کدام از 

این کشورها هم منافع خاصى دارند. مثال ترکیه ابتدا همه ی تخم مرغهایش را 
در سبِد سقوط اسد قرار داده بود. اما امروز نگرانى اصلى اش تشکیل دولت خود 
مختار کردستان سوریه است، در حالى که مسئله ی غرب این نیست. عربستان 

نگران نفوذ ایران در سوریه است، براى غرب -دست کم در شرایط کنونى- این 
مسئله در درجه اول اهمیت قرار ندارد. اکنون -و نه در اوایل جنگ سوریه- مسئله 
ی اصلى براى غرب تروریسم و بحران پناهجویان است. در دورانی از جنگ سوریه، 
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غرب در پى قطع رابطه ی زمینى جمهوری اسالمی و حزباهلل لبنان بود. مطمئنآ 
هیچ دولتى به اندازه ی دولت اسد از حضور داعش سود نبرده است. حضور 

داعش و النصره، غرب را میان دو گزینه ی بد و بدتر میان اسد و آنها قرار داده 
است و دلیل اصلى ادامه حکومت اسد بوده است. جمهورى اسالمى هم از وجود 
داعش و حتى بمبگذاریهاى داعش در اروپا سود میبرد. چرا که تبدیل به شریک 

اجبارى غرب در عراق و سوریه مى شود. اگرچه که بزرگترین رقیب و دشمن 
ایدئولوژیک داعش است. به یاد آوریم پس از اینکه در توافق آتشبس سوریه 
قرار شد که روسیه به جز جبهه النصره و داعش به دیگر نیروهاى مخالف دولت 

اسد حمالت نظامى نکند، دولت روسیه حمالتش را به شدت کاهش داد و بخش 
بزرگى از هواپیماهاى نظامى اش را از سوریه خارج کرد. در واقع هر کشورى 

نابود کردن داعش را به شانه کشور رقیب میاندازد. شاید در شرایط کنونی اروپا 
و آمریکا بیشترین سود را در نابودى سریع داعش داشته باشند. پس از بحران 
پناهجویان و حمالت تروریستى پاریس و بروکسل، اروپا انگیزه و اراده ی الزم 

براى جنگ تمام عیار با داعش در خاورمیانه را به دست آورده، اما توان الزم براى 
آن را ندارد. غرب تنها زمانى توان الزم برای جنگ تمام عیار را خواهد داشت که 
آمریکا اراده کند. اوباما بر این باور است که مسایل خاورمیانه با حضور نظامى 
آمریکا نه تنها بهتر نمیشود که بدتر نیز مىشود. سیاست اوباما بر این اساس 

قرار گرفته که خود کشورهاى منطقه به تفاهم برسند و مسایل منطقه را حل 
کنند. آن موقع آمریکا نیز از آنها حمایت خواهد کرد. 

برخی تحلیلگران بحث احتمال ضرورت مذاکره با داعش در آینده را مطرح کرده * 
اند. آیا به گفته معروف چرچیل بر سر منافع جمعی مذاکره با شیطان هم مجاز 

است یا این کار را نشانه ابتذال می دانید؟
در شرایط کنونی چنین بحثی مطرح نیست. البته از یک دید کلی، اگر مسایل 

را به صورت خیر و شر نگاه کنیم، مى توان آن را نشانه ی ابتذال دانست. ولی 
اگر شرایط خاورمیانه را خوب بشناسیم و گروه داعش را خوب بشناسیم و قرار 

به دخالت نظامى خارجی نباشد و شکست داعش توسط نیروهاى منطقه اى 
به سادگى و در میانمدت امکانپذیر نباشد، آنگاه موضوع مذاکره با داعش برای 

برخی کشورها مى تواند منطقى به نظر بیاید. 
در افکار عمومى ایرانیان، حول مسئله ی داعش هاله اى از افسانه وجود 

دارد. عده اى داعش را آفریده ی اسرائیل و غرب مبدانند و عده اى 
نیز حامى اصلی داعش را عربستان مبدانند. از خود هم سؤال نمبکنند 
چرا عربستان سالیانه ده ها تن از اعضاى داعش را اعدام مبکند و چرا 

داعش در شهرهاى عربستان بمبگذارى مبکند. یا از خود نمبپرسند که چرا 
البغدادى رسما خواهان سقوط دولت عربستان است و به آن دولت اعالم 

جنگ کرده است. 
من از یک بلژیکى-فلسطینى اسالمشناس به نام منتصر الدعمه، که براى 

تز دکتراى خودش یک سال در کنار نیروهاى جبهه النصره در سوریه بود و 
شرایط عراق و سوریه را به خوبى از نزدیک مبشناسد، پرسیدم داعش چیست 

و داعشیان چه کسانى هستند؟ پاسخش بسیار ساده بود: »منشاء و رهبرى 
داعش عراقى است. داعشیان سنیان عراقی ای هستند که به نظرشان کشورشان 

توسط آمریکا و همدستى ایران و خیانت عربستان نابود شده.« به نظر آنها، 
شیعیان عراقى رافضی و از نوکراِن ایراِن عجم هستند و اکنون عراق در دستان 
ایراِن رافضى و عجم قرار گرفته است. بعثیها نقش اساسى در رهبرى داعش 
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دارند. خشونت داعش هم خیلى براى آنها آزاردهنده نیست. نخست اینکه، این 
خشونت بیشتر دشمنانشان را هدف گرفته. دوم اینکه، آنها در دوران حاکمیت 
صدام حسین به خشونت خو گرفته اند. حمله ی نظامى آمریکا به عراق و جنگ 

سنیان با شبهه نظامیان شیعه این خشونت را عادى تر از پیش ساخته. حاال 
اینکه داعش احکام اسالمى مانند حجاب سفت و سخت اجبارى و شالق زدن 
را در مورد مردمان سرزمین اش اجرا مى کند، خیلى هم در منطقه خاورمیانه 
شگفت نیست. آنها نیز مىتوانند مانند برخیها از اینکه زناِن منطقه ى داعش 

حق رانندگى دارند و در جبهه هاى نبرد میجنگند ولى زنان عربستانى چنین حقى 
را ندارند، به خود »مفتخر« باشند. همچنین میتوانند به خود »مفتخر« باشند 
که حمالت هوایى بزرگترین کشورهاى جهان، مانند آمریکا و روسیه و فرانسه 

و انگلیس هم نتوانسته آنها را از پاى دربیاورد. شهر بزرگى مانند موصل اکنون 
بیش از دو سال است که در تصرف داعش است. منطقه بزرگى در عراق و سوریه 
در تصرف داعش است و میلیونها نفر در این سرزمینها زندگى مىکنند. بخش بزرگى 

از مردمان این مناطق خودشان را به داعش نزدیکتر احساس مىکنند تا نیروهاى 
شبهه نظامى شیعه ی عراق یا دولت اسد. 

داعش یک نوع اسالمگرایى افراطى در منطقه اى است که حکومتهاى لیبرال-
دموکرات وجود خارجى ندارند. مفهوم حقوق بشر یک مفهوم بیگانه است. در 

این منطقه، اگر افغانستان را هم درون این منطقه حساب کنیم، دولتهایى 
نظیر طالبان و جمهورى اسالمى و آِل سعود و صدام حسین حاکمیت داشته 

و دارند. غربیها نیز تجربه ی این نوع خشونت هاى مذهبى در خاورمیانه را 
دارند. در اوایل انقالب اسالمى تعدادى از همجنسگراها را اعدام کردند. دست 

کم دو نفر همجنسگرا را درون گونى قرار دادند و از کوه هاى اطراف افسریه به 
پایین پرتاب کردند. تا همین اواخر تعدادى از زنان را سنگسار کردند. دست 
دزد را بریدند و حتى بر اساس قانون قصاص چشم از حدقه بیرون آوردند. 

براى غربیها این خشونتها با خشونتهاى داعش خیلى تفاوت ندارد. اما همین 
األن جمهورى اسالمى یک پاى طرف مذاکره با غرب براى حل مسائل منطقه 

است و آمریکا به دنبال برقرارى روابط با جمهورى اسالمى است. طالبان 
هم تا حدودى چنین وضعیتى را دارند. هم غرب، هم ایران و هم روسیه در 
حال مذاکرات رسمى یا غیررسمى با طالبان هستند. گمان کنم که در چنین 

چهارچوبى باید پیشنهاد مذاکره را بررسى کرد. اگر داعش میتوانست پایتخت 
یک کشور خاورمیانه را فتح کند و مثآل تمامی مرزهای جغرافیایی کشوری مثل 

عراق یا سوریه را به طور کامل در کنترل خود بگیرد، احتمال اینکه از سوی 
برخی کشورها به رسمیت شناخته شود و یا دست کم براى مسایل امنیتى و 
اقتصادى با آنها مذاکره کنند کم نبود. غربیها به فکر حقوق بشر در منطقه 

نیستند و حتى امکان برقرارى حکومتهاى دموکرات در منطقه ى خاورمیانه را 
چندان واقعى نمیدانند؛ حاال چه ترامپ باشد، چه اوباما، چه کلینتون و چه 

جرمی کوربین. اولویت اصلى آنها مسئله ی امنیت غرب است. این خود مردم 
منطقه هستند که باید به فکر حقوقشان باشند. 

خواسته ی اتحادیه اروپا برای نگه داشتن پناهجویان در ترکیه تا چه * 
اندازه منطقی و عملی است؟ و چشم انداز این وضعیت را به کدام سو 

می بینید؟
تا جایی که مىدانیم توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر پناهجویان با انتقادات 
زیادى از سوى سازمانهاى دفاع از حقوق بشر و حتى برخى از سیاستمداران اروپا 
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روبرو شده و آن را نقض حقوق انسانى پناهجویان و حتى خالف قوانین خود 
کشورهاى اروپایى دانسته اند. اما ادامه ی ورود گسترده ی پناهجویان -بیش 
از یک میلیون نفر در سال فقط براى کشور آلمان- مى تواند تبعات امنیتى و 
اجتماعى سنگینى بر روى این کشورها داشته باشد، سیستم تأمین اجتماعى 
این کشورها را زیر فشار قرار دهد و به تقویت راست افراطى در این کشورها 

منجر شود. به همین دلیل براى حل بحران پناهجویان، اروپا بر روی نقض حقوق 
بشر در ترکیه چشم بسته است، امرى که در نهایت به ضرر اروپا تمام خواهد 

شد. ضمن اینکه اگر بحران سوریه همچنان ادامه داشته باشد، جلوگیرِى کامل از 
ورود پناهجویان به اروپا امکان پذیر نخواهد بود. 

گمان میکنم که تمامى تالش اروپا در شرایط کنونى برقرارى صلح در 
سوریه و عراق و شکست داعش است تا از ادامه ی بحران پناهجویان 

جلوگیرى شود و خطر تروریسم در اروپا نیز کاهش یابد. اینکه چه دولتى 
در سوریه بر سر کار باشد براى آنها مسئله ی ثانویه است. گمان کنم که 

آمریکا و روسیه هم از این موضع حمایت مىکنند. اما مسئله ی سوریه 
با وجود صدها گروه مسلح متخاصم به سادگى حل نخواهد شد، حتى با 

g .رفتن اسد و تشکیل یک دولت ائتالفى

هیچ  چیز به اندازه ی خرافات برای حکمرانی بر توده سودمند نیست... 
همواره کوشش فراوانی صرف آراستن مذهب، چه راستین باشد چه 

کاذب، با فرایض و مراسم شده است، تا توده آن را خیره  کننده  تر 
از هر چیز دیگری بیابد و از آن به شدید  ترین درجه ای از وفاداری 

تبعیت کند.
رساله الهی سیاسی 

باروخ اسپینوزا: )زاده ۲۴ نوامبر ۱۶۳۲ درگذشته ۲۱ فوریه ۱۶۷۷( فیلسوف مشهور هلندی با اصالت 
یهودِی سفاردِی پرتغالی بود. وی یکی از بزرگ ترین خردگرایان و جبرگرایان فلسفه قرن هفدهم و 

زمینه ساز ظهور نقد مذهبی و همچنین عصر روشنگری در قرن هجدهم به شمار می رود.
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ظهور داعش خوبی هایی هم داشت!
wisgoon.com سایت

سالها بود یک سوال بزرگ ذهنم را سخت درگیر کرده بود و آنهم آثار تمدن 
2500 ساله ام بود! واقعا اگر کوروش بزرگی بوده پس نشانه هایش کو؟ چرا 

فردوسی بزرگ نامی ازش نبرده بود؟ چرا فقط یک تخت جمشید و یک پاسارگاد 
ویران بجا مانده است؟! درسته که یک چهارم موزه لوور متعلق به تمدن ایرانه 

ولی همچین تمدنی باید قاعدتا وسعتی عظیمتر از لوور داشته باشد. پس کو؟ 
چرا هیچ دست نوشته ای نیست؟ فقط منشور کوروش بزرگ؟ مگر میشود؟ و 

خیلی مسایل و چراهای دیگر.
حقیقتا داشتم به وجود همچین تمدنی شک میکردم. داشتم کم کم جمله آیت 

اهلل مطهری را که میگفت دین اعراب برای ایرانیان همانند آب گوارایی بود که 
به گلوی تشنه ای خوش آمد و به همین دلیل ایرانیان اسالم را با آغوش باز 

پذیرفتند را باور میکردم.
تا اینکه ناگهان داعش آمد!

داعش آمد و مشت را نشانه خروار کرد. داعش تمام کتابها را سوزاند از کتب 
تاریخی تا کتابهای علمی، همه را به جرم شیطان پرستی و ضدیت با خدای یکتا 
آتش زد. داعش تمام آثار باستانی چندین هزار ساله را تبدیل به تلی از خاک و 
خاکستر کرد شهرها را ویران کرد انسانها را از محل سکونتشان فراری داد و همه 
کاخها و آثار تمدن و باستانی را به جرم بت پرستی ویران کرد به نوعی که یکروز 

بعد اثری از آن باقی نماند چه برسد به هزار سال بعد!
داعش و اعتقادات آنها نشانه خوبی از اعراب و باورهای ظالمانه آنها در 1400 

سال پیش هست. داعش زبانهایی را که شکوه و ابهت مناطق اشغالی را میگفت 
از حلقوم بیرون کشید و اجازه نداد حتی کودکی از خاطرات گذشته حرفی بزند.

داعش همه را بوحشت انداخت و با گلوله و آتش افکار آنان را پاکسازی نمود تا 
دیگر کسی نه جرات حرف زدن از گذشته اش داشته باشد و نه چیزی به یادش 

مانده باشد!
اینان پس از 1400سال اینگونه تجاوز بریدن سر انجام میدهند! ببین در زمان حمله به 

ایران در عهد ساسانی چه برسر این ملت متمدن و یکتاپرست و اجدادمون اوردن!
اینجا بود که فهمیدم چرا فردوسی از کوروش ننوشت !!! چرا هیچ دست نوشته 
ای از تمدن کهن باقی نماند! چرا تنها یک کتیبه از پستوی خانه ای پیدا شد و 
چرا دانشمندها پس از هزاران سال تنها ذره ای از تمدن آتش کشیده را از زیر 

خروارها خاک بیرون کشیدند. 
داعش خیلی خوب جواب تمام سواالت بسیاری از ما را داد . بطوری که با تمام 

وجود معنی دو قرن سکوت کتاب عبدالحسین زرین کوب را در آغاز حمله اعراب 
به سرزمین مان را حس کردم.

بیایید درود بفرستیم به یاد همه زنان ، مردان و کودکانی که در برابر وحشیگری و 
تجاوز اعراب به سرزمینمان در 1400 سال پیش ایستادند و به شهادت رسیدند و 
  g .همه سرداران دلیری که امروز در سرزمین خود نه نامی دارند و نه زیارتگاهی
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سیمای دو زن
علی اکبر سعیدی سیرجانی

داستان های عاشقانه ٔ »خسرو و شیرین« و »لیلی و مجنون«، هردو سرودٔه »نظامی 
گنجوی« سراینده  ٔ توانمند ایرانی هستند. منظومه ٔ »خسرو و شیرین« داستان 

عاشقانه ای است در ایران باستان و یادی است از معشوقه ٔ در جوانی از کف رفته ٔ 
نظامی به نام »آفاق«. به نحوی که در این هشتصد سال کسی نتوانسته مانندش را 

بسراید. و »لیلی و مجنون« داستان دلدادگی دو جوان است در دیار عرب.
نظامی در آغاز هر دو داستان مدعی است که در اصل داستان تصرفی نکرده 

است. نظامی نا خوداگاه در »لیلی و مجنون« به ترسیم چهره ٔ زن در دیار عرب و 
در »خسرو و شیرین« به نمایاندن چهرٔه زن در ایران باستان پرداخته است.
لیلی، پرورده ٔ جامعه ای است که دلبستگی را مقدمه ٔ انحرافی می پندارد که 

نتیجه اش سقوط حتمی در جهنم وحشت انگیز فحشاست. در این سرزمین پاکی 
و تقوا، بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه عالقه ای رد و بدل کنند.

اما در دیار شیرین، منعی بر مصاحبت و معاشرت بی آالیش مرد و زن نیست و 
عجبا که در عین آزادی معاشرت، شخصیت دختران، پاسدار عفاف ایشان است.

دختری سرشناس، یکه و تنها، بر پشت اسب می نشیند و از ناف ارمنستان تا 
قلب تیسفون می تازد و کسی متعرض او نمی شود.

اما وضع لیلی چنین نیست و جرایمش بسیار. نخست این که زن به دنیا آمده و 
از هر اختیار و انتخابی محروم. گناه دیگرش زیبایی ست. در نظام قبیله ای، مرگ 
و زندگی او در قبضه ٔ استبداد مردان است. پدر لیلی مرد مقتدری است که چون 

از تعلق خاطر قیس )مجنون( و دخترش با خبر می شود، در حصار خانه زندانی اش 
می کند و زندانبانش ، زن فلک زده ای است به نام مادر که به فرمان شفاعت ناپذیر 

شوهر مجبور است رابطه ٔ دخترش را با جهان خارج قطع کند.
اما فضای داستان »خسرو و شیرین« متفاوت است. دنیای شیرین، دنیای 

بی پروایی هاست. شیرین، دست پرورده ٔ زنی است که به گفته ی نظامی: »ز مردان 
بیشتر دارد سترگی«. شیرین، دختر ورزشکار نشاط طلب طبیعت دوستی است که 

بر اسبی زمانه گرد برمی نشیند و با جماعتی از دختران هم سن و سال خود که: 
»ز برقع نیستشان بر روی بندی« و هر یک با فنون سوارکاری و دفاع از خویش 

آشنایی دارند، به چوگان بازی می رود. دختری که در چنین محیطی بالیده در مورد 
طبیعی ترین حق مشروع خویش، یعنی انتخاب شوهر، گرفتار هیچ مانعی نیست.
شیرین در کنار عاشق خود خسرو، اسب می تازد، به گردش و تفریح می پردازد، 

مذاکره می کند، شرط و شروط می گذارد و امتیاز می گیرد و در همه حال پاکدامنی 
خود را پاس می دارد.

و آن طرف زندگی سراسر تسلیم لیلی است. خالی از هر تالشی. از مکتب 
خانه اش باز می گیرند و در خانه  زندانی اش می کنند و به شوهر نادیده ٔ نامطبوعی 

می دهندش، بی آنکه اعتراضی بکند.
این تصویری است از موقعیت زن در نظام قبیله ای عرب و جایگاه زن در ایران.

 g
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خطای تاریخی جالل آل احمد 
                               دکتر محمد رضا سرگلزایی _ روانپزشک

هر گاه از بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری وارد اتوبان جالل می 
شوم بی اختیار یاد خطای تاریخی جالل آل احمد می افتم!

جالل آل احمد در کتاب غرب زدگی خود راجع به اعدام شیخ 
فضل اهلل نوری چنین نوشته است:

 »به هر صورت از آن روز بود که نقش غرب زدگی را همچون 
داغی بر پیشانی ما زدند. و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، 
همچون پرچمی می دانم که به عالمت استیالی غرب زدگی 
پس از دویست سال بر بام سرای این مملکت افراشته شد.« 

این نتیجه گیری غلط جالل را با آب و تاب در کتاب های 
درسی به خورد دانش آموزان این مملکت می دهند و گناه بر دار کردن شیخ 
فضل اهلل را به گردن غرب زدگان می اندازند بگذریم که خود واژه غرب زدگی 

نیز اصطالحی »من در آوردی« و تعریف نشده است که می توان آن را همچون 
برچسبی بر پیشانی هر شخص و جریانی چسباند. این واژه من در آوردی از 

ابداعات سید احمد مهینی یزدی معروف به احمد فردید بود که خود، شیفته ی 
مارتین هایدگر فیلسوف نازی آلمان هیتلری بود. فردید بین فلسفه پدیدار 

شناختی هایدگر و عرفان ابن عربی وجه مشترک پیدا می کرد!
داستان شیخ فضل اهلل نوری اما داستان دیگری است. شیخ فضل اهلل که در 

ابتدای انقالب مشروطه در کنار سید عبداهلل بهبهانی و سید کاظم طباطبایی قرار 
داشت بعدا با سید عبداهلل بهبهانی اختالف پیدا کرد و مشروطه را ضد دین تلقی 

کرد و مشروطه خواهان را مهدورالدم خواند!
محمد علی شاه قاجار هم که با برقراری مشروطه حکومت بی قید و شرط 

پادشاهی خود را در محدودیت می دید از فتوای شیخ فضل اهلل و چند تن از 
امام جمعه های همگام با وی استقبال کرد و کودتایی را سازماندهی کرد که 

حاصل آن به توپ بستن مجلس و اعدام بسیاری از مشروطه خواهان بود که 
شیخ آنها را مهدورالدم خوانده بود. 

کودتای محمدعلی شاه که شکست خورد شیخ فضل اهلل به عنوان تئوریسین 
شرعی کودتا محاکمه و اعدام شد اما نکته مهم این است که در این محاکمه 
و اعدام هم » غرب زده ها« نقش اصلی را نداشتند بلکه این ماجرا توسط خود 

روحانیون کارگردانی می شد!
۱ - مکاتبات بین سید عبداهلل طباطبایی و سید کاظم طباطبایی با علمای نجف 

باعث شد که مراجع تقلید نجف )معروف به آیات ثالث( در تلگرافی که در تاریخ 
۲۹ ذیقعده ۱۳۲۵ هجری قمری فرستادند شیخ فضل اهلل نوری را »مفسد« اعالم 
کنند! حکم مفسد بودن شیخ فضل اهلل امضای آیت اهلل العظمی محمد حسین 

نجل میرزا خلیل، آیت اهلل العظمی محمد کاظم خراسانی و آیت اهلل العظمی 
عبداهلل مازندرانی را دارد!

۲- قاضی دادگاهی که شیخ فضل اهلل را محاکمه و به اعدام محکوم کرد »شیخ 
ابراهیم زنجانی« بود. این مرد ۲۰ سال در حوزه علمیه نجف علوم دینی خوانده 

بود و شاگرد آخوند خراسانی، شیخ محمد الهیجی و حاجی میرزا خلیل بود!
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این که اعدام شیخ فضل اهلل نوری اقدامی غلط بوده یک مساله است 
و این که این کار غلط را به گردن کسانی غیر از آمرین و عاملین آن 

بیاندازیم امر دیگری است. بحث درست و غلط بودن این اقدام یک بحث 
تحلیلی و حقوقی است که هر فرد و جریانی بسته به گرایش سیاسی و 
فلسفی خود می تواند رأیی متفاوت داشته باشد اما این که این اقدام 

را از دوش کارگردانان اصلی آن برداریم و به دوش دیگران بیاندازیم 
تحریف تاریخ است و تحریف تاریخ در سطح کالن و اجتماعی باعث افکار 

بیمارگونه، تصمیمات غلط و حرکت های اجتماعی بیمار می شود. 
چندی پیش دیدم که »نهاد کتابخانه های عمومی کشور« کتابی با عنوان »سر 
دار« به قلم نوه شیخ فضل اهلل نوری در تیراژ یکصد و پنجاه هزار نسخه چاپ 
کرده است. گرچه زیر عنوان کتاب آمده است که این کتاب »گزارش تحلیلی 

از بر دار رفتن آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری« است اما کتابی است برگرفته از 
خاطرات نزدیکان و مریدان شیخ که توسط نوه ایشان نوشته و در سال ۱۳۵۵ 

منتشر شده است. این که چنین کتابی با این شدت یکسونگری پس از گذشت 
حدود ۴۰ سال در تیراژی صد برابر تیراژ متعارف کتاب در ایران توسط یک نهاد 

دولتی چاپ شود و به رایگان در کتابخانه های کشور توزیع شود دیگر خطای 
فردی مرحوم جالل آل احمد نیست بلکه یک حرکت سازماندهی شده است. 

جالب اینجاست که با وجود این که در دو جای این کتاب اشاره شده که عکسی 
از صحنه بردار شدن شیخ فضل اهلل موجود نیست و عکس های موجود جعلی 

هستند باز هم طرح این کتاب منقوش به عکس جعلی صحنه بردار کشیده 
شدن شیخ فضل اهلل است!

چگونه انتظار داریم ملتی که تاریخ خود را نمی داند تصمیمات درست بگیرد؟!
پی نوشت ها: 

۱- برای شناخت بیشتر افکار احمد فردید و جالل آل احمد پیشنهاد می کنم کتاب 
»هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید« به قلم محمد منصور هاشمی از 

انتشارات کویر را بخوانید. 
۲- شرح تحلیلی ماجرای بردار شدن شیخ فضل اهلل نوری را از کتاب »تاریخ 

انقالب مشروطیت ایران« به قلم دکتر مهدی ملک زاده - انتشارات علمی 
بخوانید. 

g .دکترمحمدرضاسرگلزایی_روانپزشک#
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 سال تنش آفرینی آقای خامنه ای
برای مردم ایران

 سرمقاله راه توده 546ا، فروردین ۱۳۹۵

همه شواهد نشان می دهد که انتخابات هفتم اسفند بزرگترین زمین لرزه در 
زیر پای قدرت در دوران اخیر ایران بوده است. واکنش های توام با ناامیدی و 

خشم و تندخویی آقای خامنه ای که از همان فردای انتخابات آغاز شد، نه تنها 
موقعیت وی را تقویت نکرده و نمی کند، بلکه به شکل معکوسی اعتراف به این 

واقعیت است که رای مردم علیه رهبری فردی ایشان بوده است. در واقع این 
خود آقای خامنه ای است که با سخنان و واکنش های شتابزده و عصبی، بیش 
از هر شاهد و دلیل دیگر، عمال نزد همگان رای مردم و انتخابات هفتم اسفند را 

به نماد رفراندومی علیه بیت رهبری تفسیر و تبدیل کرده است. 
واکنش های آقای خامنه ای به انتخابات هفتم اسفند در عین حال نشان می 

دهد که ظاهرا ایشان شیوه و روش دیگری برای اداره کشور، جز از این ستون به 
آن ستون کردن و ایجاد غوغا و جنجال های نوبتی در آستین ندارد. دوران رهبری 

ایشان در واقع دوران گذار از یک جنجال به جنجالی دیگر، از یک هیاهو، از یک 
تنش به تنش دیگر بوده است. یک روز ایشان در این 27 سال اجازه نداده که 
مردم ما در آرامش، در اطمینان به امروز یا امید به آینده زندگی کنند. یا باید 

در داخل درگیری ایجاد کند، یا در جهان، یا در منطقه، یا با رئیس جمهور مشکل 
دارد، یا با منتخبان مردم، یا حتی با منصوب خودش. 

ایشان زمانی که رئیس جمهور بود تمام مدت را در قهر و آشتی و مخالفت 
با میرحسین موسوی و گالیه از آقای خمینی سپری کرد. رهبر که شد همین 

داستان ادامه پیدا کرد. ابتدا شعار تهاجم فرهنگی را علم کرد و عده ای را تحت 
عنوان مقابله با این تهاجم به خیابان ها فرستاد و کار کشور را به دست امثال 

ده نمکی و اهلل کرم سپرد. آن هم در دورانی که مثال روزهای آرامش پس از جنگ 
و سازندگی لقب گرفته بود. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، هشت سال را 
به تقابل با ایشان گذراند. از قتل زنجیره ای گرفته تا ماجرای کوی دانشگاه شروع 
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شد تا چنگ انداختن سپاه بر همه اقتصاد و فرستادن جنگنده برای سرنگون 
کردن هر هواپیمای مسافری که در فرودگاه امام خمینی بر زمین بنشیند ادامه 
یافت. بقول آقای خاتمی هر هشت روز و نه روز یک بحران در کشور ایجاد کرد. 
بعد احمدی نژاد را بر سر کار آورد که در جنجال و بحران سازی از استاد و مرشد 

و حامی خود هم جلو زد و در دوره دوم ریاست جمهوری وی نیز با او درگیر شد و 
کار به قهر و خانه نشینی احمدی نژاد انجامید. سپس علیه رای مردم و انتخاب 

میرحسین موسوی کودتا کرد و جنجال های نوبتی و هر روزه فتنه و ریزش و 
رویش و جنگ نرم و براندازی و دیپلماسی تهاجمی را علم کرد و هر روز کشور را 

به یکسو کشاند. این اواخر هم ناگهان »انقالبی« شد و یادش آمد که با تدبیر 
و دیپلماسی میانه خوبی ندارد. از آخرین جنجال های نوبتی وی ماجرای جنگی 
کردن اقتصاد و ایجاد »قرارگاه« برای آن و »نفوذ« و سپس »لیست انگلیسی« 
در آستانه انتخابات هفتم اسفند بود. سال نو را هم با جنجال ماجرای موشک 
و صنایع موشکی و بی خیر و برکت بودن برجام شروع کرده است و اکنون باید 

منتظر جنجال های بعدی وی بود. 
ایشان با آنکه هر بار از مردم شکست خورده و رای منفی گرفته، ولی دست 

بردار نیست. چه در زمان هاشمی رفسنجانی، چه در دوران خاتمی، چه در ماجرای 
حمایتش از احمدی نژاد و رای مردم به موسوی، چه در رای مردم به حسن روحانی 
و اکنون در انتخابات هفتم اسفند، در همه انتخابات ها، نامزدهای رهبر و کسانی 
که وی خواهان رای آوری آنان بود شکست خوردند. و البته برافروختگی ایشان از 

مردم و روش پرخاشگرانه وی هم ریشه در همین دارد. 
هرچه هست ظاهرا بیت رهبری امورش بدون ایجاد جنجال و تزریق مداوم تنش 

به جامعه و کشور نمی گذرد و این در حالیست که واقعا مردم ما و کشور ما و 
اقتصاد ما پس از 27 سال رهبری تنش زای ایشان و پس از هشت سال حمایت 

از بی لیاقتی، آشوب، خیانت، فساد، غارت ثروت مردم در دوران احمدی نژاد، 
امروز بیش از هر زمان دیگر به تدبیر و امید و آرامش نیاز دارند. 

آقای خامنه ای در سخنان نوروزی خود چنان به فقر و فساد و غارت گسترده 
در کشور اعتراف و از آن انتقاد کرد که اگر کسی گوینده این سخنان را نمی 
شناخت تصور می کرد نه رهبر یک کشور، بلکه فرمانده یک گروه مسلح ضد 
حکومتی که از فرستنده ای مخفی در کوه های پاکستان و افغانستان برنامه 

پخش می کند در حال سخنرانی است. ایشان بجای آنکه در پیام نوروزی 
دستآوردهای نداشته اش را به مردم شرح دهد و مسئولیتش را در بحران همه 
جانبه و کمرشکن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بپذیرد و برای آینده به آنان 
جبران اشتباهات گذشته و شادی و امید وعده دهد، از وضع کشور به شکلی 

انتقاد می کند که گویا دولتی که دو سال است بر سر کار آمده باید پاسخگوی 
فاجعه 27 سال رهبری و دخالت وی در ریز و درشت امور کشور باشد. 

سخنان اخیر آقای خامنه ای نشان داد که دوران وی به عنوان رهبر جمهوری 
اسالمی پایان یافته است. وقتی ما اطالع داریم که در دیدارهای نوروزی 

حکومتیان، اغلب زیر لب با هم زمزمه کرده اند »ایشان توان اداره کشور را ندارد 
و باید فکری کرد«، قطعا شرح جزئیات به گوش خودش رسیده است. 

او از هم اکنون در جلد رهبر اپوزیسیون رفته است. ایشان، آقا مجتبی و کاسه 
لیسان بیت رهبری از حاال آینده را بدون خود تصور می کنند. به همین دلیل 

است که اپوزیسیون دولت روحانی و آینده شده اند. آقای خامنه ای آن زمان که 
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آینده ای را در برابر خود می دید جز ایجاد تنش و درگیری و جنجال راه دیگری 
برای رهبری نمی دانست. اکنون که دیگر امید خود را به ادامه حیات از یکسو و 

دست به دست کردن قدرت به فرزندش، از سوی دیگر، از دست داده است رفتار 
و حرکاتش خطرناک تر و غیرقابل پیش بینی تر از قبل شده است. وی بجای 
آنکه منبع ایجاد آرامش و صلح و ثبات در جامعه باشد به عنوان منبع ایجاد 

تنش و جنجال و بی ثباتی عمل می کند. در واقع او خود با سخنان و رفتار خود 
بدانسو می رود که روحانیت و اکثریت مجلس خبرگان آینده را ناگزیر کند به 
وضع او رسیدگی و وی را مهار کرده و از کشور و مردم - یا الاقل نظام- در برابر 

g .خطرهای ادامه رهبری فردی وی حراست کند
  

هر   جوری   که   میتونی   نگذار   مردم   فهمشون   زیاد   بشه.  
بهشون   بگو   هر   چی   هست   همینه   که   ما   به   شما   می   گیم   و   خارج   از   گفته   ما  

 کفر   است   و   باطل.  
هیچوقت   نگذار   قمه   و   زنجیر   الم   و   کتل   از   دست   مردم   بیافته  . اگر   روزی   بیاد  
 که   مردم   این   ها   رو   زمین   بندازن   و   کتاب   بدست   بگیرن،   اون   روز   باید   بریم   و  

 این   عیش   مدام   رو   رها   کنیم.  
اگر   تونستی   این   جوری   مردم   رو   حفظ   کنی،   هزاران   سال   بر   اون   ها   سواریم   و   از  

 خریتشون   ثروتمند   و   محترم   زندگی   می   کنیم.  
اگر   در   هر   هزار   نفر   یکی   هم   مثل   این   شاعر   چرند   باف   پیدا   شد،   نترس   و  

 فوری   اتهام   کافر   بودن   بهش   بزن  .  اون   وقت   می   بینی   همون   مردمی   که   تو  
 تربیت   کردی   چطور   بر   سرش   می   ریزن   و   تکه   تکش   می   کنن .  

صادق هدایت، کتاب حاجی آقا
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نترس خدا عرب نیست!
نویسنده: ناشناس

داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر 
تفاوت باشد!

ما در مدرسه هایمان هیچوقت کالس رقص و باله نداشته ایم. 
هیچوقت کارگاه نجاری نداشته ایم. 

ما هیچوقت کالسی با تمامی آالت موسیقی نداشته ایم. 
ما هیچوقت در سلف مدرسه نچرخیده ایم تا در ظرفهایمان خوراکی های خوش 
آب و رنگ بریزند تا با اکیپمان سر میزی بخندیم و شاد باشیم و از پسر خوش 

قیافه ی تازه وارد یا درمورد دختر مشهور و باهوش مدرسه صحبت کنیم. 
ما هیچوقت پارتی آخر سال نداشته ایم. 

ما هیچوقت روز آخر مدرسه کاله هایمان را به هوا نینداخته ایم. 
ما همیشه بازخواست شده ایم!

برای ناخن هایمان. 
برای موهایمان. 

برای  ... 
ما هرگز نفهمیدیم تمیز بودن صورت چه منافاتی با شخصیت آدم دارد!؟

ما پدرمان در آمد بس که موهایمان را ازته تراشیدیم و اوج گرما لباس های 
سرتاپا تیره پوشیدیم و دختران مان زیر مقنعه عرق ریختند. 

ما هرگز نفهمیدیم جنس مخالف شاخ و دم ندارد و مثل ما آدم است و میتوان 
با او بدون فکرها و نیت های شوم دوست شد، و به او اعتماد کرد. 

راستش جنس مخالف هم هرگز این را نفهمید. 
ما شیرین ترین روزهای نوجوانی مان با کابوس کنکور هدر رفت. 

بهترین روزهای جوانیمان با سربازی. 
ولی کسی به ما نگفت تو دیگر ۱۷ ساله نمیشوی. 

ما قربانی خواسته هایی شدیم که پدر و مادرمان هرگز به آن نرسیدند!
هیچکس به ما نگفت جامعه هنرمند بیشتر میخواهد تا مهندس. 

هیچکس نفهمید شب ها با رویای ساز یا بوم نقاشی به خواب میرویم. 
هیچکس به ما نگفـت موفقیت پزشکی و مهندسی و وکالت نیست. 

و هیچوقت نفهمیدیم انسان بودن ربطی به با کدام پا وارد دستشویی شدن ندارد. 
و هیچکس به ما یاد نداد عاشق شدن را. 
این روزها سرزمینمان تشنه ی فهم است!
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ببار ای آگاهی. 
ظهور باید در جمجمه ها رخ دهد. 

نه در جمعه ها  ...  !!!
تو انسان باش. 

نمیخواهد مسلمان باشی!
باخدایت هر روز حرف بزن. 

شکرگزارش باش با زبان خودت. 
خدا میفهمد حرفهایت را.
نترس خدا عرب نیست!

توحق کسی را نخور. 
دلی را نشکن. 

غمگینی را شاد کن. 
مریض را مداوا. 

تو به اندازه ی توانت خوب باش. 
و خوبی کن!

بخدا خدا همینجاست. 
در دل تو در افکارت!

نه در دینت. 
نه در مذهبت. 
g .نه در نمازت
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این بار در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش استان خوزستان

شهرستان اللی. 
روستای جمال اباد. 

مدرسه شهید نادر جمالپور. 
گویی نظام جمهوری اسالمی گامی بلندتر از خداوند برداشته و تعیین تکلیف 

میکند. از جمله انکه پسران باید از کودکی شروع به نماز خواندن بکنن. این طرح 
در مهد کودک ها شروع و تا پایان عمر افراد با زور اجرا میشود. 

و اما داستان ما. 
چند روز قبل دبیر پرورشی دبستان شهید نادر مشغول یاد دادن اجباری نماز برای 
دانش اموزان بود که در حین آموزش وضوء صحیح به اشتباه به جای مسح سر، 

ابتدا مسح بر رو پا را انجام داد ولی چون دانش اموزان از معلم خود زرنگتر و 
فهمیده تر بودن به معلم گوشزد کردن که اشتباه کرده و شروع به تمسخر معلم 
کردن. از آنجایی که دانش اموزان پایه چهارم بودن و نمیتوانستن جلوی خندیدن 

خود را بگیرن، با حمله وحشیانه معلم روبرو شدند. 
بعد از اینکه چند نفر از انها رو کتک زد به زرنگ ترین شاگرد کالس حمله کرده 
و همانند ابوبکر بغدادی و شاید هم بدتر و وحشیانه تر از تمام اعضای داعش 

کودک بیچاره را مورد ضرب و شتم قرار داده و کودک را بر زمین انداخته و با 
لگدهای محکم به شکم و کمر و سر و صورت او ضربه زده و بعد که کودک از 
زمین بلند شده تا برای کمک گرفتن از بقیه معلمها به بیرون از کالس برود، 

همانند توپ فوتبال چنان لگدی به شکم بچه زده بود که به دیوار برخورد کرد و 
نقش بر زمین شد و یک ساعت بیهوش شد. با سروصدای بقیه دانش آموزان 

مدیر سر رسیده و کودک را نجات داد. که اگر دیر رسیده بود معلوم نبود کودک 
زنده بماند. 

از آنجایی که معلمین پرورشی زیر نظر عقیدتی سیاسی و اطالعات انتخاب 
میشوند و مورد حمایت آنان هستن کسی حریف آنان نمیشود و شکایت از آنان 

ره به جایی نمیبرد. 
بعد از این اتفاق حتی یک نفر از طرف آموزش و پرورش و یا نهادهای دیگر برای 
دلجویی و یا گزارش و یا بررسی این اتفاق تا کنون مراجعه نکرده اند. رئیس بی 
لیاقت آموزش و پرورش اللی هم که اصال بیسوادتر از این حرفاست که بخواهد 
کاری بکند و مسولین شهر اللی و استان خوزستان هم که بی عرضگی هاشون بر 

کسی پوشیده نیست!
ای کاش این بچه اهل فلسطین بود. 

ای کاش این اتفاق در مدارس آمریکا اتفاق می افتاد. 
ای کاش این اتفاق در زمان شاه سابق اتفاق افتاده بود. 

صدا و سیما چنان جنجالی بپا میکرد که بیا و ببین!!!!
از آنجایی که پدر این دانش آموز کارگر ساده ای بیش نیست و برای امرار 
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معاش به نقاط دور افتاده کشور رفته و هنوز پسر معصوم خود را ندیده و کاری 
هم از دستش بر نمیاید. 

نفت و گاز خوزستان و جنوب، برای آبادانی ايران بفروش میرسد و سهم خودمان 
از این ثروت جز فقر و محرومیت و کتک چیزی نیست!

از شما مردم عزیز خواهشمندم آنقدر کپی کنید تا بدست وکیلی خبره و خّیر 
برسد که بتواند حق طفل معصوم را بگیرد، یا در شبکه های خارجی پخش شود تا 

این بی فرهنگهای آموزش و پرورش رسوای عالم شوند. 
نام دبیر پرورشی: پرویز غفاری. 
دانش اموز: حمیدرضا جمالپور. 

g .كپي كنيد تا حق اين كودك بيگناه فقيرگرفته شود
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پاسخ مردم در جواب این بنر
نویسنده: ناشناس

حاجی اینجا اختالس ها میلیاردی شده حاجی با کوچیک کوچیکه  ش میشد 
سرنوشت جنگ رو ورق زد. 

 حاجی یادته چقد شهید دادیم که سکوهای نفتی مون نابود نشه؟ حاجی االن 
دکل ها رو با جاش میبرن. 

 حاجی دزدها و دلواپس ها محاصره مون کردن. 
 حاجی اینجا دزد ها رو ول کردن به مدل مو گیر میدن. 

 حاجی یادته بچه هایی رو که میرفتن رو مین تا راه باز شه حاجی االن نوه ی 
همونایی که به فتواشون معبر رو باز میکردیم تو کلینیک نیویورک به دنیا میان. 

واسه گرین کارت )نؤه واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و رئیس 
آستان قدس رضوی(  حاجی برادرامون تو سپاه سهام دار شرکت های دبی و 

کازینو های تایلند هستن. 
 حاجی شخصیت و روح و روان و عشق و باورمونو هدف گرفتن. 

 حاجی اسالم و قرآن شده سالحشون سالح جدیدشونم فصل الخطاب بودن رهبرِی. 
 حاجی یادته کارون رنگ خوِن بچه ها شد تا از پل رد بشیم. 

 حاجی بدون جنگ و چک و چونه روس ها دریامونو خوردن حاجی؟
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 حاجی دارم با تو حرف میزنما،  حاجییییییییییییییییییییی؟؟؟. بعد از بنرهای 
مسخره تولید مثل و بچه آوردن واسه تقویت امت اسالم حاال بی شرف ها دارن 

از با شرف ها مایه میزارن و از قول اونا حرف میزنن. 
لطفا در گروه ها با دوستانتون به اشتراك بزارید تا برسه بدست اون شیادهایی 

كه اینهارو نمیبینن و فقط تار موی زنها و ساپورت پاشونو میبینن. 
ننوشتن، حاجی اینجا ستون پنجم داره اختالس میکنه در حالی که فقر بیداد 

میکنه اقتصاد داغونه!
متن پایینشو هنوز نخونده بودم ولی با خوندن این بیلبورد آدم عصبی میشه که 

پس اختالس کردن اشکال نداره، انگار شهدای جنگ جوونای زمان شاه نبودن و 
  g .اون زمان مینی ژوب ندیدن که میگه همه دخترا ساپورت پوشیدن
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 ما که عادت نداشتیم دخترانمان
را زنده به گور کنیم

صادق هدایت

ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم، ما برای خودمان تمدن 
و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از 

ما گرفتند و بجاش فقر و پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف و 
اطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خأل رفتن برایمان آوردند، همه 

چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی 
است. چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با 
ندبه و زوزه و پرستش اموات همه َاش سرو کار دارند. برای عرب سوسمار خوری 
که چندین صد سال پیش به طمع خالفت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن 

بمالند و مرگ و زاری کنند. 
در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی َگند َخألست که گویا وسیله تبلیغ 

برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این 
حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ 
نعره مَؤذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دوال و راست میشوند و برای خدای 

خونخوارشان ِورد و َافسون میخوانند. 
عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران 
برای خدای مهربان و بخشایشگر است خدای آنها قهار و جبار و کین توز است 
و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد و پیش از روز رستاخیز 
حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی َدخل ُامتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل 

عام بکند که تا زانوی اسب شدر خون موج بزند. 
تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم 

پرستی آن دنیا با فقر و فالکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش 
نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه َاش زیر سلطه َاموات زندگی میکنند و 

مردمان زنده امروز از قوانین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست 
ترین جانوران نمیکنند. 
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عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی و هنری بپردازند، کارشان این است که از 
صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند. 
این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. 

انگار که پیش از ظهور اسالم نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، 
خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصالح این امور کرده!

تمام فلسفه اسالم روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم 
اسالم روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند 

از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی 
و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند. 

سرتاسر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت 
و جهل و تعصب و فقر و جاسوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند 

لیسی مبتال کردند و سرزمینش را صحرای برهوت در آوردند. 
اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد و خود موسی از آن ترسید این 

اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد. همین روزی پنج بار دو ال راست 
شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو 

سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد. 
مگر برای ما چه آوردند؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از 
مذاهب و ادیان و خرافات پیشین، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی 

تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن 
مخالف با هر گونه ترقی و تعالی است و اقوام ملل به ضرب ششمشیر به مردم 
زورچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کاسۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به 
بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم هر چه پول و جواهر داشتیم 
چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا 

g .رفتند همین کار را کردند
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پای مداحان در نعلین روحانیان
 عبدالکریم سروش

بیان به نقل از زیتون، فروردین 95

این مقال مرثیه ای است برای جامعه ای که انقالب خود را برای عدل و آزادی و 
بنام حسین و علی آغاز کرد و سپس کارش به اسالم فقاهتی رسید که جز زجر و 
زندان و تندخویی و ترشرویی در آن نبود و اسالم فقیهانه جا را بر اسالم عارفانه و 

حکیمانه تنگ کرد و اینک سرانجامی شومتر یافته است و اسالم مداحانه تومار 
فقیهان را هم در نوردیده و مداحان بدل به هادیان و متفکران قوم شده اند. زهی 

شومی، زهی محرومی ...
گویا کبر ّسن و کثرت اشتغال و وزیدن بادهای مخالف و نرفتن امور بر مراد و 
بر آمدن مخالفان و جفای صندوق های رای و حمله بیماریها و نارسایی اعصاب 
و بیوفایی اصحاب و خوار خواندن برجام و خوردن زهر جام، ذهن و زبان رهبری 
را آسیب رسانده و صالبت و سالمتش را ّجدا ستانده است. در طلیعه سال نو، 

واژه هایی چون نانجیب در خطاب به شیران محصور بیشه شجاعت و »خائن« در 
نسبت با هاشمی و سفارشهایی چون روانه کردن جوانان به بازار مداحان حکومتی 
به طلب معرفت، سخت ناخوش و ناصواب مینماید و جز دل جاهالن را نمیرباید. 

به تازگی فرمان ظفرنشان رهبر جمهوری اسالمی شرف صدور یافته است که 
»مداحان« به تقویت بنیه فکری جوانان بپردازند ودشمن را در جنگ روانی 

شکست دهند و نگذارند که »باور به اسالم و باور به کار امدی نظام اسالمی« را 
ازمردم بستانند. )۱۱ فروردین ۱۳۹۵در جمع مداحان(. 
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هیچگاه باور نداشته ام که »هر چه آن خسرو کند شیرین کند«. اما این بار باور 
دارم که از آن فرمان خسروانه، خسرانی عظیم برخواهد خاست و خیانتی خطیر 
به فرهنگ و فضیلت خواهد رفت و انحطاطی ستبر و سهمگین قلب دیانت و 

روحانیت را نشانه خواهد گرفت. 
ّمداحان شعبان جعفری صفت )نه ذاکران محترم و مخلص مصائب اهل بیت 

رسول( که هیچگاه در جامعه دینی و در چشم مومنان حرمتی و منزلتی نداشتند، 
و در میانشان نانجیبان و فرومایگان کم نبودند و در نادانی و ناپاکی انگشت نما 

بودند و داستانهای کژ رفتاریهای اخالقیشان بر سر زبانها بود ودر هیچ حال و 
هیچ جا هیچ کس حتی مسائل شرعی ساده را از آنان نمیپرسید، گویی ناگهان 

به »حکم فلِک گردان یا حکم فلک گردان« صحنه گردان معرفت و آموزگار 
فضیلت و رقیب روحانیت شده اند و رسالتی نوین یافته اند تابه جای عالمان 
راستین دست نجات از آستین هدایت بدر آورند و جوانان سرگشته ای را که 

غرقه دریای جهالت و بطالت و ضاللت شده اند به ساحل ثبات و سفینه سعادت 
برسانند و ایمانشان را از چنگال راهزنان برهانند!

زهی بخت و دولت، زهی جاه و مکنت!
شنیده و خوانده بودیم که: 

ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
خشک ابری که بود ز آب تهی

ناید از وی صفت آب دهی
اما نمیدانستیم که معجزه والیت، ابر بی باران را هم پر آب، و ذات بی هستی را 

هستی بخش خواهد کرد، و طایفه ای بیعلم و بیتقوا را که در مغازه مغز تهیشان 
جز چند بسته گاز آشک آور چیزی ندارند، ناگهان به معراج معرفت خواهد برد و 

از پستانهای خشک و خسته شان، خروارها شیر خردورزی خواهد دوشید. 
نمیدانم بخت مداحان باز شده یا بخت از ملت ما برگشته است که این 

هیچکسان، کسی شده اند و دستگیری جوانان را بدست گرفته اند. هرچه هست 
»خواب گربه موش را گستاخ کرد«. وای بر روحانیت خاموش. وای بر دانشگاه 

خاموش. وای بر فرهنگستان خاموش. بّطاالنی چون ازغدی و پناهیان و انصاریان 
و رشاد و ...  بس نبودند که حاال طّباالنی چون ارضی و کریمی و حدادیان و ...  
هم از راه رسیده اند تا به توصیه رهبری قدر ببینند و بر صدر بنشینند و دین 
و هنر و فرهنگ را به سخره بگیرند و به ارشاد خالیق بپردازند و جواب شبهات 

غربیان را بدهند و غبار ناباوری را از جان جوانان بیفشانند!
کجاست موالنا و کجاست فریادهای جگرشکافش بر سر این »ّزراقان گیج 

بیوقوف«: 
الف کیشی کاسه لیسی طبل خوار

بانگ طبلش رفته اطراف دیار 
سبطی اند این قوم گوساله پرست 

بر چنین گاوی همی مالند دست
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آیا پسندیده تر نیست که رهبری از این پس کمتر سخن بگویند و ازین خطاهای 
عظیم که بر زبانشان رفته و کارنامه والیت را سیاه کرده در پیشگاه ملت پوزش 

بطلبند یا توضیحی در خور دهند تا رفع شبهه شود و بصیرت و نجابت رهبری 
مطعون و مخدوش نگردد؟

بر نگارنده بدرستی معلوم نیست که اقبال رهبری به جامعه مداحان برای 
چیست؟ همه میدانند که نقش این قوم هیچگاه تغذیه عقل نبوده بل همواره 

تحریک عواطف بوده است. در مجالس عزا و شادی آیینی، وقتی خطیب روحانی 
بر منبری میرفت و با صدای نرم و مالیم قصه های معقول و منقول و یاجوج و 

ماجوج میگفت و ذهن مستمعان را بخواب میبرد، آنگاه نوبت مداحان میرسید 
تا با صدای بلند چشم خواب آلودگان را پر آب و دامنشان را پر ثواب کنند. حاال 

چه شده است که از این زیرنشینان َعَلِم روحانیت که هنری جز آتش زدن به 
جگر شیعیان ندارند، خواسته اند تا جا را بر خواجگان خود تنگ کنند و پای تملک 

در نعلین سیادت آنان فرو برند؟
چرا؟

شاید طایفه ای گستاختر از این مداحان سیاسی نیافته اند که حاضرند به امر 
و اشاره حکومتیان و چون َعمله َسفله استبداد دینی، با روحانیان اصیل و مراجع 

موّقر در آویزند و بستیزند و بی آبرویی و ناسزاگویی کنند و آنان را با دشنام و 
دروغ و افترا از میدان بدرکنند و پاداشهای کالن بستانند )ذاکران مخلص اهل 

بیت حکمی دیگر دارند(. 
یکی کرده بیآبرویی بسی

چه غم دارد از آبروی کسی
شاید در جمهوری اسالمی، افسوسمندانه، دوران دین ورزی عارفانه و حکیمانه 

پاک بسر آمده و قرار است جای خود را به دین ورزی مداحانه بدهد که در آن نه 
از فکر نشانی هست و نه اخالق. چرا باید جوانان مومن انگشت در چشم تعصب 

کنند و تعبد و تقلید را فرو گذارند و سواالت سخت بپرسند و حکومتیان را به 
کلفت افکنند؟ بهتر نیست پای منبر مداحان حکومتی بنشینند و شعری زمزمه 

کنند و چنگ و ناخنی بر سر و سینه زنند و اشکی بریزند و صفای دلی حاصل 
کنند و به امامان توسل جویند و گناهان خود را بخشوده انگارند و دشنامی به 
فتنه گران دهند و وجدان مّشوش و معّذب را آرامشی بخشند و رشته ارادت و 
اطاعت خود به رهبری را محکم ترکنند و از تجاوزها و تبعیضها نپرسند و همه 

چیز را حمل به صحت کنند و ماجراهای سیاسی و قضایی را کش ندهند و دماغ 
را چنان به تنبلی عادت دهند که سستی و سخافت سخنان امامان جمعه را در 
نیابند و الی هیچ کتابی جز کتب نوحه و زیارات و رساله عملیه را باز نکنند و 

از جراید فقط رسالت و کیهان بخوانند تا رسالت کیهانی خود را به جای آرند؟ بر 
چنین مریدانی حکومت کردن البته بسی آسانتر است تا بر دلیران و نقادان و 
حق طلبان. چه کسی گفته است حکومت دینی- فقهی میسر و موفق نیست؟ 

حکومت دینی بر جامعه ای بسته و برعامیان و مقلدان البته موفق است. و 
مداحان گوِل گول پرور، بهترین صدا و سیمای این چنین حکومت اند. 

این شعبان های جعفری و مداح های رهبری از موفقترین تولیدات جمهوری 
اسالمی اند که سال هاست به دقت از میان جوانان گلچین میشوند و پس از 

تربیت و تمشیت به عرصه رقابت با خطیبان و عالمان گسیل میشوند و با مغزی 
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تهی و دهانی پر به خدمت استبداد در میایند و زیر نام شهیدان و قدیسان 
خرافه میپراکنند و یاوه میسرایند و مدح قدرت و بسط جهالت میکنند و سقف 
معیشت بر ستون خرافات میزنند و دست در دست نیروهای والیی و خودسر، 
خونریزی و خانمانان سوزی میکنند. جنبش سبز را همینان سرخ کردند و اینک 

هم َعلِم »فتنه ستیزی« بر دوش دارند و ترویج خشونت و تبلیغ قساوت میکنند 
و فاسدترین حامالن جهل مقدس و مرّکب اند. 

فرستادن جوانان به دِر خانه این مّزوران مزدور مدلولی جز تحقیر معرفت و 
تمسخر فضیلت نخواهد داشت. برای فرهنگ این کشور آینده ای تاریکتر ازین 

متّصور نیست که این اوالد بیداد و استبداد از اینکه هستند پروارتر شوند 
و چون ابری سیاه، آفتاب دیانت و معنویت را در خسوف برند. اگر مصلحت 

استبداد در تحمیل و تقویت اینان است، مصلحت علم و آزادی و معنویت و 
روحانیت درکوبیدن و روبیدن آنان است. استبداد را درین خیانت فرهنگی ناکام 

بگذاریم و رو به عالمان راستین آریم!
اگر سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست اینک این دیانت 

ماست تا سیاستمان چه شود و چه باشد. 
***

براستی انتظار همه چیز را میکشیدیم جز این قهقهرای فرهنگی و قانقاریای 
اخالقی را. جای آنست که خون موج زند دردل لعل ...  آیا باز هم میتوان به خود 

g دلداری داد که »رو شکر کن مبادا که از بد بتر شود«؟
آدم معقول خودش را با دنیا تطبیق میدهد: نا معقول ٌمصر است که    

دنیا را با خودش تطبیق دهد. بنابراین, همه پیشرفت بستگی دارد به 
آدم نا معقول.

جرج برنارد شاو
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عبدالکریم سروش: آقای خمینی باسوادترین 
رهبر تاریخ ایران بود

اعتماد آنالین

»اگر امروز شما را بین شاه و آقای خمینی مخیر کنند، کدامشان را می پذیرید، 
اگر فرض کنیم که هیچ اختیاری نداشته باشیم جز اینکه یا شاه و آقای خمینی 

یکی را انتخاب کنیم بنده صد در صد آقای خمینی را انتخاب می کنم. برای 
اینکه آقای خمینی، مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ این کشور ظهور کرد.
شما فقط کافیست که استقبال از او و بدرقه از او را وقتی که ُمرد ببینید. ما 
در تاریخ ایران هیچ رهبری را نداریم که اینطور در دل مردم جا داشته باشد. 
شاه که هیچ، پدرجد شاه هم خواب اینجور پشتیبانی مردمی را نمی دیدند. 

مردم بهرحال یک چیزی دیده بودند، نشان یک عشقی بود، نشان یک عاطفه ای 
بود که معطوف به یک رهبری می شد که دوستش داشتند؛ در او چیزی دیده 
بودند. خمینی باسوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون؛ از ایام اولیه حکومت 

هخامنشیان تا روزگار حاضر هیچکس به لحاظ علمی به پای او نمی رسید.
چرا؟ برای اینکه اواًل فقیه درجه اولی بود، عرفان هم خوانده بود، فلسفه هم خوانده 

بود. شاه قبل از آقای خمینی که بود؟ یک جوان 20 ساله که از سوئیس بلند شد 
آمد ایران پادشاه شد. بعد از پادشاهی اش که درس و مکتب و مدرسه ای نبود؛ 

قبلش هم حداکثر یک دیپلم، اگر آن دیپلم را هم داشت، من خبر ندارم.
سوادی نداشت. پادشاهان قبل از او چی؟ این رو تواریخ برای ما نوشتند، اینها 

خواندن و نوشتن بلد نبودند. انقدر فاصله زیاد است که الزم نیست ما بخواهیم 
شواهد تاریخی بیاوریم. نه فقط در ایران، شما سراغ پادشاهان انگلستان و 

فرانسه بروید، این ها آدم های بافکری، با علمی و با سوادی نبودند. در تاریخ ما 
آقای خمینی واقعًا یک نمونه ی بی نظیر بود در مقام حکومتداری. خمینی سابقه 

خوبی داشت. در گذشته او هیچ چیز ناپاکی وجود نداشت. نه مال مردمی را 
خورده بود. نه آدمی را کشته بود. نه تجاوزی به حق کسی کرده بود. هیچکدام 
اینها نبود. مرد شجاعی بود. ما آدم شجاع در تاریخ خودمان کم داشتیم. آدم 
قلدر داشتیم، ولی شجاعت یک فضیلت اخالقی است. این غیر از این است 

که شما زورتان زیاد باشد. نادرشاه هم آدم قلدری بود. ولی شجاعت اصاًل حرف 
دیگری است. اختناق و خفقانی که در زمان شاه بود که کسی جرأت سخن گفتن 

نداشت، یک کسی از قم ]اشاره به امام خمینی[ برمیخاست و فریاد می کشید 
و مقابل حکومت شاه می ایستاد و میگفت من سینه ام را برای سرنیزه های شاه 

  g »!آماده کرده ام، این چه میزانی از شجاعت الزم دارد؟
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سخنی با رهبر 
نامه ی یکی از دانش آموزان تهرانی به رهبری

سالم حضرت آقا.
سالم امام خامنه ای. سالم رهبر شیعیان جهان.

 سالم نایب بر حق امام زمان. 
نمیدانم به چه اسمی خطابتان کنم. 

نمیدانم این متن به دستتان میرسد یا نه. 
ولی بعیدم نیست شاید روزی بدستتان رسید. بنده یک ایرانی هستم. اگه 

خواستید یا خواستند دستگیرم کنند کارشان را راحت کردم. 
حضرت آقا نمیدانم از کجا شروع کنم، بس که حرف دارم. و سوال بی جواب. 

حضرت آقا نمیدانم شما یارانه میگیرید یا انصراف داده اید. اگر یارانه میگیرید 
که باید روزگارتان سخت باشد. نمیدانم چجوری با اون حقوق بخور نمیر امورات 

زندگی را می گذرانید. چگونه هست که در سخنرانی هایتان به گرانی مواد غذایی 
اشاره نمیکنید. 

نمیدانم تا حاال پنیر پگاه خریده اید یا نه نمیدانم ماست پگاه میخورید؟ گاهی 
وقتها به ملت سوریه و لبنان و عراق و یمن و غزه حسودیم میشود. چقدر به فکر 

آنها هستید. وقتی پیش دوستانی که چفیه برایشان هدیه داده اید و پیشانی 
جانم فدای رهبر بر پیشانی دارند از این حرفها میزنم میگویند آقا که خبر ندارند. 

ولی من مانده ام شما که از کوچه پس کوچه های یمن، از تظاهراتشان در 
سیاهی شب، حتی از تونلهای پر پیچ خم حزب اهلل خبر دارید چطور از از این 

مشکالت خبر ندارید؟ 
آقا جان پول آب و برق و گاز میدهی؟ فکر نمیکنید چقد زود زود الی در خانه 

میفتند؟ چقدر ارقام عجیب غریب دارند. 
آقا جان شب عید برای بچه هایتان لباس و شب خریدید؟ یادم نبود بچه های 

شما که ماشاال بزرگ شده اند. از آقا مجتبی بپرسید خریدند؟ ولی ما نتوانستیم 
هیچ چیزی بخریم. نه دولت بهمون عیدی داد. نه تو بازار بودیم که دمار از 

روزگار مردم در بیاریم. 
راستی آقا جان این روزها بد جوری بی حجاب میگیرید. راستی وقتی 

میگیریدشون ازشون میپرسید شام چی خوردن؟ ازشون میپرسید دردشون چیه 
یا فقط کتکشون میزنید که ادب بشن؟

آقا جان دلم میخواهد یک روز ببینمت بخدا قول میدهم چفیه ات را نخواهم 
برای تبرک. بابام یه دونه داره. وقتی میره کارگری میندازه دور گردنش میگه 

آفتاب که میخوره تو سرم جگرم میسوزه. 
آقا جان بابام میگه خیلی وقته بازار کارگری هم خراب شده. گفتم کارگر یادم 
افتاد چرا روز کارگر به اسم کسی ثبت نشده؟ شاید شغل بدیه که هیچ کسی 

انتخابش نکرده. 
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آقا جان بیکاری بد دردیه. راستی آمارشو دقیق دارین؟ ولی از ارتش 40 میلیونی 
ایرانی تو تلگرام میشه یکم حدث زد. 

راستی آقا جان چند وقتیه هر چی زور میزنم نمیتونم واسه امام حسین گریه 
کنم. بابام میگفت شکم گرسنه دین و ایمون حالیش نیست. 

آقا جان وقتی سخنرانی میکنید ماشاال چقد آدم دورتون جم میشن. من عاشق 
اون تکبیر گفتنا وسط حرفاتونم. چقدم جانم فدای رهبر بستن. 

آقا جان درسته موشکم الزم داریم. ولی نونم الزم داریم ها. میگین آمریکا هیچ 
غلطی نمیتونه بکنه. ولی بابام میگه آمریکا همه غلتاشو سر ما خالی میکنه. هر 

وقت که غلطی میکنه من بیکار میشم. همه چی گرون میشه داروها مادرت پیدا 
نمیشه. حتی راننده تاکسی هم همینارو میگفت. 

ببخشید دیگه این اواخر متن یکم باهاتون صمیمی حرف زدم. آخه یادم رفت. 
دارم این حرفارو به ولی امر مسلمین جهان میزنم. بابام میگه امسال ماه رمضون 

نمیخواد روزه بگیرین. میگه خیلی ضعیف شدین. گناهتون گردن من. 
راستی گناهمون گردن کیه؟ اصال گناه داره یا نه؟ یعنی ما میریم جهنم؟ آخه 

پولم نداریم کفاره بدیم. نمیتونم قضا کنیم. آخه ما همش روزی یه وعده غذا 
میخوریم. اونم همش نون و پنیر پگاه. بابام هر موقع که یارانه میدن یه مرغ 

میخره. تاز میگن اونم میخوایین قط کنین درسته یا شایعه درست کردن؟ 
داداشم میگه میخوام برم درس آخوند بخونم این روزا نونشون تو روغنه. بابام 

هم میخنده بهش. 
راستی آقا جان شما شغلتون چیه؟ همین رهبر هستین یا شبا هم میرید سر 

یه کار دیگه؟ بابام که کارگره شبا هم میره پالستیک اینا جم میکنه. میگه نون 
در آوردن که عار نیست. 

راستی ما ماهواره نداریم. یه وقت نگین این حرفارو از ماهواره یاد گرفتم. امروز 
بابام میگفت سیگارم گرون کردن. مامانم. گفت آخ دلم خنک میشه این سیگارو 

گرون میکنن. شاید کم بکشی. ولی بابام میگه هر وقت میرم تو فکر ناخداگاه 
سیگارم روشن میشه دست خودم نیست. 

مامانم میگفت واسه دختر همسایه خاستگار اومده ولی جهیزیه نداشت. بهش 
جواب رد دادن آخه بابای اونم کارگره. 

سرتونو درد نمیارم گفتنی زیاده. ولی ترو خدا یکمم به فکر ما باشید. بخدا گناه 
داریم. راستی ضریح نو حضرت عباسم مبارک. ماشاال چقد طال بهش زدین. بابام میگه 

g.یه نفر میخواست این طالهارو با دندونش بکنه دندوناش چسبید به ضریح

»من باور ندارم که راه حل مشکالت ما این باشد که صرفا افراد درستی 
را  انتخاب کنیم. نکته مهم، ایجاد فضایی است که در آن منفعت 

ِافراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر این صورت حتی افراد 
درست هم کار خوب را انجام نخواهند داد، یا اگر هم سعی کنند 

انجام دهند، سریعا از دولت کنار گذاشته می شوند!«
میلتون_فریدمن



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  282 

سخنان امام خمینی
نویسنده: ناشناس

 متن ذیل را بخواند و بیاندیشد اگر او جای ما بود و این سخنان را از یک مرجع 
تقلید می شنید چه عکس العملی از خود نشان می داد. 

سخنان امام خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه در 37 سال پیش: 
»بشر در اظهار نظر خودش آزاد است.« 

»اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.« 
»مطبوعات در نشر همه ی حقایق و واقعیات آزادند.« 

»در جمهوری اسالمی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.« 
»در حکومت اسالمی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، 

پیش قاضی میرود و قاضی او را احضار میکند و او هم حاضر میشود«. 
»یکی از بنیانهای اسالم آزادی است ...  بنیاد دیگر اسالم اصل استقالل ملی است.« 

»حکومت اسالمی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.«
»دولت اسالمی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است و اما من هیچ 
فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که اآلن هستم، وقتی دولت 

اسالمی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم.« 
»حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوریها و احکام اسالم هم احکام 

مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته. 
»عزل مقامات جمهوری اسالمی به دست مردم است. برخالف نظام سلطنتی 

مقامات مادامالعمر نیست، طول مسئولیت هر یك از مقامات محدود و 
موقت است. یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض میشود. اگر 

هم هر مقامی یكی از شرایطش را از دست داد، ساقط میشود.«. 
»اختیارات شاه را نخواهم داشت.« 

»من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت.« 

»من در آینده )پس از پیروزی انقالب( همین نقشی که اآلن دارم خواهم داشت. 

نقش هدایت و راهنامیی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعالم میکنم ...  

لکن من در خود دولت نقشی ندارم.« 

»علما خود حكومت نخواهند كرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور میباشند. 
این حكومت در همه مراتب خود متكی به آرای مردم و تحِت نظارت و 

ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.«. 
»من نمیخواهم ریاست دولت را داشته باشم. طرز حكومت، حكومت جمهوری است 

و تكیه بر آرای ملت«. 
»من چنین چیزی نگفته ام كه روحانیون متكفل حكومت خواهند شد. 

روحانیون شغل شان چیز دیگری است.« 
»من و سایر روحانیون در حكومت پستی را اشغال نمیكنیم. وظیفۀ 

روحانیون ارشاد دولتها است. من در حكومت آینده نقش هدایت را دارم.« 
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»باید اختیارات دست مردم باشد. این یك مسئله عقلی است. هر عاقلی 
این مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسی باید دست خودش باشد.« 

»حكومت اسالمی بر حقوِق بشر و مالحظه ی آن است. هیچ سازمانی و حكومتی 
به اندازه ی اسالم مالحظه ی حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به تمام 
معنا در حكومت اسالمی است، شخص اّول حكومت اسالمی با آخرین فرد مساوی 

است در امور.« 
»اسالم، هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می كند. حّقى را از 

هیچكس نمی گیرد. حق آزادى را از هیچكس نمی گیرد. اجازه نمی دهد كه 
كسانى بر او سلطه پیدا كنند كه حّق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند.« 

»ما که میگوییم حکومت اسالمی میخواهیم جلوی این هرزه ها گرفته 
شود، نه اینکه برگردیم به 1400 سال پیش. ما میخواهیم به عدالت 1400 سال 

پیش برگردیم. همۀ مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم.« 
»دولت استبدادی را نمیتوان حکومت اسالمی خواند ...  رژیم اسالمی با استبداد جمع 

نمیشود«. 
»ما حکومتی را میخواهیم که برای اینکه یک دسته میگویند مرگ بر فالن کس، آنها 

را نکشند.« 
»تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسالمی میتوانند به کلیه فرائض مذهبی خود 
آزادانه عمل نمایند و حکومت اسالمی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه 

دفاع کند.« 
»جامعۀ آیندۀ ما جامعۀ آزادی خواهد بود. همۀ نهادهای فشار و اختناق و 

همچنین استثمار از میان خواهد رفت.« 
»ما یک حاکمی میخواهیم که توی مسجد وقتی آمد نشست بیایند دورش 
بنشینند و با او صحبت کنند و اشکالهایشان را بگویند. نه اینکه از سایه او 

هم بترسند.« 
»زنان در انتخاب، فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت 

موازین اسالمی آزادند.« 
»زنها در حكومِت اسالمی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسالم زن 
را از اسارت مردها بیرون آورد و آنها را هم ردیف مردها قرار داده است، 

تبلیغاتی كه علیه ما میشود برای انحراف مردم است. اسالم همۀ حقوق و 
امور بشر را تضمین كرده است.« 

بع است، ولو به ضرر خودشان باشد! رأی ملت متَّ
ما به این نوع حکومت رای دادیم وبرای استقرار آن مبارزه کردیم از کجا 

میدانستیم که از دل این وعده ها والیت مطلق و نظارت استصوابی و حاکم 
بسیط الید در میاید و مصباح و جنتی مفسر حکومت میشوند و ناقدان و 

g .دگراندیشان زندانی. وااله بخدا فرزندانم بنده بی تقصیرم

مفهوم خدا به مضمون کنار گذاشتن خرد انسانی و عدالت است: 
چنین نظری قطعی ترین نفی آزادی انسان و در نتیجه به اسارت 

کشیدن انسانیت است، هم در تئوری و هم در عمل.
میخائل باکونین
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ماه روزه
سایت »انجمن گفت و گوی دینی«

همیشه برام سوال بود که چرا از بین دوازده ماه قمری، ماه رمضان به عنوان 
ماه روزه داری انتخاب شده؟ آیا دلیل خاصی داشته؟ تقویم هجری قمری که 

ماه های اون در سالهای مختلف جابجا میشن و مثال یکسال محرم در تابستون 
هست و چند سال دیگه در زمستون به چه دردی میخوره؟ و چراهای دیگر! 

بنابراین شروع به تحقیق درباره این نوع تقویم کردم و به نتایج جالبی رسیدم. 
برای وارد شدن به این بحث باید ابتدا اطالعاتی درباره تقویم شمسی و قمری و 
تاریخچه اونها داشته باشیم که ممکنه کمی طوالنی به نظر برسه اما نتایجش 

واقعا قابل توجهه. 
بیشترین استفاده تقویم ها در تمدنهای قدیمی مثل ایران و مصر برای کشاورزی 
بوده که مثال بدونن چه موقع شروع کاشت محصوالتشون هست یا کی بارندگی 
ها یا طغیان رودها و  ...  شروع میشه. در کنار اون اعیاد و مراسم مذهبی هم 
روزهای ثابتی در طول سال بودن. این تقویم ها بر اساس گردش یکبار زمین به 

دور خورشید و به اصطالح تقویم شمسی بودند و بنابراین در سالهای مختلف ماه 
ها در طول سال جابجا نمی شدند. دقت کار منجمان هم اونقدر در این زمینه 
ها زیاد بود که پیش بینی تغییرات اندک در تقویم رو هم می کردن و جلوی 

خطاهای احتمالی گرفته می شد. اما سال قمری ارتباطی با گردش زمین به دور 
خورشید نداره و تنها تعداد ماه هاش با سال شمسی در عدد 12 برابر هست. از 

اونجا که مدت گردش ماه به دور زمین مالک محاسبه طول یک ماه قمری هست 
و این مدت در ماه های مختلف 29 یا 30 روز میشه بنابراین در مجموع هر سال 
قمری 10 یا 11 روز از سال شمسی کمتره )تفاوت بین 10 یا 11 روز هم در اینه که 

اون سال شمسی کبیسه باشه یا نه(. این امر باعث میشه که مثال بعد از 10 
سال، تقویم قمری حدود 100 روز که تقریبا برابر با یک فصل سه ماهه میشه از 

تقویم شمسی عقب بیفته و اون ماه های تقویم قمری که مثال 10 سال قبل در 
فصل بهار بودن به فصل زمستون منتقل بشن! اتفاقی که االن هم رخ میده!
بعضی از محققین بر این عقیده اند که از اونجا که هر شب با مشاهده ماه در 
آسمان میشه حدس زد که چندمین روز از ماه هست این تقویم رایج شده تا 

حساب روزهای ماه راحتتر باشه چون شما هر روز با دیدن شکل خورشید نمی تونید 
بگید چندمین روز از اون ماهه اما شکل ماه در هر روز متفاوت از روزهای دیگه 
هست و با تقریب خوبی میشه حساب روزهای اون ماه رو بدون نوشتن داشت. 
خوب تا اینجا یک مزیت مهم استفاده از ماه در تقوم به جای خورشید دیده 

میشه اما هنوز عیب بزرگش که ثابت نبودن ماه ها در سالهای مختلف هست 
پابرجاست. یعنی منجمهایی که در زمینه تقویم قمری فعالیت میکردن به 

عقلشون نمیرسید که این تقویم متغیر به درد کشاورزی یا سایر کارهایی که به 
فصول سال ارتباط دارند نمی خوره؟

نکته ای که در اینجا وجود داره و کمتر بهش پرداخته شده اینه که عربها هم 
اینو میدونستن و برای جلوگیری از این اتفاق راهکاری داشتن: هر از دو یا سه 

سال یک ماه اضافی در سال بعد در نظر میگرفتند که اسمش االن دیگه در تقویم 
قمری نیست: ماه نسی یا ماه فراموش شده. این کار یعنی هر از چند سال 13 ماهه 
شدن یکی از سالها باعث میشد که تقویم قمری در سال جابجا نشه. البته این کار 

پیچیدگیهای خاص خودش رو هم داشت که نشان از دقت اون منجم ها داره: 
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»یک سال قمری ۳۵۴ روز و ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۶۶ ثانیه خواهد بود و از 
سال شمسی که حدود ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است، ۱۰ روز و ۲۱ ساعت و ۱۱ دقیقه 
و ۱۸ ثانیه کوتاهتر است و این تفاوت موجب گردش ماه های قمری نسبت به 
سال شمسی میشود. این تقویم قمری از دوره های ۱۹ ساله تشکیل شده است. 

علت انتخاب عدد ۱۹ آن است که هر دوره نوزده ساله که ۱۲ سال آن سالهای 
معمولی و ۷ سال آن کبیسه باشد دقیقا برابر با زمان ۱۹ سال شمسی خواهد بود 
)دوره نوزده ساله فقط کمی بیش از یک ساعت از مجموع زمان ۱۹ سال شمسی 
بیشتر خواهد بود که به حساب نمیآید(. در نتیجه در این دوره، ماه ها قمری و 

همه سالها شمسی خواهند بود. 
با دانستن زمان حلول هر دوره ۱۹ ساله و اضافه کردن زمان ۲ روز و ۱۶ ساعت و 

۵۹۵/۱۰۸۰ میتوان به راحتی و با دقت زمان حلول دوره بعدی ۱۹ ساله را محاسبه نمود. 
سالهای کبیسه )۱۳ماهه( در هر دوره عبارتند از، سال سوم، ششم، هشتم، یازدهم، 

چهاردهم، هفدهم و نوزدهم.« )منبع: تقویم عبری انجمن کلیمیان ایران(. 
این روش محاسبه در واقع ابداع یهودیانی بود که آنها هم بر اساس تقویم 

قمری کار می کردند و حدود 1600 سال پیش یعنی دویست سال قبل از اسالم 
پایه گذاری شد و در جزیرةالعرب هم از آن استفاده می شد. )رجوع به آثار 

الباقیه و حاشیه ٔ التفهیم بیرونی از جالل همائی ص 225 شود.( اما چه بالیی 
بر سر این تقویم در صدر اسالم آمد؟! در سال دهم هجری آیه ای نازل شد که 

این روش محاسبه تقویم را کار کفار دانسته و دستور داد که همه سالها بایستی 
فقط 12 ماه داشته باشند. آیات 36 و 37 سوره توبه: 

ِ یْوَم َخَلَق السَمَوِت َو اأَلْرض  ِ اْثَنا َعشَر شْهرًا فی كَتِب اهللَّ َة الشُهوِر ِعنَد اهللَّ ِإنَّ ِعدَّ
یُن اْلَقیُمَفال َتظِلُموا ِفیِهنَّ َأنُفسكْمَو َقِتُلوا اْلُمشِركیَن  ِمنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌمَذِلك الدِّ

سیُء ِزیاَدٌة فی  َما النَّ ِقیَن)36( ِإنَّ َ َمَع اْلُمتَّ ًةَو اْعَلُموا َأنَّ اهللَّ ًة كَما یَقِتُلوَنُكْم كافَّ كافَّ
 ُ َم اهللَّ َة َما َحرَّ یَواِطُئوا ِعدَّ ُموَنُه َعامًا لِّ وَنُه َعامًا َو یَحرِّ ِذیَن َكَفُروا یِحلُّ اْلكْفِریضلُّ ِبِه الَّ

ُ ال یْهِدی اْلَقْوَم اْلكِفِریَن)37(.  ُهُزیَن َلُهْم سوُء َأْعَمِلِهْمَو اهللَّ َم اللَّ وا َما َحرَّ َفیِحلُّ
ترجمه آیات: بدرستی كه عدد ماه ها نزد خدا دوازده ماه است، در همان روزی 

كه آسمانها و زمین را آفرید در كتاب او چنین بوده، از این دوازده ماه چهار ماه 
حرام است، و این است آن دین قویم، پس در آن چهار ماه به یكدیگر ظلم 

مكنید، و با همه مشركین كارزار كنید همانطور كه ایشان با همه شما سر جنگ 
دارند و بدانید كه خدا با پرهیزكاران است )36(. 

نسیء گناهی است عالوه بر كفر، و كسانی كه كافر شدند بوسیله آن گمراه 
میشوند، یكسال آن ماه ها را حرام میكنند و یكسال را حالل، تا با عده ماه هائی 

كه خدا حرام كرده مطابق شود، پس )این عمل باعث میشود كه( حالل كنند 
چیزی را كه خدا حرام كرده، )آری( اعمال بدشان در نظرشان جلوه كرده و خداوند 

مردمان كافر را هدایت نمیكند(. 
خدایی که محاسبه سالهای کبیسه برایش مشکل بود و نمی دانست با حذف 

آن تقویم قمری را به چه روزی می اندازد! البته توجیه مفسرین حاضر این 
است که اعراب با استفاده از ماه نسی ماه ها حرام را جابجا میکردند! 4 ماه 
به عنوان ماه حرام مشخص شده که اعراب در آن ماه ها نمی جنگیدند: ذی 
القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. اگر کسی ماه نسی ر ا در سالهای کبیسه 

وارد نمی کرد این ماه ها نسبت به تقویم کبیسه متفاوت می شدند. اعراب 
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بادیه نشین بعد از اسالم آن تقویم دقیق یهودیان را رعایت نکرده و به 
آنها تهمت جابجا کردن ماه های حرام را می زدند! در حالی که تقویم قمری 

یهودی حساب دقیق سالها را حفظ می کرد و این مسلمانان بودند که با عدم 
رعایت کبیسه ها ماه ها را جابجا می کردند!

اما شاید قوی ترین دلیلی که می توان برای این کار مسلمانان یافت خارج 
شدن آنان از سلطه تقویم یهودی بود، همانند جریان تغییر قبله. از آنجا که 

محاسبه دقیق این سالهای سیزده ماهه برای مردم عادی مشکل بود، اعالم 
سال کبیسه در ابتدا توسط مجمع عالی روحانیون یهود و به صورت مشورتی 

انجام میگرفت. همان گونه که شروع ماه هایی که اعیاد مهم در آنها قرار 
داشت، با رویت حلول ماه توسط همین مجمع و ارسال پیک به مناطق 

یهودی نشین اعالم میشد. علما و دانشمندان یهود برای تنظیم و تثبیت 
تقویم عبری تالش بسیار نمودند و در حدود سال ۴۱۱۰ عبری )۱۶۵۰ سال 

پیش( شکل نهایی و امروزی تقویم عبری توسط دانشمندی به نام »هیلل 
دوم« تدوین شد. انجام مناسک دینی مسلمانان بر اساس تقویم یهودیان 

امری بود که برای آنان قابل قبول نبود!
اما این بحث ها چه ارتباطی با روزه داره؟ در حال حاضر اولین ماه قمری محرم 

هست اما این مبنا در دوره خالفت عمر و به توصیه علی انتخاب شد. )اقبال 
آشتیانی، عباس. تاریخ ایران پس از اسالم. تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۸. صفحه 

۳۲۴.( تا قبل از اون ماه اول قمری ربیع االول بود و از اونجا که با رعایت ماه 
نسی تقویم قمری ثابت بود، این ماه معادل با فروردین ماه و آغاز سال شمسی 

می شد )ربیع االول هم به معنی بهار اول هست و دلیل نامگذاری این ماه همین 
همزمانی با شروع فصل بهار بوده(. اگر ماه های قمری را بر این اساس در کنار 

ماه های شمسی قرار بدیم به نتیجه جالبی میرسیم: 
با نگاهی به این جدول به این نتایج میرسیم )معانی ماه ها از سایت تبیان 

گرفته شده( در ماه های ربیع االول و ربیع الثانی که معادل با فروردین و 
اردیبهشت هستن هوا بهاری بوده و به دلیل بارندگیهای زمستانی محصوالت 

کشاورزی و احشام در وضعیت خوبی بودند و غذا به وفور یافت می شده. 
این ماه ها پس از پائیز و باران زمستان آغاز می شده و جلگه ها سر سبز 

می گشته و قبیله ها گله های خود را در دشتها پراکنده می نمودند و شترها 
دهمین ماه بارداری خود را می گذراندند. 

ماه های جمادی االول و جمادی الثانی معادل با خرداد و تیر هوا شروع 
به گرم شدن کرده و آذوقه ها رو به کاستی میگذاره. نام این دو ماه با 
کلمًه جمادی شروع می شوند و معنی سخت شدن زمین و محصوالت 

کشاورزی را می دهند. 
ماه رجب معادل تیر ماه را می توان از ریشًه سامی آرامی ریزبا )علی االصول 
ِرجبا، خورشید، تابستان( یا از سامی غربی رشپ )ایزد آتش( گرفت. یعنی در 

مجموع معلوم می شود ماه رجب در اصل به معنی ماه فصل گرما و تابستان بوده 
است. 

نام ماه رمضان )معادل مهرماه( نیز علی االصول به تلخیص از نام رمثانه عبری 
یعنی ماه شدت گرما حادث شده و با کلمه معادل و شناخته شدًه عربی رمضان 

)سوزان( جایگزین گردیده است. 
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بر همین اساس نام ماه شوال )معادل آبان( علی القاعده از تحریف و تلخیص 
نام ماه هشتم سامی مندایی ُشمبلت )ماه کاسته شدن گرما( یعنی آغاز و 

مقدمًه زمستان پدید آمده است. 
ماه ذیحجه هم که مناسک حج در اون انجام می گرفت برای راحتی بیشتر در 

ماه خنک سال قرار گرفته بود. 
بنابراین رمضان آخرین ماه قبل از کاهش گرما و شروع دوباره فصل بارندگی ها 

بوده و اوج کمبود غذا و احشام و گیاهان. اعراب بادیه نشین سخت ترین روزها 
را در این ماه می گذراندند و عمال چیزی برای خوردن تا شروع ماه شوال نداشتند 
و با روزه داری و امساک از خوردن آن را سپری می کردند! اسالم هم با گنجاندن 
این روزه داری در بین مناسک مذهبی خود به آن رنگ و بوی دینی و مذهبی داد 
و آن را امری مقدس شمرد! با حذف ماه نسی و سالهای کبیسه این ترتیب ماه 
ها به هم خورد. مسلمانان هم با حمله به کشورهای اطراف دیگر بادیه نشینان 

فقیری نبودند که آخر تابستان از گرسنگی تلف بشن اما این رسم امساک و 
روزه داری در ماه رمضان هر سال، در بین اعراب مساله جا افتاده ای بود و برای 
همیشه به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از اسالم باقی ماند.«  همیشه به عنوان 

g ».جزئی جدایی ناپذیر از اسالم باقی ماند

من بسختی می توانم بفهمم چگونه انسان می تواند آرزو کند 
که مسیحیت حقیقت داشته باشد. چون متِن انجیل صاف 
و ساده سعی می کند بگوید که مردمی که به مسیح عقیده 
ندارند )که این شامل پدرم، برادرانم و تقریبًا همه ی دوستاِن 
خوبم میشود(، تا ابد مجازات خواهند شد. این یک دکترین 

لعنت زده است.
چارلز داروین
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 روزه نه تنها برای بدن مفید نیست
 بلکه بسیار مضر است

نویسنده: بهروز

روستای وکان در عمان در ارتفاع دو هزار متری از سطح دریا واقع شده است. 
اهالی این روستا در روز فقط سه ساعت و نیم روزه می گیرند. خورشید 11 صبح 

در این روستا طلوع و 2:30 بعدازظهر غروب مى كند. 
بر خالف آنچه آخوندها و پزشک نماهای فرصت طلب می گویند روزه نه تنها 

برای بدن مفید نیست بلکه بسیار مضر است و گاه منجر به مرگ می شود. 
زیانهای روزه:

مرگ سلولهای مغز در اثر کمبود گلوکز در بدن. . 1
به هم خوردن سیستم کنتزل هوشمند بدن، سیستم هومونی عصبی، به . 2

دلیل پرخوری و گرسنگی مداوم در طول یک ماه. 
زخم معده و زخم روده دوازدهه. . 3
ابتال به بیماری دیابت برای کسانی که لوزالمعده حساس دارند. . 4
سنگ کیسه صفرا که یکی از وحشتناکترین دردهای جهان است. . 5
پانکرانیت حاد که منجر به مرگ می شود. . 6
از کار افتادن و یا نارسایی کلیه ها برای کسانی که کلیه های آنها در شرایط . 7

مرزی کار می کند. 
مرگ سلولهای مغز در اثر کمبود گلوکز در بدن. . 8
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زمانی که بدنی گرسنه میماند، شروع به استفاده از چربیها میپردازد و چربیهای 
ذخیره شده را به نوعی کتون )cetone( تبدیل میکند. )بوی بدی که از دهان روزه 
دار میآید، از همین کتون است(. بیشتر سلولهای بدن این کتون را بعنوان ماده 

مغذی بکار میبرند. 
مغز فقط از گلوکز برای تهیه انرژی جهت فعالیتهای خود بهره میبرد. با توجه 

به اینکه گلوکز در بدن وجود ندارد کمبود ماده مصرفی مغز باعث مرگ سلولهای 
مغزی به خصوص در مغز دختربچه ها می گردد. 

9- به هم خوردن سیستم کنتزل هوشمند بدن، سیستم هومونی عصبی، به دلیل 
پرخوری و گرسنگی مداوم در طول یک ماه. 

دستگاه گوارش انسان دارای هورمونهای بخصوصی است که بشکل سیستم 
پیچیده و بسیار دقیقی دستورات الزمه را برای کل بدن صادر میکند. 

وقتی بدنی گرسنه میماند، بدن خود را به حالت شبیه کشوری )البته با مدیریت 
خردمندانه( در معرض قحطی میبیند. به همه سلولهای بدن دستور میرسد که 

کمتر مصرف کنند، میزان انتقال مواد مغذی به سلولها هم کاهش مییابد. یعنی 
متابولیسم بدن کند میگردد. 

حاال تصور کنید که معده فردی با خوردن سحری تا خرخره پر شود. هورمونهای 
بدن دستور مصرف بیشتر می دهند و متابولیسم بدن تند می گردد. 

بعد این بدن 16 ساعت گرسنگی بکشد، هورمونها دستور کاهش مصرف می 
دهند و سپس سر افطار تا خرخره پر شود. هورمونهای بدن دوباره دستور مصرف 
بیشتر می دهند و متابولیسم بدن تند می گردد. رسمًا هورمونها به حالتی مانند 

دیوانگی خواهند رسید. نهایتًا در آخر چند روز متابولیسم بدن فلج میشود. 
در طب بهترین نوع غذا خوردن اینست که »بمقدار کم« و به »فواصل کم« خورده 

شود. هر کس خالف این مسئله را بگوید یا از متابولیسم بدن زنده خبر ندارد یا 
انگیزه های دیگری دارد. 

تصفیه خون و پاکسازی بدن در اثر روزه و ...  حرف های نادرستی ست که 
پایه ی علمی ندارد و یا از جانب پزشکان بی مسئولیتی گفته میشود که مصلحت 

و سودجویی خود را به حقیقت می فروشند. نگاهی بیندازید به روزه داران: 
موجود باد کرده و پف آلود. تنی چون پنبه، بی شکل و ضعیف! 

زخم معده و زخم دوازدهه )اثنی العشر(: 
یکی از کارهای قسمتی از این هورمونها، تنظیم میزان ترشح اسید معده، 

همچنین باز و بسته کردن دروازه خروجی معده است. 
با زیاد غذا خوردن در سحر و بعد گرسنگی طوالنی در روز و سپس غذای زیاد 

خوردن در افطار این هورمونها را دیوانه کردیم. 
چه اتفاقی میافتد؟ میزان ترشح اسید معده از کنترل خارج میشود، مخاط 
دوازدهه حساس میگردد و خروجی معده گاهی محتویات اسیدی را بداخل 

دوازدهه میریزد که باعث زخم معده، زخم دوازدهه می گردد و استفراغ های 
شدید آغاز می شود. 

هفته اول رمضان، مراجعات به بخش اتفاقات نسبتًا کم است. اما در هفته های 
بعدی استفراغهای جهنده خونی کف و دیواره ای سفید اورژانش را رنگین میکند. 
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ابتال به بیماری دیابت برای کسانی که لوزالمعده حساس دارند
یکی از هورمونهایی که ستون فقرات تنظیم متابولیسم است، انسولین 

میباشد. انسولین در لوزالمعده ساخته می شود. هنگامی که انسولین به 
اندازه کافی در بدن تهیه نمی شود یا بافت های بدن به آن دسترسی پاسخ 

نمی دهند فرد دچار بیماری دیابت می گردد. انسولین میزان قند خون را 
تنظیم میکند. اگر قند زیاد در دست و بال باشد، انسولین بداخل خون ترشح 

شده، میزان مصرف قند توسط سلولها را افزایش میدهد. از طرفی دیگر به 
کبد دستور میدهد که قند را گرفته و بچربی تبدیل سازد. برعکس همین 

مسائل در هنگام گرسنگی پدید میآید. 
حاال سی روز، به تواتر چند ساعت، تا خرخره بخوریم و بعد گرسنه بمانیم. چه 

بالیی بر سر تنظیم انسولین میآید؟ تنظیم انسولین بدن کامال به هم می خورد. 
برخی از لوزالمعده ها بشکلی در ساختن انسولین تنبل هستند )حاال بعلت 

ژنتیکی یا به سایر دالیل دیگر تا بحال بشکل کجدار مریضی، میزان انسولین بدن 
را تأمین میکردند اما در برخورد با این فراز و نشیب های ناگهانی در ماه رمضان 

به ورشکستگی خواهند رسید. این افراد دچار بیماری دیابت می گردند. 
آیا کسی خبر دارد که یک ماه رمضان چند بیمار دیابتی به جامعه هدیه میدهد؟ 

آیا عوارض نهایی دیابت را میدانید؟ )کوری، از دست دادن کلیه ها، التیام 
نیافتن زخمها، که حتی گاهی به قطع اندامها میانجامد و ... (. آیا میدانید که 

هزینه یک بیمار دیابتی برای جامعه چقدر است؟
سنگ کیسه صفرا که یکی از وحشتناکترین دردهای جهان است

صفرا ماده ایست که برای هضم غذا از طرف کبد تولید و در کیسه ای به همین 
نام ذخیره میگردد. وقتی که یکباره غذای چربی میخوریم، به این کیسه دستوری 
صادر میشود که محتویات خود را در داخل دوازدهه خالی کند. در مدت زمانی که 

بدن روزه است و غذایی نمی خوریم، صفرا در درون کیسه میماند و ته نشین 
شده و تشکیل سنگهای ریز و درشتی را میدهد. 

حاال باز تصور کنید که سر افطار، فرد روزه دار غذای چرب و نرمی را بعد از مدت 
مدیدی گرسنگی شدید می خورد. این سنگها به طرف دوازده راه میافتند و چون 

اغلب ضخامت این سنگها از مجراها بزرگترند، در وسط آنان گیر میکنند. آری فرد 
به بیماری سنگ کیسه صفرا دچار می گردد که درد آن یکی از وحشتناک ترین 

دردهای جهان است. 
فقط محض امتحان بروید و نگاهی به لیست عمل بخش جراحی عمومی در 

هفته های پایانی رمضان بیاندازید ...
پانکرانیت حاد که سبب مرگ روزه دار می شود

بدن برای هضم پروتئینها از آنزیمهایی بسیار قوی استفاده میبرد. این آنزیمها 
بشکلی است که در خارج از دوازدهه بی اثرند اما زمانی که با صفرا مخلوط شدند، صفرا 
چون چاشنی عمل کرده و به آنان قدرت می بخشد. پروتین ها در داخل روده دوازدهه 
توسط مخلوط آنزیم و صفرا هضم می شود. این مخلوط قدرت حل کنندگی بسیار زیاد 
دارد و حتی می تواند اعضای بدن انسان را در خود حل کرده و نابود کند. تنها مکانی از 
بدن که در مقابل این اسید قوی مقاوم است دوازدهه است زیرا دارای روکش مخاطی 

خاصی است که این اسید قوی بر آن بی اثر است. 
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عمومًا مجرای این آنزیمهای لوزالمعده با صفرا جداگانه بوده اما هنگام نزدیک شدن به 
دوازدهه بهم ارتباط مییابند. این ورودی که میگویم بسیار ظریف و کوچک است. 

حاال تصور بفرمائید که مخاط دوازدهه ملتهب باشد یا اینکه سنگی که از کیسه 
صفرا براه افتاده و اتفاقًا سر دوراهی ایندو مجرا گیر کند ...

این آنزیمی قوی در جایی خارج از دوازدهه به صفرا می رسد. اسید بسیار قوی 
خطرناک خارج از دوازدهه تشکیل می شود و بدن شروع به هضم کردن خود 

میکند!! و درنهایت موجب مرگ فرد می شود. 
علیرغم پیشرفت طب هنوز هم شانس مرگ برای پانکراتیت حاد بسیار باالست. 

آیا کسی حق یا بهتر بگویم »جرأت« آمار گیری تعداد پانکراتیتهای حاد ماه رمضان را دارد؟
از کار افتادن و یا نارسایی کلیه ها برای کسانی که کلیه های آنها در شرایط مرزی کار می کند. 
میدانیم که بیشتر بدن انسان را آب تشکیل میدهد. آب حالل و محیط واسط 

فعالیتهای شیمیایی بدن است. انتقال مواد به سلول و همچنین بعکس، توسط 
آب صورت میگیرد. 

حال واقعًا مانده ام که فردی که متأسفانه از عنوان مقدس پزشک هم سوء 
استفاده میکند، به چه منطق و چه آگاهی پیش زمینه ای، ادعا میکند که روزه 

یکماهه برای تصفیه بدن مناسب است؟
بدن انسان روزانه به دو و نیم لیتر آب احتیاج دارد. البته این میزان بدون در 

نظر گرفتن تب و میزان تعریق )کاًل دفع آب( در نظر گرفته میشود. 
متأسفانه بدن آدمی هم بگونه ای نیست که این میزان آب را به یکباره نوشیده 

و برای تمام روزش ذخیره کند. 
دو عضو کوچک و نازنین بنام کلیه هست که عالوه بر دفع برخی از سموم از بدن، 
میزان آب بدن را هم تنظیم مینماید. یعنی وقتی احساس می کنند آب کمتری 

در بدن وجود دارد مقدار آب کمتری را ترشح می کنند و وقتی آب زیادتر در 
دسترس باشد، آب زیادتری ترشح می گردد. 

این تنظیمات هم مانند آنچه در باره گوارش گفتم، به یک سیستم دقیق 
نوروهورمونال )عصبی-غددی( تکیه دارد. 

حاال در نظر بگیرید که فردی در وسط تابستان، آنهم در منطقه ای بیابانی از 
نوشیدن آب خودداری کند. 

جدا از جریان سحری و افطار و سپس تشنگی طوالنی که باز سیستم 
نوروهورمونال را بحالت سردرگمی درمیآورد، ساده ترین حالت اینست که کلیه ها 

میزان کمتری آب ترشح خواهند کرد. 
اما کلیه ها تا یک حدی میتوانند با خساست آب از دست رفته بدن را جبران کنند. 

بعد از آن چه میشود؟ میزان آب موجود در رگها کاسته میگردد و به حالتی منجر 
میشود که به آن نام »شوک هیپو ولمی« یا شوک در اثر کمبود حجم میگوئیم.
اگر این شوک درمان نگردد، باعث خطرات شدید جسمی، نهایتًا مرگ 

میگردد.)مثاًل در وبا، انسانها از کمبود آب و شوک است که تلف میشوند 
و نه از میکروب.(
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فجایع امساک آب
)borderline( 1. کلیه ای با عملکرد مرزی

شبیه به مطالبی که در باره انسولین گفتم در اینجا هم صدق میکند.
علل مختلفی باعث میشود که برخی از انسانها کلیه حساسی داشته باشند.
اینها در حالت عادی هیچ مشکلی از بابت تصفیه خون ندارند ولی سیستم 

تنظیم کلیوی آنها قادر به تحمل نوسانات باال نیست و در صورت مواجهه با 
چنین حالتی امکان ایستایی کارکرد کلیه ها موجود میباشد.

باز هم متذکر شوم که مثاًل نمیتوانیم ادرار 24 ساعته یک میلیاردمسلمان را 
جمع کرده و به آزمایشگاه فرستاده تا کلیه های borderline را جداسازی کنیم یا 

ملیونها انسان را اولتراسونوگرافی کنیم تا ببینیم کلیه مولتی کیستیک )نوعی 
بیماری خانوادگی که در درون کلیه کیستهایی تشکیل میگردد( دارند یا نه.

ATN )acute tubular necrosis( .2
هنگامی که فردی، بهردلیلی مایع از دست دهد و دچار شوک شود، اگر این 

شوک بالفاصله درمان نگردد، سلولهای موجود در مجراهای ظریفی که در درون 
کلیه ادرار را جمع میکنند، میمیرند. جسد این سلولها بداخل این مجراهای ظریف 

میریزد و نهایتا باعث بسته شدن آنها میگردد.
اگر به چنین بیماری بالفاصله )منظورم از رگ( مایع نرسانیم، کلیه های خود را 

بشکل غیر قابل برگشتی از دست خواهد داد.
آیا کسی تا بحال خبر از تعداد افرادی که با یک روزه، برای تمامی عمر با کلیه 

خود وداع میکند، دارد؟
میدانید زندگی یک فرد دیالیزی چگونه است؟

آیا اطالع از مخارج تعویض کلیه دارید؟
شانس باز پس زنی کلیه میهمان را میدانید؟

آیا میدانید که فردی که کلیه خود را تعویض کرده، باید سیستم ایمنی خود را تا 
ابد با انواع داروها مهار کند؟

جدا از زجری که بدوش آن انسان میافتد، یک بیمار کلیوی چه هزینه ای برای 
جامعه اش خواهد داشت؟

g 2009 اوت
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 اگر شیخ فضل اهلل زنده می ماند و مانند 
خمینی به قدرت می رسید

مهدی موسوی

شیخ فضل اهلل آخوند دوران مشروطیت است. اگر بخواهیم شیخ فضل اهلل را 
بهتر بشناسیم باید او را رونوشت و فتوکپی خمینی بدانیم. این دو آخوند هردو 
سنگدل، هر دو بی رحم، و هردو دشمن آزادی و دموکراسی مردم ایران بودند. اگر 

شیخ فضل اهلل زنده می ماند و مانند خمینی به قدرت می رسید، همان جنایت 
هایی را انجام می داد که خمینی داد. شیخ فضل اهلل با آزادی خواهان جنگید و 

سرانجام به دست آنان سر به نیست شد ...     
در این جا یکی از اعالمیه های شیخ فضل اهلل علیه مشروطیت و آزادی مردم ایران 

یادآور می شویم :                           . 
بند ۱- هرکس به قانونگذاری اعتقاد داشته باشد، مرتد است. چون ما قانون الهی 
داریم و نیاز به وضع قانون نو ابدا نداریم. و هرکس مرتد شد طبق قانون اسالم 

خونش حالل است. زنش هم می شود مال خودمان و اموالش هم همین طور...     
بند ۲ - عجم های باستان که این مشروطه خواهان مدحشان می گویند، خبیث 

ترین طوایف بودند...     
 »آزادی قلم و لسان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است. اگر نه، تو بگو 

فایده این آزادی چیست که این کلمه قبیحه را نشر میدهی، و بنای قرآن این 
است که آزادی نباشد. اگر فردا یهود و نصاری و مجوس و بابیه آمدند پای منبر 
و محراب ما، القای شیطنت کردند، نشر کلمه کفریه خود را کردند، ایجاد شبهه 

کردند و قلوب صافیه مومنین را تضلیل کردند؛ تو میخواهی چه کنی؟ « یکی 
از مواد آن ضاللتنامه  )قانون اساسی مشروطه( این است که افراد مملکت 

متساویالحقوقند و در این طبع آخر به این عبارت نوشته شده:  »اهالی مملکت 
ایران در مقابل قانون دولتی متساویالحقوق خواهند بود « و این کلمه مساوات، 

 »شاع وذاع حتی خرق االسماع «، و این یکی از ارکان مشروطه است که به اخالل 
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 ]آن [، مشروطه نمی ماند                            . نظرم است در وقت تصحیح، در باب این ماده، یکی 
نفر از اصول هیات معدود بود، گفت به داعی: که این ماده چنان اهمیت دارد 
که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می 
شناسند و اگر این ماده نباشد لیکن تمام مواد، باقیه باشد ما را به مشروطگی 
نخواهند شناخت. فدوی در جواب او گفتم: فعلی االسالم السالم و برخاستم و 
گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسالمیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که 
محال است با اسالم حکم مساوات ای ُملحد اگر این قانون دولتی مطابق  ...   

اسالم است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسالم است، ُمنافی 
 ]است [ با آنچه که در چند سطر قبل نوشته شده که آنچه که مخالف اسالم 

است قانونیت پیدا نمی کند. ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای 
اینکه تو ُمنتحل به اسالمی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داد  ]ه [ تو را، و 
تو خودت از خودت سلب امتیاز میکنی و میگویی من باید با مجوس و ارمنی 

و یهودی برادر و برابر باشم.  )رساله حرمت مشروطه از شیخ فضلاهلل نوری، کتاب 
 رسائل مشروطیت، صفحههای 151 تا 167(         . 
g

بهترین کتابی که تابحال علیه اسالم نوشته شده است خود قرآن است.  
آرش بیخدا
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سعید طوسی قاری بزرگ قرآن وعضو بیت 
رهبری، چند درس مهم به مردم ایران داد

نویسنده نامعلوم

        درس 1
بعضی از والدین و خانواده ها فکر میکنند مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج و 

سپاه پاک ترین جای این کشور فساد زده است و برای اینکه فرزندان دلبندشان 
دچار فساد و انحراف نشوند آنها را به کالسهای گوناگون پایگاه های بسیج و 

اماکن مذهبی میفرستند این فرزندان درآینده به افرادی افراطی،متعصب و نادان 
تبدیل می شوند که هم موجب دردسر خانواده و اطرافیان میشوند و هم به 

ملیشیای بی رحم و سرکوبگری برای حکومت تبدیل میشوند تا مردم را سرکوب 
کنند و حکومت با خیال راحت به جنایات خود ادامه دهد. 

حاال بسیاری از پدرها و مادرها می فهمند که در کالسهای قرآن چه بر سر 
فرزندانشان میرود. وقتی در کالس قرآن سعیدطوسی و شاگردانش که همه از 

خانواده های مرتبط با بیت رهبری هستند چنین فسادی رخ میدهد، مطمئن 
باشید در کالس های دیگر قرآنی هم از این اتفاق ها زیاد افتاده است، اما 

صدایش در نیامده است. 
 درس 2

تا به حال فسادهای زیادی در سطح حاکمیت جمهوری اسالمی درانواع مختلف 
اقتصادی، سیاسی، اخالقی و شرعی رخ داده است. اما مبلغان نظام و طرفداران 

متعصب و ساده لوح حاکمیت می گفتند اینها همه مربوط به مجلس و دولت و 
قوه قضاییه و نهادهای دیگر است و حساب رهبری از همه اینها جداست. اگرچه 
همه فساد می کنند اما رهبری و بیت رهبری کامال پاک و بدور از هرگونه فسادی 
است. سعید طوسی به همه آموخت که دربیت رهبری هم چنان فساد گسترده 

ای رایج است که اگر بخواهند او را مجازات کنند حداقل 100 نفر از افراد فاسد 
بیت رهبری را با خودش پایین می کشد. و اینکه مقام معظم رهبری سالها از 

دسته گل سعید طوسی باخبر بوده اما مانع از محاکمه و حتی کنار گذاشتن او 
شده دلیل محکمی بر فساد گسترده در بیت مقدس مقام معظم رهبری است. 

 درس 3
قوه قضاییه ایران هم مانند کالس قرآن سعید طوسی گرفتار چنان فساد 

شدیدی است که حتی دادستان تهران پس از سالها پیگیری شاکیان به آنها 
گفته است متاسفانه هیچ کاری از دستش بر نمی آید چون حضرت آقا دستور 

داده پرونده پیگیری نشود. 
 درس 4

 میزان صداقت و پایبندی اصولگرایان، دلواپسان، روزنامه کیهان و نمایندگان 
مجلس نسبت به اعتقادات مذهبی شان مشخص میشود. آنها که بر چهره 

دختران اسید پاشیدند، به کنسرت های موسیقی حمله کردند، بخاطر تجاوز 
جنسی دو پلیس عربستان به نوجوانان ایرانی کفن پوش شدند، آنها که چند 

دهه انواع فسادها را به دربار شاه پهلوی و خانواده اش نسبت دادند، آیا حاال هم 
کفن پوش به خیابان می آیند و اعتراض کنند؟؟
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 درس 5
 سعید طوسی قاری قرآن و مقام اول چندین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
است. در بیت رهبری برای رهبر و جلسات او قرآن میخواند، از 8 سالگی قاری 

قرآن بوده و با این کتاب مقدس زندگی کرده است. شاگردان او هم کم و بیش 
از همین خانواده ها هستند. 

پس چرا قرآن اثر مثبتی بر شخصیت او نگذاشت؟ در این کتاب چه چیزهایی 
نوشته است که تاثیرش بر سعید طوسی اینگونه بود؟ چرا از قرآن و قیامت 
نترسید و با 19 نوجوان عمل لواط انجام داد؟ چرا در این سالها نوجوانان کالس 

قرآن سعید طوسی که قربانی تجاوز جنسی شدند، بجای شکایت به بیت رهبری 
و دادگستری تهران، شکایت و مجازات طوسی را به قرآن واگذار نکردند؟

من فکر میکنم همه باید قرآن را بخوانند. )اما به معنی فارسی آن هم دقت 
کنند، در مورد واژه »غلمان« که در بهشت نصیب مومنان میشود فکر کنند، و 
قرآن را درخانه های خودشان بخوانند، نه در کالس های قرآن سعیدطوسی!!(

 درس 6
بزرگترین سیاستمدار قرن معاصر و نابغه ی جهان، جناب دکتر محمود احمدی 

نژاد که در مصاحبه ی خود در کشور آمریکا گفته بود ما در کشور ایران هیچ 
همجنسبازی نداریم، اگر بار دیگر رئیس جمهور شد و به آمریکا سفر کرد در 

g !!مصاحبه اش بگوید: سعید طوسی ایرانی نبود
  

»در برلین قاضی هست«
فردریک کبیر می خواست قصری بسازد. در کار ساخت قصر وقفه 

افتاد. علت را پرسید. گفتند در گوشه ای از زمین، آسیابی است که 
صاحبش نمی فروشد. فردریک شخصا به سراغ آسیابان رفت و علت 

را پرسید. 
آسیابان گفت اینجا موروثی است و من نه آنقدر متمولم که به آن احتیاج 
نداشته باشم و نه آنقدر فقیر که به پولش نیازمند باشم پس نمیفروشم!

فردریک با پرخاش گفت: 
»تو میدانی با چه کسی حرف میزنی؟ من اینجا را از تو میگیرم!«

آسیابان لبخندی زد و گفت؛. 
»نمیتوانی چون هنوز در برلین قاضی هست!«

فردریک به یاد نصایح »ولتر« افتاد که به او گفته بود: 
»در حکومت هر چیزی را ابزار خودت کن جز دستگاه عدالت را، چون 

مردمت از هر جا رانده شوند به دستگاه عدالت پناه می برند، و وقتی 
آنجا را نیز گوش به فرمان تو ببینند دیگر به بیگانه پناه می برند، و 

بدین ترتیب پای بیگانه به کشورت باز می شود ... !
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 رفتار دوگانه نظام و رهبری قبل و پس از
 درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی

سیدحسین میردامادی- ٖ مشهد مقدس _ 29 دیماه ۱۳۹۵

هفته گذشته رویداد تکان دهنده ای در ایران به وقوع پیوست، و آن درگذشت یکی از 
ارکان عمدۀ انقالب اسالمی ایران، زنده یاد آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بود. رویدادی که 
نه تنها ایران را دچار شوکه کرد، که جهان را تحت تاثیر قرار داد. بی تردید مبارزات مرحوم 
هاشمی رفسنجانی در زمان شاه و خدمات ایشان به انقالب و کشور عزیزمان ایران بر هیچ 

کس از مطلعان پوشیده نیست و این روزها از زبان دوست و دشمن، موافق و مخالف، 
زیاد گفته شده است که اینجا جای تکرار آن نیست. 

با این همه، نکته ای که ذهن مرا مشغول ساخته اما به خاطر تقّیه و سانسور 
کمتر در مورد آن سخن گفته شده است، رفتار دوگانه نظام و رهبری قبل و پس 

از درگذشت این مرد بزرگ است. پرسش اینجاست: چرا در مورد آقای هاشمی 
رفسنجانی که به یقین میتوان ادعا کرد فرد دوم انقالب بوده است، چنین 

رفتاری روا داشته شد که همه میدانیم و نیازی به تفصیل نیست؟ به ویژه 
آنکه، از نظر تاریخی، در رابطه با برکشیده شدن و ارتقای شخص آقای خامنه ای 
- چنانکه این روزها کرارا از زبان مرحوم هاشمی در رسانه های ایران پخش شده 

است- این نکات در خور توجه است: فراخواندن آقای خامنه ای از مشهد به 
تهران در بدو انقالب و ورود ایشان به شورای انقالب و امام جمعه شدن وی البته 

با کمک و پیشنهاد آیت اهلل العظمی منتظری و سلسله مراتب پیشرفت آقای 
خامنه ای در مسؤلیتهای کالن تا رسیدن به جانشینی حضرت امام )ره( همه و 
همه با تاییدات و حمایت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بوده است. ولی 

با اینهمه شاهد رفتار بی مهر و حذف آقای هاشمی از سوی نظام و رهبری بوده 
ایم، که اوج آن در رد صالحیت آقای هاشمی بود، رد صالحیتی که بدون دخالت 

و یا دستکم سکوت رهبر ممکن نبود. 
باتوجه به اینکه آن مرحوم نسبت به آقای خامنه ای بارها و بارها اظهار عشق 

کرده بود و در عمل هم این واقعیت را به اثبات رسانید، گیرم که پس از وفات 
ایشان آقای خامنه ای گفته باشد من ۵۹ سال است با آقای رفسنجانی دوست 

بوده ام، با این که ما اختالف دیدگاه هایی باهم داشتیم ولی اینها هیچگاه 
عالقۀ ایشان را نسبت به من کاهش نداد! ولی در عمل، ما ناظران بیرون از گود 

قدرت، این دوستی را یکسویه دیدیم. سؤال اساسی، حال، اینجاست که خوِد 
شما در قبال اینهمه حمایتها و خدمات و عالقۀ آقای هاشمی رفسنجانی به نظام 

و رهبری چه رفتاری با ایشان داشتید؟ بگذارید برخی از این رفتارها را با هم 
مرور کنیم: حذف از امامت جمعه، کنارگذاشتن از ریاسِت خبرگان، ردصالحیت در 
کاندیداتوری ریاست جمهوری سال ۹۲ که قطعا همه این موارد بدون اذن، اجازه 

و مشورت با رهبری و یا دستکم سکوت او صورت نگرفته است. 
از اینها گذشته، در زمان حیات آقای هاشمی شاهد آزاد گذاشتن فضای رسانه 
های هتاک حکومتی و تریبونهای نماز جمعه برای اهانتها و هجمه ها و فشارها 

به ایشان بودیم. پس از وفات هم این بی مهریها ادامه یافت، از جمله این که، 
بر آگاهان پوشیده نیست که مراتب علمی و تحصیالت حوزوی آقای هاشمی 
رفسنجانی بر آقای خامنه ای تفوق داشته )و یا دستکم مساوی بوده است(، و 

عنوان آیت الهی آقای هاشمی محرز بوده است )نشان به آن نشان که برخی از 
مراجع تقلید نزدیک به حکومت هم در پیام تسلیت از هاشمی به عنوان آیتاهلل 
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یاد کردند(، با این حال میبینیم در بیانیه تسلیت رهبری از عنوان متضّمن 
تخفیفی مثل »حجه االسالم« استفاده میشود که امروزه بر هر روحانی ساده 

منبری و هر طلبه شرح لمعه خوانی هم تواند که اطالق شود. 
از همه مهمتر نماز میتی است که برای آن مرحوم خوانده میشود، از باب »اذکروا 

موتاکم بالخیر« )از درگذشتگان خود به نیکی یاد کنید(، خواندن این دعا که: 
»انا النعلم منه اال خیرا« )ما جز خوبی از وی سراغ نداریم( در نماز میت مستحب 

است. اما دیدیم که حتی از قرائت این دعا هم برای درگذشته دریغ شد، گویا 
به خیر کثیر درگذشته هم اعتقادی نداشته اند، چنانکه معاون فرهنگی قوه 
قضائیه هم، به خیال دفاع از رهبری افشای سّر آشکار کرده و گفت که چون 

رهبری به خیر هاشمی اعتقاد نداشت، اگر این دعا را میخواند، کذب گفته بود!
در این مرحله، ذهن ناظران مستقل و منتقد بیرون از گود قدرت، به این واقعیت 
معطوف میشود که: همانگونه که در صحبتهای رهبری مکرر نام خدا برده میشود 

و رضای خدا تکرار میشود، اگر با همۀ این تفاصیل بخواهیم از دایرۀ »حمل بر 
صحت« فراتر نرویم، آیا میتوانیم در این برخوردها جایی برای خداوند و رضای 

او بیابیم؟ به قول لسانالغیب: »عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس / که 
وعظ بی عمالن واجب است نشنیدن«. اگر نبود آن تشییع میلیونی مردم، چه 

بسا دستگاه های تبلیغی نظام هم آن همه تجلیل نمیکرد از آن مرحوم. 
بر میگردم به آن پرسش اولیه که چرا با این مرد محوری انقالب، با این همه 
سوابق درخشان و کم نظیر، چنین رفتاری صورت میگیرد؟! برای پاسخ به این 

پرسش، ابتدا باید بدانیم اصوال اختالف دیدگاه های مرحوم آقای هاشمی 
رفسنجانی با رهبری در چه مواردی خالصه میشود؟ آیا آن آخرین نماز جمعۀ 

آقای رفسنجانی که نظام را به عطوفت و مدارا و »آیین وفا و مهربانی« نصیحت 
کرد و نیز مواضع ایشان مبنی بر درخواست رفع حصر خانگی آقایان میرحسین 

موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد و مطالبه ایشان در زمینه آزادی 
زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران دربند که باشیوۀ کینِکشی و مظلومُکشی نظام 

مغایرت داشت، موجب این اختالف نبود؟ و یا اینکه مسئله محدود شدن دوره 
رهبری )مثال دهساله شدن آن( و شورایی شدن رهبری یا مخالفت هاشمی با 

کلمۀ »مطلقه« در والیت فقیه موجب این اختالف نبود؟
اما این برخوردهای حذفی، که سّم مهلکی است در هاضمه انقالب و اسیدی 

است پاشیده بر چهره انقالب، دردا و دریغا که محدود به آقای هاشمی نمیشود. 
آقای خاتمی، »به رغم مدعیانی که منع عشق کنند«، با آرای باالیی رئیس جمهور 

شد و حتی رأی مرحلۀ دوم آقای خاتمی به مراتب از آرای مرحلۀ دوم ریاست 
جمهوری خوِد آقای خامنه ای بیشتر بود )حتی اگر نسبت افزایش جمعیت به 
تعداد رأی دهندگان را هم لحاظ کنیم(. آقای خاتمی با خلق و خوی استثنایی 

خود هرگز شنیده نشد که به مخالفین داخلی و خارجی خود از حِد ادب و احترام 
فراتر رود یا تندی کند و ناسزا گوید، به ویژه تا هم اکنون نسبت به شخص رهبر 

در نهایت احترام موضعگیری داشته و در زمان تصدی مسؤلیت که به طریق 
اولی پاس احترام رهبری را داشته است. حال، با توجه به محبوبیت داخلی و 

بین المللی مثال زدنی آقای خاتمی و حرکتهای اثر گذار بین المللی او مانند 
طرح و بسط نظریه »گفتوگوی تمدنها« و مخالفت با نظریه هانتینگون مبنی بر 

»برخورد تمدنها«، که از آقای خاتمی ماندگار شد و دنیا را به تحسین واداشت و 
برای ایران و جمهوری اسالمی آبرو و اعتبار جهانی جمع کرد، چه شد که علیرغم 
همه اینها و دستور به رعایت کرامت انسانی که در اسالم تاکید شده است و بر 
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خالف قانون مّسلم، ایشان ممنوع التصویر و ممنوع الخروج و ممنوع از شرکت 
در تشییع شده است و چونان مجرمی تحت الحفظ و تحت نظر با ایشان رفتار 

میشود؟ و حتی در مراسم تشییع جنازه مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، که همۀ 
آحاد مردم آزادانه در آن مشارکت گسترده ای داشتند، به ایشان اجازۀ مشارکت 
داده نمیشود و، از قرار مسموع، حتی وقتی حاج سیدحسن آقای خمینی واسطه 
میشود که اجازه بدهند هنگام دفن در مرقد امام اجازه حضور آقای خاتمی داده 

شود، باز هم از بیت رهبری مانع میشوند؟ این از آن موقعیتهای تراژیک و 
تناقض آلودی است که از یکسو به قولی »یضحک به الثکلی« )مادر بچه مرده 

خنده اش میگیرد(، و از سوی دیگر باید بر آن خون گریست. 
در همۀ این روّیه های بدعت آمیز و خطرناک، آقای خامنه ای سکوت تأیید آمیز 
میکنند و مانع نمیشوند. در چنین وضعی، هزار »چرا؟« کم است از برای پرسیدن. 

آیا این بند و بستها نه از آن رو است که آقای خاتمی برخوردار از محبوبیتی 
فراگیر است و مذاقی مستقل و مشیی منتقد دارد؟

در پایان خطاب به سیدعلی آقای خامنه ای عزیز برای چندمین بار به زبان 
خودمانی نصیحت میکنم که اگر نکنم حجت مسلم شرعی را فرو نهاده ام و 

طیره )سبکسری( عقل را، که همانا »دم فروبستن به وقت گفتن« است، برای 
خود خریده ام: آسیدعلی آقای عزیز! تا دیرتر از این نشده و دوران شما پایان 

نیافته و شیرازه امور به کل ازهم نپاشیده و ُملک و ملت از دست نرفته، مشی 
خود را تغییر دهید و این ناهنجاریها را جبران کنید. هنوز زمان، کامال از دست 

نرفته و از آفتاب رو به غروب عمر شاید رشحه ای باقی باشد. محبت، مدارا 
و رعایت کرامت انسانی و وفا به »آیین وفا و مهربانی« را جایگزین خشونت، 

کینِکشی، مظلومُکشی و انحصار طلبی کنید و به نصایح دوست پنجاه و نه ساله 
مرحومتان جناب آیت اهلل فقید هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه اش و 

بسا کسان دیگر از جمله نصیحتهای خیرخواهانه این جانب در پایان عمرم گوش 
فرا بدهید که جز رضای حق و آمرزش الهی و مصلحت نظام جمهوری اسالمی 

ایران و عاقبت به خیری برای شخص شما هیچ انگیزۀ دیگری در این نصایح در 
میان نیست. به حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم 

زهرا رهنورد که هر سه از چهره های دلسوز انقالب و مورد تایید امام علیهالرحمه 
بوده اند، هر چه زودتر پایان دهید و دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و 

عقیدتی، روزنامه نگاران و هواداران حقوق بشر، از زن و مرد، پیر و جوان، را که 
احیانا منتقد شما بوده اند و در زندانهای طویاللمدت به سر میبرند و برخی مادران 

اطفال خردسال هستند، صادر کنید؛ زیرا که خود شما در دیدار با دانشجویان 
صریحا اذعان کردید که بر خالف نظر من اظهار نظر کردن و به من انتقاد کردن 
ایرادی ندارد و جرم محسوب نمیشود. از حکم حکومتی خود استفاده کنید و به 

دادگاه های انقالب و نظامی و انتظامی و دادگاه ویژه روحانیت دستور دهید 
که از صدور احکام خشن و بر خالف رضای خدا، مانند حکم ۲۰ سال زندان برای 
آقای شیخ احمد منتظری به ِصرف انتشار فایل صوتی سخنان دلسوزانه مرحوم 
آیتاهلل منتظری پس از درگذشت ایشان )که شما خوب میدانید که مجتهدی 

جامعالشرایط و فقیهی عالیقدر بودند(، قویا دوری گزینند. 
حضرت حق، عاقبت همه ما را، از حاکم گرفته تا محکوم، ختم به خیر گرداند و 

وطن کهن ایران را از بالیا دور نگه دارد و مسلمانان را به مسلمانِی نیک توفیق دهد. 
g
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گاه شمار تاریخ اسالم
برگرفته شده از کانال تلگرام محمد نوریزاد

https://telegram. me/MohammadNoorizad

تاریخ ها به میالدی: 
570 - تولد محمد در عربستان، در قبیله عربستان. 

577 - مادر محمد فوت میشود. 
580 - عبدلمطلب پدربزرگ محمد فوت میشود. 

583 - اولین مسافرت محمد به سوریه با اهداف تجارتی. 
595 - محمد با خدیجه ازدواج میکند. 

595 - مسافرت دوم به سوریه. 
598 - پسرش، قاسم بدنیا می آید. 
600 - دخترش زینب بدنیا می آید. 

603 - دخترش ام کلثوم بدنیا می آید. 
604 - دخترش رقیه بدنیا می آید. 

605 - حجر االسود در کنار کعبه قرار میگیرد. 
605 - دخترش فاطمه بندیا می آید. 

610 - محمد در غار حرا جبرئیل را مالقات میکند. 
613 - محمد ادعای پیامبری اش را بطور عمومی اعالم میکند. 

615 - مسلمانان توسط قریش مورد آزار قرار میگیرند. 
619 - با سوده و عایشه ازدواج میکند. 

620 - نمازهای پنجگانه اجباری میشوند. 
622 - محمد از مکه به مدینه مهاجرت میکند. 

623 - جنگ ودان. 
623 - جنگ صفوان. 

623 - جنگ ذوالعشیر. 
624 - محمد و اطرافیانش آغاز به حمالت پی در پی به کاروانهای تجارتی برای 

غارت ثروت آنها میکنند. 
624 - زکات اجباری میشود. 

624 - جنگ بدر. 
624 - جنگ بنی سلیم. 
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624 - جنگ بنی قینقاع. 
624 - جنگ سویق. 

624 - جنگ بنی قطفان. 
624 - جنگ بحران. 

625 - جنگ احد. 
625 - جنگ حمراء االسد. 
625 - جنگ بنی النضیر. 
625 - جنگ ذات الرقاع. 
626 - جنگ بدر االخره. 

626 - جنگ دومه الجندل. 
626 - جنگ بنی المصطلق. 

627 - جنگ خندق. 
627 - جنگ بنی قریظه. 
627 - جنگ بنی لحیان. 

627 - جنگ غیبه. 
627 - جنگ خیبر. 

628 - محمد معاهده ای را با قریش امضا میکند. 
630 - محمد مکه را فتح میکند. 

630 - جنگ حنین. 
630 - جنگ تبوک. 

632 - محمد میمیرد. 
632 - ابوبکر، پدرزن محمد، و عمر حرکتی نظامی را آغاز میکنند تا اسالم را در 

عربستان تحمیل کنند. 
633 - جنگ در عمان. 

633 - جنگ حضرموت. 
633 - جنگ کازیما. 
633 - جنگ والجه. 

633 - جنگ اولیس. 
633 - جنگ عنبر. 
634 - جنگ بصره,. 
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634 - جنگ دمشق. 
634 - جنگ اجنادین. 

634 - مرگ ابوبکر و به خالفت رسیدن عمر. 
634 - جنگ نمارق. 

634 - جنگ سقطیه. 
635 - جنگ جسر. 

635 - جنگ بویب. 
635 - فتح دمشق. 
635 - جنگ فحل. 

636 - جنگ یرموک. 
636 - جنگ قادسیه. 

636 - فتح مدائن. 
637 - جنگ جلوالء. 
638 - جنگ یرموک. 

638 - مسلمانان رومی ها را شکست میدهند و وارد جارالسالم میشوند. 
638 - فتح جزیره. 

639 - فتح خوزستان و حرکت به سوی مصر. 
641 - جنگ نهاوند. 

642 - جنگ ری در ایران. 
643 - فتح آذربایجان. 

644 - فتح فارس. 
644 - فتح خاران. 

644 - عمر کشته میشود، عثمان خلیفه میشود. 
647 - فتح جزایر قبرس. 

648 - حمله به بیزانسی ها. 
651 - جنگ دریایی علیه بیزانسی ها. 

654 - اسالم در شمال افریقا پخش میشود. 
656 - عثمان کشته میشود، علی خلیفه میگردد. 

658 - جنگ نهران. 
659 - فتح مصر. 
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661 - علی کشته میشود. 
662 - مصر به دست اسالمگرایان می افتد. 

666 - مسلمانان به سیسیل ایتالیا حمله میکنند. 
677 - محاصره قسطنطنیه. 

687 - جنگ کوفه. 
691 - جنگ دیر الجلیغ. 

700 - حمالت نظامی به شمال افریقا انجام میگیرد. 
702 - جنگ دیر الجمیرا. 

711 - مسلمانان به جبل الطارق حمله میکنند. 
711 - فتح اسپانیا. 

713 - فتح ملتان )منطقه ای در پاکستان(. 
716 - حمله به قسطنطنیه. 

732 - جنگ در فرانسه. 
740 - جنگ نوبلز. 

741 - جنگ بگدورا در شمال افریقا. 
744 - جنگ عین الجر. 
746 - جنگ روپار ثوثا. 

748 - جنگ ری. 
749 - جنگ اصفهان. 

749 - جنگ نهاوند. 
750 - جنگ زب. 

772 - جنگ حنبی در شمال افریقا. 
g .777 - جنگ ساراگوسا در اسپانیا
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خودکشی کودکان درحکومت اسالمی
مسعود نقره کار، ۱۳۹۵

هرچند ایران در بین کشورهای دنیا در زمینه 
خودکشى توسط برخى از ارائه دهندگان آمار 
رتبه 48 و برخى دیگر رتبه 58 را دارد، اما با 

توجه به وضعیت نظام آماری و مالحظات 
سیاسی و مذهبی آمار اعالم شده دقیق نیست، 

تعداد اقدام کنندگان به خودکشی در برخی از 
بیمارستان ها و درمانگاه ها علت مراجعه شان 

خودکشی ذکر نمی شود. 
یکی از مهم ترین عوامل خودکشی کودکان در 

حکومت اسالمی تربیت پادگانی در خانواده، 
مدرسه و جامعه است. تربیت پادگانی همراه با بدآموزی های ویرانگری همچون 

اجرای مجازات های سبعانۀ اسالمی و اعدام در مال عام در ذهن کودک خالء زیانباری 
به وجود می آورد که به مرور کودک را به سوی خودکشی سوق می دهد. 

تراژدی ادامه خواهد داشت، تالش و راهکار بنیادی برای یاری رساندن به کودکان 
و نوجوانانی که براثر فقر، بیکاری، گرسنگی و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی 
و روانی به فحشاء، اعتیاد، بیگاری، بیخانمانی و سرانجام خودکشی کشانده می 

شوند، صورت نگرفته است. خودکشی کودکان و نوجوانان، حتی قربانیان شمارش 
شده، که به مراتب کمتر از قربانیان شمارش نشده اند، نشان از عمق فاجعه دارد. 

از زبان آمار
در سرزمینی که از هر 4 کودک و نوجوان، یک نفر به خودکشی فکر می کند و 

احتمال اقدام به خودکشی در میان آن ها وجود دارد، خودکشی کودکان پدیده 
ای بی آمار مانده است. نخستین »آمار« در باره خودکشی کودکان در حکومت 

اسالمی در مهرماه سال 1394 توسط فاطمه دانشور -از اعضای شورای شهر تهران، 
آنهم با تاخیری یازده ساله، ارائه شد. دراین آمار، که در یک نشست خبری به 

مناسبت روز جهانی کودک اعالم شد، گفته شد از سال 81 تا 83 تعداِد 111 کودک 
در ایران اقدام به خودکشی کرده اند. این کودکان بین 8 تا 13 ساله بودند و 

خودکشی آن ها به شیوه مسمومیت انجام شد. این آمار که بر اساس پژوهش 
موسسه ای به نام »مؤسسه رحمان« به دست آمده است نشان می دهد 

خودکشی کنندگان 59 پسر و 52 دختر بودند. 
انعکاس وسیع خبر خودکشی »شوهان هاروی» کودک 10 ساله اهل اشنویه 

)آذربایجان غربی( و تصویر حلق آویز شده اش، بحث پیرامون مساله اجتماعِی 
خودکشی کودکان را به یک ضرورت، و به زنگ خطری در جامعه بدل کرد. پدر و 

مادری خسته از کارگری و سیب چینی در باغهای سیب حومه شهر وقتی به خانه 
بر می گردند با پیکر بی جان فرزند شان روبرو می شوند. »اهالی محله تاجالدین 
که ظرف دو ماه شاهد دومین خودکشی کودکان بوده اند، درباره علت خودکشی 
شوان میگویند که پدر او در مراسم تشییع فرزندش گفته است: شوهان »صبح 

روز حادثه، به او و مادرش گفته بود که مدرسه برای خرید تجهیزات از همه 
دانش آموزان پول خواسته و اگر آنها این پول را ندهند، او خودش را خواهد 

کشت«. مسئوالن محل زندگی شوان، فرماندار و مدیرکل روابط عمومی آموزش 
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و پرورش و نماینده مجلس استان آذربایجان غربی و اشنویه ماجرای خودکشی 
شوان رابه خاطر مشکالت مالی خانواده برای کمک به مدرسه، تکذیب کردند. 

درتهران نیز خبر خودکشی پسربچه دبستانی دیگری که با حلق آویز کردن خود 
با روسری از میله بارفیکس، جان باخته بود، در کنار خبر خودکشی شوان قرار 

گرفت. این اتفاق که در محله خلیج فارس تهران رخ داد قربانی اش دانش آموز 
کالس پنجم ابتدائی بود. زنجیرۀ این خودکشی ها در روستا ها و شهرستان ها 
و تهران ادامه یافته است: فرشاِد 14 ساله با طنابی متصل به پنکه سقفی اتاق، 
خودش را حلق آویز کرد. کسی نمیداند این کودک مدرسه ای چرا اینکار را کرده 
است. تنها گمانها در مورد مرگ او در نامه مکتوبی قرار دارد که پس از مرگ در 

دستان او پیدا کردند و ... «. 
خودکشی کودکان در همه جای دنیا وجود داشته و دارد. »طبق آمار سازمان 

بهداشت جهانی، ساالنه بیش از پنج میلیون نفر در جهان اقدام به خودکشی 
می کنند که تقریبا پانصد هزار مورد آن منجر به مرگ می شود. بخشی از این 

قربانیان کودکان هستتند. ایران در میان 49 کشور، رتبه چهل و سوم را در مورد 
نرخ خودکشی به خود اختصاص داده بود، اما به دلیل افزایش میزان خودکشی 

موقعیت و رتبه ایران تغییر کرده است.« 
»به طور متوسط ساالنه 3216 نفر اقدام به خودکشی می کنند. به طور تقریبی 

در سال، از هر صد هزار نفر، شش نفر اقدام به خودکشی می کنند، و 62 درصد از 
کسانی که دست به چنین کاری می زنند می میرند«. 

»بر اساس یک گزارش سازمان پزشکی قانونی، از زمستان ۱۳۸۸ تا زمستان 
۱۳۸۹ در ایران جسد ۳۵۱۳ نفر که گفته میشود خودکشی کرده اند برای 

بررسی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است )به طور متوسط روزانه ۱۰ 
نفر(. »آمار پزشکی قانونی ایران نشان میدهد که بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱، 
بیش از ۳۰ هزار نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده اند. سازمان 
پزشکی قانونی ایران سال ۱۳۹۲ اعالم کرد که شمار خودکشیها در این کشور 

طی ۹ ماهه ابتدای این سال نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۱۴ 
درصد افزایش یافته است. رئیس سازمان پزشکی قانونی در اینباره گفت: 
»متأسفانه میزان خودکشی در کشور افزایش یافته و آمار مربوط در این 

زمینه بسیار نگران کننده است. در سال ۹۲ خودکشی های منجر به مرگ به 
چهار هزار و ۵۵ نفر رسیده و این آمار نشان میدهد که سالمت روانی جامعه 

مطلوب نیست.« »سال 92 هر روز بیش از 11 نفر در کشور مرگ مشکوک 
به خودکشی داشته اند. بر اساس آمار اعالم شده از سوی سازمان پزشکی 

قانونی کشور ظرف 9 ماه سه هزار و 125 نفر خودکشی کرده اند. از میان 
این افراد 982 نفر زن و دو هزار و 143 نفر مرد بوده اند. بر همین اساس در 
مدت مشابه سال 91 نیز دو هزار و 740 نفر به علت آنچه پزشکی قانونی آن 

را خودکشی تشخیص داده بود، جان خود را از دست داده اند.« 
»میزان اقدام به خودکشی از حدود سه در هر صدهزار نفر جمعیت در سال 

۱۳۶۳ به شش در هر صد هزار نفر در سال ۱۳۸۳ و سپس به شش و نیم در 
صدهزار نفر جمعیت در سال ۱۳۸۶ رسید. به عالوه در برخی شهرهای کشور میزان 

خودکشی سالهاست از مرز هشدار گذشته و تا سرحد جوامعی با نرخ باالی 
خودکشی رسیده است. بیشترین میزان افزایش تعداد خودکشی در جمعیت ۲۵ تا ۳۴ 

سال گزارش شده است«. 
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»بنا به برخی تخمینها ساالنه ۶۰ هزار نفر ایرانی اقدام به خودکشی میکنند. این 
تخمین با توجه به افزایش آمار افسردگیها و اختالالت روانی، که به بیش از 

بیست میلیون نفررسیده، تخمین پایینی بوده و افزایش یافته است.« 
هرچند ایران در بین کشورهای دنیا در زمینه خودکشى توسط برخى از ارائه 

دهندگان آمار رتبه 48 و برخى دیگر رتبه 58 را دارد، اما با توجه به وضعیت نظام 
آماری و مالحظات سیاسی و مذهبی آمار اعالم شده دقیق نیست، تعداد اقدام 
کنندگان به خودکشی در برخی از بیمارستان ها و درمانگاه ها علت مراجعه شان 
خودکشی ذکر نمی شود. بسیاری از خانواده ها به ویژه در روستاها و شهرهای 

کوچک نمیخواهند علت مرگ عزیزان شان خودکشی اعالم شود، چرا که بسیاری 
از خانوادها خودکشی افراد خانواده را نشانه بی آبرویی و مایه سر افکندگی 

دانسته و از اعالم نوع مرگ خودداری می کنند.« 
در این آمارها خبری از خودکشی کودکان وجود ندارد. فقدان اطالع رسانی و کتمان 

رخداد ها سبب شده اند تا میزان خودکشی کودکان نادیده انگاشته شود. آمار های 
تفکیکی نه فقط درباره خودکشی کودکان و نوجوانان، در مورد اقلیتهای جنسیتی، قومی 
و مذهبی، زنان، کارگران، دانشجویان، و یا در میان روستائیان به طور دقیق وجود ندارد. 

بررسیهایی تفکیکی استانی از سوی برخی پژوهشگران و محافل غیر حکومتی صورت 
گرفته است اما کافی و کامل نیستند. برای نمونه ایالم را دارای باالترین آمار خودکشی 

و استان سمنان را پایینترین شاخص خودکشی »موفق« اعالم کرده اند. 
به گفته صاحب نظران آمار خودکشی در کودکان و نوجوانان و دانشجویان در 
ایران رو به افزایش است،« در جهان آمار خودکشی زنان افزایش مییابد و در 

حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است. رتبه های اول و دوم را در 
زمینه روند افزایش تعداد خودکشی و پیشی گرفتن از دیگران کشورهای چین 

و هندوستان دارند و ایران در مقام سوم قرارگرفته است«، » لیتوانی در رابطه با 
میزان خودکشی رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داده است ». در کلیه 

کشورهای دنیا در برابر هر سه مرد که در اثر خودکشی میمیرند، یک زن از این 
طریق جان خود را از دست میدهد. زنان بیش از سه برابر مردان اقدام به از بین 

بردن خود میکنند، هرچند مرگ در اثر این اقدام در میان مردان بیشتر از زنان 
است، مردان کمتر از زنان دست به خودکشی میزنند، اما خودکشی منجر به مرگ 

بین آنان سه برابر زنان است.« 
علل خودکشی کودکان 

در بروز خودکشی کودکان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و بیماری 
های روانی و جسمانی نقش دارند، به همین خاطر سیاست گذاری ها و رفتار 

اجتماعی حکومت اسالمی را در بروز و افزایش میزان خودکشی نمی توان نادیده 
گرفت. افزایش میزان خودکشی کودکان درحکومت اسالمی برای این گروه سنی 

تهدیدآمیز و نگران کننده است. 
علل خودکشی کودکان کدامند و چرا افراد کم سن و سال که هنوز معنا و مفهوم 

مرگ را نمی دانند و پای به عرصه فعالیت ها و مسؤلیت های اجتماعی نگذاشته اند 
به خودکشی فکر می کنند و خودکشی را آخرین و تنها راه حل مسائل و مشکالت 

خود می دانند؟ برخی از علت ها این ها هستند: 
بحران های خانوادگی )درگیری های میان والدین، از دست دادن والدین و طالق(، 

ابتالی والدین به اختالل های روانی و اعتیاد، آزارهای روانی )تحقیر یا مسخره 
کردن(، آزارهای فیزیکی یا جسمی، آزار و سوء استفاده جنسی، خودکشی در 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  307 

میان اقوام و دوستان و افراد مورد عالقه کودکان )ورزشکاران و هنرمندان(، 
مشکالت در محیط تحصیلی همچون بدرفتاری در مدارس و فرهنگ قلدرمنشی و 

آزار کم ساالن و ضعیفان و زیردستان )bully(، عدم موفقیت در تحصیل، بیگانگی 
اجتماعی، بیماری هائی همچون افسردگی، اختالل دو قطبی )افسردگی - شیدایی(، 

اسکیزوفرنی و ...  استرس های ناشی از تغییرات جسمی و روانی در ارتباط با 
بلوغ جنسی و جهت گیری جنسی نامشخص به ویژه در ایران )همچون دو جنس 

گرایی یا هم جنس گرایی(. 
»شاهد خودکشی بودن« به ویژه شاهد خودکشی یکی از افراد خانواده بودن، 

مشاهده ی اعمال خشونت و اعدام در مال عام، و انتشار عکس ها و فیلم های 
مربوط به اعدام نقش بزرگی در افزایش خودکشی میان کودکان داشته است. 
رفتار خشونت آمیز و یا شاهد رفتار خشونت آمیز بودن زمینه خود تخریبی یا 
خودکشی را مهیا می کند. کودکانی که در جنگ حضور داشتند برای اقدام به 

خودکشی مستعد ترند. 
اسعد خضری، فرماندار شهرستان اشنویه در باره خودکشی شوان اظهار داشت: 

این کودک دو روز قبل از واقعه فیلمی میبیند که صحنه اعدام داشته و 
در طول دو روز این طنابی که خودش را سرانجام با آن حلق آویز میکند در 

دستانش بوده و این حرف را مادرش تأیید میکند.« محمدپور مدیرکل روابط 
عمومی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی میگوید: » این حادثه خارج 

از محدوده آموزش و پرورش و در خانه دانش آموز رخ داده است و هیچ 
ربطی به آموزش و پرورش ندارد. این کودک با دیدن یک فیلم دست به 

اقدامی هیجانی زده است«. 
از دیگرعوامل خودکشی در حکومت اسالمی تربیت پادگانی درخانواده ها و 

مدارس و جامعه است: »خانواده ها و مدیران و معلمان در مدارس با تربیت 
پادگانی و ویران گر خود خالء وحشتناکی در ذهن کودک و نوجوان به وجود 

می آورند و به مرور جامعه را به ورشکستگی روانی مبتال می کنند تا به بحران 
برسد.« روش های انضباطی و »قانونی« در مدارس زمینه ساز ایجاد فکر 

خودکشی در میان دانش آموزان است.« مدارس به قدری در یک سری مسایل 
افراط می کنند که حس خطر و خستگی در بین بچه ها تقویت می شود. یافته 
ها نشان می دهند نزدیک به ۷۰درصد بچه ها هنگام حضور در مدرسه دلواپس 

هستند«، مدارسی که آموزشگاه خشونت در قالب تقدیس شهادت و جهاد و 
تنفر و تبعیض شده اند. 

افسردگی یکی ازعلت های مهم بروز فکر و اقدام به خودکشی در کودکان است، 
تنهایی و بریدگی و ازبین رفتن همبستگی با اطرافیان و کاهش شور و نشاط 
زمینه ساز خودکشی در کودکان و نوجوانان هستند. فضای مذهبی، پلیسی و 

پادگانی و خبر چینی در مدارس، فشار های روانی و ذهنی با تدریس درس هائی 
که با روحیه کودکانه همخوانی ندارد، ایجاد رقابت های تخریبی، تهدید، تحقیر 

و تنبیه در سوق کودک به سوی اختالل های روانی و رفتاری نقش تسریع کننده 
و کمک کننده دارد. کودکی که در بین همکالسی هایش به طور مکرر تحقیر 
و تمسخر می شود به تدریج اعتماد به نفس خود را از دست میدهد. یأس و 
نومیدی در کنار اضطراب و احساس عدم امنیت همراه با حس تحقیر در نگاه 

قربانی مرگ اجتماعی جلوه می کند، و قربانی تفاوتی میان این نوع مرک و حذف 
فیزیکی خود نمی بیند. 
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خودکشی کودکان و جنایِت اعدام در مالعام
کودکان در حکومت اسالمی شاهدان اجرای حکم اعدام و به درآویختن 

محکومین بوده اند. برخی از این کودکان را خانواده های مقتول و قاتل به صحنه 
اعدام آورده اند و برخی دیگر به این دلیل که حکم در محلهای مسکونی انجام 

شده، شاهدان اجرای حکم اعدام بوده اند. تماشای مراسم اعدام آسیبهای جبران 
ناپذیر ذهنی )روانی( به کودکان خواهد زد و روحیه آنها را جریحه دارخواهد کرد. 

جان کندن بر طناب دار و نوع خشونتی که کودک برای نخستین بار میبیند، و نیز 
شور واشتیاق تماشای صحنه اعدام توسط بزرگساالن تصاویری ماندگار بر»لوح 

سفید« ذهن کودک نقش خواهند زد، بیش از آنکه و آنچه چرائی جرم و جنایت 
و عبرت آموزی دیدن صحنه مراسم اعدام نقش بنشانند. 

»کودکان نابالغ هنوز درک درستی از قانون و اجرای مجازات ندارند و ممکن است 
در آینده دست به رفتارهای خشونت آمیز بزنند. من خودم از نزدیک با کودکی 
آشنا شده ام که بعد از دیدن صحنه اعدام بارها عروسکهای خود را حلق آویز 
کرده و کابوسهای شبانه وحشتناکی دارد«. بسیاری ازکودکانی که شاهد صحنٔه 

اعدام در محله خود بودند، ازمحله خود میترسند: 
»آنها دچار ترس و وحشت از محله خودشان شده بودند چرا که تا مدتها 

نتوانسته بودند صحنه مرگ آن مجرم را در محله خودشان فراموش کنند.« ترس 
و وحشت اعدام در مالعام را به راحتی میتوان درذهن کودکان و افراد کم سن و 
سال حاضر در مراسم اعدام مشاهده کرد. این کودکان و جوانان شاید در ظاهر 

دچار آسیب روحی نشوند ولی این رویداد در ذهن آنان به جا میماند و آسیبهای 
روحی شدیدی در بلند مدت بر آنها وارد میشود.«

دیده شده است کودکانی که شاهد مراسم اعدام بوده اند و یا فیلم و تصویر صحنه 
های اعدام را دیده اند فراتر از اعدام عروسکهای شان، جان همبازی خود را نیز با 

»اعدام بازی« واقعی گرفته اند: 
»مهران و چند نفر از همبازی هایش تصمیم میگیرند صحنه اعدامی را که چند 

روز قبل در شهر کوچکشان دیده بودند در عالم بازیهای کودکانه تکرار کنند؛ 
»بازی اعدام«، این بازی اما منجر به مرگ مهران هشت ساله میشود. وبسایت 

کردپا در توضیح بیشتر این خبر نوشته: مهران یوسفی و همبازیهایش اهل 
روستای کالش لولم شهرستان جوانرود بوده و خواستهاند صحنه اعدام »رئوف 

مصطفایی« یکی از اهالی همان شهرستان را بازسازی کنند اما منجر به مرگ این 
کودک هشت ساله شده است.« 
نشانه های هشدار دهنده

حدود 35 درصد از جمعیت فعلی کشور بین سنین ۱۵ تا ۲۰ سال هستند، و 
تعداد کودکان نیز درصد باالئی را تشکیل می دهند. مهاجرت از روستا نیز سبب 

شده است که حدود ۶۸ درصد از جمعیت کل کشور در شهرها زندگی کنند. 
افزایش مهاجرت، مشکالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، افزایش فقر و 

بیکاری و نابرابری، و ناهنجاری های گونه گون برمیزان خودکشی در میان کودکان 
و نوجوانان افزوده است. 

شناخت نشانه های هشدار دهنده ی فکر و اقدام به خودکشی می توانند سبب 
پیشگیری از بروز بسیاری از خودکشی ها شوند، برخی از مهم ترین نشانه ها این 

ها هستند: 
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درباره خودکشی و مرگ حرف زدن، تهدید به انجام عمِل خودکشی، تمایل نشان 
دادن به مرگ و ُمردن، سخن گفتن در باره فرار از خانه، بازتاب نومیدی و 

افسردگی در نوشته ها و نقاشی ها، شاهد خودکشی و اعدام بودن، بی توجهی 
کودک به هر آنچه در اطراف اش می گذرد، بی توجهی به لباس و نظافت و 

ظاهر شخصی، بخشیدن پول و وسائل شخصی، دور نگه داشتن خود از خانواده و 
دوستان، سریع خشمگین شدن همراه با رفتارهای پرخاشگرانه و خصمانه، کاهش 
فعالیت و از دست دادن انگیزه در رابطه با دیدار افراد خانواده و دوستان، کاهش 
شور و شادی، نوسانات در ُخلق و خوی )mood( و تغییر از حالت شاد و پر تحرک 

به حالت اندوه و سکوت و سکون و کم حرفی، خجالتی و گوشه گیری شدن، 
غمگین شدن، از دست دادن تمرکز، تغییر در عادت خوردن )بی اشتهایی یا ُپر 
خوری( و خوابیدن )کم خوابی و خوابیدن بیش از اندازه(، شکایت از احساس 

بیماری، سردرد، دردی مبهم در نقاط مختلف بدن بدون علت فیزیکی و جسمی، 
احساس و اظهار گناه و تقصیر کردن. افزایش اضطراب )ناخن خوردن، مکیدن 

انگشت، شب ادراری و  ... (، عالئم جسمی اضطراب )تپش قلب، لرزش دست، 
سرخی گونه ها و  ... ( فرافکنی گفتار و رفتار خود به دیگران، خود را سرزنش 
کردن، رفتارهای خطرناک کردن همچون رانندگی بی مالحظه و با سرعت، رفتار 

مخرب و غیبت های مکرر از مدرسه و  ... 
آموزش

به کودکان و نوجوانان می باید آموزش داده شود که مشکالت و احساسات خود 
را با والدین و دوستان نزدیک و معلمان خویش در میان بگذارند. برقراری رابطه 
دوستانه و صمیمانه از سوی والدین اعتماد کودکان را برای بازگوئی احساس و 

خواست های شان سبب می شود. پدر و مادر و سایر افراد خانواده و دوستان در 
صورت مشاهده نشانه های افکار و یا اقدام به خودکشی باید سریعًا با پزشک و 

کادرهای بهداشتی و درمانی و نهادهای اجتماعی و خدماتی تماس بگیرند. بسیاری 
از کودکان خودکشی را بهترین راه حل مشکالت شان با خانواده، دوستان و مدرسه 

می پندارند. کودکی که خودکشی می کند معنای مرگ را نمی داند اکثر کودکان 
تصورشان از مرگ نوعی بازی یا جا به جائِی محل زندگی ست. این تفکر برای 

کودکان محدوده سنی تا 10 سال قابل تصور است. با افزایش سن مفهوم مرگ 
و تصور در مورد مرگ تغییر میکند. کودک هفت هشت ساله فکر میکند پس از 

خودکشی در محلی دیگر و به گونه ای دیگر به زندگی خود ادامه می دهد. 
کودکان راه های مختلفی برای خودکشی انتخاب می کنند. روشن است چرا حلق 

آویز کردن در میهن اسالم زده شایع تر شده است. در کشورهای دیگر پریدن 
جلوی وسائل نقلیه یا پرت کردن خود از پنجره و ساختمان های بلند شایع است. 

دور نگه داشتن وسائل و ابزار خودکشی از دسترس کودکان مستعد خودکشی 
)سالح های گرم و سرد، مواد سمی و داروهای کشنده( گاه در پیشگیری از بروز 

خودکشی نقش داشته است. 
باید به خانواده ها و مسؤالن مدارس آموزش داده شود که می توان مانع بروز افکار 

خودکشی شد و خودکشی قابل پیشگیری ست. بهیچوجه کودکان و نوجوانان را به 
خاطر داشتن چنین افکاری سرزنش نکنند. علت بروز فکرخودکشی را باید یافت و 

آن را برطرف کرد. نهادهای مختلف آموزشی و پرورشی وظیفه دارند راهکارهائی برای 
شناخت کودکان و نوجوانان مستعد به خودکشی و کمک به آن ها پیشنهاد و در نظر 
بگیرند. موارد کودک آزاری روانی، جسمی و جنسی در خانه و محله و مدرسه وجامعه 

می باید سریعا گزارش شود. تنبیه فیزیکی کودکان می باید جرم تلقی شود. 
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مواد »پیمان نامه حقوق کودک  »کنوانسیون جهانی حقوق کودک« می باید در 
مدارس و دانشگاه ها آموزش داده شوند، و به عنوان برنامه آموزشی رسانه ها 

تلقی شوند و به والدین، و به ویژه به رهبران حکومت اسالمی و مسؤالن مملکتی 
تفهیم شوند، تفهیم به حکومت گرانی که حتی به »حق الولد و حق الصغیر« 

امام زین العابدین شان هم عمل نکرده اند! 
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پدیده ی احمدی نژاد
افغانی، آذر ۱۳۹۹

احمدی نژاد پدیده ی غریب و هم هنگام آشنایی است. رفتار او در چشم بسیار 
کسان یادآور برخورد خشن و توهین آمیز یک جوانک بسیجی تفنگ به دست 
در برابر شهروندان محترمی است که چنان تحقیر میشوند که دیگر جهان را 

نمیفهمند. شان اجتماعیشان، ارج فرهنگیشان و منش و سلیقه یشان لگدکوب 
میشود، به زندگی خصوصیشان تجاوز میشود، و دستگاه تبلیغاتی مدام از در و 

دیوار جار میزند که باید شکرگزار باشند که در کشورشان این »معجزه ی هزاره ی 
سوم« رخ داده است. احمدی نژاد حاشیه را بسیج میکند تا مرکز قدرت را تقویت 
کند، مردم مستمند را به دنبال ماشین خود میدواند و آنان میدوند، در حالی که 
به عابران دیگر تنه میزنند و گرد و خاک میکنند. محمود احمدی نژاد از تبار آن 

سالطینی است که مدام در حال جهاد بوده اند. او خزانه ی مرکز را تهی میکند، تا 
سرحدات را نه آباد، بلکه از نو تصرف کند و به حلقه ی ارادت درآورد. او مهندس 

نظام است، اما نه از آن مهندسانی که در ابتدای حکومت اسالمی در خدمت 
مالها درآمدند تا سازندگی کنند و معجزه ی پیوند ایمان و تکنیک را به نمایش 
بگذارند. در ابتدا تکنیک در خدمت ایمان بود. در مورد احمدی نژاد، ایمان خود 

امری تکنیکی است. او رمالی است که داکتر-مهندس شده است. در ذهن او جن 
و اتم، معجزه و سانتریفوژ، معراج و موشک در کنار هم ردیف شده اند. احمدی 

نژاد به همه درس میدهد. او ختم روزگار است. در مجلس آخوندی هم درس 
دین میدهد. پیش لوطی هم عنتربازی میکند. 

احمدی نژاد ترکیبی از رذالت و ساده لوحی است. او مجموعه ای از بدترین 
خصلتهای فرهنگی ما را در خود جمع کرده، به این جهت بسی خودمانی جلوه 

میکند: دروغ میگوید و ای بسا صادقانه. غلو میکند، زرنگ است و تصور میکند 
هر جا کم آوردی، میتوانی از زرنگیات مایه بگذاری و جبران کنی. در وجود 

همه ی ما قدری احمدی نژاد وجود دارد و درست این آن بخشی است که وقتی با 
آزردگی از عقب ماندگیمان حرف میزنیم، از آن ابراز نفرت میکنیم. اما آن هنگام 
نیز که الف میزنیم و خودشیفته ایم، باز این وجه احمدی نژادی وجود ماست که 

نمود مییابد. احمدی نژاد تحقیر شده ای است که خود تحقیر میکند. سرشار از 
نفرت است، اما کرامت دارد. به موضوع نفرت اش که مینگرد، میپندارد مبعوث 

شده است تا او را از ضاللت نجات دهد. 
احمدی نژاد نماینده ی سنتی است جهش کرده به مدرنیت. او مظهر عقب 

ماندگی مدرن ما و مدرنیت عقب مانده ی ماست. او اعالم ورشکستگی فرهنگ 
است. احمدی نژاد نشان فقدان جدیت ماست. آن زمان که در قم گفت، هاله ی 

نور او را دربرگرفته، حق بود که حجج اسالم این حجت را جدی گیرند، عمامه 
بر زمین کوبند، سینه چاک کنند و لباس بر تن او بردرند تا تکه ای به قصد 

تبرک به چنگ آورند. آن زمان که از دستیابی به انرژی هسته ای در آشپزخانه 
سخن گفت، حق بود مكتب ها و دانشگاه ها تعطیل میشدند، حق بود بر سر 

در آموزش و پرورش مینوشتند »این خرابشده تا اطالع ثانوی تعطیل است« و 
آموزگاران از شرم رو نهان میکردند. احمدی نژاد از ماست. طرفداران او نیز هم 
والیتی های ما هستند. میان احمدی نژاد با گروهی از رهبران اپوزیسیون فرق 
چندانی نیست. در روشنفکری ایرانی هم نوعی احمدی نژادیسم وجود دارد، آن 

جایی که یاوه میگوید و در عین غیر جدی بودن، سخت جدی میشود. در وجود 
چپ افراطی ایران، از دیرباز احمدی نژادی رخنه کرده است منهای مذهب، یا 
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با مذهبی که گفتار و مناسک دیگری دارد. افسران لوسآنجلس همگی مقداری 
احمدینژاد در درون خود دارند. احمدینژاد نشان دهنده ی جنبه ی »مردمی« 

جمهوری اسالمی ایران است، جنبه ای که اکثر منتقدان آن نمیبینند، زیرا هنوز 
از انتقاد از دولت به انتقاد از جامعه نرسیده اند و از همدستیها و همسوی یهای 
دولت و جامعه غافل اند. اکنون همه چیز با تقلب و کودتا توضیح داده میشود. 

تقلبی صورت گرفته، که ابعاد آن را نمیدانیم. برای این که نیروی پوپولیسم 
فاشیستی دینی را نادیده نگیریم، الزم است همه ی تحلیلها را بر تقلب و کودتا 

بنا نکنیم. رای احمدی نژاد یک میلیون هم باشد، بایستی ریشه ی اجتماعی 
  g .فاشیسم دینی را جدی بگیریم

برگی از خاطرات ایرج پزشکزاد روزنامه نگار و نویسنده 
معروف

  من در کالس سوم دبستان که درس می خواندم بچه بسیار 
درسخوان و تر و تمیز و منظمی بودم .......

یک روز مدیر مدرسه ، من و سه - چهار دانش آموز دیگر که مثل 
من شیک و تر و تمیز بودند را صدا کرد پرونده مان را، زیر بغلمان 

گذاشت و از مدرسه اخراجمان کرد ........!! 
شب گریه کنان جریان را به پدرم گفتم ........ فردا صبح پدرم دستم 

را گرفت و به مدرسه برد و با عصبانیت از مدیر مدرسه علت اخراج مرا 
پرسید .......!! 

مدیر گفت ؛ چون بچه های این مدرسه همه به بیماری کچلی مبتال 
هستند از مرکز دستور داده اند برای اینکه بچه های سالم ، مبتال به 

کچلی نشوند هر چه بچه کچلی که در مدرسه هست اخراج کنیم 
!!.......

پدرم به مدیر گفت ؛ اما پسر من که کچل نیست ........!!
مدیر مدرسه گفت ؛ بله منم می دانم پسر شما کچل نیست اما اگر 

قرار بود کچل ها را از مدرسه اخراج کنیم باید دِر مدرسه را می بستیم 
 !!.......

این بود که چهار- پنج بچه ای که کچل نبودند را اخراج کردیم تا 
مدرسه تعطیل نشود .......!! 

حاال حکایت ِ مبارزه با فساد هم، مثل حکایت آقای پزشکزاد شده 
است .........حاال که نمی شود همه دزدها ورانت خوران و مختلسین را 
گرفت ویازندانی واخراج کرد !! پیشنهاد می کنم همین تعداد معدود 

افراد ِ سالم و غیر دزد را، از مملکت اخراج کنید !! تا هم مملکت 
یکدست شود و هم تعطیل نشود ........!! 
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بودجه سازمان ها و نهاد ها
صادق زیباکالم، اردیبهشت ۱۳۹۴

بسمه تعالی. جناب آقای دکتر علی مطهری. نماینده محترم مردم تهران و عضو 
کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی. 

با سالم و تحیات و طلب مغفرت برای روح پر فتوح ابوی ارجمندتان، اخیرا 
بودجه سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور در سال جاری را مطالعه می کردم و 
از آنجا که حضرتعالی عضو کمسیون فرهنگی مجلس هستید، یکی دو پرسش 
در خصوص این حجم هزینه فرهنگی برایم پیش آمده که انشااهلل ارشاد می 

فرمایید. بنده ارقام را از باالترین شروع کرده و بتدریج پایین آمده ام: 
۱- سازمان صدا و سیما ۱۱۴۰ میلیارد تومان. 

۲-سازمان بسیج مستضعفین ۱۰۳۵. 
۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ۷۷۰. 

۴- مرکزخدمات حوزه های علمیه قم ۵۲۸. 
۵- شورایعالی حوزه های علمیه ۳۲۹. 

۶- کمک به بازسازی عتبات عالیات ۳۱۳. 
۷ -کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی)جدول ۱۷(289. 

۸ -جامعه المصطفی العالمیه ۲۱۸. 
۹ -اجرای منشور توسعه فرهنگ قران ۲۰۰. 

۱۰ -شورای سیاستگزاری حوزه های علمیه خواهران ۱۹۳. 
۱۱ -سازمان تبلیغات اسالمی ۱۱۵. 

۱۲ -نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه ها ۱۰۲. 
۱۳ -دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ۹۲. 

۱۴ -کمک به آستانهای مقدس تحت نظر مقام معظم رهبری ۸۰. 
۱۵ -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۷۸. 

۱۶ -شورای برنامه ریزی ومدیریت حوزه های علمیه خراسان ۵۷. 
۱۷- موسسه نشر آثار امام)ره( ۵۷. 

۱۸ -دفترنمایندگی ولی فقیه درسپاه پاسداران ۵۶. 
۱۹ -شورای عالی انقالب فرهنگی ۵۰. 
۲۰ -احداث وتکمیل مساجدکشور۵۰. 

۲۱ -بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ۳۹. 
۲۲ -شورای سیاستگزاری ائمه جمعه ۳۷. 

۲۳ -مجمع جهانی اهلبیت ۳۶. 
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۲۴ -شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ۳۵. 
۲۵ -سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ۲۲. 

۲۶ -موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲۰. 
۲۷ -ستاد اقامه نماز ۱۹. 

۲۸ -سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ۱۲. 
۲۹ -بیمه هنرمندان )فعاالن قرآنی،مداحان وسایرهنرمندان( ۱۰. 

۳۰ -موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی ۸. 
۳۱ -کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی ۶. 

۳۲ -بنیاد سعدی ۶. 
۳۳ -وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی توسعه بازی های رایانه ۴. 

۳۵- شورایعالی انقالب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاه ها ۳. 
36-دانشگاه اهل بیت 3. 
جمع 6012 میلیارد تومان. 

جدول شماره ۱۷ شامل سازمانها و نهادهای فرهنگی متعددی می شود از جمله: 
موسسه فرهنگی بصیرت، موسسه فرهنگی تبیان، موسسه فرهنگی دارالحدیث، 

موسسه فرهنگی نسیم نور، کمک به موسسات فرهنگی و دینی همه استانها، 
کمک به فعالیت های فرهنگی مسجد جمکران، پژوهشگده علوم و فرهنگ 
اسالمی، سازمان مدارس معارف اسالمی، پژوهشکده باقرالعلوم، دانشگاه 

باقرالعلوم، دانشگاه امام صادق، بسیج دانش آموزان، جشنواره عمار، شورای 
سیاستگزاری ائمه جمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ...

همانطور که مالحظه می شود سهم وزارت ارشاد از این ۶۰۰۰ میلیارد تومان کمتر 
از ۱۳ درصد می باشد و ۸۷ درصد مابقی در اختیار نهاد ها، سازمان ها، بنیاد ها و 
ارگان هایی است که نه تنها کامال مستقل از مجوعه دولت قراردارند بلکه اساسا 
هیچ پاسخگویی نیز نه در قبال مجلس دارند و نه در قبال قوه مجریه. مع ذالک 

و علیرغم این واقعیات، منتقدین و مخالفین دولت آقای روحانی علی الدوام 
دولت و باالخص وزارت ارشاد را مورد مواخذه قرار می دهند که چرا وضعیت 

فرهنگی کشور اینگونه است؟ جالب است که حتی یکبار هم نشده که مخالفین 
دولت کوچکترین انتقاد و گالیه ایی نسبت به این سی، چهل تشکیالت دیگری 
که نزدیک به ۹۰درصد بودجه فرهنگی کشور را بخود اختصاص داده اند بنمایند. 

اما عرضم از نگارش این عریضه طرح زاویه دیگری از اختصاص بودجه ۶۰۰۰ 
میلیاردی برای امور فرهنگی می باشد. جنابعالی را نمی دانم اما من خودم وقتی 
ارقام خیلی زیاد می شوند ابعاد آن را دیگر درست ملتفت نمی شوم. به همین 
منظور و برای درک اینکه ۶۰۰۰ میلیارد تومان یعنی چقدر پول، آنرا با کل بودجه 

محیط زیست کشور برای سال جاری مقایسه نمودم. کل بودجه محیط زیست 
در سال ۹۴ رقم ۱۷۴ میلیارد تومان می باشد. یعنی بودجه فرهنگی مان نزدیک 
به چهل برابر بودجه محیط زیست مان است. نمی دانم در کشورهای دیگر این 
نسبت چگونه است. اما در ایران با این ۱۷۴ میلیارد تومان خانم ابتکار هم می 
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بایستی حقوق بیش از ۶۰۰۰ تن کارکنان محیط زیست را بپردازند، هم جلوی 
ریزگردها که از عراق و عربستان وارد خوزستان و مابقی کشور را می شوند را 

بگیرند، هم جلوی خشک شدن دریاچه اورمیه را بگیرند، هم تاالب انزلی که لجن 
زار شده را احیاء نمایند، هم یک دو جین تاالب و دریاچه های بزرگ و کوچک را 

که یا از بین رفته اند یا در شرف از بین رفتن هستند را نجات بدهند، هم حیات 
رو به انقراض وحش را جلوگیری کنند. عزیزان متوجه شدید بودجه ها به کجا 

g .می رود؟ تازه این مشتی است نمونه خروار
آدمها همان اندازه از مرگ ترس دارند که بچه ها از تاریکی: و   

همانطور که قصه و داستان ترس بچه ها را طبیعتا اضافه میکند 
ترس بزرگتر ها را هم اضافه میکند.

فرانسیس بیکن
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ما تربیت نشدیم!
رضا بابایی

تربیت ما بیش از این نبوده است که به بزرگترها احترام بگذاریم، کلمات زشت 
نگوییم، پیش دیگران پای خود را دراز نکنیم، حرفشنو باشیم، صبحها به همه 

سالم کنیم، دست و روی خود را با صابون بشوییم، لباس تمیز بپوشیم، دست 
در بینی نبریم و  ...

اما ساده ترین و ضروریترین مسائل زندگی را به ما یاد ندادند. 
کجا به ما آموختند که چگونه نفس بکشیم، چگونه اضطراب را از خود دور کنیم، 
موفقیت چیست، ازدواج برای حل چه مشکلی است، در مواجهه با مخالف چگونه 

رفتار کنیم  ... 
در کودکی به ما آموختند که چموش نباشیم، اما پرسشگری و آزاد اندیشی و 

شیوه های نقد را به ما نیاموختند. 
داگالس سیسیل نورث، اقتصاددان آمریکایی و برندۀ جایزۀ نوبل 

اقتصاد در سال ۱۹۹۳میگوید: »اگر میخواهید بدانید کشوری توسعه 
مییابد یا نه، سراغ صنایع و کارخانه های آن کشور نروید. اینها را به 

راحتی میتوان خرید یا دزدید یا کپی کرد. میتوان نفت فروخت و همۀ 
اینها را وارد کرد. برای اینکه بتوانید آیندۀ کشوری را پیشبینی کنید، 

بروید در دبستانها؛ ببینید آنجا چگونه بچه ها را آموزش میدهند. 
مهم نیست چه چیزی آموزش میدهند؛ ببینید چگونه آموزش 

میدهند. اگر کودکانشان را پرسشگر، خالق، صبور، نظم پذیر، خطرپذیر، 
اهل گفتگو و تعامل و برخوردار از روحیۀ مشارکت جمعی و همکاری 
گروهی تربیت میکنند، مطمئن باشید که آن کشور در چند قدمی 

توسعۀ پایدار و گسترده است.«
از »نفس کشیدن« تا »سفر کردن« تا »مهرورزی« به آموزش نیاز دارد. بخشی از 

سالمت روحی و جسمی ما در گرو »تنفس صحیح« است. 
آیا باید در جوانی یا میانسالی یا حتی پیری، گذرمان به یوگا بیفتد تا بفهمیم 

تنفس انواعی دارد و شکل صحیح آن چگونه است و چقدر مهم است؟!
به ما حتی نگاه کردن را نیاموختند. هیچ چیز به اندازۀ »نگاه« نیاز به آموزش 
و تربیت ندارد. کسی که بلد است چطور ببیند، در دنیایی دیگر زندگی میکند؛ 

دنیایی که بویی از آن به مشام بینندگان ناشی نرسیده است. 
هزار کیلومتر، از شهری به شهری دیگر میرویم و وقتی به خانه برمیگردیم، چند 
خط نمیتوانیم دربارۀ آنچه دیده ایم بنویسیم. چرا؟ چون در واقع »ندیده ایم«. 
همه چیز از جلو چشم ما گذشته است؛ مانند نسیمی که بر آهن وزیده است. 
جان راسکین، آموزگار بزرگ نگاه، در قرن نوزدهم میگفت: »اگر دست من بود، 

درس طراحی را در همۀ مدارس جهان اجباری میکردم تا بچه ها قبل از اینکه به 
نگاه های سرسری عادت کنند، درست نگاه کردن به اشیا را بیاموزند.«

میگفت: »کسی که به کالسهای طراحی میرود تا مجبور شود به طبیعت و 
پیرامون خود، بهتر و دقیقتر نگاه کند، هنرمندتر است از کسی که به طبیعت 

میرود تا در طراحی پیشرفت کند.«
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اگر در خانه یا مدرسه، یاد گرفته بودیم که چطور نگاه کنیم، چطور بشنویم و 
چطور بیندیشیم، انسانی دیگر بودیم. 

انسانی که نمیتواند از چشم و گوش و زبان خود درست استفاده کند، پا از غار 
بدویت بیرون نگذاشته است؛ اگرچه نقاشیهای غارنشینان نشان میدهد که آنان 

با »نگاه« بیگانه نبودند. 
من پدرانی را میشناسم که در آتش محبت فرزندانشان میسوزند و برای رفاه 

و آسایش آنان سر از پا نمیشناسند، اما تا دهۀ هفتاد یا هشتاد عمرشان 
ندانستند که فرزندانشان بیش از خانه و ماشین، به آغوش گرم او نیاز دارند و او 
باید آنان را لمس میکرد و میبوسید و دست محبت بر سر و روی آنان میکشید. 

بسیارند پدرانی که نمیدانند اگر همۀ دنیا را برای دخترشان فراهم کنند، به اندازۀ 
یکبار در آغوش گرفتن او و بوسیدن روی او، به او آرامش و اعتماد به نفس نمیدهد. 

در جامعه ای که از در و دیوار آن، سخن از حق و باطل میبارد، کسی به ما یاد 
نداد که چگونه از حق خود دفاع کنیم یا چگونه حق دیگران را مراعات کنیم 

و مسئلۀ »حق و باطل« را به حقوق افراد گره نزنیم. عجایب را در آسمانها 
میجوییم، ولی یکبار به شاخۀ درختی که جلو خانۀ ما مظلومانه قد کشیده است، 

خیره نشده ایم. 
نگاه کردن، شنیدن، گفتن، نفس کشیدن، راه رفتن، خوابیدن، سفر کردن، بازی، 
تفریح، مهرورزی، عاشقی، زناشویی و اعتراض، بیشتر از امال و انشا نیاز به معلم 

  g .و آموزش دارند
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 پرسش ها در خصوص اختیارات ولی فقیه
و پاسخ های مصباح یزدی

پایگاه اطالع رسانی مصباح یزدی

 س: آیا والیت فقیه مستقیما توسط مردم انتخاب می شود؟                             
ج: بدلیل اینکه عقل مردم قاصر از پی بردن به فقیه افقه، اعدل، اعلم و اتقی 
می باشد، ولی فقیه بصورت غیر مستقیم و از طریق مجتهدین تایید شده از 

طرف شورای نگهبان انتخاب می شود و لذا بصورت انتخاب غیر مستقیم مردم 
می باشد. البته اینها همه ظواهر امر است و اال انتخاب مستقیما توسط خداوند 

تبارک و تعالی انجام می شود و اوست که دلهای مجتهدین مجلس خبرگان را 
بسوی ولی فقیه می گرداند  .                            

س: آیا والیت فقیه محدودیت زمانی دارد )مثال چهار یا پنج سال( یا مادام العمر   
 است؟                           

ج: بدلیل اینکه ولی فقیه نایب امام معصوم و منتخب و منصوب از طرف 
خداوند تبارک و تعالی است، نامحدود و مادام العمر است  .                            

 س: آیا ولی فقیه در مقابل سایرین پاسخگوست؟                             
ج: خیر، ایشان فقط در مقابل خداوند تبارک و تعالی پاسخگوست و در مقابل 

سایر افراد غیر پاسخ گوست  .                            
 س:آیا ولی فقیه برای مردم عادی نقد شدنی است؟                             

ج: خیر همانگونه که عنوان شد عقل مردم عادی، قاصر از ورود به این مسائل 
است و اساسا مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند  .                            

 س: آیا ولی فقیه از طرف سایر فقها نقد شدنی است؟                             
ج: خیر، سایر فقها حق دخالت در حکومت را از حیث اینکه فقیه هستند ندارند 
و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند، لذا موضع سایر فقها و حتی مراجع نیز 
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اطاعت است و ولی فقیه برای فقها نیز مثل سایرمردم غیر قابل نقد است  .                            
 س: آیا اعضا مجلس خبرگان رهبری یا رئیس آن میتوانند از رهبری سئوال نمایند؟                             
ج: مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای والیت است ولی در 
ادامه کار هر گونه نظارت به هر صورت باطل است و حتی نوشتن نامه به ایشان 
حرمت شکنی محسوب می شود چون همانگونه که گفته شد از ایشان نباید در 

مورد اعمالشان سئوال کرد  .                            
نمونه این حرمت شکنی نامه اخیر آقای رفسنجانی )رئیس مجلس خبرگان 

رهبری( به مقام معظم رهبری بود، که شاهد بی پاسخ گذاشتن نامه از طرف 
مقام والیت بوده ایم که خود بهترین جواب است  .                            

 س: اختیارات مقام عظمای والیت محدود است یا نامحدود؟                             
ج: مقام عظمای والیت دارای اختیارات نامحدود است و می توانند در زمانی که 

الزم می بینند حتی واجبات شرعی مثل حج را نیز برای مدت محدود تعطیل کنند 
تا چه رسد به تصمیمات جزئی تر از قبیل عزل و نصب مقامات و ....  

س: آیا اختیارات مقام عظمای والیت به مکان خاصی )مثال یک کشور خاص(   
 محدود می شود؟                           

ج: خیر، اختیارات مقام عظمای والیت هیچ قید مکانی ندارد و ایشان ولی امر 
مسلمین جهان هستند  .                            

 س: آیا قانون اساسی قیدی برای اختیارات مقام والیت محسوب می شود؟                             
توضیح اینکه دریافتیم که اختیارات مقام عظمای والیت در قید مکان و زمان 

خاص نیست، حال در خصوص قوانین وضع شده از طرف بشر )مثل قانون 
اساسی( چطور؟

ج: خیر، آنچه در قانون اساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای والیت آمده 
صرفا نمونه و کف اختیارات است و نه سقف آن و همانگونه که از عنوان والیت 
مطلقه مشخص است، این والیت، مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمی گنجد 

و اال مطلقه نبود  .                            
س: با توجه به دستور و تاکید قرآن کریم مبنی بر مشورت، آیا شورای فقها میتواند   

 گزینه دیگری باشد؟                           
ج: خیر، والیت در ادامه رسالت و امامت بوده و در هر زمان مجرای فیض و 

عنایت الهی واحد است و لذا شورای فقها باطل است  .                            
 س: موضع ما در مقابل اوامر ایشان چه باید باشد؟                             

ج: چون ایشان نایب امام زمان )عج( می باشند، موضع مردم عادی ما در قبال 
والیت مطلقه، باید اطاعت مطلقه باشد و تفکر و سئوال در مورد عملکرد ایشان 

 g.از وساوس شیطان است که باید به خداوند متعال پناه برد

دین در انسان نه عالقه بلکه تنفر به همنوع ایجاد مى کند.
جاناتان سویفت
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کسوف
نویسنده نامعلوم

سی و چند سال پیش - در همان نخستین روز های انقالب - یک روز گذارم به 
دانشگاه تبریز افتاده بود. در دانشکده ادبیات نمایشگاهی بود از نشریات زمان 

انقالب مشروطیت. در میان این نشریات چشمم به کاریکاتوری افتاد از روزنامه 
مال نصر الدین. در این کاریکاتور با خطوطی ساده و ابتدایی چگونگی پیدایش 

کسوف )خورشید گرفتگی( به تصویر کشیده بود اما بجای آنکه کره ماه حد 
فاصل خورشید و زمین قرار گرفته باشد یک »عمامه« جانشین آن شده بود. 

من با دیدن این کاریکاتور با خودم گفتم: یعنی با این انقالبی که ما کرده ایم 
شاهد چنین کسوفی خواهیم بود؟ و طولی نکشید که نه تنها پاسخ پرسشم را 
یافتم بلکه به این باور رسیدم که مادام که ما بر بام اوهام و خرافات نشسته 

ایم این کسوف ها را پایانی نخواهد بود. 
جلیل محمد قلی زاده بنیانگزار روزنامه مال نصرالدین ؛ بیش از یکصد سال پیش 
وضعیت امروز ما را پیش بینی کرده بود. او بسال 1908 میالدی در همین روزنامه 

چنین نوشت: »اگر با این نیروی مخرب جامعه و تاریخ کهن- یعنی مالیان- 
تسویه حساب نشود خواه انقالب مشروطه بشود یا نشود این »میکرب ها« 

میمانند و من می ترسم در آینده نزدیکی چشم باز کنید و ببینید »هشتصد مال 
یکجا خلق شده«، مال همه امور مملکت را بدست گرفته »همه ثروت شما را بر 
باد داده« وشما را به امان خدا سپرده و افسارتان را به بیگانگان رها کرده. )به 

نقل از روزنامه مال نصرالدین -شماره 25-بتاریخ 1908 میالدی(. 
جلیل محمد قلی زاده با احاطه به 
روان توده های مذهبی و اشراف 

به مطامع گسترده دستار بندان از 
نقش تاریخی مالیان در اندیشه 
کشی آگاهان زمانه با خبر بود و 
میدانست که در قرون گذشته 
خیل اندیشمندان و متفکران به 

حکم تکفیر مالیان سر دار رفته اند 
و میدانست که با مباشرت همین 

باصطالح پیشوایان دینی رواج خرافه 
و اوهام به چنان قدرتی رسیده که 

ذهنیت جامعه از معنویت تهی 
شده و خرافه سر تا پای جامعه را در 

نوردیده است. 
ما اگر تاریخ انقالب مشروطیت را به 
درستی خوانده بودیم اگر با اندیشه 

های شیخ فضل اهلل نوری و مشروعه 
خواهان آشنا بودیم این چنین 

مملکت خود را نابود نمی کردیم. آیا 
گرفتار خمینی وخامنه ای میشدیم؟ 

g
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غول وقتی كه از چاه در میآید
غالمحسین ساعدی، دیدار با کروکودیل

وقتی آقای خمینی وارد ایران شد، كانون نویسندگان ایران به دیدن ایشان 
رفت كه راجع به مطبوعات و این مسائل صحبت بكنند. من هم جزو آن هیأت 
رفتم. به نظر من خیلی كار خوبی كردیم كه رفتیم. غول را وقتی كه از چاه در 
میآید اگر نبینی و راجع به آن حرف بزنی، فایده ندارد. دیدن خمینی برای من 

جالب بود. قضیه از این قرار بود كه سانسور و اینها دوباره پا گرفته بود و كانون 
نویسندگان تصمیم گرفت كه اندكی برود و به خود حضرت بگوید كه: »دایی، ما 

هستیم ها«. آن وقت نشستیم به نوشتن یك متن. یك عده جمع شدند و اینها 
و فالن. گفتیم نه، برویم و به او بگوییم، االن دستگاه دارد دست او میافتد. 

یك متنی تهیه شد كه به نظر من متن خوبی هم بود. بعدش تلفن زدند كه شما 
میتوانید بیایید، آقا اصاًل منتظر شماست. مثاًل سیمین دانشور بود، من بودم، 

سیاوش كسرایی بود، جواد مجابی بود، باقر پرهام، شانزده/ هفده نفر بودیم. 
جعفر كوشآبادی بود. قرار شد متن را باقر پرهام بخواند. تنها زنی كه با ما بود 

خانم ]سیمین[ دانشور بود. ایشان یك روسری داشتند و این شیخ هی میگفت 
كه این روسری را یك كمی بكش باال مثال صورتتان را بپوشاند. اولین آدمی كه 

دوید و دو زانو نشست جلو خمینی ]سیاوش[ كسرایی بود. آقا گفت: بسم اهلل. 
من متشكرم. این انقالب فایده اش این بود كه ما طلبه ها با شما نویسندگان 

و اینها نزدیك شدیم. آخرش هم گفت كه: »و شما مجبورید فقط راجع به اسالم 
بنویسید. اسالم مهم است. آن چیزی كه مهم است اسالم است. از حاال به 

بعد راجع به اسالم«. یعنی ما را سنگ روی یخ كرد. خیلی راحت. ما رفته بودیم 
g .بگوییم كه سانسور نباشد، اصاًل برای ما تكلیف روشن كرد

  



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  322 

مجازاِت روزه خواران به دست روزه داران. 
محمد جواد اکبرین، خرداد 1396 )به مناسبت خبر شالق و جزای ۲۰ روزه خوار در قزوین(

در بنای حقوقی، روزه خواری نه تنها در اسالم مجازات ندارد بلكه در قانون 
مجازات اسالمى هم ندارد و استناد به قانون مجازات در این زمینه به كلى غلط 

است؛ زیرا ماده ۶۳۸ قانون مجازات مىگوید »هرکس علنا در انظار عمومی و 
معابر تظاهر به عمل حرامی نماید«. ولى روزه خوارى اصال عمل حرام نیست كه 

تظاهر به آن مجازات داشته باشد، زیرا روزه خوارى در خود قرآن هم مجاز شمرده 
شده براى كسى كه توانایىاش را ندارد یا عذرى دارد. پس كسى كه تظاهر به 

روزه خوارى میكند تظاهر به عمل مجاز كرده نه عمل حرام. ممكن است بگویند 
از كجا معلوم متظاهران به روزه خوارى عذر داشته باشند؛ اینجا حكومت مجبور 

میشود پس از بازداشت، هم در توانایى جسمى و پرونده هاى پزشكى مردم 
تجسس كند هم در عقاید آنها كه این تجسس هم در قانون جمهورى اسالمى 

ممنوع است هم در اخالق و ُعرف. در واقع تكرار همان كار بیهوده و غیرقانونى و 
غیر شرعى است كه گشت ارشاد مرتكب مى شود در نسبت میان زن و مردى كه 

با هم اند و تجسس مىكند ببیند آنها با هم نسبت شرعى دارند یا نه. 
تعبیراتی چون »تظاهر، عمل حرام و جرم« قابل تفسیرند و انطباق آن بر روزه 

خواری کامال بستگی به کسی دارد که پشت میز صدور حکم نشسته است!
به لحاظ فقهی هم هیچ سند قابل اعتماد و موّجهی برای مجازات تظاهر به روزه خواری در مأل 
عام وجود ندارد. هیچ جا هم اثبات نشده که پیامبر و ائمه چنین کاری را مجازات کرده باشند. 
و اما مبنای دینی: در آیه ى وجوب روزه آمده »لعلكم تتقون« یعنى راهى است براى 

باال بردن توان معنوى انسان و ایمانش كه از آن تعبیر به »تقوى« شده؛ به محض 
اینكه پاى معنویت و ایمان به میان میآید عنصر »اختیار« اهمیت پیدا میكند؛ 

معنویت و ایماِن اجبارى نداریم، حكومت اسالمی حداكثر كارى كه مجاز است انجام 
دهد بسترسازى براى دیندارى و زندگِی مؤمنانه است و نه اجبار آن. 

در غیر این صورت، حكومت اسالمى امرى مىشود پارادوكسیكال، زیرا حكومت یعنى قانون، 
و قانون یعنى اجباِر مشروع، و هر شهروندى موظف است حتى به اجبار و اكراه هم كه 

شده به قانون تن دهد وگرنه مجازات میشود. پس ذات حكومت و قانون، نوعى اجبار در 
آن نهفته است اما ذات دین، اكراه پذیر نیست زیرا به گواهى آیه ى 256 سوره ى بقره، 

نه در ذات دین اكراه و اجبار راه دارد نه در التزام به احكام آن. 
در نتیجه حكومت اسالمى به شیوه ى جارى در ایران، یعنى اجباِر امرى كه 

اجبارى نیست و این تناقض، هم در اجبار روزه خود را نشان مى دهد هم در 
اجبار سایر احكام اسالم. بماند كه شهرونداِن یك حكومت، متكثر و متنوع اند و 

g .لزوما همه مسلمان نیستند
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برسی ابعاد ماه رمضان و روزه داری
رضا ادبیان

اگر کسی در ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعی و از روی عمد در مالء عام روزه 
خواری کند، در صورتی که نزد حاکم شرع ثابت شود، در مرتبه اول و دوم او را 
مجازات می کند. اگر باز هم به بی حرمتی نسبت به ماه رمضان ادامه دهد، در 
مرتبه سوم یا در مرتبه چهارم با اختالفی که در بین فقها وجود دارد اعدام می 

شود. )العروة الوثقى )سید یزدی(، ج  دوم ص ۱۶۷(. 
روزه خوردنش حرام است و قضا و کفاره و مجازات دنیوی و اخروی دارد ایا جمله معروف 

الاکراه فی الدین که در سوره بقره ذکر شده است دچار خدشه و تناقض نمیشود؟!
حبس و شالق مجازات روزه خواری در مألعام

در قانون مجازات اسالمی به صراحت در رابطه با جرم روزه خواری صحبت نشده 
است، اما در ماده ۶۳۸ این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در 
انظار عمومی، جرم است و دادگاه ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد 

مرتکب را صادر میکنند. براساس قانون مجازات اسالمی، هر کس علنًا در انظار و 
اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا 

تا ۷۴ ضربه شالق محکوم خواهد شد. 
روزه چیست؟

بخشی از کردارهای دینی در برخی ادیان، مذاهب و مکاتب مانند اسالم، 
مسیحیت، یهودیت، بودیسم و بهائیت و جز آنها است. به معنای پرهیز 

از خوردن و یا آشامیدن از آداب مذهبی است که برای معتقدین به عنوان 
وسیله ای برای تقرب به خداوند، آمادگی برای مراسم مذهبی، پاالیش بدن 

در راستای درک امور معنوی و در نتیجه جایگاه نیازهای معنوی را اعتال 
بخشیده و خواسته های مادی را کوتاه مینمایند. افزایش اراده و کف نفس و 
نیز ایجاد حّس شفقت نسبت به نیازمندان از ارزشهای روزه به شمار میآیند. 
اما اشکال روزه داری در این ادیان بسیار متفاوت از یکدیگر است که ما نوع 

اسالمی ان را مدنظر داریم. 
تاثیر روزه بر سالمت بدن

۹۸ درصد بدن ما را اب تشکیل داده و تاثیرات مثبت روزه داری که از جانب 
پژوهش گران صورت میگیرد معموال با این پیش شرط است که اب برای بدن 

محدود نشود. 
طبق پژوهش گروهی از متخصصان قلب در بیمارستان آمریکایی دوبی روزه ماه 
رمضان تاثیر مثبت بر شاخص لیپید میگذارد و خطر ابتال به بیماریهای قلبی را 

کاهش میدهد. به گفته این گروه، LDL )چربی بد( به اندازه باالیی کاهش یافته 
و HDL )چربی خوب( افزایش مییابد. عالوه بر این طبق این پژوهش، روزه ماه 

رمضان کلسترول خون را کاهش میدهد. 
طبق تحقیقات محققان انستیتوی قلب مرکز پزشکی اینترمونتین، روزه )به 
معنی محدود کردن کالری و محدود نکردن آب( دقت شود » محدود نکردن 
اب« سبب کاهش ابتال به بیماری شریانهای کرونری و دیابت میشود، و در 
تولید هورمون رشد نیز تأثیر دارد. این هورمون از عضالت حفاظت و تعادل 

متابولیسمی را حفظ میکند، پاسخی که با روزه تحریک و تسریع میشود. 
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پروفسور بنجامین هورن مدیر این گروه تحقیقاتی معتقد است روزه گرفتن 
میتواند روزی به عنوان راه حلی برای پیشگیری از بیماری شریانهای کرونری و 

دیابت تجویز شود. 
)این نوع روزه داری در اسالم کاربردی ندارد و از فواید روزه داری اسالمی 

محسوب نمیشود(. 
گلوکز منبع اصلی تامین انرژی بدن است و برای سالمت مغز حیاتی است. 

هنگامی که بدن بیش از ۴ تا ۸ ساعت از دریافت گلوکز منع شود بدن به جای 
گلوکز از کبد ماده گلیکوژن که حالت ذخیرهای گلوکز است را استفاده میکند. 

در این وضعیت بدن بخشی از پروتین خود را نیز برای جبران کمبود سوخت 
مصرف میکند. این حالت تا حداکثر ۱۲ ساعت میتواند ادامه داشته باشد. پس 

از آن بدن از گلیکوژن موجود در عضالت استفاده میکند و تا چند روز از این 
منبع به دوام خود ادامه میدهد. اگر همچنان گلوکزی به بدن نرسد بدن در 

این هنگام به سوزاندن چربیهای بدن روی میآورد. بدن چربیها را به کتن تبدیل 
میکند و کتن به عنوان سوخت مغز تا رسیدن گلوکز استفاده میشود. 

اثرات سوء روزه داری 
نیاشامیدن آب به مدت طوالنی باعث خشکی دهان، تشنگی مفرط، سردرد، 

خستگی، سرگیجه، کاهش ادرار و غلیظتر شدن آن، ضعف ماهیچه، کاهش 
انعطاف پذیری پوست، گودی چشم، کاهش عرق، افزایش ضربان قلب، کاهش 

فشار خون، هذیان گویی، کاهش سطح هوشیاری، یبوست و سنگ کلیه می شود. 
از عوارض روزه اسالمی ضعف و افت فشار خون است و عالئم آن افزایش 

تعریق، ضعف، خستگی، کم شدن انرژی، سرگیجه به ویژه هنگام برخاستن، 
ظاهر رنگ پریده و احساس افتادن است که این عالئم بیشتر هنگام بعد از 

ظهر اتفاق میافتد. 
روزه موجب دفع بیشتر نسبت به حالت طبیعی هماتوکریت، کراتینین، سروم 

آلبومین، سروم اوره میشود، همچنین توانایی شناختی در طول زمان روزه کاهش 
یافته سردرد و بدخلقی نیز افزایش مییابد. گروهی از محققان کمبود خواب 

که به خاطر سحری رخ میدهد را بی تاثیر نمیدانند. همچنین میزان مراجعه به 
اورژانس در ماه رمضان به طرز قابل مالحظه ای میان مسلمانان افزایش مییابد. 

همچنین پژوهشی در الجزایر اشاره میکند که در روزهای عادی سال مردم در 
یک وعده مقادیر زیادی گوشت که کلسترین زیادی دارد ولی سبزیجات اندکی 
میخورند. این وضعیت در ماه رمضان به بیشترین حد خود میرسد، مردم برای 

بیش از ده ساعت در طول روز نمیخورند و نمیآشامند، و در بعد از ظهر بعد 
اش تا آن جا که بتوانند میخورند و میآشامند، و این منجر به غلیظ شدن صفرا 

میشود و محتماًل میزان ابتال به سنگ کیسه صفرا افزایش مییابد. 
پژوهشها نشان میدهد که میزان سروم کلسترول، تیروکسین و اسید اوره در 

خون به طرز قابل مالحظه ای افزایش مییابد. 
روزه در برخی از بیمارانی که دوز بیش از حدی از استامینوفن را مصرف میکنند 

میتواند موجب مسمومیتهای استامینوفنی شود. 
مصرف قرصهای ضدبارداری برای تاخیر در عادت ماهانه در ماه رمضان، به دلیل 
کاهش مقدار آب موجود در خون فرد، میتواند باعث لخته شدن خون در مغز 
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شود. عالوه بر روزه داری، نوشیدن آب کم و یا فعالیت زیاد که دفع بیشتر آب 
بدن را به همراه دارد، زمینه ساز خطر لخته شدن خون در مغز است. 

روزه داری در روزهای تابستان به دلیل طوالنی بودن روزها و گرمای هوا منجر به 
کاهش اهدای خون تا ۵۰% میشود. 

اثرات سوء ماه رمضان بر اقتصاد اقشار اسیب پذیر 
بسیاری از اقشار مردم درامد شان حاصل کار روزانه و کسب حقوق روز مزد 

میباشد. به عبارت بهتر هر روز که فرد از کار کردن به هر دلیلی محروم ماند 
درامدش قطع میگردد. در ماه رمضان بازار کار به شدت دچار رخوت و رکود 

میشود و کارگران روز مزد و افرادی که کارشان مستلزم تحرک بازار است از در امد 
خود محروم میشوند و آن عده از آنان که دچار خانه استیجاری، اقساط بانکی و 

هزینه های جاری زندگی هستند با مشکالت زیادی برای پرداخت هزینه ها مواجه 
میشوند. 

در این ماه افرادی که شغلشان از فروش خوراکی جات تامین میشود نظیر 
ساندویچ فروش ها فعالیت شان غیر مجاز میشود و با فعالیت غیرمجاز اغذیه 

فروشی ها به طور جدی برخورد می شود و قانون این مسئله را که شخص اجاره 
مغازه و اجاره خانه و هزینه های زندگی خود را در این ماه چگونه تامین کند مورد 
اهمیت قرار نمیدهد و برای رضایت خداوند و روزه داران مغازه او را پلمپ میکند!

روزه داری مورد انتقاد شاعرانی چون سعدی نیز بوده است: 
کسی را بود روزه داشت

که درمانده را دهد نان و چاشت
وگرنه چه حاجت که زحمت بری
زخود بازگیری و هم خود خوری

گذری بر شکل گیری روزه داری در اسالم
آنچه در بیشتر منابع اسالمی دیده میشود این است که روزه داری در سال 
دوم هجرت با نزول آیه ۱۸۳ سوره بقره به مسلمانان ابالغ شده است. برخی 

نیز زمان آن را در سال اول هجری میدانند. برخی نیز بدون اینکه اشاره ای به 
تاریخ واجب شدن روزه داری بکنند، گفته اند: با نزول آیه ۱۸۳ سوره بقره، روزه 

بر مسلمانان واجب شد. 
اما روزه داری در ماه رمضان تا پیش از اسالم نیز در بین اعراب بادیه نشین رایج 

بوده است و شواهد تاریخی نشان از آن دارد که سنت روزه داری توسط اسالم 
پذیرفته شده است و اسالم خود ابداع کننده آن نیست. 

تقویم قمری که اعراب از آن استفاده میکنند در واقع تقویم عبری است که ابداع 
کننده آن یهودیان هستند و آن را دویست سال پیش از اسالم ابداع کرده بودند و 
در جزیرة العرب هم مورد استفاده قرار می گرفت، با این تفاوت که اعراب پس از 

اسالم در این تقویم تغییراتی ایجاد کردند که این تغییرات باعث بهم ریختگی نظم 
آن و جابجایی ماه های سال شد و آن حذف ماه سیزدهم با نام » نسی« است. 

هر سال قمری ۳۵۴ روز و ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه است و از سال شمسی ۱۰ روز و 
۲۱ ساعت و ۱۱ دقیقه کوتاه تر است. 
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تا پیش از اسالم سالهای قمری را یک دوره ۱۹ ساله در نظر میگرفتند که 
برخی سالهای آن را کبیسه و سیزده ماهه قرار میدادند. در این دوره ۱۹ ساله 

سال سوم، ششم، هشتم،  یازدهم، چهاردهم، هفدهم و نوزدهم، ۱۳ ماهه 
بودند. این عمل باعث میشد ماه های قمری در جای خود ثابت بمانند، همانند 

ماه های شمسی که ثابت هستند و فروردین همواره اولین ماه بهار است و 
اسفند آخرین ماه زمستان. 

در سال دهم هجری آیه ای نازل شد که این روش محاسبه تقویم را کار کفار 
دانسته و دستور داد که همه سالها بایستی فقط ۱۲ ماه داشته باشند. آیات ۳۶ 

و ۳۷ سوره توبه: 
ِ یْوَم َخَلَق السَمَوِت  ِ اْثَنا َعشَر شْهرًا فی كَتِب اهللَّ َة الشُهوِر ِعنَد اهللَّ ِإنَّ ِعدَّ

یُن اْلَقیُمَفال َتظِلُموا ِفیِهنَّ َأنُفسكْمَو َقِتُلوا  َو اأَلْرض ِمنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌمَذِلك الدِّ
َما  ِقینَ )۳۶( ِإنَّ َ َمَع اْلُمتَّ ًةَو اْعَلُموا َأنَّ اهللَّ ًة كَما یَقِتُلوَنُكْم كافَّ اْلُمشِركیَن كافَّ
ُموَنُه َعامًا  وَنُه َعامًا َو یَحرِّ ِذیَن َكَفُروا یِحلُّ سی ُء ِزیاَدٌة فی اْلكْفِریضلُّ ِبِه الَّ النَّ

ُ ال  ُهُزیَن َلُهْم سوُء َأْعَمِلِهْمَو اهللَّ َم اللَّ وا َما َحرَّ ُ َفیِحلُّ َم اهللَّ َة َما َحرَّ یَواِطُئوا ِعدَّ لِّ
یْهِدی اْلَقْوَم اْلكِفِرینَ )۳۷(. 

ترجمه آیات: بدرستی كه عدد ماه ها نزد خدا دوازده ماه است، در همان 
روزی كه آسمانها و زمین را آفرید در كتاب او چنین بوده، از این دوازده 

ماه چهار ماه حرام است، و این است آن دین قویم، پس در آن چهار ماه 
به یكدیگر ظلم مكنید، و با همه مشركین كارزار كنید همانطور كه ایشان 

با همه شما سر جنگ دارند و بدانید كه خدا با پرهیزكاران است )۳۶(. 
نسی ء گناهی است عالوه بر كفر، و كسانی كه كافر شدند بوسیله آن گمراه 

می شوند، یكسال آن ماه ها را حرام می كنند و یكسال را حالل، تا با عده ماه هائی 
كه خدا حرام كرده مطابق شود، پس )این عمل باعث می شود كه( حالل كنند 

چیزی را كه خدا حرام كرده، )آری( اعمال بدشان در نظرشان جلوه كرده و خداوند 
مردمان كافر را هدایت نمی كند )۳۷(. 

در توجیه این عمل مفسران قرآنی بیان داشته اند که اعراب با استفاده از ماه 
نسی ماه های حرام را جا به جا میکردند و اسالم به این علت با آن مخالفت 

داشت. اعراب در طی سال ۴ ماه را به عنوان ماه حرام مشخص کرده بودند که در 
آن نمیجنگیدند. ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. 

مسلمانان مدعی شدند وجود ماه سیزدهم باعث میشود زمان دقیق روزهای حرام 
سال به درستی مشخص نباشد و حرام و حالل خدا به درستی رعایت نشود، در 

صورتیکه تقویم قمری یهودی حساب دقیق ماه ها را حفظ میکرد. 
اما حقیقت این است که اعراب با این عمل بدنبال خارج شدن از سلطه تقویم 

یهودی بودند همانطور که قبله را از بیت المقدس به مکه تغییر دادند و در واقع 
با دالیل سیاسی این اتفاق رقم خورده است. 

دیگر تغییری که مسلمانان در تقویم قمری عبری ایجاد کردند جابجایی ماه های اول سال 
بود. در تقویم قمری عبری ربیعاالول به عنوان ماه اول سال در نظر گرفته شده و ربیع 

الثانی دومین ماه است که مطابق با فروردین و اردیبهشت در تقویم شمسی است. 
آنچنان که عباس اقبال آشتیانی در کتاب تاریخ ایران پس از اسالم در صفحه 
۳۲۴ آورده است، در دوره خالفت عمر بن خطاب به توصیه علی بن ابی طالب 
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ماه محرم به عنوان اولین ماه سال برگزیده شد و پس از آن صفر که تا به امروز 
نیز تقویم قمری بدین صورت است. 

حاال اگر تقویم قمری عبری را با تقویم شمسی مطابق کنیم و به برخی از معانی 
این ماه ها توجه کنیم درمیابیم چرا اعراب پیش از اسالم ماه رمضان را به 

گرسنگی و ریاضت میگذراندند. 
ربیعاالول )بهار اول(= فروردین. 

ربیع الثانی )بهار دوم( = اردیبهشت. 
جمادی االول= خرداد. 

جمادیالثانی. 
)جمادی به معنای سخت شدن زمین اشاره دارد که مفهوم آن سفت شدن زمین 

بخاطر کاهش بارش است( = تیر. 
رجب )واژه ای عبری به معنای خورشید، گرما، تابستان( = مرداد. 

شعبان = شهریور. 
رمضان )واژه ای عبری به معنای سوزان، گرمای شدید( = مهر. 

شوال )ماه هشتم سامی به مفهوم کاهش گرما( = آبان. 
ذیقعده = اذر. 

ذیحجه )ماه مناسک حج، به دلیل خنک شدن هوا( =دی. 
محرم= بهمن. 
صفر=اسفند. 

به این ترتیب درمیابیم ماه های اول سال قمری عبری مصادف با بهار بوده و بارش 
زمستانی و بهاری باعث رونق کشاورزی و دامداری و سرسبزی جلگه ها و وفور غذا 

برای قبایل بوده است. هر چه ماه ها جلوتر می آمدند هوای این منطقه رو به 
گرمای شدید میرود تا جایی که خشکی و گرمای هوا باعث میشده است محصوالت 
کشاورزی و دامداری کم شود و قبایل از آذوقه و ذخایر پیش از اغاز ماه های گرم و 

سوزان استفاده کنند. وقتی که به ماه رمضان میرسیدند ذخایر و آذوقه غذایی به 
شدت کاهش یافته بود و چاره ای جز جیره بندی آن نداشتند تا این ماه را از سر 

بگذرانند. آنها با روزه داری نظمی در این جیره بندی خود حاصل میکردند و خوردن و 
آشامیدن را محدود به ساعاتی از شبانه روز میکردند. 

پس از ظهور اسالم، مسلمانان بر این سنت به عنوان بخشی از مناسک مذهبی 
نگریستند و به آن رنگ و بوی مذهبی دادند. سنتی که تا به امروز باقیمانده است. 

g
تعقیب و آزار مردم وجه مشخصه ی یک دین معین نیست. 
بلکه ماهیت همه ی ادیانی ست که قدرت داشته و دستگاه 

قانون در دستشان بوده است.
تامس پین
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»سینوهه((
 میکاوالتاری، سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، ترجمه ذبیح اهلل منصوری،

فصل دوم - ص 132

وقتی »سینوهه« شبی را به مستی کنار نیل به خواب میرود و صبح روز بعد یکی 
از برده های مصر که گوشها و بینی اش را به نشانه ی بردگی بریده بودند، را 

باالی سر خودش میبیند، در ابتدا میترسد، اما وقتی به بیآزار بودن آن برده پی 
میبرد، با او هم کالم میشود. 

برده، از ستمهایی که طبقه اشراف مصر بر او روا داشته بودند میگوید، از 
فئودالیسم بسیار شدید حاکم بر آن روزهای مصر. برده، از سینوهه خواهش میکند 

او را سر قبر یکی از اشراف ظالم و معروف مصر ببرد و چون سینوهه با سواد بود، 
جمالتی که خدایان روی قبر آن شخص ظالم را نوشته اند برای او بخواند!!

سینوهه از برده سئوال میکند که چرا میخواهد سرنوشت قبر این شخص را 
بداند؟ و برده میگوید: سالها قبل من انسان خوشبخت و آزادی بودم، همسر زیبا و 
دختر جوانی داشتم، مزرعه پر برکت اما کوچک من در کنار زمینهای بیکران یکی از 

اشراف بود. روزی او با پرداخت رشوه به ماموران فرعون، زمینهای مرا به نام خودش 
ثبت کرد و مقابل چشمانم به همسر و دخترم تجاوز کرد و بعد از اینکه گوشها 

و بینی مرا برید و مرا برای کار اجباری به معدن فرستاد، سالهای سال از دختر و 
همسرم بهره برداری کرد و آنها را به عنوان خدمتکار فروخت و االن از سرنوشت 

آنها اطالعی ندارم، حال از کار معدن رها شده ام، شنیده ام آن شخص مرده است، 
و برای همین آمده ام ببینم خدایان روی قبر او چه نوشته اند!

سینوهه با برده به شهر مردگان )قبرستان( میرود و قبر نوشته ی آن مرد را 
اینگونه میخواند: »او انسان شریف و درستکاری بود که همواره در زندگی اش به 

مستمندان کمک میکرد و ناموس مردم در کنار او آرامش داشت و او زمینهای 
خود را به فقرا میبخشید و هر گاه کسی مالباخته میشد، او از مال خودش ضرر 

آن شخص را جبران میکرد، و او اکنون نزد خدای بزگ مصر )آمون( است و به 
سعادت ابدی رسیده است!«

در این هنگام، برده به شدت شروع به گریه و فغان میکند و میگوید: » 
آیا او انقدر انسان درستکار و شریفی بود و من نمیدانستم! درود خدایان 
بر او باد و ای خدای بزرگ ای آمون مرا به خاطر افکار پلیدی که در مورد 

این مرد داشتم ببخش!!!«
سینوهه با تعجب از برده میپرسد که چرا علیرغم این همه ظلم و ستمی که بر 

تو روا شده، باز هم فکر میکنی او انسان خوب و درستکاری بوده است؟!!
و برده این جمله ی تاریخی را میگوید که: »وقتی خدایان بر قبر او اینگونه 

نوشته اند، مِن حقیر و نادان چگونه میتوانم خالف این را بگویم«! و سینوهه 
بعدها در یادداشتهایش وقتی به این داستان اشاره میکند، مینویسد: »آنجا بود 
که پی بردم حماقت نوع بشر انتهاء ندارد و در هر دوره میتوان از نادانی و خرافه 

  g »!پرستی مردم سوء استفاده کرد

به همه چیز شک کنید، غیر از به شک.
رنه دکارت



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  329 

آیا مسلمان یک شهروند ناکام است؟
امین زوایی )Amin Zaoui( ترجمه م. سحر

یادداشت مترجم: مقالۀ کوتاه و نقد بی تعارفی که می خوانید نوشته یکی از 
روشنفکران نامدار الجزیره، برخاسته از خانواده ای مسلمان و عرب است. صراحت 

لهجۀ او به عنوان یک عرب، در نقد جامعه مسلمان را می توان به شجاعت و 
شرافت روشنفکری نویسنده ای تعبیر کرد که آینده مردم کشورش و به طور کلی 
مسلمانان )خاصه اعراب( برایش اهمیت اساسی داشته و می کوشد تا با نگاهی 

رو در رو و چشم در چشم جامعه خود و جوامع مشابه مسلمان نشین، تا حد 
ممکن سرچشمه گرفتاری اساسی را به مردمی که غریق انواع آفاتند و به قول 

نویسنده »چون دایره ای به گرد خویش می چرخند«، مشاهده کند و نقاط دردناک 
اندامواره جامعه مسلمانان را در آینۀ نقدی خالی از کتمان و تعارف بازتاب دهد. 
می توان با سخنان او موافق یا مخالف بود اما نمی توان به صداقت و نیت خیر 

و نیکخواهی ی بارز او در نگاه انتقادی اش تردید کرد. 
ترجمه این مقاله کوتاه هم به معنای موافقت یا عدم موافقت مترجم با نوع 

نگاه و مبانی انتقادی وی نیست، بلکه به نظرم رسید که خواندن این مطلب برای 
بسیاری از ایرانیان ازین نظر می تواند جالب باشد که خواهند توانست جامعه 

روشنفکری خود را )با مدعیان رنگارنگ چپ یا دینی اش( در دوران معاصر با 
نویسندگان و روشنفکران عرب ــ که هرچند اندکند اما هستند ــ قیاس کنند. 

قطعًا شجاعتی که در بیان نویسنده خواهند یافت و صراحتی که در لحن گفتار او 
مشاهده خواهند کرد این فرصت را به آنان خواهد داد تا به تفاوت های بنیادینی 
بیندیشند که میان روشنفکر به معنای واقعی کلمه و روشنفکر در معنایی که در 

جامعه ما رایج کرده و به انواع صفت ها و القاب آراسته اند، وجود دارد. 
 ... 

امین زووایی الجزیره ای ست. 60 سال دارد نویسنده و استاد دانشگاه است. 
وی عالوه بر آثاری که به زبان فرانسه نوشته است کتاب های فراوانی در نقد 
ادبی و تئوری ادبیات و نیز در باره فالسفه معاصر همچون ژاک دریدا منتشر 

ساخته. رمانهای متعددی به عربی نوشته. او در دانشگاه تدریس می کند. رئیس 
کتابخانه ملی الجزیره بوده است و برنامه های ادبی و فرهنگی بسیاری را در 

تلویزیون اداره کرده و از هیئت داوران فستیوال تئاتر کارتاژ بوده عضو هیئت 
امناء صندوق مالی عرب برای فرهنگ و هنر است. او بار ها برای ارائه کنفرانس 
های گوناکون به دانشگاه های تونس، مراکش فرانسه، و انگلیس، دعوت شده 
است. برای اطالعات بیشتر در باره این نویسنده روشنفکر الجزایری می توان به 

لینک زیر در ویکی پدیا مراجعه کرد: 
https://fr. wikipedia. org/wiki/Amin_Zaoui )پاریس م. س 26. 7. 2017(

آیا مسلامن یک شهروند ناکام است؟

شهروند یا تسلیم شده؟ شهروند یا مؤمن؟
با غور و تعمقی پایدار در این دنیای مسلمان که غرق در جنون مذهب است به 

این اندیشه رسیده ام که:
آیا یک مسلمان شهروندی ست ناکام؟
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هرجا که مذهب به عنوان شیوۀ زیست سلطه جوست و هرجا که مذهب 
همچون الگو و سرمشقی برای زندگی تحمیل می شود و هرجا که مذهب همچون 

عامل فشاری برضد آزادی اندیشه و برضد آزادی های فردی به کار می افتد، 
حقوق شهروندی انسان ها به تمسخر گرفته می شود و علت وجودی شهروند از 
میان می رود. بدین گونه فرد به جای شهروند در جایگاه وی قرار می گیرد. رمه 

جایگاه گروه اجتماعی را تصرف می کند و خانه و کاشانه، موقعیت شهر )سیته( 
را از آن خود می سازد. 

از آنجا که در کشورهای عربی ـ اسالمی، دین اسالم در جزئیات زندگی فردی و 
جمعی مردم دخالت می کند، جامعه به طور مداوم خود را زیر سیطره و تسلط 

ایمان دینی، در اسارت ذلت و پریشانی می بیند. 
از آنجا که اسالم فرِد آدمی را از آغاز تولد، برای جهان دیگر وبرای روزگاری دیگر 

که همان روز پاداش یا کیفر نهایی ست آماده می کند، از منظر یک مسلمان این 
دنیای خاکی دون جز عبورگاهی گذرا و موهوم به شمار نمی آید. 

شهر مردگان بر شهر زندگان اولویت دارد، زیرا فرد مسلمان )ونه شهروند( از روزگار 
کودکی و از همان مکتبخانه های قرآنی سری غرق در متون و احکامی دارد که به 
دوران های ی گذشته یعنی به سدۀ دوم هجری )هشتم و نهم میالدی( متعلقند. 

از این رو چنین انسانی خود را کنده شده از زمان و بیگانه از خویشتن و غریبه با 
دوران تاریخی خود می یابد. 

اینچنین است که او بیش از آن که به کوی و برزن خود بیندیشد، در 
فکرشهر)سیتۀ( بهشتی ست. 

و از آنجا که مسلمان به زمان دیگری جز روزگار خود اتصال دائم دارد، همواره به 
جنت المأوا می اندیشد و به نهرهایی که لبریز شراب اند و شیر و عسل در آنها 

موج می زند. 
بدین گونه فراموش می کند که هنگام عبور رفتگران کیسۀ زباله را با خود به 

کوچه بیاورد. 
همچنین در محلۀ او یکی از زباله دان ها دزدیده اند و یکی دیگر از آنها را هم از 

میان شکافته و بر زمین رها کرده اند!
من بسیاری از شهرهای مسلمانان را دیده ام: از مکه گرفته تا نواکشوط )پایتحت 
موریتانی( و از وهران )دومین شهر الجزیره( تا طنجه )شهری در شمال مراکش( و 

قاهره یعنی مهمترین شهرهای نمادین عربی را، وهمه را ناتمیز یافته ام. 
مسلمان با چشم دوختن مفرط به بلند و کوتاهی دامن زنان، مقررات رانندگی را ازیاد می 

برد و این البته که اصال مهم نیست زیرا در بهشت مقررات رانندگی وجود ندارد!
مرگ امری ست »مکتوب«! و روز مرگ در همان لحظۀ تولد از پیش تعیین و بر 

پیشانی فرد نوشته شده است!
مسلمان هنگام فکر کردن به بیگانه، یعنی به دیگری، یعنی به کسی که شبیه او 

نیست و تعلق به مذهب دیگری دارد، یعنی به کسی که یهودی ست یا مسیحی یا 
بی دین، شتابرده به ژرفنای نفرت و انزوا فرو می غلطد. آن که به او شباهتی ندارد 

می باید با جهاد مقدس و با کینه یا با خشونت کالمی از اطراف او طرد و مهجور 
شود. و بدین گونه شهر)سیته(، گونه گونی و آفرینندگی اش را از کف می دهد. 
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بروید وکرانه دریا های ما را ببینید و میدان های عمومی ما را تماشا کنید و 
بازار های عمومی ما را. بروید وسائط حمل و نقل عمومی ما را ببینید و فضا 
های سبز عمومی ما را و مدارس عمومی ما را و پیاده روهای عمومی ما را و 

پارکینگ های عمومی ما را. 
فاجعه ای ست درد آور. 

از آنجا که فرِد مسلمان مطمئن است که مذهب او آخرین و کامل تریِن 
مذاهب است و بهترین و عادل ترین و حقیقت مدارترین آنهاست، و از 

آنجا که قویًا باور دارد که مذاهب دیگر همه در بطالت محض اند و جملگی 
دستکاری شده و مجعول و ظالم و نا برحقند وکامال بر او مسجل شده که اهل 
مذاهب دیگر، همه کافر و بد دینند، الجرم از اوان نوباوگی با منطقی تهاجمی 

و خشونت ورز هویت و وجود شخصی خود را در حالت قهر مداوم با دیگری 
قوام میبخشد. 

بدین گونه ست که او در مسیری معکوس حرکت می کند. 
از آنجایی که فرِد مسلمان اطمینان کامل دارد که همه چیز در متن مقدس 

قرآن بیان شده، بر این باورست که همۀ علوم را بدو سپرده اند: همۀ حقیقت 
ها، همۀ فنون و صنعت ها، در چنگ اوست. ازین رو شهروندی را دشمن خو 
می شمارد و شخص خود را در تقابل و تعارض با شهروندی باز می بابد. زیرا 

شهروندی یعنی فراهم آمدن امکان قسمت کردن فضای همزیستی برای انسان 
هایی که با یکدیگر تفاوت دارند. 

از آنجا که فرِد مسلمان، مؤمن است و معتقد، مطمئن است که برای فرونشاندن 
عطش فکری و فرهنگی خود به کتاب های دیگر نیازی ندارد و برای تغذیۀ صور 
ذهنی و برای وسعت بخشیدن به دامنۀ تخیل انسانی خود، محتاج دیدن فیلم 

ها نیست و برای ارضاء خواهش های زیبایی طلبانۀ دیدگان خود، از هنرهای 
بصری و نگارگری مستغنی ست و برای گرما بخشیدن به انساندوستی خود به 
موسیقی و ترنم نغمه ها حاجتی ندارد و بر این گمانست که برای همیشه از 

وجود اینها بی نیاز شده ست. او بر این تصورست که برخوردار از کتابی ست به 
نام قرآن، که به تنهایی جای خالی این چیزهای ُخرد و ناچیز و بیهودۀ آدمی زاده 

را پرمی کند. 
بدین گونه فرد مسلمان با تکیه بر این خود کفایی ذهنی نفی و طرد هرگونه 
زمانمندی دنیوی را با خود به این سو و آن سو می برد و چنین است که به 

شهروندی نمی اندیشد. 
فرد مسلمان باوری قطعی دارد به این که: زندگی گذرا و موقتی ست و حیات 
جاودان و حقیقی را برای وی در سرای باقی یعنی در جهانی دیگر، فراسوی این 

دنیای فانی تدارک دیده اند. 
ازین رو کاهل است و چشم به راه نشسته ست تا مرگ در رسد و او را به 
دنیایی که فراسوی این سرای سه پنج برایش مهیا ساخته و به او وعده 

کرده اند، برساند. 
چنین است که به شهروندی باور ندارد، زیرا شهروندی، جانبدار فلسفه ای ست 

که طرح آینده ای بهتر را در افق دید قرار داده و بنای شهر)سیته( ی درخور و 
ممتاز را در چشم انداز خود دارد. 
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از آنجا که فرد مسلمان، به طور کلی طی پانزده قرن، قربانی انواع تفسیرهایی از 
قرآن بوده ست که به حکم انواع سالطین و خلفا صورت می پذیرفته اند، ناگزیر 
در وضعیتی قرار گرفته است که مدام می باید چون دایره ای به گرد خود بگردد. 

او به انسانی بدل شده است که میان مصرف، خودکشی و جنگ سرد و گرم 
سرگردان است. 

جامعه مذهبی از هرنوع که باشد ارزش ایمان را بر ارزش شهروندی برتر می داند 
و تسلیم را بر نقد مرجح می شمارد. 

امین زاوویی. 
www.aminzaoui@yahoo.fr

Liberté - Souffles
 g 
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 پاسخ تند دكتر زیبا كالم به 
آیت اهلل مصباح یزدی 

دکتر صادق زیبا کالم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

مصباح یزدی:  »شیاطین در صدد تخریب روحانیت هستند!«
جواب زیبا کالم  …

آن یکی حضرت آیت اهلل که کارش تجارت الستیک است، این یکی آیت اهلل 
هم که کارش تجارت شکر است، آن یکی امام جمعه هم که با نصف زنهای 

شهرستان شان رابطه غیرافالطونی داشته، این یکی حضرت آقا هم که باالی 
منبر استندآپ کمدی مرغ و خروس اجرا می کند، آن یکی حجت االسالم که 

تخصص اش جوراب استارالیت بوده، قرائتی هم که 37 سال است اوپرا وینفری 
حزب اهلل شده، قرآنی را که در 23 سال نازل شد، سی و هفت سال تفسیر کرده 

هنوز به جزء دومش نرسیده، در عوض خودش کمدین شده. 
آن یکی را هم که به اتهام زنای محصنه، رابطه نامشروع با اجنه، روابط ویژه 
با ارواح دستگیر کردند و این یکی هم که در اثر حمله آفتابه به دلیل اخالق 

خانوادگی، وردست ناموسش بکلی دچار غیبت کبری شد، آن وقت آقای مصباح 
یزدی گفته که »شیاطین در صدد تخریب روحانیت هستند.«

شیطان غلط می کند این کارهایی را که علمای اسالم بلدند بکند. شیطان از این 
کارها بلد نیست. اگر محاکمه های دادگاه ویژه روحانیت را بفرستند برای بارگاه 

شیطان دو دور آنها را بخواند، از شدت ناراحتی و غم و غصه سکته می کند. 
شیطان باید برود تازه جامع المقدمات را پیش شجونی بخواند و سیوطی را پیش 

پناهیان و لمعه را پیش طائب، تازه وقتی وارد درس خارج شد برود پیش آیت 
اهلل مصباح و از شدت خجالت از قم فرار کند و برود به جزایر برمودا. 

طرف می گوید »شیاطین در صدد تخریب روحانیت هستند.« شیاطین اصال قد 
این حرفها نیستند. حرف می زنید شما هم. به عقل جن می رسد که مثل آیت 

اهلل مصباح از قم سه دور کره زمین را دور بزند، برای اینکه هر کوبایی را مسلمان 
کند یک میلیون دالر از بیت المال پول بگیرد؟ که چی؟ که در کشور کوبا بعد از 
سی سال چهارصد تا مسلمان شیعه نماز بخوانند. آنوقت هر سال چهل هزار نفر 

توی قم بی دین بشوند؟
شما اگر ماهی یک میلیون دالر در قم صرف رفاه مردم کنی مسلمان کم نمی 

آوری که بخواهی از کوبا مسلمان تولید انبوه کنی. 
بعد معاون سیاسی استاندار تهران گفته: »نود درصد جوانان ما امروز به واسطه 
رفتارهای سیاسی ما از اسالم فاصله گرفته اند.« پس انتظار داشتی چکار کنند؟ 
انتظار داشتی وقتی یک دیوانه مثل احمدی نژاد می شود رئیس جمهور کشور، 
یک هیوال مثل احمد خاتمی می شود امام جمعه تهران، یک ابوالهول مثل علم 

الهدی می شود امام جمعه مشهد، از صبح تا شب علما در تلویزیون اباطیل می 
گویند و سالی چهارده ماه مملکت عزا و روضه خوانی است، جوانان مملکت به 

جای الس و گاس بروند جمکران؟ 
g



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  334 

نگاهی به انقالب ایران
َحسنین هیکل

 
»محمدرضا شاه« در داخل ایران بدلیل خرافه پرستی و اعتقاداتی که بیشتر از 

کودکی او سرچشمه میگرفت سخت از روحانیون می ترسید، هیچگاه کسی از 
آنها را نكشت و اگر افرادی در زندان از این جماعت مردند، او نهایت تالش را 

میكرد تا بنحوی رضایت بازماندگان آنان را جلب کند. 
سازمان اوقاف عریض و طویل شاه دست در دست ساواك ماهانه میلیونها ریال 

مقرری برای آخوندها میفرستاد!
شاه تنها از »کمونیستها« وحشت داشت و بدون دلیل از مصدقی ها و بقایای 

جبهه ملی نفرت!
تا توانست مصدقی ها را آزرد و مذهبی ها را پروبال داد. غافل که روزی اتحاد 
مذهبی ها و کمونیست ها اورا از پای در خواهد آورد و تالش مصدقی ها در 

کمك به او نیز ثمری نخواهد داشت چرا که خود شاه مصدقی ها را به نیروئی 
درجه دو و سه تبدیل کرده بود. 

نسل جوان سنجابی و بختیار و صدیقی را نمی شناخت ولی با تبلیغات چپ ها و 
کمونیست ها خیلی زود با خمینی آشنا شد. 

شاه حتی بیست و پنج سال اجازه نداده بود روزنامه ها کلمه ای از مصدق 
بنویسند و روزی که روزنامه ها نام نخستین دولتمرد ملی سی سال اخیر ایران، 
یعنی مصدق را چاپ کردند، نام خمینی آنقدر بزرگ شده بود که دیگر کسی نام 

مصدق را ندید و بیگمان در اینكار شاه بیش از همه مقصر بود. 
خوانندگان یادداشتهای من احتمااًل منتظر خواهند بود که من چگونگی باال 

گرفتن خمینی و سقوط پی در پی دولتها را در شش ماهه آخر سلطنت شاه شرح 
دهم. در حالیكه به اعتقاد من شرح ایام را آنگونه که بوده است روزنامه ها 
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نوشته اند و کار من نگاه به این رویدادها و یافتن دالیل انحراف جنبش مردم 
ایران و سقوط آن در دست آخوندهاست. 

بهرحال روزی که شاه مصمم شد از بختیار که شاگرد مكتب مصدق و یك رجل 
یكدنده ولی ناآشنا برای مردم بود بخواهد دولت را تشكیل بدهد، »بختیار« با 

وجود اخطار دوستانش، تنها به این دلیل که می پنداشت مردم به پاس سالها 
زندان رفتن و زجرکشیدن او را خواهند داد، نخست وزیری را پذیرفت. 

احتمااًل در هر یك از کشورهای جهان سوم بختیار می توانست یك زمامدار ایده 
آل برای مردم باشد؛ انسانی آزاده، روشنفكر که دشمن فاشیسم و استبداد بود. 

حتی در روزگار جوانی همراه دوستش مهدی بازرگان با نازیها در فرانسه و با 
فاشیستها در اسپانیا جنگیده بود. آنقدر به فرانسه مسلط بود که سفیر مصر 

در تهران که خود پرورده فرهنگ فرانسه بود، به من میگفت: از فرانسویها بهتر 
فرانسه حرف میزند. 

رفتارش تا حدودی شبیه به عزیز صدقی نخست وزیر تكنوکرات ما بود که یك 
چند زمام امور را در آغاز دوره تحول ناصری به ساداتی در دست داشت. 

بختیار از ایلی می آمد که هفتاد سال پیش از این مشروطیت ایران را از گزند 
یورش استبداد پادشاه قاجار حفظ کرده بود و حاال او میخواست مشروطیت را در 

برابر یورش استبداد آیت اهلل خمینی حفظ کند. 
پدرش و عموهایش اغلب بدست رضا شاه، پدر محمد رضا شاه اعدام شده بودند. 

چون رضا شاه که بر خالف اغلب سرسلسله های ایرانی ایلیاتی نبود، همیشه 
وحشت داشت که مبادا روزی مردی از ایالت ایران بپا خیزد و دعوی شاهی کند. 

دختر عمویش ثریا همسر محبوب شاه بود که بسبب نازائی از شاه جدا شد و 
پسر عمویش تیمور بختیار بر خالف وی همه کاره شاه شد و با بپا کردن سازمان 

امنیت در واقع سازمانی را که شاه بیش از هر چیز بخاطر آن محكوم بود، مثل 
یك غده سرطانی در پیكر ایران گسترش داد. 

شاپور بختیار که دکترای اقتصاد و حقوق سیاسی از پاریس داشت، در دولت 
دکتر مصدق یكچند رئیس اداره کار خوزستان بود، ولی بسبب درگیری با 

انگلیسیها و کله شقی به تهران احضار شده بود و بعد به کفالت وزارت کار که از 
مهمترین وزارت خانه های مصدق بود انتخاب شده بود. 

میگویند مصدق در میان گروهی که دور او بودند دو تن را بیش از همه دوست داشت 
و آنها را مثل فرزند خود میدانست یكی »شاپور بختیار« و دیگری »حسین فاطمی«. 

یادم هست روزی که بعد از سقوط دکتر مصدق در مخفیگاه دکتر فاطمی با او 
مالقات کردم ضمن حرفهائی که با هم زدیم یكی هم مسئله آینده »جبهه ملی« 

و خط مصدق بود، فاطمی گفت: 
وضع همینطور نمی ماند من بیرون میآیم و همراه با زیرك زاده، صدیقی، و 

بختیار که خیلی رفیق نظامی دارد کاری اساسی صورت خواهیم داد. 
هرگز این آرزو به نتیجه نرسید، چه، فاطمی روانه میدان تیرباران شد و بختیار و 

صدیقی و زیرك زاده نیز بهترین سالهایشان را در زندان گذراندند. 
با آنكه ثریا و تیمور بختیار بدفعات تالش کردند شاپور بختیار را وادار به توبه 
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نامه نوشتن به شاه کنند او زیر بار نرفت و بمحض آنكه از زندان آزاد شد بار 
دیگر مخالفت خود را با قانون شكنی شاه ادامه داد. 

یكبار در زمان نخست وزیری علی امینی که نشانه هایی از آزادی و گسترش آن 
بچشم میخورد، بختیار و بقیه جبهه ملی میتینگی برگزار کردند که شاه سخت 
از استقبال مردم از این میتینگ به وحشت افتاد و بعد از آن بود که بار دیگر 

بختیار به زندان افتاد.
 کسی نمی داند در مالقات های شاه و بختیار هنگام روی کار امدن او چه 
گذشته. ولی یكی از نزدیكان شاه در قاهره بمن گفت که محمدرضا شاه از 
رفتاری که با مصدق و طرفدارانش داشته پشیمان بوده و در مذاکره خود با 

بختیار به او این نكته را گوشزد کرده است. 
بهر حال با همه تالشهای بختیار برای فرونشاندن بحران از آنجا که ریشه های 

بحران در جای دیگری بود و مردم مسحور یقه چرکها )آخوندها(، از لباس تمیز و 
صورت اصالح کرده و جمالت ادبی بختیار چیزی نمی فهمیدند، کار به جائی نرسید. 

روشنفكرها و طبقه متوسط هم که بختیار را دوست داشتند یا شهامت اظهار 
عقیده نداشتند و یا گمان میكردند کار از کار گذشته است و اقدامات آنها 

تأخیری در تسلط خمینی نخواهد انداخت. 
حال آنكه همان روزها من در مقاله ای نوشتم اگر فرزانگان و روشنفكران ایرانی 

با بختیار همدلی کنند او احتمااًل با قدرت بیشتری جلوی خمینی ظاهر خواهد 
شد و خمینی چاره ای بجز سازش با او را نخواهد داشت، ولی حتی ارتش که 
یگانه امید بختیار بود نیز به توصیه آمریكائیها بختیار را تنها گذاشت و بعد 

آخرین جمله با عنوان شاهنشاهی، زیر اطالعیه ای که ارتشبد قره باغی رئیس 
ستاد وقت ارتش صادر کرد نشست!

قره باغی، نخست وزیر منتخب خمینی، بازرگان را خطاب کرد که: 
کسی را بفرستید تا ارتش را به او تحویل دهیم، اما در واقع ارتشی بجا نمانده 

بود که به کسی تحویل داده شود. 
تنها ارتش متالشی نشده بود بلكه همه سیستم و همه ارکان دولت ایران از هم 

گسسته بود، و زندگی ایران بحالت سكون در آمده بود. 
گوئی ناگهان ملتی مبدل به سنگ شده بود به افسونی از جادوگری، که اینبار 

»روح اهلل موسوی خمینی« نام داشت. 
برگرفته از: 

13 مقاله حسنین هیكل )نویسنده و روزنامه نگار مشهور مصری( مربوط به ایران، 
   g .منتشره از 1 اکتبر تا 11 نوامبر 1981 در روزنامه کویتی الوطن

ما بدون پذیرفتن اصالت خرد و بدون ورود به حریم »تقدس« و 
تقدس زدایی نمیتوانیم وارد دوران مدرن بشویم، نمیتوانیم تفاوت 
بنیادین دو نظام سیاسی )دمکراتیک و توتالیتر( را توضیح بدهیم.

نیلوفر بیضائی 
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فتواهای شگفت انگیز
منبع: گوناگون

__ استفاده از آب لوله کشی حرام و غیر شرعی است.
علت: چون کر نیست!

* البته بعد فهمیدند چون جاری است، پس حرام نیست.
.....................................................

__ استفاده از دوش حمام، حرام و غیرشرعی است.
علت: امکان غسل ارتماسی با آن وجود ندارد!

* البته چون زور حکومت پهلوی برای رعایت بهداشت چربید، مجبور شدند غسل 
ترتیبی را اختراع کنند و دوش از حرام بودن درآمد.

.....................................................
__ استفاده از المپ برق حرام و غیرشرعی است.

علت: به سبب امکان انجام شب نشینی های طوالنی، باعث می شود که 
مومنین، از نماز صبح غافل شوند!

* البته بعدها، با پول هنگفتی که حاج امین الضرب، صاحب کارخانه برق به علما 
داد برق حالل شد! اما کارخانه برق مشهد در سال 1911 میالدی به تحریک علما و 

روسها توسط ملت سلحشور مشهد در آتش سوخت.
.....................................................

__ استفاده از کله قند، حرام و غیرشرعی است. )افراطیون مذهبی شایعه ساخته 
بودند از استخوان مردگان الک شده و کله قند روسی درست می شود!!(
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علت: نپرداختن وجوه شرعی، توسط واردکننده قند!
»پر واضح است که پرداخت وجوهات، موجب گردید تا قند حالل گردد، البته به 

این شرط که قبل از خوردن، آن را در چای غسل کنند«.
.....................................................

__ استفاده از ماشین لباسشویی حرام و غیرشرعی است.
علت: لباس های نجس، لباس های پاک را نجس می کنند!

.....................................................
__ در سال 1342 خورشیدی در جریان انقالب سپید علما گفتند رأی دادن بانوان 

خالف شرع است!
.....................................................

__ علما ساخت راه آهن را در دوره ناصری خالف شرع و حرام اعالم کرده بودند
علت: مالعلی کنی آن را راه تسلط کفار می دانست.

.....................................................
__ خوردن گوشت ماهی خاویار حرام است!

علت: انحصار گرفتن صید این ماهی ارزشمند.
.....................................................

__  بازی شطرنج حرام است!
علت: در روایتی ساختگی آمده بود که امویان شطرنج بازی می کردند.

.....................................................
__ استفاده از ویدئو حرام و غیرشرعی بود.

علت: چون افکار پاک ملت با دیدن فیلمهای مستهجن خراب می شد. با ازدیاد 
آن و آمدن ماهواره و نت دیگر این حرام حالل شد.

.....................................................
__ دوچرخه سواری هم ابتدا حرام اعالم شد

علت : دلیل روی دو چرخ ایستادن دوچرخه کمک شیطان دانسته می شد
* با مشخص شدن قانون اینرسی و ... وجوه علمی بر وجوه خرافی چربید و 

دوچرخه سواری آزاد شد
.....................................................

__ دیده شدن ساز در حین نواختن را هم حرام گفته اند چون یکی از انواع 
شیطان با نام قفندر از آن خارج می شود و انسان را از یاد خدا غافل می کند

* که هنوز برای رفع آن راهکاری ارائه نشده و همچنان صدا و سیما ساز را نشان 
نمی دهد و اخیرا در مراسمی که نوازندگان زنده نوازی می کردند ، پارتیشن هایی 

  g .اختراع شده رونمایی شد که جلوی نوازندگان را استتار نماید

پر طرفدار ترین مواد مخدر در اروپا عبارتند از الکل و مسیحیت.
فردریک نیچه
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آلزایمر ملی
رضا بابایی

بسیاری از مردم به تقریب میدانند که سلجوقیان پس از غزنویان آمدند و 
خوارزمشاهیان پس از سلجوقیان، اما من دانشجویانی را دیده ام که نمیدانستند 

نهضت ملی نفت در زمان رضا شاه بود یا پسرش. 
ایرانیان، قطعه هایی از تاریخ را هزار بار شنیده اند و میدانند، اما تمایلی به 

شنیدن مهمترین بخشهای تاریخ معاصرشان ندارند. 
نام تمام جنگهای صدر اسالم و مسیر کاروان عاشورا و نام بسیاری از خلفای عباسی 
و اموی را میدانند ولی اگر از آنان بپرسند که استبداد صغیر مربوط به چه دورهای 

است و چرا آن را »صغیر« مینامند، مات و مبهوت به پرسشگر نگاه میکنند. 
 آیا در صد و بیست سال گذشته، یک ایرانی را میتوانید پیدا کنید که یک بار 
برای میرزا یوسفخان مستشار الدوله اشک ریخته باشد؟ نه! چرا؟ چون ایرانی 
نمیداند او کیست. او کسی بود که با نوشتن »رسالۀ یوسفی« و »یک کلمه«، 
میخواست قانون را جایگزین سلطنت مطلقۀ ناصری کند و به همین جرم ماه 

ها در سیاه چال قجری، کتک خورد. شکنجه گر او موظف بود که او را با کتابش 
کتک بزند. آنقدر کتاب »یک کلمه« را بر سر میرزا یوسف کوبید که کور شد و در 

همان حال در گوشۀ زندان، در نهایت غربت و مظلومیت درگذشت. 
این روضه های جانسوز در تاریخ ما کم نیست. کسی میداند محمدعلی شاه، 

روزنامه نگارانی همچون صوراسرافیل و ملک المتکلمین را چرا و چگونه کشت؟ 
آن دو را همراه قاضی ارداقی، آنقدر در باغ شاه و در جلو چشم شاه، شکنجه 

کردند که وقتی ُمردند، شکنجه گران خوشحال شدند؛ چون دیگر توان و نیرویی 
برای ادامۀ شکنجه نداشتند. 

به گمان من عاشورای تاریخ معاصر ایران، دوم تیر است؛ روزی که بهترین 
فرزندان این سرزمین زیر سخت ترین شکنجه ها، کلمۀ مشروطه و عدالتخانه و 
آزادی را فریاد کشیدند. آن روز محمدعلی شاه فرو ریخت؛ چون باورش نمیشد 

که چند جوان ُفکلی این همه بر سر مرام و عقیدۀ خود پایداری کنند. 
ایرانیان از شیخ فضل اهلل نوری بیش از این نمیدانند که نام یکی از بزرگراه 

های تهران است، و از جنس اختالفات او با روشنفکران و آخوند خراسانی )رهبر 
معنوی مشروطه( در بیخبری محض به سر میبرند. ایرانی نمیتواند دربارۀ رژیم 

پهلوی که آن را برانداخت، بر پایۀ منابع و آگاهیهای مستند، چند دقیقه سخن 
بگوید؛ اما از حرمسرای یزید و حیله های معاویه بیخبر نیست. 

آیا جماعت ایرانی دربارۀ ستارخان و علت لشکرکشی او از تبریز به تهران، بیشتر 
میداند یا دربارۀ قیام مختار؟ چند ایرانی را میشناسید که نام تیمورتاش و 

علیاکبر داور را شنیده باشد؟ و چند ایرانی را میشناسید که نام خواجه نظام 
الملک طوسی را نشنیده باشد؟کسی که نمیداند علی اکبر داور کیست، نخواهد 

دانست که دادرسی در ایران چه مسیری را طی کرده است و ما در کجا توقف 
کردیم. کسی که زندگی تیمورتاش را نداند، از کجا بداند که رضاشاه چگونه 
پادشاهی بود و رژیم پهلوی چگونه شکل گرفت؟ کسی که دربارۀ حکمرانان 

کشورش در دورۀ معاصر، مهمترین اطالعات را نداشته باشد، چه درکی از »تحول« 
و »تغییر« و »آینده« دارد؟
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چند ایرانی را میشناسید كه بداند چرا در مجلس پنجم مشروطه از پیشنهاد 
رضاخان، مبنی بر تغییر سلطنت قاجار به جمهوری، استقبال نشد؟ چرا 

بازدیدكنندگان از »خانۀ مشروطیت« در تبریز به اندازۀ زائران یكی از امامزاده 
های كاشان نیست؟

آیا مردم ایران میدانند چرا انگلیسیها رضاشاه را تبعید كردند؟ آیا كسی میداند 
چرا ناصر الدین شاه مخالف تدریس جغرافیای بین الملل در دارالفنون بود؟ این 

دانستنیها برای ما به اندازۀ باران برای باغ الزم است. 
مدرسه به معنای امروزین آن، به همت میرزا حسن رشدیه و کسانی همچون 

میرزا نصر اهلل ملک المتکلمین در ایران پا به عرصۀ وجود گذاشت. پیش از او و 
همفکرانش، فرزندان ایران در مکتبخانه ها »الف دو َزَبر َان، دو زیر ِان، دو پیش 
ُان« میخواندند. او برای اینکه علوم جدید را جزء مواد درسی مدارس ایران کند، 
خون دلی خورد که شرح آن بگذار تا وقت دگر. قبر او در یکی از قبرستان های 

قم است. 
نوروز امسال برای زیارت قبر او به آنجا رفتم. هر چه گشتم قبرش را نیافتم. 

هیچ کس هم نام او را نشنیده بود و نشانی قبرش را نمیدانست. در همان 
قبرستان، مردی عامی ولی صاحب کرامات دفن است. میگویند او بدون آنکه 

سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، آیات قرآن را در هر متنی که میدید، 
میشناخت. بر مزار او مقبره ای ساخته اند و مردم نیز گروه گروه به زیارتش 

میروند. 
اگر آشنایی با تاریخ دور، سرمایۀ علمی است، آگاهی از تاریخ نزدیک، سرمایۀ 

ملی است. آلزایمر ملی، این سرمایۀ سرنوشت ساز را بر باد داده است. کتابهای 
درسی و رسانه ها به ویژه صدا و سیما سهم بسیاری در گسترش این بیماری 

g .خطرناک داشته اند

تعصب .... زیادی روی در جبران تردید است.
رابرتسون دیویس  
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  قصه پر غصه دانشگاه از پهلوی تا
 جمهوری اسالمی

 حامد آئینه وند، دانش آموخته دکترای روابط بین الملل، ۱۳۹۶

در روز دانشجو باید از دانشگاهی گفت که جمهوری اسالمی آن را غارت 
و بی اعتبار کرد. ستیز روحانیت با دانشگاه در همان روزهای نخست پس 

از انقالب و به بهانه انقالب فرهنگی رخ عیان کرد و با تصفیه بهترین 
اساتید و دانشجویان جامه عمل پوشید و در دهه سیاه شصت با »تولد 

دانشگاه آزاد اسالمی« در شکل و شمایی جدید ادامه یافت. این دانشگاه 
در رقابت با دانشگاه های دولتی بر سر »کیفیت علمی« یا »عدم آزادی 
آکادمیک« ایجاد نشد بلکه با توجه به سیطره تفکرات چپ در دانشگاه 

ها و ستیز فضای دانشگاهی با نظام مستقر، حاکمیت به دنبال ایجاد 
پایگاهی برای راست در میان دانشجویان بود و چاره کار را در ساختار 
دانشگاهی که میراث پهلوی و عمیقا سکوالر بود نمیدید. لذا ناچار به 

ایجاد دانشگاهی موازی با نهاد اصلی و متولی علم در کشور بود تا آن را 
به پایگاهی برای نظام نوپا تبدیل کند. ترکیب هیات موسس دانشگاه 

آزاد اسالمی تمایالت راست گرایانه را به شکلی آشکار نشان میداد. امروز 
و پس از گذشت بیش از سه دهه از تاسیس این دانشگاه میتوان به 

صراحت گفت که هدف از شکل گیری این نهاد نه گسترش دانش بود و 
نه توسعه علم و صنعت و نه جلوگیری از خروج ارز، بلکه هدف اصلی بی 
اعتباری دانشگاه به عنوان موتور محرک جنبشهای اجتماعی و لوث کردن 

دانشگاه و مدارک آن بود. 
با سهل گیری برای ورود افراد به دانشگاه، ترویج لمپنیسم در فضای دانشگاهی، 

اعطای مدرک به هوادارن رژیم که از سد کنکور نمیتوانستند عبور کنند و در 
نهایت درآمدزایی برای حکومت و باندهای داخلی آن ریشه دانش را در این 

خاک خشکاندند. مسئوالن دانشگاه آزاد فعالیت سیاسی در دانشگاه را جز برای 
نهاد بسیج ممنوع کردند به همین دلیل هم بود که در تمامی سالهای گذشته 
صدای اعتراضی از دانشگاه آزاد در برابر نظام حاکم بر ایران شنیده نشد. اندک 

دانشجویانی هم که در این دانشگاه فعالیتهایی داشتند به طرق مختلف از 
تحصیل محروم شدند. اگر در دوران حیات هاشمی پنجره هایی کوچک به سوی 
آزادی در دانشگاه آزاد گشوده بود با درگذشت او مسدود شد و دانشگاه آزاد نیز 

به نهادهای زیر نظر مستقیم رهبری تبدیل شد. 
در حالی که اقتصاد ایران نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال است تا نرخ 

بیکاری ثابت بماند، دولت از توانایی ایجاد نیمی از این ظرفیت هم عاجز است و 
برای فارغ التحصیالن دانشگاه در مقطع لیسانس و با صنعتی در آغاز راه نمیتواند 

اشتغال ایجاد کند اما نظام آموزش عالی ما بیوقفه در جذب دانشجویان ارشد 
و دکتری کوشاست. جدای از دزدیهای سیستماتیک در نظام بانکی، غارت مردم 
راهی جدید یافته است و آموزش عالی آغوش خود را در مقاطع ارشد و دکتری 

به روی بیش از ۷۰ درصد فارغ التحصیالن کارشناسی گشوده و آن سوی این 
»دانشگاه بازاری«، »بازاری دانشگاهی« نیز شکل گرفته است. کسانی که با 

درصدهای پائین و گاه منفی بر کالسهای ارشد و دکتری مینشینند گره ی از 
مشکالت کشور نمیتوانند بگشایند اما برای نظام ورشکسته کشور راهی برای 

خرید زمان بیشتر برای ادامه حیات هستند. 
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امروز روبه روی دانشگاه مادر ایران در خیابان انقالب دفاتر مختلفی فعالیت 
میکنند که کارشان نگارش و فروش پایان نامه های ارشد، رساله های دکتری 

و مقاالت علمی پژوهشی و ... است. خیلی راحت علم را خرید و فروش میکنند 
چون پیشتر از آن شرافت در نظام تصمیم سازی کشور چوب حراج خورد. 

کارشناسان نا امید و بیکار ارشد میگیرند تا در این فاصله کاری پیدا کنند و 
چون کار یافت نمیشود دکتری میخوانند وقتی دکتر شدند شأنشان اجل این 
است که دست به اعتراض بزنند، سنشان از سی وپنج گذشته و غارت شده 

اند. یا از مملکت میگریزند یا اگر میمانند کار آزاد میکنند. کاری شبیه همانی 
که در میدان انقالب رونق دارد. یک جایی در اطراف »دانشگاه بازاری«، »بازاری 

دانشگاهی« درست میکنند و مشغول میشوند. 
به هر حال اگر جمهوری اسالمی نتوانست صنعت و دانشگاه را باهم پیوند دهد 
اما از حق نباید گذشت که علم را صنعتی کرد، روبه روی دانشگاه مادر ایران در 
تهران و دیگر استانها دفاتری برپا شدند که »پایان نامه نویسی« را به »صنعتی 
نوین« در کشور تبدیل کردند که نظیری در دنیا ندارد. نظام دانشگاهی با نظام 
سیاسی برای غارت جوانان ائتالف کرده است. از دانشگاهی که رضا شاه برای 

توسعه کشور تدارک دیده بود امروز کاریکاتوری به جای مانده است و هر 
g .دردمندی از این غصه بمیرد رواست
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 ماجرای سینه درشت ملکه
 )بابت استفاده از برخی لغات ببخشید(

نویسنده: نامعلوم

روزی روزگاری مملکتی بود که یک ملکه داشت، با سینههای بسیار درشت و آبدار!
نیِک شوالیه هم به همین علت عالقهی شدیدی به ملکه داشت، با وجودی که 

میدانست کوچکترین تماسی با ملکه به حکم مرگش ختم میشود. 
یک روز او این عالقهاش را با دوستش ُهراتیو در میان گذاشت. ُهراتیو پزشک 

شخصی خاندان سلطنتی بود. 
هراتیو مدتی به این قضیه فکر کرد و بعد به نیک گفت که میتواند ترتیبی 
بدهد که او بتواند به خواستهاش برسد، به شرطی که هزار سکه به هراتیو 

بدهد. نیک بدون تأمل قبول کرد. 
روز بعد هراتیو مقداری پودر خارش درست کرد و ترتیبی داد تا وقتی ملکه در 

حال استحمام بود در سینهبند او ریخته شود. 
مدت کوتاهی از لباس پوشیدن ملکه نگذشته بود که خارشها شروع شد و 
شدت پیدا کرد. وقتی پادشاه هراتیو را به دربار احضار کرد او به آنان گفت 

که تنها یک نوع خاص بزاِق دهان اگر به مدت چهار ساعت مداوم اعمال شود 
میتواند این خارش را از بین ببرد، و تمام آزمایشها نشان داده است تنها کسی 

که بزاقش آن خاصیت را دارد نیِک شوالیه است. 
پادشاه که خواستار کمک به ملکهاش بود دستور داد فورًا نیک را نزدش احضار 

کنند. اینجا بود که هراتیو پادزهر درمان خارش را به نیک داد تا در دهانش بریزد. 
در چهار ساعت بعدی نیک بدون وقفه مشغول مکیدن و لیسیدن مشتاقانهی 

سینههای ملکه بود!
سینههای ملکه از خارش افتاد، نیک راضی و خوشحال از آنجا بیرون آمد و از او 

به عنوان قهرمان ملی تمجید هم شد. 
به هنگام بازگشت هراتیو طلب ۱۰۰۰ سکهاش را کرد. نیک که خواستهاش اکنون 
برآورده شده بود و میدانست که هراتیو جرأت گزارش این جریان را هم ندارد از 

پرداخت بدهی سر باز زد. 
روز بعد هراتیو مقداری از همان پودر را در شورت پادشاه ریخت. 

پادشاه فرمان داد فورًا نیک را نزدش حاضر کنند!
نتیجهی اخالقی داستان:

g .وقتی برجام را با موگرینی به نتیجه رسانیدید با ترامپ موشک بازی نکنید
كتابهای دینی را نمی خوانند، تالوت میكنند. اگر آنها را با همان دید   

و دقتی میخواندند كه كتابهای راهنمای راه اندازی چرخ گوشت یا 
دستگاه دی وی دی را، اینقدر پر فروش نبودند.

محمد رضا نیكفر



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  344 

چهل سال سیاهی
نویسنده:  نامعلوم

عقب ماندگی ما از آن روزی آغاز شد که سیمای یک آدم را توی ماه دیدیم! 
همانی که گفته بود توی دهان دولت می زند، اما همان فرد چنان دولتی ساخت 

که االن چهل سال است خیلی شیک و مجلسی دارد توی دهان ما می زند. 
از آن زمانی زندگی را باختیم که با وعده نفت مجانی پاالیشگاه منفجر کردیم. با 
وعده آب و گاز و برق مجانی وزارت خانه ها بر سر ساکنانشان خراب کردیم و به 

امید بلیت رایگان اتوبوس ها به آتش کشیدیم. 
عقب ماندگی ما از آن روزی آغاز شد که باور کردیم، تعداد کشته های 

دفتر حزب جمهوری در هفتم تیرماه سال ۶۰ دقیقُا به تعداد کشته های روز 
عاشوراست! در حالی که تعداد نگهبانان آن دفتر فقط حدود ۸۰ نفر بود!، که 

همراه با تمام اعضای دفتر حزب جمهوری رفته بودند هوا. 
پس افتادگی ما از آن روزی آغاز شد که به ما گفته شد مسیر قدس از کربال می 

گذرد. و ما باور کرده بودیم قدس حتما کمی آن طرفتر از کربالست. در صورتی 
که قدس نام مکانی بود توی اورشلیم و اورشلیم شهری بود در کشور اسرائیل و 

دو هزار کیلومتر دورتر از ما، که هیچ مشکلی با ما نداشت. اما تا جا داشت ۸ 
سال برای تحقق این هدف کشته دادیم و جر خوردیم. 

فالکت ما از آن روزی آغاز شد، که می دیدیم رییس مجلس مملکت ما یک روز 
می شود رییس جمهور و رییس جمهور ما یک شبه می شود رهبر، رییس بنیاد 
شهید ما می شود رییس مجلس، وزیر ما می شود وکیل مجلس، وکیل مجلس 

ما می شود سفیر، سفیر ما می شود فرماندار و فرماندار ما می شود شهردار، 
شهردار می شود رییس بنیاد ۱۵ خرداد، و رییس آن بنیاد می شود استاندار، 

استاندار می شود رییس سازمان میراث فرهنگی، رییس سازمان میراث فرهنگی 
می شود رییس کل بانک مرکزی و و و. 

مدیریت ها همینطور فقط بین یک گروه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفره دست به دست شد اما 
ما گمان می کردیم این جابجایی ها نشانه دمکراسی است. ارواح عمه جان مان!

از آن روزی جاجیم بدبختی های مان بافته شد، که به ما گفتند تمام مدارک و 
دفتر و دستک با شماره حساب مان را برداریم ببریم که می خواهند به ما یارانه 

بدهند. به هر کدام از ما ماهی ۴۵ هزار و پانصدتومان یارانه دادند و ما خوشحال 
شدیم و سرمست از اینکه چقدر خوشبختیم. اما از آنطرف از قیمت بنزین بگیر 

تا قیمت برق و گاز و تلفن هر ساله اضافه شد و دارای ردیف آبونمان و تمام 
محاسبات بصورت تصاعدی بر اساس مقدار مصرف انجام گرفت، اما مبلغ یارانه 

ها از جایش تکان نخورد. 
بدبختی ما از آن روزی آغاز شد که گفته شد خدمت سربازی یعنی عشق و 

عشق یعنی خدمت به وطن. اما به موازات آن قانونی تعریف شد که غایبین می 
توانستند آن عشق را خریداری کنند! و چقدر خانواده هایی خوشحال شدند و 

چقدر برای مقامات عالیرتبه نظام درودها فرستادند. اما واقعیت چیز دیگری بود. 
با یک تیر دونشان زده شد. هم از فراری ها و غیبت کرده ها پول گرفته شد، هم 

بهانه ای بود برای رهایی آقازاده های فراری که از عشق به خدمت سربازی بطور 
قانونی ناکام و الجرم معاف می شدند!
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مراتب گرفتاری های ما از آن روزی پی گرفته شد که به ما گفته شد هر ساله 
برای عزاداری شهدای کربال در سال ۶۱ هجری قمری چقدر خوب است نذری 

بدهیم و پول خرج کنیم اما همین انذار دهنده ها خودشان برای هر کلمه از 
گزافه ها و منبرهایشان از ما پول گرفتند و ما هم با کمال میل پرداخت کردیم و 

گمان کردیم داریم ثوابش را می بریم. 
نکبت ما از آن روزی آغاز شد که به ما گفتند پول به حساب شان واریز کنیم، 

می خواهند کارت سوخت بدهند به ما و ما شاد و خوشحال رفتیم پول واریز 
کردیم. با پول ما آنان تمام دم و دستگاه پوسیده پمپ بنزین ها را نوسازی 

کردند اما بعد از مدتی همه چیز برگشت به همان جای اولش. هدف تنها این بود 
که هم کمی سر ما گرم شود و هم آقازاده هایی بتوانند پول های چند ده هزار 

میلیاردی به جیب بزنند. 
بیچارگی و بدبختی مان از آن روزی آغاز شد که آراستگی و خوش لباسی و 

صورت صاف و تر و تمیز نشانه الابالی گری و بی دینی شناخته شد؛ بدلباسی 
و ریش داری نشانه درستی و پاکی. در حالی که آن بدلباسی و ریش داری تنها 

پوششی بود برای دزدی، چاپیدن و نامردی. تا بجنبیم دیدیم آنان صاحب ده ها 
حساب پر پول و صدها ملک و امالک شدند و ما مثل این دیوانه ها فقط داریم 

حرص می خوریم. 
از آن روزی فالکت مان آغاز شد که به ما گفته شد، پلیس راهنمایی و رانندگی 
بطور شبانه روزی فقط برای مراقبت و حفاظت از جان ماست. و ما هم مثل این 
اسکول ها باور کردیم. غافل از اینکه با یک جمع و تفریق ساده در ردیف بودجه 

برای مدت یک سال مبلغ حداقل سی هزار میلیارد تومان جریمه پیش بینی شد. 
و پلیس فقط برای سرکیسه کردن ماست نه حفاظت از جان ما. 

حماقت ما از آن روزی آغاز شد که به ما گفته شد با انداختن پول در ضریح امام و 
امامزاده ها می توانیم شفا بگیریم، اما همان گوینده ها خودشان با برداشتن پول 
g .ما از همان ضریح ها در بهترین درمانگاه ها و البراتوارهای خارجه ویزیت شدند
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معجزه پیاز و شب زفاف
داستانی زیبا از عالمه دهخدا

پيازفروشی ميزنه پشت دستش و ميگه: » چه خاکی تو 
سرم كنم حاال , بدبخت شدم رفت«. 

گفتم: »چی شده يا َاخی؟«
سرش رو بلند كرد گفت: »پيازام داره خراب میشه! کلی 
شتر بار زدم، از کربال پياز آوردم مشهد، اما دريغ از يك 

خريدار!«
هنوز حرفش تموم نشده بود كه ديدم پيشنماز مسجد 

داره ميره براي نماز كه صداش كردم گفتم: »يا شيخ 
دست این پياز فروش به دامن َعبات! پيازاش داره خراب 

میشه! كلي پياز از کربال آورده به اميد استفاده، ولی شيخ يه نگاهی به پياز 
فروش كرد وگفت: »كيلو چنده اينا؟«

پياز فروش گفت: هر كيلو نيم سكه. 
شيخ گفت: »اگه ميخوای پيازات فروش بره 50 سكه بريز توی اين جيب عبا«. 

پياز فروش يه نگاهی به من كرد كه یعنی چيكار كنم؟
گفتم بريز و پياز فروش 50 سكه ريخت توی جيب شيخ. 

جناب شيخ گفت همين االن يك كيسه پياز هم ميفرستی در منزل و پياز 
فروش گفت: »چشم.«

شيخ گفت: »يه كاغذ مينویسی پياز کربال هر كيلو 3 سكه و به هر نفر هم يك 
كيلو بيشتر نمیدی.« 

مرد پياز فروش گفت: »يا شيخ ديوانه شدی؟ مردم نيم سكه هم نميَخَرن 
اونوقت تو میگی 3 سكه؟ تازه من از خدا میخوام به هر كس یك كیسه پیاز

بفروشم ... ! تو میگی یك كیلو بیشتر َندم ... ؟
شیخ یك نگاه عاقل اندر سفیهی به پیاز فروش انداخت و گفت: ای ملعون  ... 

اگه چیزایی كه گفتم گوش نكنی پیازات به فروش نمیره ... تو فقط همین كاری 
كه گفتم میكنی و روانه مسجد شد منم به دنبالش ... !

نماز كه تموم شد شیخ رفت باالی منبر گفت نقل است از امام محمد باقر كه روزی 
مردی به خدمت ایشان رسید و گفت یا ابالحسن بنده یك غلطی كردم سه تا زن 

گرفتم اما دیگه كشش ندارم نمیكشه یا ابالحسن ... ! چه خاكی توی سرم بكنم ... !؟
ابالحسن گفت پیاز کربال را در مشهد بخور اونوخ ناجور میكشه ... !

از رسول خدا شنیدم كه هر كس پیاز کربال را در مشهد بُخورد تا صبح با هفتاد 
هزار حوری بهشتی َالیش به در میكند و تازه صبح قبراق و سرحال میگه دیگه 

نبود ... ؟
خالصه شیخ صداش رو به سرش كشید كه ای اونایی كه از مردی افتادین یا 

كمرتون شله  ... !پیازکربال بخورین كه اب روی آتشه ... !
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هنوز حرف شیخ تموم نشده بود كه دیدم كسی پای منبر نیست ... !
از مسجد كه اومدم بیرون دیدم جلوی پیاز فروشی یك صفی كشیدن مرد و زن 

كه اون سرش ناپیدا و دارن پیاز میخرن كیلویی سه سكه و تازه التماس میكنن 
كه بیشتر از یك كیلو بده ...  رفتم جلو و به پیاز فروش كه سر از پا نمیشناخت 

كمك كردم تا نوبت یه پیرزن شد ... !
پیرزن التماس میكرد. 

میگفت: الهی خیر ببینی ننه جان به مو دو كیلو بده ... ! دعات مُكُنم ننه  ... ! 
مو شوهرم چند ساله كه بخار مخار ندره دیگه  ... !

ان شاءاهلل ای پیاز کربال ره بخوره حاجت موره بده  ... !
خشك رفته دیگه ای زمین المصب بس كه آب نخورده ... !

خالصه اونروز پیاز فروش همه پیازاش رو فروخت و یه دونه پیاز مقبول هم به 
من داد ...!

فرداش رفتم دم بساط پیاز فروش دیدم داره سكه هاش رو میشمره كه پیرزن 
دیروزی اومد گفت: 

خیر ببینی الهی پیاز کربال نیاوردی هنوز ... ؟
پیاز فروش گفت مگه یك كیلوی دیروز افاغه نكرد بی بی ... ؟

پیرزن خنده ریزی كرد گفت: وا ... . خاك عالم ...  ...  ... ! چی چیزا مپرسی تو ...!
پیاز فروش گفت: نقل است از امام صادق كه هر كس پیاز کربالرو در مشهد 

بفروشه مثل دكتر محَرمه َننه جان!
پیرزن گفت وا ... محَرمه ... !؟
خوب حاال كه محَرمی مگم ... !

دیشب به زور لنگ كفش دادم یك كیلو پیازه خالی خالی خورد بعد جا انداخُتم 
رو ایوون خودمه آرا گیرا كردم تا حاجی آمد ... !

چی شبی بود دیشب ... یاد شب زفاُفم افتادم ...  ... . آخی ... !
تا سحر داشت بیل مَزد آب مداد ای زمین ُخشكه همچی دُلم وا رفت كه َنگو ننه ... 

خالصه همه چیش خوب بود ولی دهنش خیلی بوی پیاز مداد ... !
غروب باید بُرم مسجد ببینم ای امام باقر كه الهی به قربونش بُرم حدیثی چیزی 

بره بوی پیاز نگفته ...!
 g .خالصه ننه پیاز كه آوردی دو سه كیسه برفست در خانه ما ... !پیر بری الهی

من معتقدم تاریخ، هرگز نمونه ای از مردمی را که تحت تسلط 
 روحانیون هستند نشان نمیدهد که توانسته باشند یک دولت آزاد 

و متمدن را تشکیل بدهند.
توماس جفرسون
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آموزش مشکوک
دکتر فرانکل

دکتر ویکتور فرانکل از معدود کسانی بود که موفق شد از زندان آشویتس در 
لهستان، معروف به قتلگاه آدم سوزی، زنده بیرون آید.

او در نامه ا  ی  خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ این گونه می نویسد:
چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند؛

من اتاق های گازی را دیدم كه توسط بهترین مهندسین طراحی می شدند؛ 
من پزشكان ماهری را دیدم كه کودکانی معصوم و بی  گناه را براحتی مسموم 
می كردند؛ من پرستارانی کاربلد را دیدم  که انسان ها را با تزریق یک آمپول به قتل 

می رسانند؛ من فارغ  التحصیالن دانشگاهی را دیدم که می توانستند انسان دیگری 
را در آتش بسوزانند. و مجموع این دالیل مرا به آموزش مشکوک کرد!

از شما تقاضا می کنم که تالش کنید قبل از تربیِت دانش آموزان تان، به عنوان 
یک دکتر یا یک مهندس، از آن ها یک انسان بسازید تا روزی تبدیل به جانوران 

روانی دانشمند نشوند!
پزشک یا مهندس شدن کار چندان دشواری نیست و هرکسی می تواند با چند 

سال تالش به آن برسد اما به دانش آموزان خود بیاموزید که بهترین و بزرگترین 
ثروت هرکدام از آن ها  »انسانیت«  است كه با هیچ مدرک تحصیلی در جهان 

g .قابل مقایسه نیست
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 اولین یادداشت احمد شاملو در مقام
 سردبیر کتاب جمعه

پنجشنبه 4 مرداد 1358

روزھای سیاھی در پیش است. دوران پر ادباری که، گرچه منطقا عمری دراز 
نمی تواند داشت. از ھم اکنون نهاد تیره ی خود را آشکار کرده است و استقرار 

سلطه ی خود را بر زمینه ای از نفی دموکراسی، نفی ملیت، و نفی دستاورد ھای 
مدنیت و فرھنگ و ھنر می جوید. 

این چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواھد ماند، و جبر تاریخ، بدون تردید آن را 
زیر غلتک سنگین خویش در ھم خواھد کوفت. اما نسل ما و نسل آینده، در این 

کشاکش اندوھبار، زیانی متحمل خواھد شد که بی گمان سخت کمر شکن خواھد 
بود. چرا که قشریون مطلق زده ھر اندیشه ی آزادی را دشمن می دارند و کامگاری 

خود را جز به شرط امحاء مطلق فکر و اندیشه غیر ممکن می شمارند. پس 
نخستین ھدف نظامی که ھم اکنون می کوشد پایه ھای قدرت خود را به ضرب 

چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستین گام ھای خود را با به آتش کشیدن 
کتابخانه ھا و ھجوم علنی به ھسته ھای فعال ھنری و تجاوز آشکار به مراکز 
فرھنگی کشور بر داشته، کشتار ھمه ی متفکران و آزاد اندیشان جامعه است. 

اکنون ما در آستانه ی توفانی روبنده ایستاده ایم. باد نماھا ناله کنان به حرکت 
درآمده اند و غباری طاعونی از آفاق بر خاسته است. می توان به دخمه ھای 

سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا توفان بی امان بگذرد. اما 
رسالت تاریخی روشنفکران، پناه امن جستن را تجویز نمی کند. ھر فریادی آگاه 
کننده است، پس از حنجره ھای خونین خویش فریاد خواھیم کشید و حدوث 

توفان را اعالم خواھیم کرد. 
سپاه کفن پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر به میدان آمده اند. بگذار 

لطمه ای که بر اینان وارد می آید نشانه ای ھشدار دھنده باشد از ھجومی که 
تمامی دستاوردھای فرھنگی و مدنی خلق ھای ساکن این محدوده ی جغرافیایی 

g .در معرض آن قرار گرفته است
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 فروپاشی از آن چه می بینید 
به شما نزدیک تر است

 وحید شامخی و مجتبی لشکربلوکی

احتماال نام مجله معتبر و معروف فوربز را شنیده باشید. جزو معتبرترین نشریات 
کسب و کار، موفقیت، کارآفرینی و ثروت است. این نشریه روی جلد خود را در سال 

2007 به نوکیا اختصاص داد و یک تیتر جنجالی زد: »آیا کسی می تواند نوکیا را با 
یک میلیارد مشتری از تخت پادشاهی به زیر کشد؟« نوکیا آن روزها سلطان بالمنازع 

موبایل و ارتباطات بود. اما نوکیا فرو پاشید: طی سیزده سال سهم بازارش از رتبه اول 
به رتبه دهم و ارزش شرکت از 250 به کمتر از 4 میلیارد یورو سقوط کرد. 

خیلی از ما وسیله ای به نام موبایل را با برند نوکیا شناختیم. به خاطر دارم که 
یکی از همکالسیهایمان در دانشگاه، گوشی نوکیایی به نام 6600 را تازه خرید بود 

)جدیدترین مدل آن زمان( که از دوربینش برای تقلب سر جلسه امتحان استفاده 
کرد و همه دهانمان از تعجب باز مانده بود که دوربین این گوشی چنان کیفیتی 

دارد که میشود از برگه بغلدستی عکس گرفت و همان را خواند و نوشت!
یکی از جالبترین تحلیلهایی که در ارتباط با فروپاشی امپراطوری نوکیا منتشر شده 

است، نتایج مطالعات مشترکی میان یک دانشگاه فنالندی و مدرسه کسب و کار 
معتبر اینسید فرانسه است. این نتایج حرفهای شنیدنی را در قالب سه نکته طرح 

میکند که خود حاصل 120 مصاحبه )شامل 9 مصاحبه با اعضای هیئت مدیره و 19 
مصاحبه با مدیران ارشد نوکیا( بوده است. اما این سه راز سقوط چیست؟

راز اول: نبود فضای مناسب برای گفتگوهای صریح، آزاد و بنیادین: در آن بازه 
زمانی فضای مناسبی برای گفتوگوها و بحثهای جدی و راهبردی وجود نداشت. 

یکی از مدیران ارشد نوکیا نقل میکند که بین سالهای 2007 تا 2011، خیلی از 
اعضای هیئت مدیره احساس میکردند که دیگر نمیتوانند راحت و آزاد صحبت 

کنند و نتیجه اش این بود که تهدیدات اپل و گوگل به میزان کافی منتقل 
نمیشد و برنامه مناسبی برایش در نظر گرفته نشد! 

راز دوم: این بود که به صورت احساسی مدیران به سیستم عامل سیمبین 
وابسته شده بودند و همه گوشیهایش را با این سیستم عامل عرضه میکرد. 

کسی به خودش اجازه نمیداد به گزینه دیگری فکر کند. مدت ها روی سیستم 
عامل خودش پافشاری کرد وقتی هم در سال 2012 با تغییر مدیریت به فکر 

افتادند، دیگر خیلی دیر شده بود!. 
راز سوم: اینکه تحلیل ها و تصمیمات براساس داده های واقعی نبود و بیشتر 

احساسی، شهودی و شخصی بود. نقل میشود که وقتی نوکیا تصمیم گرفت به 
جای سیمبین از سیستم عامل جدیدی استفاده کند، خیلی از مدیران سیستم 
عامل ویندوز را پیشنهاد میدادند. این در حالی بود که داده ها و شواهد واقعی 

افق روشنی برای سیستم عامل ویندوز نشان نمیداد و موفقیت این سیستم 
عامل بسیار بعید به نظر میرسید. اما نوکیا ویندوز را در گوشیهایش استفاده 

کرد و نتیجه اش هم شکست کاملش در سال 2013 بود. 
تحلیل و تجویز راهبردی:

سه نکته ای که به عنوان عوامل سقوط نوکیا بیان شد، میتواند عوامل شکست 
هر سیستم اقتصادی یا سیاسی باشد. 
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در هر سیستمی که نشود به راحتی نقد کرد، نظر داد، مفروضات را به چالش 
کشید و خطوط قرمز دایره گفتگوی شما را محدود کند، یک گام به سقوط 

نزدیک شده است. 
در هر سیستمی که وابستگی بی دلیل به گذشته، به تصمیمات گذشته، به 

نمادهای گذشته زیاد شود به گونه ای که به جای آنکه تصمیم عقالیی بگیریم، 
بحث ها حیثیتی-ناموسی شود گام بلند دوم را به سمت سقوط برداشته ایم. 

هر جا احساس کردید داریم تصمیم می گیریم نه به خاطر ساختن آینده بلکه 
دقیقا به خاطر دفاع از عملکرد گذشته، این یک نشانه بی بدیل سقوط است. 

اگر خواسته های شخصی و انتخاب های احساسی-هیجانی جای تصمیم گیری 
مبتنی بر داده ها، آمار، اطالعات، مقایسه گزینه ها را گرفت، آنگاه جایگزین 
شدن احساسات و هیجانات به جای واقعیات و عقالنیت، میخ آخر سقوط را 
محکم خواهد کوبید. زمانی که چشم هایمان را به واقعیت بستیم و گوش 

هایمان سنگین شد، سقوط به ما نزدیک می شود. 
باور کنیم سقوط نزدیک است! خیلی نزدیک؛ الی این شب بوها! تاریخ را 

بنگریم بزرگ ترین امپراطوری ها به زیر کشیده شدند، شرکت های بزرگ در 
هم شکستند، مقتدرترین نظام ها به خاطره ها پیوستند و برندهای نام آور 

سرنوشتی شرم آور پیدا کردند. چرا که خطوط قرمز گلوی گفتگوی آزاد را فشرد، 
بحث ها حیثیتی-ناموسی شد و دفاع از گذشته به جای ساختن آینده نقش 

آفرین شد، چشم ها بسته و گوش ها سنگین شد. واقعیت ها و عقالنیت در 
g .برابر احساسات و هیجانات شکست خوردند

کشیش ها می گویند که آنها به مردم بخشیدن و خیریه را 
می آموزند. این طبیعی است. چون آنها با پول مردم زندگی 

می کنند. همه ی گداها می آموزند که مردم باید به آنها پول 
بدهند.

رابرت اینگرسول
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 جنون قدرت، تنهایی و بی خبری 
دیکتاتور از پیرامون خود

 پاییِز پدرساالری: به مناسبت سالروز مرگ شاه
علی مرادی مراغه ای

امروزها برای دومین بار داشتم رمان پاییز پدرساالری اثر گابریل مارکز را 
میخواندم که مصادف با سالروز مرگ محمد رضا شاه پهلوی شد. آنچه رمان 

بیشتر بر آن تاکید میکند جنون قدرت، تنهایی و بی خبری دیکتاتور از پیرامون 
خود است. دکتر عباس میالنی در کتابش )شاه( بارها ذکر کرده که شاه 

کوچکترین عقیده مخالف خود را برنمی تافت و کسانی که پیشش می رفتند 
تنها مطالبی بر زبان میراندند که شاه دوست داشت! در این هیچ شکی نیست 

که او ایران را دوست میداشت و میخواست کشوری مدرن بسازد و البته در 
برخی زمینه ها نیز موفق شد. اینها را بخاطر این می گویم که هیچ انسانی 

را سیاِه سیاه یا سفیِد سفید نبینیم بلکه هر انسانی مجموعه ایی از ریگها و 
الماسهاست. اما آنچه در اینجا میخواهم برآن انگشت بگذارم تشابه و »این 

همانی«عجیب تنهایی پایان دیکتاتور رمان »پاییز پدرساالری« با تنهایی روزهای 
آخِر شاه است. دکتر امیر اصالن خان افشار که در سالهای نزدیک به انقالب 

رئیس تشریفات دربار شاه بود در خاطراتش نقل می کند که در زمانی که هنوز 
انقالب شروع نشده و شاه در اوج قدرت بود همگان حتی روسای کشورها برای 

دیدار و شرفیابی حضور شاه سر و دست می شکستند اما وقتی که انقالب 
شروع شد و قدرت شاه در حال ترک برداشتن بود دیگر تعداد کسانی که برای 

دیدن شاه بحضورش شرفیاب می شدند روز به روز کمتر شد. یک روز خود شاه 
هم متوجه امر میشود وقتی آخرین نفر را بحضور پذیرفتند از امیراصالن خان 
می پرسد دیگر کسی برای حضور نمانده؟ رئیس تشریفات در جواب می گوید: 
دیگر کسی برای شرفیابی به حضور نمانده. شاه با تاثر در جواب می گوید پس 

من چکار کنم؟ امیراصالن خان رئیس تشریفات مجبور میشود در نهایت تاثر از 
دوستان نزدیک خود مانند سیروس فرمانفرمائیان، علی اصغر امیرانی، عبداهلل 

انتظام و دیگران بخواهد که ظاهرا، بوسیله او تقاضای شرفیابی کنند تا روحیه 
اعلیحضرت تقویت شود! )خاطرات امیراصالن خان افشار. ص451(. 

وقتی پس از انقالب، دربدری هایش آغاز شد دعوت نامه ای از ملک حسن 
دوم پادشاه مراکش دریافت کرد اما با ورود به مراکش شرایط تغییر کرد ملک 

حسن که به طمع ثروت 50 میلیاردی شاه او را به مراکش دعوت کرده بود با این 
پاسخ شاه روبرو شد که تمام ثروت او به صد میلیون هم نمی رسد ملک حسن، 
محترمانه عذر او را خواست. این گروه آواره! از دهم اسفند تا دهم فروردین در 
تکاپوی یافتن مامنی تازه شد. کشورهای اروپایی مانند سوئیس و انگلستان را 
اصال حرفش را نزن. اما او از بودن در آفریقا، احساس ناخوشایندی داشت زیرا 

تجربه تلخ تبعید پدر را به یاد او می آورد. سرانجام دوستان آمریکایی اش 
راکفلر و کیسینجر توانستند جزایر باهاما واقع در غرب اقیانوس اطلس برای 

اقامت شاه پیدا کنند اما در اواسط خرداد 1358 دولت باهاما از تمدید ویزای 
اقامتش خودداری کرد. گروه آواره! باز هم آواره تر شد برای یافتن پناهگاهی به 
دوستان آمریکایی اش متوسل شد. راکفلر و کیسینجر توانستند موافقت رئیس 
جمهور مکزیک را برای اقامت شاه در آن کشور جلب کنند. سرانجام کارتر تحت 

فشار اطرافیانش مجبور شد روز 29 مهر 1358 اجازه مسافرت شاه و همسرش 
را به آمریکا البته با ویزای توریستی صادر کند. شاه در این زمان، علی رغم میل 
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باطنی خود انتخابی جز پاناما را پیش رو نمی دید و دولتمردان آمریکایی، شاه را 
وادار به رفتن به پاناما کردند. اما میزبان شاه و صادر کننده ویزای او رهبر نظامی 

پاناما عمر توریخوس بود شبیه یکی از صدها نظامی اش در ساواک و کمیته 
مشترک ضد خرابکاری که پوست زندانیان را می کندند! پس از آنکه شاه وارد 

کانتادورا در پاناما شد به محض این که چشم ژنرال توریخوس به شاه افتاد از 
سرهنگ جهانبینی که همراه شاه بود آهسته پرسید: »ببینم این شاه، شاه که 

این همه می گویند فقط همین است.«
اقامت در پاناما را میتوان تلخترین ایام آوارگی شاه نامید. خانم فرح دیبا در 

کتابش میگوید: »عمر توریخوس آدم بسیار بی ادبی بود و به هیچ وجه آداب 
گفتگوی دیپلماتیک را رعایت نمی کرد. توریخوس با بی ادبی تمام شاه را 

»چوپن« می نامید. چوپن، در اصطالح مردم پاناما یعنی تفاله پرتغالی که آب آن 
را تا قطره آخر گرفته باشند. دخترم تعریف می کرد که این مردک نیمه وحشی 

)توریخوس( به من نظر سؤ پیدا کرده و مرتبا به دیدن شاه به کونتادورا می 
آمد.« ژنرال توریخوس که آوارگی او و اطرافیانش را می بیبند جمله ای را بر زبان 
می راند که مارکز در رمانش در مورد تنهایی دیکتاتور تاکید می کند. توریخوس 
میگوید: از کل عظمت 2500 ساله شاهنشاهی ایران و زرق و برق خاندان پهلوی 

تنها دوازده نفر، چند چمدان و دو سگ مانده است!!!
و افالطون بیش از دو هزار سال قبل از مارکز، چقدر خوب مینویسد »مستبد 
g »!هرگز مزه دوستان واقعی را نمی چشد و تنهاترین فرِد روی زمین است

اسكیمو: اگر من چیزی درباره خدا و گناه ندانم آیا بازهم به جهنم 
میروم؟ كشیش: نه، اگر ندانی نمی روی. اسكیمو: پس چرا می 

خواهی این ها را به من بگویی؟
آنی دیالرد
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کشور خارج کجاست؟؟؟
نشریه نگین کرمان، ۱۳۹۲

نشریه »نگین کرمان« برای انتشار این مقاله طنز توقیف و به توهین به 
مقدسات متهم شد و البته با هجوم بسیجیان و روحانیون به دفتر نشریه 

مواجه! 
موضوع انشا: کشور خارج کجاست؟؟؟

خارج جایی است که همه آدم ها در آن ایدز دارند!
مملکت خارج جایی است که همه در آن با ناموس همدیگر کار دارند!!!

در حالی که در مملکت ما چند نفر با ناموس همه کار دارند!!!
کشور خارج جایی است که رییس جمهورشان بیشتر از یک دست لباس دارد 

بس که تشریفاتی و مرفه است!
تازه در خارج کراوات هم می زنند که همه میدانند یک جور فلش و عالمت 

راهنمای رو به پایین است!!!
خارجی ها همه غرب زده هستند بی همه چیز ها!!!

مردم خارج، همیشه مست هستند و دائم به هم میگویند: یو آر  ... 
اما در اینجا ما همیشه در حال احوال پرسی از خانواده طرف مقابل هستیم بس 

که مودب و با فرهنگیم!!!
ما در ایران خیلی همه چیز داریم، نان، مسکن و حتی به روایتی آزادی. 

اما فرق اصلی ما در این است که خودمان میگوییم این ها را نداریم، ولی 
مقاماتمان میگویند دارید!!!

و ما از بس که نفهم هستیم، اصرار میکنیم و میگوییم پس کو؟؟؟
آن وقت آنها مجبور میشوند گشت درست کنند و به زور به ما حالی کنند که 

ایناهاش!!!
در خارج اما اینطوری نیست بس که آنها بی منطق هستند!!!

خارج جای عقب افتاده ای است که گشت نسبت ندارد! آن ها برای الک زدن 
جریمه نمیشوند!!!

در خارج هنوز نفهمیده اند که رنگ سیاه مناسب تابستان است!!!
خارجی ها بس که دین و اعتقاد ضعیفی دارند، با دیدن موی نامحرم، هیچ 

چیزیشان نمی شود!!!
اما ما اگر یک تار مو ببینیم، دچار لرزش می شویم، بس که محکم است این 

اعتقاداتمان!!!
خارجی ها فکر میکنند ما در جنگ جهانی هستیم چون کوپن داریم و 

سهمیه بندی!
آنها وقتی جنگ جهانی میکردند همه چیزشان سهمیه بندی بود!!
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ما همیشه در حال جنگ جهانی هستیم! بس که رییس جمهورها و رهبرمان 
منتخب ما هستند!!!

آنجا کشیش ها و پاپ حوزه علمیه ندارند بس که بی فرهنگ هستند!!!
خارجی ها بس که بی دین و کافر هستند، نمی دانند ازدواج از نوع موقت 

چیست!!!
خارجی ها بس که سوسول هستند می گویند مرد با زن برابر است و ... 

هیچ استاد پاک و مطهری نبوده که بهشان بگوید نخیر! هر 4 تا زن 
میشود یک مرد!!!

ما استاد پاک و مطهری داشتیم که استاد اخالق بود و پسرش هم برای
نشان دادن اصل و نسب پدرش، در مجلس به یکی دیگر گفت: فیوز!!

البته او قبل از فیوز یک )پ( هم گذاشت که ما نفهمیدیم چرا؟؟؟
آن ها بس که بی فرهنگ هستند در کلیسا با کفش می روند و عود روشن 

میکنند، در حالی که همه می دانند لذت حرف زدن با خدا در بوی جوراب مخلوط 
با گالب است!!!

آن ها تمام شعر های مذهبی خود را با آهنگ میخوانند، بس که االغند، در 
حالیکه وقتی آدم با خدا حرف میزند، اجازه ندارد شاد باشد!!! خدا خیلی ترسناک 

است و هیچکس جز ایرانی ها نمیداند این را. 
ما قطب جهان اسالمیم در حالی که خارج در جهان اسالم هیچ چیز نیست!

ما میدان آزادی داریم ولی خارجی ها فقط مجسمه آزادی دارند! و هر بچه ای 
میداند که اصال مجسمه یعنی هیچ کاره! پس ما آزادی داریم ولی خارجی ها 

ندارند!!!
آن ها خواننده هایی دارند که همش اعتراض میکنند بس که بی ادبند، در 

حالی که خواننده های ما میخوانند همه چی آرومه بس که هنرمندهای مودبی 
هستند، آن ها بس که به بزرگترشان احترام نمیگذارند، هیچ وقت آل پاچینو 

و جرج کلونی و آنجلینا جولی را، نمی فرستند دست بوس اسقف و پاپ تا بلکه 
عبرت بگیرند و کار بد نکنند در فیلم ها!!!

ما در ایران تعداد صندلی های دانشگاه هایمان از متقاضی ها بیشتر 
است بس که علم داریم! فیلم های ما در ایران هیچ وقت پایان غمگین 

ندارد بس که ما شادیم!!! 
ولی خارجی ها همه افسرده هستند و همه اش در فیلم ها در حال خون ریزی و 

کارهای بد بد!
در حالی که همه میدانند لذت هر فیلمی به عروسی انتهای آن است!!!

آن ها بس که سوسول هستند هر 4 سال یک نفر میشود همه کاره مملکتشان، 
ولی ما همیشه گفته ایم که حرف مرد یکی است و هیچ کس عوض نمیشود!!!
ما در ایران خانواده خود را خیلی دوست داریم و هر وقت کاره ای شدیم، تمام 

فک و فامیل خود را میکنیم مدیر!!! 
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اما آن ها بس که بنیان خانواده قوی ندارند، این کارها را بلد نیستند!!! 
ما از این انشاء نتیجه میگیریم که خارج جای بدی است. خارج جایی است که 

همه آدم ها در آن ایدز دارند. 
خوشحالی آنقدر زیاد شده که حد و اندازه ندارد مثال: 

از پول خودمان به ما یارانه می دهند ممنون و خرسند می شویم ... 
وارد اتوبوس می شویم و جا گیرمان می آید که بنشینیم خوشحال می شویم ... 

در صف شلوغ نانوایی هستیم و باالخره نان گیرمان می آید، خوشحال 
می شویم …

هواپیمایمان سالم به زمین می رسد و می بینیم سقوط نکرده خوشحال 
g ... می شویم
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چادر سیاه از کجا آمده است؟
دکتر زرین کوب

چادر سیاه از کجا آمده است؟
 چرا رنگش مشکی و تیره است؟

آیا چادر سیاه همان چادر اصیل ایرانی است؟
آیا چادر سیاه لباس ملی ایرانیان بوده است؟

برخالف ادعاها به هیچ وجه چادر سیاه ریشه ی ایرانی ندارد زیرا در ایران باستان 
اکثریت مردم زرتشتی بودند و در دین زرتشت رنگ سیاه نماد اهریمن و شیطان 

است و زرتشتیان به حدی از سیاهی و تاریکی بیزار هستند که حتی در مراسم 
عزا و سوگواری نیز لباس سپید بر تن میکنند. در جشن دینی )سده( هم لباس 
زنان و مردان یک دست سپید است. در دین زرشتی، بدی )شر( در مقابل خوبی 

)خیر( قرار میگیرد. نماد بدی سیاهی و تاریکی است و نماد خوبی سپیدی و 
روشنایی است و اینکه زرتشتیان به سمت نور و روشنایی نماز میخوانند. حتی 
آتش هم چون نمادی از نور و دشمن سیاهی و تاریکی است در دین زرتشت، 

مقدس است. 
همچنین در دین اسالم، هیچ جای قرآن سفارش به پوشیدن چادر سیاه و کال 

پوشش سیاه نشده است بلکه برعکس پوشش سیاه همواره مکروه و نفی 
شده است. حتی در هنگام حج، لباس احرام سپید است و پوشیدن لباس سیاه 
هنگام زیارت خانه ی خدا مکروه میباشد. حتی در هنگام مرگ هم از کفن سیاه 

و تاریک استفاده نمیکنند! چادر سیاه هیچ ارتباطی با دین ندارد. 
پس چادر سیاه از کجا آمده است؟
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حتما از دوران سیاه اعراب و رسم زنده بگور کردن دختران در بعضی قبایل 
عرب خبر دارید. 

و حتما بارها از خودتان پرسیده اید که چطور نسل این اعراب منقرض نشد در 
حالی که دخترانشان را زنده بگور میکردند!؟

جواب این پرسش روشن است، چون همه ی دختران این قبایل زنده بگور نمی 
شدند و تعدادی زنده می ماندند. 

اما اعراب عربستان با آن همه تعصب کور چگونه ننگ داشتن دختر را 
تحمل میکردند؟

تنها راه برای پوشاندن این ننگ و شرم، پنهان کردن دختران در سیاهی و 
تاریکی بود. 

و چادر مشکی وسیله ای بود که سیاهی و تاریکی گور را برای دخترانی که زنده 
مانده بودند تداعی میکرد. 

زنان عرب باید در گرمای طاقت فرسای عربستان، غرق در تاریکی چادر سیاه از 
دیده ها پنهان میشدند تا اعراب ننگ داشتن دختر را در این پوشش های تاریک 

مخفی کنند. 
 این در حالی بود که لباس باستانی زنان ایرانی، باوقار و در عین حال پر از رنگ 
و زیبایی بود. حتی چادر ایرانیان )شونل( بسیار پرنقش و رنگین بود و هیچگاه 

بسته نبود و اغلب یا روی شانه یا پشت سرشان آویزان میکردند، زیرا چادر ایرانی 
جهت زیبایی استفاده میشد نه برای پوشاندن مو و اندام زن و پنهان کردنش. 

 برخالف زنان عرب که مجبور به پوشیدن لباس های سیاه و تاریک بودند تا 
دیده نشوند، لباس زنان ایران باستان، جشنواره ای از رنگ و زندگی بود. هنوز 
میتوان زیبایی و رنگهای متنوع این لباس ها را در پوشش محلی زنان مناطق 

مختلف ایران مشاهده کرد، بخصوص لباس سنتی زنان عشایر ایرانی. 
کسی در ایران باستان از داشتن دختر ننگ نداشت تا مجبور شود:

یا او را در گور تاریک  زنده دفن کند   یا او را در چادر سیاه، زنده محو کند
تهاجم فرهنگی یعنی زنان ایرانی، چادر سیاه که پوشش سنتی زنان عرب 

و نشانه ی شرم از زن بودن است را بپوشند و عده ای نیز با فلسفه بافی و 
شعارسازی این جهالت موروثی اعراب را به غیرت و حیاء و عفت بچسپانند تا هر 

  g !کس ایرانی و انسانی اندیشید، بی غیرت و بی حیاء خطاب شود
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 چگونه مرگ بر جهان مغوالن گذشت؟
زوال از یک روستا شروع شد!

)http://iranneda.org( شعر سیف فرغانی

 صد و بیست سال مغولها هر چه خواستند در ایران کردند. جنایتی نبود که از آن 
چشم پوشیده باشند. از کشتن صد هزار نفر در یک روز گرفته تا تجاوز و غارت 

 برخی از قبایل مغولها پس از فتح ایران ساکن خراسان شدند ولی چون بیابانگرد 
بودند در شهرها زندگی نمیکردند. 

مغولها همه حقی داشتند. 
 مغوالن مجاز بودند هر که را خواستند بکشند، به هر که خواستند تجاوز 

کنند و هر چه را خواستند غارت کنند. ایرانیان برایشان برده نبودند، 
احشام بودند. 

 در تاریخ دورٔه مغول همه چیز باور نکردنی است. چنان یأسی میان مردم ایران 
وجود میداشته که حتی در برابر کشتن خودشان هم مقاومت نمیکردند. 

 ابن اثیر مینویسد: یک مغول در صحرایی به هفده نفر رسید و خواست 
همه را با طناب ببندد و بکشد. هیچکس جرات نکرد مقاومت کند جز یک 

نفر که او را کشت. 
 داستان از روستای باشتین و دو برادر که همسایه بودند شروع میشود. 

چند مغول بیابانگرد به خانٔه ایندو میروند و زنان و دخترانشان را طلب 
میکنند.  بر خالف ۱۲۰ سال قبلش، دو برادر مقاومت میکنند و مغوالن را 
میکشند. مردم باشتین اول میترسند ولی مرد شجاعی به نام عبدالرزاق 

دعوت بایستادگی میکند.  خبر به قریه های اطراف میرسد. حاکم سبزوار 
مامورانی را میفرستد تا دو برادر را دستگیر کنند. عبدالرزاق با کمک مردم 

روستا ماموران را میکشد. 
 در نهایت حاکم سبزوار سپاهی چند صد نفره را به باشتین میفرستد، ولی حاال 

خیلی ها جرأت مقاومت میکنند. عبدالرزاق فرمانده قیام میشود.  در چند روستا، 
مردم مغوالن را میکشند و خبرهای مغولکشی کمکم زیاد میشود. عبدالرزاق نام 

سربداران بر سپاهیان از جان گذشته اش میگذارد. 
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 فوج فوج مردمان به ستوه آمده از ستم مغولها به باشتین میروند تا به 
عبدالرزاق بپیوندند و در برابر سپاه ارغونشاه )حاکم سبزوار( بایستند. 

 عبدالرزاق بر ارغونشاه پیروز میشود و سبزوار فتح میگردد. پس از صد و بیست 
سال ایرانیان بر مغولها فائق میشوند. 

آن روز حتمًا پرشکوه بوده است!
 طغایتیمور ایلخان مغول، یک ایلچی مغول را میفرستد تا سربداران از او اطاعت 

کنند. سربداران او را میکشند و از طغایتیمور میخواهند که اطاعت کند. 
 سربداران به جنگ میروند و طغایتیمور را شکست میدهند. و این نقطٔه پایان 
ایلخانان مغول است، همان لحظه ای که سیف فرغانی انتظارش را میکشید. 

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
باد خزان نکبت ایام ناگهان
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
ای تیغ تان چو نیزه برای ستم دراز
چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت
زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان
بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم
در باغ دولت دگران بود مدتی
آبی ست ایستاده درین خانه مال و جاه
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
ای دوستان خواهم که به نیکی ُدعای سیف

هم رونق زمان شما نیز بگذرد
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
این تیزی سنان شما نیز بگذرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
این عوعو سگان شما نیز بگذرد

گرد سم خران شما نیز بگذرد
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

ناچار کاروان شما نیز بگذرد
تأثیر اختران شما نیز بگذرد

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

تا سختی کمان شما نیز بگذرد
این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد

این آب ناروان شما نیز بگذرد
این گرگی شبان شما نیز بگذرد
هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

g یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

یکی از نیرومندی های سیستم کمونیسم ... اینست که این سیستم 
دارای بعضی خواصی است که از آن احساسات یک مذهب الهام 

گرفته میشود.
 اینشتن
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داستان واقعی جوان نابغه ای که خودکشی کرد
دکتر نادر گرامیان

قرار نیست ما در درس سیاست از ترامپ شیردل و پوتین مارشال بنویسیم. 
گاهی خودشناسی بهتر از دیگر شناسی است. 

رضاشاه مرد بزرگی بود شاید دیگر تاریخ ایران مردی به بزرگی و عظمت رضاشاه بخود 
نبیند  .  او برای ساختن ایران نوین 20 سال چکمه از پای خود در نیاورد تا در آن زمان 

ده ایران را یك کشور کرد.                               
او برای ایران پل ساخت، جاده احداث کرد، راهآهن ساخت، بیمارستان و دانشگاه 

ساخت، دادگستری ساخت وزارت دارائی ساخت، شهربانی کِل کشور را ساخت، 
ناو بایندر را به آبهای خلیج فارس انداخت.                              

اما رضا شاه یک اشتباه بزرگ در تاریخ ایران کرد! ولیعهدش را بجای اینکه در   
مدارس ایران و اطراف شاه عبدالعظبم برای ادامه تحصیل بفرستد به سوئیس 

 اعزام کرد. یعنی از ده تهران به ژنو                              . 
آن هم در سنین نوجوانی که شخصیت فرد هنوز شکل نگرفته است. 

محمد رضا شاه به سوئیس رفت اما بعدها مشکالتی برای خود و کشور 
بوجود آورد که غیر قابل جبران بود. 
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در سال 1352 استاد دکتر بنی احمد در سر کالس انسان شناسی ماجرائی را 
تعریف کرد که بی ربط به این بحث نیست. 

او گفت حدود 20 سال پیش یک نو جوان 13 ساله را از شیراز به تهران اعزام کردند 
تا اساتید دانشگاه تهران در مورد ادامه تحصیل او نظر بدهند. استاد ریاضی، 

فیزیک، فیزیک اتمی، هندسه و اجسام. من هم دعوت شدم این پسر براستی 
نابغه بود. تمام فرمولهای ریاضی و جبر و هندسه را حفظ بود. تمام جذر و رادیکال 

اعداد را میدانست و در مغز خود ضرب و تقسیم میکرد. این نو جوان یک ساعت و 
نیم تست شد و قرار شد اساتید در مورد ادامه رشته او نظر خود را به اداره علوم و 

آموزش عالی بدهند که همه اساتید رشته فیزیِک اتمی را برای او انتخاب کردند. 
جلسه تمام شده بود و از من پرسیدند نظر شما چیست چرا سکوت کرده اید؟

من گفتم این نو جوان نابغه نمیتواند ادامه تحصیل دهد خودکشی میکند! 
همه تعجب كردند و علت را پرسیدند؟ گفتم در طول یک ساعت و نیم او هرگز 
نخندید فقط فرمول حل کرد. او زندگی نکرده است فقط فرمول یاد گرفته است. 
این نوجوان برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شد و 3 سال گذشت. گاهی با 

اساتید دانشگاه او در تماس بودم و همه میگفتند او نابغه است  .                               
  3 سال بعد نامه ای بدستم رسید و روبان مشکی در کنار نامه بود و نوشته بود :                                                             

دکتر ابراهیم بنی احمد؛ جامعه علمی دنیا عزادار شد. هفته پیش رسول وکیلی 
دانشجوی مقطع فوق لیسانس دانشگاه سوربن پاریس در رشته فیزیِک اتمی 

بوسیله مالفه تختش خود را حلق آویز کرد، به شما تسلیت میگویم !                            
پرفسور فلیپ دورستن پاریس سوربن میگوید: فرزندان خود را در سنین نو 

جوانی و بلوغ از خود دور نکنید صدمات عاطفی میخورند. آن ها ممكن است 
موفق شوند اما انسان های شادی نمیشوند .                             

انسان ها در زیر 10 سال میترسند و بعد از 14 سال فکر میکنند، در بین 10 تا 14 
سال نه میترسند و نه فکر میکنند                               . 

محمد رضا شاه در 17 سالگی برگشت و تمام وظایف خود را نسبت به کشورش 
انجام داد و پادشاه موفقی بود ولی انسان شادی نبود. 

در طول 37 سال سلطنت، عوض کردن 21 نخست وزیر از اشتباهات شاِه فقید بود. 
او بعد از تولد ولیعهِد ایران سعی کرد شاد باشد اما برای شادی او دیر شده بود. 
او براستی یک سوئیسی بود. سوئیسی ها اهل مبارزه نیستند. آرام و موقرند. 
شاه همیشه آرام و موقر بود و در زمانیکه باید در مقابل دشمنان خود بایستد 

آرام و با وقار از كشور رفت. او مبارزه و کشتن را درسوئیس نیاموخته بود. 
سوئیسی ها جنگ نمیکنند حتی با همدیگر دعوا هم نمیکنند. سوئیسی ها 

دروغ نمیگویند. اهل فریب نیستند                               . 
و ایران تنها کشوری در خاورمیانه بود که یک پادشاه سوئیسی داشت. او برای 

g .پادشاهی ایران 200 سال زود بدنیا آمده بود
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           یک کالم حرف حساب
علیرضا بهشتی خطاب به رهبر                     

صدای علیرضا بهشتی )فرزند شهید بهشتی( هم درآمد و مستقیم خطاب به رهبر 
نوشت و بدین شکل منتشر کرد: 

 آقای خامنه ای گفته اند که اگر مسئولین مثل بازیکنان تیم فوتبال تمام 
تالش خود را انجام دهند، )بازی با اسپانیا را هم مثال زدند( مردم تالش 

آنها را می بینند و حتی اگر مثل آن بازی نتیجه هم نگیریم باز مردم 
خشنود و راضی خواهند بود. 

رهبر گرامی! منظورت مسئوالن کدام کشور است!؟
اگر ایران منظور شماست، مگر در این کشور مسئول تر از خود شما هم 

کسی هست!؟
بسم اهلل، از خود شروع کنید!

آن مسابقه فوتبال، زنده پخش شد و مردم *هزینه کرد قلبی* بازیکنان را دیدند، 
نتیجه را هم دیدند، قضاوت کردند و از انچه حاصل آن قضاوت بود رضایت داشتند. 

بیش از نیمی از بودجه کشور در اختیار زیر مجموعه های شماست، رو بازی 
کنید و زنده، و بگذارید مردم قضاوت کنند و راضی شوند.

چرا در تصویب FATF کار شکنی کردید؟
شفافیت مالی بین المللی پرده از چه بر میدارد که شما نگران می شوید!؟

به عنوان فرمانده کل قوا بفرمایید چه مقدار موشک در سوریه انبار کرده بودید؟
چقدر پول آنها شده بود؟
 برای چه اینکار را کردید؟

اسراییل چطور طی دو سه حمله همه را منهدم کرد؟
سود و زیان ملت ایران در یک فقره بازِی حضور در سوریه چقدر بوده است؟

راست و حسینی بگویید و ببینید ملت از عملکرد شما مثل عملکرد تیم ملی دفاع 
میکند؟

بخش عظیم از بودجه در موسسات مذهبی فرهنگی زیر نظر شما هزینه میشود 
لطفا ثمره تالش خود در این بخش را هم مثل تالش تیم ملی بصورت زنده 

پخش کنید.
بگویید که اوال چه حجم از بودجه را می بلعند؟

بفرماید با این همه مصرف، دقیقا سهم آنها در تولید ملی کشور چیست؟
اگر این پول بصورت متناوب مثال در میادین مشترک ما با قطر سرمایه گذاری 

می شد، چقدر در حفظ سرمایه های ملی و تولید و ارز آوری جلوتر بودیم!؟
آقای رهبر شما هرگز در مورد تالش خود نه در این موارد و نه در موارد دیگر 

حرفی نمی زنید و نخواهید زد،. 
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طی این دوران طوالنی رهبری، با کدام خبرنگار مصاحبه کرده اید؟
مصاحبه نمی کنید چون شما جوابگوی عملکرد خود نیستید. 

گمان می کنید که مدیریت آن باال نشستن و باید باید گفتن است. 
آقای رهبر آن تالش تیم ملی نتیجه مدیریت مردی مثل کارلوس کیروش است. 
اگر باور ندارید، رهبری تیم ملی را هم خود بدست بگیرد تا در جام بعدی نتیجه 

کار را ببینید!
اقای رهبر اگر جای شما مدیر توانمدی آن باال بود که به جای هدر دادن منابع، 
فقط دارایی های خدادادی این ملت را خرج خودشان میکرد، االن حال روز ملت 

جور دیگری بود!
عکس های دبی هنگامی که انقالب به پیروزی رسید را ببینید، بعد به مشاوران 

خود بگوید یک مقایسه ای از درآمد سرانه امارات با امروز ما داشته باشند، 
اهالی آنجا خیلی هم تالش نمیکنند، و این راحتی را مدیون مدیران ارزشمندی 

هستند که درپی رفاه آنها هستند و نه تفکرات مانیایی رهبری کردن جهان!
امارات را مثال زدم برای اینکه دم دست است، برای اینکه رقیب قدر و پر قدرتی 
برای ما نبوده برای اینکه وقتی با یک پرواز از روی تاریکی و سوت و کوری جنوب 

ایران بلند شوی، براحتی نور و روشنایی و رونق آن قابل مشاهده است، خیلی 
آی کیو نمیخواهد، با یک نگاه، و از این فرودگاه به آن فرودگاه رفتن میتوان به 

عمق فاجعه پی برد!
اقای رهبر، تیم هایی که در مسابقات نمی درخشند، در برگشت به خانه به 

سرعت مربی را عوض میکنند، یکی بهتر را جایگزین میکند، تیمی که شما مربی 
آن هستی ۴۰ سال است که می بازد و کسی جرات نمیکند شما را عوض کند که 

هیچ، شما از بقیه طلبکار هم هستید!
شما وقتی سخنرانی میکنید، گویی که رهبر اپوزیسون هستید، انگار نه انگار که 

مسئول اصلی همه ی مصائب خوِد شما هستید!. 
ارزش پول ملی طی شش ماه گذشته کمتر از نصف شده است، بخشی از تالش 

خود برای جلوگیری از فاجعه را از طریق سیمای میلی پخش کنید، تا ملت به 
وجود شما افتخار کند و هورا کشان بریزد به خیابان و برقصد و بگوید رهبرم 

g .تالشش را کرد، اما نشد
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ائتالِف 57، ائتالِف همه ِی ابتذالها بود
رامین پرهام - تقاطع، ۱۳۹۷ 

ائتالِف 57، ائتالِف همه ِی ابتذالها بود. 
ائتالِف پریشانگویاِن ِمسکین. ائتالِف 
مارکس زده و متشّرع با ُمَنّوِر پوشالی. 

ائتالِف کم سواد آزرده با بیسواِد هرزه. 
ائتالِف ُعقده ایها با ُاّملها. ائتالِف 

کیانوری با خمینی. ائتالِف سترون با 
عقیم. ائتالِف عرفات با رجوی، فدایی با 
»یا مرگ یا مصدق«ی، بلشویکبا مذهبی، 

مائوئیست با اثنی عشری، َقَجری با 
صفوی. ائتالِف چرکین تار و چرکین پود 
با چرکین فکر. تداوِم ائتالِف لیاخوفها و 

شاپشالها با مرتجعین و با متشّرعین و با 
دزدها و با متزّورین. ائتالِف آنهایی که 

ملی را به توپ بستند. 
ای درختاِن عقیِم ریشه تان در خاکهاِی هرزگی مستور

یک جوانه ِی ارجمند از هیچ جاتان رشد نتواند
ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود

یادگاِر خشکسالی هاِی گرد آلود
هیچ بارانی شما را شست نتواند

ائتالِف 57، ائتالِف همه ِی فاضالبها بود. چرا که هر فرهنگی ضایعاتی دارد. 
ضایعاتی که اگر راهِی فاضالب نشود همه چیز را به گند میکشد. فرهنِگ ِژرَمنیک 
تنها باخ و ُولفگانگ آمادئوس و گوته و نیتچه و ریلکه. نداشت. فرهنِگ ِژرَمنیک 

هم ضایعاتی داشت، گوبلز و هیتلر و آیشمن و امثاِلهم. ضایعاتی که بجاِی 
فاضالب از قدرت سر درآوردند و شد آنچه شد. ائتالِف 57، ائتالِف همه ِی 

فاضالبها در فرهنِگ ایران و تجمیع تمام ضایعات در تاریخ معاصر ایران بود. و 
شد آنچه شد. 

این ائتالف برای به قدرت رسیدن و در قدرت ماندن به هر کاری دست زد. دروغ 
گفت، ریا کرد، خدعه کرد، دسته دسته روی باِم مدرسه اعدام کرد، دروغ نوشت 

و پنهان کرد، سینما آتش زد، آدمسوزان بپا کرد، کتابسوزان کرد، در داموِن 
سیاهکل کربال کرد و در دانشگاه »کرُببال« برپا کرد، کتابخانه آتش زد، بانک 

غارت کرد، نوجوان را هزارهزار راهِی میداِن مین و خاکریز دشمن کرد، دیپلمات 
را گروگان گرفت و مخالف را ترور کرد، به زن و مرد و دختر در زندان تجاوز کرد، 
خنده را ویران کرد، غم را قانون کرد، موسیقی را ممنوع کرد، جرثقیل را برای دار 

زدن راهِی میدان کرد، شیر و موز رایگان را ُبرد و با هروئین و با شیشه نسل 
سوزان بپا کرد، مهرگان را کشت و خورشیدی را ِهجرِی عنکبوتی کرد، ایرانیت را 

تیِر خالص زد و ایران را عمامه ای کرد. 
برای قدرت و برای حفظ قدرت، ائتالِف 57 چه ها که نکرد؟
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منظور از براندازِی مدنی در همین است: ما برانداز به هر ساز نیستیم. ما وحشی 
نیستیم. ما از پنجاه و هفتیها نیستیم. ما آنتیِتِز آنها هستیم. 

ما برای رسیدن به اهدافمان سینما ِرکس آبادان را آتش نمیزنیم )ِرکس در 
التین یعنی شاه!(. 

ما برای قدرت چهارصد نفر را زنده زنده نمیسوزانیم. 
ما آنها نیستیم!

آنها اهل توّحش اند، ما اهل تمّدن. 
آنها پاسدار بیت و مدافع حرم اند، ما سرباز ایران. 

آنها پشت به مردم، رو به شامات اند؛ ما رو به میهن، دل به دهقان، چشم به 
ارتش، پشت به دشمن. 

  g !ما آنها نیستیم. ما ایران ایم 

بت ها شکستنی بودند و باورها ماندگار
چه ساده دل بود ابراهیم 

اگر در اسراییل بدنیا آمده باشید، به احتمال زیاد یهودی هستید
اگر در عربستان بدنیا آمده باشید، به احتمال زیاد مسلمانید

اگر در هند بدنیا آمده باشید، به احتمال زیاد هندو
اگر در آمریکا بدنیا آمده باشید، به احتمال زیاد مسیحی هستید

ایمان دینی شما از یک موجود الهی الهام گرفته نشده،
حقیقت ثابت و پایدار اینست که: ایمان شما به زبان ساده، تنها جبر 

جغرافیاست!
»ریچارد داوکینز«
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 اصل شکم نیمه سیر و فکر مشغول
  چگونه بر جهان حکومت کنیم

آندره دی گیلوم

هیچ وقت این نکته را فراموش نکنید: »مردم شما بدجور به غذا احتیاج دارند و 
این مسئله اصال و ابدأ شوخی بردار نیست. اگر اوضاع مملکت تحت حکومت تان 

به قدری خراب باشد که مردم نتوانند غذای کافی برای خودشان و خانواده شان 
روی میز با سر سفره بگذارند، عاصی می شوند و فکر خطرناک یافتن جانشینی 

برای شما به ذهن شان خطور می کند. اما اگر یک استاندارد زندگی حداقلی 
برایشان فراهم کنید آنها خود را با آن تطبیق می دهند. مردم باید دغدغه ی 

معاش داشته باشند و با این مسئله فکر و احساس بندگی کنند. 
پس، زندگی حداقلی برای آنها فراهم کنید، خودشان را با آن تطبیق میدهند. 

از خاطر نبرید که شرایط اقتصادی عالی برای عامه ی مردم میتواند به اندازه ی 
شرایط اقتصادی بدشان خطرناک باشد. مردم اگر دغدغه نداشته باشند، فرصت 

می کنند کتاب و مطبوعات بخوانند و به این فکر می کنند که اصال چرا باید 
تحت حکومت مستبدانه ی شما زندگی کنند. سیاست شما باید از این قرار باشد: 

شرایط زندگی حداقلی برای برای مردم فراهم کنید. اجازه ی پیشرفت به اقلیتی 
که بیش از این می خواهند بدهید )در عین حال مراقب باشید که از حد خاصی، 
چه از لحاظ قدرت مالی یا از نظر قدرت اجتماعی، نگذرند( و مجازات شدیدی برای 
فعالیتهای سیاسی در نظر بگیرید. البته به غر زدن مردم در اتوبوس و تاکسی و 
مغازه و سلمانی کاری نداشته باشید. آنها را دچار این توهم می کند که از آزادی 

بیان برخوردارند و تاریخ نشان داده که عامه ی مردم آزادی بیان را به آزادی 
اندیشه ترجیح میدهند چون به ندرت با مقوله ی دوم سروکار دارند. 

کتاب »چگونه بر جهان حکومت کنیم، راهنمای دیکتاتور بلند پرواز«، انتشارات مروارید. ۱۳۹۸
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تاریخچه عزاداری های ماه محرم
برگرفته از سایت شفاف

نام ماه محرم، یادآور پرچم و بیرق های سیاه، دیوارهای سیاه پوش، علم و 
کتل و هیأت های عزادار سینه زن و زنجیر زن، صدای بلندگوهایی که اشعاری 
در وصف امام سوم شیعیان خوانده می شود و شربت و غذاهای نذری که به 

وفور در همه جا پخش می شود، است. هر ساله شیعیان، این مراسم را با شور 
و هیجان خاصی برگزار می کنند و همین باعث شد که مروری بر تاریخچه این 
سنت داشته باشیم و ببینیم اصوال از چه زمانی این سنت شکل گرفته و این 

مراسم تداعی کننده چه اتفاقی است.
به گزارش شفاف، پس از واقعه کربال، نخستین باری که مراسم عزاداری رسما 
باب شد، سال ۳۵۲ و در زمان آل بویه بود یعنی حدودا سیصد سال بعد. ابن 

جوزی در کتاب المنتظم می نویسد: در سال ۳۵۲ هجری، معزالدوله دیلمی 
دستور داد در روز عاشورا مردم را جمع کنند و مردم اظهار حزن کنند. در این روز 

بازارها بسته و خرید و فروش موقوف شد. قصابان گوسفند ذبح نمی کردند و 
هریسه پزها )حلیم پز( هریسه نمی پختند. مردم آب نمی نوشیدند. در بازارها 

خیمه بر پا کردند و به رسم عزاداری، کرباس می آویختند. زنان بر سر و روی خود 
می زدند و بر حسین ندبه می کردند.

بعد از آل بویه، در زمان سلجوقیان، این مراسم کمرنگ و یا حتی برچیده می شود و 
گهگاه تا حد یک سخنرانی در بارگاه امام علی پیش می رفته و دیگر هیچ. در زمان 

خوارزمشاهیان و ایلخانیان هم رونقی نداشته است تا میرسد به زمان حکومت صفویان.
صفویان، مذهب تشیع را در ایران برقرار کردند. در این دوران، پادشاهان صفوی، 

عزاداری های باشکوه و بی سابقه ای انجام می دادند. سرودن اشعار مذهبی، 
تعزیه در رثای امام کربال مرسوم شد. کاررنی در سفرنامه خود می نویسد: در سر 
کوچه ها، کرسی می گذارند و مالیی روی آن می نشیند و سخنانی در منقبت و 

مصیبت کشتگان کربال می گوید. مردم هم به دور او جمع می شوند.
در دوره صفویان، موقوفات و حسینیه ها به کار افتاد. بگفته کاررنی، مردم 

جامه کبود یا سرخ بر تن میکردند که جامه عزاداری بود. )از این نکته می توان 
دریافت که لباس مشکی در آن دوره لباس عزاداری نبوده(. در دوره افشاریان، کما 

بیش با همین ترتیب یعنی سخنرانی و گاه تعزیه، مراسم عزاداری ادامه داشته 
است. در دوره زندیه، )کریمخان(، تعزیه خوانی رواج بیشتری داشته. تعزیه 

خوانی، بدین شکل بوده که چند نفر، لباس عربی می پوشیدند و صحنه اتفاقات 
کربال را به نمایش می گذاشتند. این نوع نمایش به تعزیه خوانی معروف شد. 

این نمایش در کاروانسراها و میادین اجرا میشد.
و اما در دوره قاجار... در دوره قاجار، ناصرالدین شاه خود را سخت شیفته 

معصومین، به ویژه شهید کربال نشان میداد. در این دوره عزاداری ها، چه از 
لحاظ کیفی و چه از لحاظ محتوا، کال تغییر کرد و هر ساله شروع به پختن غذای 

نذری کرده و لباس مشکی بین مردم تقسیم می کردند و مراسم سخنرانی و 
تعزیه خوانی را انجام می دادند.

 می گویند ناصرالدین شاه پس از سفرهای خارجی اش و دیدن برنامه های 
کارناوال، تصمیم می گیرد چیزی مشابه آن را در ایران بنا کند. در نتیجه با 

الگو برداری از ساختمان رویال آلبرت هال )در لندن( تکیه دولت را می سازد. 
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تکیه دولت، با گنجایش هزار تن ساخته شد. برپایی سقاخانه، مراسم تشت 
گذاری، کفن پوشی و قمه زنی، زخم زنی و شمع آجین و قفل آجین کردن بدن، 

از رسوماتی است که در زمان ناصرالدین شاه باب شد. )قفل آجین به این شکل 
بوده که بدن را سوراخ میکردند و به قفل میزده اند. عملی بسیار دردناک وگاه 

منجربه عفونت و بیماری میشده است( در این دوره، ، عالمت هایی با چراغ 
تزیین می شده و به دورش پارچه های نذری می بستند و عالمت را در کوچه ها 
می گرداندند. و همزمان اشعار حزن آلود می خواندند. رسم قمه زنی و علم کشی 

و تشت گذاری و سقاخانه و پختن غذای نذری و پوشیدن لباس مشکی، از این 
دوره به جا مانده است.

پس از واژگونی حکومت قاجار و به حکومت رسیدن خاندان پهلوی، در زمان رضا 
شاه، با مراسم عزاداری و قمه زنی و علم کشی، مخالفت می شد. رضا شاه عالقه ای 

به این گونه مراسم نداشت و دستور توقف آن را داد. اما مردم که برپایی این 
مراسم را نوعی عبادت می دانستند، پنهانی و در جلسات شبانه، در دهه اول 

عزاداری می کردند. رسم جلسات هفتگی و یا جلسات ماهانه یادگار آن دوره است.
در دوره پهلوی دوم، سختگیری از بین رفت و مردم دوباره اجازه برپایی عزاداری 
داشتند. در این دوره مراسم قمه زنی و تعزیه، کم کم رنگ می باخت. بسیاری 

از علما، این مجالس را موقعیتی مناسب جهت آماده کردن مردم علیه نظام 
پهلوی می یافتند و در این جلسات، سخنرانی های آتشین می کردند و آیت اهلل 

خمینی، رسما قیام کربال را منشأ حرکت خود می شمرد و مردم را به آن دعوت 
می کرد. بعد از پیروزی انقالب و پیروزی خون بر شمشیر، مراسم محرم شور و 

حال دیگری یافت. و پر شور بودن مراسم عبادتی بزرگ شمرده می شود. و حتی 
مراسم عزاداری های ایام فاطمیه با همان تقدس در حال شکل گیری است. هر 

ساله هیأت های محله ها دیوارها را سیاه پوش می کنند و شربت و چای پخش 
می کنند و از همان روز اول محرم تا چهلم، مراسم سوگواری برگزار می شود.

در روز تاسوعا و عاشورا انواع غذاهای نذری پخته می شود و به وفور در دسترس 
همگان است. علم کشی و سینه زنی و گل آلود کردن سر و صورت، مراسم تشت 
گذاری و قمه زنی، دوباره رواج یافته و حتی برخی در روز عاشورا، با پای برهنه به 
عزاداری مشغول می شوند و بعد از تمام شدن مراسم ظهر عاشورا، هنگام غروب 
برای ساالرشهیدان، مراسم شام غریبان می گیرند. و پس از آن دهه دوم شروع 

g .و پس از آن دهه سوم و چهارم هم به ادامه سوگواری می پردازند
  

ولتر )فیلسوف فرانسوی )1694-1778(: قرآن به همگان ترس، نفرت، بیحرمتی 
به دیگری و قتل به عنوان ابزاری مشروع برای حفظ این آموزه ی شیطانی 

میآموزد. قرآن از زنان به زشتی یاد میکند و انسانها را طبقه بندی میکند و 
خواهان خونریزی و خونریزی دوباره است. اما اینکه یک شتربان در قبیله 

ی خود اغتشاش بر پا کند و بخواهد به هم قبیله ایهای خود بباوراند که با 
جبرئیل صحبت کرده و فخر بفروشد که به آسمان رفته تا آنجا بخشی از 
کتابی را دریافت کند که صفحه به صفحه ی آن مغایر عقل سلیم انسانی 

است و برای ایجاد احترام نسبت به چنین اثری، در سرزمین خود با آتش و 
شمشیر بتازد و پدران را بکشد و دخترانشان را به بردگی بگیرد و مغلوبان را در 
برابر این انتخاب قرار دهد که یا بمیرند یا اسالم آورند، چیزی است که هیچ 

انسانی نمیتواند آن را ببخشد.
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پیدایش سّید
دكتر زّرین كوب، کتاب دو قرن سكوت

ریشه ی واژه ی سّید، پس زمینه ی جامعه شناختی اش و اشتباه جا افتادنش 
در مورد نسبتشان با قوم قریش؛ سید واژه ای عربی است و معنی آن در زبان 
پارسی »آقا« » و در زبان انگلیسی »مستر« است، اعراب زن را سیده مینامند.

پس از چیرگی تازیان بر ایران که در نیمه ی سده ی هفتم میالدی روی داد بکار 
بردن واژها و سرنام های عربی رواج یافت مردم به هنگام بانگ زدن اعراب آنها را 

با سرنام عربی سید بانگ میزدند. خود اعراب هم یکدیگر را با سرنام سید بانگ 
میزدند. شگفت انگیز این بود که اعراب ایرانیان را سید ننامیدند و خود ایرانیان 

هم همدیگر را سید نگفتند زیرا اعراب خود را باالتر از ایرانیان میدانستند و 
چنین کاری را روا نمیداشتند که به زیردستان و بندگان خود سّید بگویند. اّما 

آن دسته از اعراب که زنان ایرانی را اغلب به همسری گرفتند، از آنها دارای 
فرزند شدند. این فرزندان چون پدر عرب داشتند میتوانستند سرنام بکار ببرند. 

فرزندان این فرزندان نیز میتوانستند همین کار را بکنند. از این رو گروهی ایرانی 
پیدا شدند که پدر یا نیای عرب داشتند و سید نامیده شدند. به یاد داشته 

باشید این گروه فقط عربزاده بودند، نه از خاندان ویژه ای مانند خاندان محّمد یا 
قریش یا دیگران. ده ها سال گذشت و چیرگی حکومتی اعراب از میان رفت، ولی 

سیدها که از بازماندگان عربزادگان بودند ماندگار شدند.
صفویها که در ۱۵۰۱ ترسایی برآمدند شاخه ای از اسالم را با کشتار گسترده و با 

زور شمشیر دین رسمی ایرانیان که بیشینه ی آنان سّنی بودند کردند؛ انگیزه ی 
آنان تنها و تنها سیاسی بود: آنها نمیخواستند از خلیفه گری اسالمی باشند که 

اینک در دست عثمانیها بود. 
ایرانیان از چیرگی تازیان و رفتارهای ددمنشانه ی آنها در میهن ایرانی، یادمانده 

های تاریخی تلخی داشتند؛ برنامه ریزان دوران صفوی همه ی جنایتهای مسلمانها 
را به پای اعراب و به پای سه خلیفه نخستین اسالم )ابوبکر/عمر/عثمان(، بنی 

امیه و سپس بنی عّباس و گماشتگان آنان نوشتند و مّدعی بودند که خود 
حضرت محّمد و علی و زادگان آنان با ایرانیان دوست بوده اند و اگر علی و 

زادگان او در رهبری میبودند، رفتارهای بدی با ایرانیان نمیشد؛ آخوندهای صفوی 
نیز برای این دروغها حدیث سازیهای گسترده کردند؛ از جمله عروسی دختر 

یزدگرد با حسین بن علی، با این همه، زور شمشیر و حدیث سازی اثر خود را 
گذاشت و این برداشت دروغ کم کم پذیرفته شد و جا افتاد و در پی آن ایرانیان 
کین خود را از امامان، از دل بیرون کردند تا جایی که محمد و آالش را ستمزده ی 

دیگر اعراب نیز دیدند!!!
به همان اندازه که خوبی و دوستی محّمد و زادگانشان درمیان ایرانیان مسلمان 

تبلیغ میشد، از دیگر رهبران عرب مانند سه خلیفه ی نخستین اسالم و بنی 
عّباس و بنی امیه بدی گفته میشد و یادمانده های تلخ و تاریخی ایرانیان در 

کارهای آنها ریشه یابی میشد.
در این میان سیدها که برایند عینی تجاوز مسلمانها به ایران زمین بودند، در 

خطر افتادند، زیرا اینان عربزاده بودند و ایرانیان از عربان دلهای پرخون و چشمان 
گریان داشتند. یاری دولت و مجتهدان شیعه که صفویها از لبنان آورده بودند، 

سیدان را از هر گزند رهایی داد.
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مجتهدان و دولتیان گفتند که سیدها همه از زادگان محّمد و علی هستند و نه 
از دیگر اعراب، که البّته این یکی از بزرگترین دروغهای تاریخی بود. از آن زمان 

معنی واژه ی عربی سید در ایران دیگر عوض شد و گفتند سید یعنی زادگان 
پیغمبر اسالم و امامان. این برداشت و دروغ هم مانند دیگر برداشتهای دروغ 

دوران صفوی کم کم جا افتاد تا جایی که اینها خود را برتر از دیگر ایرانیان 
میدانند و بر این باور هستند که چون از نسل محّمد و علی هستند، از حّق 

g .ویژه ای برخوردارند
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انتقاد از مردم ایران در یک روزنامه ایتالیایی
روزنامه دالسرا، ۱۳۹۴

این مقاله را روزنامه نگار ایتالیایى »اناکاندا« همزمان با سفر حسن روحانی به 
ایتالیا در روزنامه پرتیراژ، کوریه دالسرا، منتشر کرد. انتقاد دوستانه ای از مردم 

ایران. 
نیتن آناکاندا در مقاله ای مینویسد: 

ایرانیان نمونه بارز داشتن الگوهای ذهنی مخرب هستند. آنها در در ازای تاریخ 
ویژگی جالبی از خود نشان داده اند. زمانی که کشورشان در مسیر رشد و ثروت 

قرار میگیرد گویا نمیتوانند بپذیرند که این پیشرفت از آن آنهاست. به هر 
شکلی دست به تخریب ناخودآگاه آن میزنند. تقریبًا بسیاری از دودمانهای 

پادشاهی ایران به همین شکل ازمیانرفته اند. 
ایرانیان یا خود شورش کرده اند و یا در برابر دشمن بیگانه دست به سازش زده 
اند. حتی پس از رشد اجتماعی و اطالعاتی معاصر بازهم این ویژگی حفظ شده 

است. 
در سال ۱۹۷۹ ایرانیان در حالی شورش کردند که کشورشان در مسیر رشدی بسیار 
سریع از هر نظر قرار داشت. رفاه جامعه ایرانی بسیار باال رفته بود، رشد اقتصادی 
ایران رکورد جهانی را شکسته بود، رشد هنر و فرهنگ و ورزش ایران در مسابقات 

جهانی نمایان شده بود، ایران محلی برای گردهمایی توریستها شده بود و این کشور 
همیشه در صدر اخبار جهان به عنوان یک کشور کهن اما متمدن بود. به طوریکه 

رسانه های مهم جهان هرروز مصاحبه هایی با مقامات ایرانی پخش میکردند. 
متخصصین این کشور در سازمانهای جهانی دارای پستهای مهمی بودند و 

سازمانهایی نیز به دست ایران راه اندازی شده بود ازجمله گات )تجارت جهانی 
امروزی(، اوپک و یا سازمان حمایت از گردشگری که مقر همه این سازمانها قرار 

بود در ایران باشد که به دلیل انقالب اتفاق نیفتاد. 
طرحهای اقتصادی ایران آنچنان بود که اکنون پس از نزدیک چهل سال هنوز از 
آنها استفاده میشود. برای نمونه متروی تهران و یا برج مخابراتی میالد تاور و 

خیلی از طرحهای دیگر برجای مانده از دوران پیش از ۱۹۷۹ میباشد. 
استادیوم ورزشی صدهزارنفری که قرار بود میزبان المپیک ۱۹۸۴ باشد به دلیل 
تجملی دانستن این بازیها از سوی روحانیون، برای همیشه از برگزاری المپیک 

محروم شد. 
تقریبًا میتوان گفت رشد چشمگیر در همه زمینه ها وجود داشت. درزمینٔه 

سیاست نیز شاه ایران از سال ۱۹۷۷ فضای سیاسی ایران را با آزادی همراه کرد 
که به شورش مذهبیان انجامید. 

آنچه از این اتفاقات برمیآید نشانگر خودکشی دسته جمعی ملتی است که 
نمیتواند رفاه خود را ببیند. ایرانیان در میان خودشان معتقدند که انگلستان 
میگوید برای تسلط بر اعراب آنها را سیر نگهدار و برای تسلط بر ایرانیان آنها 

را گرسنه. اگر این درست باشد ایرانیان باید بدانند که حکومت فعلی هیچگاه 
برای آنان رفاهی فراهم نخواهد کرد. چراکه ادامه حاکمیتش به ادامه روند فعلی 

بستگی دارد. 
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بررسی شرایط ایران در ۳۷ سال گذشته نیز نشان میدهد حکومت هیچ تالشی 
برای افزایش سطح رفاه مردم نکرده است. ممکن است فرازهایی در این دوره 

وجود داشته باشد اما به طور کلی هیچگاه مردم ایران از مشکالت اقتصادی رها 
نخواهند شد. اما آنان هنوز امیدوارند با برداشتن تحریمهای اخیر کشورشان 

متحول شود. 
چیزی که آنان درک نمیکنند این است که حاکمیت نمیخواهد مردمش روی رفاه 

و خوشبختی را ببینند. خاتمی اگر ده درصد اوضاع را درست کرد احمدینژاد ۴۰ 
درصد خراب کرد. این سیاست حکومتی ست که کشورش را هر روز به شرایط 

صدر اسالم نزدیکتر کند. فساد در ایران به حدی در حال فوران است که به نظر 
میرسد واقعًا هیچیک از مسئوالن نمیخواهند جلوی آن را بگیرند. اگر در اروپای 

ما چنین اتفاقاتی میافتاد حکومت به طور دسته جمعی استعفا میداد و به 
گونه ای گم میشد که اثری از هیچیک از آنها پیدا نباشد اما مردم ایران برای 

فسادهای مسئوالن کشورشان جوک میسازند و میخندند. 
به نظر میرسد مردم ایران پس از چهار دهه هنوز به روحانیون امید دارند. با 

این اوصاف به نظر نمیرسد تا دو نسل آینده شرایط جامعه ایرانی به ویژه از نظر 
اقتصادی تغییری کند. باید دید نسل کنونی برای آیندگان چه پاسخی در قبال 

  g .انفعال خود خواهند داشت
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 محض ازدیاد بصیرت، یکی از حدیث های
 مهم بحاراالنوار 

میرزا آقاخان کرمانی

میرزا آقاخان کرمانی میگوید اگر یک جلد کتاب از ۲۴ جلد کتاب بحار االنوار 
عالمه مجلسی را در هر کشوری انتشار بدهند، دیگر امید نجات برای آن ملت کم 
است. حاال تصور کن که هرگاه ۲۴ جلد از این کتاب در میان ملتی منتشر شود! 
محض ازدیاد بصیرت، یکی از حدیث های مهم این بحاراالنوار را نقل میکنم که 

ُمشت نمونه خروار باشد. 
علی علیه السالم در غزوه صفین، قصد عبور از نهر فرات را داشت ولی معبرش 

معلوم نبود. به نصیر بن هالل فرمود برود کنار فرات، و از طرف من ماهی ای به 
نام کرکره را صدا کن، و از او محل عبور را بپرس. نصیر اطاعت نمود و بر کنار 

فرات آمد و فریاد برآورد که یا کرکره، بالفور هفتاد هزار ماهی سر از آب بیرون 
آوردند، لبیک لبیک، چه میگویی؟

نصیر جواب داد، موالیم معبر فرات را میخواهد.
هفتاد هزار ماهی آواز برآوردند که ما همه کرکره نام داریم، بگو این شرف در حق 

کدامیک مرحمت شده است تا اطاعت کنیم. 
نصیر برگشت و ماجرا را به عرض موالیش علی رسانید. 

فرمود، برو کرکرة بن صرصره را بخوان. 
برگشت و ندا داد. 

این بار شصت هزار ماهی سر برآوردند که ما کرکرة بن صرصره هستیم،. 
این عنایت در حق کدام شده است؟

نصیر برگشت و پرسید. 
فرمودند، برو کرکرة بن صرصرة بن غرغره را بخوان. 

نصیر بازگشت و چنین کرد. 
این بار پنجاه هزار ماهی و ماجرای پیشین تکرار شد. 

برگشت و موال گفت: 
برو کرکرة بن صرصرة بن غرغرة بن دردرة را بخوان. 

تا اینکه در دفعه هشتم که فریاد برآورد،. 
ای کرکرة بن صرصرة بن غرغرة بن دردرة بن جرجرة بن عرعرة بن مرمرة بن فرفرة!
آن وقت ماهی بسیار بزرگی سر از آب برآورد و قاه قاه خندید که ای نصیر، به 
درستی که علی ابن ابیطالب با تو مزاح فرموده است، زیرا او خودش همه راه 

های دریا و معبر ها و دجله ها را از ماهیان بهتر میداند، ولی اینک به او بگو که 
معبر فرات آنجا است. 

نصیر برگشت و صورت حال را عرض کرد. 
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حضرت فرمودند، آری من به همه راه های آسمان ها و زمین آگاهم. 
پس نصیر صیحه زده غش کرد. و چون به هوش آمد فریاد برآورد، شهادت 

میدهم که تو همان خدای واحد قهاری. 
و آنگاه حضرت فرمود: 

چون نصیر کافر به خدا شده، قتلش واجب است. 
آنگاه شمشیر از غالف کشید و گردنش را بزد.  

)حدیثی در بحاراالنوار عالمه مجلسی معتبرترین و بزرگترین
 منبع مذهبی شیعیان(

g  .خردمند کاین داستان بشنود به دانش گراید ز دین بگسلد

احتمااًل ریشه همه مسائل ما، مسائل انسانی، اینست که ما تمام 
زیبائیهای زندگیمان را قربانی میکنیم، خودمان را درون عقاید ارواح 
و گناهان و صلیب ها، برج های کلیسا ها، مساجد، نژاد ها، قربانی 

کردن های خونین، ارتشها، پرچم ها، ملیت ها قربانی میکنیم تا 
بتوانیم حقیقت مرگ را انکار کنیم، که تنها حقیقتی است که ما 

داریم.
 جیمز بالدوین
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این َکجی دیوار از راستی ماست!
نویسنده: ناشناس

هنگامی که انوشیروان 
خواست ایوان کاخ 

مدائن را بسازد دستور 
داد زمینهای اطراف آن را 
خریداری کنند، زمینهای 

اطراف از صاحبانش 
خریداری شد مگر پیرزنی 
که امتناع ورزید و گفت: 
من همسایگی شاهنشاه 

انوشیروان را به تمام عالم 
نمیفروشم. 

انوشیروان سخن او را 
پسندید و گفت: خانه 

پیرزن در جای خودش باقی باشد و آنگاه ساختمان او را محکم و با دوام کرد 
ایوان را محیط بر آن ساخت. 

اهل آن نواحی آنجا را »خانه پیرزن« نامیدند. 
گویند هر روز دود از آشپزخانه پیرزن بر دیواره ای کنده کاری شده زیبای 

عمارت مینشست و هر صبح و عصر گاوش از روی فرشهای ایوان گذر 
میکرد و غالمان شکایت به شاهنشاه بردند اما وی گفت هر چه خراب شد 

دوباره از نو تعمیر کنید!
قیصر روم سفیری به ایران فرستاد و وقتی سفیر به مدائن آمد از 

عظمت و زیبائی آن بنا در شگفت شد. در گوشه ایوان یک نقص و کجی 
توجه او را جلب کرد پرسید: آن قسمت چرا درست نشده است؟ گفتند 

این محل خانه ی پیرزنی است که مایل به فروش نشد و پادشاه هم او را 
مجبور نکرد. سفیر گفت: 

این چنین کجی و نقص که از عدل و دادگری بهم رسد بهتر از آراستگی و درستی 
است که از روی ظلم و جور پیدا شود.

طاق کسری جفت نام نیک اگر بینی هنوز 
این ز سقف آهنین و وز پایه پوالد نیست 

این دوام دولت از فیض عدالت گستریست 
ورنه در خشت و ِگل این اندازه استعداد نیست

دادخواه و دادگاه و دادیار و دادرس
جمله بر بادند اگر بر دادشان ارشاد نیست
g   



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  377 

 تایید حکم اعدام شیخ فضل اهلل نوری
 توسط علمای نجف!

نویسنده: ناشناس

آیا میدانستید که شیخ فضل اهلل نوری از مخالفان مشروطیت و 
همدستان و همراهان محمد علی شاه بود که در هنگامه ی جنبش 

مشروطه که آزادیخواهان، خواهان تاسیس عدالتخانه، مجلس شورای 
ملی، مشروطه کردن سلطنت مطلقه و  ...  بودند او پرچم مخالفت 

با مشروطه خواهی برافراشت و با مخالفت خود پیروان زیادی دربرابر 
مشروطه خواهان پیدا کرد. او دیدگاه مشروطه ی مشروعه را در برابر 

مشروطه خواهی مطرح کرد که خواهان نظارت علما بر قوانین مجلس 
شورای ملی ]شورای نگهبان[، جلوگیری از غرب زدگی و تائید قوانین 

غربی در مجلس )همچون آزادی مطبوعات ،آزادی بیان، آزادی و برابری 
دینی، جدایی دین و سیاست و ...  که از اصول دموکراسی است( بود تا 
جایی که با تعدادی از روحانیون مشروطه خواه مانند بهبهانی، طباطبایی 
و علمای مشروطه خواه نجف اختالف و درگیری عقیدتی پیدا کرد. در 9 
مرداد 1288 در ایران شیخ فضل اهلل نوری روحانی عالم مقام تهران به 

حکم یک دادگاه انقالبی در مال عام به دار آویخته شد. دو هفته پیش 
از آن نیروهای انقالبی تهران را فتح کرده و با خلع محمد علی شاه 

دولت مشروطه را اعاده کرده بودند. این روحانی برجسته که از عالیترین 
مراجع نجف اجازه ی اجتهاد گرفته بود و به همین دلیل در اقدامهایش 

مصونیت سیاسی داشت، توسط محکمه ی انقالبی تهران مفسد فی 
االرض شناخته شد. حکم اعدام نوری را مراجع نجف تایید کردند. سپس 

او را به میدان توپخانه ی تهران در نزدیکی مجلس بردند و مثل یک مجرم 
عادی به دار آویختند. 

آیت اهلل خمینی بعد از ورود به تهران در 1979 )1357( نوری را پدر عقیدتی جمهوری 
اسالمی خواند و برای اعاده ی حیثیت او تالش فراوان کرد. ماده ی 2 از متمم قانون 
اساسی مشروطه ]1286[ مقرر کرده بود که هیچیک از قوانین مصوب مجلس نباید 
خالف شرع باشد. شورای روحانیان که نوری برای اجرای این ماده پیشنهاد کرده بود 

g .اساس والیت فقیه در جمهوری اسالمی شد
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کارد به استخوان رسیده است!
منصوب به فاطمه حسینی!

فاطمه حسینی نماینده جوان مردم 
تهران در مجلس، با بیان ساده مشكل 
اصلى كشور را به حاكمان گفته است:

راه رفته درست نیست بر ادامه آن اصرار 
نکنید. شما بخواهید هم نمیتوانید 
به سرعت شرایط اقتصادی را تغییر 

دهید. تمام دنیا بر علیه شما است. یک 
همسایه بی طمع نمانده که دوست شما 

باشد. فشار جهانی روز به روز بیشتر 
خواهد شد. وضعیت اقتصادی بدتر، 

لشکر بیکاران انبوه تر، نیروهای بریده 
از شما بیشتر و به سرنوشت قذافی ها 

نزدیک تر می شوید!
چرا بنام اینكه میخواهید آزاد و مستقل باشید چنان رفتار و سیاستى اعمال كرده 
اید كه این همه دشمن در دنیا داشته باشید كه هم مردم كشور تان شما را قبول 

نداشته باشند و هم مردمان سایر كشورها. 
این چه استقالل و آزادى و رفاه است كه به امید رسیدن به آن سال ها كشور 

و ملت را گرفتار سیاست خود كرده و همه دنیا را با ما دشمن كرده اید ولى بعد 
چهل سال هنوز نه تنها هیچ آرامش و آسایشى براى ملت نداشته بلكه روز بروز 

بدتر و فقر و اختالف طبقاتى واختالس بیشتر شده است و میشود. 
مگر كشورهایى كه داراى استقالل و آزادى و رفاه اجتماعى هستند بمانند آلمان و 

ژاپن و كره و امثال آن، آنرا با دشمن تراشى و مرگ بر این و آن بدست آورده اند. 
این رفتار و سیاست كالن نظام است كه موجب شده است كه این همه دشمن 
داشته و هر ناكار آمدى خود را با آن توجیه كنید. تیغ و درفش و دشنه و گلوله 

و سانسور و زندان كه شما در مقابله و كنترل ملت از آن استفاده میكنید اگر کار 
میکرد خیلی ها در بهار عربی خزانشان نمی رسید که در کشتن و به زندان افکندن 
از شما ناتوان تر نبودند! با ملت خود و دنیا تعامل و گفتگو کنید. وعده های اغفال 

كننده و آمار دروغ ندهید سیاست جهانى خود را تغییر دهید، ملت ایران بزرگ و 
بالغ است، صدا و سیما چشم در چشم مردم نشود مثل وزیر تبلیغات صدام که 
تا ثانیه آخر رجز پیروزی میخواند! آدم های مفت خوار و ریا کار را حذف کنید، 

همین آدم ها اوضاع اقتصاد و سیاست را به اینجا کشانده اند. 
همین ها که نظرشان به نظر شما نزدیک تر است و بعد میشوند مثل 

استخوان در گلوی ملت و حاکمیت. آقایان برای راه خود چهل سال فرصت 
داشته اید، اگر نشده دیگر نمی شود! فکر میکنید طی یک سال آینده، 

ده سال آینده، چهل سال آینده می شود؟ فکر میکند چهل سال دیگر می 
شود مردم را به زور به خانه فرستاد؟ اینترنت را قطع کرد؟ شعار داد و 

شعور را به حاشیه راند؟ اگر می شود بسم اهلل و اگر نمیشود که هر عقل 
سلیمی با بررسی شرایط میدانی منطقه ای و جهانی میگوید نمی شود، 

پس فکر دیگری کنید پیش از آن که کار از کار گذشته باشد. 
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شاه روزی گفت صدای رعد انقالب ملت را شنیده است که برق آن پیشتر خرمن 
حاکمیت را سوزانده بود. 

بیشتر کمر به ویرانی این کشور نبندید دلخوش به جنگجویان حزب اهلل لبنان و 
حشد الشبعی عراق و حامیان روسی و چینی نباشید. اینجا ایران است، سوریه 

نیست. اینجا سرزمین کاوه و آرش و بابک و یعقوب لیث صفاری و ابومسلم 
است. اینجا غرور ملی بیداد میکند و وقتی ملت رگ غیرت اش بجنبد دماوند را 

جا به جا میکند!
جنگل ها را بیابان، رودخانه ها را خشک و دریاچه ها را کویر کردید! دایره ی 
خودی و غیر خودی را چنان تنگ کردید که کسی کنارتان نمانده. رفیقان ریا 

کارتان پینه ی مهر به پیشانی هر روز به چند هزار میلیارد بیشتر رکورد های 
اختالس را به سطوح باالتری می بردند. کارخانه ها ورشکسته کفگیر ها همه 

به ته دیگ خورده و دیدید ترامپ برجامتان را که به نرمش و کرشمه قهرمانانه 
بدست آمده بود بی اعتبار کرد!!!

آقایان محض نجات خودتان هم که شده ریل عوض کنید! این راه بن بست 
است. این به خیابان آمدن ها واکسن نیست، ایمن نمیشوید. اوضاع خراب 

است. سال ۸۸ نیست که مردم بروند ده سال بعد بیایند. میلیون میلیون جوان 
تحصیلکرده بیکار را در پستوی خانه ها محبوس نمی توان کرد!

نسل اینترنت و ماهواره را نمیتوان با زناکار خواندن نارنگی و والیی بودن بادمجان 
توجیه کرد! چهل سال فرصت سوزاندید. دکل دزدیدید، موی زنان را مشکل الینحل 

کردید، رابطه با دنیا را معضل ناموسی کردید که خودتان هم نتوانید حل کنید، 
ریا کاری را رواج داده و بر راد مردی خراج سنگین نهادید، دست به دامن جن گیر 

و رمال و ساحر تا اینجا تاختید، اما دیگر بس است!
g !کارد به استخوان رسیده است

هر زمانی كه مذهب بر جهان حكمفرمایی كرده را به عنوان عصر 
تاریكی میشناسند.

راس هورمنس گرین
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»تقصیر تو نبود«
 عذرخواهی حاج رحمان آل طیب، رزمنده اسیر و برادر دو شهید از

آیت اهلل خمینی تحت عنوان »تقصیر تو نبود«

تقصیر از ما بود که نفهمیدیم چرا یک روز تو را به تبعید بردند، ولی ۱۵ سال بعد، 
صحیح و سالم، و با درجه ی امامت تو را برگرداندند تا حکومت را بدست بگیری!!
تقصیر از ما بود که وقتی در آسمان ایران از تو پرسیدند بعد از ۱۵ سال دوری از 
وطن، چه احساسی داری و تو با آرامی گفتی »هیچ«، ما متوجه نشدیم منظورت 

چیست!!
تقصیر از ما بود که وقتی دربست و با هواپیمای اختصاصی ایرفرانس آوردنت تهران و 
ماموران اطالعاتی دولت فرانسه دستات را گرفتند که نکند از پله ها بیفتی، دوزاریمون 

نیفتاد که با چه کسی طرف هستیم!
تقصیر از ما بود که وقتی با شورلت بلیزر آمریکایی شیطان بزرگ! با اون شماره ی 

خارجکیش، و به دست رفیقدوست انگلیسی در خیابان های تهران جوالن 
میدادی، نفهمیدیم جریان چیست!!

تقصیر از ما بود که وقتی گفتند عکسات افتاده توی ماه، اولش خندیدیم ولی 
دو دقیقه بعدش ساده لوحانه از الی پرده نگاه کردیم ببینیم آیا واقعن این 

اتفاق افتاده یا نه!!
آی لعنت به شعور کم ما!

تقصیر از ما بود که به اسم انقالبی بودن، چشممان را به اعدامها، جنایتها 
و کشتارهای بیهوده و مصادره ی اموال آدمهای بیگناه بستیم و فکر کردیم 

اینگونه خدا از ما راضی خواهد بود!!
تقصیر از ما بود که وقتی گفتی میخواهیم اسالم را به کشورهای مسلمان صادر 

کنیم، نفهمیدیم جریان چیست و چرا باید »زیره به کرمان« ببریم!!
تقصیر از ما بود که در مورد گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا سکوت کردیم. 
اصلن تقصیر از ما بود که نفهمیدیم چرا گروگانها را ۴۴۴ روز به اسارت گرفتی و 
چرا درست روزی که ریگان برای ریاست جمهوری آمریکا قسم میخورد، آزادشون 

کردی!!
تقصیر از ما بود که وقتی همکالسیها و همسایه هامون رو که تا اون روز، برای 

هم جان میدادیم، پای جوخه های آتش به خاک و خون کشیدی، و بهترین 
جوانان کشور را نابود کردی، صورتمان را برگرداندیم و به روی خود نیاوردیم. 

تقصیر از ما بود که وقتی روز اول گفتی آب و برق را مجانی میکنم و چندی بعد 
گفتی اقتصاد مال خر است، نتوانستیم دو دو تا رو کنار هم بگذاریم و متوجه 

بشیم که ما چه قدر از مرحله پرت هستیم. 
تقصیر از ما بود که حتا با وجود یک میلیون کشته در جنگی که خودت آن را 
کلید زدی، و با شعار »راه قدس از کربال میگذرد«، باز هم بر طبل جنگ 

میکوبیدی، نفهمیدیم که خون و جان این مردم برایت پشیزی هم 
اهمیت ندارد!!
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تقصیر از ما بود که نفهمیدیم وقتی مملکت را دو دستی داده ایم به دست یک 
انگلیسی مسلک هندی تبار، بدیهی است که جان ما و این مردم، هیچ ارزشی 

برایش ندارد و نخواهد داشت!!
تقصیر از ما بود که با همان اولین دستگیری و کتک زدن خواهر و مادرمان، به 

خاطر حجاب اجباری، نفهمیدیم که باید تا آنجا پیش برویم که سگهای زنجیری 
ات به صورت و بدن زنان ما اسید بپاشند و ما، تنها شاهد این رذالتها باشیم و 

دم برنیاوریم!!
تقصیر از ما بود که وقتی روزنامه ها را فله ای تعطیل کردی و هر صدای آزادی 

خواهی ای را به اسم ضد انقالب، یا به زندان انداختی یا اعدام کردی، نفهمیدیم که 
تو آمده ای تا صدای آزادی را خفه کنی!!

تقصیر از ما بود که کوررنگ بودیم و نفهمیدیم چرا مملکت در عرض تنها چند 
ماه از آمدنت، به خون مردمان بیگناه کرد و ترکمن و عرب و  ...  گلگون شد و 

باقی آن نیز در ماتم کشته شده های جنگ سیاه پوش شد!!
بلی، مقصر اصلی ما بودیم که نفهمیدیم چطور »تو« و حکومت ات، هر فتنه ای 
را به نام صدور انقالب، در خاورمیانه و دیگر مناطق دنیا کلید زدید و ثروت مردم 
و مملکت را خرج جاه طلبی هایت نمودی و ما همچنان و هنوز، غرق در شش و 
بش قطع یارانه و افزایش قیمت دالر و کندی سرعت اینترنت و فیلتر تلگرام و 

اصالح طلبی و انتخابات و قانونمداری و حفظ برجام و ده ها نکته ی انحرافی دیگر 
هستیم و هنوز هم نفهمیده ایم که واقعیت پیرامونمان چیست!!

تقصیر از ما است که هنوز نفهمیده ایم آنچه ما را اسیر جاه طلبی های تو 
ساخته، کج فهمی ما از دین است و اینکه میپنداریم دین باید برای همه 

چیزمان تصمیم بگیرد و تقدس های احمقانه و موهوم را، حتا در قرن ۲۱، عین 
خردمندی بنامیم و بر آن افتخار هم بکنیم. 

g .امان از شعور کم ما
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ازدواج فامیلی، عقد آسمانی یا خطای ژنتیک؟ 
مصاحبه کننده: فهیمه خضر حیدری

ازدواجهای فامیلی در اسالم نه تنها منع نشده که توصیه هم شده. ازدواج دختر 
عمو و پسرعمو حتی پیوندی مقدس و عقدی در آسمانها دانسته شده است؛ یکی 

از دالیل مذهبی اش؟ ازدواج دختر پیامبر مسلمانان با امام اول شیعیان.
امروز اما علم ژنتیک از احتماالت ترسناکی در سرنوشت فرزندان حاصل از این 

ازدواجها حرف میزند. احتماالتی که در طول سالیان نمونه های بسیاری از آن به 
ثبت رسیده. علم میگوید جهش ژنتیکی در این ازدواجها میتواند شانس بروز 

اختالالت ژنتیک را در فرزندان حاصل این ازدواجها باال ببرد.
در تابوی این هفته دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب 

در واشینگتن و آیت اهلل محمد موسوی بجنوردی در تهران بر سر همین موضوع 
بحث میکنند.

آقای موسوی بجنوردی نگاه اسالم به ازدواج فامیلی که حاال مهمترین شکل آن 
ازدواج دخترعمو و پسرعمو است که در فرهنگ ایرانی هم گفته میشود که عقد 

آنها در آسمان بسته شده و نکاتی از این دست؛ چیست؟ به نظر میرسد که 
اسالم این نوع ازدواج را بیشتر توصیه کرده است.

محمد موسوی بجنوردی: بسماهلل الرحمن الرحیم. مثاًل ما میبینیم که موال 
امیرالمومنین و حضرت فاطمه، صدیقه کبری سالماهلل علیها با هم ازدواج کردند. 

اینها پسرعمو و دخترعمو بودند. همین طور حضرت زینب با پسرعموی اش 
عبداهلل ابن جعفر، ]فرزند[ برادر امیرالمونین سالماهلل علیه است و زینب هم که 
دختر امیرالمومنین است اینها هم با هم ازدواج میکنند. یک امر خیلی رایجی 

بوده که پسرعمو دخترعمو را میگیرد.
من خب در نجف متولد شده ام و حتی در عراق هم خاطرم میآید که اصاًل 

دخترعمو نمیتوانست با کس دیگری ازدواج کند. باید با پسرعموی خودش ازدواج 
کند. میخواهم بگویم فرهنگ عربی است و در عرب این طوری است که به آنها 

بر میخورد دخترعمو برود با غریبه ازدواج کند. دخترعمو باید با پسرعمو ازدواج 
کند. این فرهنگ بوده و »بناتنا ألبنائنا«. یعنی دختران ما برای فرزندانمان. چون 

عرب پسر برادر را فرزند خودش میدان.
یعنی طوری بود که یک فرهنگی بود در جهان عرب که اسالم هم به آن عمل کرد 

که خب نزدیکترین فرد به پسرعمو همان دخترعمو است دیگر چون از یک فرهنگ 
و تیره و خون هستند و اسالم میگوید که باید هر دو با هم کفو باشند. یعنی 

از حیث فرهنگ و حیث همه چیز کفو همدیگر باشند زن و مردی که میخواهند 
ازدواج کنند. مثاًل ما میبینیم بعضی از جوانهای ما از ایران و عراق و کشورهای 

اسالمی میروند در اروپا ازدواج میکنند در حالی که آنها کفوشان نیستند. کفو یک 
مرد مسلمان، زن مسلمان است. به نظر من این مسئله فطری است.

اجازه بدهید برگردیم به آقای دکتر کیمیایی و درباره نکاتی که شما مطرح کردید 
با ایشان صحبت کنیم. آقای دکتر کیمیایی اسدی، آقای موسوی بجنوردی از 

تیره و خون صحبت کردند. آیا همین نمیتواند مسئله باشد؟ چون از لحاظ 
ژنتیک صحبت بر سر این است که اتفاقًا از یک خون بودن میتواند تالی داشته 

باشد که شاید چندان خوشایند نباشد
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تقی کیمیایی اسدی: به طور متوسط هر انسانی یک تا دو موتاسیون خیلی 
خطرناک در ژن خود دارد که مغلوب است. ژن مغلوب ژنی است که اگر بخواهد 
ظاهر شود باید روی هر دو کوروموزم قرار بگیرد. ژن غالب آن است که اگر روی 

یک کوروموزم هم باشد میتواند بیماری ایجاد کند.
ما بیشتر در ازدواجهای فامیلی دنبال همین ژنهای مغلوب هستیم که از هر دو 

طرف میتواند به ارث برسد. حاال این یک تا دو موتاسیون که گفتم مغلوب و در 
همه هست، میتواند در ازدواج های غیرفامیلی هم اتفاق بیافتد اما تعداد خیلی 

زیادی موتاسیونهای خیلی کوچک هست که در فامیل ها وجود دارد و اگر آنها 
با هم ازدواج کنند، شانس اینکه ژنهای مغلوب ظاهر شود بسیار باالتر میرود. به 

خاطر این که یکی از پدر به ارث میرسد و یکی از مادر و این پدر و مادر با هم 
فامیل هستند و شانس این که ژنهای مغلوب ظاهر شود ۲۵ درصد است. یعنی 
۲۵ درصد بچه های اینها ممکن است این ژن مغلوب را داشته باشند و اختالل 
ژنتیکی عمیقی پیدا کنند. ۵۰ درصد بچه ها ناقل همین ژن میشوند و باز هم 
اگر در نسلهای بعدی با هم ازدواج کنند همین اختالالت ژنتیکی ظاهر میشود. 

۲۵ درصد آنها هم شانس میآورند و این ژن در آنها از بین میرود.
این را در تاریخ هم میبینیم که خانواده های سلطنتی اروپایی با همدیگر 

ازدواج میکردند و بیماریهای خیلی شدیدی مثل هموفیلی، اختالالت یادگیری و 
اختالالت رفتاری در آنها پیدا شد که جدیدًا دیگر اصاًل با هم ازدواج نمیکنند. 

حتی در خانواده خود من اتفاق افتاد. پدر و مادر من پسرعمه و دختردایی بودند 
و من برادری داشتم که سندرم بسیار بسیار نادری گرفت که تنها ۳۰۰ مورد آن 

گزارش شده و این بچه هیچ وقت نتوانست راه برود؛ فقط به خاطر این که پدر و 
مادرم با همدیگر فامیل بودند این اختالل نادر ژنتیکی در او پیدا شد.

اجازه بدهید که برگردیم به آقای موسوی بجنوردی ببینیم که با نکاتی که شما گفتید 
ایشان چه پاسخی دارند؟ آقای موسوی بجنوردی آقای دکتر میگویند که به هر حال 

امکان و شانس اختالالت ژنتیک در این نوع ازدواجها خیلی باال میرود. شما اشاره میکنید 
به سابقه تاریخی مذهبی که مثاًل امام اول شیعیان و دختر پیامبر اسالم نسبت فامیلی 
داشتند ولی صحبتهای آقای دکتر درحقیقت این نگرانی علمی را به دنبال دارد که ثابت 

شده اختالالت ژنتیک به وجود میآید. شما چه پاسخی میخواهید بدهید؟
موسوی بجنوردی: من در نجف متولد شده ام. در آنجا کاماًل واقف بودم بر این 

مسائل. در عرب های عراق دخترعمو مال پسرعمو است و اصال کسی جرئت ندارد 
بیاید دختری را بگیرد که پسرعمو دارد. او باید بگیرد. الی ماشاءاهلل من در آنجا 

ازدواج میدیدم که میشد و هیچ وقت نشنیدم که اختاللی باشد. بر اساس تجربه 
و مشاهدات من هیچ وقت ندیدم. یک مورد هم حتی نبود که اختالالتی باشد 
در فرزندانشان. خود من، خانم من دخترعموی من است. ما پسرعمو و دخترعمو 

هستیم. االن هم ۵۱ سال است که ازدواج کرده ایم و پنج فرزند داریم، سه پسر و 
دو دختر؛ ماشاءاهلل حاال شما هم خانم هستید - یکی از یکی خوشگلتر و سالمتر. 

موسوی بجنوردی: )میخندد( همه هم تحصیل کرده هستند. من به خودم نگاه 
میکنم با این که ازدواج دخترعمو و پسرعمو است، چنین چیزی نیست. به عراق 
نگاه میکنم آنجا هم با وجودی که خیلی به ازدواج دختر عمو و پسرعمو مقیداند 

اما چنین چیزی نیست.
البته آقای موسوی بجنوردی این نکته ای هم که شما مطرح میکنید که 

دخترعمو مال پسرعمو است -نقل قول از شما میکنم- یا اینکه در این فرهنگ 
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حتمًا باید دخترعمو با پسرعمو ازدواج کند در این فرهنگ، این هم خودش مورد 
سئوال است برای این که آزادی انتخاب افراد، بخصوص زن را زیر سؤال میبرد. 

شاید زن واقعًا نخواهد با پسرعموی اش ازدواج کند.
موسوی بجنوردی: البته اگر نخواست اجباری نیست. این را به شما عرض کنم. 

پسرعمو اولویت دارد. یعنی اگر چند تا خواستگار داشته باشد پسرعمو اولی 
است. حاال اگر پسرعمویی چشم چپی دارد، کچل است یا فالن خب نمیگیرد. این 
اجبار نیست. به اعتبار عاطفه و عالقه، دخترعمو با پسرعمو یا پسرعمو یا پسرعمو 
خیلی به هم نزدیک هستند. میگویند ما یک خون هستیم و خیلی از فرهنگ ما 

با هم مشابه است و خصوصیات و خصلتها به هم خیلی نزدیک است.
آقای دکتر کیمیایی البته با یک یا دو نمونه میدانم که بحث علمی را نمیشود 

پیش برد اما خب آقای موسوی بجنوردی هم اشاره میکنند که در مورد خودشان 
این اتفاق افتاده و عالوه بر باور مذهبی یا فرهنگی، تجربه شخصی خودشان را 
هم در میان میگذارند. ممکن است توضیح دهید که مواردی که این ازدواجها 

صورت گرفته و اتفاقی نیفتاده را چه طور میتوانیم توصیح بدهیم؟
کیمیایی اسدی: بله خب با خوش شانسی حامل ژن موتاسیون یافته نیستند. 

ژن موتاسیون پیدا کرده ای که بیماری زا باشد ندارند. ببینید ژنی هست به نام 
MAO مونوآمینو آکسیدیس نوع A که در واقع مسئول متابولیسِم هورمون 

Catecholamines است و خلق و خو و رفتارهای آدم را کنترل میکند. اگر اختاللی در 
این ژن وجود داشته باشد بچه هایی که متولد میشوند به شدت خشن هستند.
من نمیدانم که در عراق که این قدر در طول تاریخ خشونت بوده و از زمان 
پیغمبر امام حسین را سر بریده اند و همین طور جنگ و قتل عام بوده آیا 

اینها واقعا در همین ژن MAO نوع A همین اختالل را دارند که هنوز هم این 
طور خشونت نشان میدهند؟ آیا در عراقی ها چنین ژنی هست که بر اثر ازدواج 
پسرعمو و دخترعمو که این قدر شایع است، این قدر این ژن شایع است و این 

قدر با هم خشونت نشان میدهند؟
البته این توهینی به عراقیها و ملیگرایی نشود. ولی به طور کلی بیش از ۱۰۰ 

موتاسیون هست که به صورت ژنتیک اتفاق میافتد و اگر در پدر و مادری که با 
هم ازدواج میکنند پیش بیاید حتمًا بچه شان ۲۵ درصد مبتال میشود و از نسلی 

به نسل دیگر هم میرود و هر چه بیشتر با هم ازدواج کنند این موتاسیون ها 
بیشتر میشود و در واقع از ژنوتیپ به فنوتیپ تبدیل میشوند.

اگر کسی با بیماریهای نورولوژیک یا بیماریهای خونی مثل هموفیلی آشنایی 
داشته باشد یا بیماریهای دیگری که به طور ژنتیکی به ارث میرسد یا این سندرم 
هایی که مردم را ضد اجتماع میکند، میبیند که بیشتر اینها ناشی ار توارث ژنهای 

مغلوب است و بیشتر هم در فامیل ها ظاهر میشود.
آقای موسوی بجنوردی بنابراین پرسش اینجا این میشود که اگر اعتقاد به 

این که ازدواج دخترعمو و پسرعمو که گاهی حتی گفته میشود ازدواج مقدسی 
است، در سیره ائمه مسلمانان هم بوده...اما اگر به طور مثال شما بدانید که 
چنین تالی و نتیجه ای میتواند داشته باشد، آن موقع آیا همچنان خواهید 
گفت که این ازدواج چون بین امام اول شیعیان و دختر پیامبر اسالم صورت 

گرفته، ازدواجی است که میتوان از آن دفاع کرد؟
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موسوی بجنوردی: خب من تخصصم حقوق و فقه و فلسفه است. اما تجربه 
خودش به نظر من از آگاهی علمی باالتر است. من عرض کردم من تولدم در 

شهر نجف بود و آدمی بودم خیلی اجتماعی و مربوط با مردم چه در کربال و چه 
در نجف و چه جاهای دیگه. من یک مورد را ندیدم کسی بیاید بگوید. چون آنجا 
هم عرض کردم که مقید اند دخترعمو مال پسرعمو است. یک مورد را من ندیدم 

و نشنیدم که بچه هاشان معلول باشد. مشاهدات و تجربیاتی که در تمام این 
مدت داشتم ]خالف این را نشان میدهد[. فرمایشی هست از امیرالمومنین که 

میگوید »بناتنا ألبنائنا« که منایه است و یعنی دخترعمو مال پسرعمو است. این 
مسئله برایشان فرهنگی الزامی است و من تا به حال یک مورد را نشنیده ام که 

فرزندان اینها معلول باشند.
حاال ما بیشتر راجع به جهان اسالم یا جامعه ایران و خاورمیانه در اینجا بحث 
کردیم ولی آقای دکتر کیمیایی در آمریکا هم که ما هستیم فقط فکر میکنم 

در شش ایالت است که ممنوع شده ازدواج بین آنچه که اینجا به آن میگویند 
first cousin، دخترعمو و پسرعمو و شکلهای دیگر این ازدواج فامیلی. در بعضی 
از این ایالت ها گفته شده که اگر باالی ۶۵ سال باشند و بخواهند با هم ازدواج 

کنند اشکالی ندارد، در ۶ ایالت به طور کلی ممنوع شده و در بقیه ایالت ها 
ممنوعیتی وجود ندارد. اگر این نگرانی ژنتیک به لحاظ علمی وجود دارد چرا 
میبینیم که در جامعه ای مثل آمریکا هم وضع، تفاوت عمده ای نمیکند؟
کیمیایی اسدی: ببینید چند تا مسئله اینجا مطرح است. یکی برداشتهای 

شخصی است که هیچ ارزشی در علم ندارد یعنی هیچ کسی نمیتواند ادعا کند 
که برداشت های شخصی اش قابل تعمیم به جامعه است. نکته دیگر این که 

سنتها همه زیر سؤال هستند. تمام رفتارهای سنتی، چه دینی و چه غیردینی زیر 
سؤال هستند، از ختنه کردن گرفته تا ازدواج دخترعمو و پسرعمو.

هنوز در سنت مسیحیت مقدار زیادی ممنوعیت ]در این مورد[ هست. ولی 
در آمریکا وقتی که دخترعمو و پسرعمو با هم ازدواج میکنند یا فامیل نزدیک 
هستند از زمان حاملگی اینها تحت نظر هستند و تست های ژنتیکی در مایع 

آمیونتیک بچه انجام میگیرد و بچه مرتب سونوگرام میشود و اگر اختاللی 
داشته باشد بچه سقط میشود و نمیگذارد متولد شود.

یک نکته دیگه هم بگویم از نظر اجتماعی وقتی که دختر و پسرهای فامیل با هم بزرگ 
میشوند به طور کلی تمایل جنسیشان نسبت به هم کم میشود. این را در چینیها مطالعه 
عمیقی کرده اند. اگر دخترعمو و پسرعموهای ایران و عراق و ... هم از نزدیک با هم بزرگ 
شوند میل جنسیشان نسبت به هم کم میشوند و مردها اکثرًا دنبال زنان دیگر میروند و 

شاید یکی از ریشه های چندهمسری یا چندزنی در همین هم باشد.
موسوی بجنوردی: اجازه میدهید پاسخ بدهم؟

خواهش میکنم بفرمایید.
موسوی بجنوردی: اواًل خود خانم بنده دخترعموی من است و من هم پسرعموی 

او هستم. ایشان وقتی با بنده ازدواج کرد ۱۴ سالش بود و من ۱۸ سال. همان 
عشق و عالقه ای که آن وقت داشتیم اگر نگویم بیشتر شده، هنوز هم االن 

باقی است. بعد هم اساسًا شما قبول دارید که تجربه در نظریات علمی میتواند 
دخالت داشته باشد؟
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کیمیایی اسدی: تجربیات شخصی هیچ ارزشی ندارد.
موسوی بجنوردی: نه جامعه. یک جامعه ای چیزی را تجربه کند. میتواند در 

نظریات علمی دخالت کند؟
کیمیایی اسدی: به شرط اینکه دانشمند بیطرفی نتیجه رفتار اجتماعی را بررسی 

کند و چندین هزار مورد را آمار دقیق بگیرند آن وقت ارزش دارد. ولی تجربه 
فردی هیچ گونه ارزشی ندارد.

موسوی بجنوردی: االن در جهان عرب معروف است. میگویند التجربه اکبُر 
برهان. عرض کردم خدمتتان که در عراق ۹۰ درصد ازدواجها بین پسرعمو و 

دخترعمو است.
کیمیایی اسدی: شما خبر دارید واقعًا در خانه های اینها چه میگذرد؟ چند تا از 
بچه هاشان مرده متولد میشوند؟ یا اینکه بچه ها متولد میشوند و میگذارند 

بمیرند؟ چون به شدت مبتال هستند و عقب مانده های شدید هستند؟ من 
مطمئنام که در جوامعی مثل عراق تعداد کم توانیهای ذهنی با این چیزی که 

شما میگویید باید بشدت باالتر از غرب باشد. این تجربه شما کاماًل محدود است 
و اصاًل نمیشود هیچ نتیجه ای از آن گرفت.

موسوی بجنوردی: اجازه بفرمایید بنده عرض ام را بکنم.
بله خواهش میکنم بفرمایید آقای موسوی بجنوردی.

موسوی بجنوردی: ببینید پدر من در آنجا یکی از مراجع بزرگ تقلید بود. ما در 
یک خانواده ای هستیم که با اکثر مردم مربوط بودیم. هم آنها با ما ارتباط 

داشتند و هم ما ارتباط داشتیم. یعنی آگاهی دارم. این طوری که آقای دکتر 
میگوید خیال میکند بنده در خانه نشسته ام و در را بسته ام و همین طوری 

دارم برای خودم صحبت میکنم. من که از خودم صحبت نمیکنم. آدمی بودم که 
در آنجا با جامعه مربوط بودم. یک مورد را هم من یادم نمیآید در ۲۰ سالی که 

در نجف بودم که ببینیم بچه های آنها معلولند.
کیمیایی اسدی: یعنی ادعایی که ایشان میکنند مثل اینکه ژنتیک عراقیها با 

بقیه انسانها متفاوت است. من فکر نمیکنم چنین چیزی درست باشد.
موسوی بجنوردی: )میخندد( حرف عجیبی است... مگر ژنتیک فرق میکند؟ در 

تمام انسانها یک شکل است دیگر.
کیمیایی اسدی: اجازه بدهید من یک مثالی بزنم. در مغز ماده ای هست به 

اسم دوپامین که دوپامین شماره دو گیرنده ایی دارد که گیرنده هایش را روی 
کوروموزم شماره یازده رمزگذاری میکند. اگر این موتاسین داشته باشد پدر 

و مادرها ممکن است هیچ کدامشان الُکلیک )معتاد به الکل ( نباشند اما اگر 
پسرعمو و دخترعمو باشند، بچه شان که بزرگ شود حتما یا الُکلیک میشود یا 

معتاد. ۲۵ درصد بچه هاشان.
این چیز ثابت شده است یا اگر ناقل ژن فنیل کتونوری باشند که عامل یک 

درصد عقب ماندگی هاست یعنی درواقع تعداد زیادی از انسانها مخصوصا 
یهودیها که خیلی بین خودشان ازدواج میکنند ناقل این بیماری هستند و 

بچه شان فنیل کتونوری پیدا میکند. بهترین مثالی که من میتوانم بزنم برای 
اجتماعات، اجتماعات یهودیها هستند. یهودیها به خاطر این که خودشان را 
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قاطی بقیه اجتماعات نکرده اند، عماًل قریب به اتفاق بیماریهای ژنتیکی که قابل 
تشخیص است در یهودیها اول تشخیص داده شدهاند. بیماریهای بسیار نادری 

که در گروهها و اجتماعات وسیعتر دیده نمیشود.
شما اگر آمار اختالالت ژنتیکی را بخوانید میبینید که در خانواده یهودیها بیشتر 

است.
آقای موسوی بجنوردی یک نکته آقای کیمیایی گفتند در مورد کاهش میل 

و کشش جنسی به خاطر اینکه پسرعمو و دختر عمو از بچگی با هم بزرگ 
شدهاند و این میتواند مسائلی ایجاد کند. در این مورد اگر توضیحی دارید 

به نظرم بد نیست که بفرمایید و بعد میتوانیم جمع بندی شما اساسًا 
درباره موضوع بشنویم. 

موسوی بجنوردی: اآلن حدود ۵۰ سال است که از ازدواج ما میگذرد و عشق و 
عالقهای که قباًل داشتم باور کنید هیچ کمتر نشده ... نه از طرف من نه از طرف 

ایشان.
کیمیایی اسدی: میتوانم بپرسم شما و خانمتان با هم بزرگ شدید یا جداگانه؟
موسوی بجنوردی: نه خانم من ایران بود. من تابستان ها میآمدم ایران. ایشان در 

خراسان بود. من رفتم آنجا و دیدم و پسندیدم و سریعًا هم ازدواج کردیم و االن ۵۰ 
سال میگذرد و االن هم مثل همان روزی که پسندیدم عالقه هست.

میخواهم عرض کنم کلیت ندارد. ممکن است در بعضیها باشد اما کلیت ندارد. شما 
اگر بخواهید یک نظریه علمی را ثابت کنید باید کلیت داشته باشد نه اینکه در 

بعضی موارد باشد و بنده تسری بدهم و بگویم همه این طور هستند. این را قبول 
دارید آقای دکتر؟

کیمیایی اسدی: این موردی که شما میفرمایید در مورد شما صدق نمیکند 
ولی این موضوع را در چینی ها مطالعه عمیقی کرده اند که با هم بزرگ 
شدن باعث شده مثل خواهر و برادر به هم نگاه میکردند. این یک رمز 
ژنتیکی است که گذاشته شده و اگر کسی با کس دیگر بزرگ شود به 

طور سرشتی این کد ژنتیکی هست که میل جنسی را کم میکند. شما و 
دخترعموتان از این نظر کاماًل غریبه بودید.

موسوی بجنوردی: بله من ایشان را ندیده بودم.
کیمیایی اسدی: بله و شما اختالل ژنتیکی نداشتید و شانس آوردید ولی به شما 
توصیه میکنند بچه هاتان را نگذارید که با پسرعمو، دخترعمو یا دختر دایی، عمه 

و هرکدام ازدواج کنند.
موسوی بجنوردی: حتی در روانشناسی هم تجربه یک برهان قوی است و 

ما نباید فقط برویم روی فرمولهایی که درست میکنیم. دخترعمو با پسرعمو، 
پسردایی با دخترعمه، این ازدواجها خیلی فراوان است چه در ایران و چه در نجف 

و من ندیدم یک مورد که فرزندان اینها معلول باشند یا عقب ماندگی داشته 
باشند یا نقص عضوی داشته باشند.

اما خب من آقای دکتر را هم یک آدم دانشمندی میدانم که در این علم 
متخصص است و نمیخواهم دخالت بکنم ولی از نظر تجربی و براساس متون 

دینی که ما داریم که تأکید میکند تا میتوانید با غریبه ازدواج نکنید، چون 
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فرهنگ آنها را خوب میدانید و آشنا هستید و میتوانید با هم خوب زندگی 
کنید. حاال بنده بروم یک غریبه را بگیرم. من ۱۲ سال عضو شورای عالی 

قضایی بوده ام. کم موردی میدیدم که طالق بین فامیل بشود. معمواًل آنها 
که با غریبه ازدواج کرده بودند چون فرهنگشان دو تا در میآمد، اختالف و 

منجر به طالق میشد.
آقای دکتر کیمیایی خب نظر آقای موسوی بجنوردی است. در حقیقت حمایت 
میکنند میگویند که حتی اختالفات کمتر است و توصیه میکنند. شما در جمع 

بندی خودتان چه توصیه ای خواهید داشت و چه نکاتی را میخواهید مطرح 
کنید؟

کیمیایی اسدی: توصیه ام این است که ازدواجهای فامیلی هر چه نزدیکتر باشد 
شانس پیدا شدن اختالالت ژنتیکی باالتر و باالتر میرود. اختالالت ژنتیکی تنها 

این نیست که بچه فلج شود یا نابینا شود. یا اصال به طور کلی عقب ماندگی 
ذهنی پیدا کند. بلکه ممکن است عامل رفتارهای خشونت آمیز هم باشد و 

موجب زیاد شدن تمایل به اعتیاد و الکلیسم شود.
اینها همه ژنتیک هستند و همه شان هم ژن مغلوب دارند که با ازدواجهای 

فامیلی بیشتر میشود. مخصوصًا بیماریهای روانی مثل دوقطبی ها و 
اسکیزوفرنی هم ژن بعضی انواعشان معلوم است و ازدواج فامیلی شانس 

اینها را باال میبرد. به همین جهت به شدت توصیه میکنم که هر چه 
میتوانید دورتر از فامیل ازدواج کنید. این باعث تنوع ژنتیکی میشود و نه 
تنها شانس بیماریهای را کمتر میکند بلکه این که شانس این که زکاوت 
بچه هاتان هم بیشتر شود باالتر میرود. چون خیلی از این موتاسیون ها 
خفیف هستند و باعث کاهش زکاوت در بچه ها میشوند. اگر از خانواده 

های خیلی دور ازدواج کنید شانس این که این موتاسیونها را داشته باشند 
کمتر و شانس این که بچه تان باهوشتر دربیاید بیشتر میشود.

بسیار سپاسگزارم آقای دکتر کیمیایی اسدی و آقای آیتاهلل موسوی بجنوردی 
که در برنامه تابو مهمانان ما بودید.

html.29667701/on-family-marriage-https://www.radiofarda.com/a/taboo-e105
g 
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انور خوجه در آلبانی: بیماری اجنبی هراسی
علی قاسمی

انور خوجه، رهبر پیشین کشور اروپایی آلبانی در سال ۱۹۰۸ میالدی به  دنیا آمد. 
او از اوایل دوران تحصیل خود در فرانسه، وارد فعالیت  های انقالبی گردید و به 

عضویت حزب کمونیست فرانسه درآمد. انور خوجه در کشاکش جنگ جهانی دوم، 
رهبری چریک  های چپ  گرا را بر عهده گرفت و در 
سال ۱۹۴۱، حزب کمونیست آلبانی را بنیان نهاد. تا 

سال ۱۹۲۵ شورای سلطنتی بر کشور آلبانی حکومت 
می  کرد اما در این سال، قیام مردمی به رهبری 

احمد زوغو موجب روی کار آمدن نظام جمهوری در 
آلبانی شد. آلبانی در جنگ جهانی دوم به اشغال 

موسولینی درآمد. در این سال  ها جنبش پارتیزانی 
به رهبری انور خوجه، سازمان دهی مقاومت مردمی 

را به عهده گرفت. خوجه در سال ۱۹۴۴ پس از 
شکست ایتالیا در جنگ جهانی دوم، با کمک ارتش 

شوروی، قدرت را در آلبانی در اختیار گرفت و دو 
سال بعد در این کشور، جمهوری کمونیستی اعالم کرد. َانَور خوجه از پایان جنگ 

جهانی دوم تا زمان مرگش در سال ۱۹۸۵ هم زمان:
- وزیر امور خارجه - دبیر اول حزب کارگر  

- رئیس پیش آهنگان دموکراسی آلبانی - رهبر آلبانی   
- وزیر دفاع - نخست وزیر   

- کمیسر عالی نیروهای مسلح آلبانی، بود.
انور خوجه تا سال ۱۹۶۱ میالدی روابط خوبی با اتحاد جماهیر شوروی داشت 
اما مرگ استالین و آغاز سیاست استالین  زدایی، باعث تیرگی روابط رهبر 

جمهوری کمونیستی آلبانی با مسکو گردید و او از آن پس، به طرف مائوئیسم 
و چین پیش رفت. انور خوجه در دوران چهل ساله حضور خود در رأس قدرت، 
یک حکومت استالینی همراه با اختناق در آلبانی برقرار کرد و تا پایان عمر از 

طرفداران سرسخت استالین و از مدافعان طرز تفکر وی به شمار می  رفت. با به 
هم خوردن ارتباط شوروی و آلبانی و تمایل انور خوجه به مائو، چینی  ها نیز کمک 
 های مالی و اقتصادی فراوانی در اختیار رژیم استبدادی انور خوجه قرار می  دادند.

فاصله گرفتن انور خوجه از اتحاد جماهیر شوروی سابق از یک سو و ماهیت 
کمونیستی افراطی وی در آلبانی که موجب خودداری این رژیم و دولت  های 

اروپایی در ایجاد روابط سیاسی با یک  دیگر شد از جانب دیگر، موجبات انزوای 
سیاسی دولت آلبانی را بیش از پیش فراهم آورد. هم  چنین، سیاست  های 

مستبدانه و بسته انور خوجه باعث شد تا آلبانی به فقیر ترین کشور اروپا تبدیل 
شود. طی سالیانی دراز، آلبانی با بیش از هفتاد کشور جهان و اکثر کشورهای 

صنعتی و اروپای غربی رابطه  ای نداشت و روابط این کشور با بسیاری از 
کشورهای دیگر نیز راکد بود.

انور خوجه تنها فرمان روایی بود که از سال  های جنگ جهانی دوم تا لحظه 
مرگ خود به مدت بیش از چهار دهه در کشور خود حکمرانی کرد، تا این  که 
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سرانجام در تاریخ یازدهم آوریل سال ۱۹۸۴ میالدی در سن هفتاد و شش سالگی 
درگذشت. پس از مرگ خوجه، آلبانی در سال ۱۹۹۰م دچار تغییرات اروپای شرقی 
گردید و با سقوط رژیم کمونیستی، تحت عنوان آخرین کشور اروپایی، در سال 

۱۹۹۲ میالدی نظام جمهوری را برگزید.
انور خوجه مبتال به بیماری اجنبی هراسی بود و در طول دوران حکومتش بر کشور 
فقیر آلبانی مدام مردم را از حملهی ارتش های متجاوز امپریالیستی و آمریکا می 
ترساند. کار جنون خوجه به آنجا کشید که دستور داد هر خانواده ای برای خودش 

یک سنگر بتونی چهارنفره بسازد؛ بگونه ای که مجموعا حدود یک میلیون سنگر 
بتونی با هزینه های گزاف در سراسر خاک کشور ساخته شد آن هم در کشوری که 
کل جمعیتش چهار یا پنج میلیون نفر بیشتر نبود. آلبانی به دستور دیکتاتور عمال 
به دور خود دیواری کشید و هیچگونه ارتباطی با جهان خارج نداشت و مردم آلبانی 

تحت حکومت حاکم دیوانه اش به سومین کشور فقیر جهان بدل شد.
خوجه عاقبت ُمرد بدون اینکه هیچ سرباز خارجی پای در خاک آلبانی بگذارد. 
اصوال نیازی به حملهی خارجی نبود چون دشمن اصلی خود خوجه بود که با 

توهماتش چنان بالیی بر سر مردم آلبانی آورد که هیچ دشمن خارجی قادر به 
انجامش نبود. اگر می خواهید عمق جنون انور خوجه را دریابید بقایای این 

g .سنگرهای بتونی هنوز در آلبانی دیدە می شوند

چرا ما باید از پاپ پند و اندرز در مورد مسائل جنسی بگیریم؟ اگر او 
هرچی بدونه در مورد آن, نباید بدونه.

جرج برنارد شاو
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آیا تقوا مهمتر است یا تعهد
نویسنده: ناشناس

سال 58 مناظره ای داغ بین مهندس بازرگان و شهید بهشتی تحت عنوان 
»تخصص باالتر است یا تعهد و تقوا؟« در صدا و سیما برگزار شد. 

شهید بهشتی معتقد بود مسئولین باید متعهد باشند و بازرگان اعتقاد داشت 
تخصص مهمتر است. 

در البالى بحث مرحوم بازرگان سئوالى از شهید بهشتی پرسید. 
آقای دکتر فرض کنیم که قصد دارید با اتوبوس از شهرى به تهران بیایید، 

راننده ای داریم که جاده را مثل کف دست میشناسه ولی اهل همه جور 
معصیتیست و راننده دیگری که تازه کار است ولی بسیار متقی و اهل تدین. 

شما خانواده تون رو با کدام راننده راهی میکنید؟
در این هنگام شهید بهشتی مکثی طوالنی کرده سپس به عالمت تایید نظر 

مرحوم بازرگان، بزرگوارانه فرمودند آقا من دیگر صحبتی ندارم!
هر چند مرحوم بازرگان برنده این مناظره بود ولی این پارادوکس هیچگاه برای 
شخص بنده حل نشد و همواره احساسم میگفت که قطعًا تقوا از تعهد باالتر 

است. 
تا اینکه پست بسیار قشنگی دیدم با این مضمون. 

از شهید چمران سوال کردند آقای دکتر تقوا باالتر است یا تخصص؟
شهید چمران فرمودند. 

تقوا باالتر است. 
ولی اگر کسی تخصِص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند، قطعًا انسان 

g .بی تقوایی« است«
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نامه ای عاشقانه از دختری در عهد قاجار
سم المعّطٌر الحبیب

تصدقت گردم، دردت به جانم، من که ُمردم ُو زنده شدم تا کاغذتان برسد، این فراِق 
الکردار هم مصیبتی شده. زن جماعت را کاِر خانه ُو طبخ ُو ُرفت و روب ُو وردار و 

بگذار نُکشد، همین بی همدمی و فراق میُکشد. مرقوم فرموده بودید به حبس گرفتار 
بودید، در دلمان انار پاره شد. پریُدخت تو را بمیرد که َمردش اسیر امنیه چیها بوده و 

او بیخبر، در اتاق شانٔه نقره به زلف میکشیده. 
حی الیموت سرشاهد است که حال و احوال دل ما هم کم از غرفٔه حبس شما 
نبوده. اوضاع مملکت خوب نیست؛ کوچه به کوچه مشروطه چی چنان نارنج هایی 

چروک و از شاخه جدا بر اشجار و الوار در شهر آویزانند ُو جواب آزادی خواهی، داغ و 
درفش است ُو تبعید و چوب و فلک. دلمان این روزها به همین شیشٔه عطری خوش 
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است که از فرنگ مرسول داشته ایُد شب به شب بر گیس میمالیم. 
َسّید محمود جان، مادیان یاغی و طغیانگری شده ام که نه شالق و توپ و تشر 

آقاجانمان راممان میکند و نه قند و نوازش بیگم باجی. عرق همه را درآورده ام و 
رکاب نمیدهم، بماند که عرق خودم هم درآمده. میدانید َسّیدجان، زن جماعت 

بلوغاتی که شد، دلش باید به یکجا ُقرص باشد، صاحاب داشته باشد، دِل بیصاحاب، 
زود نخکش میشود، چروک میشود، بوی نا میگیرد، بید میزند. دْل ابریشم است. 

نه دست و دلم به دارچین نویسی روی حلوا و ُشله زرد میرود، نه شوق وسمه 
ُو سرخاب ُو سفیدآب داریم. دیروِز روز بیگم باجی، ابروهایمان را گفت پاچٔه 

ُبز. حق هم دارد، وقتی که آنکه باید باشد و نیست، چه فرق دارد پاچٔه ُبز باالی 
چشممان باشد یا ُدم موش و قیطاِن زر. 

به قول آقاجانمان؛ دیده را فایده آن است که دلبر بیند. شما که نیستید ُو خمرٔه 
سکنجبین قزوینی که باب میلتان بود بماند در زیرزمین مطبخ و زهرماری نشود 

کارخداست. چّله ها بر او گذشته، بر دل ما نیز. عمرم روی عمرتان آقا َسّید، 
به جّدتان که قصد جسارت و ُغر زدن ندارم ولی به واهلّل بس است، به گمانم 

آنقدری که در فالکوتٔه طب پاریس طبابت آموخته اید که به عالج بیماری فراق 
حاذق شده باشید، بس کنید، به تهران مراجعت فرمایید ُو به داد دل ما برسید، 

تیمارش کنید ُو بعد دوباره برگردید. دلخوشُکنِک ما همین مراسالت بود که 
مّدتی تأخیر افتاد ُو شیشٔه عطری که رو به اتمام است. زن را که که میگویند 
ناقص العقل است، درست هم هست؛ عقل داشتیم که پیرهنتان را روی بالش 

نمیکشیدیم ُو گره از زلف وا کنیم ُو بر آن بُخسبیم. شما که َمردید، شما که 
عقلتان َاّتم ُو َاکمل است، شما که فرنگ دیده اید ُو درس طبابت خوانده اید، 

مرسوله مرقوم دارید و بفرمایید این ضعیفٔه ناقص العقل چه کند. 
تصدقت پریُدخت. 

بوسه به پیوست است. 
g .پریدخت، مراسالت پاریس طهران
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آبجی خانم
صادق هدایت

وقتی محرم و صفر می آمد هنگام جوالن و خودنمائی آبجی خانم بود. در هیچ 
روضه خوانی نبود که او در باالی مجلس نباشد. در تعزیه ها از یک ساعت پیش 
از ظهر برای خودش جا می گرفت. همه روضه خوانها میشناختندش وخیلی مایل 

بودند که آبجی خانم پای منبرشان باشد تا مجلس را از گریه، ناله و شیون خودش 
گرم بکند. بیشتر روضه ها را از بر شده بود، حتی از بس که پای وعظ نشسته بود 

و مسئله میدانست اغلب همسایه ها می آمدند از او سهویات خودشان را می 
پرسیدند. 

سپیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار میکرد، اول میرفت سر رختخواب 
خواهرش باو یک لگد میزد میگفت: لنگه ظهره پس کی پا میشی نمازت را 

بکمرت بزنی؟
آن بیچاره هم بلند میشد خواب آلود وضو میگرفت و به نماز می ایستاد. از اذان 
صبح و بانگ خروس، نسیم سحر، زمزمه نماز، یک حالت خاص و روحانی به آبجی 
خانم دست میداد و پیش وجدان خودش سرافراز بود. باخودش میگفت: اگر خدا 
من را نبرد به بهشت پس کی را خواهد برد. باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی 

به کارهای خانه و ایراد گرفتن به این و آن یک تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از 
بسکه گردانیده بودند زرد شده بود در دستش می گرفت و صلوات میفرستاد. 

حاال همه آرزویش این بود که هر طوری شده یک سفر به کربال برود و در آنجا 
مجاور بشود. 
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آنانکه نمی اندیشند
نویسنده: ناشناس

آنانکه مدیریت منابع آب نمی دانند، نماز باران می خوانند. 
آنانکه اهل تالش نیستند، دعا می کنند. 

آنانکه هیچ کاری را درست و اصولی انجام نمی دهند، به نذر و نیاز متوسل می شوند.
آنانکه عرضه ی گرفتن حقشان را از ستمگر زورگو ندارند، به خدا واگذارش می کنند. 
آنانکه ضعیفند و به توانایی های خود ایمان ندارند، به خدا توکل می کنند. 

آنانکه با رفتارهای احمقانه جان خود و اطرافیانشان را بخطر می اندازند،  صدقه 
می دهند تا شاید بال رفع شود. 

آنانکه در این دنیا زنان را ستم می کنند و آنان را کنیز خود می پندارند،    
مشتاقانه به امید سکس با حوریان بهشتی نشسته اند. 

آنانکه علم حسابرسی و حسابگری نمی دانند، همه چیز را کار تقدیر و سرنوشت می دانند. 
قربانی  آنانکه ناتوانند از اینکه نفس هوس های خود را قربانی کنند، گوسفند بیگناه را  

می کنند. 
دستی  آنانکه دیگران را به نعمت های آنچنانی آخرت وعده می دهند، خود دو  

به بهشت همین دنیا چسبیده اند. 
آنانکه محتاج دین و مذهب و پیغمبرند تا خوب و بد را نشانشان دهد، کمبود عقل و  

شعور دارند. 
آنانکه مال و اموالشان پاک نیست و از راه درست بدست نیاورده اند، خمس  

می دهند تا مالشان حالل شود. 
آنانکه خود شعور تشخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ندارند، مرجع  

تقلید دارند و تقلید می کنند. 
آنانکه میانه ای با کار و تالش شرافتمندانه ندارند، آخوند می شوند. 

آنانکه اصول گفتمان سیاسی و اصول دیپلماسی را نمی دانند، جهاد فی  
سبیل اهلل می کنند. 

آنانکه خود در ذلت بار ترین شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی می کنند،  
داعیه ی سعادت و نیکبختی بشر را دارند. 

 نانکه اختراعات کافران را نتیجه ی الهامات شیطان می دانند، در وقت لزوم   
خود بدانها متوسل می شوند. 

آنانکه در ساختن جامعه ای سالم و مدرن و انسانی، نادان و ناتوانند، مجازات      
های اعدام و سنگسار و قطع دست و پا وضع می کنند. 

آنانکه نمی توانند جلوی بوالهوسی چشمان هرزه ی خود را بگیرند، بر زنان حجاب 
g .می پوشانند
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رای جالب دادگاه تجدید نظر اراک
امتداد

ماجرای اخراج سال گذشته یک استاد دانشگاه ازاد اراک را که به یاد دارید. 
استاد فاطمه موسوی میرک که در سال گذشته در محیط علمی و کالس درس با 
دانشجویان بر سر مساله حجاب و مسایل دینی دیگر مباحثه کرده بود و سرانجام 

به حکم علی اکبر والیتی رئیس هیات موسس منصوب شده از سوی رهبری و 
مشاور امور بین الملل ایشان، کمتر از ۴۸ ساعت از تمامی سمت های آموزشی 

دانشگاه اخراج و در دادگاه بدوی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. 
حاال شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی )اراک( با استفاده از تفسیر 

ُمَضَیق قوانین جزایی )در برابر تفسیر ُمَوَسع قوانین توسط دادگاه بدوی( با دالیل 
متقن این استاد دانشگاه را تبرئه و اعالم کرده است که نمی شود در محیط 

های علمی مانع بحث و گفتگو شد. 
قاضی همچنین درباره این نظر استاد دانشگاه که گفته بود »حجاب یک مقوله 
وارداتی در تشیع بوده است« نوشته که طرح مباحث تاریخی هیچ منافاتی با 

مقدسات ندارد و توهین محسوب نشده و پوشش اسالمی لزوما مانع جلوگیری 
از نگاه هرزه و تجاوز نمی شود و این بخش از اظهارات نویسنده هم توهین به 

مقدسات نیست، بلکه یک دیدگاه روانشناسی در جوامع علمی است. 
قاضی باسواد تجدیدنظر همچنین در حکم خود آورده است که نام بردن از پیامبر 
با نام کوچک توهین محسوب نمی شود، بلکه مذموم بوده و فقط میتواند باعث 

نکوهش فرد مسلمان شود. 
در انتها هم با رای قاطع اتهامات منتسب به متهم را رد و او را تبرئه کرده است 

این حکم دادگاه یک پیام دیگری هم برای والیتی داشت که بهتر است در همان 
ده ها شغل دیگر سود آوری به ادامه خدمت مشغول بوده و حداقل دانشگاه را 

که مرکز تبادل افکار و اندیشه ها و محل تضارب آراء است نه محل تک صدایی و 
خفقان را محترم بشمارد و به اهلش بسپارد. 

رای دادگاه تجدید نظر اراک شبیه از یک واقعیت تاریخی است. در قرن هجدهم 
فردریک پادشاه وقت آلمان در رقابت با لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه و 

بنیانگذار کاخ ورسای دستور داد قصری زیبا بسازند اما با یک مشکل مواجه شد. خانه 
آسیابانی در مسیر ساخت قصر بود و آسیابان حاضر به همکاری نبود. فردریک به 

سراغ او رفت و گفت بفروش، آسیابان پاسخ داد نه آنقدر پولدارم که که به آن نیاز 
نداشته باشم و نه آنقدر فقیرم که به آن نیاز داشته باشم پس نمیفروشم. 

فردریک گفت میدانی با کی طرف هستی، دستور میدهم تا اینجا را از تو بگیرند. 
آسیابان خندید و گفت نمیتوانی چون هنوز در برلین قاضی هست. 

پادشاه به یاد نصایح ولتر مشاور خود افتاد که گفته بود هرچه را خواستی ابزار 
خود کن اما دستگاه عدالت را مستقل بگذار تا مردم به آنجا پناه ببرند وای از 

آن روزی که مردم از سیستم قضایی نا امید شوند آن وقت است که مردم به 
g .بیگانه پناه خواهند برد
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دموکراسی یا دموقراضه
سید مهدی شجاعی، ۱۳۸۷

کتاب دموکراسی یا دموقراضه نوشته سیدمهدی شجاعی، روایتی طنزآمیز از کشوری 
خیالی و پادشاه معمولی آن است که روزی تصمیم عجیبی می گیرد و آن را با 

همگان در میان می گذارد.
داستان این کتاب در زمانهای دور و در کشوری نامعلوم میگذرد. راوی داستان ظاهرا 

پژوهشگری تاریخیست که با کشف سندی قدیمی ماجرا را برای خوانندگان روایت 
میکند، مطابق این تحقیق در سالیانی دور پادشاهی که در آستانه مرگ قرار دارد 

وصیت میکند هر 25 فرزند او در مقاطع 2 ساله پس از مرگ او بر تخت شاهی 
بنشینند اما نه به ترتیب سن بلکه با رأی مردم. اینگونه میشود و هر یک از فرزندان 
در دورۀ سلطنت خود ظلمهای فراوانی به مردم میکند و مردم هم هر بار رنجیده تر از 

قبل به یکی به دیگر از برادران پناه میبرند اما صورت مسئله تغییر نمیکند. 
سرانجام مردم بیمارترین، زشتترین و نادانترین برادران را انتخاب میکنند تا دمی 

بیاسایند، نام فرزندان شاه همگی پیشوند دمو دارد و این آخری در زبان مردم شهر 
به دموقراضه شهرت یافته است. اما برخالف تصور مردم او پس از استقرار با اتکا 

به هوش شیطانی و روان پرعقده خود حلقه خاصی را سامان میدهد و قوانین 
طالیی خود را به کار میبندد و ترکیبی از ظلم و عوامفریبی را میسازد. 

متن زیر سخنرانی دموُقراضه خطاب به مدیران حکومتیست که در آن اصول 
حکومت را به آنان توضیح میدهد. 

مردم همه گوسفندند و ما چوپان: حواستان باشد، بزرگ ترین اشتباه در حکومت، 
بها دادن به مردم، یا ارزش قائل شدن برای مردم است، شما مطمئن باشید که اگر 

برای مردم ارزشی بیش از گوسفند قائل شوید نمیتوانید بر آنها حکومت کنید. 
طوری برنامه ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخر شب هم نرسند: 
مردم اگر مایحتاج خود را آسان به دست بیاورند اگر وقت اضافه داشته باشند 

عصیان میکنند، بداخالقی میکنند و به فکر انقالب و این حرفها میافتند. 
یک تشکیالتی را تأسیس کنید که کارش چرخاندن مردم باشد، یا چرخاندن لقمه 

دور سر مردم. کارش چیدن موانع مختلف، پیش پای مردم باشد. 
فرض کنید که آب دریا فاصله اش با مردم به اندازه دراز کردن یک دست است. 

جای دریا را نمی توان عوض کرد، اما راه مردم را که می شود دور کرد. هزار جور 
قانون می شود وضع کرد که مردم دور کرٔه زمین بچرخند و دست آخر به همان 

نقطه ای برسند که قباًل بوده اند. و از شما به خاطر رسیدن به همان نقطه، تشکر 
هم بکنند..!

مردم را به دو دسته تقسیم کنید و به یک دسته حقوق و مواجب بدهید که 
مراقب آن دستۀ دیگر باشند، دسته اول به طمع مواجب مرید شما میشوند و 

دستۀ دوم، از ترس دستۀ اول، مطیع شما و به این ترتیب مملکت خود به خود 
اداره میشود بیآنکه شما زحمتی بکشید یا دغدغهای داشته باشید. 

برای هر نقص و کاستی و کمبودتان معجونی از دلیل و حکمت و فلسفه درست کنید 
و به مردم بخورانید، مردم استعداد غریبی برای خر شدن دارند، مثال اگر نان ندارید 

که شکم مردم را سیر کنید برایشان از فضیلت گرسنگی سخن بگویید. 
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این اصل را هیچ وقت فراموش نکنید که بزرگترین دشمن ما علم و دانش است 
و تنها راه مبارزه با این دشمن تحقیر کردن آن است، تا میتوانید از افراد بیسواد 
تجلیل کنید و آنها را در صدر بنشانید. مناصب مهم و بزرگ را به آنها بسپارید و 
به همگان نشان دهید که علم و دانش، جز بدبختی و دردسر و بیکاری خاصیت 
دیگری ندارد، رمز بقای مدیریت، انتخاب و انتصاب زیردستانی است که قدشان 

از شما کوتاه تر باشد. 
دروغ گفتن هنر است، هنری که از عهدۀ هر کسی ساخته نیست و مهم 

ترین اصل در این هنر داشتن جسارت است، دروغی که با شهامت و 
قاطعیت و اعتماد به نفس گفته میشود از هر راستی قابل قبولتر است، 

چرا مردم باور می کنند؟ برای اینکه هیچ کس تصور هم نمیکند که با 
g .این قاطعیت و محکمی بشود دروغ گفت
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جهل مقدس
زهرا عباسی

در این نقاشی بی نظیر و متفکرانه، انسانی با سر سیاه به تصویر کشیده شده 
که با جدیت و کوشش تمام قصد دارد پیرمرد بیگانه ای را از غرق شدن و نابودی 

نجات دهد، در حالی که زن و فرزندش در کنارش در خطر مرگ قرار دارند.
این نقاشی به دوران قبل از رنسانس اروپا اشاره می کند که پیرمرد، سمبل میراث 

كهنه گذشتگان و باورها و سنت های غلط آمیخته با خرافات و جهل و تعصب است.
فرزند نمادی از آینده و همسر نماد زندگی و عشق و سرزمین مادری است که 
نزدیکترین اشخاص و گزینه ها به مرد هستند، اما او مصمم است که پیرمرد 

بیگانه و دورتر را نجات دهد که آینده ای ندارد. این نمایانگر تمایل انسان به نگاه 
داشتن باورهای غلط است، حتی در صورت نابودی خانواده و عشق و سرزمین 

مادری، که نتیجه آن ادامه وضع گذشته و نابودی آینده است.
سر انسان در این نقاشی به نشانه جهل و نادانی به رنگ سیاه نشان داده شده 

است و این تابلو در كل نمایانگر جهل مقدس است.
افرادی که جهل مقدس را نگاه می دارند و آینده روشن و زیبا را با خرافات 

  g !نابود می کنند
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چکیده ای از کتاب جهل مقدس
استاد محقق داماد

۴۱۱ سال پیش در ۱۷ فوریه ســـال ۱۶۰۰ میالدی »جوردانو برونو« فیلسوف 
ایتالیایی پس از گذراندن ۸ ســـال در سیاه چالهای خوفناك دادگاه تفتیش 
عقاید در میدان كامپودی فیوری شـــهر رم زنده زنده در آتش سوزانده شد. 

برونو كسی بود كه از حق تمام انسانها برای اندیشیدن بدانگونه كه دلشان میخواست 
دفاع میکرد. نوشته اند كه وقتی برونو را به یك ستون آهنین بسته بودند و انبوهی 

از هیزم برای سوزاندن او جمع كرده بودند او هم ساكت بود و تسلیم شده بود و چیزی 
نمیگفت ولی اتفاقی افتاد كه یك جمله گفت كه در تاریخ ماندگار شد. 

آن اتفاق این بود كه ناگهان دیدند پیرزنی نزدیك شد و تكه هیزمی در دست 
داشت و با آوردن نام خدا بر لب آنرا روی هیزم ها انداخت. 

برونو سكوتش را شكست و گویی عمل این پیرزن مغز استخوانش را سوزانده 
بود گفت: »لعنت بر این جهل مقدست.« 

مهمترین و یا الاقل یكی از اهم آفت های اجتماعی نه تنها در منطقه ی اسالمی 
بلكه شاید بتوان گفت در سراسر جهان که جوامع دینی از آن رنج میبرند جهل 

مقدس است. در چنین جهلی شخص جاهل در جهل میسوزد ولی برای خدا 
میسوزد. گرسنگی، فقر، فالكت، بیماری، جنگ و دشمنی، جنایت، آدمكشی، ایذا و 
آزار به همنوع، همه را به قصد قربت تحمل میکند و جالب اینست كه از هرگونه 

روشنگری هم می هراسد آنهم برای خدا. 
در جهل قدسی شخص جاهل با نهادی همراه میشود بنام »اعتقاد« یعنی برای 

چنین انسانی اعتقاد بجای تفكر مینشیند. 
اعتقاد از ریشه »عقد« یعنی بستن است شخصی كه به امری معتقد میشود 

فكرش را گره زده و معتقداتش را خط قرمز خویش میسازد. 
كسانی كه به جهل مقدس گرفتار میشوند جاهالنه برای خویشتن خدا میسازند 

خدایی كه نا خود آگاه مجموعه ای از خواسته های خود آنان است. 
جهل مقدس همراه با اعتقادهای دینی است ولی دینی كه نه براساس تعقل، 

بلكه براساس هواهای نفسانی، انسان معتقد میشود و باالترین جنایت را ممكن 
است مرتكب شود درحالیكه خیال میکند برای خداست و متقرب الیاهلل میشود. 
جهلی كه قهرمانانش دست به مهمترین جنایات میزنند به خیال آنكه كاری كه 

میکنند مورد خواست خداست و آنان برای خدا تالش میکنند. 
در یونان باستان جنگ میان خدایان بود و در ادوار بعد در قالب جنگ ادیان شكل گرفت 
در تاریخ اسالم جنایات و خونریزیهایی كه ببار آمد عموما معلول همین نوع جهل است. 
امروز در جامعه ایران نیز جهل مقدس گاه منشأ فاجعه میشود كه به ذكر یك 

نمونه بسنده میکنیم. 
در دادنامه ی ۱۷۲ ۱۳۸۲/۲/۱۶ پروندهی كالسـه ی ۱۱۳۱-۸۱-۹ دادگاه عمومی كرمان، 

از قول متهمین قتلهای محفلی كرمان مكررًا این مطلب آمده است كه در مورد 
برخی مقتولین با تسبیح استخاره گرفتیم و چون عدد ۶ آمد و عدد ۶ به معنای 

لزوم تعجیل در عمل است تصمیم گرفتیم كه او را بكشیم و كشتیم!
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گاهی اوقات جهل كه لباس تقدس میپوشد یك ملت را در تاریكی و جهنم ابدی 
فرو میبرد نمونه اش در عصر حاضر مردم كره شمالی هستند. 

در كشور كره شمالی مردمی زندگی میکنند كه از حداقل شرایط حیات یك انسان 
برخوردار نیستند ولی تبلیغات حاكمیت فكر آنان را چنان ساخته كه خیال 

میکنند در بهشت برین اند!
این افراد در تاریكی هستند ولی قدرت مشت آهنین اجازه روشنگری به هیچ 

فردی نمیدهد در كره شمالی تنها كسی كه حق فكر كردن دارد رهبر حكومت است 
كه فرمانده بزرگ نامیده میشود. وقتی فرمانده بزرگ درباره مسئله ای حرفی زد 

g !دیگر هیچكس حق ندارد در آن زمینه اظهارنظر كند
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 یک نفر کارکن و 14 نفر بخور در دوره قاجار
تا برآمدن رضاشاه و باقی قضایا

جعفر شهری )کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13(

طبق احصائیه سال 1262 در تهران تعداد افراد کار بکن و مفید و خرج بیار 12% و افراد غیر 
مفید و سربار 88% بود. تازه اگر کارآمدهایشان را هم به حساب آوریم کارهائی که انجام 

میدادند عمدتًا از این قرار بود: لبوفروشی، دعا نویسی، آب زرشکی، گردو فروشی، سقائی، 
بساطی، معرکه گیری، پرده خوانی، روضه خوانی، مداحی، قبرکنی، مرده شوئی، قمارخانه 
داری، شیره خانه داری، فالگیری، دالکی، تونتابی، چارواداری، حمالی، داللی، آب حوض 

کشی، هیزم شکنی، دوره گردی، شاطری، سورچیگری، قهوه چی، خرس رقصانی و از این 
میان نیمی هم به شغلهای شریفی چون راهزنی، باج گیری، ولگردی، گدائی، مفت بری، 

شرخری، قلندری و درویشی مفتخر باشند. 
متخصصین هم آنهائی که دسته آفتابه ای لحیم کرده یا چاک قبائی را بهم آورده 

دوخته یا نعل اسب و االغی ساخته و چهارپایه و کرسی درست کنند و بقیه نیز بقال 
و چقال، عطار و بزاز، رزاز و حالج، سراج و کفاش، پینه دوز و امثال آنکه سر هم را 

تراشیده و کار راه اندازی کنند و تنها کارکنشان کشاورز آنهم به طریق ابتدائی یعنی 
با گاو آهن و بیل و اینکه هزار نفر باید کار یک تراکتور را بکنند. 

اما هر کاسب و هر مرد خانه باید جورکش تا 14 نفر بیکاره و سربار را 
بکشد. طرف پدر شده، محکوم شده بود و باید همه متعلقات از فرزند و 

عروس و داماد و نوه را نان بدهد. دختر حق داشت شب و روز تا هر وقت 
که دلش بخواهد با شوهر و بچه هایش بر سر سفره پدر بنشیند و داماد 
نیز توقع داشت چون دختر از آن خانواده گرفته تمام مخارجش را پدر زن 

بدبخت عهده دار شود و بهترین پذیرائی را ببیند و پسر نیز که به قول 
معروف حدش به شارع بوده با زن و فرزندان بر سر سفره پدر بنشیند و 
زیادتر از همه عزت و نوازش ببیند. سفره که گسترده میشد گاهی تمام 

دور سفره را خورنده در بر میگرفت و جا کم آمده و باید سفره دیگری کنار 
آن پهن کند که اگر برخالف آن رفتار میشد پدر خانواده به نان کوری و 

چشم تنگی و کنسی و خساست متهم میگشت. 
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه رضاشاه بر سر کار آمد و اقداماتش 

آغاز شد از قبیل: خیابان کشی و احداث خیابانهای جدید، میدان سازی، 
تعویض روکار ساختمان ها و دکاکین و رنگ و نقاشی در و پیکر مغازه 

ها، دستور ساخت میز و صندلی برای اماکن عمومی و سنگفرش خیابانها 
و جاده کشی و راهسازی و احداث خط آهن سراسری و ساختن مهمانخانه 

و هتلها و کارخانه ها و ایجاد ساختمانهای جدید دولتی و سربازخانه و 
پستهای دیده بانی در مرزها و ژاندارمری و شهربانی و غیره که نه تنها 

بیکاره ها با کار شدند بلکه چندان کسر کارگر بوجود آمد که آژانها و 
امنیه ها از سحر به بعد هر صبح دور کوچه ها براه افتاده و هرکس پا 
از خانه بیرون می گذاشت دستگیرش نموده به طرف کار میبردند اگر 

چه طرف کاسب یا کارگر دیگران بوده باشد و تا می خواست ثابت کند 
الاقل چند روزی طول میکشید و به کاری مجبور شده بود و تا آنجا که از 

g .ممالک همجوار نیز کارگر آوردند
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 اجتهاد فقهی امام خمینی)ره(
در باره اصالت چاه جم کران

خاطره سعید حجاریان

وقتی خواب امام معصوم حجت نیست آن وقت خواب حسن ابن مثله حجت 
می شود؟

ما به عنوان مسئوالن امنیت داخلی کشور در دهه ی شصت، هر چند مدت یکبار 
که آیت اهلل خمینی دوست می داشت فضای زندگی مردم و وضعیت کالن شهر 
تهران را از شمال تا جنوب مستقیم و بال واسطه ببیند و بنگرند، ما نیز به عنوان 
مدیران امنیت آن روزگار می بایست این سفر درون شهری را پوشش می دادیم 
و با ایشان همسفر می شدیم. یک شب، پس از گشت و گذار در تهران، سرحال 

بودند و قرار شد که سری به قم بزنند. آیت اهلل خمینى را آن شب با یک تاکسی 
به قم بردیم. ایشان بسیار سبک سفر و کم تشریفات بودند. خیلی مختصر و 

مفید در حرم حضرت معصومه نماز تحیت خواند و آداب زیارت را به جا آورد و 
بی درنگ به تاکسی باز گشت. 

من و دوستان همراه ایشان با محافظین هماهنگ کردیم که به خیال 
خود آیت اهلل را سورپرایز کنیم و ایشان را پس از زیارت حضرت معصومه 

به جمکران ببریم. با شتاب حرکت کردیم و به جمکران رسیدیم. شبی 
پاییزی بود و ماه به محاق رفته بود و بدین دلیل هوا هم خیلی تاریک 
بود و چشم چشم را نمیدید. به ایشان عرض کردم آقا بفرمایید. فرمود 

کجاست اینجا؟ عرض کردم حرم. فرمود کدام حرم؟ عرض کردم جمکران. 
فرمود چه کار کنم؟ عرض کردم زیارت. فرمود زیارت کی؟ عرض کردم آقا 
علما گفته اند بنا بر رویای صادقه حسن ابن مثله این مسجد به امر امام 

زمان احداث شده و این زمین قدمگاه مبارک ایشان است. حداقل نماز 
تحیت بخوانیم. فرمود: »تحیت به کی؟ وقتی خواب امام معصوم حجت 

نیست آن وقت خواب حسن ابن مثله حجت می شود؟« 
ایشان از تاکسی پیاده نشد و پا بر زمین نگذاشت و با جدیت فرمود 

»برویم دیر شد دیگر.« 
یاد آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر 

ذکر تسبیح ملک در گردش پرگار داشت 
 ... 

نقل قول مستند از خاطرات دوران طلبگی جناب ناطق نوری:
در زمان طلبکی که قم بودم، حضرت حاج آقا روح اله )خمینی( به ورزش 
کوهنوردی هفتگی که میرفتند، چند باری همراه حضرت امام که به کوه 
پیمایی در منطقه کوه های جمکران می رفتیم. در بعضی از فصول سال 
نماز صبح را مجبور میشدیم در همان منطقه اقامه کنیم. حضرت امام 

)ره( هیچوقت جهت ادای نماز وارد مسجد جمکران نمیشدند! و دیگران را 
نیز نهی می فرمودند! چرا که معتقد بودند: محل مسجد جمکران »غصبی« 

g.و احداث آن نیز »خرافاتی« است
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 آقا دکتر این بار کج است
نامه سعید حجاریان به دکتر نوبخت

اقای نوبخت، یادت هست پیرزنانی را که زمان جنگ با چند عدد تخم 
مرغ به جبهه ها کمک میکردند!؟ می دانی چرا از همان اندک دارایی خود 

میگذشتند!؟ یک آرمانی وجود داشت، یک کشوری، یک احساس تعلقی، یک 
حس وابستگی یگانه در ملت وجود داشت و شما و امثال شما این احساس 

را طی این سالیان به مسلخ فرستادید و تکه تکه کردید. مردم را دسته 
دسته کردید به میزان های نامیزان دینی و اقتصادی و جناح بندی های هیچ 

و پوچ. و حاال درخواست کمک دارید که طالی ملت و ارز انباشته ملت چند 
روز بیشتر به شما فرصِت فرصت سوزی بدهد!

مردم کمک کنند که شما چه کار کنید؟ مگر روحانی نگفت ما در هر شرایطی به 
فلسطین و لبنان کمک میکنیم، چطور در هر شرایطی میشود به آنها کمک کرد و 

به مردم خودمان نمی شود!؟
اکنون دست گدایی برای چه به ملت دراز میکنید؟ پرداخت ها به حزب اهلل 

عقب افتاده؟ امریکا و اسراییل تجهیزات شما را در سوریه دود هوا کرده اند و 
نیاز به سرمایه گذاری مجدد دارید!؟ پول برای ساخت موشک جهت تحویل به 

حوثی های یمن کم دارید!؟ برادران و برادر خوانده های شما که با وثیقه آزاد اند، 
نیازمند منابع جدید جهت اختالس اند!؟ بودجه گشت ارشاد و هزار و یک مرکز 

فرهنگی که کاری غیر تخریب فرهنگ این ملت نکرده اند، کم آمده است!؟ برای 
این ملت چه کردید که اکنون دست نیاز به سمت آنها دراز میکنید و چرا باید 

کسانی که چهل سال جیب آنها را زده اید، امروز آخرین قطره های جام های تهی 
خود را در گلوی شما بریزند!؟

بروید یاد بگیرد که روی موشک نمیشود حساب کرد، یاد بگیرید که روی موشک 
اسم دیگر کشور ها را ننویسد، یاد بگیرید که حرمت کشور های همسایه را حفظ 
کنید، یاد بگیرد با دیگران تعامل کنید. یاد بگیرید حسینه کردن کاخ سفید یک 
شعار پوچ است وقتی نوساِن دالِر کاخ سفید شما را به فنا میدهد، شما هنوز با 
ماشین جنگی امریکا روبه رو نشده اید، دارند با شما شوخی اقتصادی میکنند و 

به زانو افتاده اید!
به فرماندهان خود یاد بدهید تکنولوژی دست چندم روسیه را در تهدید شیلیک 

هزار تایی موشک به رخ دنیا نکشند، خود روسیه نوع اتمی این تجهیزات را 
داشت اما فرصت شلیک یکی را پیدا نکرد و از درون متالشی شد، به دلیل 

فسادی مشابه انچه که اکنون دامن گیر شماست. 
مردم پول بدهند شما رودخانه ها را خشک، جنگل را حذف، کشاورزی و 

اقتصاد را نابود کنید و بعد فرزندان شما با خودرو های میلیاردی به آنها فخر 
بفروشند که ما ژن برتریم!؟ چگونه شد که اختالس ها هر بار در رکورد زدن 
هزار میلیاردی افزایش پیدا میکرد، چه شد آن ثروت ها که امروز مردم باید 
حمایت کنند تا چرخ شما بچرخد؟ آقای دکتر چه کسی به شما گفت که در 

چند جبهه در عراق و سوریه و لبنان و یمن، چهار جبهه ی جدید باز کنید و ارز 
مملکت را در چاه ویل آنها بریزد؟

آقای دکتر بجای گدایی از مردم فقیر بروید به بزرگان حاکمیت حالی کنید که 
دیگر شعار های پوچ ندهند که هنگام دفع مجبور به التماس و نرمش قهرمانانه 
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و غیر قهرمانانه نباشند. آقا دکتر این بار کج است. اگر بجای ملت ایران، همه 
ملت دنیا هم به شما پول و طال بدهند، بار شما به منزل نمیرسد. 

آقای نوبخت این مال های ۸۰ - ۹۰ ساله چیزی برای ازدست دادن ندارند، یک پای 
آنها بر لبه ی گور و پای دیگر خود را در خیاالتشان در بهشت برین می بینند، اما 
این کشور در معرض تهدید جدی و از دست رفتن و تکه تکه شدن است. بخود 

g .آیید، همین امروز، حتی فردا خیلی دیر است
  

فحشا همراه ازدواج می آید

 بزرگترین آسیبی که به زن آمده ازدواج است 
 زیرا نه زن تک همسری است و نه مرد؛ 

 از نظر روانشناختی چند همسری هستند 
بنابراین تمام روان آنها بر خالف طبیعت شان تحمیل شده است. 

و چون زن به مرد وابسته بوده میبایست از انواع توهین ها و 
تحقیرها رنج بکشد زیرا مرد ارباب بوده، مالک زن بوده، تمام پول را در 

اختیار خود گرفته بود. 
مرد برای ارضای این طبیعت چند همسری خود فحشا را ایجاد کرد. 

فحشا محصول جانبی ازدواج است، و این نهاد زشت دنیا از بین نخواهد 
رفت مگر اینکه ازدواج از بین برود. 

فحشا سایه ازدواج است زیرا مرد مایل نیست در یک رابطه تک همسری 
گرفتار باشد. او آزادی حرکت دارد. پول نزد اوست تحصیالت در دست 

اوست تمام قدرت در دست مرد است و مرد فحشا را اختراع کرد و نابود 
کردن یک زن توسط فاحشه کردنش زشت ترین قتلی است که میتوانی 

مرتکب شوی. 
واقعیت عجیب اینست که تمام مذاهب مخالف فحشا هستند و آنها 

 خودشان سبب فحشا هستند. 
تمام مذاهب طرفدار ازدواج هستند ولی نمی توانند یک واقعیت ساده 

را ببینند که فحشا همراه ازدواج می آید.
اشو، از سکس تا فراآگاهی
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 سیمین دانشور و امام خمینی
به روایت ساعدی

نور سیاه: یادداشتهای ایرانشناسی میالد عظیمی

امام خمینی وقتی به ایران آمد فقط مردم عادی و عوام نبودند که عکس ایشان 
را در ماه میدیدند. در مقاالت آیت اهلل شبیری زنجانی خواندم که برخی علما -که 
ایشان نام برده اند- نیز تصویر امام را در ماه میدیدند. یادم نیست کجا خوانده 

ام که در آخرالزمان پیش از ظهور حضرت حجت، مردم عکس سیمای کسی را در 
ماه میبینند. محتماًل طرح پیدا شدن تصویر امام خمینی در ماه با توجه به این 

روایت ساخته شده باشد. 
امام خمینی وقتی به ایران آمد فقط مردم عادی و عده ای از علمای اعالم نبودند که 

عکس ایشان را در ماه میدیدند؛ بسیاری از روشنفکران نیز شیفته و شیدای ایشان بودند. 
سایه تعریف میکرد که سیاوش کسرایی عکس امام را بزرگ کرده بود و قاب گرفته بود 

و با شیفتگی به سایه میگفت: سایه ببین امام چه چشم و ابروی زیبایی دارد! خود سایه 
هم در مدیح ایشان شعر دارد که در دسترس است. 

در مصاحبه ای که در مجموعه تاریخ شفاهی ایران )دانشگاه هاروارد( با غالمحسین 
ساعدی کرده اند، نکات جالبی دربارۀ شیفتگی سیمین دانشور به امام خمینی وجود 

دارد که آموزنده است. این مصاحبه برای شناخت ساعدی هم خیلی مفید است. 
ساعدی پر شر ّو شور که طینتش را در حزب دموکرات آذربایجان و فرقۀ پیشه وری 

بسرشتند و به پیمانه زدند. تب تند عشق بسیاری از این روشنفکران به »حضرت 
آیت اهلل« زود فرونشست و خیلی از آنها رسیدند به لحن گزنده و موهنی که 

ساعدی در این مصاحبه نسبت به »حضرت آیت اهلل« دارد. 
آن بخش از سخن ساعدی را که دربارۀ خانم دانشور است نقل میکنم. با زدودن 

گزندگی های کالم نویسنده و نمایشنامه نویسی که جوانمرگ شد و فرصت بازاندیشی و 
بازبینی نیافت. سخن از روزی است که نویسندگان و روشنفکران کانون نویسندگان به 

دیدار»حضرت آیت اهلل« رفتند. اوایل پیروزی انقالب. 
سیمین دانشور بود، من بودم، سیاوش کسرایی بود، جواد مجابی بود، باقر پرهام. 

شانزده هفده نفر بودیم. تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. ]ایشان[ 
یک روسری داشتند و این شیخ ]مصطفی رهنما[ هی میگفت که این روسری را 
یک کمی بکش باال؛ مثاًل صورتتان را بپوشاند. خانم سیمین طفلی هم که سنی 

ازش باال رفته و اینها، میگفت چی چی را بکش باال. 
خانم سیمین با او ]=امام خمینی[ صحبت کرد. خانم سیمین به آیت اهلل یک 
جور شیفتگی داشت. بعد گفت: آقا اجازه بدهید دستتان را ببوسم. خمینی 

گفت »حاال چه فایده دارد؟ نبوسند برند«. در واقع مجال گفتگو نبود. 
چیز عجیب و غریبی که هیچوقت من یادم نمیرود اتفاقًا خانم سیمین 

و من رفتیم خانۀ ما. برای من خیلی جالب بود. آن حالت شیفتگی و این 
چیزها که در بعضیها بود. خانم دانشور یک زن واقعًا نرمی است. خانم 

دانشور مثاًل فکر میکند که همیشه دنیا خوب میشود و واقعًا این جوری 
بود. بعد حتی شوخی و شیطنت کرد که »کاش آقا مرا صیغه بکند«! 

g .آنقدر من خندیدم و اینها و فالن
  



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  408 

از ما چی مونده
ایــران بیـــدار

توی کالس دینی وقتی ۱۱ سالم بود معلم میگفت: نباید »مشروب« بخوری!
من اصال نمیدونستم مشروب چیه!

معلم دینی یادم داد. 
میگفت نباید با »دخترا« بازی کنی!

نباید به بدنشون »نگاه« کنی!
من اصال توی بازی با دخترا متوجه بدنشون نبودم!

معلم دینی یادم داد. 
معلممون میگفت ... 

نباید بدون عقد شرعی »همبستر« بشی!
من از حرفاش چیزی نمی فهمیدم!

نمی دونستم چی میگه!
معلم دینی یادم داد. 

میگفت اگه خواهر داری ...
نذار بدون روسری بره جلو »نامحرم«!

من نمی خواستم به خواهرم »زور« بگم!
معلم دینی یادم داد. 

میگفت زن ها »نصف« مردها ارث میبرن!
من نمی خواستم به زنها جور دیگه نگاه کنم!

نمی خواستم »حقشون« رو بخورم!
معلم دینی یادم داد. 

سرکالس دینی همیشه حرف از »دوری« از زنها!
و حرف »بهشت و حوری و شهوت« بود!

ما جدا افتادیم از »جنس مخالف«!
ولی همیشه راجع بهشون با ما حرف زدند!

همیشه تکرار کردند!!!
»یه جور عقده شد«  ...!

تکرار، تکرار، تکرار و  ...!!!
ذهن هایی که فقط پر شده بود از »شهوت«!
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بدوِن هیچ خاطره ای!
ما گرفتار افکاری همیشگی بودیم!

بدوِن هیچ راهی برای شناخت!
ما از جنس مخالف »جدا« بودیم!
واسه همینه االن بلد نیستیم  ...

رفتار با جنس مخالف رو!
واسه همینه تا یه زن میبینیم ذهن مون رفتارمون جوریه که خودتون میدونید. 

معلم دینی از جنس مخالف برای ما ذهنیت » انسانی » نساخت!
ذهنیت » ابزاری » ساخت. 

یه روز گفت از رو آیات قرآن بخون  ...
خوندم ولی نفهمیدم!!!

اون وادارم کرد کاری انجام بدم که نمیفهمم!
من نمی فهمیدم معنی کلمه ها رو!
فقط میخوندم، بعد گفت حفظ کن!

حفظ کردم همون چیزی که نمی فهمیدم رو!
بعد توی جشن ۲۲ بهمن  ... 

همون آیات رو همخوانی کردیم!
به ما جایزه دادند!

بخاطر چیزی که نفهمیده بودیم!!!
ولی حفظ کرده بودیم. 

معلم دینی به ما یاد داد  ...
هر چیز که اطرافمون؛ خوبه! »نعمت خداست«!

هر چیزی که بده! » حکمت خداست«!
ما این وسط یه مشت عالفیم!!

که کاری از دستمون ساخته نیست  ...!!!
معلم دینی بود که یاد داد. 

قبل انجام کار بگو »بسم اهلل الرحمن الرحیم«!
ولی یاد نداد قبلش باید »فکر« کنیم!

معلم دینی بود که یاد داد »تقیه« کنیم!
یعنی میزان »تقوای« شما بسته به »شرایط« تعیین میشه!
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یعنی اگه صالح بود که »دروغ« بگید! اشکالی نداره!
یا اگه صالح بود یه نفر رو »بفروشید«! اشکال نداره!

یا اگه صالح بود »منت کشی« کنید! اشکال نداره!
معلم دینی بود که سر صف نماز »تهدید« کرد!

اگه کسی که »خندیده« رو »معرفی« نکنیم!
از همه نمره انضباط »کم« میکنه!

همونجا بود که معنیه »آدم فروشی« رو فهمیدیم!
معلم دینی بود که گفت  ...

هر کس بیاد »راهپیمایی« ۲ نمره بهش »کمک« میکنه!
همونجا معنی »دستمال به دستی« و  ... »پاچه خواری« رو فهمیدیم!

االن از ما چی مونده!!!؟؟؟
آدمایی هستیم که  ...

همه چیز و همه اطرافیان خود را »میفروشیم«!
»ریا« میکنیم »تقیه«!

جلوی رئیس مون مطیع محض هستیم!
تا به پول و قدرت و احترام برسیم!

واسه رسیدن به یه »زن«  ... 
از غرور، شرف، همه چیزمون میگذریم!

همه »ترفندها« رو به کار میگیریم!
اما پس از رسیدن به »خواسته« مون  ...

مثل یه »ابزار« کنار میذاریمش!
نمی فهمیم که اونم یه »انسانه«  ...!!!

ما پسران ایرانیم  ...
َمردان ایرانیم  ...

دوست داشتیم »خوب« باشیم  ...!!!
ولی »ُمعّلم دینی« داشتیم!!! ...

من دوست دارم برگردم به »۱۱ سالگی«  ...!
وقتی معلم دینی رو دیدم »ترک تحصیل« کنم  ...!
g !!...  »چون ترک تحصیل بهتر از ترک »انسانیته
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 پرده بکارت؛ زنانی که زندگیشان
از شب اول ازدواج نابود شد

هیوار حسن، بی بی سی عربی، ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 

چهار زن با بخش عربی بی بی سی از شب عروسی خود حرف زده اند. شبی که 
قرار است بهترین لحظات زندگی زوجها را رقم بزند برای این چهار زن به قدری 

تکان دهنده بوده که خاطره بدش با آنها مانده است. 

بی بی سی - جشنهای ازدواج در همه جای جهان محبوبیت دارند. این مراسم شاد 
اما میتوانند برای زنان در برخی نقاط دنیا به خاطره ای ناراحت کننده تبدیل شوند 

که هرگز از ذهنشان پاک نخواهد شد. 
در بسیاری از کشورهای عرب و مسلمان زنان در زمان ازدواج باید باکره باشند. 
بخش عربی بی بی سی با زنانی از پس زمینه های اجتماعی گوناگون در رابطه 

با تاثیر شب عروسی آنها بر زندگی زناشوییشان صحبت کرده و از آنها پرسیده 
نداشتن اطالعات کافی درباره رابطه جنسی چطور ازدواج آنها را تحت الشعاع قرار 

داده است. 
این چند زن که در سنین مختلف هستند، از مراسم ازدواج خود میگویند، از 

شبی که زندگیشان را دگرگون کرده است. 
سمیه - ۲۳ ساله 

سمیه مدتها با خانواده خود در جنگ بود، چون اجازه نمیدادند با ابراهیم ازدواج 
کند. سمیه عمیقا عاشق ابراهیم بود و او را همسری ایدهآل برای هر دختری 

میدانست. 
اما او حتی روحش هم خبر نداشت که وقتی رویایش به واقعیت تبدیل شود با 

شوک عظیمی روبرو خواهد شد. 
درست در شب اول ازدواج، شک ابراهیم نسبت به »بکارت« سمیه باعث از بین 

رفتن عشق میان آنها شد. 
چیزی تا فارغ التحصیل شدن سمیه ۲۳ ساله از دانشگاه دمشق در رشته ادبیات 

عربی نمانده بود. اما همه فکر و ذکر او درگیر ابراهیم بود. مردی که قول داده 
بود نگذارد مانعی سر راه ادامه تحصیل و مدرک گرفتن او قرار بگیرد. 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  412 

خانواده سمیه که میدیدند نه درس دخترشان هنوز تمام شده و نه ابراهیم 
خانه ای برای خود دارد با ازدواج آنها مخالف بودند. سمیه اما پایش را در یک 

کفش کرده بود. 
سمیه به امید عشق و حمایت ابراهیم با او ازدواج کرد. او حتی گفت با کمال 
میل با مادر ابراهیم که به اندازه مادر خودش برای او احترام قائل بود در یک 

خانه زندگی خواهد کرد و با این کار با کل خانواده اش درافتاد. 
اما سمیه در شب عروسی خود با شوکی بزرگ روبرو شد: همسرش مشتاقانه و 

بدون این که فرصت نفس کشیدن به او بدهد، به سرعت به پرده بکارت او نفوذ 
کرد با این ادعا که عشقش نسبت به او این اشتیاق را توجیه میکند. 

سمیه میگوید: »من هم با او همکاری کردم و با این که رمق نداشتم 
تسلیم او شدم.« 

»انگار عشقمان ناگهان از بین رفت«. 
اما گویی همه عشق و عاشقی ناگهان از بین رفت. سمیه توضیح داد به محض 
این که ابراهیم گفته »هیچ لکه خونی در کار نیست« و رنگ و حالت چهره اش 

تغییر کرده، مطمئن شده به بکارت او شک کرده است. 
بیشتر زنان موقع پاره شدن پرده بکارتشان به اندازه های مختلف 

خونریزی میکنند اما پزشکان و متخصصان میگویند خونریزی لزوما در 
همه آنها اتفاق نمیافتد. 

پرده بکارت انواع و اقسام مختلف دارد: بعضی از آنها فقط با جراحی باز میشوند، 
برخی دیگر به حدی ظریف هستند که بدون خونریزی پاره میشوند. بعضی 
دخترها به طور کل بدون پرده بکارت به دنیا میآیند. بعضیها هم در دوران 

کودکی به طور اتفاقی و به دنبال یک ضربه بکارت خود را از دست میدهند. 
سمیه واکنش همسرش را این طور توصیف کرد: »نگاه های خیره او مثل هزاران 

خنجری بود که به سینه ام فرو کرده باشند. بدون این که متوجه شود من را کشت.« 
او ادامه داد: »حتی سعی نکرد با من حرف بزند. حس میکردم نادیده گرفته 

میشوم. مثل مظنونی بودم که در انتظار دادگاهش است. قبل از ازدواج ما در 
مورد مسائل زیادی با هم حرف زده بودیم. حتی در مورد شب عروسیمان که قرار 

بود بهترین شب زندگیمان باشد.« 
»فکر میکردیم خیلی چیزها در مورد همدیگر میدانیم اما وقتی »هیچ عالمتی از 

باکرگی پدیدار نشد« همه چیز باد هوا شد« 
مالفه های خونی 

چنین اتفاقاتی در جامعه ای که سمیه در آن زندگی میکند رایج است اما او 
فکر نمیکرد خودش هم چنین چیزی را تجربه کند. او تصور میکرد مردان جوان 
دیدگاه متفاوتی نسبت به نسل پدربزرگان خود دارند، به خصوص نامزد خودش 

که آدم روشنفکری بود و تحصیالت دانشگاهی هم داشت. 
اما وقتی دو روز بعد از ازدواجشان ابراهیم پیشنهاد داد برای تایید بکارتش پیش 

دکتر بروند سمیه، مات و مبهوت ماند. آزمایش بکارت دختران، سنتی است با 
پیشینه ای طوالنی اما دلیل این کار و روش انجام آن در جوامع مختلف فرق دارد. 
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در خانواده های محافظه کارتر، جشن گرفتن برای بکارت دختران در شب عروسی 
کاری غیر معمول نیست. آنها این کار را با سر و صدای قابل مالحظه ای هم 

انجام میدهند مثال این که مالفه خونی را به خانواده های عروس و داماد نشان 
میدهند و حتی گاهی اوقات برای نشان دادن اهمیت »تایید باکرگی« مراسم 

خاصی هم برگزار میکنند. 
اما برای دستیابی به چنین تاییدی راه های مختلفی وجود دارد. دوختن پرده بکارت 
از نقطه نظر جراحی کار نسبتا آسانی است و عالوه بر آن پرده های بکارت مصنوعی 
ساخت چین هم وجود دارند که ظاهرشان شبیه به پرده بکارت دست نخورده است 

و وقتی به آنها فشاری وارد میشود مایعی قرمز رنگ شبیه به خون آزاد میکنند. 
روز بعد در مطب متخصص زنان، سمیه متوجه شد پرده بکارت ضخیمی دارد که 

فقط موقع زایمان طبیعی پاره خواهد شد.
همسر سمیه نفس راحتی کشید و لبخند روی صورتش نقش بست. اما خیلی 

دیر شده بود. سمیه تصمیمش را گرفته بود و میخواست هر چه زودتر از 
ابراهیم جدا شود. 

سمیه در پاسخ به این سوال که چرا کمی طول کشیده تا درخواست طالق 
بدهد، میگوید:»همسرم برایم مثل یک غریبه شده بود. نگران بودم مثل طوطی 
آن چیزی که مردم ممکن بود در مورد بکارتم بگویند را تکرار کند. نمیتوانستم 
پیشبینی کنم بعد از آن چه خواهد کرد. انتظار هر کاری را از او داشتم. دیگر 

نسبت به امنیتم در کنار کسی که در چند لحظه یک رابطه چند ساله را تباه کرد، 
مطمئن نبودم.«

بعد از مکثی کوتاه ادامه میدهد: »واقعیت این است که نمیتوانم بگویم بعد از آن 
شب چه حالی داشتم و حسم نسبت به او چگونه بود. اما بعد از این که او تمامی 

وجود من را به یک تکه پوسته بی ارزش تقلیل داد، دیگر نمیتوانستم زندگی در 
کنارش را تحمل کنم. باالخره من یک انسان هستم نه یک تکه بافت سلولی.«

سالمت روانی سمیه از آن زمان رو به وخامت گذاشت؛ نه دلش میخواست 
کسی به دیدنش بیاید و نه دوست داشت بیرون برود. حس میکرد دارد همان 
نقش جنسیتی سنتی را بازی میکند، این که زن بدون تایید همسر خود عاجز و 

ناتوان است. 
طی سه ماه بعد سمیه علیرغم میل خود چند بار با همسرش رابطه جنسی 
داشت. او گفت: »وقتی آلتش را در من فرو میکرد انزجار تمام وجودم را 

میگرفت. او را نمیخواستم و هیچ حسی نداشتم چون شعله احساسم آن شب 
خاموش شده بود. فقط صبر میکردم کارش را تمام کند و تنهایم بگذارد. موقع 
سکس حس میکردم پست و فریبکارم چون برایم بیشتر جنبه انجام وظیفه را 

داشت تا عملی عاشقانه.« 
مشاوره برای شب ازدواج

سمیه تنها نمونه از این دست در جامعه اش نیست. عده زیادی مثل او خودشان را 
پشت درهای بسته پنهان کرده اند تا از قضاوت و تحقیر جامعه در امان باشند. 

اما نبود فضای باز در این گونه جوامع برای این که چنین مساله ای با صراحت به 
بحث گذاشته شود بعدها به بچه ها و خانواده ها ضربه خواهد زد. 

امل حمید، روانشناس در گفت و گو با بی بی سی از وضعیت روانی زنان در شب 
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عروسیشان حرف میزند. او از طریق مشاوره با زوجهای در شرف ازدواج به آنها 
کمک میکند جلوی مشکالت پیشبینی نشده را بگیرند: »در جامعه ما به دلیل 

قضاوتهای نادرست، مردم عالقه چندانی به گرفتن مشاوره روانشناسی ندارند.« 
امل حمید معتقد است شرکت در جلسات مشاوره پیش از ازدواج میتواند شروع 

یک زندگی زناشویی شاد را تضمین کند، سفری که پایه آن گفت و گو و درک 
متقابل است. 

»زوجها باید مشاور روانشناسی بگیرند تا اطالعات مفید و مرتبط کسب کنند و 
هر سوالی که دارند - هر چقدر هم که خصوصی باشد- بپرسند؛ از رابطه جنسی 

گرفته تا انواع پرده بکارت و این که چطور میتوان تضمین کرد نفوذ به پرده 
بکارت زخمهای طوالنی مدت در زنان جای نگذارد و آنها به جای درد کشیدن از 

شب عروسیشان لذت ببرند.«
امل حمید در ادامه میگوید: »متاسفانه بسیاری از مردم فکر میکنند خیلی چیزها 
در مورد وضعیت روانی زنانی که تازه ازدواج کرده اند، میدانند اما تجربیات زیادی 

ثابت کرده که کامال عکس این موضوع صحت دارد. مسائلی از این دست در 
بسیاری موارد نادیده گرفته میشوند، مشکالتی که به مرور بزرگتر میشوند و در 

بلند مدت شکل پیچیده تری به خود میگیرند.« 
اثبات پاکدامنی

بی بی سی از ۲۰ مرد سوال کرده اگر در اولین رابطه جنسی خود نشانه ای از 
بکارت نبینند، واکنش شان چه خواهد بود. این گروه شامل مردان ۲۰ تا ۴۵ 
ساله میشد که عده ای از آنها متاهل و برخی هم مجرد بودند و در میانشان 

استاد دانشگاه، پزشک، معلم و افرادی که معتقد بودند نسبت به این موضوع 
»ذهنی باز« دارند، به چشم میخورد. 

اما پاسخ آنها چه بود؟ بیشتر جوابها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منفی بود. 
برای اکثریت شرکت کننده ها لکه های خون مترادف بود با پاکدامنی و اثبات 

باکرگی عروس، مساله ای که به اعتقاد آنها سنگ بنای یک زندگی زناشویی شاد بر 
پایه اعتماد و درک متقابل به حساب میآید. 

عشق و احساس از دست رفته
چند ماه بعد سمیه به همسرش گفت میخواهد به این ازدواج پایان دهد. او 

تاکید کرد به هیچ وجه تصمیمش را تغییر نخواهد داد چون از زندگی در کنار او 
هراس دارد و بعد از اتفاقی که در آن شب سرنوشت ساز اول افتاد دیگر هیچ 

احساسی نسبت به او ندارد. 
سمیه عالوه بر این به شوهرش گفت چطور با بدگمانی »سنگدالنه« خود 
او را تحقیر کرده است. او میگوید: »شوکه شده بود چون فکر میکرد به 
عنوان یک مرد حق این را دارد که روابط جنسی قبلی همسر خود را زیر 

سوال ببرد. گفت تا وقتی زنده هستم طالقم نخواهد داد و به من هشدار 
داد به »رفتار عصیانگرانه« خودم بیشتر فکر کنم چون برایم »پشیمانی و 

افسوس« به همراه خواهد داشت.« 
سمیه میگوید: »جامعه ما استاندارد دوگانه دارد طوری که سوء استفاده های جنسی 

مردان مورد پذیرش و حتی تمجید قرار میگیرد اما وقتی نوبت به زنان میرسد، 
رفتارهای مشابه به طرد شدن از اجتماع و گاهی اوقات مجازات مرگ میانجامد.«
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»شوهر من هم یکی از این مردان بود، جلوی رفقای خود با خنده در مورد روابط 
جنسی گذشته اش حرف میزد اما اگر من یک شوخی کوچک میکردم به شدت 

عصبانی میشد.«
سمیه ژوئن گذشته بعد از این که خانواده اش دلیل او برای طالق را »بی 

اهمیت و پیش پا افتاده« خواندند و از حمایتش سرباز زدند، سوریه را به 
مقصد اروپا ترک کرد. 
جمانه - ۴۵ ساله 

جمانه تا سال ۲۰۱۶ که به بروکسل، پایتخت بلژیک مهاجرت کند، بیشتر عمرش را 
در محله ال باب شهر حلب در سوریه گذرانده بود. 

او به بی بی سی گفت ۲۰ سال طول کشید تا از شوهرش طالق بگیرد: » ۱۹ ساله 
بودم که پدرم تصمیم گرفت بر خالف خواسته ام با پسر عمویم ازدواج کنم. من 

او را نمیخواستم. عاشق درس خواندن بودم اما آنها مجبورم کردند باور کنم او 
شوهری مناسب برای من است و به تدریج به او عادت خواهم کرد. میگفتند، 

عشق بعدا بوجود میآید.« 
در بسیاری از خانواده های محافظه کار در مناطق روستایی این رسم است که 
نزدیکان مسن تر عروس و داماد از هر دو جنس، در خانه آنها بمانند تا بکارت 

عروس بررسی و تایید شود. 
جمانه شب عروسی خود را به وضوح و با دردی ملموس به یاد میآورد، گویی همه 

چیز همین االن اتفاق افتاده است. 
او میگوید: »او در را بست و گفت باید عجله کنیم چون بزرگترهای فامیل منتظر 
تایید هستند. خیلی بد بود. همسرم هیچ چیز نگفت و میخواست بدون این که 
زحمت حرف زدن با من حتی برای چند لحظه را بکشد، کارش را تمام کند. این در 
حالی بود که من از ترس و انزجار به خودم میلرزیدم. با وجود درد جسمانی و رنج 

روحی من، تنها دغدغه او چند لکه خون بود.« 
شرمسار 

»آن شب وقتی خونی از من نیامد همسرم با فریاد »خونی در کار نیست!« 
سکوت شب را شکست. او حرفهای زشت دیگری هم زد که من توانایی به 

زبان آوردنشان را ندارم. چشمانش مثل تکه های ذغالی بود که هر لحظه من را 
میسوزاندند.«

جمانه نزدیک به یک ساعت در ترس و شوک باقی ماند. مات و مبهوت مانده بود 
و نمیتوانست یک کلمه هم به زبان بیاورد. آنها نتوانستند تا صبح صبر کنند و 

همان شب او را پیش متخصص زنان بردند تا تایید کند باکره است. 
او میگوید: »یادم میآید دکتر به من دلداری میداد و شوهرم را به خاطر کارش 

سرزنش میکرد، انگار که پدرم است.« 
جمانه مجبور شد با شوهری که در مال عام تحقیرش کرده بود زندگی کند چون 
خانواده و هیچ یک اطرافیان نه آن شب و نه در طول ۲۰ سال زندگی زناشویی 

اش هرگز از خواست او برای جدایی حمایت نکردند. 
بعد از نزدیک به ۲۰ سال زندگی و به دنیا آوردن ۴ فرزند، جمانه هنوز هم توهین 

و تحقیر آن شب را فراموش نکرده است. 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  416 

او به محض رسیدن به بروکسل به همراه فرزندان خود به ازدواجش پایان 
داد تا از شوهر سابق و همینطور جامعه ای که حمایت خود را از او دریغ 

کرد، انتقام بگیرد. 
جمانه میگوید از زندگی در بروکسل در کنار فرزندانش راضی است و قصد ازدواج 
مجدد ندارد. برعکس، او میخواهد رویای خود برای رفتن به دانشگاه -فرصتی که 

پیش از این از او دریغ شده بود- را جامه عمل بپوشاند. او میخواهد فرزندانش را 
به شیوه ای متفاوت از خودش بزرگ کند. 

او میگوید: »االن خوشحالم چون توانستم دو دخترم را به اینجا بیاورم. من 
فقط از شوهرم جدا نشدم، از جامعه ای جدا شدم که اصال رفتار عادالنهای 

با من نداشت.« 
جراحی ترمیم بکارت روزانا و امینه

روزانا، یکی دیگر از این چهار زن میگوید چرا از مردی که ۵ سال با او نامزد بوده، 
جدا شده است: » به او اعتماد کرده بودم و خیلی عاشقش بود. در یکی از 

دیدارهایمان او اصرار کرد با هم سکس داشته باشیم چون معتقد بود من عمال 
زن او هستم. در نهایت به خواسته اش تن دادم و این کار را کردم.« 

اما ۶ ماه بعد وقتی آنها از هم جدا شدند خانواده روزانا و نامزدش به شدت با 
هم درافتادند و فاجعه ای دیگر شکل گرفت. 

او میگوید: »در جامعه ما در مورد مجازات از دست دادن بکارت هیچ بحثی وجود 
ندارد.« او با قطعیت اضافه میکند: » مجازاتش مرگ است.«

»خوشبختانه دوستم به کمکم آمد. او پیشنهاد داد پیش یک متخصص زنان 
خصوصی بروم تا برایم یک پرده بکارت جدید کار بگذارد، پرده بکارت ساخت 

چین. اگر آن جراحی کوچک را انجام نمیدادم، مدتها پیش مرده بودم.«. 
امینه که از خانوادهای محافظه کار و نسبتا فقیر است، بعد از این که در حمام 

زمین خورد، یک خونریزی جزئی داشت. 
از آنجایی که نمیدانست چه اتفاقی افتاده ماجرا را برای مادرش گفت و او هم 

بالفاصله دخترش را برای معاینه پیش متخصص زنان برد و متوجه شد پرده 
بکارتش پاره شده است. 

او میگوید: » این برای مادرم حکم آزمون اثبات بیگناهی را داشت. نمیدانست 
باید چه کار کند. بعد از مشورت با ۳ خاله ام، برای ترمیم پرده بکارتم وقت 

گرفته شد. این جراحی ها به شکل کامال پنهانی انجام میشوند چون در کشور ما 
غیرقانونی هستند. از سوی دیگر از آنجایی که بیشتر مردم باور نمیکردند من بر 
اثر تصادف بکارتم را از دست داده ام، ممکن بود بقیه عمر نسبت به باکره بودن 

من شک داشته باشند.« 
در بسیاری از کشورهای عرب و مسلمان، زنان پیش از ازدواج مورد آزمایش 

بکارت قرار میگیرند. بعد از آزمایش به عروس آینده مدرکی داده میشود که 
باکره بودنش را ثابت میکند. 

سازمان دیدبان حقوق بشر، اندونزی و چندین کشورهای عرب و مسلمان را به 
دلیل انجام آزمایش های دردناک باکرگی محکوم کرده است. 

معموال زنان مسن تر وظیفه این وارسی متجاوزانه را برعهده میگیرند. آنها دو 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  417 

انگشت خود را داخل واژن فرو میکنند تا ببینند پرده بکارت وجود دارد یا نه. 
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که سال ۲۰۱۴ منتشر کرد در توصیف 

این روش که در خاورمیانه و شمال آفریقا رواج زیادی دارد، نوشت: »این 
شکلی از خشونت جنسیتی، تبعیض بیرحمانه نسبت به زنان و نقض 

بیشرمانه حقوق بشر است.« 
یکی از مطالعات بی بی سی نشان داده که هند، افغانستان، بنگالدش، ایران، 

مصر، اردن، لیبی، مراکش و برخی دیگر از کشورهای عرب و آفریقای جنوبی 
صدرنشین لیگ جهانی آزمایش بکارت هستند. 

بنابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، مصر، مراکش، اردن و لیبی از جمله 
کشورهایی هستند که آزمایش بکارت در آنها بیشترین رواج را دارد. 

مقامات کشورهای مراکش و مصر اما صراحتا این ادعا را تکذیب و غیرقانونی 
بودن آن را تایید کرده اند، این در حالیست که این آزمایش به شکل پنهانی و 

g .کامال غیرقانونی در این کشورها انجام میگیرد
  

متاسفم توی فرهنگی بزرگ شدم که مردمش تصور میکنند با اندوه 
و زاری، به خدا نزدیکترند!

فریدون فرخزاد
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 با عمل ترمیم پرده بکارت دختران ایرانی
پسران را فریب می دهند!

جانت آفاری، روزنامه گاردین )انگلیس( ۲۰۰۹

به گزارش سرویس بین الملل فرارو، روزنامه انگلیسی گاردین )۱۳۸۸( در گزارشی 
که از تهران تهیه کرده، خبر از رواج عمل ترمیم پرده بکارت از سوی دخترانی داده 

است که قصد ازدواج با پسران سنتی را دارند. در زیر، مطلب »جانت آفاری«، 
گزارشگر گاردین را بخوانید:

بازآفرینی پرده بکارت در ایران
هیمنوپالستی ، یک عمل جراحی که از طریق آن بکارت از بین رفته یک زن 
بازسازی می گردد، به نحوی غیر منتظره، به موضوعی حاد در وب الگ های 

ایران مبدل شده است. ترمیم پرده بکارت در سراسر خاورمیانه و در بین اهالی 
خاورمیانه که به اروپا و امریکا مهاجرت کرده اند و دارای زمینه و پیشینه مذهبی 

هستند، یک عمل جراحی پر رونق است. 
در جوامعی که به موجب فرهنگ آن ها ، از دختران انتظار می رود که در شب 

زفاف باکره باشند، عمل ترمیم بکارت قرن هاست که رواج دارد.
از دیر باز، ادعا و سوگند داماد دایر بر آن که عروس جوان فاقد پرده بکارت بوده 

است، می تواند افتضاح و رسوایی عظیمی به بار آورد. در سال 1865 میالدی 
، یاکوب پوالک، پزشک یهودی اتریشی، که در دربار سلطنتی ایران خدمت می 
کرد، گزارش داد که برخی از دامادها به منظور برخوردار شدن از جهیزیه بیشتر 

از جانب خانواده عروس ، از این تاکتیک بهره برداری می کنند. اما خانواده های 
زیرک نیز پیشاپیش، برای جلوگیری از متوسل شدن داماد به این تاکتیک، 

احتیاط الزم را به خرج می دهند.آنان دختر را قبل از برگزاری مراسم عروسی نزد 
یک قابله می برند تا او به باکره بودن دختر گواهی دهد. اگر دختر بکارت خود را 

قبل از ازدواج به راستی از دست داده باشد، چنین حالتی معموال از قرار گرفتن 
وی در معرض تجاوز به عنف یا ارتباط جنسی او با محارم نشات گرفته است، چرا 
که دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ یا قبل از رسیدن به آن سن شوهر 

می دهند و لذا دختران چندان فرصتی برای حشر و نشر با مردان غریبه و غیر 
خویشاوند به دست نمی آوردند. 

طبق گزارش پوالک، در این گونه حالت ها خانواده دختر، به کمک یکی از جراحان 
ایرانی که در این مورد تخصص دارند، پرده بکارت او را مجددا می دوزند. 

یک قرن بعد، در دهه 1970 میالدی، جانت باوئر، مردم شناس، گزارش داد که 
عمل جراحی ترمیم پرده بکارت هنوز هم "یکی از رایج ترین فرآیندهای بسیار 
مورد نیاز در بین شهرنشینان طبقه متوسط ساکن تهران محسوب می گردد". 

اما این بار دیگر قضیه رجوع قربانیان تجاوز به عنف یا روابط جنسی میان محارم 
به جراحان برای انجام شدن این عمل جراحی ترمیمی در بین نبود. 

این بار، بسیاری از مراجعان ، زنان فریب خورده و از تو هم بیرون آمده ای بودند 
که دوستان مکر سری و پنهانی شان آنان را ترک کرده بودند، یا زنانی بودند که 

به تازگی در اداره یا شرکتی استخدام شده بودند، از قبیل منشی ها و پرستاران، 
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که با روسایشان سر و سری پیدا کرده بودند، اما متوجه شده بودند هیچ امیدی 
به ازدواج با انان وجود ندارد.

دکتر پیرنظر ، متخصص بیهوشی، که در عین حال ناظر این گونه اعمال جراحی 
در بیمارستان های تهران نیز بود، گزارش داد که زنان مدرن شهر نشین، وقتی 

که یک خواستگار جدی برایشان پیدا می شد، به کلینیک ها یا بیمارستان های 
خصوصی مراجعه کرده و مقدمات ترمیم پرده بکارت خود را تدارک می دیدند. 

آن ها هزینه این عمل جارحی را از محل پس اندازهای شخصی خود می پرداختند 
یا از دوست مذکر پیشین خود) که مسبب زایل شدن پرده بکارت آن ها بود( 

درخواست کمک می کردند. 
مخالفت بخش های سنت گرای جامعه )بازاری ها، روحانیون، و افراد تهیدست 

روستاها و شهرها(، با این گونه اعمال به اصطالح غیر اخالقی و خالف شرع، یکی 
از عوامل شعله ور شدن آتش انقالب اسالمی از سال 1978 میالدی به بعد بود و 
آیت اهلل خمینی با شعار پاکسازی جامعه از لوث وجود این گونه اعمال معصیت 

آمیز به قدرت رسید. 
اما اکنون که 30 سال است از آن زمان می گذرد، این عمل جراحی بیش از هر 

زمان دیگری در بین مردم ایران رواج یافته است. 
اکنون بسیاری از زنان ساکن شهرهای بزرگ ایران که دارای روباط جنسی با مردان 

هستند و زنانی که داشتن روابط جنسی را حق خود میدانند اما از موضع گیری 
علیه ناهنجاری اجتماعی هراسناکند، از ترمیم پرده جانبداری می کنند. 

زنان جوان ساکن شهر مذهبی قم در اینترنت مدام در مورد این قضیه و این که 
در این مورد چه باید کرد اظهار نظر و ابراز نگرانی می کنند. 

عده ای اظهار امیدواری می کنند که بتوانند با دوست مذکر فعلی خود یا با یک 
خواستگار نواندیش که فقدان پرده بکارت آنان را به دیده اغماض بنگرد ازدواج کنند. 

اما اکثریت مردان جوان معیاری دوگانه درپیش گرفته ا ند: آنان دوست 
دارند با زنی از طبقه اجتماعی خود)ونه با یک زن روسپی( قرار مالقات 

گذاشته و با او روابط جنسی برقرار کنند، اما در عین حال می خواهند که با 
دختری باکره ازدواج نمایند! 

عده ای دیگر می گویند که بیشتر نگران آنند که خانواده و دوستانشان چه خواهند گفت. 
به سبب وجود این معیار دو گانه، این پرسش برای زنان مطرح شده است که آیا 
بهتر است تجربه یا تجربیان جنسی پیشین خود را با نامزدشان در میان بگذارند، 

و با این کار، خطر بر هم خوردن نامزدی خود با آنان را برخورد هموار کنند، یا به 
سراغ عمل جراحی ترمیمی بروند؟ 

بسیاری از آن ها گزینه دوم را انتخاب می کنند. 
"هیمنوپالستی" در عصر ما بیش از آنچه که پوالک در مورد روند ترمیم پرده 

بکارت بیان کرد، پیچیده و بغرنج است. 
در این عمل جراحی به شیوه مدرن، از کپسول های ژالتین حاوی مواد سرخ رنگ 

استفاده می شود که هنگام هم آغوشی در شب زفاف پاره می شود و عالئم 
جسمانی مختص عمل جنسی میان یک دختر باکره و یک مرد را به وجود می آورد. 
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فمینیست های ایران در مورد مزایای ترمیم پرده بکارت دچار اختالف نظر 
هستند. برخی از انان معتقدند که این عمل موجب تحکیم روابط نامتوازن کنونی 
در جامعه مردساالر می شود و نظام مردساالری را بیش از پیش تثبیت می کند. 

عده ای دیگر، از قبیل فتانه فراهانی، اظهار می دارند که متوسل شدن به 
هیمنوپالستی و رواج آن باعث می شود که تشخیص تفاوت میان باکره های 

واقعی و باکره های ساختگی به تدریج غیر ممکن گردد و در نهایت تبدیل کردن 
زنان به دختران باکره معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. 

مردان عمال از این نیرنگ بازی ها با خبرند و غالبا محض شوخی می 
گویند که دیگرهیچ دختر باکره واقعی در تهران و شهرهای بزرگ باقی 

نمانده است. 
هواداران این عمل جرالحی ترمیمی اخیرا مورد حمایت یک منبع غیر 

منتظره قرار گرفته اند .در جامعه ای که در آن زنان ممکن است به جرم 
داشتن روابط جنسی بیرون از چار چوب ازدواج زندانی یا اعدام شوند، یک 
روحانی بلند پایه به دفاع از عمل ترمیم پرده بکارت برخاسته است، آیت 
اهلل صادق روحانی )در قم(، فتوایی صادر کرده و درآن این عمل جراحی را 

مجاز دانسته است.
او ازدواج یک زن پس از انجام شدن این عمل جراحی را نیز مشروع 

شناخته است. این بدان معناست که در بین مقلدان آیت اهلل روحانی 
دیگر یک مرد نمی تواند با استناد به این که در ارتباط با بکارت داشتن 
همسرش )قبل از ازدواج( فریب داده شده است ، درخواست طالق بکند. 

هنوز معلوم نیست که اکنون که دست کم یک مرجع دینی از زنان 
طرفداری می کند، آیا مردان جوان ایرانی و خانواده های شان به تدریج از 

g .این ریاکاری جنسی دست برخواهند داشت یا خیر
  

 یک زن مسلمان باید بپذیرد که: 
طبق آیه 3 سوره نساء شوهرش حق دارد 4 زن داشته باشد. 

طبق آیه 34 سوره نساء شوهرش در صورت نافرمانی می تواند او را 
کتک بزند. 

طبق آیه 11 سوره نساء به او ارث نیمه می رسد. 
باید بداند که طبق آیه 223 بقره کشتزار مرد لقب دارد و مرد می 

تواند هر طور که بخواهد با او نکاح کند. 
باید بداند که طبق آیه 34 نساء از مرد کمتر است و مرد به دلیل 

آنکه خرجش را می دهد، مالک اوست. 
و طبق آیه 24 سوره نساء می شود در جنگ او را به عنوان یک کاال به 

غنیمت گرفت و به او تجاوز کرد.
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 نظر زنده یاد احمد کسروی در باب آخوندها  
احمد کسروی

مگر شما مالیان را نمی شناسید؟!
آنان دسته ای هستند كه در این كشور مفت می خورند و كاری كه از دستشان 

برمی آید ایستادگی در برابر پیشرفت توده است.
هر گامی كه مردم بسوی بهتری بردارند اینان با آن دشمنند كه تا توانند 

ایستادگی خواهند كرد و سپس رها كرده فراموش خواهند گردانید.
مگر با مشروطه همین رفتار را نكردند و آن خونریزیها را بمیان نیاوردند؟!.. مگر با 

دبستانها كه برپا شده بود سالیان دراز دشمنی ننمودند؟!..
مگر با ثبت اسناد و دفترهای رسمی بكشاكش نپرداختند؟!

مگر با یكسانی رخت و كاله این رفتار را ننمودند و مایه ی خونریزی نگردیدند؟!
این مالیان سالیان دراز با دبستانها دشمنی نشان می دادند و بچه ها را »تكفیر« می كردند.

این مردم آزاری مالیان از آنجا برخاسته كه یك كار »مشروعی« در زندگانی 
توده ای نمی دارند. نه بافنده اند ، نه ریسنده اند ، نه سازنده اند ، نه كارنده اند ، نه 

دوزنده اند ، نه می خرند و نه می فروشند. یك جمله بگویم : هیچكاره اند.
قانونها نیز جایی برای ایشان درمیان توده باز نكرده و كاری بآنان نداده. خودشان 
می گویند : »پیشوایان دینیم و بمردم دین می آموزیم«. ولی این هم دروغست. 
زیرا چیزهایی را كه آنان می آموزند مردم خودشان از پیش می دانستند. اینست 

چون كاری نمی دارند و بیكار هم نمی توانند نشست بمردم آزاری می پردازند!..
داستان مالیان با توده ی بدبخت ایران داستان آن مرد بی چیز »نایب حسین« 

نامست كه چون پیر و ناتوان شده بود ، بزنش نان و رخت نمی توانست داد و 
مهربانی نمی توانست كرد. ولی هر چند روز یك بار كتكش می زد و دشنامش 

می داد. این كار را می كرد تا نگویند بیكبار زنش را فراموش كرده و بخود واگزارده.
مالیان نیز این مردم آزاریها را می كنند تا دانسته شود كه هستند و بیكبار فراموش 
نگردند. قرآن و اسالم نیز دستاویزی در دست ایشان است. شگفت از شماست كه 

g .آنان را تاكنون نشناخته اید و بسخنانشان ارج می گزارید و دنبال می كنید
خروشچف و استالین

زمانی که استالین فوت کرد خروشچف جانشین او در کنگره حزب 
کمونیست شروع به باز گویی جنایات استالین کرد همه حاضرین تعجب 

کرده بودند که چگونه یک رهبر از رهبر پیشین اینچنین تند انتقاد 
میکند. در حین سخنرانی که سالن مملو از جمعیت بود ناگهان فردی 

خطاب به خروشچف فریاد زد: پس تو آن زمان کجا بودی؟ سالن ساکت 
شد خروشچف رو به جمعیت گفت:چه کسی این سوال را پرسید؟ 

هیچکس جواب نداد دوباره گفت:کسی که این سوال را کرد بایستد. اما 
هیچ کس بلند نشد. خروشچف در حالی که لبخند بر لب داشت گفت: 

در آن زمان من جای تو نشسته بودم! 
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ذهنیت مستبد محمد علی شاه
محمدعلی شاه قاجار

دیدگاه  محمد علی شاه قاجار نسبت به مردم که منجر به انقالب مشروطه شد، 
...

ظل اهلل خشمگین فریاد می زد: 
خون جواب آزادی است!!

 رعیت را چه به سرکشی!!!
رعیت را چه به استنطاق صاحب قران!!

 رعیت را چه به فریاد حق طلبی!؟.

ماییم که آبرو می دهیم...
 ماییم که مالک ایرانیم،

 ماییم...
رعیت غلط می کند اعتراض کند!!

 غلط می کند مطالبه حق کند!!
غلط می کند دیوان مظالمه بخواهد!!

 غلط می کند نظارت کند!!
غلط می کند قدرت ما را محدود کند!!
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 غلط می کند مشروطه بخواهد!!
 غلط می کند خالف روس تزاری باشد!!

 غلط می کند دل باخته غرب باشد!!
 غلط می کند متحصن در زاویه شاه عبدالعظیم شود!!
 غلط می کند متحصن به سفارت خانه اجنبی شود...

ملت غلط می کند ما را نخواهد...
سایه ماست که آرامش می دهد...

 امنیت می بخشد...
 نعمت ارزانی می دارد...

دفع بال می کند..
سایه ماست، نه رعیت....

ملت را چه به آزادی!!
 مشق مردم ساالری می کنند مصلحین..

 فریاد قانون می زنند...
خدا لعنت کند یوسف خان مستشارالدوله بی شرف را...

 که قانون قانون می کرد در این مملکت...

به جهنم که نان ندارید!!
به جهنم کار ندارید!!!

به جهنم سرپناه ندارید!!
به جهنم که آزادی ندارید!!

به جهنم که آب ندارید!!
به جهنم که جوانانمان درگیر افیون اند...
به جهنم که  زنان تن فروشی می کنند!!

به جهنم...

همین که سایه مان بر سر شما رعیت  است کافی است...

عجب ، آخر الزمان شده !
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این پدر سوخته ها پایشان را از گلیم شان دراز تر کردند...
شاه شاهان را محکوم می کنند به دروغ گویی!!

محکوم می کنند به خرافه پرستی!! محکوم می کنند به دست اندازی به بیت 
المال...

 محکوم می کنند به دیکتاتوری...
 محکوم می کنند به زد و بند..
 محکوم می کنند به چپاول..

 محکوم می کنند به عیاشی...

رعیت غلط می کند مارا که زینت کشوریم محکوم کند؟!...

ما که سایه خداییم دوست داریم ظلم کنیم، به کسی چه !!
دوست  داریم ذخائر طبیعی مملکت را به اجنبی تحفه دهیم...
 دوست داریم تمام امور  کشور را به بستگان مان بسپاریم ...

 دوست داریم  هر آن چه که به میل مان است انجام دهیم...

رعیت گوسفند، ما شبانیم....

به خدای احد و واحد قسم...
دستور دادیم به قزاق ها هر که نافرمانی کرد امان اش ندهند...

 هر که اعتراض کرد پوست اش را کنده، کاه پر کنند....
 هرکس را که خواست بیاندیشد؛ محبوسش کنند...

 هرکسو که خواست در افکارش به ما ناسزا گوید؛ معدوم اش کند..
 

دستور دادیم هر که به خیابان بیاید!!! 
هر که شعار دهد!!!

هر که معترض شود!!
 هر که قانون بخواهد!!!

 هر که مطالبه آزادی کند!!!
 مهمان اش کنند به گلوله...
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ما رعیت سربزیر می خواهیم...
ما رعیت بله قربان گو می خواهیم...

ما رعیت کر و کور می خواهیم...

ما رعیت می خواهیم، همین بس...

این جا ممالک محصوره ایران است و ما هم قبله عالمیم و پرچ مدار عدالت و 
پاکی...

هر کس نمی خواهد بسم اهلل!!!
 ازین مملکت برود...

 شما رعیت لیاقت سروری ما را ندارید...

بروید از خاک ما...
 بروید ای بی لیاقتان مجوس....

) برگرفته از سخنان محمد علی شاه قاجار..طهران، ۱۲۸۷ ش..استبداد صغیر..(

منابع :
انقالب مشروطه، ابوالقاسم خان ناصرالملک

علی اکبر دهخدا، چرند و پرند
انقالب مشروطه ایران، ژانت آفاری

ظفر سنوچاک )نویسندهی ترک(: حتی اگر بیشتر مسلمانان نخواهند 
باور کنند، باید گفت که ترور از قلب اسالم برمیخیزد، یعنی مستقیم 

از قرآن.
آلیس شوارتزر )فمینیست آلمانی(: روسری، پرچم جنگ صلیبی 
اسالمی است. این جنگجویان صلیبی اسالمگرا، فاشیستهای قرن 

بیست و یکم هستند.
یونس شیخ )روشنگر هندی(: اسالم، جنایت سازمان یافته علیه 

بشریت است.
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پول گرفتن، به خاطر نماز! 
از کتاب استحمار دکتر شریعتی

در حیرتم از کسانی که کار نمیکنند!
سربازی نمیروند!
مالیات نمیدهند!

از دسترنج دیگران میخورند!
و خود را »روحانی« و مردم را »جسمانی« می نامند!

و حیرت انگیزتر آنکه خود را مرجع تقلید هم میدانند!
وتوقع دارند کارگران زحمتکش از آنها تقلید کنند. 

من در دنیا هیچ کاری ناجوانمردانه تر از پول گرفتن، به خاطر نماز ندیده ام. 
این که شما جلو بایستی و نماز بخوانی و دیگران به تو اقتدا بکنند و تو به خاطر 

همان نمازی که نماز یومیه خودت نیز هست، از مردم پول بگیری! وحشتناکست. 
دین فروشی است. 

اگر از همین فردا اعالم شود که هیچ روحانی اجازه ی پول گرفتن ندارد و سخن 
خدا را باید مجانی، و بخاطر خدا در اختیار مردم بگذارد می خواهم ببینم چند نفر 

روحانی باقی می ماند که این لباس را حفظ کند!؟
g .اینست استحمار یعنی خر کردن مردم
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نکته از صادق هدایت
احمد کسروی، تاریخ و پندهایش

ببینید تاریخ ایران پر از نامهای ستمگران است. این کشـور چنگیزخـان 
را دیـده کـه چهـار سـال در ماوراءالنهر و خراسان و بسیاری از شهرهای 

بزرگ ایران قصابی کرد و در آن داستان یک کرور از مردم کشته گردیدند 
)یک کرور برابر است با ۱۰میلیون(، هالکوخان را دیده که ملیونها از مردان 

را کشت و ملیونها از دختران و زنان را به اسیری برد و صدها آبادی را 
ویرانه گردانید، تیمور لنگ را دیده که هفتاد هزار تن را سر برید و از کله 

هاشان منـاره برپـا گردانید و آن کرد که تا صد قرن فراموش نباید کرد 
ولی شیعی از هیچ یک از اینان بیزاری ندارد و در پیش او یگانه ستمگر 
یزید بوده و این است که پس از هزار و سیصد سال هنـوز جز به یزیـد 

نفـرین نمیفرستد. این خود بهترین گواه است که چون یک دسته به راه 
کج افتادند هرچه پیشتر روند گمراهتر گردند و از چنـین کسانی چگونه 

g میتوان امید غیرت و مردانگی و جانبازی در راه وطن داشت؟
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 خاطره ای از جالل آل احمد نویسنده و 
عضو سابق حزب توده

جالل آل احمد

 .
تا پیش از حکومت رضاشاه پدرم یک زندگی اشرافی داشت. 

از صبح تا شب همه مردم از شهر و روستا با گوسفند و کبک مرغ و خروس و 
قرقاول برای دیدن پدرم و دستبوسی پدرم میآمدند. 

آخر پدر من یک آخوند بود و برای مردم دعا مینوشت، و آنها را به عقد و صیغه 
همدیگر در میآورد. 

ولی زمانی که رضا شاه آمد و دستور داد باید ازدواجها به صورت رسمی ثبت و 
ضبط گردد و همینطور طالقها و سندها و قولنامه های زمین. پدرم بیکار شد و 
تنها کارش شد همان مسجد رفتن، و پیش نمازی مسجد و روضه خوانی. دیگر 

خبری از مرغ و خروس و قرقاول و کبک و خیکهای پنیر نبود!
پس از آن ما شروع کردیم به فحش دادن و دروغ بستن به رضاشاه و 

خاندان پهلوی. 
گفتنی است قتل جهان پهلوان تختی به دستور شاه فقید را جالل آل احمد شایع کرد. 

g

موضوع روشنفکری فکر کردن، استدالل، نقد و شک کردن است.  در 
این معنا، شک کردن، تنها موضوعی است که در آن شک نیست. 

روشنفکر با بیدار کردن شک، میکوشد تا پایه های یقین را استوار 
کند. امروزه کدام روشنفکر ترقیخواه و آزاده ای )حتی با »روش 

علمی«(  می تواند مدافع تعالیم قرآن در باره برده داری، پایمال کردن 
حقوق زنان و غیرمسلمانان و سرکوب دگراندیشان یا قتل کفار باشد؟ 

علی میرفطروس
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وقتی گوزیدن فضیلت میشود!
نویسنده: نامعلوم

روزی دانش آموزی در کالس از معلمش پرسید چرا در کشورهای عقب افتاده، 
مسئولین بخاطر گندی که میزنن استعفا نمی کنن؟

معلم در جواب گفت: 
بچه ها اگر معلمی در کالس شما »بگوزد« آیا باز می تواند در این کالس به 

کارش ادامه دهد؟!
پاسخ روشن است نه تنها از این کالس بلکه از این مدرسه هم باید برود. 

بعد گفت: حاال اگر معلمی در کالس دانش آموزان عقب مانده )کر ها و الل ها و 
کور ها( بگوزد چی؟

دانش آموزان گفتند: آقا. اگر بریند هم، آب از آب تکان نمی خورد. 
معلم گفت: حاال فهمیدید چرا در کشور های عقب افتاده ای مثل کشور خودمون 

هیچ مقامی استعفا نمی کند؟
چون در این کشور ها عده ای الل اند عده ای کور اند و عده ای هم کر!

بدتر از این همه فاجعه، جمعی هم هستند که با دهان گشاد شبانه روز داد می 
زنند که اصال این گوز یک لطف ازلی بود و پول می گیرند تا در فضیلت این »گوز 

ها« و »گوزو ها« نطق کنند. 
پس تعجب نکنید که در این سرزمین ها گوزیدن و ریدن نه تنها عیب نباشد 
بلکه فضیلت هم محسوب می شود! کما اینکه همه مسئولین ما از این جهت 

g .صاحب فضیلت اند

  

فلسفه عبارت از سئواالتی است که ممکن است هرگز به آنها جواب داده 
نشود. مذهب جواب هایی است که نمیباید تحت سئوال قرار گیرند. 

نامعلوم
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احساس نشئگی در لجن و مدفوع!
نویسنده:  نامعلوم

هر دوازده سال یک بار جمعیتی بالغ بر چهل میلیون نفر برای تبرک مذهبی و 
اجرای مناسک دینی در رود گنگ جمع میشوند، خود را شست و شو میدهند و از 

آب آن مینوشند. 
»آراویند آدیگا« نویسنده هندی-استرالیایی در رمان خواندنی »ببر سفید« 
که سال ۲۰۰۸ میالدی برنده جایزه »من- بوکر« شد در توصیف این تبرک 

مینویسد که »...دهانتان پر از مدفوع، کاه، تکه های آبچکان جسد 
انسان، الشه گاومیش و هفت نوع اسید صنعتی مختلف میشود.« 

اگر احساس کردیم که این عمل مذهبی تا چه اندازه مشمئز کننده است به 
باورهای مذهبی خودمان فکر کنیم که بسیاری از آنها هم به همین اندازه زننده 

هستند و مسئله این است که ما هنگام ورود به عرصه ی مذاهب دیگر با 
عقلمان پا میگذاریم و در مذهب مورد قبول خودمان با احساس و عاطفه. 

کارکرد مذهب در بسیاری مواقع همین است که لجن و مدفوع و بوی متعفن 
را آنچنان برایمان گوارا میسازد که از غوطه ور خوردن در آن نشئه بشویم و 

احساس رستگاری کنیم. 
 مصیبت بیشتر اما آنجا است که مجبور باشی به این تعفن احترام 

بگذاری و در غیر آن جانت را بگیرند و یا عرصه زندگی را بر تو چنان تنگ 
g .کنند که آرزوی مرگ کنی
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داستان کشیش و مرد دانا
نویسنده:  نامعلوم

در قرون وسطا و دوران اوج قدرت کلیسا ها، عقاید و خرافه های دینی که 
کشیش ها به وجود آورده بودند، شدت گرفته بود و راهب ها به قدرت رسیده 

بودند. کشیش ها بهشت را به مردم می فروختند!! مردم نادان هم در ازای 
پرداخت کیسه های طال، دست نوشته ای به نام سند دریافت میکردند!!

فرد دانایی که از این نادانی مردم رنج می برد دست به هر عملی زد، نتوانست 
مردم را از انجام این کار احمقانه باز دارد تا اینکه فکری به سرش زد. به کلیسا 

رفت و به کشیش مسئول فروش بهشت گفت: 
قیمت جهنم چقدر است؟

کشیش تعجب کرد و گفت: جهنم؟!
مرد دانا گفت: بله جهنم!

کشیش بدون هیچ فکری گفت: 3 سکه. 
مرد فوری مبلغ را پرداخت کرد و گفت: لطفا سند جهنم را هم به من بدهید!

کشیش روی کاغذ پاره ای نوشت: سند جهنم. 
مرد با خوشحالی آن را گرفت از کلیسا خارج شد. به میدان شهر رفت و فریاد زد: 

ای مردم! من تمام جهنم را خریدم و این هم سند آن است. دیگر الزم نیست 
  g  .بهشت را بخرید چون من هیچ کسی را داخل جهنم راه نمی دهم

عطار_نیشابوری در مصیبت نامه می نویسد:
 اسم اعظم خدا »نان« است. پرسیدند چگونه؟

 گفت:
 کدام اسم خدا را می شناسید که بدین سرعت درهای مسجد را باز کند و 

صدای مؤذن را در شهر بپراکند و مردم را به مسجد و محراب بیاورد؟
 نبودید و ندیدید آن سال قحطی را در نیشابور، 

که مسجدها النۀ عنکبوتان شده بود؟
گفت در قحط نشابور ای عجب

می گذشتم ُگرَسنه چل روز و شب
نه شنودم هیچ جا بانگ نماز

نه دری بر هیچ مسجد بود باز
پس بدانستم که نان، نام خداست

پایۀ جمعیت و آرام ماست
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برده افکار غلط و منفی خودیم
نویسنده: ناشناس

میگویند آقا محمدخان قجر آن کینه توز بی رحم که از  ساعت 4 صبح تا طلوع 
آفتاب نماز میخواند عالقه زیادی به شکار روباه داشت. 

تمام روز را درپی یک روباه با اسبش می تاخت تا زمانیکه حیوان از فرط خستگی 
نقش برزمین شود، بعد روباه از نفس افتاده را میگرفت و بر گردنش زنگوله ای 

میبست و در نهایت رهایش میکرد. 
تا اینجای داستان مشکلی نیست. درست است روباه مسافت زیادی را دویده و وحشت 

کرده ولی حداقل هنوز زنده و سالم است هم ُدمش را دارد، هم سرش را و هم پوستش را 
نکنده اند، میماند فقط آن زنگوله. 

از اینجای داستان مصیبت روباه شروع میشود. هرجا که میرود یک زنگوله بر 
گردنش صدا میکند. 

دیگر نمیتواند شکار کند چون مرغ و خروس ها با شنیدن صدای زنگوله فرار میکنند 
بنابراین گرسنه میماند. صدای زنگوله جفتش را هم میترساند و فراری میدهد، پس 

روباه بخت برگشته تنها هم میماند. 
از همه اینها بدتر صدای زنگوله خودش را هم پریشان و عصبی و آرامشش را 

مختل کرده روباه بیچاره در نهایت، گرسنه و تنها در گوشه ای میمیرد. 
متاسفانه این همان بالئیست که برسرمان آورده اند. در وهله ای از تاریخ 

اسیرمان کردند و زنگوله ای از خرافات، توهمات و باورها و عقاید غلط را برگردمان 
آویختند و رهایمان کردند. 

قرنهاست که این زنگوله با ماست و متاسفانه هرجا که میرویم آنرا با 
خود میبریم. فکر میکنیم آزادیم ولی نیستیم. برده افکار منفی و غلط 
خود شده ایم و آنها را بهمراهمان اینطرف و آنطرف میبریم، آنهم باچه 

g .سر و صدایی
  

یوآخیم مایسنر )اسقف اعظم شهر کلن(: اسالم فقط در جایی 
رواداری موعظه میکند که در اقلیت است.

ویلیام موئیر )اسالمشناس بریتانیایی(: شمشیر محمد و قرآن 
مرگبارترین دشمنان تمدن، حقیقت و آزادی هستند.

کارل لمان )اسقف اعظم آلمانی(: اسالم دارای مناسباتی ناگسسته 
با خشونت است؛ خدایی دارد که همواره خود را تحمیل میکند و 

پیامبری به نام محمد که یک جنگجوی همیشه پیروز است.
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نادر شاه: بجای دعا ایستادگی کنید!
زندگینامه نادرشاه، اثر جونز هنوی

»شاه سلطان حسین صفوی« آخرین پادشاه صفویه هنگام تهاجم افغانها وقتی 
کشور را از دست رفته میدید، علمای اسالم را جمع و از آنان راه حل میخواهد!

روحانیون نیز با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان کافر جسارت دست درازی به 
ملک صاحب الزمان را داشته اند، به سلطان اطمینان دادند با استعانت از خداوند 

و استغاثه از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت. 
سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روضه دستور طبخ آش نذری مخصوصی را 
نیز صادر فرمودند! اما چیزی نگذشت که خبر آوردند، افغان ها به دروازه های 

اصفهان رسیده اند. 
آش پخته شد، اما پیش از توزیع آن، لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را 

دستگیر و آش نذری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند!
8 سال سیاه بخاطر این جهل و حماقت ها بر این مردم و سرزمین گذشت. 

تا هنگامی که نادر شاه برخاست و افغان ها را از ایران بیرون راند. 
او در اولین اقدام دستور داد تا همه آخوندهای کشور را در پایتخت گرد آوردند. 

سپس رو به نمایندگان آنها کرد و پرسید: 
کار شما سیصد هزار نفر در این مملکت چیست؟!

مرجع و بزرگشان پیش آمده و گفت: 
قربانت گردم؛ این ها لشکر دعا و استغاثه به دامان خداوند باری تعالی هستند!
بطور مثال هنگامی که دالور مردان شما به جنگ می روند، اینان با دعا پیروزی 

شان را تضمین می کنند!
نادر شاه فریاد زد:
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احمق ها! وقتی اشرف افغان با سی هزار نفر اصفهان را فتح کرد، شما 
سیصد هزار نفر اگر بجای دعا در مقابل او ایستادگی کرده بودید این 

روزهای سیاه بر ما نمیرفت!
 سپس با تجهیز آنان به وسائل و تجهیزات کشاورزی آنها را روانه ی زمین های 

g .اطراف شهرهایشان کرده و به کشاورزی وا داشت

دین مردم ژاپن » شینتو« است که بیشتر بر اصول انسانی 
تاکید میکند تا بهشت و جهنم و ...

به گزارش خبرگزاری آلمان، مردم ژاپن، که بحران سیل، سونامی و 
نشت مواد رادیواکتیو را پشت سر گذاشتهاند، بیش از سه و نیم 

میلیارد ین )بیش از ۴۵ میلیون دالر( پول را که در مناطق سیل زده 
یافته اند به دولت بازگردانده اند.

همچنین ۵۷۰۰ گاوصندوق پیدا شده پس از سیل که حاوی بیش 
از دو میلیارد ین بوده، به دولت داده شده است. سخنگوی پلیس 

ژاپن اعالم کرد مردم و داوطلبان همچنان کیف پولهای پیدا  شده را 
تحویل میدهند و تا کنون ۹۶ درصد مبالغ پیدا شده، به صاحبانشان 

بازگردانده شده است.
اونوقت فکرشو بکنید چگونه خدا مردم مومن و مسلمان ما رو می 

بره بهشت، و این کافران بی دین رو می بره جهنم!!!!!
در فرهنگ ژاپنی مفهومی به نام گناه وجود ندارد تنها مفهوم 

بازدارنده در آنجا، »شرمندگی« است. واسه همینه که اگر کسی 
درست کارش و انجام نده، پیش مردم شرمنده میشه، حتی ممکنه 

که برای این شرمندگی نیز دست به خودکشی بزنه، چون دیگه چیزی 
برای از دست دادن نداره ...

بیدینان ژاپنی....
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پیشگویی جالب شاه نعمت اهلل ولی!
پیشگویی بدون تحریف شاه نعمت اهلل ولی 

از کتاب اصلی، که قدمت آن به ششصد سال پیش میرسد و اکنون در خارج از 
کشور توسط پیروانش نگهداری می شود. بعضی از اشعار او، در کتابهای دوران 

اخیر به دالیل سیاسی، حذف شده است. 
…

قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم بلکه از سّر یار می بینم
از سالطین گردش دوران یک به یک را سوار می بینم

اشاره به دوران رضاشاه: 

نوجوانی مثل سرو بلند 
رستمش بنده وار می بینم 

در امور شهی است با تدبیر 
دولت بخت یار می بینم 

احتساب و حساب در عهدش 
محکم و استوار می بینم 

ظلم پنهان خیانت و تزویر 
بر اعاظم شعار می بینم 

در حقیقت شهی بود عالم 
عاری از گیرو دار میبینم 

علمای زمان او دائم 
همه را تزویر دروغ می بینم 

دایم اسبش به زیر زین سوار 
کمتران را بی قرار می بینم 

چون فریدون به تخت بنشیند 
پسرانش قطار می بینم 

کارو بار زمانه با او وارونه 
قحطی و جنگ در دیار می بینم 

عدل و انصاف در زمانه او 
همچو هیمه به نار می بینم 

متصف بر صفات سلطانیست 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  436 

لیکنش مثل شیر استوار می بینم  
چون دو ده سال پادشاهی کرد 

شهیش را ناتمام می بینم 
اشاره به دوران محمدرضاشاه 

پسرش چون به تخت بنشیند 
 روزگار مردم شاد می بینم 

جنگ و آشوب و فتنه بسیار 
او را مقتدر باوقار می بینم 

شور و غوغای دین شود پیدا 
سر به سر کارزار می بینم 
عالمان رحم بر پسر نکنند 

دشمنی با او ز باالی منبر زیاد میبینم 
جنگ سختی شود در میان 

 اشتباه بزرگ مردمان ساده میبینم 
تاج و تخت پایین کشند 

جملگی مردم را در اشتباه می بینم 
بعد از آن شاهی از میان برود 

دولتی ظالم پایدار می بینم 
چونکه چند سال از زمانه گذشت 

عاِلم که رفت دغل می بینم 
جنگی از سر غرور سید 

کشته شدن جوانان زیاد میبینم 
اشاره به جنگ هشت ساله 

 بظاهر عاِلم ولی از درون درنده 
سروری بی وقار می بینم 
بندگان جناب حضرت او 

سر به سر العمامه می بینم 
بدست گرفته و جوالن میدهد سید 

همه را دشمن و زیان میبینم 
هر چه میخواهد میکند ظلم 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  437 

در این دیار دین را زبون میبینم 
برود از قلب مردم ایمان و شرع 

از ظلم علما فقر زیاد میبینم 
هر چه خواهد کند آن عالم تاج سیه 

روزگار مردم همه تیره و تار میبینم 
خود به دردی گرفتار شده 

آخر قصٔه او بدبختی و نکبت بار میبینم 
عاقبت کار نَبَرد ظلم به جا 

مردم قیام کرده تاج فرو افتاده میبینم 
از این ُملک رود عالم دغل برای مدتها 

بعد حکم سید مملکت آباد میبینم 
تا چهل سال ای برادر جان 

 دورٔه آن ملعون عالم نما می بینم 
دوره ایشان تمام خواهد شد 

شادی و برکت در این ُملک خدا میبینم 
  g
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آیا دموکراتیک شدن راحت است؟
دکتر محمود سریع القلم

وقتی مشکالت روی هم انباشته  می شوند، بعضی به واژه و مفهوم دموکراسی 
متوسل  می شوند و تحقق آن را به عنوان راه حل مطرح  می کنند. البته اگر نروژ، 
سوئد، دانمارک و آلمان نمونه های دموکراتیک تلقی شوند، این قضاوت منطقی 
است. اما آیا افراد  می دانند دموکراتیک شدن چه فرایندها، اصول و تمرین های 

سختی در بر دارد؟ این افراد چقدر متون و ادبیات دموکراسی را خوانده اند و بر آنها 
مسلط هستند؟ تا چه  میزان با تاریخ این کشورها با دقت و جزییات آشنایی دارند؟
اگر خروج از قرون وسطی و تحوالت جدی دوره رنسانس را حدود ۱۵۰۰ میالدی 

در نظر بگیریم، چه  می زان متون و ادبیات در این ۵۲۰ سال برای تحقق، 
تکامل و اصالح دموکراسی تولید شده است؟ هزاران فیلسوف، اقتصاددان، 

جامعه شناس، عالم علم سیاست، روان شناس و دانشمند علوم در کنار هم و با 
اصالح اندیشه های یکدیگر، متون نوشته اند و اثر گذاشته اند تا آنکه امروز، وزیر 
دانمارکی به عنوان یک قرارداد اجتماعی و بدون آنکه هزینه ای بر بودجه عمومی 
کشور تحمیل کند، با دوچرخه به محل کار خود  می رود. متون امروزی هابرماِس 

آلمانی، صورِت آِخر چندین قرن نوشته و فکر از ژان ُبدن )۱۵۹۶-۱۵۳۰( تا ماکس 
وبر )۱۹۲۰-۱۸۶۴( است.

در نهایت، دموکراسی نتیجۀ همکاری کسانی است که فکر  می کنند، حال این فکر 
کردن برای فلسفه باشد یا کارآفرینی؛ برای قانون پذیری باشد یا تولید ثروت؛ برای 

افزایش امنیت مّلی باشد یا حفاظت از محیط زیست؛ برای ارتقای کارآمدی در 
آموزِش دبستانی باشد یا ارتقای ایمنی خودرو؛ برای اصالح نظام بانکداری باشد یا 
تشویق شهروندان برای عبور از خطوط عابر پیاده. این حِس اجتماعی و جزیی از 

جمع بودن و کار مثبت برای جمع کردن، مبنای روانی و فلسفی دموکراسی است. 
جمعی تصمیم گرفتن، با اکثریت تصمیم گرفتن، به فکر منافع و مصلحت عامه 

بودن و جلوگیری حقوقی از انحصار و عدم شفافیت، نتیجه ی چند قرن کار فکری 
است. هرچند کتابخانه ها و دانشگاه هایی که قرن هاست به وجود آمده اند بنیان 

این زحمات فکری است ولی شخص عالقمند نیز  می تواند ماه ها در موزه های 
لندن، برلین، پاریس، فلورانس، وین، مادرید، ونیز، استکهلم و رم، وقت کیفی 

بگذارد تا تاریِخ اندیشه و سیِر انباشتی و تکاملی هزاران نفر را مشاهده کند. بنظر  
می رسد حدود ۵۰۰۰ کتاب در پنج قرن اخیر به صورت تکمیل کننده یکدیگر در 

فلسفه، اقتصاد، سیاست، علم و جامعه شناسی نوشته شده است تا اینکه خانم 
مرکل صدر اعظم آلمان قبول کند هر تصمیم او باید با افکار عمومی در آلمان 

هماهنگ باشد و او خودش باید، خرید منزلش را انجام دهد.
دموکراسی قرص ُمسّکن نیست، بلکه باور است: باوری که در اعماق وجودی 
انسان ها ریشه دوانده است. دموکراسی صرفاً  میزگرد، سخنرانی و راه پیمایی 

نیست بلکه باورهای ناخودآگاِه نخبگان سیاسی و فکری یک جامعه است که 
طی سال ها و در یک نظام آموزشی مشترک، آنها را درونی )Internalize( کرده اند. 

اگر مجموعه ی حاکمیت یک کشور، متون مشترکی نخوانده باشند، به باورهای 
مشترک نیز دست نخواهند یافت. دلیل اصلی اینکه اروپا و آمریکا به راحتی به 

توافق دست  می یابند، متون مشترک فلسفی و اقتصادی است که خوانده اند. 
طبیعی است وقتی نخبگان یک کشور از رشته های مختلف با ادبیات متنوع 

دور هم جمع شوند نمی توانند به اشتراک نظر برسند و هر فرد، کار خود را انجام  
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می دهد و برآیند این کارها، حداقل ناهماهنگی و حداکثر هرج و مرج خواهد بود. 
در شرایطی دو یا چند نفر  می توانند هماهنگ باشند، قابل پیش بینی باشند و 

باهم کارها را پیش ببرند که از یک فرهنگ استنباطی مشترک برخوردار باشند. 
آیا فردی  می تواند ادعا کند که دموکراسی را  می شناسد ولی کتاب قرارداد 

اجتماعی ژان ژاک روسو را )نه خودش( بلکه سر کالس و با استاد نخوانده است؟ 
ادبیات مربوط به دموکراسی را باید ده ها بار خواند و بحث کرد تا بتدریج متوجه 

شد. ناهماهنگی و ناکارآمدی ریشه در ازهم گسیختگی فکری دارد. وقتی ده ها 
مدیر و تصمیم گیرنده با ده ها سابقۀ فکری و مطالعاتی و گرفتن مدرک در حین 

کار دور هم جمع شوند، هریک نوعی استنباط شخصی از مفاهیم حکمرانی و 
مدیریت خواهند داشت و نتیجه کار آنها نمی تواند مبتنی بر دقت، کارآمدی 

و انباشت پیشرفت ها باشد. اگر مجموعۀ نخبگان سیاسی یک کشور ادبیات و 
متون مشترک فلسفی و اقتصادی و سیاسی نخوانده باشند، نمی توان در انتظاِر 

برآینِد کارآمِد عملکرِد آنها نشست.
دموکراسی را دست کم گرفته ایم؛ کما اینکه در دوره قاجار نیز، نویسندگانی 

تصور  می کردند با چند کتاب و گردهمایی  می توانند حکومت قانون بنا کنند. 
کلید دموکراسی در نوع ارتباطی است که  میان افراد فکری، نوآور، باهوش و 
توانا وجود دارد. کافی است خاطرات علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در 

دهۀ ۱۳۴۰ را بخوانید تا ببینید سیستم و جامعه با افراد توانا چه نوع رفتاِر بدی  
می کند. دستیابی به توافق، تفاهم، هماهنگی، اجماع، قاعده مندی، سیستم 

داشتن و قابل پیش بینی بودن بسیار کار دشواری است. خاورمیانه راه طوالنی 
دارد تا از دایرۀ اطاعت به فضاهای مشترک فکری، استنباطی و کارکردی برسد. 
یک دلیل اینکه وزیر خارجه کانادا فرصت  می کند با تک تک بازماندگان سانحۀ 
هوایی مالقات حضوری کند به این خاطر است که سیاست خارجی کانادا یک 

سیستم است و مرتب کار  می کند و وزیر خارجه فرصت دارد تا این کار را 
انجام دهد. اگر سیاست خارجی کانادا به دلیل ناهماهنگی ها، سوءاستنباط ها، 

خودخواهی ها و انحصارها، هر نیم روز یک بحران داشت، چنین اهتمامی صورت 
نمی پذیرفت. توافق فکرِی جمعی است که باعث  می شود مسئولین اجرایی در 

اروپا ساعت پنج عصر به بعد به زندگی خصوصی خود بپردازند تا آنکه تا ساعت 
دوازده شب در جلسات باشند.

اگر جایی به دنبال دموکراسی  می گردیم، مکان آن در مدارهای نخبگان فکری 
و سیاسی یک کشور است که چه نوع تعاملی با یکدیگر دارند و اصواًل با فکر 

و اندیشه چگونه برخورد  می کنند: تبعی یا تکاملی؟ چینی ها به تدریج از حالت 
تبعی به تکاملی حرکت کرده اند، هرچند راه طوالنی در پیش دارند. اگر دایرۀ 

نخبگان سیاسی یک کشور چنین انتقالی را در جهان امروز و با پیچیدگی های 
تصمیم گیری امروز، تجربه نکنند، مرتب اشتباه خواهند کرد و اشتباهات بر 

روی هم انباشته خواهند شد. لیبی، عراق، ونزوئال و کره شمالی نمونه هایی از 
این وضعیت هستند. با انباشته شدن اشتباهات و خطاهای محاسباتی به دلیل 

فقدان ساختار الیت )Elite( در یک کشور، یا خارجی در نهایت مسلط  می شود 
و یا به زنگ زدگی )Corrosion( نظام مدیریتی  می انجامد. در دموکراسی ها هم، 

اشتباه  می شود، ولی اشتباِه جمع است که بسیار راحت تر اصالح  می شود و تکرار 
نمی شود. اگر پهلوی دوم در رابطه با دموکراسی، متونی را خوانده بود و درونی 
کرده بود، به شهروندان کشور خود نمی گفت که اگر فردی راه او را نمی پسندد  

می تواند گذرنامه خود را مجانی گرفته و از کشور مهاجرت کند.
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بیش از ۵۰۰ سال هزاران نفر زحمت کشیده اند تا مانع از این ویژگی ها شوند: 
خود بزرگ پنداری، خود درست پنداری، خود برتر پنداری. همچنین ساختاری 

ساخته اند تا این ویژگی ها عمومی شوند: مشورت کردن، یادگیری، هماهنگی، 
باهم تصمیم گرفتن، سیستم ساختن، قابل اتکا بودن، به افراد توانا  میدان 

دادن، احترام به تفاوت های فکری، به رسمیت شناختن تفاوت های فکری.
فهم دموکراسی و عمل دموکراتیک بسیار کار مشکلی است. از کسانی که حداقل 

۵۰۰ کتاب از نویسندگان پنج قرن اخیر نخوانده اند، به زبان های خارجی مسلط 
نیستند، دانشگاه نرفته اند و استاد ندیده اند و تمرین تفاهم و تعامل نکرده اند، 

طبعًا نباید انتظار دموکراتیک بودن را داشت. این مفاهیم، معانی عمیق تاریخی 
دارند. وضع ما طبیعی است. تا زمانی که متون نخوانیم، به توافق و اجماع 

نرسیم، با هم تصمیم نگیریم، برای افراد توانا جا باز نکنیم و به اندیشه های 
گوناگون احترام نگذاریم، همچنان در سعی و خطاها، بقا خواهیم داشت. 

سرنوشِت ملت ها در گروی افکِار اکثریِت آنها است. دموکراسی سال ها تمرین  
g .می خواهد

امام جمعه و شراب کهنه
میرزا آقاخان کرمانی حکایتی در خصوص امام جمعه تهران سید زین 

الدین نقل کرده است که ذکر آن خالی از لطف نیست:
امام جمعه تهران به بیماری عظیم افتاده بود و دکتر تولوزان پزشک 

مخصوص ناصرالدین شاه را به عیادت وی آوردند. بعد از معاینه دکتر 
خوردن شراب کهنه تجویز کرد. امام جمعه گفت: 

اگر بخورم به جهنم خواهم رفت. دکتر گفت: 
اگر نخورید زودتر خواهید رفت. 

باده را خوانی حرام و خون مردم را حالل
با چنین حالت عجب کز حق بهشتت آرزوست

بس شگفتی دارم از این رای و روی تیره، من
کز وصال حور عین با روی زشتت آرزوست

مصطفی کمال آتاتورک )بنیادگذار ترکیه ی نوین(: قرآن و اسالم، 
آموزه های الهی پوچ یک بیابانگرد بی اخالق و قدرت طلب و بی 

مسئولیت و یک جنگ طلب پدوفیل که افکار او فقط معطوف به 
قدرت و سلطه بر جهان بود، چیزی بیش از یک الشه ی متعفن 

نیست که روح و زندگی ما را مسموم میکند و بزرگترین زنجیر به پای 
ملت پر افتخار ماست. اسالم را باید به زباله دان تاریخ افکند.
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چرا از قم؟؟؟
داستانی آموزنده و قابل تعمق از عطاملک جوینی

عطاملک جوینی با نثری زیبا و تاثیر گذار، ناقل حکایتی از تسخیر بخارا به دست 
چنگیزخان است که موی بر تن آدمی راست می کند. 

چنگیز پس از فتح بخارا، حرمتی بر مسلمانی ننهاد و با اسب به مسجد جامع وارد شد. 
از پی او، دیگر مغوالن، با اسب و یراق جنگی در مسجد منزل کرده و در آن بساط فراهم 

کردند. 
عجب تر آن که صندوق های قرآن را از کتاب خالی کرده، قرآن ها را بر زمین 

ریخته و صندوق ها را آخور اسبان ساختند. 
صفحات قران، زیر سم ها پاره پاره می شد و ستوران بر آن مدفوع می کردند. 

و تلخ تر آن که مشاهیر شهر از ائمه و مشایخ و قضات و سادات و علما و 
مجتهدان، به تحقیر و تخفیف، شاهد چنین حرمت شکنی بودند، زیرا که به 

مسجد آورده شده و محافظت از اسبان را بدانان جبر کرده بودند. 
در این میان یکی از سادات، که از این نادیده ها در عجب شده بود، از خردمندی 

پرسید: 
»موالنا این چه حالست؟«

خردمند پاسخ داد: 
»خاموش باش، باد بی نیازی خداوند است که می وزد«!

»علی طهماسبی«، پژوهش گر متون مقدس و اسطوره، سخن آن خردمند را این گونه 
تفسیر می کند: 

»احتماال سخن بدین معنا هم هست که خداوند نه به این جماعت علما و 
سادات و قضات و ائمه نیاز دارد و نه به قرآن ها که در صندوق ها بود.« 

این حکایت را از تاریخ باز گفتم که حال امروز شیوع کرونا را از قم بدان تمثیل 
زنم. گویی باز »باد بی نیازی خداوند« وزیدن گرفته است تا کسی اسباب دین 

داری را به جای دین ننشاند. 
اگر روحانیت، به عنوان واسطه ی خدا و انسان نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟؟

آیا اساسا انسان برای ارتباط با خدا، احتیاح به دالل دارد؟؟؟
روحانیت در 40 سال اخیر که بر اریکه ی قدرت مطلق نشسته و همه ی ارکان 

تبلیغی و پول و سرمایه و ...  در اختیار داشته، چه دستاوردی برای ایرانیان 
داشته است؟؟؟

آیا اخالق ایرانیان بهتر از قبل شده است؟
آیا فقر و فحشا و بزه و بیکاری کمتر از قبل شده است؟؟؟

آیا فساد و غارت منابع ملی کمتر شده است؟؟؟
آیا روحانیت به سبک پیشوایان و امامان خود، ساده زیست و بی رغبت به 

حکومت و حکمرانی و قدرت و ثروت بوده است؟؟؟



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  442 

آیا روحانیت موجب گسترش و توسعه و آبروی ایرانیان در جهان شده است؟؟؟
آیا روحانیت اقتصاد و معیشت ایرانیان را بهتر کرده است؟؟؟

آیا مشکالت روانی مردم ایران در رده ی اول جهانی نیست؟
آیا قوه ی قضاییه ایران، ملجا و پناهگاه مردم برای برقراری عدل و انصاف شده 

است؟؟؟
آیا مسئولین حکومت ایران که از فیلتر های متعدد تفتیش عقاید حکومتی رد 

شده اند، اهل مافیا و فساد نیستند و کار آمدند؟؟؟
محیط زیست ایران در دوران حاکمیت روحانیون به کجا رفته است؟؟؟

آیا ایرانیان در 40 سال حکومت روحانیون، هرگز فریادی را از آنان در پاسداری و 
برای احقاق حقوق خود شنیده اند؟؟؟

آیا ثمره ی ده ها نهاد فرهنگی و هزاران روحانی که از هزاران میلیارد بودجه ی ملی می 
خورند و می نوشند و زاد و ولد می کنند، دستاوردی هم در جهت ارتقای معنوی و مادی 

مردم ایران داشته است؟؟؟
حاصل خون 250٬000 شهید و نزدیک به 1٬000٬000 جانباز و آزاده و خانواده های 

متالشی شده ی آنان تاکنون چه بوده است؟؟؟
چه به لحاظ اخالقی و چه  ... 

روحانیون بلند پایه در کجا و چگونه زندگی می کنند و فرزندان آنها در چه حالی 
هستند؟؟؟ و ...  

چنانچه از دین برمی آید، جیره خوری و کسب درآمد از راه دین مکروه و شاید 
حتی حرام است،

روحانیون چگونه و با چه درآمدی زندگی خود را می گذرانند؟؟؟
آیا آنها تولید کننده هستند؟؟؟

می گویند در ایران بین 300 تا 800٬000 روحانی وجود دارد که اگر بیشتر نباشد،. 
به راستی اگر آنان نباشند، چه اتفاقی برای مردمان می افتد؟؟؟

چندی است که تمامی حوزه ها و زیارتگاه ها و مراسم عبادی و ...  مرتبط با 
روحانیت بسته شده، چه کسی کمبود آن را حس کرده است؟؟؟
چرا ادعاهای آنان و درس های 1400 ساله شان کارساز نیست؟؟؟

مقایسه کنید با اینکه اگر امروز ما فقط پرستاران را نداشتیم، چه می شد؟؟؟
فقط کافیست که بیاندیشیم که روحانیت محصول ادعای الوهی و الهی است و 

پرستاران محصول علم و عقل عرفی!!!
کمی بیشتر بیاندیشیم!!!

  g .برای رفع کرونا در ایران شستن دستها جواب نمیدهد. مغزها را باید شست 
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آقای خامنه ای!
خشایار دیهیمی، فروردین ۹۴

 .
تا کنون با نوکرانت و مزدورانت حرف زده ام. و شاید خیال کرده ای که شهامت 

حرف زدن مستقیم با تو را ندارم. کور خوانده ای. شهروند نمی ترسد. تازه به 
آن خدایی که خدای من است قسم می خورم که حتی به فکر عاقبت تو هم 

هستم. نمی توانی و نباید آمال هفتاد میلیون نفر را به پای غرور و کین توزی 
شخصی ات قربانی کنی. من از خارج از کشور نمی نویسم. من همین جایم. 
در محضر مزدورانت. اما با همهء اعتدالم و دندان به جگر فشردنم دیگر نمی 

توانم شاهد بدبختی مردم به خاطر هوا و هوس تو باشم. من برانداز نیستم. تو 
براندازی. تو نوکری. من آزاده ام. مزدورانت را بفرست. زیر شکنجه می میرم. اگر 

قانون سرت می شود من تو را به محکمه می خوانم. تا از محکمه کی سر بلند 
آید بیرون. نمی توانم دیگر این همه خفت و دروغ را تحمل کنم. مرد میدانی 

اگر بیا. وگرنه همان مزدورانت را بفرست سراغ من هم. فرزندان پاک اندیشم در 
بندند. چه باک. یکی به آنها اضافه کن. گرچه پیرم و دوام نمی آورم اما سخنم 

باید با عملم یکی باشد. جز خیر و صالح مردم نخواستم و فرای قانون سخنی 
g .نگفتم. به خالف تو. نام و نشانم معلوم و منتظر مزدورانت. والسالم
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مجموعه نقاشی هایی از رهبران جهان
 هنرمند سوری عبداهلل آل عمری

عبداهلل آل عمری، نقاش و فیلمساز سوری، مجموعه ی نقاشی با نگاهی 
به وضعیت پناهندگان را به تصویر درآورد، اما به جای فیگورهای حقیقی 

آوارگان و ناشهروندان، پرتره ی شخصیتهای سیاسی جهان را قرار داد. 
آلعمری که خود نیز در پی فشارهای ناشی از جنگ سوریه به دنبال راه 
پر فراز و نشیب اخد پناهندگی در بروکسل هدایت شده، با قرار دادن 

چهره های سیاسی مشهور، در پی جایگزینی انتزاعی موقعیتی از ویرانی و 
آوارگی بود که خود نیز تجربه کرده بود. 

آلعمری درباره ی مجموعه ی خود گفته بود: »برای من مهم بود که تصور 
کنم اگر سیاستمداران جهانی در کفش و شاکله ی توده قرار بگیرند، آواره 

شوند، محاصره شوند، وضعیتشان چگونه خواهد بود؟ من به پناهندگان 
به شکل یک جامعه ی آماری نگاه نمیکنم. بدل کردن آوارگان به ارقام 

رسمی، این حقیقت را خواهد کشت که اینها فرد هستند، راوی داستان 
زندگی خود هستند و آنچه بر سرشان رفته، با یک پناهجوی دیگر از زمین 

تا آسماْن متفاوت است. 
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قلمت بشکند تاریخ!
نویسنده: نامعلوم

 در سال 1358، سه زن تیرباران شدند: 
پری بلنده، ثریا ترکه و اشرف چهار چشم، 
آن هم به جرم دایر کردن شهرنو و فریب 

زنانی که عمدتًا رو به یائسگی میرفتند، 
زمانیکه شور انقالبی مردم را واداشت تا 
آتش بر این محله بدنام بزنند. حاال بعد 
از طی 4 دهه، تهران دیگر محل معینی 
بنام شهرنو و قلعه ندارد. فواحش شهر 

را سنگر به سنگر با شعار هر خیابان یک 
شهرنو فتح کرده اند. روسپیان هم مثل 

دلبرِک مغموم رماِن گابریل گارسیا مارکز به تازگی استخوان بلوغ ترکانده و سینه 
هایشان گل داده، نه فقط دخترکان، چشم انقالبیون دو آتشه روشن، زنان متاهل 

که سهل، خبر آمده برخی از مردان هم تن فروشی میکنند!
دو جنسه های حوالی پارک دانشجو بماند، دیگر خبری هم از کارت سالمت و 

معاینه ماه به ماهشان نیست، برخی نیز به مبادله کاال به کاال برگشته اند، تن 
مقابل غذا. چشمتان روز بد نبیند، در شهرهای کوچک مردان قوی هیکل افسار 

گسیخته و به خردساالن چشم طمع میدوزند و در شهرهای بزرگ، مردان کوچک 
وجدان به یک زن در یک شب 3 بار تجاوز میکنند!

بین خودمان بماند، میگویند در برخی دهات به دام و طیور هم تجاوز میشود، 
البته بعضی شهرها به درجه ای از آگاهی رسیده اند که فاحشگی را به رسمیت 
بشناسند با صیغه های چند ساعته، دمشان هم گرم. براستی دیگر چه چیزی را 

باید تیرباران کرد برای خالصی این آرمانشهر؟
قلمت بشکند تاریخ، اگر ننویسی که بنام دفاع از مستضعفان، زندگی اشرافی برای خود و دوستانشان 

فراهم کرده اند. برای کارگر حقوق 1 میلیونی ولی برای خودشان حقوقهای نجومی تصویب میکنند. 
قلمت بشکند تاریخ، اگر ننویسی که بعد از کشته شدن جوانان وطن در راه دفاع 

از میهن، حاال برای صیغه کردن زنان رقابت تنگاتنگ با هم دارند. 
قلمت بشکند تاریخ، اگر ننویسی که االغ سواران دیروز امروز ماشینهای ضد 

گلوله میلیاردی و پس افتاده هایشان پورشه سوارند. 
قلمت بشکند تاریخ، اگر ننویسی که به علت عدم لیاقت و سوء مدیریت 

مسئوالن، فساد و خودفروشی، دزدی، بیکاری، اعتیاد و زمین خواری مسئوالن و 
ورشکستگی کارخانجات و حق خوری کارگران و تجارت دختران به ممالک عربی و 

افتتاح صیغه خانه زنان ایرانی برای عربها در شهرهای مذهبی ایران بیداد میکند. 
قلمت بشکند تاریخ، اگر ننویسی که شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس، مختص مردم 

بود و تفریح و زندگی و تحصیل در آن کشورها مختص مسئوالن و فرزندانشان. 
قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی که با اسالم همه مردم و جوانان را از زندگی سیر کردند. بالیی 
g .که بر مردم نازل شده، بالیی است که حتی چنگیز و اسکندر به سر این مردم نیاوردند

  



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  450 

الویت های کریم خان زند
باستانی پاریزی، نای هفت بند

روزهایی که کریم خان مشغول ساختن مسجد وکیل بود، سر کارگران و پیشکاران اصرار 
داشتند که زودتر محراب و منبر سنگی، کتیبه ها و کاشیها تمام شود، اما خود کریم خان 

هر روز به کارگرانی سر میزد که مشغول ساختن مستراح مسجد بودند و مرتب به آنها 
انعام میداد. آخر کار هم به پیشکارش گفت: تا مستراح به حد کمال نرسد من کتیبه ها، 

سر در، گنبد، محراب و ایوانها را بازدید نخواهم کرد. 
یکبار میرزا جعفر وزیر به او گفت: خان، بهترین هنرمندان و نقاشان، 

گچکاران و سنگ تراشان در داخل مسجد کار میکنند اما مستراح ها را 
بناهای عادی و پیش پا افتاده میسازند. معماران گله دارند که خان بیش 

از آنکه به ما سر بزند، اغلب دور و بر کارگران مستراح است و به آنها 
انعام میدهد، در حالیکه اساس و بنیان مسجد را ما میسازیم و اگر اسم 

خان باقی میماند محصول کار و تالش و هنر ما خواهد بود نه این کارگران 
دست دوم و کلفت کار!

کریم خان گفت: به معماران بگو اصرار من برای اتمام زودتر مستراح ها 
بدین خاطرست که میترسم بمیرم و مسجد تمام شود اما کار مستراح 

ها به اتمام نرسد و دیگر کسی آنرا تمام نکند. عالوه بر آن، سالی ده ها 
مسجد عالی برای خدا و پیامبر ساخته میشود که خود خدا و پیغمبر به 

آن نیازی ندارند اما تاکنون هیچکسی به فکر این نبود که اول مستراح را 
بسازد و بعد مسجد را. شما بدانید که اگر بنا باشد خدا گناهان بیشمار مرا 
ببخشد و مرا بیامرزد بخاطر همین مستراح هاست نه به خاطر مسجد که 
مردم بیش از آنکه به ظواهر فریبنده کاشی ها، محراب ها و کتیبه ها 

نیازمند باشند، به این مستراح ها احتیاج دارند. 
بیخود نبود که خود کریم خان اصرار داشت او را وکیل الرعایا بنامند نه شاه، 

g .الحق که او خادم قوم خویش بود
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 بخشی از نامۀ زنده یاد احمد کسروی
به مرتضی قلی بیات نخست وزیر وقت

احمد کسروی،  ایران در سال 13۲2

روزى خواهد رسید كه این مالیان ایران را به پهنه ى نابودى كشند. با خواندن این 
نامه به طرز فکر کسروی در مورد روحانیون آشنا می شویم و اینکه چرا گروه فداییان 

اسالم او را ترور کردند. کسروی در این نامه به نخست وزیر وقت می نویسد: 
»امروز در جایی سخن از بدبختیهای تودۀ مردم میراندم و از چارۀ آن گفتگو 
میكردم ناگهان مردی قمی گفت: خدا لعنت كند که تخم همۀ اینها را عَمر 

كاشت. ناچار گفتم خداوند آن اندیشه های پست تو را لعنت كند!!«
در این باره نخست بگویم كه در این كشور بیش از ده كیش هست که با نامهایی 
مانند شیعه، سنی، زردشتی، مسیحی، علیاللهی، صوفی، بهایی، شیخی، اسماعیلی 
و مانند اینها در گوشه و کنار ایران زندگی میکنند، این موضوع که مذهب جعفری، 
مذهب رسمی است و قانون اساسی هم آنرا تصریح نموده حرفی نیست، اما این 

موضوع که شیعیان به تحریك مالیان به خود حق میدهند بر مذاهب دیگر با 
آسودگی تف و لعنت بفرستند خالف مشروطه و دموکراسی است. 

جناب آقای بیات حقیقت آن است كه اینها معنی مشروطه را نیک نمیدانند زیرا 
مشروطه معنایش ایَنست كه تودۀ مردم، ایران را میهن خود بدانند و كوشش 

به آبادی و آزادی آن کنند و قانون را نیز پاس بدارند اما ُماّلیان میگویند که خدا 
تمام جهان را به پاس چهارده معصوم آفریده پس باید آنها را دوست داریم و 

بر مقبرۀ آنها گنبد و بارگاه بسازیم و از راه دور به زیارت آنها برویم. آیا شما در 
این سخنان نامی از كشور و كوشش در راه آبادی آن میبینید؟ اندیشه یک ُماّل 

این است که باید بدیها روز به روز فزونتر گردد و جهان پر از ستم شود تا هنگام 
ظهور امام زمان فرا برسد و جهان را پر از داد کند!!

اینكه مشروطه در ایران به نیكی ممالک غرب به نتیجه نمیرسد همین ناسازگاری 
مالیان با قانون و از جمله قانون مشروطه است. میبینید که برابر هر گام كه 

میخواهیم به سوی پیشرفت برداریم چه ایستادگی و كارشكنی میکنند؛ میگویند 
عدلیه خالف شرع است، دبستان خالف شرع است، نظام وظیفه خالف شرع 
است، ِسجل و مالیات خالف شرع است. دانشكده خالف شرع است، اصال هر 

آنچه بیرون از دستگاه آخوندیست خالف شرع است. 
جناب آقای بیات نخست وزیر ایران، ما بیگانۀ این كشور نیستیم و از جای دیگر به 

اینجا نیامدیم، ما هم نیكی ایران را میخواهیم و به آرامش و آسایش مردم دلبستگی 
داریم، ما خود هوادار دین هستیم و برآنیم كه تمام جهانیان باید با دین زندگی كنند. 
اما اینکه مالیان بپندارند كه میشود با زور و تف و لعنت سخن مخالف خود را ساکت 

کنند دولت باید به آنها بفهماند كه چنین نیرویی به آنها سپرده نشده. 
پیشنهاد می كنیم اعلیحضرت بفرمایند كه مالیان نمایندگانی بفرستند، تا آگاهان در 
این زمینه كه رعایت قانون براى همه الزم االجراست با آنها گفتگو کنند تا كار یكسره 

گردد، یعنى اگر اجرا كردند كه هیچ، درغیر اینصورت سخت مجازات گردند. 
باور بفرمایید این داستان مالها امروز گرفتاری بزرگیست و اگر آن را سرسری 

بگیرید و با آنها مماشات كنید، روزى خواهد رسید كه این بیخردان ایران را به 
g ».پهنه ى نابودى كشند
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 ره آورد سفر سید محمد خاتمی
رئیس جمهور وقت ایران به سنگاپور

نویسنده: ناشناس

یک نفر از همراهان آقای سید محمد خاتمی که در سال ۱۹۹۹ به سنگاپور 
رفته بودند تعریف میکرد:

بعد از دیدار با رییس جمهور سنگاپور، از ایشون خواستیم اگه امکان داره 
جلسه ای با آقای لی کو آن یو، داشته باشیم. 

آقای آن یو، بازنشسته شده بود و هر از گاهی به عنوان مشاور در 
کاخ ریاست جمهوری حضور پیدا می کرد. جلسه هماهنگ شد و ما 

به دیدن ایشان رفتیم. بعد از سالم و احوالپرسی، آقای خاتمی گفت: 
نمیخواهیم وقت شما رو زیاد بگیریم، فقط یک سوال!!!

به نظر شما ایران میتونه مثل سنگاپور رشد کنه و به چنین موفقیت عظیمی 
برسه؟!

آقای آن یو، یه کم فکر کرد و گفت: نه!! متاسفم. 
آن فرد گفت: همه ما جا خوردیم و اصال فکر نمیکردیم چینن جواب تند و به دور 

از دیپلماسی را از آقای آن یو بشنویم!
برای همین رییس جمهور و تیمی که همراهشون بودیم در سکوت و شرم غرق شدیم!!
آقای آن یو، بعد توضیحاتی میده که تمام حرف اصلی نوشته من این چند خط 

توضیحات ایشونه!!
به نظرم این توضیح برای تمام کشورهای جهان سوم میتونه مثل یه نقشه گنچ 

باشه!!، البته به شرطی که به دنبال گنج باشیم!!!
آقای آن یو گفت:

۳ دلیل اصلی داره که شما نمیتونید مثل سنگاپور بشید!!!
۱. ایدئولوژی:

شما ایدئولوژی خاصی دارید و معتقدید، زندگی اصلی بعد از مرگ شروع میشه. 
برای همین این دنیا و زندگی دنیوی را به اندازه کافی جدی نمیگیرید!! و دلتون 
را به جهان بعد از مرگ خوش کردید!! خوب معلومه کسی که این جهان را جدی 
نگیره برای مدیریت و سرآمدی در این جهان هم به اندازه کافی تالش نمیکنه! 
ولی ما اعتقاد داریم، همین دنیا تنها چیزیه که داریم و به همین جهت تمام 

تالشمون را میکنیم تا بهترین دنیا را برای خودمون بسازیم!!
۲. رویکرد:

شما رویکرد متفاوتی نسبت به مسأله ها و مشکالت دارید!!
وقتی ما با یک مشکل مواجه میشویم، مشورت میکنیم. اگر امکان حل اون 

مشکل و مسأله به نفع ما باشه، پیش میریم و تمام تالشمون را میکنیم. ولی 
اگه متوجه بشیم و تو مشاوره ها هم به این نتیجه برسیم که طرف مقابلمون 
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برنده میشه، دیگه مبارزه نمیکنیم!! و میریم با طرف مقابلمون مشکلمون رو 
با مسالمت حل میکنیم! و وقتمون را بیشتر از این صرف جنگیدن با کسی 

که در نهایت برنده خواهد بود، نمیکنیم!! ولی وقتی شما با یک مسأله مواجه 
میشوید، مثل ما مشورت میکنید. اگر به شما گفته بشه که در این مسأله شما 
برنده نخواهید شد و برنده نهایی طرف مقابل شماست، به جای اینکه بروید و با 
طرفتون مشکل را با مسالمت حل کنید، با زور و پول و اعتقاد و نسل در نسل به 
مبارزه با اون طرف می روید!! و برای همین همیشه تعداد مشکالتتون بیشتر از 

تعداد راه حل هاتونه!!!
آقای آن یو گفته بود: نسلی که برای خودش و نسلهای بعد از خودش به جای راه 

حل، مشکالت قدیمی را به ارث بذاره نمی تواند مثل سنگاپور رشد کنه!!!
۳. تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی کشور در دست نظامیان:

آقای آن یو در توضیح سومین دلیل عدم رشد کشورهای جهان سوم گفته:
نظامی ها بر اساس یک خط فکری خاص و بدون انعطاف حرکت میکنن. این 
روش برای جنگ و پاسداری از حریم کشور مناسبه، اما در تصمیم گیری های 

سیاسی و اقتصادی نیازمند خطوط فکری متفاوت و انعطاف پذیری بسیار 
زیادیم. هیچ کشوری را پیدا نمیکنید که سیاست و اقتصاد در دست نظامیان 

  g !!اون کشور باشه، و اون کشور رشد قابل توجهی داشته باشه

مردم معمولی نماز نمیخوانند; آنها فقط گدایی میکنند. 
جرج برنارد شاو
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 حرفهای بحث انگیز یک حجت االسالم
درباره ارتباط علم و دین

رسول جعفریان، عصر ایران

رسول جعفریان معتقد است »جریان ضدعلم در جامعه ما، میخواهد علم را به 
جهت گیری به نفع غرب پیوند بزند و ما را از علم محروم کند در حالی که نتیجه 

آن، اتفاقا شکست ما در برابر همین غرب است«. 
او که خود روحانی و پژوهشگر تاریخ و استاد تاریخ دانشگاه تهران است، این 

سخنان را در یک گفت و گوی زندۀ اینستاگرامی بیان کرد. 
به گزارش عصر ایران استاد تاریخ دانشگاه تهران، عصر سه شنبه ۲۶ فروردین 

۱۳۹۹ در یک گفت و گوی انتقادی زنده به میزبانی انجمن اندیشه و قلم شرکت 
کرد و به بخشی از پرسشهایی که در واکنش به مطالب تازه اش درباره علم و 

تمدن و طب سنتی ارسال شده بود، پاسخ داد. 
از جمله اینکه علم در جامعه ایران، حوزویان و مدیران جمهوری اسالمی چه 

جایگاهی دارد؟ آیا علم جنبه ارزشی و ایدئولوژیک دارد؟ آیا موضوعاتی مانند 
طب اسالمی یا طب سنتی ارزش علمی دارند؟ موضوعاتی که در ماه های اخیر 
دکتر رسول جعفریان به گونه های مختلف درباره آن نوشته و نقد کرده است. 
وی در خصوص این که آیا ما علمی که تولید جهان اسالم باشد داریم یا نه؟ 
گفت: وقتی جهان اسالم، از اواخر دوره اموی و اوائل عباسی، حرکت دانشی و 

تمدنیاش را آغاز کرد، در چارچوب پارادایم یونانی شروع کرد و در واقع آنچه در 
جهان اسالم، در قرون اولیه از دانش اتفاق افتاد، گرچه تازه های زیادی داشت، 

اما در چارچوب پارادایم یونانی و میراث اسطوره ای قدیم بود و در دوره جدید 
هم همین طور است. ما در پارادایم علم در غرب حرکت میکنیم و آنچه داریم، 
در دل این مجموعه علمی است. نه ما که ژاپن و چین نیز همین طور هستند. 
حجت االسالم جعفریان در واکنش به این که آیا از نظر او طب سنتی یکسره 
بر باطل است و هیچ ثمری ندارد؟ گفت: علم قدیم، یک ماهیت واحد دارد و 

طب سنتی، تفاوت زیادی با نجوم قدیم ندارد. فکر نمیکنم این که خوردن برخی 
خوراکیها، به تجربه، میتوانسته سودمند باشد، نام آن را بتوان به معنای مصطلح 

علم گذاشت. 
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مهم این است که وقتی چیزی را علمی میدانید در چارچوب نسبتا دقیقی باشد. 
وقتی برای یک گیاه خاص، گاهی ده تا بیست خاصیت گفته میشود که هم 

برای سر خوب است هم برای پا و هم برای کچلی، معنایش این است که حساب 
و کتاب علمی ندارد. حجم یک کتاب طبی قدیم، تا حد نزدیک به ۹۵ درصد، بلکه 

بیشتر روی مبانی علمی درستی نیست. 
وی اضافه کرد: درباره معیار علمی بودن، علم، نه با دین ارتباطی دارد و نه 

تقسیم به شرقی و غربی میشود. اگر درباره فواید چغندر صحبت کنیم، باید با 
مبانی این طب، که بحث آزمایشگاه و تجزیه و ترکیب آن است، صحبت کنیم. 

اگر امروز شما گفتید عنبر نساء برای کرونا خوب است، اشکال ندارد، یک سال 
آزمایش شود، اگر جواب داد، سلمنا، ما هم قبول داریم. 

جعفریان رک گویی و صراحت را به عنوان ویژگی خود تایید کرد و گفت: راه حل گفتن 
نیاز به مشارکت جمعی تمام دانشمندان دارد، اما اگر شما به مورد خاصی از میراث، 

انتقادی داشته باشید، ایرادی ندارد آن را بگویید و راه حل هم نداشته باشید. گفتن 
اشتباه، اتفاقا مهم تر از راه حل دادن است. استادی داشتیم میگفت، یافتن منشأ 

خطا خیلی مهم است. شما میتوانید بگویید مردم در کدام موارد اشتباه فکر میکنند. 
اگر این اشتباه را نکنند، خود به خود فکر درست را یاد خواهند گرفت. 

استاد تاریخ دانشگاه تهران با اشاره به روند آمدن علم به ایران گفت: از وقتی 
دانش جدید به ایران آمد، عده ای با آن در افتاده و به دفاع از دانش بومی که 

مدعی تسلط بر همه حوزه های علم بود پرداختند. اما قدم به قدم، علم بومی 
عقب نشینی کرد. یک مساله از همه بدتر بود و آن این که، هر بار برای حمله به 
»دانش جدید« به دین تمسک کرده و سعی کرده اند از یک وجه قدسی به اسم 

روایت یا تفسیر دینی یا هرچیز دیگری استفاده کنند. 
جعفریان تصریح کرد: حرف ما این است، بگذارید علم راه خودش را برود دین هم 

راه خودش را. علم جدید مثل طب و ریاضی و نجوم کار خودشان را دارند، و دین 
که آن هم کار خودش را دارد. هر کدام اینها، سنجش گزاره هایشان با ابزارهای 
مستقلی است. نه دین را با تجربه میسنجند، و نه علم جدید را با دین. این که 

کسانی به خطا، در اروپا به اسم علم، به دین حمله کرده اند، امر دیگری است که 
باید حسابش را جدا رسید و بررسی کرد. اما این که اینجا هم به اسم دین، به 

علم لطمه میزنند امر دیگری است. 
استاد تاریخ دانشگاه تهران درباره علت پخش کلیپهای عجیب از روحانیون در 
فضای مجازی که وهن باورهای مذهبی است، گفت: همیشه این مطالب میان 

روحانیون بوده است و گاهی خودشان هم رفتارهایشان را نقد کرده و میکنند اما 
اینها کافی نیست و االن متاسفانه این کلیپها در دایره وسیعی مشکل درست 

کرده است. بسیاری از این کلیپها، به بحثهای علم و دین مربوط میشود و تکلیف 
آنها در این نقطه باید روشن شود. 

وی ادامه داد: این مدت دیدید در باره روغن بنفشه که روایتی هم در باره 
استفاده از آن در مقابله با وبا هست، چه قدر طنز ساخته شد و اسباب 
وهن دین هم شد. در نقد روایات طب اسالمی مطلب زیاد گفته شده و 

غالب عقالی قوم و قم آنها را قبول ندارند، اما همیشه اخباریها و اهل حدیث 
بودند. قشر منبری هم که این کلیپها از آنها در میآید، غالبا در منابر خود 

حدیث میخوانند و اتفاقا آدمهای ساده ای هستند. حتی فکرش را نمیکنند 
که ممکن است مورد تمسخر قرار گیرند. 
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این استاد حوزه در ادامه گفت: نزدیک ترین قشر به این مطالب اهل منبر 
هستند که مردم آنها را به خاطر این مطالب، میپذیرند و آنها هم به طور کلی از 

مطالعه و خواندن کتاب، غافل هستند. یا حدیث میخوانند یا حکایات. 
به اعتقاد او این مشکل از قدیم هم بوده و حاال که این پیام رسانهای تازه 

آمده، این مطالب راحت تر منتشر میشود. البته دیده اید که برخی از شبکه 
های خارجی هم، تعمدی برای نشر اینها دارند و به تدریج سعی دارند، جوانان را 
که دانشجو و تحصیل کرده هستند، از قشر اهل دین جدا کنند. فکر هم نکنید 

اینها اثر ندارد. به مرور اثرش را میگذارد و در وقتی که حساس است، اینها نقش 
خودش را ایفا میکند. اگر اصالح نکنیم، نتیجه طبیعی خودش را خواهد داشت. 

رئیس کتابخانه دانشگاه تهران با اشاره به چهار مفهوم علم که باید آنها را از هم 
تفکیک کرد گفت: یکی علم بخصوص علوم طبیعی و پایه، اساسا ربطی با ایدئولوژی 

ندارد، و دوم حاشیه علم یعنی برداشتها و تفکراتی که دانشمندان علوم طبیعی 
یا متکلمین و فیلسوفان از گزاره های علمی درباره متافیزیک دارند. ممکن است 

فیزیکدانی از مطالعه کهکشانها به وجود خدا برسد و ممکن است نرسد یا متکلمین 
ما مانند غزالی بخواهند گزاره ها و برداشتهایشان از قرآن را با علم تطبیق بدهند 
یا فردی مانند مهندس بازرگان بخواهد برای احکام، فلسفه علمی پیدا کند، اینها 

هیچ کدام علم نیست و جایش هم دانشکده علوم طبیعی نیست. متکلمینی که از 
طبیعیات برای اثبات دین استفاده کردند، ضربات زیادی به دین زدند. 

وی سومین برداشت از علم را مظاهر تکنولوژی دانست که از علم استفاده کرده، 
اما بر اساس خواسته صاحبش آن را جهت داده اند، مانند تکنولوژی ساختمان 
که ممکن است در هلند براساس عیان بودن زندگی خصوصی فرد باشد و در قم 

برای پوشیدگی حداکثری منزل فرد. 
مفهوم چهارم علوم اجتماعی و انسانی هستند که باز یک بخشی از آنها روش و 

تکنیک است و بخش دیگرش را ممکن است جهت گیری ایدئولژیک بدهیم و به 
تعبیر فوکو در تعامل با ساختار قدرت باشد، اما این علم هم ایدئولوژیک نیست اما 

میتوانیم با آن محصوالت ایدئولوژیک تولید کنیم. 
وی ادامه داد: جریان ضدعلم در جامعه ما، میخواهد علم را به جهت گیری به 

نفع غرب پیوند بزند و ما را از علم محروم کند که نتیجه آن، اتفاقا شکست ما 
در برابر همین غرب است. 

از جعفریان سوال شد: وقتی ما خیلی از افراد را میبینیم که سالها مشکالتی 
داشته اند و اطباء جدید نتوانسته اند درمانشان کنند و با طب سنتی درمان شده 

اند، گویای چیست؟
او پاسخ داد: در باره کلیت این که برخی از داروها میتواند در گیاهان دارویی 

باشد، طب جدید هم تردید ندارد. در باره روشهای درمانی هم همین طور. مهم 
این است که شما این را بتوانید اثبات کنید، آن هم به گونه ای که به صورت 

یک »روال« قابل قبول باشد. اما وقتی من کتابی از دوره صفوی یا قبل و بعد از آن 
میبینم که هزاران ادعا در باره درمان گیاهان دارد اما اطمینان دارم که هیچ روش 

علمی برای سنجش در کار نبوده، چه دلیلی وجود دارد آن حرفها را قبول کنم؟
االن روزانه هزاران عمل جراحی مطابق طب جدید در بیمارستانهای دنیا میشود و 

متوسط عمر آدمها در همین کشور ما که زمانی ۴۰ تا ۴۵ بوده حاال به ۷۵ رسیده 
است. آیا طب سنتی این شرایط را عوض کرده است؟ خوب اگر این طور بود، 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  457 

چرا قدیم این هنر را نداشت؟ آیا این اشخاص در قبال این اظهار از نظر علمی و 
آزمایشگاهی مسوولیت پذیر هم هستند؟ البته طب جدید هم حرف آخر نیست 

و خودش بیش از همه به ضعفش آگاه ست که میلیاردی برای تحقیقات، 
هزینه میکند. اما اینجا، یک بچه جوان، دختر و پسر دو تا کتاب میخواند و دم و 

دستگاه طبابت سنتی راه میاندازد. واقعا این تحقیر علم نیست؟
وی در تشریح تفاوت طب سنتی و طب اسالمی گفت: طب اسالمی متکی به 

روایات منسوب به معصومین )ع( است، اما طب سنتی، مبتنی بر کتابهای 
قدیمی در طب مثل تحفه حکیم مومن و دیگر متنهای کهن از آثار ابن سینا و 
دیگران، که مبتنی بر طب و ماده شناسی یونانی یعنی آب و باد و خاک و آتش 

و نظریه طبع است. هر کدام به یک دلیل بی اعتبارند. احادیث اندکی که هست، 
نه از نظر سند درست است ونه متن و محتوای آنها غالبا مورد تأیید نظام علمی 
جدید است. طبیعی است که در حوزه طب، نمیتوان به احادیثی که مشکل سند 

و متن دارند، استناد کرد. 
وی افزود: عالوه بر این که اساسا قبول نداریم که دین در امور پزشکی ـ نه اخالق 

یا مسائل حقوقی آن ـ نظر دارد. طب سنتی را الزم نیست ما نظری بدهیم. دنیا 
مسیر پزشکی دیگری را از چند صد سال قبل انتخاب کرده و طب سنتی را کنار 
گذاشته است. اما روشن است که بخشی از آن، که جنبه آرامش بخش دارد، 

و بخشی را که بتواند ثابت کرد داروهایش از نظر علمی سودمند است، میتوان 
داشت. در واقع، طب جدید و قدیم ندارد، طب یک اساس علمی باید داشته 

باشد. بخشی از آن هم هنوز ناتوان در حل مسائل است و ممکن است در آینده 
نزدیک یا دور مشکالتش را حل کند. 

این استاد تاریخ درباره حدسیات مطرح در باره تغییرات تمدنی در غرب با کرونا 
گفت: من جرأت نمیکنم اظهار نظرهای همه جانبه و بلند پروازانه داشته باشم. 

اما چند توصیه برای خودم و دیگران دارم. یکی این که برخی هول نشوند و 
عجوالنه اظهار نظر نکنند خیلی هم گوش به این رسانه ملی ندهند. البته که 
کرونا حادثه بزرگی بوده، اما این که عده ای منتظرند که تا اوضاع تیره و تار 

میشود بحث ظهور و تغییرات شگرف این چنینی را مطرح میکنند، این را خیلی 
جدی نمیگیرم. به همین سبک، عده ای هستند که سالهاست، فکر میکنند غرب 
در حال انحالل است. اشپنگلر صد و اندی سال قبل از انحطاط غرب گفت و اتفاقا 

جنگهای اول و دوم چنان بالیی سر اروپا آورد که همه فکر کردند آن انحطاط به 
معنای واقعی رخ داده است. به عکس، اوضاع برگشت. مارکسیسم که موعود 

انقالبیون غربی در آلمان و نقاط دیگر بود، شکست خورد و غرب دوباره سرپا 
ایستاد. این واقعیت است، تعریف نیست. از نظر من، خدای متعال، یک قواعد و 
سنت هایی برای انحالل امتها دارد که با تواناییهای آنها و رعایت موازین اخالقی/  

انسانی، متناسب است. 
از نظر دینی میتوانیم بگوییم اینها سبب انحالل و جانشین شدن قوم دیگر 

به جای قوم قبلی است، اما این که االن این طور شده است یا نه محل 
تردید است. با این مطالب، پیشگویی نمیشود کرد. دیدید که خیلیها هم در 

این جور حال و هواها، منتظر ظهور میشوند و مرتب در این باره میگویند. 
وی درباره زیر سوال بردن تواناییهای علم هم گفت: علم نسبت به آن چیزی که باید 

باشد خیلی عقب است، اما نسبت به آن چیزی که بوده، بسیار جلوتر رفته است. 
علم همیشه نیاز به پیشرفت دارد. 
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همچنان بسیاری از مسائل عالم الینحل مانده است. اما تفاوت جهان 
جدید و قدیم در این است که به قول دکتر داوری، حاال در این تمدن 

جدید، علم ریاضی مبناست. 
رهبران سیاسی ما بهتر میدانند که چهل سال است میخواهند یک موشک 

درست کنند که دقیق باشد و میلیاردها هزینه کرده اند تا به این نقطه رسیده 
اند. بقیه علوم هم همین است. آنها بهتر از بقیه میدانند پیشرفت امری هزینه 
بر است و مفت بدست نمیآید. اما عده ای تا یک موتور هواپیمای غربیها خراب 

میشود، فکر میکنند عالم آخر شده و زوال دولت آنها رسیده است. 
اینها خیال خام است. وقتی از کرونای ایرانی صحبت میکنند، موجودی 
نرم و مالیم و لطیف اما بد است، اما کرونای امریکاییها، یک غول بی 

شاخ و دم است که عنقریب آنجا را نابود خواهد کرد. این دفاع از غرب 
فاسد نیست، این دفاع از علم و تحقیق و صداقت است. همه جا مشکل 

دارند و مشکالتی مثل کرونا، نقطه ضعفها را بیشتر روشن میکند. مهم 
حل مشکالت است. و بیفزایم، اگر ما هم کنترل کرده ایم، تا اندازهای که 
حاال اتفاق افتاده، در چارچوب همین نظام پزشکی است که از غرب آمده 

است. طب سنتی و افکار بومی کمکی در این زمینه به ما نکرده، و یک 
نفر هم که رفت کمک کند، دادگاه ویژه او را دستگیر کرد!

البته که غرب هم برای این مشکل، دارو درمانی ندارد. اما سیستم کنترل، حتی 
همین مفهوم قرنطینه، محصول نظام پزشکی مدرن است. 

وی درباره باور کالبد نظام سیاسی و اداری به علوم جدید گفت: جامعه ما، از 
چند قرن پیش تاکنون، در مسیری حرکت کرده و در نزاع میان علم و جهل، اغلب 
جهل را بر دانایی ترجیح داده و بهانه غربزدگی و اینها را آورده است. حداکثر کاری 

که کرده و با منت هم، این که ما البته علم را هم قبول داریم! اما در عمل، به 
طور عمیق به این مطلب باور نداشته است. 

من فقط میتوانم نشانه های بی توجهی به علم را از روی شواهد 
بیان کنم. اما فرض کنید من این کار را هم نکنم، آیا با وضعی که 
داریم، باورتان میشود که ما طرفدار علم هستیم؟ ما در این سی 
چهل سال، میلیون میلیون به دانشجویانمان افزوده ایم، اما هیچ 
به علم بهایی نداده ایم. اگر بگویم نود درصد اینها مدرکی میگیرند 

که جز افزایش حقوق و پرستیژ به هیچ کارشان نمیآید، آیا شما در 
این تردید میکنید؟ صدها هزار دانشجو در علوم انسانی و اجتماعی 
و دینی داریم، که در رساله ها و پایان نامه های خود، گره ی از کار 

علم نمیگشایند، و اال االن ما باید به عرش رسیده بودیم. بنده نه تنها 
معتقدم که نظام اجتماعی و علمی و شناختی ما به علم جدید باور 

ندارد، بلکه معتقدم ضد آن است. 
وی گفت: علوم طبیعی، هیچ ارتباطی با خداشناسی و یا انکار خدا ندارد،. علم، 

علم است، چه خدا را قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. اعتقاد به خدا، 
تغییری در نحوه علم نمیدهد. جالب است بدانیم که آقای مطهری هم در مقاله 

نقش تقوا در علم، تاکید میکند که دانش ربطی به تقوا ندارد. عده ای مرتب 
دوست دارند در این باره فلسفه ببافند و از علم جدید به عنوان علم سکوالر و 

  g .ارتداد مطلق یاد کنند
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آقای حداد! فارسی را پاس بدارید!
 سید زین العابدین صفوی،  فرهیختگان صدای فرزانگان، ۲۸/۲/۹۹

 آقای حداد عادل در نامه ای به رئیس جمهور خواسته است که به دست 
اندرکاران بهداشت فرمان دهد که در گفتار خود واژه های بیگانه ای را که 

همسان فارسی دارند، به کار نبرند. او در کنار نامه اش شماری از آن واژه های 
بیگانه و همسان فارسیشان را نیز فرستاده است. 

من با آقای حداد عادل در این باره بسیار همدل و همسویم و پیشنهاد وی را 
سزاوار پافشاری میدانم. ولی از او انتظار است در پاسداشت دیگر زبان های 

بومی ایرانیان هم _که رو به سوی نابودی دارند - برابر قانون اساسی تالش کند. 
همچنین او بهتر است اندکی هم نگراِن عربی شدن زبان فارسی باشد. نیک 

میدانم که زبان عربی، زبان قرآن ما است و این دو زبان خویشاوند یکدیگر شده 
است. اما فارسی آن اندازه هم بیتوشه وتنگدست نیست که آقای حداد در یک 

نامه نیم برگی، بیش از چهل واژه عربی بنویسد و همسانها و جایگزینهای ساده 
فارسی آنها را پیدا نکند. در اینجا برخی از واژه های عربی آن نامه را با واژه های 

رسای فارسی )#جایگزین( میکنم تاروشن شود که آقای حداد خودش تا چه 
اندازه فارسی را پاس میدارد. 

 جناب حجت االسالم والمسلمین روحانی. 
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران. 

 در دو ماه اخیر)#گذشته( که کشور ما، مثل )#مانند( همه کشورهای جهان، 
گرفتار بیماری ناشی )#برخاسته( از ویروس کرونا شده اهتمام )#تالش( 

جنابعالی )#شما_بزرگوار( و مدیران )#گردانندگان( ارشد )#بلند_پایه( و مسئوالن 
امر)#دست_اندر_کاراِن( سالمت )#بهداشت( در کشور به مقابله )#رویارویی( با 

این بیماری البته )#بی_گمان( درخور تقدیر)#ارج_نهادن( و تشکر )#سپاسگزاری( 
است، لکن )#ولی( فراوانی و تنوع )#گوناگونِی( برنامه های رسانهای در 

باب )#باره( کرونا سبشده )#چنین_پیامدی_دارد( که بسیاری از اصطالحات 
)#کاربردها( و لغات )#واژه های( تخصصی )#کارشناسی( که معادل )#همسان( 
فارسی )#پارسی( هم دارند به همان صورت )#گونه( فرنگی به کار گرفته شود 

که ممکن است )#شاید( در آینده به همین صورت )#گونه( در زبان فارسی رواج 
)#گسترش( یابد و مهمتر از آن، جوازی )#دستاویزی( برای استفاده )#بهره_

گیری( از سایر )#دیگر( لغات )#واژه ها( و اصطالحات خارجی )#بیگانه( محسوب 
شود. )#به_شمار_آید.( به پیوست، فهرستی )#شماری( از این لغات )#واژه_ها( 
و اصطالحات همراه با معادل )#همسان( فارسی آنها تقدیم )#پیشکش( میشود 

تا با دستور جنابعالی )#شما_بزرگوار( به جای لغات )#واژه_های( بیگانه در بیانات 
)#گفتارهای( مسئوالن )#دست_اندر_کاران( و رسانه ها مورد توجه قرار گیرد 

g  .)به_کار_برده_شود#(
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 موقعیت زن در نظام قبیله ای عرب و
 جایگاه زن در ایران

بر گرفته از کتاب »سیمای دو زن« نوشته شادروان سعیدی سیرجانی

داستانهای عاشقانٔه »خسرو و شیرین« و »لیلی و مجنون«، هردو سرودٔه »نظامی 
گنجوی« سراینده ی توانمند ایرانی هستند. منظومٔه »خسرو و شیرین« داستان 

عاشقانه ای است در ایران باستان و یادی است از معشوقٔه در جوانی از کفرفتٔه 
نظامی به نام »آفاق«. به نحوی که در این هشتصد سال کسی نتوانسته مانندش 

را بسراید. و »لیلی و مجنون« داستان دلدادگی دو جوان است در دیار عرب. 
نظامی در آغاز هر دو داستان مدعی است که در اصل داستان تصرفی نکرده است. 
 نظامی ناخوداگاه در »لیلی و مجنون« به ترسیم چهرٔه زن در دیار عرب و در 

»خسرو و شیرین« به نمایاندن چهرٔه زن در ایران باستان پرداخته است. 
لیلی، پروردٔه جامعه ای است که دلبستگی را مقدمٔه انحرافی میپندارد که 
نتیجه اش سقوط حتمی در جهنم وحشتانگیز فحشاست. در این سرزمین 

پاکی و تقوا، بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه عالقه ای رد و بدل کنند. 
اما در دیار شیرین، منعی بر مصاحبت و معاشرت بیآالیش مرد و زن نیست و 

عجبا که در عین آزادی معاشرت، شخصیت دختران، پاسدار عفاف ایشان است. 
دختری سرشناس، یکه و تنها، بر پشت اسب مینشیند و از ناف ارمنستان تا 

قلب تیسفون میتازد و کسی متعرض او نمیشود. 
اما وضع لیلی چنین نیست و جرایمش بسیار. نخست این که زن به دنیا آمده و 
از هر اختیار و انتخابی محروم. گناه دیگرش زیباییست. در نظام قبیله ای، مرگ 
و زندگی او در قبضٔه استبداد مردان است. پدر لیلی مرد مقتدری است که چون 
از تعلق خاطر قیس )مجنون( و دخترش با خبر میشود، در حصار خانه زندانی اش 

میکند و زندان بانش، زن فلکزده ای است به نام مادر که به فرمان شفاعت 
ناپذیر شوهر مجبور است رابطٔه دخترش را با جهان خارج قطع کند. 

اما فضای داستان »خسرو و شیرین« متفاوت است. دنیای شیرین، دنیای بی 
پروایی هاست. شیرین، دستپروردٔه زنی است که به گفتٔه نظامی: »ز مردان 

بیشتر دارد سترگی«. شیرین، دختر ورزشکار نشاط طلب طبیعت دوستی است 
که بر اسبی زمانه گرد برمینشیند و با جماعتی از دختران همسن و سال خود که: 

»ز برقع نیستشان بر روی بندی« و هر یک با فنون سوارکاری و دفاع از خویش 
آشنایی دارند، به چوگان بازی میرود. 

دختری که در چنین محیطی بالیده در مورد طبیعیترین حق مشروع خویش، 
یعنی انتخاب شوهر، گرفتار هیچ مانعی نیست. 

شیرین در کنار عاشق خود خسرو، اسب میتازد، به گردش و تفریح میپردازد، مذاکره میکند، 
شرط و شروط میگذارد و امتیاز میگیرد و در همه حال پاکدامنی خود را پاس میدارد. 

و آن طرف زندگی سراسر تسلیم لیلی است. خالی از هر تالشی. از مکتب خانه 
اش باز میگیرند و در خانه زندانی اش میکنند و به شوهر نادیدٔه نامطبوعی 

میدهندش، بی آنکه اعتراضی بکند. 
g .این تصویری است از موقعیت زن در نظام قبیله ای عرب و جایگاه زن در ایران
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جانورشناسی خواستگار
 علی اکبر سعیدی سیرجانی

خواستگار عبارت است از پسری بی عرضه که مادری فضول شمبول او 
را به مانند کفش سیندرال در دست گرفته و به دنبال سوراخ با سایز 

متناسب خانه به خانه میگرداند. 
خواستگار عبارت است از پسری نرینه که به خاطر توان جنسی باال به 
جنس مخالف گرایش پیدا میکند اما به دلیل توان اجتماعی پایین به 

مادرش رجوع میکند و مادرش به دلیل توان عقلی پایین تر به جای جنده 
برای او دنبال زن میگردد. 

خواستگار عبارت است از پسری دیر فهم که به دنبال دختر آفتاب 
مهتاب ندیده میرود اما نمی فهمد که همین تجربه در آفتاب و مهتاب 

است که یک عمر احساس رضایت از زندگی را تضمین میکند. 
خواستگار عبارت است از پسری خنگول که نمی فهمد با ده دقیقه 

صحبت در مراسم خواستگاری و چند ماه نامزد بازی نسبت به هارمونیک 
هشتم فرکانس گوز دختر هم شناخت پیدا نمی کند چه برسد به رفتار 

درون رختخوابی. 
خواستگار عبارت است از پسری ناتوان که به جای معاشرت طبیعی با 

دختران نیاز به اجرای الگوریتمهای التقاطی مذهبی، سنتی، صدا سیمایی 
و حضور یک هشتم کل فامیل و مراجعه به تقویم سعد و نحس و هفت 

بار استخاره پیدا کرده است. 
خواستگار عبارت است از پسری شاسکول که نمی داند تقاضای ازدواج از دختری 

که دوست دخترش نیست کامال معادل تقاضای سکس کردن از یک غریبه در 
مترو است. حاال هرچند نفر از اقوامش هم در همان واگن نشسته باشند. 

خواستگار عبارت است از پسری گاگول که هنوز دقیقا نفهمیده مجلس 
خواستگاری با یک جلسه بیزنیس هیچ فرقی نمی کند: یک طرف دارد پشتوانه 
مالی و گردش نقدینگی و مهرینگی دیگری را استعالم میگیرد آن طرف دارد از 

گارانتی و خدمات پس از فروش مطمئن میشود. 
خواستگار عبارت است از پسری خر مغز که تصور میکند جمله بی ریخت 

»عروس خوشگلم« که مادرش میگوید هم تضمین سر گرفتن عروسی است هم 
سند خوشگلی عروس هم نشانه محبت قلبی عروس و مادرشوهر به همدیگر. 

خواستگار عبارت است از پسری شوت که وقتی ازش میپرسی: شما قبلن 
دوست دختر هم داشتید نمیفهمه هر جوابی بده مهم نیست، شما از همون 

استفاده میکنید برای رد کردنش. 
خواستگار عبارت است از پسری نامرد که هیچ حالیش نیست ممکنه به خواستگاری 

دوست دختر یکی دیگه اومده باشه یکی دیگه که هنوز داره دنبال کار میگرده. 
خواستگار عبارت است از پسری زمخت و بی مالحظه که حداقل اگه نمی تونه 
دعوت به شام و هماهنگ کردن با خدمه رستوران و استخدام ویولونیست و 
قایم کردن حلقه توی شراب قرمز رو فراهم کنه از یه روش استفاده کنه که 

g .رمانتیک تر از ارسال مادر خپل و خاله چاقش باش
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فاجعه ای ملی که از آن سخن گفته نمی شود
مهدی رباطی،  تحلیل گر بازار سرمایه، ۱۳۹۶

۱. مرداد ۱۳۴۴ نتایج بررسی مهاجرت که توسط سازمان ملل انجام شده بود، 
ایران را از لحاظ مهاجرت اتباع به کشورهای دیگر در ردیف پنج کشور آخر جدول 

نشان می داد )نزدیک به صفر(.
۲. این بررسی ده سال بعد در سال ۱۳۵۴ نیز مجددا انتشار یافت که تغییری در 

رتبه ایران نشان نمی داد و مهاجرت ایرانیان نزدیک به صفر بوده است.
۳. از این آمار ها چنین برمی آید که ایرانیان تمایلی به مهاجرت به کشورهای دیگر نداشتند.

۴. اما این ارقام به شکل ناباورانه ای تغییر کرده است. ایران دیگر در رتبه انتهای 
جدول نیست و برعکس به صدر جدول رسیده است. ایرانیان سومین مردمان در جهان 

هستند که به دنبال مهاجرت هستند.
۵. در بین اتباع کشورهای مختلف، ایرانی ها بیشتر متقاضی برای مهاجرت به 

استرالیا را دارند که ساالنه د ها نفر نیز جان خود را در این راه از دست می دهند.
۶. شــمار جمعیت ایران ۲ برابر شــده، اما میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک به 

۷ میلیون نفر یعنی ۱۴۰ برابر رســیده اســت.
۷. در این بین حجم خروج نخبگان از کشور نیز قابل تامل است. طبق آمار 

صندوق بین المللی پول، ایران از نظر فرار مغز ها در بین ۹۱ کشور جهان مقام اول 
را از آن خود کرده  است.

۸. ساالنه تا ۱۸۰ هزار نفر با تحصیالت عالیه از ایران مهاجرت می کنند.
۹. بنیاد ملی نخبگان ایران اعالم کرد، ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ 
نفر از برترین های آزمون سراسری از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج مهاجرت کرده اند.

۱۰. همچنین هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشت است، ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش 
آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده اند، هم اکنون در 

دانشگاه های آمریکا تحصیل می کنند.
۱۱. طبق آمار صندوق بین المللی پول هم اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک 

ایرانی در آمریکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵ 
کار شناس ارشد، ۴ دکترا و ساالنه ۵۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند.

۱۲. در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۵۰ هزار دانشجو تقاضای خروج از کشور را کرده اند که 
بیشترشان دانشجوی دوره دکترا بودند. همچنین ۶۴ درصد دانش آموزان ایرانی 

مدال آور المپیاد طی ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت کرده اند.
۱۳. حمید گورایی رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار داد که 

دانشمندان رشته سلول های بنیادین ایران هر روز بیشتر از گذشته جذب دیگر 
نقاط جهان می شوند.

۱۴. عباس میالنی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید، فرار مغز ها در چند 
سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است.

۱۵. این ها در حالی است که در کشور تقریبا کالمی درباره این »فاجعه ملی« 
g .سخن گفته نمی شود
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 »ابن هرمه«، حکایتی آشنا
نویسنده:  ناشناس

»ابن هرمه« شاعر مدح سرای حجازی به نزد منصور، خلیفه عباسی آمد، منصور 
وی را عزیز داشت و تکریم کرد و پرسید؛ چیزی از من بخواه! ابن هرمه گفت: به 

کارگزارت در مدینه بنویس که هر گاه مرا مست گرفتند، مرا شالق نزنند!
منصور گفت: باید حد جاری شود، راهی نیست، چیز دیگری بخواه و اصرار کرد. 

اما ابن هرمه بیشتر اصرار کرد!
سرانجام منصور گفت به کارگزار مدینه بنویسند: هر گاه »ابن هرمه« را مست نزد 

تو آورند وی را هشتاد تازیانه بزنید و آورنده اش را صد تازیانه!!
از آن پس ابن هرمه مست در کوچه ها میرفت و کسی از ترس شالق خوردن 

معترضش نمیشد! 
g.این حکایت منو یاد نحوه برخورد با افشا کنندگان مفاسد اقتصادی میندازه
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روایت
محمد قاضی

مرحوم محمد قاضی، مترجم پیشکسوت و بلند آوازه کشورمان در کتاب 
خاطراتش روایت می کند:

در پنجمین سالی که به استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمده بودم، دولت 
وقت تصمیم گرفت برای خانوارها کوپن ارزاق صادر کند. جنگ جهانی به پایان 

رسیده بود اما کمبود ارزاق و فقر در کشور هنوز شدت داشت. من به همراه یک 
کارمند مامور شدم در ناحیه طالقان آمارگیری کنم و لیست ساکنان همه دهات 

را ثبت نمایم. ما دو نفر به همراه یک ژاندارم و یک بلد راه سوار بر دو قاطر به 
عمق کوهستان طالقان رفتیم و از تک تک روستاها آمار جمع آوری کردیم. 

در یک روستا کدخدا طبق وظیفه اش ما را همراهی می نمود. به امامزاده ای 
رسیدیم با بنایی کوچک و گنبدی سبز رنگ که مورد احترام اهالی بود و یک 

چشمه باصفا به صورت دریاچه ای به وسعت صد متر مربع مقابل امامزاده به 
چشم می خورد. مقابل چشمه ایستادیم که دیدم درون آب چشمه ماهی های 
درشت و سرحال شنا می کنند. ماهی کپور آنچنان فراوان بود که ضمن شنا با 

هم برخورد می کردند. 
کدخدا مرد پنجاه ساله دانا و موقری بود، گفت: آقای قاضی، این ماهی ها متعلق به 
این امامزاده هستند و کسی جرات صید آنان را ندارد. چند سال پیش گربه ای قصد 

شکار بچه ماهی ها را داشت که در دم به شکل سنگ درآمد، آنجاست ببینید. 
سنگی را در دامنه کوه و نزدیک چشمه نشان داد که به نظرم چندان شبیه گربه 

نبود. اما کدخدا آنچنان عاقل و چیزفهم بود که حرفش را پذیرفتم. چند نفر 
از اهل ده همراهمان شده بودند که سر تکان دادند و چیزهایی در تائید این 

ماجرای شگفت انگیز گفتند. 
شب ناچار بودیم جایی اتراق کنیم. به دعوت کدخدا به خانه اش رفتیم. سفره 
شام را پهن کردند و در کنار دیسهای معطر برنج شمال، دو ماهی کپور درشت و 
سرخ شده هم گذاشتند. ضمن صرف غذا گفتم: کدخدا ماهی به این لذیذی را 

چطور تهیه می کنید؟ به شمال که دسترسی ندارید. 
به سادگی گفت: ماهی های همان چشمه امامزاده هستند!!!

لقمه غذا در گلویم گیر کرد. شاید یک دو دقیقه کپ کرده بودم. با جرعه ای آب 
لقمه را فرو دادم و سردرگم و وحشتزده نگاهش کردم. 

حال مرا که دید قهقه ای سر داد و مفصل خندید و گفت: نکند داستان سنگ 
شدن و ممنوعیت و اینها را باور کردید؟!!

من از جوانی که مسئول اداره ده شدم اگر چنین داستانی خلق نمی کردم که تا 
به حال مردم ریشه ماهی را از آن چشمه بیرون آورده بودند. یک جوری الزم بود 

بترسند و پنهانی ماهی صید نکنند. 
در چهره کدخدا، روح همه حاکمان مشرق زمین را در طول تاریخ می دیدم. 

مردانی که سوار بر ترس و جهل مردم حکومت کرده بودند و هرگز گامی در راه 
تربیت و آگاهی رعیت برنداشته بودند. حاکمانی که خود کوچکترین اعتقادی به 
g .آنچه می گفتند نداشتند و انسانها را قابل تربیت و آگاهی نمی دانستند
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در معنای آخوند و » گورزاد«
مسعود نقره کار، بر گرفته ازکتاب »زنگی های گود قدرت«

آخوند، واژه ای مغولی ست، که پیدائی اش  را عهد تیموریان دانسته اند، دوره ای 
که صفت آخوند به مثابه عنوانی احترام آمیز برای روحانیون دانشمند به کار 

برده میشد. آخوند معناها شده است و واژگان مترادف بسیاردارد. روحانی، مال، 
روضه خوان، دانشمند، پیشوای دینی، معلم علوم شرعیه، منال، عالم، طالب علوم 
دینیه، مکتب دار کودکان و معلم ُکّتاب نمونه اند. آخوند را برخی کوتاه شدۀ آقا 

خواند، میدانند، آقا به »آ« و خواند به خوند تبدیل شده است، سپس آقاخواند به 
آقاخوند و آقاخوند به آخوند تغییر کرده و آخوند »آقایی که میتواند بخواند« معنا 

شده است. »شاید هم مخففی از آغا+خوندگار، به معنی خداوندگار باشد«. 
درکنار تعاریف واژگانی، آخوند و روحانی و مالی معمم، با شکل و شمایل خاص 
یعنی با عبا و عمامه و ریش و سبیل شارب زده، و غیرمعمم وُمکال و کراواتی و 
غیرکراواتی به دلیل اشتراک درخواستهای دنیوی و اخروی شان صنف آخوند را 

شکل داده اند، صنفی که افرادش از راه تبلیع و ترویج و آموزش مذهب تشیع 
ارتزاق میکنند، افرادی که گفتن درباره فرایض و متعلقات این مذهب حرفه و 
نان دانِی شان است و راه و کالم ایجاد ارتباط با عوام الناس را خوب میدانند. 

این صنف لباس مشترک )یونیفورمی( رسمی نیز برای خود دست و پا کرده 
است، متحدالشکل درعمامه )در رنگها واندازه ها و شکلهای مختلف(، عبا )رنگهای 

مختلف( و نعلین )رنگهای مختلف و بیشتر زرِد شتری(.
آخوندها در فن سخنوری و حرافی مهارت داشته اند، اینان با زبانی عامه فهم 
در توانائی شان بر جذب مردم افزوده اند. برخی از اینان به عنوان آژیتاتورها 

و پروپاگاندیستهای قوی با خدعه و تقیه و توریه و تقلید و انواع دیگر نیرنگها 
حتی اشخاص تحصیلکرده را تحت تاثیر قرار داده اند. آخوندها اغلب مرد 

بوده اند. درگذشته به ندرت زنان طلبه و آخوند وجود داشتند، امروز بر تعداد 
زنان طلبه و آخوند افزوده شده و در سطوح مختلف اجتماعی، به ویژه در سطح 

رسانه ها و نهادها و ارگانهای حکومت اسالمی از طریق تبلیغ و ترویج و آموزش 
و ارشاد مشغوِل کسب و کارند. 

آخوندیسم روش و منش و اتکا به اصولی ست که در آن مذهب تشیع وسیله ی 
کسب و کار و سیاست کردن شده است. فکر و رفتاری که سیاست را به عنوان 

g.....ابزاری برای تامین منافع مالی و معنوی )مذهبی( خود برگزیده است
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مطربی هم شد کار!
اسماعیل خان مهرتاش

زنده یاد استاد اسماعیل خان مهرتاش )متولد 1283 - متوفی 1359( در كودكی 
با کدوی حلوایی و موی اسب و یک سیخ کباب برای خودش کمانچه ای درست 
کرده بود و خانواده چون متوجه استعداد او می شوند، وی را نزد استاد درویش 

خان جهت یادگیری تار می برند. 
همچنین، استاد در جوانی کالس هایی در زمینه فن بیان و تئاتر و هنرپیشگی 
تاسیس می کند، که بعدا به »جامعه بارُبد« معروف شد. مرضیه، ملوک ضرابی، 

عبدالوهاب شهیدی، محمدرضا شجریان، محمد منتشری و ده ها استاد دیگر 
موسیقی از شاگردان او بودند. 

او ۴۵۰ آهنگ فولکلور ساخت که در این زمان هم در ایام نوروز یا شب یلدا 
تلوزیون آن ها را در برنامه ویژه پخش می کند. 

می گویند هر کسی که در این مملکت در موسیقی، تئاتر و هنرپیشگی به جایی 
رسیده است، حتمًا به جامعه باربد سری زده است. جامعه باربد همان تئاتری 
بود در الله زار که مسعود کیمیایی در فیلم معروف گوزن ها از بازیگران تئاتر 

آن استفاده کرد و همچنین صحنه هایی که بهروز وثوقی اعالم برنامه می کرد، 
همان تئاتر جامعه باربد است. 

در سال ۱۳۵۷ در هنگامه انقالب، تئاتر جامعه باربد توسط افراطیون به همراه 
تمامی صفحه های استاد به آتش کشیده شد و به كلی از بین رفت و نابود شد!
این خاطره ای از استاد مهرتاش است، همیشه از آن گله کرده و می گفت: آن 

حادثه، داغی بر دلم گذاشت که سوزش آن هیچ وقت از بین نمی رود!
خاطره تلخ استاد، این است: 

سیگار فروشی در راهروی جامعه باربد بساط می کرد و پاسبان ها می آمدند و 
سیگارهایش را می بردند. یک روز مرد سیگار فروش پیش من آمد که؛ زن و 

بچه دار هستم و خواهش می كنم به پاسبان ها بگویید که شما اجازه داده اید 
من این جا بساط کنم. من هم قبول کردم و به پاسبان ها گفتم این آقا از ابواب 

جمعی ما است و از من اجازه دارد. دیگر کسی مزاحم او نشد و بیست سال با 
همان سیگارفروشی جلوی در تئاتر زندگی اش را اداره کرد. 

سال ها گذشت تا این که انقالب شد و روزی به من خبر دادند كه می خواهند 
تئاتر را آتش بزنند! سریع خودم را رساندم. دیدم که اولین کوکتل مولوتوف را 

همین مرد سیگارفروش پرتاب کرد. 
خیره خیره نگاهش كردم! رو به من كرد و گفت: 

آقا، مطربی هم شد کار؟ برو یک کار دیگر برای خودت پیدا کن!
تمام زندگی ام سوخت! لباس ها، دکورها، صفحه ها و نوارهایی که از موسیقی ملی 
یا موسیقی محلی شهرها و نواحی مختلف ایران جمع کرده بودم! همه چیز سوخت! 

همه چیز نابود شد!
اما همه آن سوختن ها و نابود شدن ها آن قدر روی من اثر نگذاشت که حرف 

gاون آقا!  آقا، مطربی هم شد کار؟
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حکایت آن پادشاه که گوزیدن را ممنوع کرد
نویسنده: ناشناس

در گذشته های دور پادشاهی بیگانه بر سرزمینی مسلط شد. او بد خواه و در 
عین حال زیرک بود. و وزیری داشت ازخودش بسی بد خواه تر و زیرک تر. به 

او امر کرد که راهی بیاب تا بر روح و جان این مردمان مسلط شوم بدون آنکه 
بفهمند واعتراضی بکنند. وزیر تفکری کرد و طوماری بنوشت و به جارچیان داد تا 

در سراسر شهرها و دهات ها بخوانند. قوانین جدید برای اعتقاد به دین قدیم 
وضع کرد و سوادآموزی را غیر قانونی اعالم کرد و مالیاتها را به سه برابر افزایش 

داد. شب زفاف عروس از آن شاه بود و ارزش جان مردمان به اندازه چهارپایان 
کشور همسایه که موطن اصلی شاه بود اعالم شد. هر گونه اعتراض و مخالفت 

با این قوانین مجازات مرگ داشت و در نهایت طبق این قوانین گوزیدن و 
چسیدن هم ممنوع اعالم شد. 

پادشاه گفت: ای وزیر این همه فشار آنان را به شورش وا خواهد داشت. 
وزیر گفت: نگران نباشید اعلیحضرت. به بند گوزیدن دقت نفرمودید. 

همان سوپاپ اطمینانیست که انرژی اعتراضشان را خالی کنند! و همان 
شد که وزیر گفت. 

مردم لب به اعتراض گشودند که: این طبیعی است که پادشاه بخواهد 
مردم رابه دین خودش در آورد! و یا سواد خواندن آنان را بگیرد! همچنین 

افزایش مالیات همیشه مطلوب شاهان بوده! و مالکیت در شب زفاف 
هم رسمی قدیمیست! و بی ارزش بودن جان ما در مقابل جان مردمان 

همسایه هم از وطن پرستی شاه است! اما دیگر منع چسیدن و گوزیدن 
خیلی زور است. این ظلمی آشکار است! و تازه مگر پادشاه می تواند در 
تمام مستراح های این سرزمین نگهبان بگمارد. آنان که باسواد تر بودند 

داد سخن دادند که تازه جانم خالی نمودن باد روده برای سالمت مفید 
است و هیچ قبحی در آن نیست و اینان متحجرانی بیش نیستند که 

سرشان را در تنبان خالیق فرو می کنند. با کلی کیف به خاطر این تفسیر 
علمی و کلمه متحجر سر تکان می دادند و خودشان را روشنفکر می 

نامیدند و گفتند تازه مگر خود شاه نمی گوزد. جک های بسیاری ساختند 
در مورد شاه که از فرط نگوزیدن ترکیده، یا برای کنترل بر روده اش چوب 

پنبه به ماتحتش فرو کرده، یا مثل سگ بو کشان دماغش را به سوراخ 
مردم می چسباند و اینها را برای هم اس ام اس کردند و کلی خندیدند. 

نگهبانان حکومت در سراسر سرزمین پخش شدند تا اجرای قوانین را 
تضمین کنند. هر از چند گاهی بی خبر به مستراح ها یورش می بردند و 

افراد گوزو را دستگیر می کردند و به منکرات می بردند. اما مردم همچنان 
به چسیدن و گوزیدن در خفا ادامه می دادند و این صداهای بویناک 

روده شان را اعتراضی عظیم به حکومت می دانستند! مردم به صحراها 
می رفتند و می گوزیدند. درکوچه های شهر نگاهی به این ور و آنور می 

انداختند و پیفی می دادند. حتی مهمانی های زیر زمینی می گرفتند 
لوبیا می خوردند و گروپ گوز راه مینداختند. 

اما ...  بعد از مدتی دیگر کسی آن ماجرای منع سواد و دین اجباری و عروس 
دزدی و مالیات و  ...  را به خاطر نیاورد و همگان سعی کردند از این آخرین حق 

بدیهی خودشان )گوزیدن( دفاع کنند. و در همین احوال پادشاه و وزیرش در 
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قصر قهقهه سر می دادند که چه زیرکانه مردمان را در بخارات اسیدی خودشان 
غرق کرده و همگان را گوزو کرده اند!!

نخنـــــدیـــــد گریه دار است. 
این وضعیت شبیه وضع كنونی خودمان است در حالی كه تمام ثروت مالی و معنوی 

مملكت را به تاراج می برند، اكثر مردم به دنبال اینند كه یه جا در خفا بی حجاب 
باشند یا با معشوقه خود خلوت كنند و یا در خفا مشروب بنوشند و بدین وسیله به 

g ... وضع موجود اعتراض كنند غافل از آنكه
 

اسالم بر سه دگم یا جزم استوار است. نخست این که پیامبر اسالم 
خاتم االنبیاست. دوم این که حقایقی که پیامبر آورده است غایت 
حقایق اند و حقیقت دیگری جز آن ها وجود ندارد. سرانجام این که 
انسان حق ندارد در این حقایق دخل و تصرفی کند. وظیفۀ او اطاعت 
و عمل است. اگر با این منطق به جلو رویم می توانیم بگوئیم خدا 

هم دیگر حرفی برای گفتن ندارد چرا که همه چیز را به آخرین پیامبر 
منتقل کرده است. 

ادونیس

برای داشتن اصول اخالق شما مذهب الزم ندارید. اگر نمیتوانید درست را 
از غلط تشخیص دهی شما احساس همدلی ندارید نه مذهب. 

ناشناس

 اگر قرار بود در جامعه ای زندگی کنم که  دو شهر داشت   و بر سر دروازه 
ی یکی نوشته بود خدا و در شهر دیگر بر سر دروازه اش نوشته بود 

قانون  بی شک من در شهر قانون اقامت می گزیدم زیرا در شهری که 
خداشناسان زندگی می کنند دیگر جایی برای قانون نمی ماند!

  کنفوسیوس 

آنچه ما را به نابودی می کشاند کسانی هستند که برای انجام دادِن 
کاری که ذاتًا نادرست است صادقانه، متعهدانه و با تماِم وجود، 

تالش می کنند!
ادوارد دمینگ
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جدائی زن ومرد در جوامع استبداد
ناشناس

در مقدمه کتاب ضیافت افالطون که در زمان رییس جمهوری خاتمی به چاپ 
رسیده بود متنی وجود داشت که در چاپهای بعدی از روی این کتاب حذف شد. 

پاراگرافی از این مقدمه را در اینجا قرار می دهم:
»در جوامع استبدادی همیشه زن و مرد از هم جدا می شوند تا مرد ها و زن ها 

چیزی که بینشان جریان داشته باشد، شهوت بیمار گونه ناشی از توهم شناخت 
از هم باشد، تا هیچ زنی و مردی زیبایی و زشتی واقعی را نتواند تشخیص بدهد و 
زن ها و مرد ها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگیز بودن توجه داشته باشند و 

بس، نه چیز دیگری. چرا؟
چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و 

زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که 
تشکیل می دهند بر دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت 

می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، 
چرا که آزاد پرورش می یابند.«

وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را مردان 
همیشه مرد میمانند و زنان همیشه زن و آنگاه هر روز نه روز »زن« و نه روز 

g .مرد« که روز »انسان« است«

h h h h h  h h h h h   
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حکایت االغ و االغ دار
برگرفته از کتاب کشکول آیت اهلل طبسی

در روزگاری که هنوز پای ماشین به زندگی ایرانیان باز نشده بود، مردم جهت 
حمل مصالح ساختمانی از االغ استفاده می کردند، و جماعتی را که این شغل را 

پیشه خود کرده بودند، االغدار می نامیدند. 
در میان این صنف، شخصی بود بنام عباس گچی که صاحب بیشترین االغ بود، و 

برای خودش صاحب اسم و رسمی بود!
عباس گچی آدم خوش مشرب و مردم داری بود، و همه او را بخاطر درست 

کاریش دوست داشتند و با وجودیکه مشروب زیاد می خورد، و همیشه به دنبال 
االغ هایش در حال جابجایی مصالح، با صدای دلنشینش آواز هم می خواند، با 

اینحال مردم کاری به مشروب خواری او نداشتند. 
دست برقضا بعد از مدتی ورشکست می شود، و از مال دنیا هیچ چیز برایش 
باقی نمی ماند و مجبور به فروش االغ هایش می شود و محل زندگی خود را 

ترک نموده و عازم سفری بدون مقصد، با جیب خالی و بدون هیچ امیدی، سر به 
بیابان می گذارد. 

پس از طی یکی دو روز پیاده روی، تشنه و گرسنه به شهر کوچکی می رسد و 
بخاطر اینکه جایی نداشته، وارد مسجد جامع شهر می شود و در گوشه ای می 

نشیند، و تا چند روز توسط خادم مسجد پذیرایی مختصری می شود. کم کم 
وارد صف نماز جماعت شده، ساکن مسجد می شود، و در این مدت به خطبه 

های مالی مسجد گوش داده و از کتاب های مذهبی مسجد جهت کسب دانش 
مذهبی استفاده می کند، و خیلی زود در دل مردم جا باز می کند! پس از مدتی 

مالی مسجد فوت نموده، و مردم او را به عنوان جانشین مالی فوت شده به امام 
جماعت مسجد انتخاب می کنند!

روزگار بدین منوال می گذرد، و بعد از چهار - پنج سال، گذر یکی از همشهری های 
او به همان شهر می افتد، و برای ادای نماز، عازم مسجد جامع می شود، و به 

صدای دلنشین موعظه و تالوت قرآن توسط مالی مسجد گوش می دهد، و شک 
میکند که آیا این، همان عباس گچی است؟!

پس از نماز، سراغ امام جماعت رفته، و ضمن سالم و احوال پرسی می گوید: 
حاج آقا! شما شباهت بسیار زیادی به یکی از آشنایان سابق من دارید به اسم 

عباس گچی. 
مالی مربوطه پاسخ می دهد: من همان عباس گچی هستم، که می گویی!

شخص می گوید: آخر چطور می شود که یک آدم عرق خور، که همیشه کارش 
پشت سر االغ ها و آواز خواندن بود، کارش به اینجا برسد که به یک مرد خدا! و 

روحانی! تبدیل شود؟!
این یک معجزه ی الهی است!!!!

عباس گچی می گوید: زیاد شلوغش نکن، و هندوانه زیر بغل من نگذار. من هیچ 
فرقی نکرده ام، و همان عباس گچی هستم. تنها فرقی که پیش آمده، جابجایی 

من و االغ هاست. قبال من پشت سر االغ ها بودم، حاال االغ ها پشت سر من 
g!!!هستن. همین
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ذهن گرسنه بچه ها
نویسنده: ناشناس

یه معلم خیلی خوب داشتیم که از خوش اخالق ترین های عالم بود. اواخر 
دوره ی خدمتش بود و حسابی آروم و متین و دوست داشتنی، جوری که ما 
با همه ی بچگیمون هرگز نمیخواستیم ناراحتیشو ببینیم و همه ساکت مى 

نشستیم و با ولع به حرفاش گوش میکردیم. 
همیشه میگفت: هر سوالی دارید بپرسید. بلد نباشم هم میرم مطالعه میکنم 

میام بهتون میگم. 
رسیدیم به قضیه ی درمانگاهی که در زمان زكریاى رازى میخواستند بسازند. 
زکریای رازی گفته بوده كه چهار تا تیکه گوشت بیارید و ببرید در چهار نقطه 

شهر بگذارید، هر جا كه دیرتر فاسد شد همونجا درمونگاه رو درست کنید. 
بعد سواالی ما از آقا معلم شروع شد: 

س- سگا گوشتا رو نخوردن؟
ج - نه حتما کسی مواظب بوده. نمیدونم. 

س- دزدا گوشتا رو نبردن؟
ج - نمیدونم شاید کسی مواظب بوده. 

س- گوشتا رو كه برا فاسد شدن گذاشتن، اسراف نبود؟
ج - برای ساختن درمانگاه، چهار تیکه گوشت ایرادی نداره كه فاسد بشه. 

س- اگه دو تا از گوشتا سالم مونده باشن، کجا درمونگاه رو میسازن؟
ج - سوال خوبی بود حتما صبر میکنن ببینند کدوم تیكه گوشت زودتر فاسد 

میشه. 
س- اون گوشته که سالم موند رو آخرش میخورند؟

ج - نمیدونم پسرجان حتما میخوردن دیگه. 
 س- گوشتا  ... 

اینجا بود که دیگه معلم از جاش پاشد. یه کم عصبانی و ناراحت راه رفت تو کالس و چند 
بار رفت بیرون و اومد تو یه کم كه آروم شد نشست و گفت: من امسال دوره ی خدمتم 
تموم میشه به آخر عمرم هم زیاد نمونده ولی دلم میسوزه واسه مملکتم که ذهن بچه 

های کوچیکش، گرسنه است. همش نگران گوشته هستند ولی یکی نپرسید درمانگاه 
چى شد؟ ساخته شد؟ نشد؟ اصال چطور درمانگاه میسازن؟ معلومه تو ذهنایی که فقر و 

گرسنگی پر شده، جایی واسه ساختن و رشد و آینده ی وطن نمیمونه. 
زودتر از اینکه زنگ بخوره سرش رو گذاشت روی دستاش و گفت آروم برید 

تو حیاط. ولى ما نرفتیم. البته خیلی نمی فهمیدیم چی گفت و چی شد. فقط 
g .اونقدر نشستیم ساکت و معلم رو نگاه کردیم، تا زنگ خورد
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 وقتی که من از اتاق خواب زن همسایه
 به معراج رفتم 

نویسنده: ناشناس

خانه ما دو تا درب داشت، از آن خانه هایی بود که وسط یک باغ واقع شده بود 
و دو طرفش حیاط داشت، درب اصلی خانه به خیابان اصلی شهر باز می شد 

و درب پشتی که در انتهای حیاط پشتی بود به کوچه بن بستی باز می شد که 
فقط دو درب در آن کوچه بود، یکی خانه ما بود ودیگری خانه ای که متعلق به 

پدربزرگ شهرام، یکی دوستانم بود. پدر بزرگش مرده بود و دوسالی می شد که 
کسی در آن خانه زندگی نمی کرد و خانه در شرف نابود شدن بود. اسم کوچه 

پشتی، کوچه شهید بهرام وحیدی بود، اسم برادر شهرام، بهرام وحیدی بود که 
قبل از انتقالب کشته شده بود. 

در انتهای آن حیاط پشتی و چسبیده به درب خروجی خانه، ما یک انباری بزرگ 
داشتیم که در آن همه چیز انبار می شد، از پیاز گرفته تا وسایل شکار. من روی 

پشت بام آن انباری، یک پاتوق محرمانه برای خودم برپا کرده بودم. اسمش را 
گذاشته بودم مخفی گاه محرمانه. چادر شکار پدرم را از انباری برداشته بودم و 

آنرا وسط پشت بام برپا کرده بودم. من که تازه کالس اول راهنمایی را تمام کرده 
بودم، از شروع تابستان، تمام وقتم را آنجا می گذراندم. فالکس بزرگ را نیز 

از انباری آورده بودم، هر روز صبح از فریزر یک ظرف بزرگ یخ بر می داشتم و 
فالکس را پر از میوه می کردم و به مخفیگاه محرمانه خودم می رفتم. 

 نه اینکه پدر و مادرم از آن بی خبر باشند، آنها می دانستند که من روی پشت 
بام انباری برای خودم بساط درست کرده ام، اما آن انباری، هیچ راه پله ای 

نداشت، حیاط پشتی هم نردبانی نبود، این هنر من بود که با آویزان شدن به 
چارچوب پنجره انباری به باالی پشت بامش می رفتم. بعد با طناب فالکس یخ 

و دیگر وسایلم را می کشیدم باال. لذا مخفی گاه من، علی رغم اینکه جایش 
مشخص بود، اما برای بقیه غیر قابل دست یافتن بود. 

من می دانستم که کسی آنجا پیدایش نمی شود. تازه با مطالعه کردن آشنا شده 
بودم، تالش می کردم آنجا کتاب هایی که کتابخانه پدرم را یواشکی بخوانم، از 

کتاب های رساله گرفته تا رمان هایی که با خواندن آنها، روح من به پرواز در می 
آمد. چند تا رمان پیدا کرده بودم که ترجمه ای از رمان های آمریکا التین بود، با 

خواندن هر کدام از آنها، بر روی پشت بام قدم می زدم وخودم را در قالب شخصیت 
اصلی آن رمان قرار می دادم و با رویا، زندگی شیرینی برای خودم بر پا کرده بودم. 

یک روز که باالی انباری مشغول خواندم آن کتاب ها بودم، متوجه صدایی در کوچه 
بن بستی شدم که درب پشتی خانه ما به آن باز می شد، پدر شهرام را دیدم که 
به همراه یک آخوند جوان وارد کوچه شده اند و بعد درب خانه را باز کرد و شروع 

کرد به نشان دادن خانه به آن آخوند. من آن آخوند را بار اولی بود که در شهر می 
دیدم، بعد از چند دقیه پدر شهرام و آن آخوند خانه را ترک کردند، اما وقتی پدر 
شهرام درب خانه شان را قفل کرد، کلید را به آخوند داد. من حدس زدم که پدر 

شهرام این خانه کوچک دو خوابه را به این آخوند اجاره داده است. 
سر شام، حدس خودم را به پدرم گفتم و پدرم بعد از شام، به پدر شهرام که 

دوست خودش بود به بهانه احوال پرسی زنگ زد و پدر شهرام نیز به او گفت که 
خانه را اجاره داده است. چند روز بعد دیدم آخوند با یک وانت وسایل وارد کوچه 
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پشتی شد و دو نفر به او کمک می کردند تا وسایلش را در به داخل خانه ببرد. وقتی 
به پدرم گفتم این آخوند دارد اسباب کشی می کند، به مادرم گفت که غذا آماده 
کند و چند ساعت بعد، من و پدرم به همراه چند قابلمه غذا به درب خانه همسایه 

جدیدمان رفتیم. ما را به داخل خانه دعوت کرد و من تازه فهمیدم اسمش آقای نجف 
آبادی است. برای ما تعریف کرد که تازه به شهر ما وارد شده است، قرار است امام 

جماعت اداره بنیاد شهید شهر ما شود و آنطوری که خودش می گفت، قرار بود فردا 
اهل بیتش )!( از اصفهان نیز به او ملحق شوند. چند روز بعد، من از پشت بام دیدم 

که آقای نجف آبادی به همراه یک خانم جوان خانه را ترک کردند و این اولین باری 
بود که من همسر آقای نجف آبادی را می دیدم. 

چند روز بعد، من در مخفی گاه خودم، داشتم کتاب می خواندم که برای اولین 
بار صدای سر و صدای شستن لباس شنیدم، به آرامی به لبه پشت بام رفتم 
و داخل خانه آقای نجب آبادی را نگاه کردم، خانم نجف آبادی، بدون حجاب 

مشغول شستن لباس بود، یک پیرهن آستین کوتاه تنش بود و یک دامن بلند، 
پیراهنش تا نیمه خیس شده بود و به تنش چسبیده بود. 

من طوری روی پشت بام دراز کشیدم که تنها سرم نزدیک لبه پشت بام 
بود، دستم را زیر چانه گذاشتم و مشغول نگاه کردن به او شدم، غرق 

تماشا بودم که به یکباره همسر آقای نجبف آبادی سرش را به طرف 
آسمان گرفت تا موهایش را که جلوی صورتش آمده بود، جمع کند و 
اینجا بود که با من چشم در چشم شد، آنقدر شوکه شدم که فقط او 
را نگاه می کردم و حتی تالش نمی کردم خودم را کنار بکشم! او جیغ 

کوتاهی زد که من به خود آمدم، خودم را کنار کشیدم و به وسط پشت 
بام، جایی که چادرم در آنجا بود، خزیدم و خودم را زیر چادر مخفی کردم. 

خیلی وحشت زده بودم، با خودم فکر می کردم اگر همسر آقای نجف آبادی به 
شوهرش بگوید، بد اتفاقی در انتظار من خواهد بود. بعد از چند دقیقه به آرامی 

به لبه پشت بام رفتم، برای لحظه ای نگاه کردم، باور نمی کردم که چه دارم 
می بینم، خانم نجف ابادی اینبار پیراهن به تن نداشت، باالتنه اش لخت بود و 

داشت لباس می شست، مرا که دید با دست اشاره کرد که پیش او بروم، من از 
لبه پشت بام انباری به آرامی به داخل حیاط آنها آویزان شدم. ؛ اینگونه بود که 

اولین رابطه جنسی در زندگیم را تجربه کردم. 
برای مدتها، هر روز صبح من به بهانه پایگاه مخفیم، به باالی انباری می رفتم و 
بعد خودم را به خانه آقای نجف ابادی می رساندم، زنش می گفت که شوهرش 

ناتوان از سکس است و او نیز به ناچار به من روی آورده است. اسم همسر 
آقای نجفی معصومه بود. بعد از مدتی او برای من شده بود مصی جون. 

یک روز صبح زود، مادرم، مرا از خواب بیدار کردند و گفت برای مراسم ختم یکی 
از اقوام پدر و مادرم می خواهند به شهر نزدیک بروند و من تا شب در خانه تنها 
هستم و به من پول داد که برای خودم نهار بخرم. هنوز یک ساعتی از تنها شدنم 

در خانه نمی گذشت که من پنج نفر دیگر از بچه های محله داشتیم در حیاط 
گل کوچک بازی می کردیم، کاری که مادرم از آن متنفربود، چون اتاق پذیرایی 

خانه، یک پنجره بزرگ قدی داشت و این پنجره شیشه های رنگی مشجری داشت 
که هارمونی قشنگی درست کرده بودند، و آخرین باری که ما گل کوچک بازی 
کرده بودیم، یکی از شیشه ها را شکسته بودیم، پدرم مجبور شده بود تمام 

شیشه فروشی های شهر را زیر و رو کند، تا یک شیشه، شبیه آن بیابد. 
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پدرم با من عهد کرده بود اکر که یکبار دیگر در داخل خانه با توپ بازی کنم، 
مرا بشدت تنبیه خواهد کرد، اما من که از تنبیه نمی ترسیدم. یک ساعتی 

که بازی کردیم، همه خسته شدیم و من به بچه ها گفتم برویم داخل، 
شربت برایتان درست کنم، مشغول درست کردن شربت بودم که صدای 

شکستن تعداد زیادی شیشه شنیدم، تنگ شربت را روی کابینت گذاشتم و 
به اتاق پذیرایی دویدم، شهرام توپ را شوت کرده بود به سمت بوفه و کوزه 
عتیقه یادگار پدربزرگم شکسته بود، من نفسم از ترس باال نمی آمد، بچه ها 
به هم نگاه کردند و مثل برق و باد غیبشان زد. تازه داشتم فکر می کردم چه 
اتفاقی افتاده که خودم را تک و تنها در اتاق پذیرایی دیدم، در حالی که بوفه 

خانه و کوزه عتیقه پدربزرگم شکسته بود. 
آن کوزه را پدربزرگ پدربزرگ من، زمانی که در کربال بوده، خریده بود و می گفتند 
همان شب امام حسین به خواب او آمده بوده است، از آن کوزه آب خورده بوده 
روز بعد که دختر بیمارش از آن کوزه آب خورده بود، فورا حالش خوب شده بود. 
این کوزه از آن زمان، تبدیل به چیزی مقدس شده بود. وقتی کسی خیلی حالش بد 
می شد، آب در آن کوزه می ریختن و کمی به بیمار می داند، البته خیلی از اوقات 

مثمر ثمر واقع می شد و بیمار بهبود پیدا می کرد. می گفتند این کوزه چند بار 
زمین خورده، اما به شکلی معجزه وار، سالم مانده است. 

رفتم چسب دو قلو را از وسایل پدرم پیدا کردم و تالش می کردم کوزه ای که 
تکه تکه شده بود را با چسب بچسبانم، نمی دانم چقدر زمان برد، وسط چسباندن 

آن بودم که صدای پارک کردن ماشین پدرم در گاراژ را شنیدم، وحشت زده به 
حیاط پشتی دویدم، از انباری باال رفتم و خودم را به پشت بام انباری رساندم، 

می ترسیدم که آقای نجف آبادی خانه باشد، سنگی کوچک را به داخل خانه آنها 
انداختم، همیشه نشانه ارتباط ما این بود، معصی با موهای بلندش وارد حیاط 

شد و با دست اشاره کرد که به حیاط آنها بروم. آنقدر استرس داشتم که موقع 
پایین رفتن، دستم سر خورد و از باالی پشت بام به پایین پرت شدم، پایم 

حسابی درد می کرد، وقتی معصومه به کمک من آمد، بغض امان مرا برید، گریه 
ام گرفت و برای معصومه تعریف کردم که این کوزه، نسل اندر نسل به ما ارث 

رسیده است و پدرم مرا به خاطر شکستن آن خواهد کشت. 
معصومه فقط چند سالی از من بزرگتر بود، اما مثل یک مادر، سعی کرد مرا آرام 
کند، مرا به اتاق خوابشان برد و برایم آب قند درست کرد، بلکه کمی آرام شوم، 
وسط های خوردن آب قند بودم که صدای باز شدن درب حیاط آمد و معصومه 

با لهجه ترکیش گفت ددم یاندی، حاجی آمد. دیگر فرصت فرار کردن نبود، 
معصومه سریع دست به کار شد و مرا داخل یک کمد در اتاقی که اتاق خودشان 
نبود، پنهان کرد. توی کمد به آن بزرگی پر بود از رختخواب و تشک، و من صدای 

حرف زدن حاجی را با زنش می شنیدم. 
وحشت تمام وجودم را فراگرفته بود، اما می دانستم اگر صدایم بیرون بیاید، 

ممکن است کشته شوم، به آرامی گریه می کردم، آرزو می کردم ای کاش خانه 
خودمان مانده بودم و از پدرم کتک می خوردم، نمی دانم چقدرر طول کشید 

بود که من خوابم برد، نیمه های شب بود که از صدای زنگ تلفن بیدار شدم، 
چشمانم را مالیدم و تازه یادم آمد که کجا جا هستم! صدای حاج آقای آخوند 

می آمد که به تلفن جواب می داد و مرتب می گفت یا اهلل، یا اهلل. تلفنش که 
تمام شد صدای معصی را شنیدم که از پرسید چه شده است؟ چرا این ساعت 
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زنگ صبح زده اند به خانه؟ حاج آقا آهی کشید و گفت موضوع محرمانه و فوری 
بود که به اینجا زنگ زده اند، بعد به زنش گفت که دیروز عملیات بود حدود 
بیست نفر از بچه های شهر، شهید شده اند، پسر امام جمعه هم بین آنها 

است، پیکر شهدا را سپاه فرستاده، تا یکی دو روز دیگر پیکر شهدا می رسد 
اینجا، باید امروز صبح زود بروم سر کار، مقدمات کار را آماده کنم، قرار شده من 

به امام جمعه موضوع شهادت پسرش را بگویم. 
بعد از چند دقیقه صدای حاجی می آمد که به زنش گفت که می خواهد 

به حمام برود. تازه صدای شرشر آب به گوش می رسید و بعد صدای 
حاجی که صبحانه اش را خورد و بعد، صدای او که با زنش خداحافظی می 
کرد. وقتی حاجی خانه را ترک کرد، معصی آمد و در کمد را باز کرد، به من 
گفت فوری فرار کن، مادر بیچاره ات تا االن خودش را کشته است، هوا 
دیگر روشن بود که من از اتاق، وارد حیاط خانه معصی شدم، به آرامی 
و دقت به دیوار آویزان شدم و بعد از لحظه روی پشت بام انباری خانه 

خودمان بودم. 
به آرامی به زیر چادر خزیدم، اما دیدم همه وسایل من به هم ریخته است، 
تعجبی هم نداشت، تقریبا صبح شده بود و من غیبم زده بود، به آرامی به 

ساختمان اصلی خانه نگاه کردم و دیدم که چراغ ها هنوز روشن است، مفهومش 
این بود که خانواده من دیشب را اصالم نخوابیده بودند. آرام از پشت بام انباری 

پایین رفتم و نزدیک ساختمان شدم، صدای گریه مادرم می آمد، دلم می 
خواست فوری داخل بروم، اما می دانستم عالوه بر شکستن کوزه، باید درباره 

غیبت خودم تا نزدیک سحر، توضیح بدهم. 
داشتم به این فکر می کردم که چه داستانی باید سر هم کنم، که ناگاه یکی 

از پشت بغلم کرد، و من بدون اینکه ببینم آن کیست، آغوش پدرم را شناختم. 
پدرم فریاد زد و مادرم را صدا کرد، هم دور من ریختند و مرا در غرق بوسه کردند، 

هنوز بوسه ها تمام نشده بود که پدرم گوشم را کشید، و گفت توله سگ، تا 
حاال کدام قبری بودی!؟

من که تاهمین چند لحظه پیش غرق بوسه بودم، به ناگاه خودم را در معرض 
تنبیه وحشتناکی دیدم، شوک زده بودم و فکر می کنم به خاطر آن شوک، به 
صورت ناخودآگاه شروع کردم به دروغ گفتن. عموی کوچکم آمد، مرا از دست 

پدرم کشید و گفت بگذارید ببینم این بچه کجا بوده است، اما پدرم مرا رها 
نکرد، یک سیلی به من زد گفت بگو کدام قبری بوده ای؟

من که فرصت دروغ ساختن نیافته بودم، گفتم من باالی پشت بام انباری بودم، 
پدرم گفت دروغ نگو، آنجا نبودی،ما آنجا را چک کردیم، پدرسگ، راستش را بگو 

کجا بوده ای؟
من می دانستم که اگر قبول کنم جای دیگری غیر از باالی پشت بام بوده 

ام، باالخره مجبور می شوم راستش را بگویم و رابطه ام با معصی فاش می 
شود، بدون ذره ای تردید، صدایم را صاف کردم، اشک هایم را پاک کردم و 
گفتم اگر بگویم کجا بوده ام، شما ها تا صبح گریه می کنید، بعد در حالی 
که گریه می کردم، گفتم من روی پشت بام بودم که عمو آمد و چادر مرا 

بررسی کرد اما عمو نمی توانست مرا ببیند، این را که گفتم، آنها برای لحظه 
ای شوکه شدند و سکوت کردند. 
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می دانستم که جز عمو کسی نمی توانست از ساختمان انباری آویزان شود و 
بیایید و چادر مرا چک کند. برای لحظه ای، همه شوکه شدند، پدرم با تعجب 

پرسید چطور عمویت نتوانست تو را بیند؟ من در حالی که گریه ام تشدید شده 
بود، گفتم خواست خدا بوده، شما ها نمی فهمید، شما ها نمی فهمید وقتی 

نبودید چه اتفاقی برای من افتاد و بعد شروع کردم با آب و تاب به تعریف 
داستانی که همان لحظه ساخته بودم. 

»گفتم من خودم کوزه آقای بزرگ را شکسته ام، وقتی کوزه شکست، من از 
ترس و از ناراحتی، به باالی پشت بام انباری رفتم، می خواستم خودم را از آنجا 

به پایین بیاندازم و خود کشی کنم، اما قبلش گفتم آخرین نماز زندگیم را 
بخوانم. نمی دانم چه شد که سر نماز خوابم برد، ناگاه، یک آقایی با لباس عربی 

به خواب من آمد و گفت چرا گریه می کنی پسرم؟ برایش توضیح دادم که کوزه 
را شکسته ام، او گفت من از آن کوزه آن بار آب خوردم، اینبار نیز خواست من 
بود که آن بشکند، تو وسیله بودی. من گفتم شما کی هستی؟ گفت من امام 

حسینم، من پایش را بوسیدم و گفتم آقا، من همیشه غالم و نوکر شما هستم، 
شما می فرمایید خواست شما بوده، اما پدر و مادرم مرا تنبیه خواهند کرد، من 

چه کار کنم؟ امام حسین پیشانی مرا بوسید، گفت با من بیا، مرا سوار یک اسب 
سفید کرد و مرا به آسمان برد و از آنجا به من یک ماشین سفید پر از جنازه را 
به من نشان داد و گفت، اینها سربازان من هستند، برو به پدرت بگو، خواست 

من بوده که این کوزه بشکند، نشانه اش هم این که با تو به خانه آقای حجتی 
امام جمعه شهر برود، به آقای حجتی بگوید امام حسین سالم رسانید و گفت 

خوب پسری تربیت کردی، اما از این به بعد قرار است در خدمت من باشد.« 
پدر و مادر و عمویم به هم نگاه می کردند، نمی دانستند چه بگویند، مادرم 
زبانش بند آمده بود، گفت من سر نماز دیشب بچه ام را به آقا امام حسین 
سپردم، وقتی امام حسین را به مادرش قسم دادم، ته دلم خالی شد، همان 
موقع فهمیدم پسرم در امان آقا امام حسین است. بعد به پدرم گفت ببین 

صورت بچه ام چه سفید شده است. 
راست می گفت مادرم، از زمان شکستن کوزه دوازه ساعتی می شد که من زیر 

استرس بودم، نفسم به زحمت باال می آمد و چند ساعت ترس ممتد، رنگ چهره 
ام را عوض کرده بود. 

پدرم سکوت کرده بود و به آرامی اشک می ریخت، اما عمویم از شدت گریه به 
هق هق افتاده بود. پدرم هیچ نگفت، دست مرا گرفت و با عمویم سوار پاترول 

او شدیم، به آرامی به سوی خانه امام جمعه رفتیم، امام جمعه با زن عمویم 
نسبت دوری داشت، عمویم در زد و گفت با آقای نجفی، کار واجب دارد. ما را به 

داخل بردند و امام جمعه با لباس راحتی خانه، ما را در اتاق کارش پذیرفت. 
عمو، در حالی که مرا در آغوش کشیده بود و اشک می ریخت به آقای نجفی 

گفت، آقا، این بچه برای شما یک پیغامی دارد، رو به من کرد و گفت به حاج آقا 
بگو کی به تو چه گفته است. من که گلویم از شدت هیجان خشک شده بود، 

به آرامی رو به امام جمعه کردم و گفتم: آقا امام حسین فرمودند، خوب پسری 
تربیت کردی، اما قرار است دیگر خدمت ما باشد، این امام جمعه بود که به هق 

هق افتاده بود و گریه می کرد. 
وقتی به خانه برگشتیم، من به اتاقم رفتم و خوابیدم، اما از صدای بلند گوی 

ماشین بنیاد شهید بیدار شدم که داشت خبر شهادت پسر امام جمعه و بیست نفر 
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دیگر را در خیابان ها اعالم می کرد، اما من خیلی خسته بودم، باز به خواب رفتم، 
طرف های ظهر بود که مادرم مرا بیدار کرد، گفت لباس های دیشبت کو، من به 

داخل رخت چرک ها اشاره کردم و گفتم انها را داخل آن سبد انداخته ام. مادرم آنرا 
برداشت و از اتاق خارج شد، ناگاه صدای شیون و داد و فریاد بود که از اتاق پذیرایی 

شنیدم. آرام درب را باز کردم و به داخل سالن اصلی خانه رفتم، آقای حجتی، امام 
جمعه را دیدم که در اتاق پذیرایی روی زمین نشسته بود و خانه ما پر بود از آدم. 

تا من داخل اتاق شدم، همه جلوی پای من بلند شدند و صلوات فرستادند، من فقط 
g!یادم است که صدها نفر با هم تالش داشتند سر مرا ببوسند

فقط در ممالکی که جهل جای علم...
زور جای حق ...

 و اوهام جای حقایق را گرفته است .....
مادام العمر حکومت کردن، موهبتی است الهی.

علی اکبر دهخدا
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از کتابی به نام »پشت پرده ریاکاری«
نویسنده: دن آریلی )کتاب پشت پرده ریاکاری(

»قفل« برای این روی در قرار داده شده که آدم درستکار را درستکار نگه دارد. 
یک درصد از مردم ریاکار و دزد هستند، اینها به دنبال بازکردن قفلها و دستبرد به 
خانه ها هستند و یک درصد از مردم نیز همیشه درستکار هستند و تحت هیچ 

شرایطی ریاکاری نمیکنند. 
باقی 98 درصد مردم تا زمانی درستکارند که همه چیز درست باشد. اکثر اگر 
شرایط به نحوی رقم بخورد که آنها به حد کافی وسوسه شوند ممکن است 

دست به خطا بزنند. 
قفلها برای جلوگیری از نفوذ دزدان نصب نمیشود، دزدها بلد هستند که چگونه 
قفلها را باز کنند، قفلها برای حفاظت از مردم نسبتًا درستکار هستند تا وسوسه 

نشوند و درستکار باقی بمانند. 
در واقع تمام آدمها پتانسیل کجروی را دارند اما قیمت هر کسی با دیگری فرق 

دارد و آستانه وسوسه هر کسی با دیگر تفاوت دارد. 
نویسنده در کتاب »پشت پرده ریاکاری« آزمایش جالبی انجام داده است. 

او در یک رستوران به عده ای از مشتریان چند سؤال میدهد تا آنها در ازای گرفتن 
5 دالر به این سؤاالت پاسخ دهند، اما هنگام دادن پول به جای 5 دالر 9 دالر میدهد 

و به گونه ای تظاهر میکند حواسش نیست و اشتباهًا 9 دالر داده است. برخی 
ازمشتریان صادقانه 4 دالر اضافه را برمی گردانند اما عده ای هم به روی خود نیاورده 

و 9 دالر را در جیب میگذارند و رستوران را ترک میکنند. 
در آزمایش دیگری همین کار تکرار میشود با این تفاوت که نویسنده در هنگام گفت 

و گو با مشتریان، تلفن همراهش زنگ میخورد و چند دقیقه ای با تلفن صحبت میکند 
و در انتها از مشتری برای اینکه وسط گفت و گو با آنها، به تلفن همراهش جواب 

داده عذر خواهی نمیکند ونوعی بی احترامی میکند. در این آزمایش تعداد کسانی که 
4 دالر اضافه را برمیگردانند کمتر از آزمایش اول است. 

وقتی مشتریان احساس میکنند نویسنده وقت آنها را بدون عذرخواهی گرفته، 
درصدد انتقام بر آمده و پول بیشتری که اشتباهًا نویسنده به آنها داده را باز 

نمیگردانند. 
این آزمایش حاوی نکته جالبی است که میتوان از آن برای توجیه اینکه چرا در 

بعضی مناطق جهان آمار باالیی از ریاکاری و دزدی وجود دارد، استفاده کرد. 
مردم زمانی که حس میکنند به آنها از سوی حکومت ظلم میشود یا حق آنها در جایی 

خورده میشود، هرجا که دستشان برسد سعی خواهند کرد تا با ریاکاری و دزدی این حق 
خورده شده را جبران کنند. 

در واقع این سطح از دزدی و ریاکاری در همه جوامع به نوع تعامل حکومتها با 
مردم باز میگردد. 

رفتار دولتها بشدت روی شکلگیری اخالق در جامعه تأثیرگذار بوده و به سادگی 
میتواند مرزهای اخالق را جا به جا کند. 
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قانونگذار باید در وضع قوانین، قوه مجریه در اجرا و سیستم قضایی در قضاوت، 
منافع الیه ها و طبقات اجتماعی مختلف را مورد نظر قرار دهد تا احساس مورد 

ظلم واقع شدن در میان هیچ کدام از اقشار جامعه احساس نشود. 
با این کار اخالقمداری در جامعه پررنگ میشود. 

اما در صورتی که الگوهای رفتاری حاکمیت به شکلی باشد که مردم احساس 
ظلم کنند، مردم خود را محق به نادیده گرفتن هنجارهای اخالقی خواهند دانست 
و ریاکاری در جامعه پر رنگ شده و بعد از یک دوره زمانی از اخالق تنها نامی باقی 

g .میماند

بدترین نوع بیسواد، بیسواد سیاسی است ؛ وی کور و کر است. درک 
سیاسی ندارد و نمی داند که هزینه های زندگی از قبیل قیمت نان، 

مسکن، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند. 
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه جلو می اندازد و 
میگوید که  ... : »از سیاست بیزار است«. چنین آدم سبک  مغزی 

نمیفهمد که بی توجهی به سیاست است که زنــان فــاحــشه و 
کــودکان خــیابانــی می سازد ، قتــل و غــارت را زیاد می کند و از همه 

بدتر بر فساد صاحبان قدرت می افزاید.
 )برتولت برشت(

دین نخبه گرا نیست، نه تنها نیست بلكه نخبگان را دشمن میدارد، خاصه 
نخبگان فكری را. حوزه دینی به عوام نظر دارد. صالبت دین نه در تعلیمات 
آن است نه در منفی گرایی زعمای آن، بلكه در آن است كه میتواند انرژی 

منفی خود را به عوام تزریق كند.
محمد رضا نیكفر
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»نظریه غار« افالطو
نویسنده: ناشناس

افالطون پیشنهاد می كند كه از به چالش كشیدن و زیر سوال بردن باورهایمان 
نهراسیم. افالطون می گوید افراد در غاری زندگی میکنند. از همان ابتدای كودكی 
در این غار به آنها زنجیرهایی )باورها و قضاوتها( بسته شده است و توان خروج 

از غار را ندارند. آتشی روشن است و سایه هایی بروی دیوار غار افتاده است. 
افراد درون غار فكر میکنند هر صدایی كه از بیرون غار شنیده میشود صدای 

همین سایه هاست!
حال فرض كنید كسانی بتوانند زنجیر را پاره كنند و به بیرون بروند. كمترین 

سختی كه با آن مواجه می شوند نور شدید خورشید )حقیقت( است كه توان 
دید را از آنها میگیرد. كسانی تاب میآورند و بیرون را میبینند. به غار بازمیگردند 

و افراد درون غار را با خبر میکنند اما با استهزا و حتی حمله افراد درون غار 
مواجه میشوند. 

واقع امر این است كه زنجیرها همان اعتقادات و قضاوتهای آدمی 
است كه طی سالهای كودكی تا حال توسط جامعه به فرد پذیرانده شده 

است. افراد میترسند كه به بیرون غار نگاهی داشته باشند مبادا كل عمر 
خویش را به خطا زندگی كرده باشند. میترسند اعتقادات و قضاوتهایشان 

خطا بوده باشد. لذا اغلب مردم با همان زنجیرهای درون غار به زندگی 
g .ادامه میدهند تا دم مرگ
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نامۀ آیت اهلل خویی به آیت اهلل خمینی در سال 
13۵۶دربـارۀ  مضرات تشکیل حکومت اسالمی

نویسنده: آیت آهلل خویی

1- در صورت تشکیل حکومت دینی دیگر ادیان هم ترغیب میشوند که حکومت 
دینی خود را تشکیل دهند و در نتیجه نزاعهای دینی آغاز خواهد شد. 

2- زمانی که روحانیون پا به حکومت بگذارند دیگر عیوب خود را نمیبینند و 
شروع به توجیه کردن معایب میکنند تا فسادها را نادیده بگیرند. 

3- مسند روحانیت از ابتدا مسند مبارزه با فساد بوده است و مسنِد حاکمان همواره 
توأم با فساد، با تشکیل حکومت دینی در درجۀ اول مسند مبارزه با فساد را از دست 
میدهیم و دوم روحانیت را هم به فساد میکشانیم حتی اگر هم فاسد نشویم مردم 

مفاسد را به گردن روحانیت خواهند نوشت. 
4- علم حکومتداری یک علم بسیار پیچیده است و روحانیون از این علم کاماًل تهی 
هستند، ورود بدون علم و تجربه به این حوزه بدون طی مراحل آن باعث آبروریزی 

بزرگی برای روحانیون خواهد شد زیرا صرف اینکه روحانیون انسانهای خوبی هستند 
دلیل نمیشود که هر علمی را بلد باشند. 

5- آرزوی همۀ ما تبعیت حکومت از دین است، در حالیکه اگر حکومت را در دست 
بگیریم به تبعیِت دین از حکومت دچار خواهیم شد و گاهی برای از دست ندادن 

قدرت باید حکم دین را نقض کنیم. 
6- چون مردم، ما را جانشین امام زمان تصور می کنند انتظار دارند حکومت دینی 

ما هم همان عدالت را در جامعه برپا کـنـد و اگر نتوانیم مردم نسبت به دین 
سست عقیده میشوند. 

7- اکنون که مناصب حکومتی را در اختیار نداریم اینهمه اختالف نظر بین ما 
وجود دارد و اگر به حکومت برسیم اختالف نظرها باعث چندپارگی دین و آسیب 

های بسیار بزرگی به جامعه میشود. 
8- ما چون فقیهان خوبی هستیم دلیل نیست به علوم دیگر مانند مدیریت هم 

تسلط داشته باشیم زیرا اسالم را در طول چندین قرن همین حوزه های علمیه زنده 
نگه داشتند نه حکومتهای دینی. 

9- اکنون که دست ما به حکومت نرسیده است اطرافیان ما چه کارها که 
نمیکنند وای به آنروز که دستمان به حکومت برسد خودتان خواهید دید چه 

آبروریزی بزرگی برای مرجعیت و دین اسالم به یادگار خواهیم گذاشت. 
10- کسانى که مناصب حکومتى را در اختیار دارند فریبکارى و دروغ گویى را از 

لوازم اولیۀ شغل خود میدانند پس علماى دین باید از این مناصب بپرهیزند زیرا 
اگر بخواهند پایبند راستى باشند امورشان نمىگذرد و اگر هم بخواهند مثل بقیه 

سیاستمداران هرجا که صالح دیدند دروغ بگویند موجب بی اعتقادى مردم به 
حکم دین خواهند شد. 

11- حتی گاهی مردم وقتی از دست حکومتها به تنگ میآیند به روحانیت پناه 
می آورند و اگـر حکومت در دست ما باشد پس این دسته از مردم شکایت خود 

g .را کجا ببرند
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اسالم یعنی شمشیر برّان و کاسه ی گدایی!
گزیده ای از توپ مرواری: صادق هدایت

احکام مسلمانان مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام و ملل است و به ضرب 
شمشیر به مردم زورچپان کرده اند، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین 

بپردازید یا سرتان را می ُبریم! هرچه پول و جواهر داشتیم چاپیدند، آثار هنری 
ما را از بین بردند و هنوز هم دست بردار نیستند. هر جا رفتند همین کار را 

کردند. 
مذهب بهانه و افسار دست یک مشت گرگ است که به لباس میش درآمده اند 

و جز تخم نفاق و کینه ثمر دیگری به بار نمی آورند. برخی برای تایید حرص و 
آز و شهوت و خودپسندی و جاه طلبی خودشان آمده اند دنیای نامریی و خدای 

قهاری تصور کرده اند که تمایالت پست آن ها را دارد. 
آن ها نماینده و تعزیه گردان همین دستگاهند و برای سود و زیان خود آیه 

می آورند و پایش بیفتد با شیطان هم می سازند تا موجودات را تا ابد پست و 
احمق و گدا و مطیع نگهدارند و همینکه قوت گرفتند این آقایان زاهد و عابد و 
مسلمان حتا مدعی تاج و تخت هم می شوند! به همین مناسبت یک پا دشمن 

خونی ما هستند. 
این مذهب برای یک وجب پایین تنه از جلو و عقب ساخته و پرداخته شده، 
انگار که پیش از اسالم نه کسی تولید مثل می کرده و نه سر قدم می رفته، 

خدا آخرین فرستاده برگزیده ی خود را مامور اصالح این امور کرده!
تمام فلسفه ی اسالم روی نجاسات بنا شده است. اگر پایین تنه را از آن بگیرند، 
اسالم روی هم می غلتد و دیگر مفهومی ندارد بعد هم علمای این دین مجبورند 

از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سر و کله بزنند و سجع و قافیه های بی 
معنی و پر طمطراق برای اغفال مردم بسازند و یا تحویل هم بدهند. 

در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خالست که گویا وسیله ی تبلیغ 
برای عبادتشان و جلب کفار است تا با اصول این مذهب خو بگیرند. بعد حوض 

کثیفی که دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره ی 
موذن روی زیلون خاک آلود دوال و راست می شوند و برای خدای خونخوارشان 

مثل جادوگران ورد و افسون می خوانند!
 همین روزی پنج بار دوال راست شدن جلو قادر متعال که باید به زبان عربی با 

او وراجی کرد کافی است تا آدم را توسری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار 
بیاورد. بدیهی است که این مذهب دشمن بشریت است و فقط برای غارتگران و 

استعمارگران جان می دهد. 
چون خوشقدم باجی کارش گرفت جمعی دم بریده و پاچه ورمالیده دورش 

را گرفتند و مشغول رجزخوانی شدند. او فرمود الفبای التین را در کشور 
خوشقدم آباد از بیخ و بن براندازند و شرعیات و فقهیات به اطفال نابالغ در 

دبستان ها بیاموزند. 
همچنین دستور داد در همه ی دانسینگ ها را بستند، پرده های نقاشی را 

جر دادند، مجسمه ها را شکستند، آالت موسیقی را سوزانیدند و کتاب ها را 
در آتش انداختند و کاخ ها و قصرها و میکده و دانشکده و آتشکده ها را با 

خاک یکسان کردند و به جایش مسجد و تکیه و امامزاده و حسینیه ساختند. 
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متخصصین اذان و مناجات و آخوندهای گردن کلفت خواب و خوراک را به 
مردم حرام کردند و در رادیو با چسناله ی عربی و روضه مردم را دعوت به مرده 

پرستی و روزه و گذشت از دنیا و گریه و غسل در آب روان می کردند و از 
فشار قبر می ترسانیدند و به شهوت رانی ها و شکم چرانی های بهشت وعده 

و وعید می دادند. 
شیخ پشم الدین هم کتابی در نجاسات تالیف کرد که حاوی هزار و پانصد مساله 

در باب آداب خال رفتن و کون شویی بود!
خالصه بازار دعانویس و جن گیر و محلل رونقی بسزا گرفت. متخصصین روضه و 
گریه تمام لذت های این دنیا را حواله به دنیای دیگر می کردند و مردم را وادار 
به زوزه و روزه و گریه و چسناله می نمودند و خودشان مدام در عیش و نوش 

مشغول اندوختن مال و منال بودند و می خواندند: گریه بر هر دردی دواست!
مردم به اندازه ای گریه رو شده بودند که اشکشان دم مشکشان بود. حتا 

مومنین دوآتشه شیشه ی اشکدان داشتند و اشکی که در مجالس روضه خوانی 
برای اوالد علی می ریختند در آن جمع می کردند و بعد از مرگ این شیشه ها را 

توی قبرشان می گذاشتند تا در آن دنیا ثابت کنند که روی زمین برای اوالد علی 
دلشان سوخته و چشمشان حیض شده است. 

شاهنشاه ایران و انیران سلطان محمد خربنده متخلص به عبدالحمار در زمان 
جهانداریش یک اقدام مهم میخواست بکند، بعد هم از سگ پشیمان تر شد!

یعنی از کوری چشم ملک نقاله می خواست تربت مطهر حضرت علی را از نجف 
اشرف به پایتخت خودش سلطانیه انتقال بدهد تا مردم کمتر پول و دارایی 

شان را ببرند به اماکن مقدسه و به عرب های کون نشور تحویل بدهند و فحش 
عجمی بشوند!

دوره ی مردانگی و گذشت و هنرنمایی و دالوری با رستم و هرکول سپری شد، در 
اسالم باید از روی پهلوانانی مانند زین العابدین بیمار و امام حسین که تکیه به 

g !نیزه ی غریبی می کند گرده برداشت

جان کوئینسی آدامز )ششمین رئیس جمهوری آمریکا( : در قرن 
هفتم میالدی، بیابانگردی از قبیله ی هاجر، آموزه های عیسی 

مسیح درباره ی اعتقاد و امید به جاودانگی را پذیرفت. اما آنها را 
تا مرز نشناختن تحریف و زیر پا لگدمال کرد. بدینسان که در دین 

خود هرگونه پاداش و امیدی را به شکل پاداش جنسی درآورد. 
او سرچشمه ی سعادت انسانی را مسموم کرد، از این طریق که 

از ارزش زنان کاست و چند همسری را مجاز و بخشی از دین 
خود اعالم کرد و به بقیه ی بشریت تا نابودی اعالم جنگ تام 

داد. جوهر این دین جز لذت و خشونتی نیست که بیرحمانه بر 
طبیعت معنوی آدمی میشورد.
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حاجی به کوچک ترین فرزندش درباره ی نحوه ی 
کسب موفقیت در ایران نصیحت می کند

در کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت )1945(

توی دنیا دو طبقه مردم هستند؛ بچاپ و چاپیده؛
اگر نمیخواهی جزو چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی!

سواد زیادی الزم نیست، آدم را دیوانه می کنه و از زندگی عقب می اندازه!
فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن!

چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی، کافی است، تا بتوانی حساب پول را نگه داری و 
کاله سرت نره، فهمیدی؟ حساب مهمه!

باید کاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی، از من می شنوی برو بند کفش تو 
سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری!

سعی کن پررو باشی، نگذار فراموش بشی، تا می توانی عرض اندام بکن، حق 
خودت را بگیر!

از فحش و تحقیر و رده نترس! حرف توی هوا پخش می شه، هر وقت از این در 
بیرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد بشو، فهمیدی؟

پررو، وقیح و بی سواد؛
چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد، تا کار بهتر درست بشه!

نان را به نرخ روز باید خورد!
سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی، با هرکس و هر عقیده ای موافق باشی، 

تا بهتر قاپشان را بدزدی!
کتاب و درس و این ها دو پول نمی ارزه!

خیال کن تو سر گردنه داری زندگی می کنی!
اگر غفلت کردی تو را می چاپند. 

g !!فقط چند تا اصطالح خارجی، چند کلمه ی قلنبه یاد بگیر، همین بسه

محمد امین الحسینی )مفتی اعظم اورشلیم در زمان جنگ جهانی 
دوم(: دوستی میان مسلمانان و آلمانیها خیلی نیرومندتر شده است، 
زیرا ناسیونال سوسیالیسم در بسیاری زمینه ها با جهان بینی اسالمی 

مشابهت دارد. نقاط اشتراک نازیسم و اسالم عبارتند از: یکتاپرستی 
و باور به پیشوای واحد، قدرت نظم دهنده، پیکار، جامعه، خانواده و 

مناسبات با یهودیان.
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اگر بر مسلمانان تکلیف شده بود
صادق هدایت

اگر برمسلمانان تکلیف شده بود که روزانه به جای هفده رکعت نماز هفده دقیقه 
مطالعه کنند امروزه نه تنها هیچ مسلمان بی سوادی وجود نداشت که اصال هیچ 
مسلمانی وجود نداشت. این تقصیر خودمان بود که طرز مملکت داری را به عربها 

آموختیم. قاعده برای زبانشان درست کردیم، فلسفه برای آئینشان تراشیدیم، 
برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان را برای آنها بکشتن دادیم، فکر، روح، 
صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید 

بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم. ولی افسوس، اصال 
نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همینطور باشد. 

این قیافه های درنده، رنگهای سوخته، دستهای کوره بسته برای سر ++++−+ گیری 
درست شده. افکاری که میان شاش و پشگل شتر نشو و نما کرده بهتر ازین نمی 

شود. تمام ساختمان بدن آنها گواهی می دهد که برای دزدی و خیانت درست 
شده. این عربهائی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار می دویدند و زیر سایه 

چادر زندگی می کردند، نباید هم بیش ازین از آنها متوقع بود. 
 . . . . . . .

همانقدر که ما به سادگی نیاکان خود خندیدیم، روزی می آید که آیندگان به 
خرافات ما خواهند خندید. !

 . . . . . . .
همه آزادی می خواهند، بی آنکه بدانند اسارت چیست! اسارت به میله های 

g .دورتان نیست، به حصارهای در تفکرتان است

مهاتما گاندی )رهبر جنبش استقالل هند(: در حالی که هندوها، 
سیکها، مسیحیان، پارسیان و یهودیان مشترکا با چند میلیون طرفدار 

ادیان آنیمیستی همگی توانستند با یکدیگر در هماهنگی نسبی 
همزیستی کنند، فقط دین اسالم بود که نشان داد قابلیت سازش 
ندارد و به دلیل کوته بینی خیره سرانه همواره در کناری ایستاد و 

خود را از بقیه ی انسانها جدا ساخت.
وینستون چرچیل: آیین محمدی، اعتقادی شبه نظامی است که 
میخواهد ادیان دیگر را با زور به این دین بگرواند. اگر مسیحیت 

در آغوش نیرومند دانش جای نگرفته بود، تمدن اروپای مدرن 
میتوانست زوال یابد.

اینکه ما معابد خود را محترم و مقدس میدانیم و معابد دیگران 
را جاهالنه، به این دلیل است که در معابد خود با احساسمان وارد 

میشویم، ولی در معابد دیگران با عقلمان! 
دکتر فرهنگ هالکویی
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دردم میآید!
متنی زیبا از سیمین دانشور

باید باکره باشی، باید پاک باشی!
برای آسایش خاطر مردانی که پیش از تو پرده ها دریده اند!

چرایش را نمیدانی فقط میدانی سنت است، قانون است و دین است!
قانون و سنت را میدانی مردان ساخته اند اما در خلوت می اندیشی،

به مرد بودن خدا و گاهی فکر میکنی شاید خدا را نیز مردان ساخته اند!
من زنم. 

با دست هایی که دیگر دلخوش النگوهایی نیست که زرق و برقش شخصیتم 
باشد. 

من زنم. 
به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو. 

میدانی؟
درد آور است من آزاد نباشم ک تو به گناه نیوفتی،

قوس های بدنم به چشم هایت. 
بیشتر از تفکرم می آیند،

دردم می آید باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم کنم، دردم می آید ژست 
روشن فکریت تنها برای دختران غریبه است به خواهر و مادرت که میرسی 

قیصر میشوی. 
دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی و صبح ها از دنده ی 

دیگری از خواب پا میشوی. 
تمام حرفهایت عوض میشود. 

دردم می آید نمیفهمی تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است. 
حیف که ناموس برای تو است نه تفکر، حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی 

اهمیت تر از فاحشه ی تنی است. 
من محتاج درک شدن نیستم/دردم می آید خر فرض شوم. 

درم می آید آنقدر خوب سر وجدانت را کاله میذاری و هر بار که آزادیم را 
محدود میکنی. 

میگویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است. 
نسل تو هم که اصال مسئول خرابی هایش نبوده!

میدانی؟ دلم از مادرهایمان میگیرد بدبخت هایی بودند که حتی میترسیدند باور 
کنند حقشان پایمال شده، خیانت نمیکردند. نه برای اینکه از زندگی خود راضی 

بودند نه. 
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بلکه خیانت هم شهامت میخواست. نسل تو از مادرهایمان همه چیز را گرفت. 
جایش النگو داد. 

مادرم از خدا میترسد. از لقمه ی حروم میترسد. 
از همه چیز میترسد. 

تو هم که خوب میدانی ترساندن بهترین ابزار کنترل است. 
دردم می آید. این را هم بخوانی میگویی اغراق است باز هم همین را میگویی 

ببینم آنجا هم اندازه ی خانه غیرت داری؟
دردم می آید که به قول شما تمام زن های اطرافتان خرابند و آنهایی هم که 

نیستند همه فامیل های خودتانند. 
دردم می آید از این همه بی کسی دردم می آید. 

 این بار اگر زیبارویی را دیدید هوس را زنده به گور کنید و خدارو بابت خلق این 
زیبایی شکر کنین. 

زیر باران اگر دختری را سوار کردید. جای شماره به او امنیت بدهید. 
او را به مقصد مورد نظرش برسانید نه مقصد مورد نظرتان. 

هنگام ورود به هر مکانی با لبخند بگویید: اول شما. 
در تاکسی خود را به در بچسبانید نه به او. 

بگذارید زن ایرانی وقتی مرد ایرانی را در کوچه خلوت میبیند احساس امنیت کند 
نه ترس. 

g .بیایید فارغ از جنسیت کمی مرد باشید
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سندرم استکهلم را بشناسید
نویسنده: ناشناس

چرا بعضی از زندانیان رابطه ی عاطفی با شکنجه گران خود پیدا می 
کنند؟ چرا بعضی از گروگان ها اقدام به طرفداری از گروگان گیرها 

می کنند؟ پیش آمده است که در زندگی خود یا اطرافیانتان افرادی را 
مشاهده نمایید که هرچند از طرف فردی مورد آزار و اذیت و شکنجه 

قرار میگیرند اما با این وجود، آن فرد را دوست دارند. احتمااًل نمونه ی 
رایج آن را در روابط زن و شوهری یا والد و فرزندی دیده باشید. برای 

مثال، مردی دائم همسر خود را مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میدهد 
اما زن با وجود این، همسر خود را ترک نمیکند و شاید چندین سال نیز 
با همین شرایط به زندگی خود ادامه دهد و کما اینکه در مقابل دیگران 

از وی دفاع نیز میکند. 
نامگذاری این سندرم »استکهلم« بدان خاطر است که در سال ۱۹۷۳ در شهر 

استکهلم سوئد رویداد عجیبی اتفاق افتاد. چند سارق وارد بانکی شدند و 
کارمندان آن بانک را به گروگان گرفتند. گروگانگیری مدت شش روز به طول 

انجامید؛ سرانجام بین پلیس و سارقان مسلح تبادل آتش صورت گرفت و 
سارقان گروگانها را سپر خویش قرار دادند و پلیس به خاطر اینکه آسیبی به 

گروگانها نرسد شلیک را متوقف نمود؛ پس از مدتی سرانجام بدون اینکه آسیبی 
به دو طرف برسد این غائله ختم شد. 

پس از اتمام گروگانگیری، اتفاقات عجیب تری افتاد. گروگانهایی که شش 
روز در دست سارقان اسیر بودند بدون آنکه از طرف آنها تهدید شده باشند به 

طرفداری از آنان پرداختند. آنها نه تنها در دادگاه علیه گروگانگیرها شهادت 
ندادند بلکه از رفتارهای پلیس شکایت کردند. جالبتر آنکه یکی از گروگانها با 

سردسته ی گروه سارقین روابط عاطفی پیدا کرد و بعدها با وی نیز ازدواج نمود. 
فرد قربانی، به دوران نوزادی خود بازمیگردد و در وضعیت وابستگی فرو میرود. 
وقتی فرد شکنجه گر یا گروگانگیر، به قربانی خود اندکی محبت نشان میدهد، 
قربانی آنها را به عنوان خصایص مثبت وی درک مینماید. مثاًل وقتی گروگانگیر 
به قربانی خود اجازه ی استحمام، غذا خوردن، و دستشویی رفتن را میدهد راه 
برای بروز عارضه سندرم استکهلم باز میشود. یا امتیازات کوچکی که شکنجه 
گر برای همسر خویش - که درواقع حق طبیعی اوست - قائل شده به عنوان 

خصایص مثبت و حتی مهربانی او در نظر آورده میشود. 
قربانی در اقلترین محدودیتها و امکانات به سر میبرد و کوچکترین مفر و 

امتیاز را رحمانیت تام میپندارد. در این میان )شاید( گروگانگیر یا شکنجه گر 
مدتی از گذشته ی تاریک خود حرف میزند و موجب بروز احساس همدردی 

در قربانی میشود و دلسوزی قربانی باعث نزدیکی بیشتر وی به فاعل و عامل 
میشود. نکته ی بسیار مهم این است که در سندرم استکهلم، قربانی برای 

اینکه نجات یابد همه چیز را از دریچه ی چشم گروگانگیر یا شکنجه گر خود 
میبیند و سعی میکند هر آن چه که او را خوشحال میکند انجام دهد. یقینًا 

چنین رفتارهای مثبتی از سوی قربانی، چرخه ی ارایه رفتارهای مثبت بین 
گروگانگیر/شکنجه گر و قربانی را به وجود میآورد و آنها را بیش از پیش به 

g .یکدیگر نزدیک میکند
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 باالترین سطح شعور اجتماعی
 گاندی: »مغز ششم«

تصور کنید، مردی که همسرش به شدت بیمار 
است و چیزی به مرگش نمانده. تنها راه نجات 
یک داروی بسیار گران قیمت است که در شهر 
فقط یک نفر هست که آن را می فروشد. مرد 

فقیر داستان ما، هیچ پولی ندارد، ه چرا بعضی 
از زندانیان رابطه ی عاطفی با شکنجه گران خود 
پیدا می کنند یچ آشنایی هم برای قرض گرفتن 

ندارد. به سراغ دارو فروش می رود و التماس 
می کند. به دست و پایش می افتد و عاجزانه 

خواهش می کند آن دارو را برای همسر بیمارش به عنوان وام یا قرض 
به او بدهد. دارو فروش به هیچ وجه راضی نمی شود. به هیچ وجه. 
حاال مرد ما دو راه دارد. یا دارو را بدزدد و یا نظاره گر مرگ همسرش 

باشد. مرد دارو را شبانه می دزدد و همسرش را از مرگ نجات می دهد. 
پلیس شهر او را دستگیر می کند. 

کلبرگ، روانشناس و نظریه پرداز بزرگ قرن بیستم، با طرح این داستان از مردم 
خواست به دو سوال جواب دهند: 

آیا کار آن مرد درست بود؟
آیا برای این دزدی، مرد باید مجازات شود؟ چرا؟

داستان معروف کلبرگ تمام بزرگان دنیا را به چالش کشید. وی پس از طرح 
آن گفت از روی جوابی که می توانید به این سوال بدهید من می توانم میزان 

هوش و شعور اجتماعی شما را تشخیص دهم و مهمترین قسمت این سنجش، 
پاسخ به سوال »چرا« در سوال دوم بود. هر کس جواب متفاوتی می داد. حتی 

سیاستمداران بزرگ دنیا به این سوال پاسخ دادند: 
-آری، باید مجازات شود، دزدی به هر حال دزدی است. 

- زیر پا گذاشتن مقررات، به هر حال گناه است. فارغ از بیماری همسرش. 
- کار آن مرد درست نبود اما مجازات هم نشود. زیرا فقیر است و راهی نداشته. 

اما هنگامی که از گاندی این سوال را پرسیدند، پاسخ عجیبی داد. گاندی 
گفت کار آن مرد درست بوده است و آن مرد نباید مجازات شود. چرا؟ 

زیرا قانون از آسمان نیامده است. ما انسان ها قانون را وضع می کنیم 
تا راحت تر زندگی کنیم. تا بتوانیم در زندگی اجتماعی کنار هم تاب 

بیاوریم. اما هنگامی که قانون منافی جان یک انسان بی گناه باشد، دیگر 
قانون نیست. جان انسان ها در اولویت است. آن قانون باید عوض شود. 

گاندی گفت انسان بر قانون مقدم است. 
کلبرگ پس از شنیدن سخنان گاندی گفت باالترین نمره ای که می توان به یک 

g .مغز داد همین است
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ازدواج های محمد
مُولف: ناشناس

۱- خدیجه دختر خویلد بن اسبن عبدالعزی )خیر النساء العالمین(. محمد وقتی 
25 ساله بود با کارگزار خود خدیجه که زنی ثروتمند بود ازدواج کرد و از همراهی 

کردن کاروانهای تجاری خدیجه به زندگی مرفه و آرامی رسید. اما بعد از مرگ 
خدیجه، به سرعت ثروت وی را از دست داد. 

• صحیح بخاری 5:164165 )برگ 103( 5:168 برگ 105 
• تاریخ طبری جلد 39 برگ 3 

• صحیح بخاری جلد 4:605 برگ 395 
• صحیح بخاری جلد 5:168 برگ 105 
• صحیح مسلم 4:5971 )برگ 1297( 

2- سوده دختر زمعه بن قیس العامریه )صاحبته الهجرتین(، زن سوم محمد 
بود، سوده بیوه زن )نام همسر پیشین وی سکران بن عمرو بوده است( مسلمانی 

بود اهل حبشه که پدرش او را به محمد داده بود و محمد قبل از آوردن عایشه 
به خانه او را به خانه آورده بود. سوده به روایاتی 50 سال سن داشت و محمد 
برای نگهداری از بچه هایش و همچنین اداره خانه اش به سوده نیاز داشت. 

البته سوده در مقابل عایشه نیز همانند یک مادربزرگ بود. سوده در آخرین سال 
خالفت عمر از دنیا رفت. عایشه روایت کرده است که سوده برخی اوقات از نوبت 

خود میگذشت تا پیامبر شب خود را با عایشه بگذراند زیرا سوده هراس داشت 
مبادا محمد وی را بخاطر سن باالیش طالق دهد. پیامبر در حالی با سوده ازدواج 

کرده بود که تقریبا چاره و امکان دیگری برای ازدواج نداشت زیرا قبیله قریش 
اورا طرد کرده بود و در آن سالها ازدواج کردن با فرزندان عبدالمطب و بنی هاشم 

بر ضد مفاد عهدنامه ای بود که منجر به شعب ابیطالب شد بنابر این محمد از 
روی اجبار با سوده ازدواج کرد. 

• تاریخ طبری جلد 39 برگ 169 
• ابو داوود جلد 2:2130 برگ 572 

• صحیح بخاری جلد 6:318 برگ 300 
• تاریخ طبری جلد 9 برگ 128 

• صحیح مسلم جلد 2:2958 )برگ 651( 
• صحیح بخاری جلد 3:269 )برگ 154( جلد 3:853 )برگ 29( 

• صحیح مسلم جلد 2:3451 )برگ 747( 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 202 

3- عایشه دختر ابوبکر صدیق )افقه نساء العالم(، محمد وقتی عایشه 6 ساله 
بود با وی ازدواج کرد و در سن 9 سالگی با او وقتی خود 53 سال داشت همبستر 

شد. محمد عایشه را از تمام زنان خود بیشتر دوست داشته است. 
• صحیح مسلم جلد جلد 2: 3309,3310,3311 صفحه 715 و 716. 

• صحیح بخاری جلد 7:88 برگ 65 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 202 

4- ام سلمه دختر امیه بن المغیره، زن یکی از مسلمانان به نام »ابوسلمه بن 
ابواالسد« بود که در جنگ احد زخمی مهلکی برداشته بود و در نهایت کشته 

شده بود. ام سلمه در هنگام ازدواج با محمد 29 سال سن داشت و محمد 53 
سال سن داشت. ام سلمه از کلیه زنان محمد بیشتر عمر کرد و پس از همه آنها 

وفات یافت. 
• ابو داوود جلد 1:274 برگ 68 جلد 3:4742 برگ 1332 جلد 2:2382 برگ 654 

• سنن نساء جلد no 1. 240 برگ 228 
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• ابن ماجه جلد 3:1779 برگ 72 
• تاریخ طبری جلد 39 برگ 80 

• صحیح مسلم جلد 2:2455 برگ 540 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 203 

5- حفصه دختر عمر بن الخطاب، در سن 18 سالگی شوهر خود خنیس 
)ابن عبداهلل( بن حذاقه السهمی را از دست داده بود و بیوه شده بود. 
حفصه در هنگام ازدواج با محمد 20 سال سن داشت و محمد 55 ساله 
بود. در احادیث موجود است که بعد از اینکه ابوبکر و عثمان از ازدواج 
با وی سر باز زدند، محمد قبول کرد که با وی ازدواج کند. حفصه نیز از 

حافظان قرآن حساب میشود و نسخه عثمان از قرآن با همکاری وی تهیه 
شده بود. 

• ابن ماجه جلد 3:2086 برگ 258 
• ابو داوود جلد 2:2448 برگ 675 جلد 3:5027 برگ 1402 

• صحیح مسلم جلد 2:2642 برگ 576 جلد 2:2833 برگ 625 جلد 2:3497 برگ 761 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 202 

6- زینب دختر جحش االسدیه؛ ازدواج زینب دختر جحش از بحث برانگیز ترین 
ازدواجهای محمد است 

• صحیح مسلم جلد 2:2347 )برگ 519( جلد 2:3330 )برگ 723724( جلد 2:3332 )برگ 725( جلد 2:3494 برگ 760 

• صحیح بخاری جلد 3:249 )برگ 138( جلد 3:829 )برگ 512( جلد 4:6883 )برگ 1493( ابو داوود جلد 3:4935 برگ 1377-1378 جلد 
 1:1498

• بحار االنوار جلد 22 برگ 203 
7- جویریه دختر حارث بن ابوضرار )اعظم النساء برکه(، محمد در سن 58 سالگی 

با جویریه که 20 سال سن داشت ازدواج کرد. جویریه دختر رئیس قبیله بنی 
المصطلق، یکی از قبایل یهودی متعددی بود که محمد به آنها حمله کرده بود. 
شوهرش مالک بن صفوان بود و در حمله ناگهانی که محمد به این قبیله کرده 

بود کشته شده بود. محمد از جویریه درخواست ازدواج کرد و جویریه قبول کرد 
به شرط اینکه اسرای باقیمانده از این جنگ آزاد شوند و غنایم بدست آمده به 
صاحبان باقیمانده از این جنگ بازگردد. از جویریه به عنوان »زنی بسیار زیبا« در 
بسیاری از تواریخ یاد شده است، ابن اسحق میگوید جویریه از زیبایی شگفت 

انگیزی بهره می برد، بطوری که هیچ مردی قدرت نداشت در برابر زیبایی وی 
مقاوت کند. و رابطه او با محمد به شدت عواطف عایشه را تحریک کرده بود و 

عایشه از دیدن او در عذاب بود. جویریه 6 سال زن محمد بود و بعد از محمد نیز 
39 سال زندگی کرد و در سن 65 سالگی درگذشت. 

• ابن اسحق سیرت الرسول، برگ 729 
• ابو داوود جلد 3:4935 برگ 1378-1377 

• صحیح بخاری جلد 8:212 )برگ 137( 
• ابو داوود جلد 1:1498 برگ 392 

• صحیح مسلم جلد 2:2349 برگ 520 
• صحیح بخاری جلد 3:717 )برگ 432-431( 

• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

8- ام حبیبه، رمله دختر ابوسفیان بن الحرب، ابوسفیان رئیس قبیله قریش، 
قدرتمند ترین مرد مکه بود که همراه با شوهرش عبیداهلل ابن جحش از اولین 
کسانی بودند که مسلمان شده بودند و به حبشه رفته بودند تا پادشاه حبشه را 
به اسالم دعوت کنند. اما عبید اهلل ابن جحش االسدی در حبشه مسیحی شد 

و از ام حبیبه طالق گرفت، نام اصلی ام حبیبه رمله بوده است. پیامبر اسالم از 
راه دور از پادشاه حبشه خواست تا ام حبیبه را به زنی او در آورد، ام حبیبه تا 6 
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سال بعد نتوانست محمد را ببینید زیرا نمیتوانست به مدینه برگردد. ام حبیبه 
در هنگام ازدواج با محمد 29 سال سن داشت و محمد 54 سال. محمد امیدوار 

بود ازدواجش با ام حبیبه نظر ابوسفیان دشمن درجه یک اسالم را تغییر دهد اما 
چنین اتفاقی نیافتاد. 

• صحیح مسلم جلد 2:1581 برگ 352 جلد 2:3539 برگ 776 
• ابن ماجه جلد 5:3974 برگ 302 

• صحیح مسلم جلد 2:3413 برگ 739 جلد 2:2963 برگ 652 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 202 

9- صفیه دختر حیی بن اخطب النضری، صفیه در هنگام ازدواج با محمد 16 سال 
سن داشت و محمد 60 سال سن داشت. صفیه دختر حیی بن اخطب رئیس 

قبیله بنی نضیر، از قبایل یهودی مدینه بود که محمد به آن حمله کرد و آنها را 
مجبور کرد از مدینه خارج شوند و هرچه قابل نقل کردن است با خود ببرند و باقی 
اموال را برای مسلمانان باقی بگذارند. شوهر قبلی او کنان بن ربیع بود که توسط 
مسلمانان در همان جنگ کشته شد. شوهر وی توسط مسلمانان به دلیل اینکه 

مکان مخفی کردن جواهراتش را افشا نمیکرد شکنجه و در نهایت به دستور 
پیامبر کشته شده بود، و پبامبر همان شب با صفیه ازدواج کرد و با وی همبستر 

شد. او 4 سال با محمد زندگی کرد و بعد از مرگ محمد 39 سال زندگی کرد. 
• تاریخ طبری 39 برگ 185 

• صحیح بخاری 2:68 و 4:143280 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

10- میمونه دختر حارث الهاللیه از فرزندان عبداهلل بن هالل بن عامر بن صعصعه، 
میمونه در زمان ازدواج با محمد 36 سال سن داشت )برخی روایات وی را 30 

ساله خوانده اند( و محمد 60 ساله بود. نام شوهر پیشین او ابی سبره بن ابی 
دهمر بوده است و محمد با او در مدینه ازدواج کرده است. میمونه خواهر ناتنی 
زن دیگر محمد بود. میمونه 3 سال با محمد زندگی کرد و پس از محمد در سن 

80 سالگی از دنیا رفت، یعنی 44 سال بیوه ماند. 
• تاریخ طبری جلد 8 برگ 136 

• صحیح مسلم جلد 1:167116741675 برگ 368-369 جلد 2:1672 برگ 369 
• بحا االنوار جلد 22 برگ 204 

11- فاطمه دختر سریح 
• تاریخ طبری جلد 9 برگ 39 

12- هند دختر یزید 
• صحیح مسلم جلد 3:4251-4254 برگ 929-928 

13- عصما دختر سیاء 
• تاریخ طبری جلد 10 برگ and footnote 185 1131 برگ 185 

14- زینب دختر یزید 
• تاریخ طبری جلد 7 برگ and 215216 footnotes 150 تاریخ طبری جلد 39 برگ 164-163 

15- قتیله دختر قیس و خواهر اشعث، با پیامبر ازدواج کرد اما پیش از اینکه 
پیامبر به او دخول کند پیامبر درگذشت، بعد از مرگ محمد عکرمه بن ابی جهل با 

او ازدواج کرد. 
• تاریخ طبری جلد 9 برگ 138. 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

16- اسماء دختر نعمان بن شراحیل مال محمد مجلسی در مورد این زن نوشته 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  493 

است وقتی وی را نزد محمد آوردند عایشه و حفصه نسبت بو وی حسادت کردند 
و وی را فریب دادند که ازدواجش با محمد انجام نگیرد. به این صورت که به وی 
گفتند اگر مایل است توجه محمد را به خود جلب کند باید به محمد بی اعتنای 
کند، عصما وقتی محمد را دید به او گفت »من فکر میکنم باید از دست تو به 

اهلل پناه ببرم« محمد برانگیخته شد و گفت »من فکر میکنم باید به خانواده ات 
پناه ببری«. 

• مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

17- فاطمه دختر صحاک، مال محمد باقر مجلسی نوشته است وقتی آیات 28 و 
29 احزاب نازل شد، فاطمه تصمیم گرفت راه اول را انتخاب کند و از محمد جدا 

شود 
• مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597 

• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

18- ماریه دختر شمعون قبطی، که مقوقس فرستاده بود، وی از پیامبر باردار 
شد، نام اورا ابراهیم نهادند، دوسال زیست و بمرد. ماجرای ماریه نیز از ماجراهای 

بحث برانگیز زندگی محمد است. ماریه کنیز )برده( حفصه بود که بعنوان هدیه 
به او داده شده بود. 

 • تاریخ طبری جلد 39 برگ 194 

19- ریحانه دختر زید قرظی از اسرای بنی قریظه بود که سهم محمد از غنائم 
جنگی بود. ریحانه هرگز حاضر نشد اسالم بیاورد و حتی پیشنهاد محمد مبنی 

بر ازدواج با وی را نیز قبول نکرد و تصمیم داشت نه اسالم بیاورد و نه با محمد 
ازدواج کند. و وی تا آخر عمر تن به برده بودن و کنیزی بیت محمد در داد اما 

حاضر نشد مسلمان شود و یا با محمد ازدواج رسمی کند،. 
• تاریخ طبری جلد 39 برگ 165-164 

• تاریخ طبری جلد 13 برگ 58 

20- ام شریک دوسیه، نام اصلی او غزیه )غزیله نیز آورده شده است( بوده است 
و خود را به رسول اهلل بخشیه است. دختر دودان بن عوف ن عامر بوده است و 

پیش از ازدواج با محمد با ابی العکر بن سمی االزدی ازدواج کرده بود. 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 202 

21- صنعا یا سبا دختر سلیم، زنی بود که پیش از آنکه پیامبر با او همبستر شود 
او مرد. 

22- قضیه دختر جابر از بنی کالب، زنی بود که به محمد گفت مرا به تو داده اند 
و به من خبر ندادند، پس از محمد طالق خواست و محمد او را طالق داد. 

• تاریخ طبری جلد 9 برگ 139 

23- زینب دختر خزیمه الهاللیه از پسران عبد مناف بن هالل بن عار ابن صعصعه 
)ام المساکین( بود که بود که بعد از کشته شدن شوهرش »عبیده بن حارث بن 
عبدالمطلب« در جنگ بدر قبول کرد که با محمد ازدواج کند اما 8 ماه بعد از این 

ازدواج از دنیا رفت. او را »ام المساکین« )مادر مستمندان( نامیده اند. 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 203 

24- دختر خلیفه الکلبی و خواهر دحیه بن خلیفه، به خانه آوردش و در خانه 
پیامبر مرد. 

25- عالیه دختر ظبیان از بنی بکربن زنی بود که محمد با وی ازدواج کرد اما بعد 
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از مدتی وی را طالق داد. 
• تاریخ طبری جلد 9 برگ 138 

• تاریخ طبری جلد 39 برگ 188 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

26- قوتیله بنت قیس بن معدی کرب و خواهر اشعث بن قیس، پیامبر اورا به 
زنی کرد اما هنوز او را ندیده بود که مرد. برخی نیز گفته اند محمد اورا طالق داد. 

27- خوله بنت الهذیل از بنی حاریث که طالق گرفت. 
28- لیلی بنت الخطیم پیر زنی بود از قبیله بنی خزرج. 

• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

29- ام هانی دختر ابوطالب، وی بهانه آورده بود که بچه دار است و باید از بچه 
اش نگهداری کند. لذا پیشنهاد محمد را رد کرد. 

30- ضباعه دختر عامر بن قرط، که پیغمبر اورا از پسرش بخواست اما پسرش به 
پیامبر گفت مادرم پیر است و پیامبر منصرف شد. 

31- صفیه دختر بشامه عنبری که از اسرای افتاده به دست مسلمانان بود، محمد 
او را بخواست اما شوی باز آمد و چون زنش را میخواست مسلمان شد تا زنش بر 

او حرام نگردد. پیامبر از او پرسید من را خواهی یا شویت را؟ صفیه گفت شویم را. 
32- ام حبیبه دختر عباس بن عبدالمطلب، پیغمبر اورا به زنی خواست، عباس 

گفت یا رسول اهلل او با تو شیر خورده است. 
33- جمره دختر حارث بن ابی حارثه، محمد او را از حارث بخواست، حارث به 

دروغ به پیامبر گفت بدن او پیسی دارد و تورا شایسته نیست. 
• سایر موارد موجود در تاریخ. 

34- محمد زنی که نامی از وی باقی نمانده است طالق داد زیرا وی چشم چرانی 
میکرد و به مردانی که از مسجد خارج میشدند زیر چشمی نگاه میکرد. 

• تاریخ طبری جلد 39 برگ 187 

35- ملیکه اللیثیه، محمد با او ازدواج میکند با او همبستر نمیشود و او را طالق 
میدهد. 

• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

36- ملیکه دختر کعب به مدت کوتاهی با محمد ازدواج کرد، عایشه از وی پرسید 
آیا میخواهی شوهری داشته باشی که شوهر قبلی تورا کشت؟ وی به خدا از 

محمد پناه برد و محمد وی را طالق داد. 
• تاریخ طبری جلد 39 برگ 165 

37- شنباء دختر عمر الغفریه، مردم قبیله او با قبیله بنی قریظه هم پیمان 
بودند، وقتی ابراهیم فرزند محمد مرد؛ وی به محمد گفت اگر تو پیامبر راستینی 
میبودی فرزندت نمی مرد. محمد بعد از اینکه با او همبستر شد وی را طالق داد. 

• تاریخ طبری جلد 9 برگ 136 

38- مالئکه دختر داوود زن دیگری بود که با محمد ازدواج کرد اما پس از اینکه 
فهمید محمد پدرش را کشته است، از وی جدا شد. 

• تاریخ طبری جلد 39 برگ 165 

39- عمیره دختر یزید که محمد وی را طالق داد زیرا وی به جذام مبتال شده بود.«. 
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• تاریخ طبری جلد 39 برگ 188 
• مجلسی حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597. 

• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

40- سناء بنت سفیان، محمد مدت کوتاهی با او ازدواج کرد. 
• تاریخ طبری جلد 39 برگ 188 

41- احدایث ضعیفی خبر از ازدواج محمد با عمره نیز ازدواج کرده بود. 
• ابن ماجه جلد 3:2054 برگ 233 جلد 3:2030 برگ 226 

42- دختر الجهال برای مدت کوتاهی با محمد ازدواج کرد. 
• صحیح بخاری جلد 7:181 برگ 131132 

43- دوبه دختر امیر از طایفه سعسعه 
44- عماره یا عمامه دختر حمزه، از طایفه قریش، هاشم 

45- سنی دختر صلت، زنی دیگر بود که محمد قصد ازدواج با وی را داشت اما قبل 
از اینکه به این خواسته خود بخواهد عمل کند از دنیا رفت. 

• مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم صفحه 597. 
• بحار االنوار جلد 22 برگ 204 

46- تکانه نام زنی دیگر است که مجلسی در مورد وی نوشته است دختر 
سیاهپوستی بود که »مقدوس« پادشاه مصر همچون ماریه قبطیه به محمد 

هدیه داده بود. محمد ابتدا او را آزاد کرد و سپس وی را به عقد ازدواج خود در 
آورد. بعد از درگذشت محمد عباس با او ازدواج کرد. 

• مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم صفحه 597 

شیخ کلینی نویسنده و اندیشمند بزرگ اسالمی و نویسنده کتابهای اصول و 
فروع کافی در مورد محمد از امام رضا نقل کرده است که قدرت جماع پیامبر با 

چهل مرد برابر بود. 
• مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم صفحه 599 

بعد از مرگ محمد هیچکدام از زنانش اجازه ازدواج با شخص دیگری نداشتند و 
آنان را ام المومنین نامیدند، و همگی مجبور بودند تا آخر عمر بیوه بمانند. 

منابع در مورد تاریخ طبری از برگردان انگلیسی این کتاب میباشند و در مورد 
بحار االنوار عالمه مجلسی از متن اصلی عربی، دار الکتب االسالمیه، طهران، بازار 

g .سلطانی، ربیع االول 1385 قمری، چاپخانه حیدیری میباشد



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  496 

30 ویژگی نلسون ماندال
یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم

 ۱- ۶۷ سال برای مبارزه با نژادپرستی  آفریقای جنوبی تالش کرد؛
۲- ۲۷ سال زندانی کشید. ۱۸ سال آن را در زندانی با ابعاد: ۷۰/۲ * ۱۰/۲ متر؛

۳- معتقد بود نفرت، مانع فکر کردن منطقی می شود؛
۴- پس از آزادی از زندان، از مردم خواست از سفیدپوستان انتقام نگیرند و آنها 

را ببخشند؛
۵- فراتر از استدالل، از طریق احترام به انسانها، به دستاوردهای بزرگی دست 

یافت؛
۶- از زندان، به صورت مکاتبه  ای، لیسانس حقوق خود را از دانشگاه لندن گرفت؛

۷- به مردم گفت: اگر می خواهید با مخالف به صلح برسید باید با او کار کنید و با 
او شریک شوید؛

۸- معتقد بود سخت تر از تغییر جامعه، تغییر خود است؛
۹- در پی شوکت فردی نبود )Self- glory(؛

۱۰- ایرادها و اشتباهات خود را مخفی نمی کرد؛
۱۱- کنترل عمیقی بر احساسات و رفتار خود داشت؛

۱۲- در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، از زندان بان خود )Christo Brand( به 
عنوان مهمان ویژه دعوت کرد؛

۱۳- وقتی رئیس جمهور بود، از قاضی که )Percy Yutar( او را به اعدام محکوم 
کرده بود برای شام دعوت کرد؛

۱۴- معتقد بود تا فقر از میان نرود، آزادی بدست نمی  آید؛
۱۵- توان قابل توجهی در اجماع  سازی میان نیروهای مختلف سیاسی را داشت؛

۱۶- بر تدوین قانون اساسی آفریقای جنوبی، دقیق نظارت کرد: سندی که 
تحسین جهانیان را به همراه داشت؛

۱۷- می گفت بهترین روش شناخت یک کشور، شناخت وضعیت زندانهای آنست؛
۱۸- همیشه در حال یادگیری بود؛

۱۹- هر که او را مالقات کرد گفت: ماندال با دقت و عالقه گوش می کند؛
۲۰- هر چه از او تمنا کردند، کاندید دورۀ دوم ریاست جمهوری نشد. فقط پنج 

سال رئیس جمهور بود؛
۲۱- نام بیوگرافی خود را گذاشت: راه طوالنی آزادی؛

۲۲- به طور واقعی و پایدار، متواضع و ازخود گذشته بود )Selfless( ؛
۲۳- ذاتا با پرنسیب بود؛ دیگران احساس حیله گری از جانب او نمی کردند؛
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۲۴- قدرت و لذِت از قدرت بسیاری از رهبران آفریقایی را آلوده کرد. ماندال فراتر 
از همۀ آنها عمل کرد و چهرۀ ماندگار تاریخ شد؛

۲۵- معتقد بود آموزش، مؤثرترین روش تغییر جهان است؛
۲۶- مظهِر بهره  برداری از َسمُبل ها  بود: شمارۀ زندان خود را به عنوان ابتکار عملی 

در مبارزه با بیماری ها در آفریقا گذاشت )Initiative ۴۶۶۶۴(؛
۲۷- از ۲۵۰ دانشگاه و مؤسسه، جایزۀ صلح و دکترای افتخاری گرفت؛

۲۸- به خاطر محبوبیِت جهانی، سازمان ملل، ۱۸ جوالی هر سال )روز تولد او( را به 
عنوان روز بین  المللی نلسون ماندال ثبت نمود؛

۲۹- هم انساِن شریفی بود و هم سیاستمدار بود؛
۳۰- می گفت: مرا با موفقیت  هایم نسنجید بلکه با تعداد دفعاتی که سقوط کردم 

g .و مجددًا برخاستم ارزیابی کنید

آخوند اگر دوست تو باشد با احکام شرعی مالت را میخورد، و اگر دشمن 
تو باشد با احکام شرعی خونت را میریزد!

میرزا آقاخان کرمانی
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جنبش خزینه
منبع: عصر ایرانیان

»خزینه« حوضچه ای در حمام بود که مردم خودشان را در آن می شستند و آب 
می کشیدند و غسل می کردند. البته آب خزینه ها معموال کثیف بود و به راحتی 

میتوان تصور کرد چنین حوضچه ای منبع پخش انواع و اقسام میکرب ها و شیوع 
بیماری ها به همه شهر بود. بخصوص انواع بیماری های پوستی مانند تراخم و 

کچلی و بیماری های قارچی و آبله که در شهر ها بیداد میکرد. معموال حمامی ها 
بین دو نوبت مردانه و زنانه هم چوب درخت زالزالک را در خزینه میگرداندند و مو و 
چرک و کف صابون را جمع میکردند و مقداری آهک هم درون آن می ریختند بلکه 

از آلودگی آن کمی کاسته شود. از طرفی رضا شاه میدید نیروی کار درمملکت بعلت 
بیماری و مرگ عمال در حال کاسته شدن است. پس از پیگیری متوجه شد که یکی 
از علل اصلی مرگ و میر مردم استفاده از خزینه هاست. تا اینکه به فرمان رضا شاه 

رسما استفاده از خزینه در حمامها ممنوع اعالم شد. 
اما داستان به اینجا پایان نیافت. بعد از بسته شدن خزینه ها اعتراض برخی 
علما و روحانیون بخصوص روحانیت خراسان بلند شد. آنها حزبی به نام حزب 
خزینه تاسیس کردند و فریاد وا اسالما سر دادند و استفاده از دوش به جای 

خزینه را از مظاهر غرب گرایی اعالم کردند. این علمای معظم تنها آب خزینه را 
پاک و به اصطالح »کّر« میدانستند و هر چه غیر از آنرا را ناپاک و نجس اعالم 
کردند. آیات عظام فتوا دادند که منع خزینه »غیرشرعی« است و با آبی که از 
شیر آب میریزد نمیتوان غسل کرد. بنابراین ممنوع کردن خزینه »عمل خالف 
شرع رضا شاه« اعالم شد. آنها آب »کّر« را آبی میدانستند که در سه و نیم 
وجب در سه و نیم وجب در سه و نیم وجب باشد. هر چند که درباره اندازه 

وجب توضیح ندادند. در چنین آبی میتوان وضو گرفت و غسل کرد ولو در آن 
حیوانی یا انسانی ادرار کرده باشد. به شرط آنکه عین نجاست در آن دیده نشود 

و پس از ادرار، آب از خزینه سرریز شود. 
بنابراین موضوع خزینه تبدیل شد به یکی از کشاکش های تاریخی بین برخی 

روحانیون و افرادی که میل به مدرن شدن جامعه داشتند و جنگی بر علیه »دوش 
حمام« آغاز شد. جنبش خزینه و مخالفت هایی پیرامون آن شکل گرفت و برخی 

مومنین و متدینین هم تا سالها پنهانی از خزینه استفاده میکردند و نقشه 
میریختند که چگونه نیمه شبها و به دور از چشم پاسبانها و با چرب کردن سبیل 

حمامی خود را به خزینه برسانند. تا کم کم به زور باطوم و دگنگ رضا شاه و به مرور 
زمان مردم به محاسن دوش پی بردند. بعضی علما هم باالخره فتوا دادند که دوش 

در حمام عیبی ندارد به شرط آنکه بعد از آن در خزینه غسل کنند! بعدها فعاالن 
جنبش خزینه فتوا دادند که میشود زیر دوش بجای غسل ارتماسی، غسل ترتیبی 

انجام داد و احکام و مسائل آن را مطرح نمودند. 
اما روایت و جنگ علیه دوش و جنبش خزینه نه اول ماجرا بود و نه آخر ماجرا. علما 
از مدرسه رفتن دختران و تاسیس مدرسه مدرن گرفته تا تاسیس رادیو و تلویزیون 

و تریبون به جای منبر و اصوال هر ابزاری که نیاز بشر امروز و نشانه پیشرفت بود 
دخالت میکردند و از قرآن و دین مایه می گذاشتند و آنرا خالف شرع و خالف احکام 

الهی اعالم میکردند و بقیه را غربزده و طاغوتی اعالم میفرمودند. جنگی که تا امروز 
به دیش ماهواره و اینترنت ادامه یافته و هنوز آتش بس اعالم نشده است!!

جنبش خزینه نه اول ماجرا بود و نه آخر ماجرا. علما اولین بار که دوچرخه به 
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ایران آمد آنرا ارابه جن معرفی کردند. اما داستان شناسنامه از همه جالب تر 
بود. اولین بار که اعالم کردند مردم برای گرفتن شناسنامه به شهربانی مراجعه 
کنند، علمای عظام فتوا دادند که این دسیسه انگلیس است تا نام دختران و 

g !!!!!همسران شما بدانند

مؤمن بی سواد و کافر باسواد
در سال۱۹۹۴ پس از صدور فتواى کفر توسط یکى از مفتیان إفراطى 
مصر علیه نجیب محفوظ نویسنده شهیر معاصر مصری )۲۰۰۶-۱۹۱۱( 

و برنده جایزه نوبل ادبی )۱۹۸۸(، یکی از جوانان “غیور و متعصب” 
چاقوی خود را در سینه نویسنده ۸۳ ساله فرو کرد. 

محفوظ از این سوء قصد جان سالم به در برد، اما دو سال طول کشید 
تا بار دیگر توانست قلم به دست گیرد. 

محمد سلماوی، نویسنده مصری، پس از این رویداد با آن جوان به 
گفت وگو نشست و نخست از او پرسید: 

“چرا به نجیب محفوظ حمله کردی؟”
مرد جوان جواب داد: چون او کافر است. 

سلماوی پرسید: مطمئن هستی؟
مگر از او چیزی خوانده ای؟

و پسر جواب داده بود: 
“پناه بر خدا! من خوشبختانه سواد ندارم تا این کفریات را بخوانم”!
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فرق این دنیا و آن دنیا
ابوالقاسم حالت

مردکی در وسط راه، به ناگاه، گرفتار به یک حمله قلبی شد و هوش از سر او 
رفت و درافتاد ز پا، رهگذران چون که چنین حال بدیدند، ز هر سوی دویدند و 

به نزدیک رسیدند. یکی زد به رخش آب و یکی صورت و پیشانی او خوب بمالید. 
ولی کوشش آنها ز پی اینکه بیاید ز نو آن مرد، سر حال و ز جایش بجهد، 

کوشش بی فایده ای بود. از این روی برفتند به دنبال طبیبی و طبیب آمد و او 
نیز، پس از صرف کمی وقت، چو دید از تپش قلب وی اصاًل خبری نیست بگفتا: 

»دگر این مرده و تشریف خود از دار جهان برده و بایست که تابوت بیارید و به 
خاکش بسپارید، از آن روی که دیگر نشود زنده و من بنده چنین است گمانم.«

الجرم خلق گرفتند جسد را که به خاکش بسپارند. پس از غسل و کفن، چون که 
نهادند جسد را به درون لحد، آن مرد که دکتر به غلط مرده گمان داشته بودش، 

سر حال آمد و بنمود کفن پاره و یک باره سر از قبر درآورد و برون آمد و اقوام 
و عزیزان چو بدیدند که آن مرد ز نو جان دگر یافته و زنده شده شادی بسیار 

نمودند. در آن حین یکی از جمع برون آمد و پرسید: در این مدت کوته که نهادی 
به جهان دگری پای، چه دیدی تو در آن جای؟ بگو تا که بدانم. 

مرد خندید و بدو گفت که: » البته من آن گه به حال آمدم و زنده شدم، خوب خبر 
داشتم از اینکه در این دار جهانم نه به دنیای دگر.« بار دگر مرد بپرسید که: » آخر به چه 

علت تو یقین داشتی از اینکه نرفتی به جهان دگری؟« گفت: » از آن روی که تا بر سر 
هوش آمدم، احساس نمودم که شکمم سخت گرسنه است و تنم سرد شده. در دل خود 

گفتم، اگر من به بهشتم، که نباید بکشم گرِسنگی، چونکه در آنجاست بسی اطعمه و 
اشربه مفت و کسی گرِسنه هرگز نکند زیست به گلزار جنان. قعر جهنم هم اگر بنده مکان 

داشته باشم که نباید تنم اینقدر شود سرد. از آن رو که حجیم است پر آتش و سرما 
نخورند اهل جهنم. به یقین بنده شرمند نه در توی بهشتم نه به دوزخ، چو ُبَود گرسنگی 
خوردن و سرما ز مزایای همین گیتی غدار و من مفلس جان سخت، هنوز از بدی بخت، 

g »!گرفتار همین دار جهانم
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من کیستم؟
بلقیس سلیمانی

من »دوشیزه مکرمه« هستم، وقتی زن ها روی سرم قند می سابند و همزمان قند توی 
دلم آب می شود. 

من »مرحومه مغفوره« هستم، وقتی زیر یک سنگ سیاه گرانیت قشنگ خوابیده ام و 
احتمااًل هیچ خوابی نمی بینم. 

من »والده مکرمه« هستم، وقتی اعضای هیات مدیره شرکت پسرم برای خودشیرینی 
بیست آگهی تسلیت در بیست روزنامه معتبر چاپ می کنند. 

من »همسری مهربان و مادری فداکار« هستم، وقتی شوهرم برای اثبات وفاداری اش- 
البته تا چهلم- آگهی وفات مرا در صفحه اول پرتیراژترین روزنامه شهر به چاپ می 

رساند. 

من »زوجه« هستم، وقتی شوهرم پس از چهار سال و دو ماه و سه روز به حکم قاضی 
دادگاه خانواده قبول می کند به من و دختر شش ساله ام ماهیانه بیست و پنج هزار 

تومان فقط، بدهد. 

من »سرپرست خانوار« هستم، وقتی شوهرم چهار سال پیش با کامیون قراضه اش از 
گردنه حیران رد نشد و برای همیشه در ته دره خوابید. 

من »خوشگله« هستم، وقتی پسرهای جوان محله زیر تیر چراغ برق وقت شان را بیهوده 
می گذرانند. 

من »مجید« هستم، وقتی در ایستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحد می ایستد و شوهرم 
مرا از پیاده رو مقابل صدا می زند. 

من »ضعیفه« هستم، وقتی ریش سفیدهای فامیل می خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را 
بگیرند. 

من » ... « هستم، وقتی مادر، من و خواهرهایم را سرشماری می کند و به غریبه می گوید 
»هفت  ... « دارد- خدا برکت بدهد. 

من »بی بی« هستم، وقتی تبدیل به یک شیء آرکائیک می شوم و نوه و نتیجه هایم 
تیک تیک از من عکس می گیرند. 

من »مامی« هستم، وقتی دختر نوجوانم در جشن تولد دوستش دروغ پردازی می کند. 
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من »مادر« هستم، وقتی مورد شماتت همسرم قرار می گیرم- آن روز به یک مهمانی زنانه 
رفته بودم و غذای بچه ها را درست نکرده بودم. 

من »زنیکه« هستم، وقتی مرد همسایه، تذکرم را در خصوص درست گذاشتن ماشینش در پارکینگ 
می شنود. 

من »مامانی« هستم، وقتی بچه هایم خرم می کنند تا خالف هایشان را به پدرشان 
نگویم. 

من »ننه« هستم، وقتی شلیته می پوشم و چارقدم را با سنجاق زیر گلویم محکم می 
کنم نوه ام خجالت می کشد به دوستانش بگوید من مادربزرگش هستم به آنها می 

گوید من خدمتکار پیر مادرش هستم. 

من »یک کدبانوی تمام عیار« هستم، وقتی شوهرم آروغ های بودار می زند و کمربندش را 
روی شکم برآمده اش جابه جا می کند. 

من »بانو« هستم، وقتی از مرز پنجاه سالگی گذشته ام و هیچ مردی دلش نمی خواهد 
وقتش را با من تلف بکند. 

من در ماه اول عروسی ام؛ »خانم کوچولو، عروسک، ملوسک، خانمی، عزیزم، عشق من، 
پیشی، قشنگم، عسلم، ویتامین و ... « هستم. 

من در فریادهای شبانه شوهرم، وقتی دیر به خانه می آید، چند تار موی زنانه روی یقه 
کتش است و دهانش بوی سگ مرده می دهد، »سلیطه« هستم. 

من در ادبیات دیرپای این کهن بوم و بر؛ » دلیله محتاله، نفس محیله مکاره، مار، ابلیس، 
شجره مثمره، اثیری، لکاته و« هستم. 

دامادم به من »وروره جادو« می گوید. 

حاج آقا مرا »والده« آقا مصطفی صدا می زند. 

من »مادر فوالدزره« هستم، وقتی بر سر حقوقم با این و آن می جنگم. 

مادرم مرا به خان روستا »کنیز« شما معرفی می کند. 

g من کیستم؟
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 صدای پای فاشیسم 
نامه علی اصغر حاج سید جوادی به خمینی

علی اصغر حاج سید جوادی، ۱۶ بهمن ۱۳۵۹

حضرت آیت اهلل العظمی آقای خمینی. 
سخنان شما را دیشب از تلویزیون شنیدم؛ با لحنی عصبی از مسئولین مملکت 
می خواستید که اختالفات را کنار بگذارند و از روزنامه ها طلب می کردید که 

مطالب تفرقه انگیز ننویسند و سرانجام مسئوالن کشور را تهدید کردید که نکنند 
کاری را که شما مجبور شوید آنچه را که به آنها داده اید از آنها پس بگیرید. 

مشکل کار مملکت ما در همین است که مسئوالن کشور منتخب مردم نیستند 
و در برابر مردم احساس مسئولیت نمی کنند؛ روزی که شما در تقریرات خود در 

نجف در زمینه والیت فقیه گفتید که »قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه 
و موقعیت هیچ فرقی ندارد«، سنگ بنای این دورنمای تاریک و خوفناک در 

سرنوشت انقالب ایران گذاشته شد. 
با تکیه به همین تلقی است که امروز مسئولین اصلی امور کشور که همه از 

منصوبین و منتخبین شما و مورد حمایت شما هستند مردم را صغاری می دانند 
که باید بدون اراده از قیم های خود اطاعت کنند. اگر فراموش نکرده باشید پس 

از تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی شخص شما بودید که با انتخاب 
مستقیم رییس دیوان کشور و دادستان دیوان کشور بدون مشورت با شورای 

عالی قضایی نخستین گام را از راه عدول از قانون اساسی جمهوری اسالمی 
برداشتید؛ اگر به خاطرتان باشد در هنگامی که مساله والیت فقیه و شورای 

نگهبان در مجلس مطرح شد من نوشتم که در قانون اساسی سلطنتی هم قدرت 
و حاکمیت شاه هرگز مافوق قانون و فراتر از حاکمیت مردم و ملت نبود؛ در حالی 
که در قانون اساسی جمهوری قدرت فقیه و شورای نگهبان قدرتی مافوق قانون 
و غیر مسئول در برابر حاکمیت مردم شناخته شده است؛ من به صراحت نوشتم 
وضع نظامی که به قدرت مطلقه مشروعیت و حقانیت قانونی بخشیده است، در 

آینده انقالب و جامعه ما را به کجا خواهد برد؟
من در همان هنگام نوشتم که قدرتی که منتخب مردم و نمایندگان واقعی آنها نیست 

و از هرگونه مسئولیت و پاسخگویی نسبت به اعمال و تصمیم های خود فارغ و آزاد 
است چگونه می تواند به اصل »و شاورهم فی االمر و امرهم شوری بینهم« مقید بماند 

و اصوال فرد یا افرادی که مردم را صغیر بدانند یعنی مردم را قابل و الیق دخالت و نظارت 
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در سرنوشت خود ندانند چگونه می توانند مصالح مردم را تشخیص بدهند و مسایل و 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه را حل کنند؟

و امروز می بینید که نه اینکه مسایل و مشکالت ناشی از سالهای طوالنی حکومت فساد 
و غارت خانواده پهلوی در مسیر حل و فصل قرار نگرفته است، بلکه تلقی شما از حکومت 

و والیت فقیه که مردم را باید مثل صغار مرفوع القلم و نابالغ و یا دیوانه های مهجور 
از عقل و شعور اداره کرد، کار مملکت و سرنوشت مردم را به صحنه جدال و نزاع بین 

منصوبین و منتخبین شما برای رسیدن به قدرت مطلقه و خالی کردن میدان از هرگونه 
مخالف و رقیب با استفاده از هر وسیله خشونت بار محدود کرده است. 

آن روزی که من پس از پیروزی انقالب نوشتم که مملکت را به گونه پدر ساالری 
و شیوه مرسوم دوران خلفا نمی توان اداره کرد به خاطر اجتناب از اوضاعی بود 

که امروز مملکت را در گرداب تفرقه و جنگ و عوام فریبی و دروغ و فساد و غارت 
بیت المال مردم فرو برده است. چه کسانی مملکت را تبدیل به صحنه جدال 

بین خود کرده اند؟ چه کسانی امروز در راس مقامات عالی مملکت بدون اعتنا 
به مردم و احترام به حقوق قانونی و آزادی های اساسی آن ها بر سر تصاحب 

قدرت مطلقه و خفه کردن آزادی کاری جز توطئه و تبلیغ و سخنرانی و مصاحبه و 
تجهیز گروه های فشار ندارند؟ چه کسانی با شیوه های استالینی حکومت قرون 
وسطایی سلطان سعید بن تیمور را بر مردم مستقر کرده اند؟ چه کسانی امروز با 
پول مردم و با زور چوب و چماق بر مطبوعات و رادیو و تلویزیون مسلط شده اند؟ 
چه کسانی به نام فقیه و حاکم شرع بر همه اموال و انفس مردم بیدریغ و بدون 

کوچکترین نظارتی مسلط شده و حتی حق دفاع و استغاثه و دادخوهی را نیز از 
مردم بی گناه در دادگاه ها و زندان ها و ادارات گرفته اند؟ چه کسانی در مملکت 
اسالمی با تشکیل انجمن های اسالمی شیوه نفاق افکنی و تفرقه اندازی و کین 

خواهی و تسویه حساب های خصوصی را بر سرنوشت کارمندان سازمان های 
دولتی و دستگاه ها و موسسات خصوصی مسلط کرده اند؟

چه کسانی با اشغال سفارت و گروگان گیری، راه نفوذ مجدد امپریالیزم آمریکا و 
نابودی میلیاردها دالر اندوخته های ایران را برای سرمایه داران و بانکداران آمریکا 

هموار کردند و سرانجام با قبول خفت و خواری در برابر آمریکا تسلیم شدند و 
این تسلیم و تحقیر را به زور تبلیغ و سانسور و جو اختناق و هوچیگری سفیران 

بزرگترین پیروزی تمامی تاریخ بشر!!! معرفی کرده اند؟ 
چه کسانی برای پیشبرِد مقاصد خود جهت تسلط بر قدرت و سوءاستفاده از 

نفوذ و حرمت شما در نزد مردم شما را از مرحله ی امامت و پیامبری گذرانده و به 
مرحله خداگونگی رسانده اند؟

و شعار امام و امت را با استفاده از همان شیوه های تملق و چاپلوسی جایگزین 
شعار شاه و ملت کرده اند؟

شما اکنون به افرادی که خود آن ها را در راس مقامات مهم کشور نشانده 
اید می گویید که اگر اختالفهای خود را کنار نگذارند آن چه را که به آنها 

داده اید از آنها پس می گیرید؟ اما این دوای درد این جامعه نیست. شما 
بدون آن که درباره صالحیت آنها تردید کنید ؛ درباره صالحیت کسانی که به 

همه اعتماد و حسن ظن شما و امید و مصلحت مردم محروم جامعه ما به 
خاطر منافع و مقاصد خصوصی و گروهی خود پشت پا زده اند اکنون آن ها 

را دعوت به سازش می کنید. 
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اما سازش بر سر چه؟ آن ها اگر به انقالب و دستاوردهای انقالب و رهایی مردم 
محروم ما از اسارت اقتصادی امپریالیزم و فقر و بیکاری و بیسوادی و استثمار 

ایمان و اعتقاد داشتند؛ اینچنین تا پای اضمحالل و نابودی انقالب و استقالل ایران 
و پایمال کردن حقوق قانونی مردم و خونهایی پاک هزاران شهید راه آزادی ملت با 

یکدیگر و با مردم به ستیز بر نمی خاستند. آنها همانطور که اشغال سفارت آمریکا 
و گروگان گیری را به قیمت احیای قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی امپریالیزم 

وسیله تحکیم قدرت خود و سرکوب انقالبیون راستین کشور قرار دادند؛ حتی تا پای 
شکست ایران در جنگ با دشمن متجاوز عراق و تسلیم ایران نیز در جهت استقرار 

قدرت مطلقه خود بر مردم ایستاده اند.
بنابراین اگر آنها صالحیت اداره ی امور وطن بحران زده ما را داشتند کار را در 
توطئه چینی و نفاق افکنی و سرکوب اندیشه و تفکر انتقادی به جایی نمی 

رساندند که شما امروز آنها را به پس گرفتن آنچه که به آنها داده اید تهدید 
کنید؛ همه تالش آنها این است که با استفاده از نفوذ و حرمت شما زمینه را 
برای حکومت بالمنازع خود بعد از شما آماده کنند و شما لحظه ای این دورنما 

را در پیش چشمان خود مجسم کنید که این افراد که بعد از شما با آماده 
کردن همه طرحهای توطئه و تجاوز چه بالیی بر سر استقالل مملکت و حقوق 

قانونی مردم محروم آن که همه امید خود را به پیروزی انقالب و سرنگونی 
رژیم جبار پهلوی بسته بود چه خواهند آورد؟ والسالم.

g

خاطره ای از شاملو
پس از پیروزی انقالب ۵۷ بنا به دوستی و آشنایی 

که با ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف نامدار 
فرانسوی داشتم و از سرنگونی رژیم بودم، نامه ای 

به او پادشاهی پهلوی سرمست نوشتم و در انتهای 
نامه نوشتم: »جناب سارتر، چرا شما از این بابت 

پیروزی انقالب به ما تبریک نگفتید؟!«
شاملو در خاطرات خود ادامه میدهد: سارتر بزرگ 

به من جوابی داد که تا سالهای سال هنوز همچون 
پتکی بر مغز من میکوبد!

سارتر نوشته بود: »شما چگونه قیامی که رهبران 
آن آخوند، و نتیجه آن حاکمیت حکومت مذهبی 

و روحانیون گردیده را »انقالب« می نامید؟ مگر 
نه اینکه انقلالب دگرگونی رو به جلو است؟ شما 

برگشت به قهقرا کرده اید! آنچه شما کردید »انقالب« نیست!« سارتر 
ادامه میدهد: »شما در آینده ناچار مجبور به انقالبی واقعی خواهید 

بود، و آن رخدادی چون رنسانس اروپاست، یعنی به زیر کشیدن 
مذهب اسالم از اریکه قدرت که متاسفانه هیچ زبانی جز انقالبی 

خشونت بار و خونین، آن را چاره ساز نیست ... !«
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  انسانهای كودن میپرسند مذهبت چیست
 و از كدام قبیله اید؟

  دکتر فاروق قاسم

دکتر فاروق قاسم دانشمند زمین شناس عراقی االصل تابعیت نروژی دارد. ایشان 
مطلبی با عنوان »سرمایه گذاری عقلها« نوشته است؛ وی میگوید: 

با من از ثروت سرزمینی که مردمش در نفرت، نژادپرستی، نادانی و جنگ غوطه 
ورند صحبت نکنید. 

نیجریه یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و بیشترین معادن را در اختیار 
دارد؛ این کشور یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت در دنیاست، اما حال و 

اوضاعش را نگاه کن! چرا این گونه است؟
زیرا مردمش در نفرتهای نژادی غوطه ورند و این کشور عرصه نزاع و درگیری و 

تاخت و تاز گروه های مختلف است. 
در مقابل، سنگاپور، کشوری که روزی رئیس جمهورش می گریست، زیرا رئیس 

کشوری بود که در آن آب شرب یافت نمیشد، امروز میزان درآمد سرانه اش 
بیشتر از ژاپن است!

امروزه کشورهای عقب مانده نگاهشان را معطوف به درون زمین کرده اند تا از 
موهبت آن خود را سیر کنند. این درحالی است که انسان به خودی خود تبدیل به 

سرمایه ای موفق و سودآور گشته است. 
آیا تا به حال اندیشیده اید که برای گوشی گلکسی و یا آیفون ی که از بازار 

میخری چقدر هزینه شده است؟ شاید هزینه ساخت آن به یک دالر هم نرسد؛ 
چند گرم آهن، یک تکه شیشه و مقداری پالستیک، اما شما برای خرید آن صدها 

دالر هزینه می کنید، چیزی معادل ده ها بشکه نفت و گاز. 
اما دلیلش چیست؟ دلیلش این است که کشور سازنده آن، از تولیدات عقل  

بشر بهره میبرد و صاحب ثروت اندیشه است. 
آیا میدانید که شخصی مثل بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت هر ثانیه 

226 دالر درآمد دارد، چیزی معادل ذخایر کشور یمن و کشورهای خلیج فارس. 
آیا میدانید که ثروتمندان دنیا، صاحب چاه های نفت و ثروتهای طبیعی 
نیستند، بلکه صاحبان همین نرم افزارهای ساده ای هستند که در گوشی 

شما نصب است؟!
آیا میدانید که سود شرکتی چون سامسونگ در طول یک سال 327 

میلیارد دالر است. صد سال طول می کشد تا ما چنین مبلغی را از تولید 
داخلی خود به دست آوریم. 

برادر و خواهر گرامی؛. 
هر کجا که هستید، در شرق، غرب، شمال، جنوب؛ و فکر میکنید ثروتی دارید 

که بدون نیاز به عقلتان، شما را بی نیاز میگرداند، این اوهام را از خود دور کنید؛ 
بدون عقالنیت هیچ ثروتی به دست نخواهد آمد. 
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ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خورد، اما در کمتر از پنجاه سال با علم و 
تکنولوژی از دنیا انتقام گرفت؛ اما انسانهای کودن همچنان از شما می پرسند 

مذهبت چیست؟ از کدام قبیله ای؟!
دین درست را از میوه اش باید شناخت نه از صحبتهای بزرگانش!

وقتی افراد بی نظم منظم شدند، فقر کم شد، دزدی کم شد، بی اخالقی کم شد؛ 
g .آنوقت میگوییم دین این جامعه درست است

دین چیست؟
عده اى فکر میکنند دین اعتقادات مردم است. اینطور نیست! 

دین یک صنعت است. صاحبى دارد. به نفع عده اى است و باعث 
ثروت مادى و قدرت 

سیاسى طیف معینى 
در جامعه میشود و به 
یک حاکمیت سیاسى 

و طبقاتى در جامعه 
خدمت میکند.

مذهب صنعتى است 
که میلیاردها دالر پول 
در آن جابجا میشود. 

هزینه تبلیغاتش 
توسط این پولها پرداخت میشود. این پولها را با کالهبردارى و اّخاذى 
از جیب مردم بیرون میکشند. در ایران این پولها را از طریق دولت از 

جیب مردم درمی آورند.
این یک دستگاه نشر اکاذیب است. دروغ تحویل مردم میدهند. 

مردم را میترسانند. مردم را در این دنیا از خشونت میترسانند و در آن 
دنیا از عقوبت. این درست مثل مافیا است.

نهاد مذهبى، چه مسیحیت باشد، چه اسالم چه یهودیت، قبل از 
اینکه مجموعه اى از باورهاى اجتماعى باشد، یک ساختمان و عمارت 

بزرگ اجتماعى است که روى پاى خودش ایستاده، مالیات میگیرد 
پول میگیرد و خرج بقا و حاکمیت خودش میکند دین شراب ناب 

نیست.،، اتانول است که مستی میدهد، اما به قیمت کوری!
ژان پل سارتر

تفنگ های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شده اند. و مغز 
های خالی برای پر کردن این تفنگ ها.

نیچه
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پدیده »اثر شوفر« 
کانال عصر ایران در تلگرام

اکثر ایرانیان دعای معروفی که منسوب به داریوش کبیر پادشاه ایران باستان 
است را شنیده اند. با این مضمون که؛  »خدایا! سرزمین ایران و مردمانش را از شر 

دشمن، خشکسالی و دروغ محافظت کن«. 
 صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که در شرایط فعلی بیش از دشمن یا 

خشکسالی و یا  دروغ، آنچه که ایران را تهدید میکند »اثر شوفر« است!  اما اثر 
شوفر چیست؟

ماکس پالنک بعد از اینکه جایزه نوبل را در سال ۱۹۱۸ میگیرد، یک تور دور 
آلمان می گذارد و در شهرهای مختلف درباره مکانیک کوانتوم صحبت میکند. 

چون هر دفعه دقیقًا یک محتوا را ارائه میکند، راننده اش احساس می کند که 
همه مطالب را یاد گرفته است و روزی به آقای پالنک می گوید: شما از تکرار 

این حرفها خسته نمیشوید؟ من االن می توانم به جای شما این مطالب را 
برای دیگران ارائه کنم. می خواهید در مقصد بعدی که شهر مونیخ است، من 

سخنرانی کنم و شما لباس من را بپوشید و در جلسه بنشینید؟ برای هر دوی ما 
تنوعی ایجاد میشود. پالنک هم قبول میکند!

 شوفر خیلی خوب در جلسه درباره مکانیک کوانتوم صحبت میکند و شنونده ها 
هم خیلی لذت میبرند. در انتهای جلسه فیزیکدانی بلند میشود و سوالی را مطرح 

میکند. شوفر که جواب سوال را نمی داند در نهایت خونسردی میگوید: »من 
تعجب میکنم که در شهری پیشرفته مثل مونیخ، سوالهایی به این اندازه ساده 
میپرسند که حتی شوفر من هم میتواند جواب بدهد! شوفر عزیز، لطفا شما به 

سوال ایشان پاسخ دهید«!
 امروزه در علم مدیریت اسم این اثر را »اثر شوفر« گذاشته اند. این اثر ناشی 

از نوعی توهم دانایی است که افراد همه چیز دان بیشتر به آن مبتال می شوند. 
دانش مانند کوه یخی است که بخش کمی از آن قابل رویت است و بخش 

اعظم آن را نمیتوان مشاهده کرد. افراد سطحی نگر صرفا بخش قابل مشاهده 
دانش را میبینند و گمان میکنند که کل دانش را دریافت کرده اند، در حالی که 

این فقط توهمی از دانایی است. نه خود دانستن. 
 توهم دانایی، یعنی اینکه فکر کنیم مطلبی را میدانیم، در صورتی که اشتباه 
میکنیم. یعنی یا نمیدانیم و یا اشتباه و ناقص میدانیم و علت اصلی توهِم 
دانستن یا همان توهم دانش، تصور ناقص ما نسبت به تمام یک مطلب و 

سپس مقایسه ی دانش خودمان با همان تصور است. 
 حال اگر همان یک جلسه، روالی ماندگار شود، شوفرها در مسند دانشمندان 

و دانشمندان نیز در جایگاه شوفرها ادامه فعالیت خواهند داد! و دریغا که در 
تطابق اجتماعی، این داستان چقدر آشناست!

 سقراط می گفت من داناترین فردم! چون تنها کسی هستم که می دانم 
نمیدانم، در حالی که دیگران هنوز به نادانی خود نیز، آگاه نیستند. 

 این جهل سقراطی که بعدها »نیکالس کوزایی« آن را »جهِل فرهیخته« نامید، 
درست همان چیزی است که برای تفکر و کتابخوانی نیازمند آنیم. زیرا نخستین 

g .گام در تالش برای دانایی، غلبه بر توهم دانایی است
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حکومت دهاتی ها
دکترعلیرضا موثق، بازنشر: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

اسالم و فقه و آخوند، هر سه محصول دهات اند. در اینجا وصف »دهاتی« را با 
ارزش-داوری به کار نمی برم؛ بلکه آن را به عنوان نحوه ای از زیست و مناسبات و 

معادالت و معامالت مد نظر دارم. 
اسالم و فقه و آخوند، محصول زیست دهاتی و قبیله ای و استبدادی و 

سلطانی و نظام »ارباب/رعیتی« است. در کل منظومه ی فکری آنها، به طور 
طبیعی، نه مفهوم »دولت-ملت« وجود دارد و نه مفهوم »شهروند« و نه مفهوم 
»بوروکراسی« و نه مفهوم »پارلمان« و نه هیچ مفهومی که برساخته ی زیست 

 مدرن است. 
انقالب ۵۷ نیز شورش قبیله ی دهاتی ها علیه اقلیتی بود که می خواستند 

»فرهنگ شهری و مدرن« را بسط دهند و از قضا اکثریت همان اقلیتی که در 
ظاهر، »کت و شلوار و کراوات« به تن داشتند و چهار روز بود که از دهات خود 

دور شده بودند، در راستای میل شدیِد بازگشت به اصل خویش و در راستای 
نوستالژِی »خانه ی مادر بزرگ«، به قبیله ی آخوندها پیوستند و البته عموم 

مناطق شهرهای ما، حتی در همین امروز، همواره »یک دهاِت بی هویت و زشت 
و پریشان و آشفته« بوده است )شهرهای ما را که می بینی، باید بگویی صد 

رحمت به دهات!(. 
هضم زیست مدرن )از فرهنگ آپارتمان-نشینی تا رانندگی(، برای دهاتی هاِی 

گوسفند-چران و کشاورزی که تا چندی پیش، خودشان یا پدرشان، سوار بر اسب 
و االغ و شتر می شده و با گاو-آهن زمین را شخم می زده، ثقیل است. 

دهاتی ها بعد از پیروزی در انقالب ۵۷، اولین کاری که کردند، جمع کردن مظاهر 
نوعی از سبک زندگی بود که با زیسِت دهاتی در تضاد بود. 

مصادیقی چون تراشیدن ریش، استفاده از کراوات، نشستن روی صندلی در 
حضور آیت اهلل خمینی )یعنی برگزاری مراسم مالقات، بر خالف عرف مسجد(، 
استفاده از توالِت فرنگی، ممنوعیت ازدواج کودکان، دادن حق طالق به زنان، 
حجاب اختیاری و ممنوعیت مجازات هایی مثل سنگسار و قطع دست و پا و 

شالق، آنهم در مالء عام، همگی در تضاد با زیست دهاتی ها بود. 
دایر کردن نمازخانه در ادارات دولتی و نهادهای حکومتی، به نحوی که 

در آن، بوی گند عرق پا آدمی را به تهوع می اندازد؛ نماد حکومت والیت 
مطلقه ی فقیه و رسوخ ماهیت دهاتی ها در بوروکراسی مدرن و مآاًل فشل و 

فلج کردن آن است. 
یک دهاتی با فرهنگ قبیله ای، وقتی در حکومت دهاتی ها، موقعیت و مقام 

ممتاز و قدرت کسب می کند، تا حد ممکن تمام ایل و تبارش را دور خودش جمع 
می کند و به آنها پست و مقام می دهد. 

فرهنگ دهاتی در پوشش و ظاهر مسئولین ما، به درستی با باطن-شان تناسب 
دارد. تمام مسئولین ریز و درشت ما، از جمله همان مهندس موسوی که تازه 

نقاش و معمار است، سواد بصری و شعوِر »ست و هماهنگ کردِن« رنگ پیراهن 
و کت و شلوار و کفش-شان را باهم ندارند. در از صدر تا ذیِل این قوم، تنها یک 

مورِد استثناء وجود دارد و آن شخص، آقای صادق خرازی است. 
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در انتها باید تأکید کرد که حکومت ما به این اعتبار، بسیار مردمی است. 
حکومت دهاتی های گوسفند-چران است و از باطن تا ظاهرش شبیه به »خوِد 

 خوِد مردِم ماست«.
پیتزای قرمه-سبزی و دموکراسی اسالمی و علوم انسانی اسالمی و ...  همگی 

آشی است که با نوستالژی »دهات« پخته می شود. 
ده ها سال صبر و هزینه نیاز است تا این عزیزان، با اولیات و الفباها آشنا شوند 

و برای مثال، از دیدن موی زن ها و یا از شنیدن صدای آنها، تحریک و حشری 
نشوند و وقتی به ساحل دریا می روند، به جای خیره شدن به لنگ و پاچه ی زن 
و بچه ی مردم، از آفتاب و دریا و طبیعت لذت ببرند و یا آشغال در ساحل دریا و 
طبیعت نریزند و یا روزی یک مرتبه به حمام بروند تا بوی گندشان دیگران را در 
فضاهای عمومی اذیت نکند و یا فوایِد طبِی استفاده از توالت فرنگی را تصدیق 

کنند و  یا متوجه شوند که »اسالم« با »دموکراسی و حقوق بشر« جمع نمی شود 
g  ...  و یا »علوم انسانی تجربی«، »اسالمی« نمی شود و

تفنگ های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شده اند. و مغز 
های خالی برای پر کردن این تفنگ ها.

نیچه

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نباید 
هراسید. باید از کسی ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس 

می داند و هرگز آن را نخوانده است
نیچه

آخوند اگر دوست تو باشد با احکام شرعی مالت را میخورد، و اگر دشمن 
تو باشد با احکام شرعی خونت را میریزد!

میرزا آقاخان کرمانی

اینکه ما معابد خود را محترم و مقدس میدانیم و معابد دیگران 
را جاهالنه، به این دلیل است که در معابد خود با احساسمان وارد 

میشویم، ولی در معابد دیگران با عقلمان! 
دکتر فرهنگ هالکویی

متاسفم توی فرهنگی بزرگ شدم که مردمش تصور میکنند با اندوه 
و زاری، به خدا نزدیکترند!

فریدون فرخزاد

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نباید 
هراسید. باید از کسی ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس 

می داند و هرگز آن را نخوانده است
نیچه
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 ایرانیان و جنبش جهانی »#MeToo«، درباره
 زنانی که شریک نظام مرد ساالرند

 آرش نراقی، کالج موراوین، پنسیلوانیا، ۷ سپتامبر ۲۰۲۰

 جنبش حقوق زنان، به حق، به نقد ساختارهای اجتماعی مردساالر و نیز نقش 
مردان در تقویت و تداوم این ساختارهای تبعیض آمیز نشسته است، و به نظرم 
این راهی است که باید همچنان ادامه یابد. اما اصالح ساختار بیمار یک جامعه 
مردساالر بدون نقد نقش زنان در شکل بخشی و تداوم این ساختارهای تبعیض 

آمیز کامل نیست. در اینجا مایلم چند نکته را در این خصوص به اختصار بیان کنم:
نکته اّول: خشونت از مهمترین عواملی است که سالمت مناسبات 

انسانی را تهدید میکند. گوهر خشونت در مناسبات انسانی آن است 
که فرد بکوشد از طریق اعمال زور یا قدرت، اراده دیگری را مقهور و تابع 
اراده خود کند. در یک رابطه انسانی سالم، طرفین می کوشند که فضای 
فیزیکی، فکری، و عاطفی امن و آزادی برای یکدیگر فراهم سازند تا در 
آن فضای امن هریک بتواند بر مبنای سنجش و خواست واقعی خود 
به خواسته های طرف مقابل پاسخ دهد، و اطمینان داشته باشد که 

پاسخ او هرچه هست از سوی دیگری محترم خواهد بود. در مقابل، در 
یک رابطه انسانی ناسالم، دست کم یکی از طرفین می کوشد که خود و 

خواسته هایش را به شیوه هایی مانند تهدید، تطمیع، یا فریب بر دیگری 
تحمیل کند. در اینجاست که خشونت، ذات خود را در تبدیل »شخص« به 

»شیء« آشکار میکند- یعنی یک انسان صاحب اختیار را که میتواند بر 
مبنای آگاهی و اراده واقعی خود تصمیم بگیرد، به یک شیء بدل میکند 

که صرفًا در خدمت تأمین و تشفی یک سویه خواستها و امیال دیگری 
است. این خشونت، گاهی آشکار و عریان است )مانند اعمال زور در 

تجاوز به عنف، یا تحت فشار قرار دادن دیگری از طریق کنترل نیازهای 
مّهم و اساسی زندگی او(، و گاهی پنهان و زیرپوستی است )مانند فریب 

دادن دیگری از طریق ارائه اطالعات ناکافی یا نادرست(. 
البته در متن یک جامعه مردساالر، ساختار قدرت به سود مردان نامتقارن 

است، و بنابراین، مردان به طور کّلی دسترسی بیشتری به منابع قدرت 
دارند، و در نتیجه بیشتر و آسانتر میتوانند خود را در مقام اعمال قدرت 

و خشونت قرار دهند. این ساختار خشونت پرور در فروپاشی اخالقی 
جامعه نقش مهمی ایفا می کند، و بنابراین، منافع درازمدت اعضای 
جامعه )صرفنظر از جنسیت آنها( در آن است که با این ساختارهای 

تبعیض آمیز مقابله کنند و در اصالح آن بکوشند. به همین دلیل است 
که بهترین شیوه خشونت زدایی از مناسبات انسانی )خصوصًا میان مردان 

و زنان( برابری حقوقی و حقیقی میان زنان و مردان است. تحقق عدالت 
جنسیتی به سالمت جامعه کمک میکند و مردان و زنان جملگی از مزایای 

آن بهره مند میشوند. یعنی خیرعمومی اعضای جامعه )اعم از مردان و 
زنان( در تأمین چنان عدالتیست. بنابراین، پروژه احقاق حقوق زنان و 
برقراری عدالت جنسیتی پروژه ای منحصر به زنان نیست، بلکه زنان و 

مردان جامعه باید دوشادوش هم برای تحقق آن بکوشند. 
نکته دّوم: اما به نظر می رسد که برخی زنان فعال در قلمرو حقوق زنان 
می کوشند که جنبش احقاق حقوق زنان را که بخشی از جنبش عدالت 
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خواهیست، به جنبش بیزاری از مردان تبدیل کنند. این زنان، به بهانه 
نقد ساختارهای مردساالر، قلم مویی درشت به دست میگیرند و تصویری 

کلیشه ای از »مرد ایرانی« یا »مرد شرقی« ترسیم میکنند که مهمترین 
ویژگی آن یک زندگی »آلت محور« است - مردانی که در مناسبات خود 
با زنان به چیزی جز روابط جنسی نمیاندیشند، و برای رسیدن به آن از 

هیچ خشونت و تعرضی ابا ندارند. در این کلیشه پردازیها، زن ایرانی هم 
به چهره ای منفعل، گول، ساده دل، و نهایتًا قربانی بدل میشود - موجودی 

که فاقد فاعلیت است، و یکسره در چنبره قدرت قاهره فاعلیت مردان 
هوس باز اسیر و بازیچه است. در اینجا تفاوتی نمیکند که این زن استاد 

دانشگاه، روزنامه نگار، وکیل دادگستری، پزشک، هنرمند، یا خانه دار، 
نوجوان، میانسال، یا سالخورده باشد. در هر حال، این زن قربانی ساده 

دلیست که یک مرد میتواند به آسانی او را با کالمی عاشقانه بفریبد یا 
با تهدید و تطمیع مقهور اراده خود کند. اما این کاریکاتور سازیها تصویر 

واقع نگرانه ای از تمامت جامعه نیست: نه مردان ما جملگی هیوالهای 
دیوسیرت و آلت پرست اند، و نه زنان ما جملگی، قربانیان ساده دل، 

آسان-فریب، و فاقد فاعلیت. 
نکته سّوم: زنان قربانیان اصلی نظام مردساالر هستند، اما عالوه بر ایشان، 

گروههای زیادی از پسران و مردان هم از زیستن در متن یک جامعه مردساالر 
آسیب های عمیق و جبران ناپذیر میپذیرند. نظام مردساالر بر مبنای تصویر 
»نرغالب« سامان پذیرفته است - تصویری که عمدتًا از جهان حیوانات وام 

گرفته شده است. مطابق این تصویر، »مرد بودن« معادل است با سلطه جویی، 
تهاجم، جسارت در ابراز وجود، قابلیت خالقیت و ابتکار عمل، اعتماد به نفس 

باال، شجاعت در مقام هماوردطلبی، قدرت جسمانی و روحی زیاد، قدرت عقالنی 
باال، قدرت رهبری و مسؤولیت پذیری، میل جنسی سیریناپذیر، تحّمل باالی درد، 

روحیه حمایتگری، نانآوری، محبوب زنان بودن، مورد احترام دیگر مردان بودن، 
و غیره. اما بسیاری از مردان بسیاری از این ویژگیها را ندارند، و از این حیث 

همیشه خود را تحت فشار مداوم توقعات و انتظارات توانفرسای جامعه )از جمله 
زنان( می یابند. تربیت پسران در نظام مردساالر بسیاری از توانایی های ایشان 
را که در قالب کلیشه های »نر غالب« نمی گنجد، سرکوب می کند، و آنها را از 

حیث روحی و خصوصًا عاطفی فلج و ناتوان بار می آورد. 
مردانی که رفتارهای متناسب با کلیشه »نر غالب« را از خود بروز نمی 

دهند از جانب »جامعه مردان« مطرود و از جانب »جامعه زنان« تحقیر می 
شوند. برای مثال، »زنان با پر سفید« از قرن هیجدهم در بریتانیای کبیر 

برای تحقیر مردانی که )ولو بنابه دالیل بسیار مّوجه( به جنگ نمیرفتند، به 
ایشان در مالء عام پرهای سفید میدادند که نشانه بزدلی بشمار میرفت، 
و به این ترتیب با تحقیر این مردان ایشان را وامیداشتند که برای اعاده 

حیثیت از کف رفته خود - یعنی بازیافتن »مردانگی« لکه دار شده شان 
- به میدان جنگ بروند و رفتارهای متناسب با »نر غالب« را از خود نشان 
دهند. نمونه دیگر، مردان همجنس گرا هستند که از جانب مردان نظام 
مردساالر به خاطر آن که در مناسبات جنسی )به زعم ایشان( خود را در 
موقعیت فرودست زنانه قرار می دهند، درخور تحقیرند، و از جانب زنان 
از آن رو که صفات »نر غالب« را )دست کم در مناسبات جنسی( از خود 

نشان نمیدهند، فروتر از »مرد واقعی« تلقی میشوند. 
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نکته چهارم: بنابراین، برای مقابله با نظام مردساالر باید کارگزاران این نظام 
تبعیض را شناخت. البته مردان )خصوصًا »نران غالب«( که منافع خود را در دوام 

این نظام تبعیض می دانند، از کارگزاران اصلی این نظام اند. اما زنان هم در 
شکل گیری و تداوم این نظام نقش مؤثر و انکار ناپذیری داشته اند. برای مثال، 

به نظر میرسد که حّتی در روزگار شکوفایی جنبش های مربوط به حقوق زنان، 
تصویر غالب زنان از مرد ایده آل به تصویر »نر غالب« بسیار نزدیک است. هنوز 
هم که بیش از دویست سال از انتشار رمان غرور و تعصب می گذرد، شخصیت 

آقای دارسی جذابیت خود را برای زنان از دست نداده است. در روزگار ما هم 
رمان مردمپسند Fifty Shades of Grey بیش از ۱۲۵ میلیون نسخه به فروش 
رفته است و مطابق آمار، بیش از هشتاد درصد خوانندگان آن زنان بوده اند. 

قهرمان این رمان، آقای کریسچن گری، برای بسیاری از این زنان تصویر ایده آل 
از یک مرد خواستنیست: مردی خوشقیافه، خوشاندام، ثروتمند، خشن اما عاشق 

پیشه، با میل جنسی سیری ناپذیر، حسود، تملکجو و رقیب ناپسند، دست و 
دل باز، قوی، مدیر، در عین حال رمانتیک و رام! طبیعیست که وقتی زنان این 

ویژگیها را در جفت خود می جویند، مردان هم تالش می کنند صاحب این 
ویژگیها شوند یا خود را واجد آنها بنمایانند. هنوز هم بسیاری از زنان متوقع اند 

که مردان به خواستگاری ایشان بیایند، یا در برابر ایشان زانو بزنند و تقاضای 
ازدواج بکنند. برای بسیاری از این زنان، مردان مجرد »شوهران بالقّوه« هستند. 

یعنی همانطور که بسیاری از مردان، زنان را به چشم »ابژهه ای جنسی« می 
نگرند، بسیاری از زنان هم مردان را »ابژهه ایی برای ازدواج« می بینند. در هر دو 
این فرآیندها، شخص به شیء فروکاسته میشود، و این فروکاهش از مصادیق 

تحقیر و خشونت است. 
نکته پنجم: در متن یک نظام مردساالر، بسیاری از مردان خود را مجاز میدانند 

که حّتی پس از ازدواج شریکهای جنسی متعدد داشته باشند. خیانت در روابط 
زناشویی کاری اخالقًا ناروا و ناقض حقوق همسریست که مورد خیانت قرار گرفته 

است. روشن است که مردی که به همسر خود خیانت می ورزد و در خفا با 
زنان دیگر مناسبات عاطفی و جنسی برقرار میکند، از منظر اخالقی و اجتماعی 
در خور نکوهش است. اما نباید از این نکته هم غافل شد که خیانت یک مرد 

متأهل دگرجنس گرا به همسرش تنها با مشارکت یک زن دیگر ممکن است. 
یعنی در اینجا، مردی که به حقوق انسانی همسرش تعّرض می کند، این کار را 

با مشارکت و همدستی یک زن دیگر انجام می دهد. متأسفانه بسیاری از زنانی 
که پرچم مبارزه با تعّرض مردان به حریم و حقوق زنان را برمی افرازند، خود از 

برقراری مناسبات جنسی با مردان متأهل ابایی ندارند. این زنان که گاه خود 
نیز متأهل هستند، آگاهانه و عامدانه با مردان متأهل وارد مناسبات عشقی یا 
جنسی میشوند، و ظاهرًا مشارکت در این خیانت را ناقض حقوق همسران خود 
و همسران آن مردان متأهل نمیدانند. یک نمونه بارز از این دست زنان فروغ 

فرخزاد است. او که همیشه مورد ستایش و الهامبخش فعاالن جنبش زنان بوده 
است، بی محابا با مردان متأهل روابط جنسی برقرار میکرد. 

برای مثال، هنگامی که او همسر شاپور و مادر یک فرزند بود با سردبیر متأهل 
مجله »روشنفکر« رابطه جنسی برقرار کرد تا او را پله ای برای پیشرفت حرفه ای 
خود کند، و سپس سرفرازانه درباره آن رابطه سرود که »گنه کردم گناهی پر ز 

لّذت/ کنار پیکری لرزان و مدهوش«. اما پس از آنکه این ماجرا به رسوایی علنی 
انجامید، فرخزاد کوشید تا در پس نقاب یک زن مظلوم و فریب خورده پنهان 

شود و مسؤولیت آن »گناه پر ز لّذت« را از خود سلب و به گردن آن مرد بیفکند. 
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ماجرای روابط او با مردان متأهل البته تا پایان عمرش همچنان ادامه داشت، و 
روابط او با ابراهیم گلستان فقط یک نمونه مشهور آن است. در حّدی که من 

می دانم فرخزاد هرگز از جانب فعاالن حقوق زنان بواسطه این رفتارهای تهاجمی 
و نقض حقوق همسر خود و همسران آن مردان متأهل مورد نقد و نکوهش قرار 
نگرفته است، که برعکس، این رفتار غیراخالقی او تحت عنوان تجّلی »فاعلیت« 

زنانه مورد ستایش ایشان بوده است. 
به نظر می رسد که این گروه از فعاالن جنبش زنان مقوله دفاع از حقوق 

زنان را با تلقی خاصی از مقوله آزادی جنسی درآمیخته اند. از نظر این 
زنان مادام که طرفین رابطه به برقراری رابطه جنسی بایکدیگر رضایت 
داشته باشند، هیچ منعی در برقراری رابطه جنسی میان آنها نیست. 
به بیان دیگر، از نظر ایشان رضایت طرفین، شرط کافی جواز اخالقی 

مناسبات جنسی میان دو نفر است. ظاهرًا به این دلیل است که این 
گروه از مدافعان حقوق زنان تمام تمرکز خود را بر موضوع تجاوز و تّعرض 

جنسی گذاشته اند، چرا که در تعرض یا تجاوز جنسی رضایت یکی از 
طرفین )غالبًا طرف زن( نادیده گرفته شده است. بنابراین، جلب توجهات 
به مقوله تّعرض جنسی برای آن است که، به حق، به ما اهمیت رضایت 
طرفین را در برقراری مناسبات جنسی گوشزد کند. البته این گروه از زنان 

سخاوتمندانه دایره مصادیق تعّرض جنسی را فراختر از آنچه می باید، 
میگیرند. برای مثال، فرض کنید که مردی نشانه های رفتاری زنی را بد 

میخواند و برای مثال، قصد بوسیدن او را میکند، اما در میانه راه در می 
یابد که بوسه او با رغبت طرف مقابل پذیرفته نخواهد شد، و لذا عقب 

مینشیند. ظاهرًا مطابق تعریف این زنان، در اینجا اقدام آن مرد مصداق 
تعرض و بلکه تجاوز جنسی است! اما اگر در این سناریو، زن آغازگر بوسه 
باشد، اقدام او نه فقط مصداق تعرض و تجاوز نیست که نشانه فاعلیت 

آن زن و رفتاری شجاعانه و در خور ستایش است!
بدون شک اصل حساسیت نسبت به توافق و رضایت صریح و روشن طرفین در 
برقراری مناسبات جنسی بسیار مّهم است، و هرچه بر آن تأکید شود کم است. 
اما چرا نزد این گروه از فعاالن جنبش زنان توافق و رضایت طرفین »شرط کافی« 

برقراری مناسبات جنسی است؟ احتمااًل دلیل آن تلقی خاص ایشان از مقوله 
آزادی جنسی است: اگر رضایت طرفین تمام آن چیزی است که برای برقراری 

رابطه جنسی با دیگری الزم است، در آن صورت به محض آنکه زن و مرد هر دو 
به برقراری آن رابطه رضایت دهند، هیچ منعی برای چنان رابطه ای وجود نخواهد 
داشت. به این ترتیب این اصل که »رضایت طرفین شرط کافی مناسبات جنسی 

است« از جمله راه را برای ارتباط جنسی بی قید و شرط زنان )اعم از مجرد و 
متأهل( با مردان )اعم از مجرد و متأهل( می گشاید. اما حقیقت آن است که 

رضایت طرفین شرط الزم یک رابطه جنسی سالم و مّوجه است نه شرط کافی آن. 
رضایت زن و مرد به برقراری رابطه جنسی زمانی کفایت می کند که هیچ یک از 

طرفین حقوق شخص سّومی را در این میان نقض نکند. 
مرد متأهلی که با زنی غیر از همسر خود وارد مناسبات جنسی می شود 

- ولو آنکه آن زن دیگر کاماًل به این رابطه راضی باشد- حقوق همسر خود 
را نقض کرده است، و آن زنی هم که با آن مرد وارد چنان مناسبتی شده 

است در نقض حقوق همسر آن مرد شریک است. بنابراین، به گمانم 
فعاالن حقوق زنان باید در کنار جنبشی که به مقوله تعّرض و آزار جنسی 
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می پردازد، به مقوله خیانت در روابط زناشویی هم توجه کنند، و در کنار 
مردان متأهلی که به همسران خود خیانت می کنند، زنانی را هم که در 
این جرم اخالقی با ایشان شریک اند، در خور نکوهش بدانند. زنانی که 
عالمانه و عامدانه به مناسبات جنسی با مردان متأهل تن می دهند تا 
هوس ها یا طمع های خود را ارضاء کنند، به اندازه آن مردان در نقض 

حقوق زنان شریک اند، و نمی توانند در پس نقاب یک زن مظلوم و ساده 
دل که توسط یک مرد مهاجم فریفته شده است، پنهان شوند. این زنان 
ریاکار شایسته آن نیستند که پرچم حمایت از زنان را بردوش بگیرند، و 

خود را مدافع حقوق ایشان وابنمایند. 
نکته ششم: اما نکته آخر ناظر به تجربه ای است که کمابیش میان مردانی که 

تجّرد را به عنوان سبک زندگی خود برگزیده اند مشترک است. در متن جامعه 
مردساالر، زن از طریق مرد ارزش و منزلت می یابد. بنابراین، زنان با این ذهنیت 
پرورده میشوند که باید هرچه زودتر شوهری برای خود بیابند. نتیجه آن است 

که زنان، مردان مجّرد را به چشم همسران بالقوه می بینند، و سبک زندگی 
مجردانه را تهدیدی برای خود و خوشبختی شان تلقی می کنند. متأسفانه این 

ذهنیت حّتی در میان بسیاری از زنان تحصیل کرده و امروزین ما هم که دعاوی 
فمینیستی دارند ریشه دارد. در بسیاری موارد، مردانی که تجّرد را به عنوان سبک 

زندگی خود برگزیده اند، موضوع مزاحمت ها و خشونتهای این گروه از زنان قرار 
می گیرند. ظاهرًا این زنان مجرد، مردان مجرد را »سهم« خود و تجّرد آنها را 

تعّرض به حقوق خود می شمارند. 
شیوه برخورد این زنان با مردان مجّرد غالبًا در چند مرحله شکل می پذیرد: 

در مرحله اّول، شیوه ها غالبًا مسالمت جویانه، غیرمستقیم، و دلبرانه 
است. گویی این زنان معتقدند که این مردان از آن رو مجّرد هستند که 

هنوز ایشان را مالقات نکرده اند! بنابراین، می کوشند به این مردان امکان 
بدهند که زیبایی ها و کماالت ایشان را از نزدیک و به چشم خریدار 

ببینند، و پیش از آنکه دیر شود پا پیش بگذارند. اما وقتی که اشتیاق 
الزم را در طرف مقابل نمی بینند به مرحله دّوم وارد می شوند. در مرحله 
دّوم، شیوه ها مستقیم تر و نشانه ها علنی تر میشود. ظاهرًا تصّور این 

زنان آن است که این مردان به عّلت خامی یا بی تجربگی نمیتوانند 
نشانه های دلبرانه ایشان را به درستی بخوانند یا به عّلت کم رویی و بی 

تجربگی نمیتوانند یا نمیدانند که چگونه پا پیش بگذارند. بنابراین، نشانه 
ها و کنایه ها را صریح تر و بی پرده تر می کنند تا جایی که به صراحت 
به طرف مقابل ابراز عالقه می کنند و خود پیش قدم می شوند تا راه را 

برای پا پیش نهادن آنها باز کنند. اما اگر این شیوه هم به نتیجه نرسید، 
مرحله بعدی آغاز میشود. 

مرحله سّوم، مرحله تحقیر و تحریک است. بسیاری از زنان به درستی با فرهنگ 
و ادب دست رّد به سینه خوردن آشنا نیستند. در سنت مردساالرانه این مردان 

هستند که در ابراز عالقه پا پیش میگذارند، و کمابیش پذیرفته اند که در بسیاری 
موارد ابراز عالقه ایشان پاسخ مثبت نمییابد، و بنابراین، شکست در روابط عاشقانه 

را تا حّدی تحّمل پذیرتر مییابند. خوشبختانه زنان امروزین ما رفته رفته این 
اعتماد به نفس را یافته اند که عالقه خود را به مردی که میپسندند ابراز کنند 

و در انتظار اقدام او نمانند، اما ظاهرًا آستانه تحّمل زنان در پاسخ منفی شنیدن 
هنوز پایین است. ایشان پاسخ منفی را نوعی تحقیر و تخفیف تلقی میکنند و لذا 
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میکوشند که آن را با تحقیر و تخفیف متقابل پاسخ دهند. در اینجاست که رابطه 
به خشونت می گراید، و مردان از جانب عشاق دیروز و دشمنان امروز طرف خطاب 

هایی از این دست قرار می گیرند: »مردان ایرانی یا شرقی بی جنبه اند و ظرفیت 
آن را ندارند که زنان به ایشان ابراز عالقه کنند«؛ »شما فرد بسیار خودخواهی 

هستید«؛ »من برای شما متأسفم که اینقدر بی ادب هستید«؛ »برایتان متأسفم 
که ارزش عشق را در زندگی نمیشناسید«؛ »شما که از عشق هیچ نمیفهمید چرا 
از عشق حرف می زنید؟«؛ »آیا شما ناتوانی جنسی دارید؟«؛ »آیا شما همجنسگرا 

هستید؟«. در بسیاری موارد ماجرا به اینجا ختم نمی شود و کار به مزاحمتها، 
تهدیدها و آزارهای خشن تر میانجامد! ظاهرًا زنان ما هم گاه فراموش می کنند که 

»»نه« همیشه و همه جا به معنای »نه« است - مرد و زن ندارد!«
حاصل سخن آن است که تغییر و اصالح نظام تبعیض مردساالر مستلزم 

مشارکت فعاالنه مردان و زنان است، و در این راه در کنار توجه به نقش مردان 
مطلقا نباید نقشی را هم که زنان در شکل گیری، تحکیم، و تداوم این نظام 

g .تبعیض دارند، نادیده گرفت

روبرتو چلی سرپرست گروه بازیگران 
تئاتر آلمان خاطره ای از سفر به ایران نقل 

میکند و میگوید چند سال پیش که به 
ایران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم در 
یکی از روزهای تعطیل دسته یک عزاداری 

را دیدم. مطمئنا آنروز در بازار اصفهان 
من تنها فرد خارجی بودم. در آن دسته 

شیون و گریه زیادی میشد و انسان ها رنج زیادی میبردند. اما از آنجا 
که من شیعه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم و تنها کسی 

بودم که در آن دسته گریه نمیکردم. من بازیگر بسیار خوبی هستم 
ولی آنجا خجالت میکشیدم که گریه کنم. کنار من چند مرد ایستاده 

بودند که زار زار گریه میکردند. یکی از آنها که به من نزدیکتر بود 
هنگام عزاداری و وسط گریه زاری رو به من کرد و گفت اگه میخوای 

فرش بخری من دارم و در عین حال بسختی گریه میکرد. او بزرگترین 
بازیگری بود که من تابحال دیدم. 

مجله سمندر، 11 بهمن 77
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 آقا اینها برق نمی خواهند
اینها محرم میخواهند! 

نویسنده: ناشناس

مرحوم حبیب یغمایی )۱۲۸۰ - ۱۳۶۳( تعریف 
میکرد: در دوره رضا شاه که عزاداری و سینه 
زنی و قمه زنی ممنوع شده بود یک روز ملک 

الشعرای بهار به مرحوم شوکت الملک امیر 
بیرجند گفته بود الحمداهلل والیت شما هم 
برق دارد هم آب دارد هم مدرسه دارد هم 
سالن نمایش دارد همه چیز هست اینکه 
بعضی ها هنوز شکایت میکنند دیگر چه 

می خواهند؟
مرحوم شوکت الملک گفته بود آقا اینها برق 

نمی خواهند. اینها محرم میخواهند. اینها 
مدرسه نمی خواهند روضه خوانی میخواهند 

کربال را به اینها بدهید همه چیز به آنها داده اید.
حبیب یغمایی متعلق به روستایی بود بنام »خور« که خیلی به آنجا عشق 

میورزید و در آنجا درمانگاه و کتابخانه و مدرسه ای ساخت و برای آبادانی آنجا 
جلوی هر کس و ناکسی ریش به خاک مالید و زانو زد. و مهمتر اینکه کتابخانه 

ای درست کرد و همه کتاب های خطی اش را که در تمام عمر آنها را با خون دل 
جمع کرده بود به آنجا منتقل ساخت و وصیت کرد بعد از مرگش او را در آنجا 
دفن کنند. اما میدانید مردم قدر شناس همان سامان با جنازه اش چه کردند؟

وقتی پیکر رنج کشیده او با کاروان استادان و شاگردانش از جمله دکتر اسالمی، 
دکتر باستانی پاریزی، دکتر زرین کوب، سعیدی سیرجانی، و بسیاری دیگر 

از چهره های نامدار وطن مان به روستای خور برده شد همان کودکانی که در 
مدرسه یغمایی درس میخواندند و همان مردمی که در درمانگاهش درد های 

خود را درمان کرده بودند به فتوای آخوندک ابله همان روستا دامن شان را پر از 
سنگ های درشت تر از فندق و کوچک تر از گردو کردند تا جنازه این خدمتگزار 

به فرهنگ ایران را سنگباران کنند و درد انگیز تر اینکه پس از دفن جنازه حبیب 
یغمایی فرزندانش دو سه روزی در مقبره اش خوابیدند و کشیک دادند مبادا آن 

پیکر بیگناه را از زیر خاک در بیاورند و به الشخور ها بدهند.
متاسفانه تاریخ میهن ما از این ناسپاسی ها و قدر ناشناسی ها داستان های 

g .بسیار دارد

کارل مارکس )فیلسوف آلمانی(: قرآن جهان را به مؤمن و کافر 
تقسیم میکند و کافر را »حربی« یعنی دشمن میخواند. اسالم از ملل 

کافر بیزار است و یک وضعیت دائمی خصمانه میان مسلمانان و 
غیرمسلمانان ایجاد میکند.
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 مشکل مردم ما نفهمیدن نیست
ترس از فهمیدنه...!! 

رضا عابد )اصالن عابری زاهد( )الهیجان ۱۳۳۵٬ ( نویسنده، شاعر و منتقد ادبی

میگویند امام زمان می آید
اما نمی آید

بدبخت انسانی که منتظر است
او کیست که می آید؟ چرا می آید؟

کسی که در جنگ جهانی اول و دوم نیامد 
میلیونها تن سالخی شدند
زنانی بی آبرو شدند نیامد

از گرسنگی انسانها گربه خوردند نیامد. 
به جوانان در بندها تجاوز شد نیامد ... به دختران باکره به اسم اسالم قبل از 

اعدام تجاوز شد ولی او نیامد .... 
هزاران نفر این روزها درحال مردن هستند ولی نمیاد

آقامحمدخان قاجار کوهی از چشم مردم کرمان ساخت ولی او نیامد. 
هیتلر آن همه کشتار به راه انداخت ولی او نیامد. 

در اردوگاه آشوویتس آن همه جنایت و تجاوز و شکنجه شد ولی او نیامد .... 
چنگیز خان مغول ایران را به ویرانه ای تبدیل کرد و مردم را کشتند و سوختند و 

خوردند ولی او نیامد. 
سرخپوستان امریکا  وحشیانه قتل عام شدند و سرزمینشان اشغال شد ولی او 

نیامد .... 
سیاهپوستان افریقا قرنها به بردگی رفتند و تحت ظلم و ستم بی حد و اندازه 

بودند و او نیامد .... 
پینوشه در شیلی مردم بی گناه را شکنجه و اعدام و سر به نیست کرد ولی او 

نیامد .... 
هیروشیما و ناکازاکی ، حلبچه و سردشت بمباران شیمیایی شدند و چند نسل بی 

گناه سوختند ولی او نیامد ...
هزاران بی گناه بی پناه در زندانهای دیکتاتورها تحت شکنجه و  تجاوز کشته 

شدند ولی او نیامد  ... 
ریاکاران دزد از بیت المال مستضعفان قصرهای افسانه ای ساختند و  گرسنگان 

در سطل های زباله دنبال لقمه نانی بودند ولی او نیامد  ... 
و آن همه جنایت و کشتار و فساد در طول تاریخ بعد از اسالم توسط مسلمانان و 

اعراب اتفاق افتاد ولی او نیامد. 
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از خون بی گناهان آسیابها چرخید ولی او نیامد  ... 
و نیامد  ... 

کجاست؟
کی می آید؟

می آید که چه کند؟
جنگ افروزی کند؟

انتقام یک بانو را بعد از هزاران سال بگیرد؟
انتقام کشتار عاشورا را از نسلهای بعدی بگیرد؟

دو سوم مردم جهان را بکشد؟
چه انتظاری می کشند منتظران؟
مشکل مردم ما نفهمیدن نیست

g !!..ترس از فهمیدن

 دوستی در باره خمینی نوشته: 
کسی را بر سر ما آوار کردند که در قرن بیستم ...

هرگز به پارک نرفته بود. تاتر و سینما نرفته بود. بانک نرفته بود. 
رستوران نرفته بود. ورزش نکرده بود. به یک اداره مراجعه نکرده بود. 

دبستان نرفته بود. در هیچ کنکوری شرکت نکرده بود.
هیچ حرفه ای بلد نبود. هرگز کار نکرده بود. دستمزد نگرفته 
بود. قبض آب و برق ندیده بود. اصاًل نمی دونست که تولید 

برق هزینه دارد. آبرسانی هزینه دارد.
دوچرخه سواری بلد نبود. گواهی نامه رانندگی نداشت. برای اولین بار 
سوار هواپیما شد و به پاریس رفت و برای آخرین بار سوار هواپیما 

شد و به ایران آمد.
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میراث آیت اهلل خمینی
رضا عابد

آیت اهلل خمینی ما را از خواب یکهزار و چهار صد ساله بیدار کرد. خمینی به 
ما فهماند که دین بطور اعم و اسالم بطور اخص آن چیزی نیست که در ذهن 

ما جای داده شده است که از متأخرین تا معاصرین، از عارفانی چون موالنا 
و دانشمندانی چون ابن سینا و بیرونی و از دکتر شریعتی با نثر شیوا و قلم 

سحارش تصویری دل انگیز ولی دروغین از اسالم در ذهن ما ترسیم کرده اند. 
آیت اهلل خمینی به ما فهماند که سلطه دینی از خوفناکترین سلطه هاست، که 

جانیان فجیع ترین و بیرحمانه ترین جنایات را با آرامش وجدان مرتکب می 
شوند چون بر این اعتقاد راسخ متکی هستند که رسالت خداوندی را بر عهده 

دارند و در نتیجه جنایات خود را عین ثواب می پندارند.
خمینی نقش برجسته ای در تاریخ ایران دارد. او مردمی را که به سیاست نمی 

اندیشیدند به عمق رفتارهای سیاسی وارد کرد.
آیت اهلل خمینى ماهّیت مذهب و روحانّیت شیعه و نقش آنها را در عمل به 
مردم ایران شناساند. نظام طبقاتی ایران را درهم ریخت و کسانی را به قدرت 

رسانید که حّتی در رؤیاهای خود خواب رسیدن به قدرت را هم نمی دیدند.
امروز بعد از ۴۲ سال که از جریانات پانزده خرداد  )42(  و  از انقالب سال )1357( 
می گذرد، مردم ایران در جائی ایستاده اند که اکثرًا حکومتی دموکراتیک، جدائی 

دین از حکومت و قدرت گرفتن نیروهای شایسته و شایسته ساالری و برقراری 
عدالت اجتماعی را خواهان هستند.

بدون گذر از انقالب سال )1357( مردم ایران به این درجه از روشنگری و 
روشنفكرى نمی رسیدند! خمینی ناخودآگاه و ناخواسته پلی شد برای گذر از باور 

ها و اعتقادات سّنتی به افکار مدرن! مردم ایران اعم از زن و مرد اکنون جزو 
آگاه ترین مردم در خاورمیانه از نظر اندیشه های سیاسی و فرهنگی هستند.

مردم ایران هزینه های زیادی دادند و گویا این سخن کسروی درست بود كه گفت:
»تاریخ ایران یک حکومت به روحانیت شیعه بدهکار بود!«

مردم ما برای اینکه افکارشان پاالیش بیابد نیاز داشتند تا ببینند روحانیت و 
مذهب در مرحله ی عمل چه اقداماتی می توانند انجام دهند.

اگر روشنفکران غیر مذهبى هزاران کتاب می نوشتند، نمی توانستند این همه 
روشنگری در افکار عمومی ایجاد بكنند

ما از ُبرهان ُخلف و دیالکتیک استفاده میکنیم ، هر پدیده ای ضّد خود را در 
درونش پرورش می دهد. اگر آنتی تز حکومت سکوالر پهلوی حکومت مذهبی 

بود، آنتی تزحکومت استبدادی مذهبی و تبعیض آمیز، حکومتی سکوالر و 
دموکراتیک  و عدالت خواه خواهد بود.

خمینی به ایده آلش که یک حکومت اسالمی بود رسید ولی این را نمی دانست 
که بر اثر عملکرد غلط حکومت اسالمی، جدائی حکومت از مذهب بعنوان یک 

g .خواست عمومی در ایران مطرح خواهد شد
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قصیده »شیخ و فاحشه«
ابراهیم باستانی پاریزی )مالحظه کلمات رکیک بفرمائید(

جمعآوری شده بوسیله سیاوش پاک
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چرا دین نمی تواند پایه دموکراسی باشد؟
پرفسور مهدی مظفری

به سه دلیل دین نمیتواند پایه دموکراسی باشد.
اول اینکه نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ 
دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی 

یا حتی بسط آن اعالم کرده باشد. آیا کسی دینی 
میشناسد که پیامبرش وعده دموکراسی به پیروانش 

داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصواًل 
بحث دین و دموکراسی و به طور مشخصتر اسالم و 
دموکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن 
نوشته میشود اصواًل موضوعیت ندارد. یعنی بحثی 

است بدون معنی و عاری از موضوع.
بحث جنبی مرتبط با این بحث، مسئله تضاد 

یا همسانی اسالم با دموکراسی است. این 
بحث هم به جایی نمیرسد چون نتیجه بحث 
موکول به تعریف خود اسالم است. اگر اسالم 

را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و 
تاریخ اسالم بگیریم، از دل هیچ کدام از اینها، نه دموکراسی بیرون میآید و 
نه تطابق اسالم با دموکراسی. ]برخی از هواداران دموکراسی دینی[ اصل شورا 

را پیش میکشند. نه شورای زمان پیامبر مرکب از عشره مبشره، نه سقیفه 
بنی ساعده و نه شوراهای بعد، کوچکترین ربطی به پارلمانتاریسم دمکراتیک 

ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک، تقنینی است و 
شورای محمدی، در بهترین وجه، مشورتی است.

دوم اینکه، دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دموکراسی بر قرارداد. رابطه 
دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا-انسانی، در حالیکه 

رابطه دمکراتیک، رابطه ای است افقی، یعنی رابطه انسان با انسان. یا به عبارت 
دقیقتر، رابطه شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزه ادیان 

هم باالتر رفته و اختالف اساسی بین افالطون و ارسطو هم هست.
واحد دین، مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمیشناسند. 

مؤمنان امت دینند. اینان از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن محرومند.
بهترین و ساده ترین جلوه این اختالف در نقاشی معروف رافائل از فالسفه نقش 

بسته است. آنجا میبینیم که افالطون کتابی را به طور عمودی در دست گرفته 
و دست دیگر را باال برده و با انگشت چیزی را در آسمان نشان میدهد. این چیز، 
همان مثل معروف افالطونی است. یعنی جامعه بشری باید خود را با اصولی که 

در جاییکه باالتر از اوست تطبیق دهد.
ارسطو به عکس، کتابی را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز 

افقی دراز کرده. آنهم بی آنکه با انگشت سبابه بخواهد چیزی را نشان 
دهد. ارسطو میگوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسانها 

باید خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت دیگر، انسان خود باید قانون 
دلخواه خود را وضع کند، نه خدا!
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این اساس تفاوت ماهوی دین و 
دموکراسی هم هست. نتیجه منطقی 

این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد 
را نمیتوان هم عرض یکدیگر قرار داد. 

برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک ببندیم، 
نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر 

نیست. اما هر معتقدی میتواند به 
قرارداد دمکراتیک بپیوندد.

از این روست که پهنه دموکراسی از پهنه 
دینی گسترده تر است. پهنه گسترده 

دموکراسی، هم روشنگران اسالمی و هم 
حکمرانان جمهوری اسالمی را که هر دو 

از »مردمساالری دینی« سخن میگویند بر 
انگیخته تا به تسخیر آن پهنه بکوشند. نه 
برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه 
برای غصب دموکراسی به سود دین. یعنی 

به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دموکراسی و 
سجود آن در برابر حجر االسود.

سّوم آنکه، واحد دین، مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند 
نمیشناسند. مؤمنان اّمت دینند. اینان از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن 

محرومند. در دموکراسی همه از حقوق یکسان برخوردارند، خواه مؤمن باشند یا 
کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر 

میکنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتالف وقت خواننده میشود.
اینجا اگر ادامه بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییم که 

هیچیک از این ادیان نه زاینده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. 
زیاده خواهی هم نمیتوان کرد. نه موسی، نه عیسی و نه محمد، هیچیک وعده 
دموکراسی نداده اند که حاال بعضی میخواهند به تولیت محمد، پیامبر اسالم، 

دموکراسی اسالمی برقرار کنند. یهودیان و مسیحیان چنین ادعایی ندارند. جریان 
دموکراسی در اروپا و جریان پروتستانتیسم، جدای از هم عمل کرده اند. در 

اروپا، رنسانس کردند. یعنی، دین را کنار گذاشتند و به اصل دموکراسی در یونان 
باستان روی آوردند. موج سکوالریسم آنقدر باال گرفت که مسیحیت ناچار شد 

سر فرو آورد و برای ابقا خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، 
چنانکه آن تدارکاتچی اصالح طلب ما از »بیم موج« وحشت کرده بود!

از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری 
داد. دو اصل: یکی تئوری معروف به »ثنویت سیاسی« یا »دو شمشیر«.

مسیح گفت: آنچه از آن قیصر است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا.
اصل دّوم: اصل تثلیث است. خدا با سه رویه. نه آن خدای قهار یهودی و نه آن 

خدایی که در قرآن به صورت »جّبار و رحیم و منتقم و مکار« از او یاد شده است. 
این بود که بین اصل تثلیث مسیحی و »تثلیث سیاسی« منتسکیو اصطکاک ایجاد 

نشد. به عکس، وحدانیت سه بعدی مسیحی با وحدانیت سه گانه سیاسی جور 
شد. مقننه، مجریه و قضاییه با هم اما جدای از هم. این گونه همیاریهای مفهومی 

در اسالم وجود ندارد و کار تطابق اسالم و دموکراسی را دشوار بلکه محال میسازد.
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در واقع، مسئله اساسی، نقطه عزیمت است. آیا اسالم و مسلمانی را باید اصل 
قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را؟

آشکار است که اولی به دموکراسی نمیرسد. در بهترین وجه به نجات »اسالم 
عزیز« میانجامد که هنوز هیچ کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل 

کشیده شده چگونه موجودیتی خواهد بود. حتمًا باز ما را به فرمان علی به مالک 
اشتر ارجاع میدهند! برخیاز طالیه داران نواندیشی اسالمی استدالل میکنند از 

این رو اسالم و مسلمانی را نقطه عزیمت تئوریک قرار داده اند که اکثریت مردم 
ایران مسلمانند. از اینرو حکومت ایران ناگزیر اسالمی خواهد بود.

این استدالل به آن میماند که بگوییم چون قریب هفتاد درصد یا بیشتر 
فرانسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ باشد! 

حال آنکه درست بر عکس، فرانسه الئیکترین کشور دنیا است. فرانسویها 
و دیگر مردمان دمکرات بنا را بر شهروندی نهاده اند که پسوند آن 

میتواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند 
باشد. نواندیشان اسالمی میخواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. 

اسب را در عقب درشکه بسته اند. نقطه عزیمت قرار دادن مسلمانی به 
شهروندی نمیانجامد. باز به مسلمانی برمیگردد.

از مسلمانی دموکراسی برنمیخیزد، ولی در دموکراسی، شهروند آزاد میتواند 
مسلمان هم باشد. بنا بر این، اگر هدف نواندیشان اسالمی وصول به دموکراسی 

است، اینان باید نقطه عزیمت تئوریک خود را از مسلمانی به شهروندی تغییر 
دهند. البته اصالح اسالم حق مسلم ایشان است. هر اصالحی میخواهند در 

اسالم انجام بدهند، بدهند. ولی نمیتوانند دموکراسی را آنقدر تحریف کنند و 
بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده با چند روایت و شعر حافظ و موالنا به 

کالبد دگرگون شده اسالم چسبانده شود.
در این نوشته کوتاه، استدالل شد که نمیتوان از ادیان به طور عام و اسالم به 

طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعایی نکرده است. 
اما میتوان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد. هم حکومت مسیحی دراز مدت و 
هم حکومت های چند رنگ اسالمی داشته ایم. از حکومت پیامبر اسالم گرفته 

تا خلفای راشدین و خالفت های چندگانه.
حاال هم که در پرتو انقالب، حکومت اسالمی در کشور ما برقرار است. پس 

حکومت دینی جلوه خارجی تاریخی و واقعی دارد. منتهی، حرف این است که 
حکومت دینِی دمکراتیک، نه وجود خارجی و تاریخی پیدا کرده و نه میتواند پیدا 

کند. به عبارت روشنتر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه میتوانیم اعتقاد 
دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه میتوانیم دو نقطه حرکت توأمًا داشته 

باشیم، یعنی هم مسلمانی و هم شهروندی.
انتزاع و انتخاب جوهر مدرنیته است. الجرم باید انتخاب کرد. یا این یا آن. اما نه 

g .هر دو و نه با هم

»دنیای دیگه؟« دنیای دیگه ای در کار نیست: اینجا یا هیجا، 
تمام حقیقت است.

رالف والدو امرسون
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آنانکه نمی اندیشند
ناشناس

آنانکه نمی اندیشند...  
آنانکه مدیریت منابع آب نمیدانند، نماز باران میخوانند  •

آنانکه اهل تالش نیستند، دعا میکنند  •
آنانکه هیچکاری را درست و اصولی انجام نمیدهند، به نذر و نیاز     •

متوسل میشوند
آنانکه عرضه ی گرفتن حقشان را از ستمگر زورگو ندارند، به خدا   •

واگذارش میکنند
میکنند آنانکه ضعیفند و به توانایی های خود ایمان ندارند، بخدا توکل  •
آنانکه با رفتارهای احمقانه جان خود و اطرافیانشان را بخطر می   •

اندازند، صدقه میدهند تا شاید بال رفع شود
آنانکه در این دنیا زنان را ستم میکنند و آنان را کنیز خود   •

میپندارند، مشتاقانه به امید سکس با حوریان بهشتی نشسته اند
آنانکه علم حسابرسی و حسابگری نمیدانند، همه چیز را کار تقدیر   •

و سرنوشت میدانند
آنانکه ناتوانند از اینکه نفس هوسهای خود را قربانی کنند،   •

گوسفند بیگناه را قربانی میکنند
آنانکه دیگران را به نعمتهای آنچنانی آخرت وعده میدهند، خود   •

دودستی به بهشت همین دنیا چسبیده اند
آنانکه محتاج دین و مذهب و پیغمبرند تا خوب و بد را نشانشان   •

دهد، کمبود عقل و شعور دارند
آنانکه مال و اموالشان پاک نیست و از راه درست بدست نیاورده   •

اند، خمس میدهند تا مالشان حالل شود
آنانکه خود شعور تشخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری   •

ندارند، مرجع تقلید دارند و تقلید میکنند
آنانکه میانه ای با کار و تالش شرافتمندانه ندارند، آخوند میشوند  •

آنانکه اصول گفتمان سیاسی و اصول دیپلماسی را نمیدانند، جهاد   •
فی سبیل اهلل میکنند

آنانکه خود در ذلت بارترین شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی   •
میکنند، داعیه ی سعادت و نیکبختی بشر را دارند

آنانکه اختراعات کافران را نتیجه ی الهامات شیطان میدانند، در   •
وقت لزوم خود بدانها متوسل میشوند

آنانکه در ساختن جامعه ای سالم و مدرن و انسانی، نادان و   •
ناتوانند، مجازاتهای اعدام و سنگسار و قطع دست و پا وضع میکنند

آنانکه نمیتوانند جلوی بوالهوسی چشمان هرزه ی خود را بگیرند،   •
بر زنان حجاب میپوشانند.
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  نامه ناظم الملك از لندن
ناظم الملک، ۱۲۵۲ شمسی

این نامه به تاریخ چهاردهم شهر ذی الحجه الحرام 1294 )۱۲۵۲ شمسی( توسط ناظم 
الملك در لندن تحریر یافته و به عنوان نامه های رسمی به تهران ارسال شده است.

در پشت آخرین صفحه آن ناصرالدین شاه به خط خود نوشته است:
ان شاءا ...  تعالی این پاكت را در حضور ملكم خان باز نمایید و خوانده شود. در ایران 

فهمیده نمی شود. 
 متن نامه چنین است:

جناب رفیق فدایت شوم. می خواهید بدون طول و تفصیل بنویسم كه 
چه باید كرد؟

جواب بنده از این قرار است:
از خلق فرنگستان صد كرور پول بگیرید و Administrators از دول فرنگستان صد 

نفر معلم و محاسب و مهندس و صاحب منصب و  ...  بخواهید. این صد نفر 
 Economists معلم و صاحب منصب را در تحت ده نفر وزیر ایرانی مأمور نمایید كه

وزارتخانه ها و كل شقوق اداره دولت را موافق علوم این عهد نظم دهند.
از ممالك فرنگستان بیست كمپانی بزرگ به ایران دعوت نمایید و به آن ها 

امتیازات بدهید كه صد كرور تومان دیگر به ایران بیاورند و مشغول شوند به 
احداث معظم كه در زبان فارسی اسم هم ندارند. و به توسط این كمپانی ها راه 
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های آهنی ایران را از چندین جا شروع  Economists به راهنمایی این کنید.
در هر یك از ممالك ایران بانك های تجارتی و بانك های ملكی و بانك های 

زراعت بسازید.
معادن و آب ها و جنگل های ایران را موافق همان اصول كه در جمیع دول 

معمول است، به كار بیندازید. دیوانخانه های تجارتی ما را موافق قواعدی كه 
مقتضی تجارت این عهد است، نظم بدهید. رسوم و شرایط تقسیم و تحصیل 

مالیات ما كه اآلن از جمله علوم عمیق دنیا شده است ، موافق این علوم تغییر 
و ترتیب تازه بدهید. گمرك های داخله ما را به كلی موقوف نمایید. یك اداره 
مخصوص ترتیب بدهید. Administrators از برای خالصجات ما.به توسط این 

مسئله پول ایران كه یكی از اسباب ناگزیر زندگی ملت و اآلن معایب آن عالوه بر 
خرابی تجارت مایه افتضاح دولت شده است، نظم بدهید.

هزار نفر شاگرد به فرنگستان بفرستید. نه این كه مثل سابق هر كدامی دو سه 
زن بگیرند. بلكه تا ده سال در مدرسه های آنجا محبوس بمانند ؛ به طوری كه 
ثلث آن ها در زیر كار بمیرند و باقی دیگر آدم شوند. اصول كار این ها هستند.
كارهای كردنی این ها هستند. تنظیماتی كه فرنگستان از سفر همایون متوقع 
بود، این ها هستند. شكی نیست كه اگر كسی جرأت بكند و این مطالب را در 

مجلس وزرای ما به زبان بیاورد، همه متفقًا حكم بر سفاهت گوینده خواهند كرد 
و لیكن جناب شما كه در حق بنده هنوز فی الجمله حسن ظنی دارید، باید در 

اینجا بعضی توضیحات را به دقت گوش بدهید.
خیاالت و كارهای فرنگستان عمومًا به نظر ما اغراق و عجیب و بی معنی می 

آیند. چرا؟ سببش این است كه ما در ایران هوش و ذهن و فراست طبیعی خود 
را با علوم دنیا به كلی مشتبه كرده ایم. جمیع آن مطالب علمی را كه عقالی 

سایر ملل به جهت تحصیل آن عمرها صرف می كنند، ما می خواهیم درایران 
بدون هیچ زحمت و به هوش و ذهن طبیعی خود در آن واحد درك كنیم. این 
طرز تحقیق ما یك وقتی چندان عیب نداشت ؛ اما حاال به كلی معیوب است. 

كارهای دنیا یك وقتی ساده بود و هر كس معنی آن ها را به حكم هوش و ذهن 
طبیعی می توانست به سهولت درك نماید. مهندسی عهد هوشنگ، حسابدانی 
حسن صباح و وزارت كریم خان زند چندان عمق و امتیازی نداشت كه فراست 

طبیعی نتواند معنی آن ها را بفهمد و لیكن در این عهد تازه به واسطه ترقیات 
علوم چندان اسباب و معانی عجیب بروز كرده كه هوش طبیعی بدون علم كسی 

هرگز قادر به ادراك آن ها نخواهد بود. هوش و ذهن بی علم چگونه می تواند 
بفهمد كه محاالت تلقراف و تصویر عكس را چطور ممكن ساخته اند.

هوش و ذهن مستوفی های كابل چطور می تواند قبول كند كه در فرانسه دو 
سه نفر وزرای خود را در یك سال دو هزار كرور پول قرض كردند.

این ها مطالبی هستند كه به جهت فهمیدن دقایق آن ها یك عقل سلیم باید 
اقاًل سی سال مشغول چندین علوم مختلف باشد. ما در ایران از جمیع آن علوم 
تازه كه قانون به كارهای فرنگستان دارد، بی خبر هستیم. یعنی در هیچ مدرسه 
ای و در هیچ كتاب آن علوم را درس نخوانده ایم؛ ولیكن این بی عملی ما هیچ 

تقصیر نیست. وزرای سایر دول نیز از اغلب این علوم بی خبر هستند. تكلیف 
وزرا به هیچ وجه این نیست كه دارای جمیع علوم باشند. نكته واجب این است 

كه هوش و ذهن شخص خود را با علوم دنیا مشتبه نكنند.
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در انگلیس یك دستگاهی هست كه قدرت و امنیت و جان و ملت انگلیس بسته 
به آن است و این دستگاه عبارت است از وزارت بحریه. در این اوقات انقالب 
و احتمال جنگ عمومی خواستند این دستگاه را محكم تر و معتبرتر كنند. چه 

كردند؟ یك شخصی را آوردند وزیر بحری كردند كه هرگز در خدمات بحریه و 
عسكریه نبوده و از اوضاع دریا و كشتی اصاًل اطالعی ندارد. به همین طور اغلب 
می بینیم بر سر دستگا ه های بزرگ چنان آدم ها مأمور می شوند كه از علوم 
مخصوصه آن دستگاه به هیچ وجه بویی نشنیده اند. با وصف وزرای بی ربط ، 
چطور می شود كه نظم امور این ها ساعت به ساعت در ترقی است؟ سببش 

همان است كه عرض كردم. وزرای فرنگستان هوش و ذهن خود را با وسعت علوم 
دنیا مشتبه نمی كنند. هر علمی را كه در مدرسه تحصیل نكرده اند، بدون خجالت 

می  گویند ما این علوم را نخوانده ایم و به حكم این اعتراف حكیمانه همیشه 
تحقیق مسائل عمده را رجوع به اصحاب علم مخصوص می نمایند.

برخالف این رسم فرنگستان، ما در ایران تحقیق جمیع مسائل را منحصرًا رجوع به 
هوش و ذهن شخصی خود می كنیم. در هر كار هوش و سلیقه شخصی خود را 

حكم مطلق قرار می دهیم. علم و تحصیل از برای ما هیچ است. مسائل علمی كه 
از آن عمیق تر و مشكل تر نباشد، حكم آن را در آن واحد جاری می كنیم. هیچ 

الزم نیست از وزرای ما بپرسند كه این علوم و كماالت را در چه زمان و در چه 
كتاب تحصیل كرد ه اید. چون هوش و ذهنی كه دارند، كافی است. جمیع علوم را 

نخوانده می دانند.   »نمی دانم« و« نخوانده ام »در زبان ایشان كفر است. دانستن 
جزو منصب است. خیال می كنند كه اگر احیانًا در یك مسئله بگویند نمی دانم، 

شأن و منصب شخص آن ها به كلی خواهد رفت. قسم می خورم كه در میان 
این صد نفر فرنگی كه در تهران هستند، یك نفر نیست كه جرأت بكند بگوید من 
اكونومی پولتیك می دانم، اما جمیع اهل درب خانه ما كل این علوم را در سینه 
خود مضبوط دارند. اگر از سفرای انگلیس و فرانسه بپرسید: بانك را چطور ترتیب 

می دهند؟ یقینًا بالتأمل جواب خواهند داد كه این مطلب علوم مخصوص الزم 
دارد و ما نخوانده ایم و نمی دانیم. اما اگر این مسئله را رجوع به مجلس وزرا 

نماییم ، نه تنها جمیع وزرا بر كل دقایق آن احكام قطعی جاری خواهند كرد ،بلكه 
فراش های خلوت ما نیز جمیع معایب آن رادر آن واحد خواهند شكافت.

ارسطو كه یكی از اعاظم عقول دنیا محسوب می شود، هرگاه حاال زنده بشود 
با جمیع عقول خود نمی تواند بدون تحصیل علوم تازه بفهمد استقراض دولتی 
یعنی چه، اما شهاب الملك مرحوم و امثال غیر مرحوم او با علم نخوانده همه 
نكات این علم را كاماًل می دانند. دول فرنگستان به جهت ترقی علوم اكونومی 

پولتیك كرورها خرج می كنند و چندین هزار نفر عمر خود را در تحصیل این علوم 
تلف می نمایند تا این كه چند نفر اكونومیست پیدا می شوند. در ایران هیچ 
احتیاج به این نقل ها نیست؛ ما همه اكونومیست كامل هستیم. بانك و راه 
آهن و علوم مالیه و علوم اداره همه در نظر ما مثل آب سهل و روشن است. 

مادامی كه در ایران وضع تحقیق ما این است مادامی كه وزرای ما همه علوم را 
نخوانده می دانند، بدیهی است كه در ایران هیچ كار تازه ممكن نخواهد بود.

پس چه باید كرد؟
اواًل آن فضول های احمق كه می گویند ما همه این كارها را فهمیده و همه 

این علوم را میدانیم ، باید آن ها را از مجلس وزرا بیرون كرد. ثانیًا آن اشخاص 
باشعور كه می گویند ما از این علوم بی خبر هستیم، ولی اجرای این كارها را 
موافق عقل از برای ایران واجب و ناگزیر می دانیم، باید دست این اشخاص 
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را بوسید و ایشان را مأمور كرد كه این قبیل كارها را مجرا بدارند. سرتان را به 
تأسف حركت می دهید و آهی می كشید كه این ناظم الملك ساده لوح چرا به 
این شدت از اوضاع ایران بی خبر است. مضمونی كه می خواهید به من جواب 

بنویسید این است كه:
ای رفیق اینجا ایران است. اینجا ملك اسالم است. )صد باد صبا اینجا بی 

سلسله می رقصند(. مستوفی ها صد نوع مضمون خواهند گفت، علما پوست 
ما را خواهند كند.

این تعرضات كهنه حاال دیگر واقعًا بدتر از فحش است. هرگاه این كارها كه 
ذكر شد به دین اسالم به قدر ذره  ای مخالفت داشته باشند یا به دستگاه 

علما سرمویی ضرر برسانند ، یا از مداخل و اعتبار مستوفی ها چیزی كم بكنند، 
ایراد شما به جا می شد و لیكن در نیم ساعت می توان مثل آفتاب روشن كرد 
كه مصلحت مال و مستوفی و خیر دین و دولت در اجرای این كارها و مجبورًا و 

منحصرًا بسته به این كارهاست. با صد كرور سرمایه و با آن تدابیر معجز نما كه 
سایر دول را غرق نعمت كرده ،در دو سال محصوالت ایران سی چهل مقابل بیشتر 

خواهد شد. یعنی حاال هر قدر غله و ابریشم و تریاك و تنباكو به عمل می آید، 
سی چهل مقابل بیشتر شده )مالیات ایران هم سی چهل مقابل زیادتر خواهد 

شد( و آن وقت مال و مستوفی، رعیت و لشكر، نوكر و پادشاه در جمیع امور خود، 
چنان وسعتی پیدا خواهند كرد كه از تصور حالت امروزه خود وحشت نمایند.
مطلب را بیش از این شرح نمی دهم. به سلیقه بنده كارهای كردنی عبارت 

از همان چند فقرات است كه ذكر شد. هر گاه این كارها را به میزان ذهن و 
فراست شخصی خود بسنجیم، شكی نیست كه همه معیوب و مضر و بی معنی 
و محال به نظر خواهد آمد. اما هر گاه این كارها را از روی علوم معینه تحقیق 

كنیم، بالتأمل تصدیق خواهیم كرد كه اجرای آن ها سهل و طبیعی و موافق دین 
اسالم و متضمن نجات دولت است. معنی این كارها خواه مقبول خواه مردود و 
اجرای این كارها خواه مشكل، خواه آسان جان مطلب این است كه خارج از این 
كارها هرچه بكنید در فرنگستان بی معنی و جز بازیچه و اسباب تمسخر و مایه 

g .تضییع عمر دولت نخواهد بود
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 نفت می جوشد وما میجوشیم
»پول باد آورده نفت«

مظفر مرادی 

وزیر خارجه شوروی سابق در کتاب خاطرات خود می نویسد: در سفر به تهران 
از مسئولین جمهوری اسالمی پرسیدم رفتارهای سیاسی و اقتصادی شما با 

منطق سیاسی و اقتصادی سازگار نیست. پس کشور شما چگونه اداره می شود؟ 
مسئوالن ایرانی با خنده جواب می دادند: این کشور را امام زمان اداره می کند. 
سفیر شوروی می گوید: من تحقیق کردم، گمان نمی کنم امام زمان ایرانی ها 
کسی باشد که قرار است از آسمان بیاید. البد منظور مسئوالن ایرانی از امام 

زمان، همان نفتی است که در این سرزمین می جوشد و حکومتشان را از حساب 
و کتاب اقتصادی و سیاسی و برنامه ریزی و تعامل با دنیا بی نیاز کرده است.

بیش از صد سال است که ایران در چاه نفت افتاده است. بیش از صد سال 
است که بودجه های ساالنه کشورمان را قیمت نفت می نویسد، نه نظریه های 
جهان  شمول در اقتصاد و سیاست. نفت باد غرور در آستین ژندۀ ما افکنده 

است که به هیچ یک از پیامدهای عمل و سخن خویش نمی اندیشیم و چنان 
شعارهایی می دهیم که لرزه بر اندام هر اقتصاد و هر سرنوشتی می اندازد. 

سرمست از جام  نفت، به ریش همه تجربه های بشری و نظریه های علمی در 
اقتصاد و سیاست می خندیم. به پشتوانۀ نفت می غّریم و می تازیم و چنگ به 

روی این و آن می اندازیم.
این هیاهو که اکنون در جهان افکنده ایم به مدد نفت است، نه به معجزۀ منطق 

و تدبیر و آرمان  ...   نفت  سیاست و اقتصاد و فرهنگ و حتی سنت و شیوۀ 
دینداری ما را جیره خوار خود کرده است

تا وقتی که حوزه های علمیه دست در جیب نفت دارند، علوم انسانی را به 
چیزی نمی گیرند. نفت، جای تولید و مالیات و پیوندهای ملی و همکاری 

دولت و ملت را گرفته است.
نفت به دولت ها می گوید من مردم را به شما نیازمند می کنم و شما را از 

مردم بی نیاز می سازم. هیچ سیاستی نیست که به رأی و نظر مردم، بیش از 
دالرهایی که من به خزانه وارد می کنم، نیازمند باشد. مبادا به هزینه ها و زیان ها 

بیندیشید، مبادا نگران پول باشید؛ همه بر گردن من است. من از دل زمین 
می جوشم تا آرزوهای شما را برآورم. جوشیدن از من و خروشیدن از شما.

راستی چه خبر از »تمدن نوین اسالمی«؟ چرا در نیمۀ دوم دهۀ هشتاد همه جا 
سخن از تمدن سازی بود و اکنون کمتر از آن سخن می گویند؟ جز این است که 

در آن سال ها ایران بیشترین درآمدهای نفتی را در ۱۱۰ سال گذشته داشت و 
بلکه آن مقدار پول نقد که در آن چند سال به خزانۀ دولت وارد شد بیش از همۀ 

درآمدهای نفتی ایران از روز نخست تا سال ۱۳۹۰ بود؟
چاه نفت، همان خم رنگ رزی است که شغالی در آن افتاد و چون برآمد، خویش 

را طاووس عّلیین دید. تا زمانیکه نفت می جوشد، ما دنیا را و قوانین سیاست 
و اقتصاد را به سخره می گیریم و پرچم ها می سوزانیم و از دیوار سفارت ها باال 

می رویم و شعار مرگ بر این و آن ما گوش فلک را پر می کند. سالهاست که نفت 
g .می جوشد و ما می خروشیم
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دیدار با رییس جمهور
نورالدین غروی

چهار پنج روز پس از پیروزی عظیم در پس گرفتن خرمشهر به دیدار رییس 
جمهور رفتم. چون عملیات تروریستی زیاد بود جستجو در ورود به ساختمان 

خیلی مفصل و سخت انجام شد. حتی کفش هایم را هم گشتند و همه 
محتویات جیبم را در ظرفی گذاشتند و پیش خودشان نگه داشتند. وقتی با 

آقای خامنه ای خوش  و بش کردیم، ایشان گفت آقای مهندس این دوستان شما 
ما را از سیگار کشیدن و پیپ کشیدن منع کرده اند. )منظور گروه پزشکان بود 
که پیکاری بر علیه استعمال دخانیات آغاز کرده بودند که دکتر سامی و دکتر 

عالی و دکتر عارفی و ... جزو آنها بودند(. سیگارتان اگر موجود است روشن کنید 
تا من هم پکی بزنم. گفتم ماموران شما جیب هایم را خالی کرده اند و هیج 

همراه ندارم. فورًا مامور ویژه را صدا کرد و گفت برو وسایل آقای مهندس را بیاور. 
آوردند و من هم سیگاری آتش زدم و به ایشان دادم. 

پس از آن گفتم علت آمدنم در رابطه با فتح خرمشهر است و آمده ام که بگویم اذا جاء 
نصراهلل والفتح و یدخلون فی دین اهلل افواجا، فسبح بحمد ربک فاستغفره انه کان توابا.
پرسید منظورتان چیست. گفتم این پیروزی شگفت انگیزتر از آن است که به 

راحتی بتوانیم آنرا درک کنیم و واکنش درست داشته باشیم. با این پیروزی 
من پیش بینی می کنم که در چند روز آینده صدام به طور یک طرفه از قصر 
شیرین و پاسگاه شور و شیرین و مهران و دهلران و دیگر نقاط اشغال شده 

عقب نشینی خواهد کرد. هم اکنون در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس 
هند سکه بنام ما می زنند. این پیروزی در دانشکده های نظامی تدریس 

خواهد شد. حاال وقتی است که ما بهترین بهره را از این پیروزی ببریم ... ما 
باید از این فرصت استفاده کنیم و به جنگ پایان دهیم. اعراب آماده شده 

اند که در پرداخت غرامت سهیم باشند.
برگ برنده در مذاکرات صلح دست ما است. این ما هستیم که میانجیگر را 
تعیین می کنیم. آیا افتخار میانجی گری را به سازمان کشورهای اسالمی که 

نمایندگان شان هی به ایران می آیند بدهیم، یا به سازمان کشورهای غیر متعهد، 
یا برای اعتبار بخشیدن به الفتح به عرفات این افتخار را بدهیم و یا به الجزایر و 
یا اینکه نمی دانم شاید به فیدل کاسترو. سازمان ملل بخاطر رفتارش در محکوم 

نکردن عراق لیاقت میانجی گری ندارد.
گر این صلح را با شرایط خودمان برقرار کنیم سیادت مان در منطقه محرز خواهد 

بود. بی کوچکترین یاری از بیگانه در برابر دشمنی که همه قدرت ها یاری اش 
کرده اند پیروز شده ایم.

تا اینجای کار ابرقدرت ها دخالتی در این جنگ نکرده اند. ما می توانیم بدون 
دخالت دادن آنها خودمان مذاکره و قرارداد صلح را امضا کنیم.

علت اینکه این سوره را خواندم این است که می ترسم این پیروزی ما را مغرور 
کند. ولی خداوند دستور می دهد از غرور پرهیز کنیم و استغفار بکنیم.

مبادا مبادا به فکر رفتن به خاک عراق بیفتید. تا به حال جنگ ما دفاعی بوده 
است ولی اگر وجبی از خاک مان فراتر برویم این جنگ تهاجمی خواهد بود و 

اینجاست که ابرقدرتها دخالت خواهند کرد و خلیج فارس غیر نظامی، میلیتاریزه 
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خواهد شد و پای قدرت ها به ویژه آمریکا به اینجا باز خواهد شد؛ ادامه جنگ 
بسود ایران نیست؛ پیشنهاد مشخص من این است که ما تا پس گرفتن همه 

اراضی مان صبر کنیم و بالفاصله به برقراری صلح بپردازیم.
بحث ما در این زمینه نزدیک به یک ساعت به درازا کشید و در پایان ایشان 

گفت من با توضیحات شما قانع شدم. بگذارید من با حاج آقا هاشمی 
)رفسنجانی که رییس ستاد جنگ بود( صحبت کنم و امیدوارم همان طور بشود 

که شما پیشنهاد می کنید. من با خوشحالی زیاد خداحافظی کردم و بیرون آمدم.
در چند روز پس از آن همانطور که من اشاره کرده بودم عراقی  ها داوطلبانه و 

یک  طرفه مناطق اشغالی را ترک کردند. و من هر روز با شنیدن این اخبار غرق در 
خوشحالی می شدم.

تا اینکه، تا اینکه )چه تا اینکه لعنتی است این( اندک زمانی پس از پس گرفتن 
اراضی بود که در حین رانندگی به رادیو گوش می کردم که ناگهان برنامه قطع شد 
و به شیوه آن روزها گوینده گفت توجه توجه؛ آخرین بیانیه ستاد جنگ توسط 

حجت االسالم هاشمی رفسنجانی هم اکنون اعالم می شود. و او گفت و یا خواند 
که ما برای تنبیه متجاوز آنان را در خاکشان تعقیب خواهیم کرد.

داغ شدم. سرم سوت کشید. زندگی تاریک به نظرم رسید و نگرانی همه وجودم را 
پر کرد. آنچه که هرگز نمی بایست بشود، شد.

تا آن موقع شهرها و مناطق مسکونی در امان بودند. موشک باران شهرها برقرار 
نشده بود. جنگ نفتکش ها در خلیج فارس به راه نیفتاده بود. ریگان به تن 
ملوانان ایرانی دستگیر شده در عرشه ناو هواپیمابر آمریکایی لباس با پرچم 

آمریکا نپوشانده بود و شهرها داغان نشده بودند و صدها هزار شهید و مجروح 
g »...نداشتیم و بمب شیمیایی مصرف نشده بود و
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شدم گمراه و سرگردان
سیمین بهبهانیسیمین بهبهانی

شدم گمراه و سرگردان، میان این همه ادیان
میان این تعصب ها، میان جنگ مذهب ها
یکی افکار زرتشتی، یکی افکار بودایی

یکی پیغمبرش مانی، یکی دینش مسلمانی
یکی در فکر تورات است، یکی هم هست نصرانی
هزاران دین و مذهب هست، دراین دنیای انسانی

خدا یکی ...  ولی, اما هزاران فکر روحانی

رها کردیم خالق را گرفتاران ادیانیم
تعصب چیست در مذهب؟ مگر نه این که انسانیم

اگر روح خدا در ماست ...  خدا گر مفرد و تنهاست
ستیز پس برای چیست؟ برای خود پرستی هاست
من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم
از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم

از آن جشنی که اعضای تنم دارند خوشحالم
ولی از اختالف مغز و دل با ریش می ترسم

هراسم جنگ بین شعله و کبریت و هیزم نیست
من از سوزاندن اندیشه در آتیش می ترسم

تنم آزاد، اما اعتقادم سست بنیاد است
من از شالق افکار تهی بر خویش می ترسم

کالم آخر این شعر یک جمله و دیگر هیچ
که هم از نیش و میش و ریش وهم از خویش میترسم
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مثنوی کارتنخواب و گورخواب در شبی کرونائی
هادی خرسندی

مجسم کنید سرمای نیمه پائیز و کارتنخوابی که بدنبال غذای نذری از محله 
اعیان نشین شمال شهر به اطراف قبرستان های پائین شهر رفته و حاال 

ممنوعیت عبور و مرور و حکومت نظامی کرونائی و مهمان نوازی ایرانی، زیر خط 
فقر. و گورخوابی که گورش را هم مصاده کرده اند.

در کرونائی شبی، پر اضطراب
گفت کارتنخواب با یک گورخواب:

امشبی لطفا بده بر من پناه
چونکه ترسم از بسیج و از سپاه

گر بپرسندم که بیرونی چرا
باشدم با این جماعت ماجرا

کارتنی دارم به میدان امام
آمدم اینجا به دنبال طعام

حال دور از خانه، یعنی کارتنم
خود نمیدانم که امشب چون کنم

گر مرا در گور خود مهمان کنی
کار این مسکین غریب آسان کنی

گورخوابش گفت من گورم کجاست
با بسیجی ها مرا هم ماجراست

این دو هفته گورها اشغال شد
قبرها از مرده ماالمال شد

پس بسیجی ها به اینجا تاختند
با لگد ما را برون انداختند

تازه بهر مرده ها هم گور نیست
بستگی دارد که مّیت مال کیست

گر کسی از اهل دولت مرده است
خوش به حالش که بلیتش برده است!

گر نباشد جزو فامیِل هزار
هست گور جمعی اش در انتظار
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با کرونا این حکومت همدل است
چک به او داده که وجه حامل است

این میانه گور ما هم شد به باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد!

یاد ایامی که گوری داشتیم
زندگی جمع و جوری داشتیم

توی قبر آسوده بودم صبح و شام
یاد ایام طالئی امام!

بسکه ناشکری نمودیم این وسط
ناممان از قبرها هم خورده خط

کاش تو کارتن اضافی داشتی
تا یکی هم بهر من بگذاشتی!

داد کارتنخواب یارانه جواب:
کارتن من مبله است ای گورخواب!

یعنی از بیرون که بینی کارتن است
داخلش هم کیسه ای از نایلون است

تو بیا آنجا بشو با من شریک
فرض کن در گردشیم و پیک نیک!

توی کیسه توی نایلون این زمان
میتوان خوابید یک شب در میان.

یک دوچرخه داشت مرد گورخواب
دسته اش کج بود و زنجیرش خراب

پس دو ترکه بر سرش نازل شدند
در دل شب عازم منزل شدند!

شد سپیده ظاهر و آن دو فقیر
بر دوچرخه، نیمه جان، خرد و خمیر

ِهن و ِهن و قیژ و قیژ و تق و تق
تا رسیدند آن دو خسته، بی رمق
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خسته ای، استاد، خیلی پا زدی
سرفرازم کردی و خوش آمدی

کارتنت پس کو؟ همانجا، روبرو
من نمی بینم که. اینجا بود. کو؟

آنطرفتر بود؟ نه. اینجا درست
راست، نزدیک همین صندوق پست

نیست اینجا. من که هستم گیج گیج ...
گاومون زائید!!، ماشین بسیج!

چی شده؟ چی گم شده گوساله ها؟
خونه صابمرده تون نیستین چرا؟

کارتن خوابیم ما ، بی خانمان
بنده صاحبخانه، ایشان میهمان!

چند ساله ساکنم در این محل
کارتنم بوده همینجا، این بغل

کارتنه مال تو بود؟ بعله داداش
پس ولش کن دیگه دنبالش نباش!

کل کارتن ها به هر گوشه کنار
سهم دولت شد، صداشو در نیار!

جمع کردیم از شمال و از جنوب
هرچی کارتن بود نایلون دار و خوب

آخه اینقد که شده مّیت زیاد
خوب، معلوم بود تابوت کم میاد!

***
گفت کارتنخواب با مهمان خود
واقعًا شرمنده تم، بدجور شد

میدهم قولت که بعد از این رژیم
میروم با تو متل قو، مستقیم!

g
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 ننگمان باد این جان!
شرممان باد این نان!

فریدون مشیری

موج، میآمد، چون كوه و به ساحل میخورد! 
از دل تیره امواج بلند آوا،

         كه غریقی را در خویش فرو 
میبرد،

و غریوش را با مشت فرو میكشت،
نعرهای خسته و خونین ، بشریت را،

به كمك میطلبید:
        - »آی آدمها ...
        آی آدمها ...«

 ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم!
به خیالی كه قضا،

به گمانی كه قدر، بر سر آن خسته، 
گذاری بكند!

»دستی از غیب برون آید و كاری بكند«
هیچ یك حتی از جای نجنبیدیم!

آستینها را باال نزدیم 
دست آن غرقه در امواج بال را نگرفتیم،

تا از آن مهلكه - شاید - برهانیمش، 
به كناری برسانیمش! ...

موج، میآمد، چون كوه و به ساحل 
میریخت.
با غریوی، 

         كه به خاموشی میپیوست.
با غریقی كه در آن ورطه، به كفها، به 

هوا
                               چنگ میزد، 

میآویخت ...

ما نمیدانستیم 
این كه در چنبر گرداب، گرفتار شده 

است،
این نگونبخت كه اینگونه نگونسار شده 

است،
این منم،

        این تو،
               آن همسایه،

                       آن انسان!
                                این ماییم!

ما،
همان جمع پراكنده، 

همان تنها،
آن تنها هاییم!

همه خاموش نشستیم و تماشا كردیم.
آن صدا، اما خاموش نشد.
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- »... آی آدمها ...«
         آی آدمها ...«

آن صدا، هرگز خاموش نخواهد شد، 
آن صدا، در همه جا دایم، در پرواز است!

تا به دنیا دلی از هول ستم میلرزد،
       خاطری آشفته ست،
       دیدهای گریان است،

هر كجا دست نیاز بشری هست دراز؛
آن صدا در همه آفاق طنین انداز ست.

آه، اگر با دل وجان، گوش كنیم، 
آه اگر وسوسه نان را، یك لحظه فراموش 

كنیم،
»آی آدم ها« را

          در همه جا میشنویم.

در پی آن همه خون، كه بر این خاك 
چكید،

ننگمان باد این جان!
شرممان باد این نان!

ما نشستیم و تماشا كردیم!
در شب تار جهان

در گذرگاهی، تا این حد ظلمانی و توفانی!
در دل این همه آشوب و پریشانی

این از پای فرو میافتد،
اینكه بردار نگونسار شده ست،
اینكه با مرگ در افتاده است،

این هزاران و هزاران كه فرو افتادند؛
این منم،

         این تو،

               آن همسایه!
                       آن انسان،

                              این ماییم.
ما،

همان جمع پراكنده، همان تنها،
آن تنها هاییم!

این همه موج بال در همه جا میبینیم،
»آی آدمها« را میشنویم،

نیك میدانیم، 
دستی از غیب نخواهد آمد

هیچ یك حتی یكبار نمیگوییم
با ستمكاری نادانی، اینگونه مدارا نكنیم

آستینها را باال بزنیم 
دست در دست هم از پهنه آفاق 

برانیمش

مهربانی را،
         دانایی را،
بر بلندای جهان،
بنشانیمش ...! 

- »آی آدمها ...!
g »... موج میآید
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به مناسبت سفر پاپ به عراق، گذری بر مناظره 
خواندنی فیدل کاسترو با پاپ ژان پل دوم 

Granma ویژه نامه روزنامه 

پاپ ژان پل دوم پاپ اسبق کاتولیک های جهان در سال 1998 به کوبا سفر كرده 
بود. در این مالقات پاپ ژان پل دوم از باب ارشاد و نصیحت به فیدل کاسترو 

گفت:
»آیا شما به کلیسا ایمان دارید؟«

فیدل با زیرکی جواب داد: »آیا شما خود به خداوند ایمان دارید؟«
پاپ که از این پاسخ جا خورده بود چند لحظه سکوت کرد و گفت: »مردم عادی 

به خداوند ایمان دارند، چطور ممکن است من در مقام جانشین عیسی مسیح به 
خدا ایمان نداشته باشم؟«

سپس کاسترو گفت: »خیالم راحت شد زیرا به خاطر سکوت شما در برابر 
تجاوزات نظامی امریکا درگوشه و کنار جهان و کشتار انسان ها و نشان ندادن 
واکنش در برابر این جنایات و عدم حمایت از مظلومین جهان تصور می کردم 

شما بی خدا هستید!«
پاپ که از سخنان کاسترو برآشفته شده بود و این عبارات را توهین به خود 
و پیروان کلیساِی کاتولیک تلقی می کرد خواست جلسه مالقات با کاسترو را 

ناتمام ترك كند اما کاسترو او را به تحمل و نشستن دعوت کرد و خطاب به او 
گفت:

»اگر شما خود را نماینده عیسی مسیح در زمین می دانید و معتقد هستید 
میلیونها نفر در جهان پیرو دارید و بسیاری از رهبران جهان و از جمله رئیس 

جمهور آمریکا و مقامات این کشور به شما ایمان دارند و جایگاه شما را تقدیس 
می کنند، از آنها بخواهید هزینه های جنگی را کنار گذاشته و در مبارزه با فقر و 

نجات انسانها به کار بگیرند!« 
پاپ جواب داد: کلیسا در سیاست دخالت نمی کند!«

و در اینجا کاسترو تیر خالص را شلیک کرد و خطاب به پاپ گفت:
»اگر کلیسای کاتولیک با میلیونها نفر پیرو در سیاست دخالت نمی کند 

و کاری به سرنوشت مردم و بالیی که امپریالیسم غرب و سرمایه ساالران 
بر سر فقرا و کشورهای جهان سوم می آورند ندارد، پس چنین کلیسایی 

یک نقش فانتزی و تشریفاتی دارد و چیزی شبیه تشریفات جشن سال نو 
و یا هالووین و روز شکرگزاری و امثال آن است و چنین کلیسایی چه کار 
به ایمان من دارد؟ البته که من به چنین کلیسایی ایمان ندارم! زیرا اهل 

تشریفات و مراسم فانتزی نیستم!«
پس از این مالقات پاپ ژان پل دوم )پاپ اسبق( در بازگشت به رم خطاب به 

خبرنگاران گفت: »اگر چه کاسترو به کلیسا ایمان ندارد، اما به تصور من از 
g »!انسان های مورد توجه خداوند است
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»از صندوقی در سرداب خانه قدیمی ما«
ابراهیم گلستان، فصلنامه فراسو، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1389 

پاره ای از سرگذشِت کودکِی ابراهیم گلستان و خانواده ی او از جمله 
پدربزرِگ پدری اش آیت اهلل سید محمد شریف تقوی است )نامه به 
سیمین، ص20 ، نشر بازتاب نگار، تهران 1396( که در تمام عکس ها 

عّمامه ای بزرگ و تحت الحنک داشته است. 
پدربزرِگ ابراهیم گلستان، مجتهد و آیت اللهی نجف رفته بود که پس از 
بازگشت به شیراز با مادربزرِگ ابراهیم که دختری زیبا، بلندباال و ایلیاتی 
بود ازدواج کرد و همسِر سیزده ساله ی خود را تازه به خانه آورده بود که 

ازدواج های مکّرِر کوتاه یا بلند مّدِت او شروع شد. پدربزرگی که در رتبه ی 
عجیب و رفیِع روحانّیت، حّجت و مأمور برگزیده ی خدا و مبّین و حافظ 
رستگاری مردمی است که در فرهنگ هزاران ساله شان تن به اطاعت و 

پذیرِش بی چون و چرای آنان داده اند. 
و در میان چنین تخته بند، او آزاد است تا آمرانه بخواهد و بتواند که 

در پناه حرمِت روحانیش ترتیب اداره امیال و حاجت های جسمانی خود 
و جماعت را برحسب دید و میل و تشخیص خود معّین و مجرا و محترم 
سازد؛ و همچنین برحسب همان دید و میل، اگر صالح بداند، با کسان و 
اندیشه هایی که بخواهند دیگر و برتر یا حتی برابر او باشند دربیافتد، 

چرا که در چشم انداِز چنین نظام و نوِع تفّکر تنها تمایل و ترجیح اوست 
که حق دارد، اجازه دارد و ارزشی محوری دارد  ...  و دیگران که عوام اند - 
و هر کس را می توان از عوام خواند و عامی دید - حّقی یا اجازه ای برای 

سنجش و قضاوت و چاره اندیشی مشکالت خویش ندارند و این اوست و 
امثال کمیاب او که باید دیگران را به دنبال خود بکشانند. )ص55(

ابراهیم گلستان در پایان این داستان که گویی آن را پس از سّن هشتاد 
سالگی اش نوشته و نخستین بار در سال 1389 توّسط نشریه ی فراسو 
در شهرستان َمَمَسنی به چاپ رسیده است، می آورد: فقط هوش کافی 

نیست. از هوش باید شعور بیاید. شعور با تمرین و تربیِت فکر می آید... 
نگاه کن. ببین. بخوان. بسنج. بخوان اما هرچه را که می خوانی قبول نکن 
یک هو. بسنج. یاد گرفتن نه یعنی از بر کردن، نه یعنی قبول کردن. گاهی 

 g .یاد گرفتن یعنی قبول نکردن. بسنج
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چرا ساختمان بانک از مدرسه ضعیفتر است؟ 
به نقل از یک هموطن

در کشوری ماموریت داشتم، برای انجام کار بانکی در قسمتی از شهر 
دنبال بانک میگشتم دنبال ساختمان شیک با تابلوی زیبا بودم. اولین 

مکان که به چشمم خورد به سمتش حرکت کردم. نزدیکتر که شدم 
متوجه شدم که یک مدرسه است.

با خودم گفتم احسنت چه مدرسه ی خوبی در ذهن ناخودآگاهم دنبال مکانی 
شیکتر و مهمتر برای بانک میگشتم با وجود اینکه یکبار از در بانک رد شده بودم 
اما مجبور شدم از شخصی آدرس بانک را بگیرم که یک تابلو و ساختمان قدیمی 
و معمولی رو بهم نشان داد تعجب کردم کار بانکی که تموم شد طاقت نیاوردم 

و به رییس بانک گفتم چرا ساختمان بانک از مدرسه ضعیفتر است؟! او هم 
توضیح داد که ما کال هشت نفر کارمند هستیم که فقط کاغذهای رنگی )پول( 

رو جابجا میکنیم. اگر زلزله هم بیاید فقط هشت نفر خواهد مرد ولی در مدرسه 
پانصد سرمایه گرانقیمت )دانش آموز( با سی چهل استاد هستند که اگر آسیب 

ببینند خسارتش جبران ناپذیره. ما بهترین ساختمانها و امکانات رو به مدرسه 
ها میدیم چون آینده کشورمان در مدارس ساخته میشود. منم به فکر فرو رفتم 

که در کشور خودم بهترین ساختمانها برای استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها، 
بانکها و... ساخته میشود؛ و مدرسه ها اکثرا فرسوده و کالسهای چند شیفته با 

چهل دانش آموز و ...
g ...آموزش زیربنای یک مملکت است
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برگرفته از کتاب خاطرات آیت اهلل خلخالی
 آیت اهلل خلخالی

بهمراه آقای احدی  وزیر دادگستری  به 
اوین رفتیم جهت رسیدگی به پرونده 

چند تن از مفسدین و ضدانقالب. دیدم 
یه آقای تقریبا جا افتاده ایی تو محوطه 

بیرون زندان  باال و پایین میپرد. 
گفتم : این کیه آقای وزیر؟

 گفت : ایشان یوسف  خوش  کیش 
رئیس بانک مرکزی رژیم شاه است 

ورزش میکند.
االن هیجده ماه بالتکلیف در اوین است چون شاکی ندارد و مدرکی هم بر علیه 

او پیدا نکردیم. با تعجب به او گفتم چطور ۱۸ ماه بدون مدرک مانده است.  وزیر 
هم که گویا ته دلش طرفدار آزادی زندانی مزبور بود چنان از خوبی و  نیکی او 

داستان میسرود من گفتم پرونده او را بیاورید من ببینم.  وزیر که جزو کابینه 
بنی صدر خائن بود فکر میکرد من میخواهم او را آزاد کنم فورا پرونده او را 

داد آوردند دفتر من در اوین. وقتی پرونده را دیدم متوجه شدم که پول این 
ملت مستضعف و گرسنه را به اروپایی ها میداده. گرچه در طول دادگاه وزیر 

دادگستری گفت که این وجوه بصورت وام بوده و پس داده میشوند و خودش 
خوش کیش هم در دادگاهش گفت :

».. من فکر میکردم اگر برای یک مورد از من قدردانی شود همان پرداخت این 
 وامهاست که برای کشور اعتبار خرید ...«

گفتم برای کشور یا برای اربابت؟ 
زندانی میخواست مسائل متفرقه را پیش بکشد از کارهای بانکی و جهانی که ما را 
از اصل موضوع غافل کند و حتی گفت من بیمارستان ساختم. گفتم از جیبت که 

نساختی  ده برابرش را به خارجی ها دادی ساختن یک بیمارستان کار زیادی بود.
پرونده را بستم و گفتم : مفسدفی االرض ... اعدام ... و از دادگاه خارج شدم.

آقای وزیر که حسابی جا خورده بود بدنبال من دوید و میگفت: 
حاج آقا... این بانکدار است ... دنیا او را میشناسد....  

گفتم : بشناسد. پول مردم مستضعف ایران را داده خارجیها. وام و این حرفها 
ظاهر کار است. 

نوکر شاه و اسرائیل است. همانروز بعد از ظهر او را در زندان اوین به جوخه 
اعدام دادیم.  وزیر دادگستری کابینه بنی صدر )احدی( مات و مبهوت مانده بود 
 و شاید پشیمان که چرا درباره او صحبت کرده است. او فکر میکرد با این حرفها 

g .مرا فریب داده و حکم آزادی او را از من خواهد گرفت
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 پیش بینی دکتر صدیقی درباره
 آینده انقالب اسالمی

نویسنده: نامعلوم

در یکی از روزهای بهار ۵۷ دکتر صدیقی، استاد جامعه شناسی در کالس درس 
سرگرم درس بود که یکی از دانشجویان می پرسد:

»استاد! این روزها در كشور انقالبی آغاز شده است، شما چرا مثل دكتر شریعتی 
از انقالب سخن نمی  گویید و فقط به جزوه  های خودتان چسبیده اید؟«

استاد كه انتظار چنین رفتاری را نداشت، همچنان كه گوش می  داد، آرایش 
دیگری گرفت و خطابه درس را رها كرد و گفت :

»آقای مهدوی! می توانید بگویید آقای شریعتی و آن انقالبی كه شما می گویید، 
چه می گویند و چه می خواهند؟«

آقای مهدوی گفت: »استاد! آن ها همه همراه مردم و رهبران روحانی به دنبال 
انقالب هستند و آزادی و عدالت می خواهند!«



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  551 

استاد گفت: »آقای مهدوی! از درون هیچ انقالبی آزادی و عدالت بیرون نیامده 
است، انقالب ها شبیه جنگ های داخلی می مانند كه اگر گروهی به گروهی دیگر 
پیروز شوند، آن گروه شكست خورده را سركوب خواهند كرد و سپس هر كس 

كه منتقد یا مخالف شان باشد، آنان را نیز سركوب خواهند كرد تا از بین بروند؛ 
زیرا كه همراه انقالب نه عدالتی پدید می آید و نیز امكان ظهور آزادی! و سپس 
با حالت پرسشی به آقای مهدوی نگاه كرد و گفت: »آقای مهدوی !می دانی اگر 
این آقایانی كه شما از آن ها نام می برید، به حكومت برسند، چه خواهند كرد؟ 

من می گویم: »آنچه اعراب و مغول ها جدا جدا كردند، اینان یك جا خواهند كرد« 
و همه را حتا آقای دكتر شریعتی را كه من شخصا توصیه كردم در دانشگاه 
مشهد استخدامش كنند را نیز از تیغ خواهند گذراند. این ها را من از روی 

تجارب تاریخی ایران و جهان می گویم و حتی خواهم كوشید كه از وقوع چنین 
حادثه ای پیشگیری شود.

***
غالمحسین صدیقی در ۱۲ آذرماه ۱۲۸۴ در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد.
دکتر صدیقی در اسفند ۱۳۱۶ درجه دکتری را از دانشگاه پاریس دریافت کرد.

مهم ترین خدمت علمی و فرهنگی دکتر صدیقی تأسیس موسسه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی در دانشگاه تهران در ۱۳۲۷ بود که در ۱۳۵۱ به دانشکده علوم 

اجتماعی تبدیل شد.
او از بنیانگذاران کنگرٔه هزاره ابو علی سینا بود.

در روزهای انقالب، شاه به او پیشنهاد نخست  وزیری داد. دکتر صدیقی از شاه 
خواست که از سلطنت کناره بگیرد و قدرت خود را به شورای سلطنت واگذار کند. 

شاه این پیشنهاد را قبول نکرد و صدیقی نیز نخست وزیری را نپذیرفت.
پس از پیروزی انقالب مهندس بازرگان از دکتر صدیقی برای شرکت در دولت 

موقت دعوت به عمل آورد که مورد قبول استاد قرار نگرفت.
دکتر غالمحسین صدیقی در روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۱ در تهران در گذشت.

او بزرگ ترین کاستی این ملت را چنین ترسیم کرد: »بزرگ ترین عیب ما 
بی  انصافی است. بی  انصافی دردآور دربارٔه دیگران«. در جای دیگری نوشت: 

»جامعه ای شایستٔه بقاست که در آن انسان، ارجمند و عزیز و گرامی باشد.« وی 
در بحبوحه انقالب در مورد وضعیت آینده ایران چنین گفته بود:

»روزی خواهد آمد که شما در عرصه بین المللی از آوردن نام ایران و ایرانی خجل 
g .»و شرمسار باشید

ز هفتاد و دو مذهب رو به سوی تو
 بلی، عاشق نداند مذهبی جز ترک مذهب ها«

 گویند که جامیا چه مذهب داری؟
 صدشکر که سگ  سنی و خر شیعه نیم«

جامی
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آرتور شوپنهاور )فیلسوف آلمانی(: ما در قرآن شاهد غم انگیزترین 
و حقیرترین نمونه ی خداپرستی هستیم. من نتوانستم هیچ 

اندیشه ی با ارزشی در آن بیابم.

ما، نه به دوست، بلکه نیاز به دشمن داریم!
سید مهدی فایز علیزاده

این یکی از تزهای معروف جوزف گوبلز*، وزیر تبلیغات و روشنگری ملی حکومت 
آدولف هیتلر بود. گوبلز می گفت:

وقتی یک حکومت دچار ضعف مدیریتی و فساد و ناکارآمدی و فالکت اقتصادی 
شود، و وقتی نتواند نیازهای ابتدایی مردمش - از قبیل نان و کار و رفاه و امنیت 

و اعتبار و آسایش شان - را تامین کند، با موجی از نارضایتی و خشم و اعتراض 
عمومی مواجه می شود و کشور به سوی انقالب و سقوط حکومت پیش می رود.

جوزف گوبلز می گفت: در چنین حالتی، حکومت باید اذهان عمومی را به سوی 
یک موضوع فرعی، اما بزرگ، منحرف کند. باید وارد یک جنگ شد. حکومت باید 

برای ملت دشمن بتراشد. دشمنان خارجی، دشمنان داخلی. اگر دشمن واقعی 
پیدا نشد، حتی دشمن خیالی. باید دایمًا از توطئه ها گفت، از نقشه هایی که 

دشمنان برای ما می کشند. باید از هر فرصتی و هر حادثه ای برای راه انداختن 
یک جنگ تبلیغاتی استفاده کرد. باید دایمًا درگیر بود، درگیر جنگ، درگیر 

تبلیغات علیه همسایگان، علیه کشورهای قدرتمند، علیه سازمان های جهانی. 
باید بحران ساخت. رمز موفقیت و ماندگاری حکومت های ضعیف در وضعیت 
جنگی و بحران هاست. در جنگ ها و بحران ها هست که مردم بدبختی های 
مالی و شغلی و شخصی و معیشتی شان را فراموش می کنند و با حکومت 

همدل می شوند، و این بهترین فرصت برای سرکوب منتقدین داخلی است. 
کشور که آرام شود، مردم طلبکار حکومت می شوند. باید کشور را دایمًا در حالت 
جنگی نگه داشت. باید کاری کرد که مردم وقتی به هم می رسند، دایمًا از جنگ و 

از دشمن بگویند.
g .جوزف گوبلز دوازده سال وزیر تبلیغات آلمان نازی بود*
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چگونه انسان ها در درون هستند
Hieronim Bosch :نقاشی

این نقاشی در وسط خود تصویر عیسی مسیح را دارد که در حال حمل یک صلیب 
است و تعدادی سر های کاریکاتور مانند که بیان کننده گوناگونی از نامْانوسی 

در آنها دیده میشود. در مجموع ۱۸ سر هستند.
این سر های کاریکاتوری نشان دهنده انسانیت ماست در اطراف عیسی مسیح 

اندوهگین.
سر های عجیب و غریب نشانه چگونه انسان ها در درون هستند. معنی این 

تصاویر در معرض گذاشتن زشتی آنان، ننگشان، گناهانشان و پلید پنهانی آنان 
است چیزهائی که در غیر اینصورت با چشمان غیر مسلح هرگز دیده نمیشوند.

در پائین دست راست دزد توبه ناپذیر است در حالیکه در دزد توبه پذیر در باال 
در دست راست در لباس یک راهب نشان داده شده. یک نوع پیراستگی در طرزی 

که این صورت ها کشیده شده هست که برای زمان خودش و در نوع خودش 
منحصر بفرد است.

از برای طنز اسامی شخصیت های رژیم جمهوری اسالمی بروی تصاویر منطبق 
شده.
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عبادت کرده و اجرت از مردم میخواهند
بخشی از سفرنامه حاج سیاح معاصر با حکومت ناصرالدین قاجار

اول ماه محرم که در تهرانم روزی به تکیه دولت رفتم. سابقا اشاره کردم که 
اعمال مذهبی در ایران منحصر است به ماه محرم و رمضان و در این دو ماه 

شبها هم مردم در حرکت آزادند. افسوس آنچه نیست حقایق دین است و ترقی 
و دانایی و حسن اخالق. باقی هر چه هست کال جهالت و غفلت. بیچاره عوام و 

بیچاره رعایا و زارعان که در عمر خودشان به قدر گاو و خری راحت ندارند- و یکروز 
شاد و راحت نمیبینند.

جمعی به اسم موهومات مذهبی 
بیچاره ها را به جهالت و هالکت می 
برند. جمعی بسیار و عده ایی بیشمار 

به اسم سیادت )سادات( و امام زادگی 
بار بر دوش مردم شده اند. دسته ایی 

درویشانند که نمی توانم مراتب و 
شعب  اینان را شرح بدهم. زیرا از سر 

گرفته از رببوبیت و نبوت و امامت 
و قطبیت و اصل و واصل و عارف  و 

سرکانی هست تا باالخره بنگی و چرسی 
و تریاکی و گدای مطلق با تاج و کشکول 

و نقال و مداح و مفتی که حرف جامع 
هم همین است. باید مردم مفت 

بدهند و ایشان بخورند. زیرا خدا را 
شناخته اند و خود را به امیرالمومنین 

بسته اند و او را تعریف و مدح میکنند.
دسته ایی دیگر فقها و مجتهدین که 

به قول خودشان جنس علماء هستند که علم شریعت و مدرسه نشینی و درس 
خوانی و درس گوئی و نماز جماعت و اعمال موتی و وسیع شدن  به مردم و 

موعظه و منبر را کار خود گردانیده اغلب ابدا سواد و دیانت و فهم و کمال ندارند. 
فقط لباس و هتاکی و سوال و نعره و مجادله و ادعای پا در هوا را مایه معاش 
گردانیده ....از جمیع تکالیف دولت از قبیل مالیات و عمل قشون و از مجازات 

معاف هستند و خود را فوق سایرین دانسته صدر و تقدم و توصف )صوفی گری( 
را مختص خود قرار داده در دنیا عزت و راحت و درآخرت نعمت و جنت را برای 
خودشان خلق شده پنداشته اند. مردم را عوام و جاهل و محتاج و رعیت خود 

می نامند. دنیا و آخرت مال ایشان است.
از حق نباید گذشت در میان هر یک از اینان کسان خوب و امین و متدین پاک و 
صحیح الخالق پیدا میشود. لیکن خیلی کم خیلی نادر و گوشه نشین و نامعروف. 
الکن، ایشان هم مردم را مکلف میدانند که معاش ایشان را حاضر برسانند. اشتباه 

غریبی ست که کرده اند و یا مردم را به شبهه انداخته اند. کسانی که عبادت 
g .میکنند و کار خوب کرده مقرب خدا میشوند. اجرت آن را از مردم میخواهند
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معمم فضول
خاطرات حاج سیاح، خالصه ای از صفحات ۱۷۵ تا ۱۷۸

در "تفت" شب را در باغ حاجی محمدحسن گذراندیم. یک نفر معمم بسیار 
فضولی حضور داشت. دیدم حاجی محمدحسن هم از وجود او در عذاب است. 
من هم راحت نبودم. بعد از صرف شام که با حاجی تنها شدم پرسیدم این مال 

که بود و با شما چکار داشت؟
گفت این آخوند بی شرم صدمه ای به من زده که نظیر آن به کمتر کسی وارد 

شده! این بی حیا از شاگردان »شیخ محمد سبزواری« است که در این شهر 
بعنوان مجتهد ریاست می کند. من این مال را بواسطٔه تقوایی که شیخ سبزواری 

از او حکایت می کرد، برای تعلیم دخترم به خانه آوردم. چون دختر بزرگ شد 
دیگر مناسب ندیدم و به آخوند گفتم دیگر نیاید.

بعد ازچند روز این نمک نشناس بی شرم نزد پسرم آمده میگوید همشیرٔه شما معقودٔه 
من است و دخترم هم شاهد است! آن جوان مشتعل شد و او را از خانه بیرون راند.

روز بعد شیخ محمدسبزواری مرا احضار کرده و گفت: »وصلت شما باجناب آخوند 
مالعلی اکبر که شخص محترمی است مبارکباد! خوب است دختر را بدهید ببرد!« 
گفتم »خدا نکند من به چنین امر نامبارکی اقدام کنم.« گفت »دختر شما بالغه و 
عاقله است و در شریعت مقدس اختیارش با خودش است. آمده پیش من اقرار 

کرده عقد کرده مالعلی اکبر است و تو دیگر اختیارش را نداری!«
گفتم »محال است دخترم ازخانه بیرون رفته باشد. حاال بگویید چگونه دختر مرا 
شناختید؟« فورًا مثل آتش شده گفت »میخواهی مرا تکذیب کنی! گویا مذهب 

بابی را قبول کرده ای!«
به خانه رفتم. دخترم از این مالی بی شرم و استادش مثل بید لرزان و مثل ابر 

گریان بود. از دخترم سوال کردم. ابدًا خانٔه شیخ را ندیده و صحبتی نکرده و تمام 
گفته های آن دو را انکار کرد.

فردایش باز شیخ سبزواری مرا احضار نمود و گفت شما می خواهید مرا دروغگو 
بدانید!؟ من دیدم این لعین ایستاده تا با تهمت و افترا، مال و جان و آبرویم را 

پامال کند. گفتم کمی به من مهلت دهید.
درمانده و بی پناه به محمدخان والی حاکم یزد که مرد سالمی است پناه برده 
و ماجرا را برایش بازگو کردم. گفت »من می دانم که شما راست می گویید اما 
می دانید زندگی و مرگ ما بدست اینهاست. باید با خودشان بطوری بسازید!«

گفتم »اجرا به دست شماست. این خالف ها را اجرا نکنید. مردم وقتی می بینند 
کاغذ یکی را اجرا می کنید تسلیم او می شوند، نکنید.«

گفت »عجب است از تو که هنوز نمیدانی! آیا ما می توانیم آشکارا با اینها 
مخالفت کنیم؟ این جماعت که شهرها را ُپر کرده اند به اسم شریعت هرچه 

بخواهند می کنند. برای یکی سند می سازند، وکیل می شوند، شاهد می شوند، 
جرح می کنند، مومن می سازند، تکفیر می کنند و.. . حال ما می توانیم بگوییم 

آقا دروغ می گوید؟ اگر تبانی کردند و به من تهمت زدند که ظلم می کند 
یا بابی است و بیرق واشریعتا بلند کردند من چه باید بکنم؟ آیا ما مجبور 

نیستیم با اینان بسازیم؟«
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»ایراد می کنی، می گویند مجتهد را ایراد جایز نیست. تکذیب می کنی مثل این 
است خدا و پیغمبر را تکذیب کرده ای! می گویی فالن مجتهد درفالن کتاب 

چنین نوشته، می گویند مجتهدم و رأی خودم است. هرچه می خواهند می کنند. 
خواهش دارم برو و با آخوند مهربانی کن بلکه توانستی طالق صوری بگیری. غالبًا 

مقصود اینها از این شرارت ها به دست آوردن مال است.«
خالصه فعال مجبورم با این آخوند بی شرم و حق ناشناس مهربانی کنم بلکه پولی 

g !داده و یک طالق نامٔه صوری از او به دست آرم. این است روزگار ما

وقتی ارنست چگوارا را در پناهگاهش با کمک چوپان خبرچین 
دستگیر کردند، یکی از چوپان پرسید: چرا خبرچینی کردی در حالی که 

چگوارا برای آزادی شماها مبارزه می کرد!!؟
چوپان جواب داد که او با جنگهایش گوسفندان مرا می ترساند!

***
بعداز مقاومت محمدکریم در مقابل فرانسوی ها در مصر و شکست او، 

قرار بر اعدامش شد، که ناپلئون او را فراخواند و گفت:
سخت است برایم کسی را اعدام کنم که برای آزادی وطنش مبارزه 
می کرد، من به تو فرصتی می دهم تا ده هزارسکه طال بابت غرامت 

سربازهای کشته شده به من بدهی...
محمدکریم گفت: من اکنون این پول را ندارم اما صدهزار سکه از 

تاجران می خواهم، می روم تهیه می کنم و باز می گردم...
محمدکریم به مدت چندروز در بازارها با زنجیر برای تهیه پول 

گردانیده می شد اما هیچ تاجری حاضر به پراخت پولی جهت آزادی 
او نبود و حتی بعضی طلبکارانه می گفتند که با جنگ هایش وضعیت 

اقتصادی را نابسامان کرد. پس نزد ناپلئون  برگشت!
ناپلئون به او گفت:

چاره ای جز اعدام تو ندارم، نه بخاطر کشتن سربازهایم، بلکه بدلیل 
جنگیدن برای مردمی که پول را مقدم بر وطن خود می دانند!

***
محمد رشید می گوید:

آدم دانا که برای جامعه  ای نادان مجاهدت می کند مانند کسی است 
که خودش را آتش می زند تا روشنایی را برای آدم نابینا فراهم سازد!!

***
این همان حكایت سقراط است كه ویل دورانت در پایان داستانش 

وقتی او را جام شوكران می دهند و می كشند، می گوید:
»بدا به حال آدمی كه بخواهد جامعه ای را پیش از آن كه موعد بیدار 

شدنش فرا رسیده باشد، بیداركند!«
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 فقه و فقهای اسالمی را مردم
 به تاریخ سپرده اند!

کاظم استادی، عنوان اول پیک نت 23 مهر ۱۳۹۹  

کاظم استادی فرزند آیت اهلل استادی عضو و سخنگوی سابق شورای 
نگهبان است و خواه نا خواه آشنا و در ارتباط با حوزه های دینی. او در 
یاداشتی که می تواند نظر شماری از روحانیون و مذهبیون نیز باشد، 

پیرامون آینده فقه اسالمی نوشته است:
فربه ترین رشته دینِی شیعی، »فقه« است؛ علمای اسالمی ما، غالبًا فقیه 

هستند؛ و در رشته های دیگر اسالمی، به ندرت مهارت و دانش دارند. اکنون 
فقه، نیمه جان شده؛ و در آیندهای نه چندان دور، خواهد مرد؛ حتی اگر نمیرد، 

در کما رفتن آن، قطعی است.
به چهار دلیل:

۱- بسیاری از مسایل و موضوعات فقهی موجود در رساله ها و کتابهای 
فقهی، به علت ظهور تکنولوژی و تغییر ساختار زندگی فردی و اجتماعی 

مردم، منقضی شده است. 
۲- فقها، تبحری در پرداختن به مسایل جدید ندارند؛ و غالبًا از آن دروس گریزانند.
۳- برخی از احکام و مسایل فقهی مورد نقد یا تمسخر مردم است و متروک شده 

است. مانند برخی احکام ازدواج. 
 ۴- دلیل مهم دیگر، تغییر ذائقه دینی مردم و گرایش جامعه به سمت 

»بیدینی فقهی« است. اکنون بسیاری افراد، خود را مسلمان یا شیعه 
میدانند، اما التزامی در عمل و رفتار، به دستورات فقها ندارند؛ و این 

رویه، در حال گسترش و نهادینه شدن است.
بنا بر آنچه اختصارًا بیان شد؛ روز به روز به مرگ فقه و به تبع آن مرگ فقها، 

g .نزدیک میشویم
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خاطره ای از اسکندر
نویسنده: نامعلوم

می گویند اسکندر قبل از حمله به ایران درمانده و مستأصل بود. از خود می 
پرسید که چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟ 
یکی از مشاوران می گوید: »کتاب های شان را بسوزان. بزرگان و خردمندان شان 
را بکش و دستور بده به زنان و کودکان شان تجاوز کنند. اما ظاهرًا یکی دیگر از 
مشاوران به نقل از ارسطو پاسخ می دهد: نیازی به چنین کاری نیست. از میان 
مردم آن سرزمین، آنها را که نمی فهمند و کم  سوادند، به کارهای بزرگ بگمار. 
آنها که می فهمند و باسوادند، به کارهای کوچک و پست بگمار. بی سوادها و 
نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچ گاه توانایی طغیان نخواهند 

داشت. فهمیده ها و با سوادها هم یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا 
خسته و سرخورده، عمر خود را تا لحظه مرگ، در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا 

g .سپری خواهند کرد
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فراز هایی از سخنان گهر بار امام خمینی )ره(
 تهیه شده بوسیلهء هیأت دیوانگان حضرت سکینه

 )بمناسبت هتک حرمت به تصویر امام راحل(

امام راحل رهرو پیامبران در عرصه عرفان، ایمان، صداقت گفتار و کردار و 
استقرار حکومت اهلل نمونه و اسطوره ای بی نظیر و کامل بود. با اشاره به 
برخی از سخنان گهربار  ایشان عهد به تداوم راه ایشان می نماییم. هیچ 

نوشتاری نمی تواند به  عمق و الیه های درونی فکری و معرفتی ایشان 
راه ببرد. با شناخت بیشتر ایشان بشریت امروزه با تمامی علومش حیران 

خواهد ماند و تا بشر زندگی می کند می توان از رهنمودهای معظم له 
استفاده نمود. با نگاهی مختصر به بیانات امام روشن می شود که برای 

رشد بشر هیچ راهی جز اطاعت محض از دستورات ولی فقیه اعظم و امام 
راحل وجود ندارد و دیگر کشورها نیز می بایست از رهنمودهای ایشان بهره 

گیرند تا بشریت سعادتمند شود و ما نیز با اهانت انجام شده به تصویر 
معظم له الزمست بر اذناب کفر جهانی تاخته و آنها را منهدم نماییم. 

1- اعتقاد به استقرار حکومت اهلل: 
»در  اسالم شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است«. )والیت فقیه ص 52( 
» زیرا بشر فقط هرج و مرج ایجاد می کند و به تباهی می کشد« )صحیفه امام 

ج 4 ص 402 ( -  »اگر تمام آزادی ها را به ما بدهند؛ تمام استقالل ها را به ما 
بدهند و بخواهند قرآن ]روحانیت[  را از ما بگیرند نمی خواهیم. ما بیزار هستیم 

از آزادی منهای قرآن  ... اسالم منهای روحانیت خیانت است« )صحیفه امام ج 
7ص 486( - »این آزادی را ممکن است برای شما تأمین کند؛ استقالل را هم برای 

شما ممکن است تأمین کند؛ اما استقالل که توی آن امام زمان نیست؛ آزادی 
که توی آن قرآن نیست  ...  ملت این را می خواهد؟ خونش را داد برای این؟ 

برای آزادی داد؟  ...  یا برای خدا داد؟ او اسالم را می خواست؛ او می خواست که 
اسالم در خارج تحقق پیدا کند؛ روحانی اسالم را می خواهد )58/3/2  صحیفه 
امام ج  7ص 461( ـ »اگر بجای اینکه او ]محمد رضا پهلوی[ رفت یک رژیم دیگر 
تحقق پیدا کند مثل رژیمی که در اروپا است مثل رژیم فرانسه .. که کاری به 
اسالم ندارد یک رژیم غیر اسالمی خیر؛ رژیم آزاد منشانه؛ رژیمی که استقالل 
هم داده؛ آزادی هم می دهد اما یک آزادی می دهد که وفق اسالم نیست ما 

همچو چیزی را نمی خواستیم و نمی خواهیم« ) صحیفه امام ج 8 ص 42(.
2- برنامهء امام برای ریشه کنی فقر: 

سخنرانی در سال 1342: » باید وزارت اوقاف از ما باشد  ...  آنوقت ببینید که 
ما با همین اوقاف این فقرا را غنی شان می کنیم .. شما ما را اجازه دهید که 
مالیات اسالمی را به آنطوری که اسالم با شمشیر می گرفت بگیریم از مردم، 
ما فقرا را غتی می کنیم آن وقت ببینید که دیگر یک فقیر باقی می ماند؟« 

)صحیفه امام  ج 1 ص392(- 
3- اسالم ناب محمدی: 

»اسالم آن بود که شمشیر را کشیده و تقریبا نصف دنیا یا بیشتر را با شمشیر 
گرفت؛ این اسالم مرتجع است؟«  )صحیفه امام  ج 1 ص 30( - »البته انحصار به این 

معنی که باید اسالم باشد و غیر اسالم نباشد همه ما انحصار طلبیم  ... مسلمین 
همه انحصار طلبند؛ پیغمبر ها هم همه انحصار طلب بودند؛ خدای تبارک و تعالی 
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هم انحصار طلب است  ...  انحصار طلبی – فی نفسه – امر فاسدی نیست )صحیفه 
امام ج 15  صص 201-200(- »اسالم احکام جنگ دارد؛ اینقدر در قرآن راجع به جنگ با 
کفار و جنگ با اشخاصی که فاسد هستند در قرآن هست: شمشیر ها را بکشید و 
این علف های هرزه را قطعشان کنید  ... اینها را قطعشان کنید یا آدمشان کنید« 
)صحیفه امام ج 4 ص 33( - »اگر شمشیر برای خدا بلند بشود و برای خدا پایین 

بیاید این انگیزه، انگیزهء الهی است  ... ارزشمند است )مجموعه آثارج 20 ص 202(. 
- »شما اسالم را به مردم بگویید  ... شما سوره برائت را برای مردم چرا نمی خوانید؟ 

]شدید ترین آیات در مورد کشتار مخالفان در این سوره آمده؛ می گوید همه آنها را 
بکشید تا فتنه ای باقی نماند[. شما آیات قتال را چرا نمی خوانید؟ هی آیات رحمت 
را می خوانید؛ در آن قتال هم رحمت است برای اینکه می خواهد آدم درست کند؛ 
آدم گاهی درست نمی شود؛ فرض گاهی نمی شود اال با لکی ]داغ کردن[؛ باید ببرند 
داغ کنند تا درست بشود؛ جامعه باید آنهایی که فاسد هستند از آن بیرون ریخته 

شوند« )مجموعه آثارج 19 صص 139- 138(.
4- اهداف پیامبران: 

»مقصود پیغمبرها این نبود که دنیا را بگیرند و آبادش کنند، مقصود این بوده 
که راه را به این اهل دنیا، به این انسان ظلوم ]بسیار ستمکار[ و جهول ]بسیار 

جاهل[ راه را نشان دهند  ... آنطرفش ماوراء و ماوراء آن طرف نور مطلق ؛ انبیاء 
آمدند ما را به آن نور برسانند« ) صحیفه امام ج 13  ص34(. – »دین اسالم و 

دین پیغمبر اكرم؛ آن وقتی كه اجتماعات را درست كرد و توانست قیام كند  ... 
از آن روز برنامه اش این بود كه بزند؛ بكشد و كشته شود، برای اصالح جامعه، 

برای اینكه این خیانتكارها را قطع ایادیشان بكند؛ قطع حیاتشان كند« )همان ج 
3 ص 393(. – ]و بهمین قیاس در انقالب اسالمی می فرماید:[ »مگر این انقالب 

برای این بود كه خانه ای به مردم بدهد؟ یك كسب و كاری برای مردم ایجاد 
كند؟ این انقالب برای خدا بود و برای اسالم« )همان کتاب ج 13 ص126 (. - » 

انقالب برای مسكن، اقتصاد، كشاورزی، خوراك نبوده است« )همان ج 9 ص 450 
نقل به مضمون(.

5- پیشگیری از بالیا: 
»تمام چیزهایی که بشر به آن مبتالست  ...  بلکه کارهایی هم که از غیب به ما 
وارد می شود چه بسا این همه زلزله ها و سیل ها و طوفان ها برای این باشد که 

خودمان را اصالح نکرده باشیم« )صحیفه امام جلد 14 ص 204(.
6- نفی آزادی های دنیوی:

»از دست همین اشخاص که فریاد آزادی می کشند برای ملت ایران من 
بدبختی دارم  ... ما آزادی در پناه اسالم می خواهیم، اساس مطلب اسالم 

است« )صحیفه امام ج 7ص 460( - »اینها که می خواهند جوان های ما 
آزاد باشند؛ چه آزادی می خواهند؟ جوان های ما آزاد بشوند؟ قمارخانه ها 

باز  باشد بطور آزاد؛ مشروب خانه ها باز باشد بطور آزاد؛ عشرت خانه ها باز 
باشد بطور آزاد؟ هروئین کش ها آزاد باشند؟ تریاک کش ها آزاد باشند؟ 

دریاها آزاد باشند؟ ..هر مفسده ای را می خواهند عمل کنند؟« )صحیفه 
امام ج9 ص 342 ( - »قلم های فاسد نباید آزاد باشد االن هم فاسدهاشان 
خیلی آزادند من جمله همین قلم ها که می گویند چرا آزاد نمی گذارید« 

)صحیفه امام ج 10 ص 350(.
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7 - جمهوری: 
»اگر چنانچه فقیه در کار نباشد طاغوت است؛ یا خدا یا طاغوت؛  اگر با امر خدا 
نباشد  ...  اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر 
مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است  ...  والیت فقیه تبع 

اسالم است  ... کسانیکه با والیت فقیه مخالفت می کنند  ...  وکالت ندارند اگر 
حرفی بزنید که بر خالف مصالح اسالم باشد وکیل نیستید حرفتان مقبول نیست، 

ما به دیوار می زنیم آن حرفی را که بر خالف مصالح اسالم باشد، کسانی که 
می گویند والیت فقیه تشریفاتی باشد و دخالت نکند اگر متوجه به این معنی 

باشند مرتد می شوند« )صحیفه امام جلد 10 صص 216-222(.
8- برتری حفظ مقدسات از جان انسان: 

»اگر ما از مسئلهء قدس بگذریم ؛ اگر از صدام بگذریم  ... نمی توانیم از 
مسئلهء حجاز بگذریم. مسئله حجاز یک بابت دیگری است  ...  قضیه کشته 
شدن )زائران ایرانی( نیست، قضیه هتک احترام است  ...  احترام یک محل 

مقدسی از بین رفت و مسلمین ساکت نخواهند نشست  ... من واقعًا در مسائل 
خیلی تحمل داشتم؛ در مسائل جنگ؛ در همهء اینها تحمل داشتم؛ اما این بی 

تحمل کرد من را؛ مسئله غیر از این مسائل است«. )صحیفه امام ج20 صص369 
– 371( – »از این مسائل ]کشتارها[ هی پیش می آوردند لکن هر ضرری که به 

ما وارد می شد یک نفعی هم بهمراهش بود بزرگتر؛ یعنی، ما عمدهء نظرمان 
این بود که برای اسالم نتیجه بگیریم، ما می خواستیم برای اسالم بهره برداری 

کنیم« )صحیفه امام ج  19 ص 192( ]و بهمین لحاظ هر چند یک میلیون شهید و 
معلول در راه اسالم جنگ داشتیم اگر ده میلیون و یا صد میلیون هم بود جان 

ها در مقایسه با حفظ اسالم ارزشی نداشتند[.
9- حقوق بشر: 

»ما همهء بدبختی هایی که داشتیم و داریم – و بعد هم داریم – از این سران 
کشورهایی است که این اعالمیهء حقوق بشر را امضاء کرده اند. این اغفال 

است، افیون است این، برای توده ها، برای مردم« )صحیفه امام ج 3 ص 323(. 
- »اعدام هایی که در اسالم هست اعدام های  رحمت است  ...  اگر چهار تا 

دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومی؛ دزدی تمام می شود. اگر چهارتا آدمی 
که به فحشاء مبتال است آنرا شالق بزنند، در جامعه فحشاء از بین می رود  ...  
این حقوق دانها نمی فهمند  ...  اینها می خواهند حقوق بشر! تو چه می دانی 

بشر چه هست تا حق بشر چه باشد؟!« )صحیفه امام ج 8 ص 332(- ]آیت اهلل 
خمینی خطاب به آیت اهلل شریعتمداری و حزب خلق مسلمان:[ » قلم های شما 

از تفنگ های آن دموکرات ها به اسالم بیشتر ضرر دارد  ... قلم های شما از 
سرنیزه های رضا خان بدتر است برای اسالم، شما مضرتر هستید از رضا خان و 
محمد رضا شاه  ... شما در پوشش خلق مسلمان بر خالف اسالم دارید عمل می 

کنید« )صحیفه امام جلد 10 ص 318-306(. - »قیام با قلم و زبان اسفناکتر از 
قیام مسلحانه است )وصایای امام( 

10- دانشگاهیان: 
»این طبقه مردم ]عامی[ زود صالح می شوند اینها ؛ ما هر چه ]مشکل[ داریم از این 

طبقه ای است که ادعا می کنند که ما روشنفکریم و ما حقوق دانیم و ما – نمی 
دانم – طرفدار چی هستیم ؛  ... ما از اینها داریم صدمه می خوریم« )صحیفه امام 
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ج 9 ص 12(. - »خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه ای هم باالتر است« )صحیفه امام 
ج 13ص 418(. – »وقتی دانشگاه ها بسته شد چه افراد مهم مخالفت کردند. سابق، 

وقتی دانشگاه دست ما نبود، دیدید که چه  حیواناتی بیرون می آمد« ) 60/4/2 
صحیفه امام ج 14 ص 498(. – ]پیش بینی امام در سال 1341[: »بعد از ده سال دیگر 

یک جوان سالم برای این مملکت باقی نمی ماند  ...  تمام مراکز به فحشا کشیده 
می شوند« )صحیفه امام ج 1  ص 136(. - »اصرارشان بر اینست که دانشگاه باز شود؛ 
می گویند متخصص نداریم ]و[ اینها ]روحانیون[ مخالف علمند؛ کی بیشتر از قرآن از 

علوم صحبت کرده است؟« ) صحیفه امام جلد 14 ص 499(.
11- آزادی های غیر مشروع زنان: 

]سخنرانی 43/1/26:[ مگر با چهارتا زن فرستادن در مجلس ترقی حاصل می 
شود؟  ... ما می گوییم اینها را فرستادن در این مراکز جز فساد چیزی نیست  

...  ببینید اگر شما جز فساد چیز دیگری دیدید؟ ما با ترقی زنان مخالف نیستیم 
با این فحشاء مخالفیم؛ با این کارهای غلط مخالفیم« )صحیفهء امام جلد 1 

ص305(. – »زن ها را وارد کردید در ادارات؛ ببینید در هر اداره ای وارد شدند 
آن اداره فلج شد. فعاًل محدود است، علما می گویند توسعه ندهید به استان 

ها نفرستید؛ زن اگر وارد دستگاهی شد اوضاع را بهم می زند؛ می خواهید 
استقاللتان را زن ها تأمین کنند؟« )صحیفه امام جلد 1 ص118(-  »نسوان حق 

مداخله در انتخابات را ندارند« ـ » وظیفهء دینی همهء ماست که بگوییم و 
بخواهیم که قانون شرکت نسوان در انتخابات انجام نشود؛.. از ده میلیون نفر 

جمعیت زن ایرانی فقط یکصد نفر زن هرجایی مایل است که این کار بشود« 
)صحیفه امام جلد 1 صص 82-83(. - »ما می دانیم دست های جنایتکار عوامل 

استعمار می خواهند بر ضد قرآن قوانینی  وضع کنند  ...  از تساوی حقوق زن و 
مرد دم می زنند؛ یعنی قرآن را زیر پا گذاردن، یعنی مذهب جعفری را کنار زدن، 
یعنی قرآن را مهجور کردن و بجای آن کتابهای ضاله ]تورات و انجیل[ قرار دادن 

...  این تساوی حقوق زن و مرد ملغاست، آن از نظر بیست میلیون ایرانی مردود 
و محکوم است« )صحیفه امام ج 1 ص 161(.

 12- معاندین: 
»اگر ایشان ]شاه[ بروند کمونیست یک دانه هم پیدا نخواهد شد برای اینکه 

اگر ما فرض کردیم یکهزار و پانصد ]یا[ پنجهزار نفر هم باشد همین جوان های 
قم می خورند اینها را؛ الزم نیست که تهران هم دخالت بکند ) صحیفه امام ج 4 

ص170(.
13- دمکراسی: 

»یک دموکراسی که در هر جا یک معنی دارد  ...  ما نمی توانیم در قانون اساسی بگذاریم 
که بعد هر کس که دلش می خواهد آن جوری درستش کند. ما می گوئیم اسالم. اسالم 

هر جا یک معنی ندارد اسالم یک معنی است« ) صحیفه امام ج 10 ص526( ـ »اگر صد 
میلیون آدم؛ اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که  همهء آنها حرفی می 
زنند که بر خالف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید و لو اینکه تمام به شما 

بشورند. انبیاء هم همینطور عمل کردند« )صحیفه امام ج 13 ص 53 (.
14- ملی گرایی: 

»ملی گرایی خالف اسالم است ... خواست این 35 میلیون جمعیت این بود 
که ما اسالم را می خواهیم این نبود ... جبهه ملی دعوت به راهپیمایی بر علیه 
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الیحه قصاص داده ... تعبیر این بود که  الیحه غیر انسانی ]است[. ملت مسلمان 
را دعوت می کند که در مقابل الیحه قصاص راهپیمایی کنند یعنی چه؟ یعنی 

در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند؟ ... الیحه قصاص همین مسائل قرآن 
است ... دعوت کرده اند که مردم قیام کنند در مقابل قرآن! قیام کنند در مقابل 

احکام ضروریهء اسالم؟! لکن من کار دارم با آنهایی که پیوند کرده اند با این 
جبهه، پیوند کرده اند با منافقین ... اینکه کسی بگوید حکم خدا غیر انسانی 

است این کافر است ... جدا کنید حساب را از مرتدها؛ اینها مرتدند؛ جبهه ملی از 
امروز محکوم به ارتداد است« )صحیفه امام صص448-464(. – »اینکه ما ملی گرا 

باشیم، ملی گرایی بر خالف اسالم است ... این بر خالف دستور خدا و بر خالف 
قرآن است: )کیهان 59/3/4(.

15- قاطعیت در عمل:
»در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و شکایاتی از آقای الجوردی ]رئیس 
زندان اوین[ می شد و مخالفت هایی می شد ]غیر[ از احمد ]یادگار امام[ کسی را 

ندیدم که بیشتر از آقای الجوردی طرفداری کند و دفاع نماید و وجود او را برای 
زندان اوین الزم و برکناری او را تقریبًا فاجعه می دانست« )مجموعه آثارج 17 ص 

92(. - »آنکه مکتبی را مسخره می کند، اسالم را مسخره می کند، و اگر متعمد 
باشد مکتبی را مسخره کند، مرتد فطری است و زنش بر وی حرام است و مالش 
هم باید به ورثه داده شود، خودش مقتول باشد« )صحیفه امام ج 14 ص 376(.

16- جنگ: 
»هر روز ما در جنگ برکتی داشتیم که در همهء صحنه ها از آن بهره جسته ایم  

... ما در جنگ ریشه های انقالب پر بار اسالمی مان را محکم کردیم«  )صحیفه 
امام ص 283( -  »ما با کی صلح کنیم؟ .. آخر قابل صلح نیست ... ما جواب ملت 

عراق را چه بدهیم؟ حاال ملت خودمان هیچ! ما جواب ملت عراق را چه بدهیم؟ 
که یک رژیمی چندین سال بر او حکومت کرده است، غاصبانه« )صحیفه امام 
ج 13  ص 296 (. – »تا گرفتاری ها نباشد؛ سختی ها نباشد، جنگ ها نباشد، و 

کشتار دادن ها و سایر اثرات آن نباشد انسان از آن خمودی و از آن راحت طلبی 
که در ذاتش است بیرون نمی آید ... و این برکات زحمت ها و ناگواری های 

جنگ و لو حق جنگ بود ... و این یک هدیهء الهی است که بدون اینکه دست 
های بشر در آن دخالت داشته باشند خدای تبارک و تعالی به ما عطا فرموده 

است و باید قدر این نعمت را بدانید« )صحیفه امام ج 14  صص 204- 203 ( ـ »من 
به تمام اهالی خوزستان و سایر مرز نشینانی که مورد تهاجم واقع شدید تبریک 

عرض می کنم ... برای آن چیزی که از دستتان رفته است برای اینکه ظاهرا از 
دست رفته است« )صحیفه امام ج 14  ص 257 (. – »جنگ امروز ما ؛ جنگ با 

عراق و اسرائیل  ... عربستان و شیوخ  ... مصر و اردن و مراکش و ابرقدرت های 
شرق و غرب نیست، جنگ ما جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور؛ جنگ، 
جنگ اسالم است علیه تمامی نابرابری ها ... و این جنگ سالح نمی شناسد، این 

جنگ محصور در مرز و بوم نیست؛ این جنگ جنگ خانه و کاشانه و شکست و 
تلخی و کمبود و فقر و گرسنگی نمی داند« )صحیفه امام ج 21  ص 61(.

17- اتمام حجت با طاغوت: 
]خطاب به شاه:[ »خاضع به اسالم شوید ما شما را  پشتیبانی می کنیم » )تاریخ 

42/1/21( –  »به شما ها نصیحت می کنم که آقا ]شما[ دوست اسالم هستید؛ 
هیأت حاکمه بر مسلمین به اصطالح هستید؛ شما عزیز باشید؛ آقا باشید؛ بزرگ 
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باشید  ... .. بگذارید ما برای شما خدمت کنیم )26/ 42/01صحیفه نور  ج 1 ص 104 
و 109(. ـ »شما به  اسالم اعتقاد پیدا کنید، ما هم جزو سازمان شما ؛ همهء ملت 
جزو شما« )صحیفه نور  ج 1 ص 110(. ـ »یکی دو ساعت از برنامهء رادیو دست ما 

بدهید  ... من به شما قول می دهم که نه با سلطنت شما مخالفت داشته باشد 
نه با وزارت شما  ...  ما مردم را آشنا می کنیم؛ دنیا را آشنا می کنیم به احکام 

اسالم« )صحیفه امام  ج 1 ص391(.
18- آرمان شهادت:

»این مجالس عزا و سوگواری و نوحه سرایی  ... .اینطور ساخته جوانانی را که 
می روند در جبهه ها و شهادت را می خواهند و اگر شهادت نصیبشان نشود 

متأثر می شوند؛ و آنطور مادرانی می سازد که جوان های خودشان را از دست 
می دهند و باز می گویند باز هم یکی دو تا داریم« ) صحیفه امام ج 16 ص346(. 

–  »مردم می خواهند جلوی این جوان های چهارده پانزده ساله را بگیرند که به 
جبهه نروند ولی آنها از دست پدر و مادر فرار می کنند و به جبهه می روند« 

)صحیفه امام ج 17  صص 107-106(. ـ »اینجانب هر وقت با یکی از این چهره ها 
روبرو می شوم و عشق ارزش ها در بیان و چهرهء نورانی اش مشاهده می کنم و 
مناجات و راز و نیازهای این عاشقان خدا و فانیان راه  حق را در آستانهء هجوم 

به دشمن می نگرم که با مرگ دست به گریبان هستند و از شوق و عشق در 
پوست خود نمی گنجند خود را مالمت می کنم  ... اکنون ملت ما دریافته است 

که  کل یوم عاشورا و کل ارض کربال« )صحیفه امام ج 16  ص  151(.
19- ویژگی های آرمانی جکومت اسالمی: 

]در حکومت اسالمی:[ »ساواک الزم نیست، فشار نخواهد بود، حکومت اسالمی 
مبنی بر حقوق بشر و مالحظهء آنست؛ هیچ سازمان و حکومتی به اندازهء 

اسالم مالحظهء حقوق بشر را نکرده است؛ آزادی و دموکراسی به تمام معنی 
در حکومت اسالمی است؛ شخص اول حکومت اسالمی با آخرین فرد مساوی 

است ... ]ما[ برنامهء مستقل مبنی برعدالت، دموکراسی و قانون اساسی ]داریم[  
)صحیفه امام ج  5 صص-71- 70(. - »در جمهوری اسالمی هرگز فاصلهء طبقاتی 
بدین صورت نخواهد بود و تقریبًا همه در یک سطح زندگی می کنند« )صحیفه 
امام ج  5 ص 293(. - »ما موافق رژیم آزادی های کامل هستیم ... ما طبیعتًا 

نسبت به عقاید مذهبی دیگران بیشترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری 
و استقرار یک رژیم آزاد می گذاریم« )سخنرانی 57/7/22(-  »من بنا ندارم که 

خودم یا اشخاصی که حاال در پیش من هستند از روحانیون، جانشین رژیم 
شوند« )صحیفه امام ج  5 ص 308(. - »رژیم بدون رضایت مردم هیچ اساس 

ندارد« )صحیفه امام ج  5 ص 31(. – »ما امیدواریم که ایران اولین کشوری باشد 
که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به باالترین 

مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد« )صحیفه امام 
ج  5 ص 499(. – »شما اگر حکومت اسالمی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری 

در اسالم اصاًل وجود ندارد« )صحیفه امام ج  5 ص 532(. - »مارکسیت ها در 
بیان مطالب  خود آزاد خواهند بود ... هر کس آزاد است که اظهار عقیده کند« 

)صحیفهء امام ج  3 ص 371(.
20- ماه محرم:

»کسی که گریه کند یا بگریاند با بصورت گریه دار خودش را بکند این جزایش 
بهشت است« )صحیفه امام جلد 10  ص 314(. -  »همان سینه زنی، همان نوحه 
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خوانی، همان ها رمز پیروزی ماست  ... همه روضه بخوانند، همه گریه بکنند  ...  
این بزرگترین امر سیاسی است ...گول شیاطین را که می خواهند این حربه را 
از دست شما بگیرند نخورند ... تکلیف آقایان است روضه بخوانند .. دسته ها 

بیرون بیایند سینه بزنند ) صحیفه امام جلد 11 صص 97-100(.
برگرفته شده از سایت:
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معنى ماه های عربی
محّرم: حرام بودن قتل

صفر: ُتهى از مال به دلیل غارت
ربیع االّول: ماه اّول بهار

ربیع الّثانى: ماه دّوم بهار 
جمادی االّول: یخبندان اّول

جمادی الّثانى: یخبندان دّوم 
رجب: عظیم به دلیل توّقف جنگ

شعبان: فرقه و اختالف 
رمضان: ریگستان گرم

شّوال: ُجفتگیری شتران 
ذى َقعده: دست برداشتن از جنگ

ذی حّجه: ماه زیارت

معنی ماه های پارسى 
فروردین: انسانهاى پاك

اردیبهشت: بهترین راستی 
خرداد: رسایی کمال

تیر: ایزد باران
مرداد: جاودانگی

شهریور: شهریار نیک
مهر: پیوستن با مهربانی 

آبان: آب ها
آذر: آتش

دی: دانای آفریننده
بهمن: منش نیک

اسفند: آرامش
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احساس میكنم كه از ریشه كنده شده ام 
 غالمحسین ساعدی، نام مستعار: گوهر مراد، تبریز، 1315

برگرفته از »الفبا«، پاریس، شماره 7
1ـ من به  هیچ صورت نمی  خواستم کشور 

خودم را ترک کنم ولی رژیم توتالیتر 
جمهوری اسالمی که همهٴ احزاب و 

گروه های سیاسی و فرهنگی را به  شدت 
سرکوب می کرد، به  دنبال من هم بود. 

ابتدا با تهدیدهای تلفنی شروع شده بود. 
در روزهای اول انقالب ایران بیشتر از 

داستان  نویسی و نمایشنامه  نویسی که 
کار اصلی من است، مجبور بودم که برای 
سه روزنامه معتبر و عمده کشور هر روز 

مقاله بنویسم. یک هفته  نامه هم به  نام 
»آزادی« مسئولیت عمده اش با من بود. 
در تک تک مقاله ها، من رو  در  رو با رژیم 

ایستاده بودم. پیش از قلع  و قمع و نابود 
کردن روزنامه ها، بعد از نشر هر مقاله، تلفنهای تهدید آمیزی می  شد تا آنجا که 

مجبور شدم از خانه فرار کنم و مدت یک سال در یک اتاق زیر شیروانی زندگی 
نیمه  مخفی داشته باشم. بیشتر اعضای اپوزیسیون که در خطر بودند اغلب 

پیش من می آمدند. ماها ساکت ننشسته بودیم. نشریات مخفی داشتیم. و باز 
مأموران رژیم در به  در دنبال من بودند. ابتدا پدر پیرم را احضار کردند و گفتند 
به  نفع اوست که خودش را معرفی کند، و به  برادرم که جراح است مدام تلفن 

می کردند و از من می  پرسیدند. یکی از دوستان نزدیک من را که بیشتر عمرش 
را به  خاطر مبارزه با رژیم شاه در زندان گذرانده بود دستگیر و بعد اعدام کردند 

و یک شب به  اتاق زیر شیروانی من ریختند ولی زن همسایه قباًل من را خبر 
کرد و من از راه پشت  بام فرار کردم. تمام شب را پشت دکورهای یک استودیوی 
فیلمسازی قایم شدم و صبح روز بعد چند نفری از دوستانم آمدند و موهای سرم 

را زدند و سبیلهایم را تراشیدند و با تغییر قیافه و لباس به  مخفیگاهی رفتم. 
مدتی با عده یی زندگی جمعی داشتم ولی مدام جا عوض می کردم. حدود 6ـ7 
ماه مخفیگاه بودم و یکی از آنها خیاط خانهٴ زنانهٴ متروکی بود که چندین ماه 

در آنجا بودم و همیشه در تاریک مطلق زندگی می کردم، چراغ روشن نمی کردم، 
پرده ها همه کشیده شده بود. همدم من چرخهای بزرگ خیاطی و مانکنهای گچی 

بود. اغلب در تاریکی مینوشتم. بیش از هزار صفحه داستانهای کوتاه نوشتم. 
در این میان برادرم را دستگیر کردند و مدام پدرم را تهدید می کردند که جای مرا 
پیدا کنند و آخرسر دوستان ترتیب فرار مرا دادند و من با چشم گریان و خشم 

فراوان و هزاران کلک از راه کوهها و دره ها از مرز گذشتم و به  پاکستان رسیدم و 
با اقدامات سازمان ملل و کمک چند حقوقدان فرانسوی ویزای فرانسه را گرفتم و 
به پاریس آمدم. و اآلن نزدیک به  دو سال است که در این جا آواره ام و هر چند 
روز را در خانهٴ یکی از دوستانم به سر می برم. احساس می کنم که از ریشه کنده 

شده ام. هیچ چیز را واقعی نمی بینم. تمام ساختمانهای پاریس را عین دکور تئاتر 
می بینم. خیال می کنم که داخل کارت پستال زندگی می کنم. از دو چیز می ترسم: 
یکی از خوابیدن و دیگری از بیدار شدن. سعی می کنم تمام شب را بیدار بمانم و 
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نزدیک صبح بخوابم و در فاصلهٴ چند ساعت خواب، مدام کابوسهای رنگی می بینم. 
مدام به  فکر وطنم هستم. مواقع تنهایی، نام کوچه  پس کوچه های شهرهای ایران را 

با صدای بلند تکرار می کنم که فراموش نکرده باشم. حس مالکیت را به  طور کامل 
از دست داده ام. نه جلو مغازه یی می ایستم، نه خرید می کنم، پشت  و رو  شده ام. در 
عرض این مدت یک بار خواب پاریس را ندیده ام. تمام وقت خواب وطنم را می بینم. 

چند بار تصمیم گرفته بودم از هر راهی شده برگردم به  داخل کشور. حتی اگر به 
 قیمت اعدامم تمام شود. دوستانم مانعم شده اند. همه چیز را نفی می کنم. از روی 

لج حاضر نیستم زبان فرانسه یاد بگیرم و این حالت را یک مکانیسم دفاعی می دانم. 
حالت آدمی که بی قرار است و هر لحظه ممکن است به خانه اش برگردد. بودن در 

خارج بدترین شکنجه هاست. هیچ چیزش متعلق به من نیست و منهم متعلق به  
آنها نیستم. و این چنین زندگی کردن برای من بدتر از سالهایی بود که در سلول 

انفرادی زندان به  سر می بردم.
2ـ در تبعید تنها نوشتن باعث شده که من دست به  خودکشی نزنم. 

از روز اول مشغول شدم. تا امروز چهار سناریو برای فیلم نوشته ام که 
یکی از آنها در اول ماه مارس آینده فیلمبرداری خواهد شد. این سناریو 

کاماًل در مورد مهاجرت و در به دری است و یکی از سناریوها جنبهٴ »آله 
گوریکال« دارد به  نام موالس کورپوس که آرزویی است برای پاک کردن 
وطن از وجود حشرات و حیوانات. در ضمن دست به کار یک نشریهٴ سه 

ماهه شده ام به نام »الفبا« که تا به حال سه شماره از آن منتشر شده 
و هدف از آن زنده نگه  داشتن هنر و فرهنگ ایرانی است که رژیم 

جمهوری اسالمی به شدت آن را می کوبد.
مقاله یی از من به نام »فرهنگ کشی و هنرزدایی در جمهوری اسالمی« که به 

 انگلیسی ترجمه شده و قرار است در مجلهٴ ایندکس و یک مجلهٴ آمریکایی در 
بیاید و برای آلبوم عکاس نام  آوری به  نام »ژیل پرس« شرحی نوشته ام که اوایل 

بهار در خواهد آمد.
3ـ بله، مشکالت زبان مرا به شدت فلج کرده است. حس می کنم چه ضرورتی دارد 

که در این سن  و  سال زبان دیگری یاد بگیرم. کنده شدن از میهن در کار ادبی 
من دو تأثیر گذاشته است: اول این  که به  شدت به  زبان فارسی می اندیشم 

و سعی می کنم نوشته هایم تمام ظرایف زبان فارسی را داشته باشد. دوم این  
که جنبهٴ تمثیلی بیشتری پیدا کرده است و اما زندگی در تبعید، یعنی زندگی 

در جهنم. بسیار بد اخالق شده ام. برای خودم غیر قابل تحمل شده ام و نمی دانم 
دیگران چگونه مرا تحمل می کنند.

4ـ دوری از وطن و بی خانمانی تا حدود زیادی کارهای اخیرم را تیزتر کرده است. 
من نویسندهٴ متوسطی هستم و هیچ  وقت کار خوب ننوشته ام. ممکن است 

بعضیها با من هم عقیده نباشند ولی مدام، هر شب و روز صدها سوژه ناب مغز 
مرا پر می کند. فعاًل شبیه چاه آرتزینی هستم که هنوز به  منبع اصلی نرسیده، 

امیدوارم چنین شود و یک مرتبه موادی بیرون بریزد. عالوه بر کار ادبی برای 
مبارزه با رژیم ساکت ننشسته ام. عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان هستم. 

و در هر امکانی که برای مبارزه هست، به هر صورتی شرکت می کنم با این که 
داخل هیچ حزبی نیستم. با وجود این  که احساس می کنم شرایط غربت طوالنی 

خواهد بود، ولی آرزوی بازگشت به  وطن را مدام دارم. اگر این آرزو را نداشتم 
g .مطمئنًا از زندگی صرفنظر می کردم
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بیوگرافی فشرده هادی خرسندی!
هادی خرسندی

با اینکه هادی خرسندی نیازی به معرفی چندانی ندارد، 
ولی ترجمۀ فشرده ای از بیوگرافی او را از نشریات انگلیسی 
ترجمه کردم برای پر کردن برنامه ضروری است که بخوانم. 

طنز نویس ایرانی هادی خرسندی در کودکی به دنیا آمد، 
از مادری حامله و پدری پشیمان. به علت اختالفات سنتی 
بر سر نامگذاری نوزاد و نیز مرگ و میر زیاد بین اطفال – 
اطفال ایرانی مخصوصا ً– موقتًا نامی روی او نگذاشتند و 
اهل خانۀ ما او را »این« صدا میکردند. اما »این« در عین 

گمنامی با سماجت زنده ماند و سرانجام با شناسنامۀ برادر 
بزرگترش، زنده یاد مرحوم سید هادی، که دو سال پیش از او به دنیا آمده و در 

یک سال بعد خودکشی کرده بود، به مدرسه رفت.
هادی در خردسالی عموی خود را از دست داد و در نتیجه تحت تعلیم و تربیت 

پدر خویش قرار گرفت. وی از همان کودکی به فراگیری علم و دانش و سواد 
بیعالقه بود. سرانجام دوران شش سالۀ ابتدایی را درمدتی کمتر از ُنه سال به 

پایان رساند. به درس جغرافی بی توجه بود ولی در عوض از تعلیمات دینی بدش 
می آمد. در تاریخ از نیاکان باستانی، به ویژه هوخشتره، می ترسید و در هندسه 

از اسم ذوزنقه خنده اش میگرفت. خلوص نیت کودکانۀ او در نوباوگی همراه با 
آشنایی با مذهب باعث شد که شبهای بسیار تا سحر به درگاه خدا و پیامبرانش 

نیایش کند که دور او را خط بکشند.
با حادث شدن انقالب اسالمی، خرسندی به طرفداری از چپ های انقالبی از 

مذهبیون حمایت کرد. وی با شعار »رهبر ما لنین بود؛ شهید راه دین بود« به صفوف 
فشردۀ انقالبیون پیوست به طوری که نزدیک بود سر صف برسد که اعدامش کنند. 

از آنجا که می گویند انقالب فرزندان خود را می خورد، هادی همان اوائل برای 
جلوگیری از سوء هاضمۀ انقالب از فرزندی آن استعفا داد و خود را کورتاژ نمود.

در سال اول انقالب، خرسندی یک پیراهین آستین کوتاه به یک دوست انقالبی 
هدیه داد. با اینکه آستینهای پیراهن چندان هم کوتاه نبود و به رواج بی 

ناموسی ربطی نداشت و نشانۀ رابطه با آمریکا و صهیونیسم بین المللی هم 
نبود، تحت تعقیب قرار گرفت. بنابراین، خرسندی شبانه توسط قاچاقچی – آن 

هم قاچاقچی مواد مخدر– به پاکستان فراری شد. از آنجا برای رفتن به بنگالدش 
چهار ساعت زیر زغال های یک کامیون مخفی بود. پس از رسیدن به مقصد 
وقتی دید مردم فارسی صحبت می کنند، متوجه شد به میهن عزیزش برش 

گردانده اند. وی باقی موجودی خود را برای رفتن به ترکیه، به قاچاقچیان داد. در 
مقصد وقتی خاطرش جمع شد که مردم ترکی حرف می زنند، تا چند روز متوجه 

نبود که او را در اردبیل پیاده کرده اند. این رباعی را در راه ترکیه سروده:
لب تشنه به دنبال سرابی، هادی فرزند      غمین     انقالبی،     هادی 
در غربت خود عین کبابی، هادی میسوزی و هی به دور خود میچرخی 

خرسندی از اردبیل ابتدا به بریتانیا و سپس به انگلستان و از آنجا به یونایتد 
کینگدام رفت و پس از مدتی که متوجه شد اینها همه اش یک کشور است، 

برای همیشه آنجا را ترک کرد و به لندن کوچ نمود.
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در خارج از کشور، خرسندی با دقت و از نزدیک دخالت انگلیسها را در امور داخلی 
ایران زیر نظر گرفت و به همین دلیل تحت تعقیب بود، به طوری که پلیس 

لندن چند بار او را به بهانۀ رانندگی در حالت مستی بازداشت کرد. در حالی که او 
نیز مانند بقیۀ هموطنانش وقتی مشروب خورده باشد، بهتر رانندگی می کند.

در سالهای اول در لندن، هادی که هنوز رشتۀ دیلیوری پیتزا را فرا نگرفته بود، 
حقوق بگیر شرکت معتبر سوشال سیکیورتی بود، اما پس از مدتی به هنگام 
دیلیوری پیتزا توسط یکی از هموطنان تیز هوشش شناسایی شد و از شرکت 
سوشال سیکیورتی پاکسازی گردید. متأسفانه کوششهای کشور میزبان برای 

برگرداندن او به کشورش هنوز ناموفق بوده است. رئیس هواپیمائی انگلیس به 
خبرنگاران گفت: »ما برای بازگشت خرسندی به ایران بلیط مجانی به او پیشنهاد 

می کنیم ولی او اصرار دارد پول بلیط را نقد بگیرد.«
وی در جوانی برای بلند قد شدن به بسکتبال پرداخت ولی متأسفانه نتیجۀ 

معکوس گرفت و چند سانت کوتاهتر شد. ورزش دیگری که خیلی به آن عالقه 
دارد، وزنه برداری است ولی می گوید »سنگین است.« از سازهای موسیقی 

هادی بیش از همه به نواختن ویولون سل عالقه دارد، ولی پزشک معالجش 
بزرگتر از کمانچه به او اجازه نمی دهد.

از نظر مذهبی، خرسندی به همۀ کتب آسمانی اعتقاد دارد و مواظب است روی 
سرش نیفتند. مرام سیاسی خرسندی کمونیسم مایل به سرمایه داری بر اساس 

توزیع عادالنۀ ثروت بین ثروتمندان و توزیع عادالنۀ فقر بین فقرا و توزیع 
عادالنۀ تانک بین جنایتکاران و توزیع عادالنۀ وایاگرا بین تجاوزکاران است.

از لحاظ لیاقتهای فردی، خرسندی در جوانی موفق شد از ارتش شاهنشاهی 
ایران که هفتمین ارتش پرقدرت دنیا بود برگ معافیت از خدمت وظیفه بگیرد. 
کوشش او برای صاف نشان دادن کف پایش باعث شد که پای او هرگز به حال 

اول برنگردد. کتابهایی که هادی در دست انتشار دارد عبارت است از:
– خودآموز فوتبال مکاتبه ای و دیگر کتاب تدریس آشپزی به خانم رزا منتظمی. 

شاعر مورد عالقۀ او راجرز کوپر بازرگان بریتانیایی است که در زندان اوین 
شعرهای امام خمینی را به انگلیسی ترجمه کرد و دیوانه شد. و دیوانۀ مورد 

عالقۀ او هم همین راجرز کوپر است.
هادی از غذاها به صبحانه، ناهار و شام و افطار و سحری و کله پاچۀ بعد از 

اذان سحر عالقۀ خاصی دارد. یکی از دلخوشی های او و علت اقامتش در لندن 
مراقبتش از استوانۀ تاریخی کورش کبیر در بریتیش میوزیوم است. او با عالقۀ 
خاصی هر هفته به استوانه سر زده و یک بار به نگهبان موزه گفته »بدهید ببرم 

خانۀ خودمان مواظبش باشم.«
شخصیت تاریخی محبوب او پرشانا خواهر زیبا و لوند خشایار شاه و شخصیت 
تاریخی مورد حسادت او شوهر پرشانا می باشد. از سیاستمداران حاضر هادی 

تا چند سال پیش به محمد مصدق عالقه مند بود ولی اخیرًا از هیالری کلینتون 
بیشتر خوشش می¬آید.

روزنامه نگاری را خرسندی از روزنامۀ دیواری مدرسه آغاز کرد که به علت خراب 
شدن دیوار اولین روزنامه اش در زیر خروارها خاک توقیف شد. او از آن زمان در 
جستجوی دیواری محکم تر به کشورهای بسیاری سفر کرده است و پاسپورتی به 

رنگ آسمان آبی وطن دارد که نوشته اند به همه جا می توانی سفر کنی اال به 
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ایران. هادی در آرزوی روزی است که بتواند به کشور خود پناهنده شود. او به 
امید روز رهایی یک جفت پیراهن آستین کوتاه هم خریده است. خرسندی که 
به امید سقوط رژیم سلطنت یک گوسفند نذر امامزاده قاسم کرده بود، اکنون 
برای سقوط جمهوری اسالمی چند گله گاو و گوساله نذر شاهچراغ کرده است.

این هم یکی از ناب ترین شعرهای هادی خرسندی
»امام جمعه اصفهان: 74 درصد دختران ایرانی باكره به خانه بخت نمی روند«

بکارت

اال ای شیخ جویای بکارت
به الی پای دخترها چه کارت؟

تو فرمودی بکارت ها که پاره ست
دقیقًا درصدش هفتاد و چارست

ببینم از کجا آوردی آمار؟
ز جمع آشنایان یا ز اغیار؟

شمارش را به دیگر کس سپردی
و یا خود رفتی از داخل شمردی؟!

اگر حدس و اگر آن را شنفتی
چرا زان بیست و شش درصد نگفتی؟

نگفتی بیست و شش درصد بکارت
نشان باشد ز انواع اسارت

گروهی باکره، از سکس دورند
کزین بابت گرفتار غرورند

به خود چسبانده برچسب نجابت
نکرده تیر بر آنها اصابت

هماره صورتی پر جوش دارند
روانی خّفه و خاموش دارند

به زعم خود نجیب و ترتمیزند
به هر صورت برای ما عزیزند

گروهی ترس خورده، صاف و ساده
اسیر انجماد خانواده

برادر غیرتٰی و آبرودار!
پدر هم محترم در کوچه بازار

اگر دختر رود از راه ناجور!
جوابش گاه چاقو هست و ساطور

گروهی پای بند دین و مذهب
به شدت باکره ، اما معذب!

از آن ترسند که روز قیامت
بسوزانندشان با قد و قامت

اماِم جمعه آ! انصاف داری؟
کالمی غیر حدس و الف داری؟

شما که دختری را سن نه سال
به شوهر میدهی راضی و خوشحال

چرا خواهی اگر شوهر نکرده
شود چل ساله ، سالم مانده پرده؟

بیا و دست بردار از حقارت
نچسب ای شیخ نادان بر بکارت

بکارت مال دوران های دور است
به زن های جوان تحمیل زور است
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بکارت نیست معیار نجابت
نجابت را چه بشناسد جنابت!

نجابت، شیخ نادان، پرده ای نیست
به اینکه داده ای یا کرده ای نیست

نجابت چیست؟ حق کس نخوردن
بکارت چیست؟ مال کس نبردن

نه بین مردمان اخالق و عصمت
به میزان بکارت گشته قسمت

فریب مردمان، ضد عفاف است
نه آن کاری که در زیر لحاف است

که هر آمیزشی قبل از عروسی
بود یک مطلب خیلی خصوصی

مبر سر را درون بستر خلق
که بینی گوزشان را تا ته حلق

خودت شام زفاف ای شیخ بد ذات
بکارت داشتی ارواح بابات؟

)کنار حجت االسالم فاکر
چگونه میتوانی بود باکر؟!(

برای تو کسی پرونده هم ساخت
و یا بر پشت و پیشت کنتور انداخت؟

)در ِ کون ِ شما کنتور اگر بود
سر یکهفته کنتور هم دمر بود

اگر یک روز باشی توی حوزه
بواسیرت بچسبد زیر لوزه(

تو هم حاال به این حد از جسارت
ز دخترها طلب داری بکارت؟

چه میفهمی تو قانون طبیعت
که میآئی ز مادون طبیعت

چه دخترهای نوزادی که گه گاه
ندارند این بکارت را به همراه

به آنها چون خدا پرده نداده
شوند البته که بی پرده زاده

ترا گر اعتراضی هست حاال
بگو با حضرت باریتعالی

که ای پروردگار پاک عالم
چرا پرده ندادی خاک عالم!

امام ِ جمعه آ! بر خویش رحمی
بکن کاری که یک قدری بفهمی!

بدن ها فرق دارد با بدن ها
خصوصًا مال دخترها و زن ها

همه یک شکل و جور و قالبی نیست
نمی فهمی؟ زن است این، طالبی نیست

یکی را پرده باشد نازک و ُترد
شود زائل اگر یک ضربه ای خورد

یکی را پرده کشدار و غشائی است
مثال شخص آقا ارتجاعی است

که تا وقتی که آن بانو نزاید
از آن یک قطره هم خون در نیاید

یکی هنگام ورزش داده از دست
یکی تا آخرش همراه او هست

تو آمار از کجا کردی فراهم
بیا یکخرده آگه کن مرا هم
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من اینها را که گفتم مستند بود
قوانین ازل بود و ابد بود

ندارد حرف من ردُخور ز قرصی
ولی تو باید از دکتر بپرسی

که او بی پرده تر از پرده گوید
برایت واضح و گسترده گوید

امام ِ جمعه آ، یک چیز دیگر
نمیدانی، نمیفهمی، مکرر!

اگر شد پرده ای هرگونه پاره
تجارت، کرده پیدا راه چاره

بدوزد پرده را نرس و پرستار
»خدایا زین معما پرده بردار«

)بکارت را ز مریم باید آموخت
که بعد از زایمان هم میتوان دوخت(

بکارت چیست قفل حفظ ناموس؟
نجابت در پس اش محفوظ و محبوس؟

اگر داری دالرش یا ریالش
بزن آن را بخّیه، بی خیالش!

تجارت، میکند حفظ بکارت
بود ناموس ها دست تجارت

اگر دارای ناموس است از این راه
به بی ناموسی اش صد بارک اهلل

نمیگویم که هرج و مرج خوبست
و یا بی بند و باری مّطه-لوب است!

ولی آقا پسر یا شاه داماد
نموده باغ ها را قباًل آباد

چه حالی کرده با زن های بیوه
به هر باغی که رفته خورده میوه

بسا با دختران نزدیک گشته
روابط مثل نخ باریک گشته

پس از کلی که لذت ها چشیده
کنون آقاپسر بیرون کشیده!

بیفتاده به فکر خانواده
زنی خواهد نجیب و صاف و ساده

نرفته باشد از خانه به بیرون
ندیده باشد او را مهر گردون

لبش از طعم بوسه بی خبر باد
تنش از هرچه لذت برحذر باد

نشسته بوده عمری کنج خانه
شمرده سال ها را دانه دانه

که این آقا بیاید بهر غارت
که بردارد از او مهر بکارت!

امام ِ جمعه آ ! قدری حیا کن
دکانی دیگری این جمعه وا کن

نگو از آنچه سررشته نداری
نرو دنبال نطق ابتکاری

مناسبتر ُپرش کن این دکان را
که بشناسی همه اجناس آن را

فوراگزامپل دکان بول و غایط
 بگو آنقدر تا جانت درآید

 )2 بهمن - 22 ژانویه 2006(
g
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 یک قطعه تاریخی از زبان عباس میرزا 
ولیعهد الیق ایران  

بازنشر: حسین شاه اویسی )تاریخ معاصرایران(

سیزده سال و یک ماه از پایان جنگ اول ایران و روس گذشته بود که 
جنگ دوم شروع شد. من دیگر نه آن جوان ناآزموده بودم که به راحتی 

وارد کشمکش شوم ...
در این سیزده سال اختالفات مرزی که بین طرفین پدید می آمد با رفت  و آمد 

آدم  و کاغذ حل میشد و سفرای دو کشور با احترام در کشور دیگر پذیرفته 
می شدند ...

عامل جدیدی که بهانه ای برای آغاز نبردی دیگر باشد رخ نداده بود و تنها بهانه 
زخم های باقیمانده از جنگ اول  و نیز توطئه های اشراف قاجار برای از چشم شاه 

انداختن و سرنگونی من با یاری گرفتن از علما و روحانیون بود ....
بدین ترتیب غوغای جهاد با روسیان کافر باال گرفت و مراجع و علما، در رأس 

آنان  آیت اهلل سید محمد مجتهد، برای واداشتن دولت برای آغاز جنگ ، از کربال 
و نجف به دارالخالفه تهران مهاجرت کردند ...

من به اتفاق قائم مقام فراهانی و میرزا معتمد الدوله نشاط به مالقات آقایان 
رفتیم و سعی کردیم مشکالت ورود در جنگی تازه را برایشان توضیح دهم ...

آیت اهلل  سید محمد مجتهد )مجاهد(، آیت اهلل مال احمد نراقی و آیت اهلل جعفر 
کاشف الغطاء  در صدر اتاق نشسته بودند با جمعی از نزدیکان و منصوبان شان. 

بی آنکه نگاهی به ما کنند در سکوت به سخنان من گوش میدادند و گاهی آیت 
اهلل سید محمد مجتهد )مجاهد( نفسی از قلیان میگرفت ، عرض کردم :

آقایان البته میتوانند با چرخش قلم فتوای جهاد صادر کنند ولی اجرای 
آن مشکل است ، از یک مشت روستانشین یا شهرنشین که برای جهاد 

راه افتاده اند در برابر یک لشکر عظیم و آموزش دیده و مسلح کاری 
ساخته نیست....

جنگ جنگاور و سالح کامل می خواهد!!! جنگ ، جیره و مواجب می خواهد!!!
جنگ پول می خواهد!!!. 

سرباز پوشاک گرم و اسلحه و آذوقه میخواهد !!
کل مالیاتی که در سال اخذ میکنیم حدود پنج کرور تومان است و روسیه پنجاه 

کرور تومان از مردمش در سال مالیات اخذ میکند ...
یکی از آقایان گفت : 
چرا دولت پول ندارد ؟ 

چه بر سر جواهرات نادری آورده اید ؟ 
گفتم : آن جواهرات در خزانه است ولی جواهر را به راحتی نمی توان به پول 

تبدیل کرد...
 اگر بخواهیم آن را یک مرتبه بفروشیم از ما نمی خرند و اگر یکایک بفروشیم 
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عایدات آن در برابر مخارج سنگین جنگ هیچ است ...
تصور آقایان از جنگ غزواِت بدر و احد است ولی زمانه عوض شده!!!

در جنگ قبلی به قدر کافی مردان مان به خاک افتادند ...
چرا باز بخواهیم خلق اهلل را به کشتن دهیم !!

در اینجا آیت اهلل سید محمد مجتهد  که گویی از توضیحات من حوصله اش سر 
رفته بود سرش را بلند کرد و با صدای لرزان و چهره ای عبوس گفت : 

حضرت واال بدانند که ما به اینجا نیامدیم که با این حرف ها دوباره به عتبات 
بازگردیم ...

این سخنان شاهزاده ، ظنی را که از قبل در  اسالم خواهی ولیعهد بوده مع 
االسف تقویت میکند!!

به چه مناسبت از طرف ولیعهد در جراید لندن و پاریس از فرنگیان برای زندگی 
در ایران دعوت می کنند ؟ 

پای فرنگی به ایران باز شود که چه شود؟ 
این تنبان های تنگ و چسبناک چیست که به بهانه چابک کردن و اصالح امر نظام 

بر تن قشون مسلمین میکنند ؟
به چه دلیل در دارالسلطنه تبریز چاپ خانه زدید و کتاب تاریخ اروپا چاپ 

میکنید که مردم به جای قصص انبیا با اطوار معاش فرنگیان آشنا شوند؟؟
سرانجام اصرار علما و روحانیون مجتهد، و صدور فتاوای جهاد کار را بر من 

تنگ کرد ...
و چون اجماع خواص و عوام را در این باب مشاهده کردیم به جنگی دیگر 

ناخواسته وارد شدیم ...
این جنگ هم چند ماه طول کشید، به رغم پیروزی هایی که در ابتدا به خاطر 

غافلگیری و درگیری لشکر روس با عثمانی کسب کردیم در نهایت ایران شکست 
خورد ...

در ناحیه ای میان زنجان و میانه که روس ها تا آنجا پیش آمده بودند عهدنامه 
ترکمانچای منعقد گردید ...

مطابق این عهدنامه نخجوان و ایروان هم از دست رفت و چون روسیه طرف 
ایرانی را آغازگر جنگ معرفی می نمود درخواست غرامت سنگینی از ایران کرد 

و تخلیه خاک ایران را مشروط به پرداخت اقساط آن غرامت دانستند، حق 
کاپیتوالسیون را روس ها برای خود گرفتند و ...

من و سربازانم صادقانه تا آخر جنگیدیم ...
لیک همان آیت اهلل سیدمحمد مجتهد هنگام محاصره تبریز ، ُگل و قربانی سوی 

روس ها فرستاد و خودش به فرمانده روس ها که تبریز را محاصره کرده بودند 
گفت :

g !! ما جانمان از قاجاریه به لب رسیده و میخواهیم رعیت دولت روس باشیم
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آیات شیطانی!
بخشی از کتاب سلمان رشدی که خمینی حکم اعدامش را صادر کرد

»از شیطان پوزش می طلبیم! نباید فراموش کنیم که ما فقط یک طرف داستان 
را شنیده ایم؛ چون تمام کتاب های آسمانی را خدا نوشته .«

چه کسی می تواند به این سئوال  پاسخ دهد؟
شما که شیطان را چیزی برای فریب و گمراهی انسان ها می دانید به ما بگویید:
گر شیطان بخواهد انسان ها را گمراه کند و برایشان کتابی بنویسد، آن کتاب را 

چگونه خواهد نوشت؟
آیا می گوید: من شیطان هستم و این کتاب من است و شما باید از آن پیروی 

کنید؟ و یا اینکه برای فریب شما  می گوید: من  خدا هستم و این کالم من است...
قدرت خدا بیشتر است یا شیطان؟ 

اگر قدرت خدا بیشتر است، چرا بعد از 9 هزار سال و با فرستادن بیش از 124000 
پیامبر به زمین هنوز نتوانسته صلح و آرامش را فراهم کند؟

مسلمانی به یک غیرمسلمان گفت:
چرا مسلمان نمی شوی؟

گفت: اگر خدا بخواهد می شوم.
مسلمان گفت: خدا می خواهد ولی شیطان نمی گذارد.

غیرمسلمان گفت: من تابع قوی ترین آنها هستم حاال که شیطان قوی تر است!
شما اعتقاد دارید که شیطان وجود دارد و وظیفه شیطان، حیله و فریب انسان 

هاست. از کجا معلوم که شیطان پیامبران را فریب نداده باشد و خود را 
جای خدا معرفی نکرده باشد؟ بعد از هزاران سال مشاهده می کنیم که 

انسان ها به اسم دین کشتار می کنند، سنگسار می کنند و کل کره زمین 
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را جنگ  و نفرت فرا گرفته!؟ 
اگر خدا می خواست که انسان ها را هدایت کند، تنها با فرستادن یک 

مورچه به زمین می توانست صلح و آرامش را به ارمغان آورد. 
اگر شیطان در زمین حکومت می کرد چه می گفت:

می گفت: در راه شیطان کشتار کنید  و اگر به دین شما روی نیاوردند: 
بکشیدشان و مالک زنانشان در جنگ شوید. میگفت: هر که با شیطان 

نباشد گردنش را بزنید و انگشتانش را قطع کنید، دستها و پاهایشان بر 
خالف جهت بریده شوند. 

می گفت: زنانی که از شما نافرمانی دارند را با زدن تنبیه کنید و زنانی که به شما 
خیانت کرده اند را در زمین چال کنید و با سنگ آنقدر بزنید تا کشته شوند ...

مگر شما مسلمانان نمیگویید باید تعقل کرد. 
مگر الزمه تعقل شک و تردید نیست؟

پس چرا شک نمیکنید؟
میدانید چرا شک نمیکنید، چون شیطان در کتاب قرآنش گفته شک در دین از 

گناهان کبیره است. 
هیچ کس به اندازه شیطان از وجود خدا آگاهی  نداشت و هیچ کس به اندازه 

شیطان به خدا نزدیک نبود و هیچ کس به اندازه شیطان به هوشمندی، عظمت 
و قدرت خدا ایمان نداشت ولی  در آخر، شیطان برای خدا َتِره هم ُخرد نکرد و از 

اطاعت سر باز زد.
میدانید چرا؟ 

چون افسانه  خدا و شیطان  و کتابهای آسمانی سخن انسان است که با بی 
g !...ِخَردی شروع شد و با بی خردی ادامه دارد

اسالم واقعی همین است...
شاید هیچ  انسانی به اندازه محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه 

نگذاشته باشد. کنیز و برده جنسی گرفت، زنبارگی پیشه کرد و 
چند-زنی را برای مرد باب کرد و با کودکی ۹ ساله همبستر شد!

خون غیرمسلمان را حالل خواند و زنانشان را غنیمت شمرد و به راه زنی 
و دزدی پرداخت!

برای پیشبرد اهدافش وعده های دروغین داد و به جنگ و خونریزی 
همت بست و تخم کین و دشمنی بین پیروانش با دیگران را کاشت 

و این همه را به نام اهلل، بت دیروزی که تبدیل به خدای مکار 
حیله گر خشمگین و نامرئی جدیدی شده بود کرد و رکوردی جدید و 

دست نیافتنی در خمیدن حقیقت برای نسل بشر به جای گذاشت.
سلمان رشدی
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به پایان رسیدن دوران مراجع
نویسنده: نا معلوم

دقیقًا سال ششم دبستان بودم که از پدرم ایرادی گرفتم. ایشان چیزی نگفت    
پس از اندکی از من سوال کرد مساله آب ُکر را میدانی؟  

گفتم آری  .... 
گفت برایم بگو..... 

گفتم: حجم آب کر برابر است با ظرف آبی که هر کدام از درازا، پهنا و گودی آن 
سه وجب و نیم باشد که معادل آن بر اساس اختالف فقها از ۳۷۶ کیلوگرم تا 

۴۸۰ کیلوگرم گفته شده است. 
گفت فرض کنیم آب ُکر 480 کیلو گرم هست و دو ظرف آب ُکر را داریم در 

یکی 10 سگ بشاشد و در دیگری  یک سگ فقط جرعه ائی از آن بنوشد... و شما 
مجبور باشید از همان آب بخورید از کدام ظرف خواهید خورد؟

از اونیکه سگ نوشید؟ یا از اونیکه 10 سگ در آن شاشید؟
گفتم خوب معلوِم هر عقل سالمی از آن ظرفی مینوشد که فقط جرعه ائی از آن 

را سگ نوشید.
پدر م گفت:  اگر به تو بگویم که همه مراجع میگویند فقط باید از آن 
ظرفی بنوشید که 10 سگ در آن شاشیدن باز چی؟ آیا قبول میکنید؟  

گفتم نه. پدرم گفت از چه روی این حرف را میزنی؟ گفتم عقل هر آدم 
سالمی همین را میگوید.

پدرم گفت ولی می دانی استدالل آن مراجع تقلید چیست؟ گفتم نه، هر چه هم 
استدالل بیاورد من یکی از آن ظرفی که 10 سگ شاشید قطعًا نخواهم نوشید..!! 

میدهم آن ها خودشان بخورند.. پدر گفت: الزم نیست شما بدهید. خودشان 
خواهند خورد!!

گفتم حاال استدالل آن مراجع چیست..؟  گفت اگر سگی از آب ُکر بنوشد 
چون از ُکر بودن کاسته میشه آن آب نجس میشود ولی اگر 10 سگ در 

آن آب ُکر بشاشد چون بر آن آب افزوده میشود ولی رنگ و طعم آن 
تغییر نمی کند پس طاهر هست.

پدرم گفت ما آنزمان هرچه مراجع میگفتند را میپذیرفتیم ولی االن تو 
یک الف بچه حاضر نیستی زیر بار حرف مراجع بری. خوب ایراد ما  این 

بوده که این کاله گشاد را بر سر نسل ما گذاشتند. و با خنده گفت همه 
ما بدون کوچکترین اشکال از ظرفی آب میخوردیم که 10 سگ در آن 

شاشیده بودند نه از ظرفی که فقط اندکی سگ نوشیده بود.
معلوم هست که وقتی دوران شما بسر رسد همزمان دوران مراجع هم به پایان 

خواهد رسید. هیچ شکی در این گفته من نداشته باش پسرم. و هیچ عجله ائی 
هم نکن که این حکومت را تغییر بدهی. شک نکن خودش تغییر میکند بدون 

g .اینکه نیاز به زحمت اضافی داشته باشید
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 حماقت، دشمن خطرناک تری برای خیر است
 تا خباثت

دیتریخ بنهوفر )۱۹۴۵-۱۹۰۶(

آدم میتواند در برابر خباثت اعتراض کند: خباثت را میتوان 
در معرض قرار داد و اگر الزم بود با استفاده از زور از آن 

جلوگیری کرد.
خباثت همیشه در درونش خوره ای دارد که آنرا از 
درون تخریب میکند باین معنی که در انسان یک 

احساس آزار و اذیت بجا میگذارد. در تقابل با حماقت 
ولی ما بی دفاع هستیم. 

نه اعتراض و نه استفاده از زور هیچ چیزی موفق نمیشود. 
استدالل بر گوش ناشنوا میباشد. حقایقی که متضاد با 

پیش قضاوت های یک شخص است بطور خیلی ساده، نیاز به باورشان نیست - 
در چنین مواقعی آدم احمق حتی منتقد میشود - و آنگاهی که حقایق را نمیشود 

رد کرد آنها را بعنوان چیزهای نامربوط و بی اهمیت و فرعی بکنار میزند. در کل، 
شخص احمق در تقابل با آدم خبیث، کامال خود راضی، از آنجائیکه به آسانی 
ناراحت میشود، دست به حمله زده وخطرناک میشود. به این دلیل در تعامل 
با آدم احمق تا آدم خبیث احتیاط بیشتری باید کرد. ما هرگز دگر بار سعی 
نخواهیم کرد در متقاعد کردن آدم احمق از طریق استدالل، زیرا بی معنی و 

خطرناک است.
دیتریخ بنهوفر )۱۹۴۵-۱۹۰۶(

»در باره حماقت« - نامه ها و کاغذها از زندان
)Dietrich Bonhoeffer )1906-1945

On Stupidity: Letters and Papers from Prison g

ای مغبچهء دهر! بده جام می ام
کآمد ز نزاع سنی و شیعه قی ام

ز هفتاد و دو مذهب رو به سوی تو
  بلی، عاشق نداند مذهبی جز ترک مذهب ها«

گویند که جامیا چه مذهب داری؟
 صدشکر که سگ سنی و خرشیعه نیم

جامی
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ابراز شادی از مرگ روحانیت
حجت االسالم محمد زکایی استاد حوزه.علمیه قم 

اخیرًا مشاهده شده در فضای مجازی از مرگ روحانیت مردم ابراز شادی می کنن. 
دلیل این شادمانی ملی از مرگ یک انسان چیست؟ کجای دنیا مردم یک کشور از 
مرگ یک انسان چنین به وجد میان؟ آیا مرگ یک انسان می تواند شادی بیاورد؟

اگر دقیق شویم در میابیم شادی مردم از مرگ یک انسان نیست. شادی آنها از 
مرگ یک عقیده و یک تفکر رادیکال است که خود را در غالب شادی از مرگ یک 

نماد آن تفکر بنمایش می گذارد. و این برای آینده آن عقیده بسیار خطرناک است.
در آینده ای نه چندان دور با خارج شدن نسل های گذشته دهه ۴۰ به پایین از زندگی 
دیگر چیزی به نام مذهب  اعتقاد در بین نسل های جوان نخواهیم دید و شادی امروز 
مردم در مرگ یک روحانی اولین نشانه های مخالفت عمیق و قلبی مردم از ایدئولوژی 

سیاسی می باشد. مردم عامل فقر و بیچارگی و گرفتاری خود را در این ایدئولوژی 
می بینند و با مرگ هر نفر از روحانیت، شادی خود را بروز می دهند. بنظر می رسد 

سیاست آسیب فراوانی به دین و مذهب در کشورمان وارد ساخته.  هر کدام از ما 
متوجه فاصله گرفتن از اعتقادات مذهبی در بین آحاد مردم شده ایم.

تنها راه نجات دین و مذهب از آسیب بیشتر خروج روحانیت از پست های 
حکومتی  سیاسی و پرداختن به مسایل اعتقادی جامعه هست که البته دیر شده 

و نسل های ۵۰ تا ۹۰ اکثرًا بدون مذهب و اعتقاد دینی هستند. پنهان نمودن 
صورت مسئله نمی تواند از آسیب بکاهد.

تنها در تلوزیون ما جامعه ی دین دار و متدین نشان داده می شود ولی در زیر پوست 
شهر همه ما می دانیم دیگر چیزی به نام دین در بین مردم موضوعیت ندارد.

ما نتوانستیم طی ۴۳ سال بر اعتقادات  بیافزاییم یا حداقل حفظ کنیم. با تمام 
بودجه های چندین هزار میلیاردی ده ها نهاد دینی  حوزه های علمیه عماًل خروجی 

آنها صفر و حتی منفی بوده است.
باید چاره ای اندیشید،  اسالم سیاسی را رها نمود و دوباره در تربیت صحیح 
اسالمی مردم گام برداریم. دین اسالم هرگز این نیست که ما داریم  تبلیغ 

می کنیم. ما ظاهرسازی و تبلیغ را بر تربیت نسل ترجیح داده ایم. اگر در 
خانواده ی  اقوام خود بنگریم، متوجه می شویم به جز چند پیرزن و  پیرمرد 
که آنها هم تربیت شده ی سالیان بسیار دورند دیگر هیچ کدام از پروش 
یافتگان جمهوری اسالمی حتی نماز نمی خوانند که هیج تمام مظاهر دین 

را تمسخر می کنند. حال هرچه میخواهند مسئوالن در تلوزیون اصرار بر 
دین داری جوانان نمایند.

آینده نشان می دهد ایران تبدیل به بی دین ترین و سکوالرترین کشور مسلمان خواهد 
شد و از دین فقط پوسته ای خالی و نامی  شعاری بیشتر نخواهد ماند. و اگر اتفاقی 

بی افتد که نظام حکومتی تغییر یابد آنگاه دیگر همین پوسته خالی نیز درهم خواهد 
شکست و ایران به کشوری الییک با مردمی فراری از دین تبدیل می گردد.

نشانه های این تغییر بنیادی در رفتارها و دهن کجی های جوانان  مردم به آنچه 
مسوالن می گویند  می خواهند مشخص است. استقبال مردم از نوروز و جشن 

 سرور بی نظیر مردم، از آثار این تغییر بنیادی در عقاید مردم است.
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خداوند همه ی علمای دین را که ساالنه ملیارده ها تومان بودجه برای حفظ اسالم 
می گیرند را نخواهد بخشید.  ما هم نخواهیم بخشید. اگر همین بودجه ها را 
صرف زدودن فقر می کردند بیشتر ارزشمند بود تا آنچه تا کنون دیده ایم. ما 

مسلمانیم و اگر می گذاشتند خودمان عقایدمان را حفظ می کردیم. اما متاسفانه 
چنین نشد. ما فاصله داریم از اسالم. آن هم بسیار زیاد. 

بارها طلبه ها به من میگویند ما نمیتوانیم با لباس روحانیت بیرون برویم از بس 
مورد ناسزا وسخنان ناروا قرار میگیریم. یک روز یکی از طلبه ها به من گفت فرزندی 

دارم چهار ساله دستش را گرفتم تا برای خرید به بازار برویم هنگام خروج از منزل 
به من گفت اگر با لباس بیایی من با تو بیرون نمی آیم. آنجا تمام وجودم را سراپا 

شرمساری گرفت. به یاد سخن مرحوم ایت اهلل شریتمداری  افتادم که میگفت 
روحانیت اگر وارد حکومت شود نه تنها خود که دین را نیز از بین خواهد برد. به 
منزل باز گشتم لباسم را در آوردم و درعالم تنهایی گریستم. همسرم متوجه حال 

خرابم شد. پرسید چرا منقلبی؟ گفتم چرا نباشم. امروز بیست سال تحصیل مرا در 
حوزه فرزند خرد سالم به چالش کشید. ما باختیم. خیلی بد باختیم.

g تو خشنود باشی و ما رستگار خدایا چنان کن سرانجام کار 

یک نوشته بسیار کوتاه و پر معنا
فرض را بر این بگذارید که تمامی کارمندان 
زحمتکش شهرداری از همین امروز به مدت 

یک ماه دست از کار بکشند و اعتصاب کنند، 
چه اتفاقی می افتد؟ تمامی شهرها را زباله 

و کثافت بر میدارد و اگر از همین امروز 
به مدت یک ماه تمامی پزشکان، جراحان و 

پرستاران اعتصاب کنند فاجعه ای انسانی به بار 
خواهدآمد که حتی تصورش پشت آدمی را به 
لرزه میاورد یا حتی ارتشیان اگر بمدت یکماه 
مرزها را رها کرده و به خانه هایشان بازکردند، 

نانوا ها، لوله کش ها، سیم کش ها، مخابرات، 
شرکت نفت، گاز و  ...

حال به این فکر کنید که اگر ُمال ها و امام جمعه 
ها به مدت یکماه که هیچ، یک سال هم کم است به صورت مادام العمر 

دست به اعتصاب بزنند. آیا اتفاقی می افتد!؟
آیا آبی از آب تکان می خورد!!!؟

همین که اعالم اعتصاب کنند و دست از خر کردن خلق خدا بشورند، 
دیگر از دروغ و نفاق و منبر، شب اول قبر و نکیر و منکر و مهمالت و 

موهومات و غول آسمانی خبری نخواهد بود. 
و آن زمان چقدر دنیا زیبا میشود. نفس کشیدن در آن فضا تماشایی خواهد بود!

احمد کسروی
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برگرفته از کتاب : »روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه«
کسانی که روزه می خوردند: اول خودمان بودیم که به هزار دلیل عقلی 

و نقلی و شرعی، نمی توانستیم روزه بگیریم.
مجدالدوله هم ناخوش است، می خورد. اکبرخان هم ناخوش بود و 
می خورد. دو روزی هم روزه گرفتند؛ ولی اذیت کرده، ناچار خوردند. 

امین الملک، قبل از رمضان ناخوش شده بود و حقیقتًا خیلی ضعیف و 
الغر بود، نمی توانست روزه بگیرد.

میرزا حسین خان مشرف بنائی هم ناخوش نبود، ولی می خورد و راه 
می رفت؛ خودش می گفت ناخوشم. صنیع الملک معمارباشی ابدا 

عیبی نداشت و روزه می خورد؛ ولی می گفتند ُدنبل دارد.
اقبال الدوله هم به جهت خوردن روزه، به محمدآباد رفته بود که 

تماما را بخورد. معیرالممالک قدیم هم روزه می خورد. حاجب الدوله و 
کالسکه چی باشی هم روزه می خوردند، اغلب هم مشکوک بودند.

میرزامحمودخاِن وزیر مختار هم، چون مسافر بود و قصد اقامه نکرده 
بود، روزه می خورد. حکیم الممالک چون می خواست به گلپایگان برود، 

روزه نبود. امین لشکر هم چون از گلپایگان معزول شده بود، روزه نبود. 
ایلخانی ریش سفید که هیچ وقت روزه نبوده است

فریدریش دوم )پادشاه پروس(: محمد آدم مؤمنی نبود، بلکه 
یک شیاد بود که دین را به خدمت گرفت تا امپراتوری و 

حکومت خود را تاسیس کند.
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منازعه بین فرادستان و فرودستان
دکترهاشم پسران: دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج و استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا

زمانی لنین به صراحت نوشت: مؤثرترین راه درهم کوبیدن طبقه متوسط این 
است که آنها را بین دو سنگ آسیاب »تورم« و »مالیات« قرار دهند. طبقه 

متوسط که نابود شود، همه چیز فرو خواهد ریخت و طبقه متوسطی دیگر باقی 
نمی ماند تا کتاب به دست بگیرد، سفر کند، یاد بگیرد، یاد بدهد یا اینکه حامل 

ارزش های دموکراتیک و فرهنگ باشد.
اکنون جامعه ایران می رود که تقسیم شود، بین دو طبقه: فرادستان و 

فرودستان. دو جبهه مشخص و مطلقأ متخاصم! منازعه قطعی است، این 
بسیار خطرناک است. اّولی را غرور کور کرده است، دّومی را کینه و عقده. طبقه 
فرادستان می ترسند و روز به روز محافظه کارتر می شوند و پشت سنت و دین 

پناه می گیرند. طبقه فرودستان هم خشمگین شعله انتقام در دلش زبانه 
می کشد و مترصد حمله است. سونامی که بیاید، دیگر کشتی هر چقدر هم 

غول پیکر باشد، عاقبتی جز واژگونی نخواهد داشت. تورم نام دیگرش »مالیات 
پنهان« است. طبق آمارهای رسمی خوِد نظام، تورم باالی ۴۰% است. یعنی به 

ِازای هر ۱۰۰ تومان درآمد مردم، ۴۰ تومانش مستقیم روانه جیب نظام )یا همان 
کسی که برای جبران ناکارآمدیش پول چاپ می کند( می شود. این را بیفزایید به 

»مالیات رسمی« که با شروع دولِت جدید چندین برابر شده است و اثر تورمی 
آن نیز به زودی بر تورم فعلی افزوده خواهد شد!

در واقع مردم ایران فقط دارند خرحمالی می کنند و هر چه جان ِبَکنند، باید به 
صورت مالیات پنهان )تورم( و مالیات مستقیم، دو دستی تقدیم نظام کنند.
میلتون فریدمن معتقد بود تورم، یا همان »مالیات پنهان«، غیر مشروع و 

غیرقانونی است که اخذ می شود! و دقیقأ باج گیری به حساب می آید که خرج 
بی کفایتی های حاکمان می شود، برداشِت از درآمد مردم پیش از اینکه درآمد 

مردم بدستشان برسد. در این شرایط نظام عمال جیب ُبری می کند و سر گردنه 
ایستاده است و در حال غارت مردم است! وام نیز متوجه نمی شوند از کجا 

خورده اند و به جان یکدیگر می افتند و این در حالی است که دزد اصلی این طور 
نشان می دهد که در صدد است که مشکل آنها را حل نماید! چنین مجموعه ای را 

g .هر نامی می توان داد جز نام دولِت مردمی
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تقریبا دیگر امیدی به حکومت نیست!
محسن رنانی

نه این که ]نظام[ نخواهد اوضاع بهتر شود، حتما می خواهد، اما دیگر توانش را 
ندارد. خیلی دلشان می خواهد بشود، اما نظام تدبیر چنان از اندیشمندان واقعی 
و انرژی ِخرد جمعی تخلیه شده و چنان در محاصره رانت خواران قرار گرفته است 

که دیگر توان ایجاد تغییر ندارد. 
از یک سو، ناکارآمدی سیستمی به همراه فساد رانتی، از درون، تمام انرژی نظاِم 

تدبیر را می مکد، و از سوی دیگر اندک انرژی باقی مانده نیز صرف تنش ها و 
درگیری هایی می شود که خودش با بیرون درست کرده است. 

بدون تغییرات ساختاری و افق گشایی، امکان برون رفت از این باتالق برای 
حکومت وجود ندارد. اما افق گشایی نیز نیازمند اعتماد به نفس و انرژی روانی 

عظیمی است که دیگر در ساختار قدرت دیده نمی شود. 
از بس همه چیز را بزک کرده اند، خودشان هم خوب می دانند که پشت صحنه 

چقدر خالی است و برای همین از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسند.
امتحانش ساده است؛ به آنها می گوییم نمی خواهد همه بحران های بزرگ کشور 
را حل کنید، فقط یک کار کوچک را به طور کامل و تا رسیدن به نتیجه مطلوب، 

انجام بدهید تا معلوم شود اصال این سیستم هنوز زنده و پویا است یا در 
سراشیبی اضمحالل است.  

در مهر ۱۳۹۵ گفتم حکومت دارد از مرحله امکان اصالح عبور می کند و اگر 
می خواهد توانایی و پویایی خودش را به آزمون بسپارد فقط تکلیف بحران در 

یک مساله )بحران در صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی( را حل کند. اگر 
توانست،  آنگاه بقیه حوزه ها را هم می تواند.

االن می گویم نه تنها بحران صندوق های تامین  اجتماعی را، نه تنها بحران آب را، 
نه تنها بحران انرژی را، نه تنها بحران تورم را، نه تنها بحران بیکاری را و ... نمی 

تواند بلکه مشکالت خیلی ساده تر را هم نخواهد توانست حل کند.
مثال حل مساله آلودگی محصوالت کشاورزی به کود و سموم شیمیایی را؛ یا حل 
مساله تصادفات و کشته های سنگین رانندگی را؛ حتی کمتر از آن، پالک نکردن 

خودروهای غیراستاندارد خودروسازهای داخلی را؛  همین چند مساله کوچک و 
ساده را هم نخواهند توانست.

می دانید چرا؟ چون »سرمایه اجتماعی« حکومت تمام شده است.  
سال ۱۳۸۱ گفتم »سقوط سرمایه اجتماعی« آغاز شده است؛ ولی حاال عرض 

می کنم سرمایه اجتماعی حکومت »تمام شده است«. 
البته می توانند با میتینگ های خیابانی هیاهو کنند، اما اقداماتی که نتیجه 

واقعی بدهد و به مردم »حس واقعی بهبود« بدهد را  نخواهند توانست.
اما در عوض به آینده ایران بسیار امیدوارم. هرچه اقتدار حکومت کاهش 

می یابد، اقتدار جامعه مدنی باال می رود و با تداوم این ناموازنه، امید به آینده 
g .ایران باالتر می رود
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 رنسانسی در ایران باالتر و بهتر از 
رنسانس اروپا در راه است 
دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد وتوسعه دانشگاه اصفهان

رنسانس اروپا جدایی دین از سیاست بود ولی در رنسانس ایران جدایی ایمان از 
شریعت اتفاق افتاده که خیلی جلوتر از سکوالریسم اروپا است .

 آیا انقالب اسالمی یک باخت تاریخی را برای ما رقم زد، و یا یک فرصتی را هم 
ایجاد کرد؟ پاسخ من این است که بعد از انقالب به طور ناخواسته و پنهان یک 
راه میانبر تاریخی به سوی توسعه گشوده شده است. نه جامعه آگاهانه این راه 

را خواسته بود و نه حکومت! اما تعامل بین حکومت و جامعه راه را باز کرد. 
 اصلی ترین عامل شکست توسعه، سنت های غیرعقالنی هستند.

سنت ها حافظان بسیار قدرتمندی دارند. جمهوری اسالمی کمک کرد تا حافظان 
تاریخی سنت در جامعه ما یا تضعیف شوند و یا حذف شوند و سنت بی دفاع 

مانده است تا الجرم جامعه ما به سمت دنیای مدرن حرکت کند و با سنت 
های ضدتوسعه خداحافظی کند. این تحول در اروپا ۴۰۰ سال طول کشید ولی 
ما در طول ۴۰ سال گذشته زمینه های این تحول را در ایران ایجاد کردیم.  در 

دوران جمهوری اسالمی، جهشی عظیم در فراهم آوری زمینه های الزم برای 
مدرنیته رخ داده است که هیچ نظام دیگری به غیر نظام دینی با رهبری فقها 

نمی توانست چنین تحولی را با این سرعت ایجاد کند. این تحول را رضاشاه آغاز 
کرد و محمدرضا شاه ادامه داد اما هر دو شکست خوردند، چون به گونه ای عمل 
کردند که باعث انسجام و اتحاد تمام نیرو های محافظ سنت شدند و یک جبهه 

مستحکم در برابر تحوالت دنیای مدرن شکل گرفت. انقالب اسالمی هم به نوعی 
حاصل همین اتحاد بود.

 مهم ترین خدمت جمهوری اسالمی این بود که نیروهای حافظ سنت را نخست 
از هم جدا کرد و سپس یک به یک آن ها را نابود کرد. در دوران جمهوری 

اسالمی چهار تحول مهم رخ داده که زمینه های تحقق نوگرایی و مدرنیته را 
فراهم کرده است. تحوالتی که حتی در ترکیه، پاکستان، مصر و کشورهایی با 

ساختار سیاسی مدرن تر از ایران هم رخ نداده است. سه مورد اول آن تضعیف، 
تخریب و حذف حافظان سنت است و تحول چهارم تحول در کیفیت دینداری 

ایرانیان است. اصلی ترین حافظان سنت، زنان، روستاییان و روحانیان هستند. 
زنان از بقیه قدرتمند تر عمل می کنند. جمهوری اسالمی نخست زنان را به 

نیروهای خط شکن تحوالت مدرنیته تبدیل کرد.
پهلوی اول قدرت عشایر را نابود کرد، پهلوی دوم زمین داران را نابود کرد 
و جمهوری اسالمی عامه روستاییان را شهر نشین کرد. پیش بینی من 
این است که با این روند تا ۲۰ سال آینده کمتر از پنج درصد جمعیت 

روستایی خواهند بود.
 سومین حافظ سنت روحانیان بودند که در دو سطح مراجع و روحانیان محلی 

فعالیت می کردند. تقریبا جایگاه مراجع به عنوان سرمایه های نمادین که تحول 
آفرین بودند، از دست رفته است. بخشی از مراجع که با حکومت زاویه داشتند را 
حکومت تخریب کرد و بخشی از مراجع که مردم فکر می کردند حکومتی هستند، 

را هم مردم تخریب کردند. 
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روحانیان محلی هم که محل رجوع عامه بودند به علت عملکرد نامناسب 
روحانیان حکومتی، نزد مردم بی اعتبار شده اند. 

تحول بسیار بنیادی تری که رخ داده است که تنها و تنها در یک حاکمیت دینی 
و فقهی امکان پذیر بود و هیچ حکومت دیگری نمی توانست این تحول را ایجاد 

کند،  »جدایی ایمان از شریعت« است. در طول تاریخ ایران، ایمان و شریعت 
به هم چسبیده بوده است، اما جمهوری اسالمی کمک کرد، تا جدایی ایمان از 

شریعت رخ بدهد که تحولی بسیار عظیم بوده است. این تحول بسیار عمیق تر از 
تحقق سکوالریسم در اروپاست. در سکوالریسم، جدایی دین از سیاست رخ داد 
ولی در ایران جدایی ایمان از شریعت رخ داده است. امروز با نسل روبه افزایشی 
از جوانانی رو به رو هستیم که ایمان دارند، ولی مناسک دینی را انجام نمی دهند.

خانواده های آن ها نیز پذیرفته اند که جوانان آن ها تنها ایمان اخالقی داشته 
باشند. ایمان با توسعه سازگار است. شریعت، بسته به نوعش، ممکن است با 

توسعه سازگار باشد و ممکن است نباشد. 
 *شریعت در صورتی که زنده باشد و متناسب با نیاز جامعه تکامل یابد با 

g .توسعه سازگار است. اما ایدئولوژی دینی حتما ضد توسعه است

آدم مذهب را ساخت اما مذهب آدم را نساخت!
نخستین مذهب آدم، آدمیت بود و نخستین وکاملترین کتابش، 

خرد ونیروی اندیشیدن.
معجزه نوح، ابراهیم ، موسی و محمد تکرار نشد و تنها داستانهایش 

را شنیدیم.
اما معجزه نیروی خرد و اندیشه را هر روز، در پیشرفت آدمها می 

بینیم. پس تصمیم با شماست، خدا را در خود پیدا کنید.
همه چیز در دنیا زیباتر میشد اگر انسانها به جای دین، به انسانیت 

معتقد بودند. انسانیت چیزی است ورای همه ادیان، انسانیت، 
مهربانی است. نماز و دعا و روزه ندارد. انسانیت گاهی یک لبخند 

است که به کودک غمگینی هدیه می کنید! 
احمد شاملو

تعابیر مذهبى که زن مسلمان را وادار به پوشیدن حجاب در 
کشورهاى سکوالر مى کنند جایى که برابرى قانونى زن و مرد و حقوق 

زنان برسمیت شناخته شده است، ذهنیتى را به نمایش مى گذارند 
که فقط خواهان حجاب زنان نیست بلکه مى خواهد مردان، جامعه و 
زندگى را کال به انقیاد درآورد و پرده حجاب را بر چشم بصیرت و خرد 

بیندازد.
ادونیس
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تکلیف زنان مسلمان در بهشت چیست؟
نویسنده: ناشناس

برای خیلیها جای سوال است که چرا در قرآن و اسالم از سرنوشت 
زنان مسلمانی که به بهشت میروند، سخنی به میان نیامده است! زنان 

مومنهای که به بهشت میروند در آنجا قرار است چه کار کنند؟ هیچ 
عقل سالمی نمی تواند بپذیرد که زنان مسلمان باید در این دنیا پاکدامن 
و باتقوا باشند فقط به این خاطر که در آتش جهنم نسوزند. و بعد بروند 
بهشت و آنجا آب هویج بستنی بخورند و سکس همسرانشان و یا دیگر 

مردان مسلمان با حوریان بهشتی را تماشا کنند!
جناب اهلل رسما اعالم کرده که در دنیای پس از مرگ، مسئله جنسی وجود دارد، 

پس این مورد باید برای زنان مومنه نیز وجود داشته باشد. اگر قرار است به 
مردان مسلمان در بهشت دسته دسته حوریهای باکره و غلمان بدهند، پس 

عالوه بر آب هویج باید به زنان بهشتی هم سرویس جنسی داده شود. این یعنی 
اینکه زنان مسلمان هم در بهشت، گروه گروه مردانی را در اختیار خواهند داشت 

با آلتهای تناسلی مورد دلخواه آن زنان مومنه که کمرهایشان خالی نمیشود 
و آلتهایشان نمیخوابد بطوریکه میتوانند آن زنان مومنه را از هر طرف و به 

دفعات مکرر و نامحدود به اوج لذت جنسی برسانند.
اما چرا در قرآن به این مورد اشاره نشده است و اصوال از سرنوشت زنان 
مسلمان در بهشت سخنی به میان نیامده است؟ این درحالیست که در 

مورد عذاب آتش جهنم، اسالم تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده و به 
گفته قرآن جهنمیان اعم از زن و مرد در آتش جهنم سوخته خواهند 

شد.جواب خیلی ساده است.
اگر پیامبر اسالم داستان خیالی حوریهای باکره بهشتی را در مورد زنان نیز به 
کار میبرد و اعالم می کرد که زنانی که به بهشت می روند مورد عنایت جنسی 

دسته دسته مردان با آلتهای متنوع قرار خواهند گرفت، همانجا مردان تازی 
به قول بچههای محل ما خشتک اهلل و پیامبرش را پاره میکردند و پرونده اسالم 

عزیز در همان ابتدای کار بسته میشد.
پیامبر اسالم جرات نکرد در این مورد صحبتی براند و مردان مسلمان شده ای هم 
که به فکر این موضوع افتادند با توجه به حدسیاتی که میزدند، از ترس آبروی 

خود، سعی کردند که این موضوع را به روی خود نیاورند.
هنوز که هنوزه و بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال، کماکان مردان مسلمان از ترس آبروی 

خود، در مورد این مسئله سکوت میکنند و ترجیح می دهند در این مورد اصال 
فکر نکنند، هرچند که آنها خوب میدانند جواب این سوال چیست و با توجه به 

گفتههای قرآن، چه بر سر زنان، مادران و دخترانشان در آن بهشت خواهد آمد.
چیزی که جالب است با اینکه آنها چنین مسئلهای را میدانند، اما اگر همین 

االن و در زمان کنونی، پیامبر اسالم ظهور کند و یا وحی الهی از آسمان بیاید و 
بگوید که در بهشت همانگونه که مردان حوریانی را برای همخوابگی در اختیار 

خواهند داشت، زنان مسلمان هم مردانی را برای سکس در اختیار خواهند 
داشت، همین مسلمانان در برابر اهلل و پیامبرش طغیان میکنند و آنها را به چهار 

g .میخ خواهند کشید
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کدام مدرسه را برای زنان ساخته اید؟
محمد ولی خان افشار، طهران، به تاریخ 15 ذی القعده 1320 ه.ق

حسین قلی خان نظام السلطنه از فرنگ برای رفیقش محمد ولی خان افشار نامه 
ای میفرستد و فراوان از زنان فرنگی تعریف میکند که در عقل و خط و سواد 

بی همتایند و بیکران از زنش گالیه دارد که چرا قسمتش زنی شبیه زنان فرنگی 
نیست و پاسخ محمد ولی خان به نامه بی نظیر است؛

قربانت شوم
عقل و شعور ذاتی ست نه اکتسابی ولی خط و سواد که مکتبی ست 

شما که اهل دودمان جلیلۂ قجرید و تمام مقدرات ایران و ایرانی در دست ایل و 
اقوام و طایفۂ شماست

کدام مدرسه را برای زنان ساخته اید؟
کدام معلم و معلمه را تعیین نموده اید برای آموزش به زنان؟

عدم قابلیت زنان را با چه معیاری اندازه گرفته اید؟
از کجا پی به بی استعدادی زنان ایران برده اید ؟

آخر
ارزش زن ایرانی را به سازگاری با اندرونی معیار گذاشته اید،

نه خط و سواد
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از زن، ضبط و ربط اوالد و خانه داری خواسته اید، نه خط نویسی
زنان را در مسیر خرافه و سحر و دعا و جادو و اطاعت کورکورانه از دین رهنمود 

کرده اید نه علم و ترقی
زنان شجاع و آزاده را به جرم سرپیچی از فرامینتان کتک میزنید تا سر حد مرگ

زنان را کنیز و کلفت میخواهید نه موثر در پیشرفت مملکت 
زنان را نصف مرد میدانید و ضعیفه خطابشان میکنید 

و تمام عزت نفس و خودباوری را از زنان مملکت سلب کرده اید بعد توقع دارید 
شبیه زنان فرنگ شوند

زهی خیال باطل......
برگرد رفیق 

برگرد به مملکت و با زنت شبیه فرنگیان رفتار کن بعد خواهی دید زن ایرانی در 
عقل و هوش و درایت و کیاست و ذکاوت سرآمد جهانی است

g ...... برگرد

فرد در اسالم، چه راستین و چه غیر آن، بى حقوق و بى حرمت 
است. زن در اسالم برده است. کودک در اسالم در رده احشام است. 

عقیده آزاد در اسالم معصیت است و مستوجب عقوبت است. 
موسیقى فساد است. سکس، بدون جواز و بدون داغ مذهب بر کپل 

مرتکبینش، گناه کبیره است. این دین مرگ و خون و عبودیت است. 
راستش همه ادیان همینند، اما بیشتر ادیان را بشریت آزاد اندیش و 

آزادیخواه در طول صدها سال در قفس کرده است. این یکى را هرگز 
نگرفتند و مهار نکردند. چرخ مى زند و نکبت مى آفریند.

منصور حکمت
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اخراج محمد علی شاه
تقی زاده: منبع، مشروطیت ایران، محمود ستایش

برای اخراج محمد علی   شاه هیئتی تعیین شد که منهم جزء آن ها بودم. روزی 
که ترتیب اخراج وی را دادیم، دارای قیافه ای تکیده و شکسته بود.

 همسر او نیز مرتب گریه می کرد ناراحت بود. باآن که در مورد اخراج محمد علی 
 شاه خبری منتشر نشده بود، ولی عده ای زیاد در مقابل سفارت در زرگنده آمده 

بودند و بعضی هم با خود اسلحه داشتند و می خواستند انتقام خود را از آن مرد 
بگیرند. هیئت متوجه شد و  درخواست کرد که عده ای قزاق بفرستند. 

قزاق ها آمدند و در دو طرف مستقر شدند. قیافۀ جمعیت بی نهایت غضبناک 
و عصبانی بود. هیئت انتظار داشت که واقعه ای روی بدهد. از این  رو من جلو 
جمعیت رفته و آن ها را به آرامش دعوت کردم. ولی جمعیت همچنان عصبانی 

بود. تصمیم گرفته شد شاه مخلوع را از دِر پنهانی سفارت خارج کنیم. 
شاه مخلوع وقتی مرا دید با قیافۀ بغض گرفته جلو آمده و به ترکی شروع به 

احوال پرسی کرد. گریه به شاه امان نمی داد. من به او گفتم چرا عاقل کند کاری 
که بازآرد پشیمانی؟ بغض شاه ترکید. گفت: »خدا ذلیل کند شاپشال و امیربهادر 

جنگ را، آن ها مرا اغفال کردند تا روبه روی ملتم بایستم.« گفتم: »عذر بدتر از 
گناه.« به او گفتم: »به هرحال االن چاره ای نیست و خودکرده را تدبیر نیست. باید 
هرچه  زودتر خاک ایران را ترک کنی. تا چه وقت می خواهی به این زندگی ذلت بار 

ادامه بدهی و زیر بیرق خارجی بمانی.« 
شاه در این موقع با صدای بلند می گریست به طوری که همۀ هیئت و سفرای 

روس و انگلیس از این حالت روحی شاه متأثر شدند. محمدعلی  شاه دیگر آن 
شاهی نبود که روبه روی ملت خود ایستاده بود. مثل بچۀ مطیعی شده بود که 

پناهگاهی می جست. 
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چون شایع بود که محمدعلی  شاه قصد خروج مقداری از جواهرات سلطنتی را 
دارد، ستارخان به ترکی با فریاد گفت: »جیب ها و اثاثه اش را بگردید.« من نزد 

ستارخان رفته و باز به ترکی به او گفتم رعایت این مردک بیچاره را بکنید. این 
در وضع روحی بدی است.  

اثاثیۀ شاه و حتی جیب هایش را به شکل زننده ای بازرسی کردند. چند قطعه 
جواهر پیدا کردند که بالفاصله صورت مجلس شد و اعضای هیئت زیر آن را امضا 
کردند. پا از این فراتر گذاشت شد و گفته شد اثاثۀ ملکه  جهان، خانمش، را هم 
بگردید. چند زن را از بین کسانی که بیرون سفارت منتظر خروج محمدعلی  شاه 
بودند صدا کردند و گفته شد اثاثیۀ خانم و خدمه را هم بگردید. زن ها حتی ... 

بند خانم را هم گشتند و در آن جا چند قطعه الماس یافتند. شاه خواست مانع 
شود؛ ستارخان به ترکی گفت: »هرچه جنایت کردی بس نبود، حاال می خواهی 

دارایی های رعیت را به تاراج ببری؟«  ... ]در آخر محمدعلی  شاه[ به اعضای 
هیئت دست داد و از بعضی حاللیت طلبید، ولی چه سود؟ محمدعلی شاه 

لکه هایی را که بر دامن تاریخ گذاشت هیچ وقت پاک نخواهد شد. او ملتی را 
که آزادی می خواست کشت. مجلس را به توپ بست. به مردم بی احترامی کرد. 

ملک المتکلمین و صوراسرافیل را در باغ شاه خفه کرد. به  هرحال صحنه ای بود 
g .دردناک و ناراحت  کننده
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گفتاورد در باره مذهب
نویسندگان گوناگون 

آنجا كه علم پایان می یابد، مذهب آغاز میگردد.
»بنجامین دیزرائیلی« 

ادیان همه مانند یکدیگرند، مبتنی بر افسانه ها و اسطوره ها هستند.
»توماس جفرسون« 

از آدم های مذهبی بترسید! اینان به درجه ای رسیده اند که مطمئن هستند هر 
غلطی بکنند اشکال ندارد، چون فکر میکنند با عبادت کردن جبرانش میکنند!

»دیتر هالروردن، )همان هنرپیشه معروف، دی دی(«

از تمام بال هائی که بسر بشر آمده استبداد مذهبیون بدترینشان است.
»دنیل دفو«

دروازه های تمدن بزرگ از فاضالب های انقالب اسالمی سر درآورد.
»علی میرفطروس«

اعتقاد و اجرای مناسک مذهبی یک خود ارضائی است در جایگزینی خوشحالی و 
خوشبختی.
»مهراکس«

اگر بر مسلمانان تکلیف شده بود که روزانه بجای هفده رکعت نماز، هفده دقیقه 
مطالعه کنند امروزه نه تنها هیچ مسلمان بیسوادی وجود نداشت که اصال هیچ 

مسلمانی وجود نداشت! 
»صادق_هدایت«

اگر بزنه و خدائی باشه من فکر نمیکنم خبیث باشه. بدترین چیزی که میشه 
گفت اینکه بی کفایته. 

»وودی آلن«

اگر، جائی در کتاب انجیل، من قرار باشه که نوشته ای گیر بیارم که بگوید 
2x2=5 من آنرا باور میکنم ، بعنوان یک حقیقت قبولش میکنم و سپس 

بیشترین سعیم را میکنم که تحلیلش کنم و بفهممش.
»پیشوای روحانی، پیتر الروفا, کلیسای گریس فلوشیپ«

انسانها خود سازندگان تاریخ خویشند ، ولی نه طبق دلخواه خودو اوضاع و احوالی 
که خود انتخاب کرده اند ،بلکه در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به ارث 

رسیده و مستقیما با آن روبه رو هستند.
»مارکس »هجدهم برومر«

اولین روحانی جهان اولین شیادی بود که به اولین ابله رسید.
»ولتر«

ایمان یعنی این كه نخواهی بدانی واقعیت چیست.
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»نیچه« 

این که آدم با ایمان خوشحالتر از یک آدم بی دین هست همان اندازه صحیح 
است که یک آدم مست خوشحالتر از یک آدم هوشیار. خوشحالی ساده لوحی 

دارای یک کیفیت پست و خطرناک است. 
»جرج برنارد شاو«

بی آزار بودن و بهترین مشوق من به دین بودند! و بدترین آنها کسانی بودند که 
میخواستن غیر از خودشان دیگران را هم به بهشت ببرند، چقدر وحشتناک بود 

برخورد با آنها.
»گاندی«   

شهره است به تاریخ که »شعبان بی مخ« از راه اندازان اصلی تظاهرات خیابانی 
پشتیبان کودتا، بعد ازانقالب اسالمی سخنی گفت عبرت آموز و جانسوز: 

»ما الت ها کودتا کردیم و مملکت رابه روشنفکرها سپردیم روشنفکرها انقالب 
کردند و کشور را بدست التها دادند.« 

»سخنی از شعبان بی مخ«

تو این گذینه را نداری که چگونه بمیری و یا چه وقت. تو تنها میتوانی تصمیم 
بگیری چگونه زندگی کنی.

»جوآن بز«

حقیقت طلب اعتقاد نمیکند. دانشمندان هر روز یکشنبه دستان یک دیگر را 
نمیگیرند و بصورت دوره آواز بخوانند که »بله, قوه گریز از مرکز واقعی است! من 
ایمان دارم. من آدم قوی خواهم بود! من قلبا معتقدم که چیزی که باال, باال, باال 
میرود میبایست پائین, پائین پائین بیاید«! اگر آنها چنین کاری میکردند ما فکر 

میکردیم که آنها تزلزل شدید نسبت به آن دارند.
»دن بارکر«

خدا میگه: من از اینکه ثابت کنم که وجود دارم سر باز میزنم چون ثابت کردن 
انکار میکنه ایمان را و بدون ایمان من تبدیل به هیچ میشوم.

»داگالس ادامز«   

در آنجا که افشا کردن یک جنایت خود یک جنایت محسوب میشود شما تحت 
یک حکومت جنایتکار هستید.

»ادوارد اسنودن«

در ابتدا، ما همه بشر بودیم تا اینکه »نژاد« ارتباطمان را برید، »مذهب» از 
یکدیگر جدایمان ساخت، »سیاست« بینمان دیوار کشید، و »ثروت« از ما طبقه 

ساخت.
صادق هدایت

حاجى تا صبح قرآن به سر گرفت و گناهانش بخشيده شد. اّما كارگِر خسته بعد 
از افطار خوابش ُبرد و گناهاِن امسالش به گناهاِن ساِل قبل افزوده شد. اين 

است اعتقاداِت مردِم سرزمین من.
»حسین پناهی«
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درد من تنهایی نیست؛ بلكه مرگ ملتی است كه گدایی را قناعت؛ بی عرضگی را 
صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حكمت خداوند می نامند.

»گاندی«

دین اسالم آئین زندگی کردن نیست؛ بلکه روش چگونه مردن است. دین اسالم 
فرهنگ ساز نیست و واژگونه  ی آن فرهنگ کش است. 

»دکتر محمدعلی مهرآسا، اسالم و فالکتی که پیروان را گرفتار کرده است«   

دین بهترین وسیله برای ساکت نگه داشتن عوام است.
»ناپلئون بناپارت« 

دین، افساری است که به گردن تان می اندازند، تا خوب سواری دهید، و هرگز 
پیاده نمی شوند، باشد که رستگار شوید.

»کائوچیو«  

دینی ڪه با خوردن آب در مأل عام به خطر بیوفته ولی خوردن حق مردم تڪونش 
نده، دین نیست.  توهمی است برای عوام و نعمتی است برای مسئولین!! روزه 
تمرین شایسته زیستن عرب در بادیه خشڪ عربستان بود وقتی شتری هفت 

روز بی آب و علف صحرا می پیمود سزاوار بود ڪه سوارش بتواند دست ڪم یڪ 
روز از صبح تا شام نخورد و نیاشامد. روزه اما برای نیاڪان ما تاوان شڪست در 

قادسیه بود و برای خود ما تاوان ناتوانی از اندیشیدن.
»صادق هدایت«

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبیعى دو جنس حساسیت دارد، اما از کنار 
فقر و فالکت مى گذرد.

»سوزان ارتس« 

روحانیون بزرگ ترین تاجران تاریخند. آنها كاالیی را به مردم می فروشند كه 
هیچکس آن را ندیده و زمان تحویلش نیز درون قبر و بعد از مرگ شماست، تازه 

مالیات هم نمی دهند!
برتراند راسل

شما هرگز چیزی را با جنگیدن بر علیه واقعیت موجود تغیر نمیدهید. برای تغیر 
چیزی یک مدل جدید بسازید که مدل فعلی را متروک کند. 

باکمینستر فولر 

علم زهر کشنده است برای مذهب. صنعتی شدن و مدرنازسیون مراسم تشیع 
جنازه آن است.

»مهراکس«

قسمتهایى از انجیل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند، قسمتهایى از آن را 
که مى فهمم معذبم مى کنند.

»مارک تواین« 

کشیش ها مى گویند که آنها به مردم بخشیدن و خیریه را مى آموزند. این 
طبیعى است. چون آنها از پول صدقه مردم زندگى مى کنند. همه گداها مى 

آموزند که مردم باید به آنها پول بدهند.
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»رابرت گرین اینگر سول« 

الزم نیست که به خدا ایمان داشته باشی که آدم خوبی باشی. به نوعی، مفهوم 
سنتی خدا تاریخش گذشته. آدم میتواند معنوی باشد اما مذهبی نباشد. الزم 

نیست که آدم به کلیسا برود و پول پرداخت کند. برای خیلی ها طبیعت میتواند 
کلیسا باشد. بعضی از بهترین آدمهای دنیا به خدا ایمان نداشتند در حالیکه 

بعضی از بدترین کارها بنام او انجام شده. 
»پاپ فرانسیس« 

مذهب ، آه خلق ستمدیده است ، قلب دنیای بی قلب و روح شرایط بی روح. 
مذهب افیون توده هاست.

»كارل ماركس«   

مذهب تنها برای بردگی انسان ها خلق شده است.
»ناپلئون«

مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مرد نامرئی در آسمانها زندگی میكند كه 
كه تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد ، لحظه به لحظه آن را. و این مرد نامرئی 
لیستی دارد از تمام كارهایی كه تو نباید آنها را انجام دهی و اگر یكی از این 

كارها را انجام دهی ، او تو را به جایی میفرستد كه پر از آتش و دود و سوختن 
و شكنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی كنی ، رنج بكشی ، 

بسوزی و فریاد و ناله كنی ... ولی او تو را دوست دارد!
»جورج كارلین« 

مذهبت مثل یک لباس ژنده دست به دست داده شده تا به تو رسیده. یه 
محبتی برای بچه هات بکن بیاندازش دور!

»ناشناس« 

من رقص دختران هندو رابیشتر از نماز پدر ومادرم دوست دارم. چون آن ها 
از روی عشق و عالقه میرقصند ولى پدر و مادرم از روی عادت و ترس نماز 

میخوانند.
»علی شریعتی«

میله های درونت را بشکن تا به آزادی برسی ... این حصار خود ساخته از اوهاِم 
گذشته را در هم شکن، افکار تلقین شده ی پدرانت، قفس تو ست ! راه آزادی 
اجتماع از درون فرد فرد آن جامعه میگذرد، تنها راه خوشبختی و آزادی بیداری 

اجتماعی است. 
»فرانتس کافکا«

نادانی آدمی، دین را بوجود آورد و دین، نادانی آدمی را جاودانه كرد.
»ماركس«

نتیجه اجبارات مذهبی چه بوده است؟ تبدیل نیمی از جهان به انسان های نادان 
و نیمی دیگر به انسانهایی ریاکار...!

»توماس جفرسون«

هر آخوند را باید دوبار اعدام کرد، یکی برای زندگی بی ثمر و بی خاصیت و بی حاصل و 
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مرده خواری او، و دوم برای فریب مردم و بلعیدن دست رنج و حاصل کار و تالش آنان.
»نادر شاه افشار«

هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو، او را دغدغه »خود را نشان دادن« بیشتر 
شود و خلق را از نهان شدن او، رغبت به آن زن بیش گردد.  پس تو نشسته ای 
و رغبت از دو طرف  زیادت می کنی و می پنداری که اصالح می کنی و آن خود 

عین فساد است!
»موالنا، فیه_ما_فیه«

هر کسی که بگوید خدا در کنار اوست جهنموار خطرناک است.
»نامشخص«

یک آدم مذهبی مثل یک آدم کور در یک اطاق تاریک است که در جستجوی 
گربه سیاهی است که وجود ندارد، ولی پیداش کرده! 

»نامشخص«

همانقدر که ما به سادگی نیاکان خود خندیدیم، روزی می آید که آیندگان به 
خرافات ما خواهند خندید...!

»صادق هدایت« 

هیچ گاه قدرت آدمهای احمق را در دسته و گروه دست کم نگیر.
»پاول کورتز«

وقتی دیدم درشکه را اسب میكشد و انعام را درشكه چی میبرد و به چشمان 
اسب چشم بند زده، بر دهانش پوزبند تا كم ببیند و کم بخورد و دم نزند! همه 
چیز را فهمیدم... تداعی تراژدی غم انگیز زندگی فالکت بار مردم نگون بختی که 

روی گنج نشسته اند ولی از جهل و فقر و بدبختی رنج میبرند!
»صادق هدایت« 

وقتی که مردم بیشتر آگاه میشوند، کمتر به روحانی و بیشتر به معلم توجه 
میکنند.

»رابرت گرین اینگر سول« 

وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، در دستشان کتاب مقدس داشتند 
و ما در دست زمینهایمان را داشتیم، پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب های 

مقدس داشتیم و آنها در دست زمین های ما را داشتند.
»جومو کیانتا« 

یكی از بزرگترین تراژدی های بشریت این است كه اخالقیات بوسیله دین 
دزدیده شده است.
»آرتور سی كالرك«  

یک فیلسوف تابحال هرگز یک روحانی را نکشته است در حالیکه روحانیون 
فالسفه زیادی را کشته اند ...

»دنیس دیروت«  



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  596 

دکتر علی شریعتی؛ که بود و چه کار کرد
ابراهیم نبوی

معروف به دکتر، تنها دکتر به رسمیت شناخته شده در انقالب اسالمی 
ایران. متولد ۱۳۱۲ در سبزوار، تحصیل کرده در مشهد، کاشف ابوذر و فاطمه در 
پاریس، بنیان گذار حسینیه ارشاد در تهران، مبارز با حکومت در اروپا، متوفی 

در ساوتهمپتون انگلیس و دفن شده در زینبیه سوریه. وی ۴۴ سال زندگی کرد 
و به اندازه ۴۴۰ سال جامعه ایران را به عقب ماندگی دچار کرد. یکی از صدها 

روستایی جهان سومی که پس از درس خواندن در پاریس به کشورشان برگشتند 
و پایه گذار استبداد شدند. وی موفق شد دین را به یک اسلحه تبدیل کند تا با 
آن یک حکومتی که آزادی اجتماعی داشت و آزادی سیاسی نداشت را از میان 
ببرد و حکومتی ایجاد کند که نه آزادی سیاسی داشت و نه آزادی اجتماعی و 
بعدا همان اسلحه به دست دیکتاتوری غیرسلطنتی افتاد تا با آن شریعتی و 

بقیه از میان بروند.
کشفیات: مانتو و روسری، شربت 

شهادت، مستضعف و مستکبر، ابوذر 
و یاسر، ایدئولوژی اسالمی، پدیده 
ارشاد که بعدا وزارت شد، والیت، 

سوسیالیزم شیعی، جامعه بی طبقه 
توحیدی برای کشور غیر تولیدی، 

روش تبدیل فاطمه به سیمون دوبوار 
و ابوذر به چه گوارا. 

مسوول روابط عمومی شیعه برای 
تبدیل مجموعه ای از کاالهای کهنه به اشیایی که شیک به نظر می رسند. وی 

تصور می کرد جامعه شناس است و شاگرد ژرژ گورویچ.
 تاثیرگذارترین روشن فکر تاریخ ایران که صدها هزار دانشجو را چند دهه از فکر 

کردن بی نیاز کرد!!
کارنامه: 

نمره انشا ۲۰،   نمره تاریخ ۲، 
جامعه شناسی ۵ ،  فن بیان ۲۰،

 تعلیمات مدنی ۴.۲۵،  انضباط ۳، 
وی با حداقل نمره دکترای ادبیات از فرانسه گرفت و بعنوان جامعه شناس 

شناخته می شود. 
وی تشیع صفوی را به عنوان یک دین قابل تحمل و غیر مزاحم در زندگی 

ایرانیان تبدیل به تشیع علوی کرد تا ما هم یک ایدئولوژی خطرناک 
داشته باشیم.ریاکاری از همان زمان آغاز شد که دکتر_شریعتی برای زنان 

ایرانی کتاب "فاطمه فاطمه است" را می نوشت ولی خودش و زنش در 
اروپا به روش غربی زندگی میکردند و تا آخر عمر، زن و دخترانش بدون 

حجاب بودند!!
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پوران شریعت رضوی، گواه زنده ی یکی از مهم ترین رویدادهای فاجعه بار و سیاه 
تاریخ ایران بود. همسر وی، یعنی علی شریعتی، تاثیری شگرف و " ویران گر " بر 

تاریخ کشور ایران گذاشت. 
شریعتی با هوش و فراست باالیی که داشت، توانست دو ایدئولوژی نامتجانس 

و متضاد، یعنی اسالم و سوسیالیسم را ترکیب کرده و معجونی سمی به نام 
"مارکسیسم اسالمی" یا آن گونه که خودش دوست داشت بگوید، "شیعه ی 

علوی" را بسازد و با صدای گیرا و گفتار ِسحرآمیزش، آن را به جان و اندیشه ی 
جوانان آرمان گرا و خام خیال دهه ی چهل و پنجاه ایران بریزد. 

جوانانی سنتی و نیمه روستایی که به لطف انقالب سفید شاه و ملت، ناگهان 
و در کم تر از ده سال، از دل دوران قرون وسطای قجری و رمل و اسطرالب و 

دعانویسی و جن گیری و کف بینی و َرمالی و غسل در خزینه ی پر از کثافت، به 
دوران پیشرفت های مدرِن انتهای قرن بیستم پرتاب شده بودند. 

در حالی که همین جواناِن آرمان گرا، واپس گرایی مذهبی و متعفن به ارث رسیده 
از خانواده های شان را با خود از خانه به دانشگاه آورده بودند و تاب دیدِن چهره ی 

در حال مدرن شدِن جامعه  ی متوسط شهری در ایران را نداشتند. 
این ها، در دانشگاه ها، مسحور و مست اندیشه های مارکسیستی بودند که در آن 
روزها، بازار داغی داشت و آش پخته شده و مسموِم افکار علی شریعتی که در 
چنین آشفته بازاری، با تلفیق مارکسیسم با تعفن مذهب شیعه ی صفوی، آن را 

به دینی به ظاهر مدرن تبدیل می کرد، خریدار و مشتاق بسیاری داشت. 
نواندیشاِن آرمان گرای آن زمان، به باور خود، برای متجدد بودن خویش، خود را 

پیرو این مکتِب ساخته گی نشان می دادند، هرچند اغلب شان، کوچک ترین درکی 
از حقایق پشت پرده ی افکار باطل شریعتی نداشتند. 
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شریعتی با خلق یک حسین آرمان خواِه دروغین، مکتِب انقالبی اش را تبدیل به 
بستر ترویج ایدئولوژی خشونت و ترور در بین جوانان جامعه نمود. 

ایده های به ظاهر انقالبی او، در بین جوانان دهه ی چهل و پنجاه، آرمانی شد تا در 
نهایت، شور انقالبی را بر شعور اجتماعی برتری داده و فضایی را رقم بزند که در 

بستر آن، جامعه ی ایران، دست به یک خودکشی سیاسی بزند. 
پوران شریعت رضوی، با نوشتن کتاِب خاطرات زندگی سیاسی اش با علی 

شریعتی، تحت عنوان "طرحی از یک زندگی" برخی از رازهای سر به مهر زندگی 
علی شریعتی را افشا کرده است. 

وی در نوشته های اش افشا کرده است که مرگ شریعتی، هرگز کار حکومت شاه 
نبود، بلکه برای دامن زدن به نفرت نسل جوان آن روزگار از شاه، الزم بود تا به 

دروغ، "معلم شهید" ساخته شود. 
همان گونه که با دروغ ، خودکشی تختی یا غرق شدن صمد بهرنگی در ارس را هم، 

به گردن حکومت شاه انداخته بودند. 
راز دیگری که ناخواسته در کتاب پوران شریعت رضوی برمال شده، این است 
که شبکه ای پنهان و بسیار قدرت مندتر از ساواک، علی شریعتی را در تمامی 

سال های فعالیت اش در ایران، پشتیبانی کرد و سرانجام، ترتیب خروج او را از 
ایران به لندن داد تا پروژه ی شهیدسازی از او را در آن جا رقم بزند و گناه آن را 
به گردن شاه و ساواک بیندازد. شبکه ای که بدون حمایت آن، هیچ گاه بلوای 

۵۷ اتفاق نمی افتاد. شبکه ای که دولت استعماری انگلیس آن را بنا نهاده بود تا 
بتواند به اسم انقالب، دیگربار، در بازی های پشت پرده ی قدرت، کنترل گردونه ی 

سیاست در ایران را به چنگ آورد. 
امروز با گذشت چهار دهه از آن رویداد و افشاشدن پاره ای از اسناد محرمانه، 

به تدریج الیه های مختلف این توطئه ی استعماری خود را نشان داده است. 
 بنابراین، شاید بهتر بود تا پوران شریعت رضوی، نام کتاب اش را به جای »طرحی 
از یک زندگی«، "طرحی از یک فاجعه" می گذاشت تا نسل های جدید بدانند همسر 

او، چه نقش مهمی در بروز فاجعه ی بلوای ۵۷ در ایران داشت که به واسطه ی 
آن، کشور ایران، بیش از چند قرن در تاریخ، دچار واپس گرایی فرهنگی و 

g .اجتماعی گردید
داستانی از مال نصرالدین

روزی مالنصرالدین خطایی مرتکب میشود و او را نزد رهبر می برند 
تا مجازاتش را تعیین کند. رهبر برایش حکم مرگ صادر می کند اما 
مقداری رافت به خرج می دهد و به وی می گوید اگر بتوانی ظرف 

سه سال به خرت سواد خواندن و نوشتن بیاموزانی از مجازاتت درمی 
گذرم. مالنصرالدین هم قبول می کند و ماموران حاکم رهایش می 

کنند. عده ای به مال می گویند مرد حسابی آخر تو چگونه می توانی 
به یک االغ خواندن و نوشتن یاد بدهی؟

مالنصرالدین می فرماید: انشاءاهلل در این سه سال یا رهبر می میرد یا خرم. 
نکته: در یک جامعهء عقب مانده همه مشکالت با مرگ حل میشوند! 
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دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
سیمین بهبهانی

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خشکید البرز لب فرو بست
حتی دل دماوند، آتش فشان ندارد

دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو گرز گران ندارد
روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان، نقش جهان ندارد
بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد
دریای مازنی ها بر کام دیگران شد

نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد
دارا! کجای کاری دزدان سرزمینت

بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد
آییم به دادخواهی فریادمان بلند است

اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد
سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد
کو آن حکیم توسی شهنامه ای سراید

شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد
هرگز نخواب کوروش ای مهرآریایی
بی نام تو، وطن نیز نام و نشان ندارد

سیمین بهبهانی
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 چرا در ایران، نیت شیطانی این قدر زود
به تجاوز منجر می شود؟

مجتبی مطهری )فرزندکوچک شهید مطهری(

از دختر دبستانی روستایی، فقط کفش هایش پیدا شده بود. چندی بعد جنازه ی خفه 
شده ی او، پس از تعرض یافت شد. متجاوز و قاتل که بود؟ مردی متأهل! او گفت: 

"دخترک را تنها دیدم، نیتی شیطانی به ذهنم رسید، آن را عملی کردم!" چگونه است 
که در ایران، این نیت های پلید شیطانی، زود به مرحله عمل می رسند؟ 

 اگر قرار باشد نیت شیطانی این قدر سریع ایجاد شده و به مرحله ی عمل 
برسد، در کشورهای غربی، که استخر ها مختلط، مشروب فروشی ها در دسترس، 

تابلوهای نیمه عریان در مقابل و فیلم های شهوت انگیز تلویزیون در دید 
همگان است، باید روزانه ده ها هزار نفر مورد تعرض قرار گیرند. 

پاسخ سؤال در این نکته است که این جمله ی سه قسمتی )دخترک را تنها دیدم، 
نیتی شیطانی به ذهنم رسید، نیت خود را عملی کردم(، در حقیقت جمله ای چهار 

قسمتی است: "دخترک را تنها دیدم، نیتی شیطانی به ذهنم رسید، "دیدم انگار 
در این مملکت، کسی به کسی نیست"، نیت خود را عملی کردم!"

 کشورهای غربی با درست در اختیار گرفتن قدرت رسانه ای، به هر نافهمی 
فهمانده اند که در این شهر، نسبت به جرم های خشن، به ویژه نسبت به کودکان 
و دختران، حساسیت زیادی وجود دارد و "کسی به کسی هست!" وقتی دختر ده 

ساله ای به نام "هولی جونز" در کانادا ناپدید شد، به مدت دو روز، "خبر اول" تمام 
شبکه های مهم خبری آن کشور بود!

 ما چه می کنیم؟ فورا این گونه اخبار را پنهان می کنیم تا زمان دستگیری 
احتمالی مجرم!

آیا از کم شعوری غربی هاست که برنامه های مهم تلویزیونی را قطع کرده و 
تعقیب و گریز یک مجرم را به طور زنده پخش می کنند؟ 

اتفاقا غربی ها در این موارد، بسیار عاقالنه عمل می کنند چون می دانند مسئله ی 
اصلی، دستگیری مجرم نیست، بلکه فهماندن این امر، به مجرمان بعدی است 

که این جا، شهر است نه جنگل؛ و ربودن یک کودک و یا تعرض به او، یعنی 
مواجهه با کل حکومت و مردم.

در ایران ما، وقتی یک جانی به یک دختر تعرض می کند حداکثر خود را 
با یک خانواده، طرف می بیند که به راحتی با تهدیدهایی مانند پخش 

فیلم تعرض و یا تجاوز به عضو دیگر خانواده، آنان را از شکایت منصرف 
می کند. ولی در غرب، کودک، از جامعه ربوده می شود نه از خانواده؛ 

و جانی می داند از فردا، جنایت او مورد توجه همه ی رسانه هاست و 
انصراف شاکی خصوصی تأثیری ندارد. 

من نمی دانم تعداد "جنگل بانان" در این کشور چند نفر است ولی هر چه هست، 
تعداد "جنگل بینان"، یعنی کسانی که جامعه ی ایران را مثل "جنگل" تلقی 

می کنند و از قمه کشی و ربایش و تهدید و تجاوز و جرم های دیگر ابایی ندارند، 
کم شمار نیست. 
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به سبب جمعیت رو به رشد "جنگل بینان" است که اگر آینه ی دو خودرو، کمی با شدت 
به هم برخورد کند، پیاده شدن از خودرو با قمه، منظره ی نادری در تهران نیست!

مردم عادی به کنار، در کدام کشور جهان، شروران در مواجهه با پلیس، به جای 
فرار، مکررا با قمه به مأموران مسلح حمله می کنند؟ آیا این پدیده ها دلیلی بر 

گسترش تعداد "جنگل بینان" نیست؟ 
و همچنین است داستان اختالس، رشوه، غارت بیت المال و...

نماز صبح، رادیو را باز می کنید، پیام اخالق می دهد، از خانه خارج می شوید، بر 
دیوار روبرو، پیام اخالقی نوشته است. در و دیوار شهر، پر است از تابلوها و 

بیلبوردهای اخالقی.
تلفن های همراه پی در پی پیام های اخالقی از دوستانمان، گروه های وایبری، 

فیس بوکی و تلگرامی مان برایمان باز می کند.
باالی سربرگ نامه های اداری مان، پیام اخالقی نوشته است، آخوند اداره 
مان، ظهر، کلی برای ما اخالق می بافد. عصر به مراسم ختم می رویم، کلی 

اخالق می آموزیم.
از ده شبکه ی سیما، دست کم در هر زمان، شش تا مستقیم، سخنرانی 

فالن آقا را پخش می کند که پیام اخالق می دهد. آن هایی هم که 
فیلم پخش می کنند، همان حرف ها را از زبان هنرپیشگانشان، دوباره به 

خوردمان می دهند!
راستی اگر بنا بود این پیام ها کاری بکند، ما االن باید در بهشت 

اخالق زندگی می کردیم! نیاز به چک و سفته و ضامن، برای پول دادن 
و گرفتن و کاسبی نداشتیم. کالنتری ها و دادگاه های ما، مانند 

سوئیس بیکار بودند!
آقای قاضی القضات ما چند روز پیش، فرمودند: "ما پانزده میلیون پرونده در 

نوبت دادرسی داریم!" 
اگر بپذیریم که هر پرونده حداقل دو شاکی و متشاکی دارد و هرکدام، حداقل 

یک خانواده ی سه نفره و نه بیشتر باشند، تعداد افراد درگیر دادگستری ایران، 
رقم سرسام آور میلیون نفر است و فاجعه یعنی این! 

ای قربان درس اخالق دادنتان!
می بینید همه چیزمان به همه چیزمان می آید:

بیشترین متخصصان پزشکی؛ و بیشترین آمار بیماری!
بیشترین روحانی و معلم اخالق؛ و بیشترین پرونده ی دادگستری و کالنتری!

بیشترین بانک و سیستم حسابرسی؛ و بیشترین دزدی و اختالس!
ما خنده دا رترین مردم جهانیم!

g !هیچ جا و هیچ کس را هم در دنیا آدم حساب نمی کنیم
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اگر کوسه ها آدم بودند!
برتولت برشت

دختر کوچولوی صاحبخانه از آقای »کی« پرسید:
اگر کوسه ها آدم بودند با ماهی های کوچولو مهربانتر میشدند؟

آقای کی گفت: البته ! اگر کوسه ها آدم بودند
توی دریا برای ماهیها جعبه های محکمی میساختند

همه جور خوراکی توی آن میگذاشتند
مواظب بودند که همیشه پر آب باشد

هوای بهداشت ماهی های کوچولو را هم داشتند
برای آنکه هیچوقت دل ماهی کوچولو نگیرد

گاهگاه مهمانی های بزرگ بر پا میکردند
چون که گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است !

برای ماهی ها مدرسه میساختند و به آنها یاد میدادند
که چه جوری به طرف دهان کوسه شنا کنند

درس اصلی ماهیها اخالق بود
به آنها می قبوالندند که زیبا ترین و باشکوه ترین کار برای یک ماهی این است

که خودش را در نهایت خوشبختی تقدیم یک کوسه کند
به ماهی کوچولو یاد میدادند که چطور به کوسه ها معتقد باشند

و چه جوری خود را برای یک آینده زیبا مهیا کنند
آینده یی که فقط از راه اطاعت به دست می آید.

اگر کوسه ها آدم بودند.
در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت

از دندان کوسه تصاویر زیبا و رنگارنگی می کشیدند
ته دریا نمایشنامه به روی صحنه میآوردند که در آن ماهی کوچولو های قهرمان، 

شاد و شنگول به دهان کوسه ها شیرجه میرفتند
همراه نمایش، آهنگهای محسور کننده یی هم مینواختند که بی اختیار، 

ماهیهای کوچولو را به طرف دهان کوسه ها میکشاند.
در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت

که به ماهیها می آموخت:
g »زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز میشود«
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خاطرات یک کارگردان والیی نظام
مجید مجیدی

حكایت امامزاده اى كه مجید مجیدى سازنده فیلمهایی چون رنگ خدا، بدوک، 
بچه های آسمان و محمد برای یکی از فیلم هایش ساخت!

مجید مجیدی در خاطراتش چنین نوشته...
جهت تهیه قسمتی از فیلم به روستایی درشمال کشور رفتیم بخاطر 

اینکه نخواهیم مسافتی را تا امامزاده های اطراف طی کنیم و بچه ها 
اذیت نشوند یک اتاقک کوچک شبیه امامزاده بنا کردیم و چند بازیگر 

نقش های خود را در آن قسمت ایفا کردند. بعد از اتمام فیلمبرداری 
چون یک بنای معمولی بود آن را جهت النه گزینی پرندگان سالم رها 

کردیم و رفتیم.
حدود دو سال بعد خبردارشدم که امامزاده ساختگیمان تبدیل به زیارتگاه 
مهمی شده است. اول باور نکردم اما جهت حصول اطمینان به آن روستا 

سفر کردم، دیدم واقعیت دارد. برای روشنگری با اهالی صحبت کردم و 
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گفتم که این اتاقک را ما بخاطر تهیه فیلم شبیه امامزاده درست کرده 
ایم اما دیدم مردم خصوصا پیران و بزرگان محل به شدت ناراحت شدند و 
حرف مرا توهین تلقی کردند و به گونه ای افراطی و احساساتی آن اتاقک 

را یک امامزاده شفا دهنده می دانند. دیدم اگر بیشتر پافشاری کنم 
احتمال دارد صدمه ببینم. مصلحت دیدم که با اداره اوقاف آن منطقه 

صحبت کنم تا از آن طریق مردم را از این جهل برهانم. 
به اداره اوقاف مراجعه کردم و موضوع را بیان کردم که ناگهان مسوول اوقاف 

برآشفته شد و گفت این حرفها چیست می زنید، این امامزاده شجره نامه دارد و 
بعد شجره نامه اش را به من نشان داد.

من هم مات و مبهوت بدون خدا حافظی از آن محل خارج شدم که دم درب 
یکی از کارکنان اوقاف که آدم منطقی تری بود به من گفت دوست عزیز 

برای خودت دردسر درست نکن. مردم این بنا را مقدس میدانند حاال هر چه 
تو می خواهی دست و پا بزن.

g .بعد تازه فهمیدم ریشه جهل و خرافات در مردم چقدر عمیق است

دلیل وجود خدا
Killing Season »سکانسی از فیلم »فصل کشتن

کواک: تو به خدا اعتقاد داری بنجامین؟
بنجامین: مهمه؟

کواک: من بهش ایمان دارم، میدونم 
که وجود داره.

دلیلش رو میگم:
از کارخونه میرفتم خونه، توی 

میدون شهر آدم های زیادی رو 
دیدم، سربازایی بودن که صربها رو 
از خونه هاشون بیرون میکشیدن، 

به مادر و خواهرم تجاوز کردن و روی 
زخمی ها بنزین ریختن، مردا اما زیاد 
خوش شانس نبودن، از تبر استفاده 

کردن تا سرشون رو از وسط بشکافن و بذارن تو میدون تا بمیرن، 
و از خودم پرسیدم اگه خدا وجود داره چطور اجازه چنین کارای 

وحشیانه ای رو میده؟؟؟
بعد به همه اتفاقای تو زندگیم فکر کردم و فهمیدم این دلیلی برای 

غیبت خدا نیست بلکه مدرکی برای حضور اونه. چون مردم تنها 
نمیتونن قادر به انجام چنین اعمال شرورانه باشن!
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معلِم لجوج و سرسخت آذربایجانی!
علی مرادی مراغه ای

لجاجت اگر درپاِی هدفی مقدس مانند عدالت طلبی، آزادیخواهی و آگاهی 
بخشی باشد همیشه زیباست چرا که بزرگترین و پر ارزشترین دستاوردهای 

انسانی، همیشه محصول لجاجت و صبوری بوده است.
در کودکی که بر خواسته خود بیش از اندازه لجاجت کرده و سرانجام مادر و 
مادربزرگ را ذله میکردیم در آن لحظه آخر که تسلیم خواسته مان میشدند 

همیشه یک ناسزای خفیفی نثاران میکردند:
 سنین نس داماریوا...!

این لِج مخصوص آذربایجانی در تاریخ چقدر زیبا بوده:
لِج بابک در بارگاه خلیفه که کفر خلیفه را درمی آورد و به سالخی اش می انجامد، 

لج ستارخان در پای مشروطیت ایران, لج ثقه االسالم  تبریزی در مقابل خواسته 
فرمانده قشون روسی تنها برای یک تائید، یا لج صمد و مخصوصا لج بهروز دهقانی 

با دستان بسته در حصار عمله و اکره آقای پرویز ثابتی خوشتیپ...!
اما این رشدیه مثل اینکه در آن لجاجت مخصوص تبریزی سرآمد همه بوده! 
آنها از راههای مختلف می آیند اما برای هدف مشترک: از خرمدینی از شیخی 

گری، از چریک بازی... و این یکی رشدیه از درس و مشق و تخته سیاه...همگی 
چون رود هایی که از نواحی مختلف می آیند ولی به یک دریای مشترک می 

ریزند...آزادی و عدالت و آگاهی.
اولین بار که در زمان ناصرالدین شاه، نخستین مدرسه اش را در محله ششگالن 
تبریز باز کرد یک سال بیشتر طول نکشید که با فتوای پیشنماز محل، متعصبان 
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حمله کرده مدرسه را تخریب و با چوب و چماق به جان دانش آموزانش 
افتادند رشدیه شبانه به مشهد فرار کرد. پس از شش ماه دوباره برگشت 

دومین مدرسه اش را در محله بازار باز کرد اما باز متشرعین خرابش 
ساختند. رشدیه سومین مدرسه اش را در محله چرنداب تبریز گشود اما 
باز ویران کردند! این بار، چهارمین مدرسه اش را در محله نوبر تبریز برای 

کودکان تهیدست بازکرد تعداد دانش آموزان بیشتر بود مخالفانش به 
نزد پدر رشدیه رفته و به او هشدار دادند که اگر به فکر جان فرزندش 

هست او را از ادامه مدرسه سازی باز دارد...رشدیه باز به مشهد رفت اما 
اندکی بعد به تبریز بازگشته پنجمین مدرسه اش را در محله بازار تبریز 

راه انداخت استقبال دانش آموزان این بار متعصبان را بیشتر خشمگین 
ساخت به مدرسه حمله کرده یکی از دانش آموزان را کشتند...

و تازه، در آن زمان، تبریز بخاطر ارتباط با تحوالت قفقاز و عصر تنظیمات عثمانی 
از همه شهرهای ایران رشد یافته تر بود و قرار بود اندکی بعد در مشروطه 

خواهی ایران نقش خطیری را بازی کند آنوقت حدیث مفصل بخوان از اوضاع 
سایر شهرهای ایران...!

رشدیه باز به مشهد رفت و مدرسه ای را در آنجا دایر کرد اما این بار، مکتب داران سنتی 
مشهد حمله کرده مدرسه رشدیه را غارت کرده و دستش را نیز شکستند! رشدیه به 

تبریز بازگشت و ششمین مدرسه خودش را در لیل آباد باز کرد مدرسه اش سه سال دوام 
آورد اما شبی به مدرسه اش حمله شد و با شلیک گلوله متعصبین، پایش زخمی شد و 

دستش را که قبل از این در مشهد شکسته بودند چنین سرود:
 مرا دوست بی دست و پا خواسته است 
 پسندم همان را که او خواسته است....

دیگر همه می ترسیدند حتی خانه خود را برای مدرسه به او کرایه دهند رشدیه با 
فروش کشتزار خود، با اجازه علمای نجف، مسجد شیخ االسالم تبریز را به مدرسه 

تبدیل کرد اما این بار، صدای زنگ مدرسه به تریج قبایشان برخورد که شبیه 
ناقوس کلیساست! ... باز مخالفانش حمله کرده این بار برای تخریب مدرسه اش 

تنها به بیل کلنگ اکتفا نکرده بلکه به نارنجک متوسل شدند که از باروت و زرنیخ 
ساخته شده بود! ذهن ها تکان نمیخورد اما  ابزار تخریب در جامعه ترقی میکرد! 

این هفتمین مدرسه اش بود.
اواخر عمرش که دیگر ناتوان گشته بود اما از لجاجت تبریزی اش کم نشده بود! 

در 90سالگی هم دست بردار نبود! روزی در کالس بیهوش شد پزشکی آوردند 
که سفارش کرد حتما باید از تدریس دست بکشد. درآنجا بود که وصیتنامه 

معروفش را بر زبان راند:
»چه بهتر در کالس درس بمیرم و پس از مردن، در جایی دفن کنید که شاگردان 

مدارس پا بر روی گورم بگذارند تا روحم را شاد کنند«.
معلم لجوج سرانجام سعادت آنرا یافت که بر روی شانه های انبوهی از شاگردان 

خود به خانه ابدی اش رهسپار گردد...
 به نظر می رسد که سرانجام، درخت بر تبر پیروز شده بود و پوست و گوشت 

g ...نحیف معلم بر شالِق جهل متعصبان
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 چون کسی را دوست ندارند
 خود را دوستدار خدا انگاشته اند

نویسنده ناشناس. متن بر مبنای گفتاورد زیر:

فهم من از این گفتاورد اینست که: عشق را میبایست آموخت و توسعه و 
تحولش اش داد و کسانی مانند پدر و مادر و یا جامعه ... میباید کمک کنند که 

یادتان بدهند. شما میباید در معرض آن قرار بگیرید. در واقع عشق یک هنر 
است. عشق واالترین و وسیعترین نوع »معنی« زندگیست. بنیان چیزی است 

که ما زندگیمان را بر روی آن بنا میکنیم.
معنی دادن به زندگیمان پر اهمیت ترین تمرین ذهنی است که انجام میدهیم 

تا قادرمان کند که زندگی را بر یک مبنای دائمی ادامه دهیم، تا زنده بمانیم.
نیاز برای معنی در زمان های قدیم وجود داشت اما آنان نتوانستند آنرا برآورده 
کنند. بمانند این بود که در مغزشان یک خاّل وجود داشت که بدلیل ذات زندگی 

غیر متمدنانه اشان نمیتوانستند آنرا پر کنند. برای برآوردن آن آنها در میان 
بزرگترین مشغولیت ذهنیشان که در آن زمان وجود داشت یعنی »ترس« 

جستجو میکردند که از درون آن خدا را خلق کردند: یک خیال واهی که بر آن 
تمام زندگیشان را آویزان کردند. در زندگی امروز ما نیازی به اعتقاد به خدا 

نداریم ولی هنوز احتیاج به »معنی« داریم. عشق واقعی به شخصی یا اشخاصی 
یا حتی چیزهای بزرگتر مانند همه موجودیت جهان، آینده،  عدالت، خوشبختی، 

زندگی  شرافتمندانه، ... »معنی« ای است که ما همه به آن نیاز داریم.  
عشق واقعی به وسیله اشخاص بسیاری کشف شده در سراسر جهان )شاعرین، 

نویسنده ها، دانشمندان، نوابغ( اما عشق واقعی هیچگاه بوسیله مردم عادی متداول 
نشد زیرا در درجه اول مذهب حواس مردم را پرت کرده. دوما، مثل اعتقاد داشتن 

به خدا آسان نیست. آدم باید روی آن کار کند و آنرا متحول کند. فکر کنم اول باید 
شرایط آنرا ایجاد کرد روی آن کار کرد و توسعه و تحولش داد: شما نیاز به آدمهای 

همفکر دارید که کمکتان کنند. شما احتیاج به مطالعه زیاد دارید.
g !در این میان من سیب زمینی هایم را سوزاندم
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سخنان قصار درباره ی اسالم
برگردان: شهاب شباهنگ

ولتر )فیلسوف فرانسوی(: قرآن به همگان ترس، نفرت، بی حرمتی به دیگری و 
قتل به عنوان ابزاری مشروع برای حفظ این آموزه ی شیطانی می آموزد. قرآن از 
زنان به زشتی یاد می کند و انسان ها را طبقه بندی می کند و خواهان خونریزی 
و خونریزی دوباره است. اما اینکه یک شتربان در قبیله ی خود اغتشاش بر پا 

کند و بخواهد به هم قبیله ای های خود بباوراند که با جبرئیل صحبت کرده و فخر 
بفروشد که به آسمان رفته تا آنجا بخشی از کتابی را دریافت کند که صفحه به 
صفحه ی آن مغایر عقل سلیم انسانی است و برای ایجاد احترام نسبت به چنین 
اثری، در سرزمین خود با آتش و شمشیر بتازد و پدران را بکشد و دخترانشان را 

به بردگی بگیرد و مغلوبان را در برابر این انتخاب قرار دهد که یا بمیرند یا اسالم 
آورند، چیزی است که هیچ انسانی نمی تواند آن را ببخشد.

فریدریش دوم )پادشاه پروس(: محمد آدم مؤمنی نبود، بلکه یک شیاد بود که 
دین را به خدمت گرفت تا امپراتوری و حکومت خود را تاسیس کند.

جان کوئینسی آدامز )ششمین رئیس جمهوری آمریکا(: در قرن هفتم میالدی، 
بیابانگردی از قبیله ی هاجر، آموزه های عیسی مسیح درباره ی اعتقاد و امید به 

جاودانگی را پذیرفت. اما آنها را تا مرز نشناختن تحریف و زیر پا لگدمال کرد. 
بدین سان که در دین خود هرگونه پاداش و امیدی را به شکل پاداش جنسی 

درآورد. او سرچشمه ی سعادت انسانی را مسموم کرد، از این طریق که از ارزش 
زنان کاست و چندهمسری را مجاز و بخشی از دین خود اعالم کرد و به بقیه ی 

بشریت تا نابودی اعالم جنگ تام داد. جوهر این دین جز لذت و خشونتی نیست 
که بی رحمانه بر طبیعت معنوی آدمی می شورد.

آرتور شوپنهاور )فیلسوف آلمانی(: ما در قرآن شاهد غم انگیزترین و حقیرترین 
نمونه ی خداپرستی هستیم. من نتوانستم هیچ اندیشه ی با ارزشی در آن بیابم.

آلکسی دوتوکویل )تاریخدان فرانسوی(: من قرآن را بطور منظم مطالعه 
کردم. این مطالعات مرا متقاعد کرد که ادیان اندکی در جهان بوده اند که برای 
بشریت مانند دین محمدی چنین مرگبار بوده باشند. تا آنجا که من می توانم 

قضاوت کنم، این دین هم اکنون نیروی محرکه در پشت انحطاطی است که 
امروزه در جهان اسالم شاهد آن هستیم. به نظر من، گرایش های اجتماعی و 

سیاسی اسالم به غایت ترسناک هستند. به همین دلیل من آن را در مقایسه با 
چندخدایی گامی به پس می دانم و نه به پیش.

کارل مارکس )فیلسوف آلمانی(: قرآن جهان را به مؤمن و کافر تقسیم می کند 
و کافر را »حربی« یعنی دشمن می خواند. اسالم از ملل کافر بیزار است و یک 

وضعیت دائمی خصمانه میان مسلمانان و غیرمسلمانان ایجاد می کند.
مصطفی کمال آتاتورک )بنیادگذار ترکیه ی نوین(: قرآن و اسالم، 

آموزه های الهی پوچ یک بیابانگرد بی اخالق و قدرت طلب و بی مسئولیت 
و یک جنگ طلب پدوفیل که افکار او فقط معطوف به قدرت و سلطه بر 

جهان بود، چیزی بیش از یک الشه ی متعفن نیست که روح و زندگی ما را 
مسموم می کند و بزرگ ترین زنجیر به پای ملت پر افتخار ماست. اسالم را 

باید به زباله دان تاریخ افکند.
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مهاتما گاندی )رهبر جنبش استقالل هند(: در حالی که هندوها، 
سیک ها، مسیحیان، پارسیان و یهودیان مشترکا با چند میلیون طرفدار 

ادیان آنیمیستی همگی توانستند با یکدیگر در هماهنگی نسبی 
همزیستی کنند، فقط دین اسالم بود که نشان داد قابلیت سازش ندارد و 
به دلیل کوته بینی خیره سرانه همواره در کناری ایستاد و خود را از بقیه ی 

انسان ها جدا ساخت.
وینستون چرچیل )دولتمرد بریتانیایی(: آیین محمدی، اعتقادی شبه 

نظامی است که می خواهد ادیان دیگر را با زور به این دین بگرواند. اگر 
مسیحیت در آغوش نیرومند دانش جای نگرفته بود، تمدن اروپای مدرن 

می توانست زوال یابد.
محمد امین الحسینی )مفتی اعظم اورشلیم در زمان جنگ جهانی دوم(: 

دوستی میان مسلمانان و آلمانی ها خیلی نیرومندتر شده است، زیرا ناسیونال 
سوسیالیسم در بسیاری زمینه ها با جهان بینی اسالمی مشابهت دارد. نقاط 

اشتراک نازیسم و اسالم عبارتند از: یکتاپرستی و باور به پیشوای واحد، قدرت 
نظم دهنده، پیکار، جامعه، خانواده و مناسبات با یهودیان.

هانس پتر راداتس )شرق شناس آلمانی(: نه تنها در هیچ دینی، بلکه حتی 
در هیچ فرهنگی جنایت، راهزنی، برده داری و سربها )فدیه( به عنوان وظیفه ی 

مذهبی جزو امور اخالقی قلمداد نمی شود. در هیچ دین دیگری بجز اسالم، 
مشروعیتی مقدس برای خشونت علیه دگرباوران به مثابه اراده ی الهی وجود 

ندارد. هیچ بنیادگذار دینی نیست که الگویش مانند محمد، نه تنها جنگیدن، 
بلکه نابودی مخالفان از طریق سفارش به قتل باشد.

اوالد فون کالیست )مبارز آلمانی جنبش مقاومت علیه هیتلر(: همه ی 
ما هنوز می توانیم تصاویری را به یاد آوریم که در آنها کودکان ایرانی 
با پارچه های سبزی که به پیشانی بسته بودند به مقابل مسلسل های 

سنگین سنگرهای عراقی ها می دویدند. والدین این کودکان اجازه دادند 
این فاجعه رخ دهد، زیرا اعتقاد داشتند که کودکان آنان در پی برآوردن 

اراده ی اهلل هستند.
یونس شیخ )روشنگر هندی(: اسالم، جنایت سازمان  یافته علیه بشریت است.
یوآخیم مایسنر )اسقف اعظم شهر کلن(: اسالم فقط در جایی رواداری موعظه 

می کند که در اقلیت است.
ویلیام موئیر )اسالم شناس بریتانیایی(: شمشیر محمد و قرآن مرگبارترین 

دشمنان تمدن، حقیقت و آزادی هستند.
کارل لمان )اسقف اعظم آلمانی(: اسالم دارای مناسباتی ناگسسته با خشونت 

است؛ خدایی دارد که همواره خود را تحمیل می کند و پیامبری به نام محمد که 
یک جنگجوی همیشه پیروز است.

ظفر سنوچاک )نویسنده ی ترک(: حتی اگر بیشتر مسلمانان نخواهند باور کنند، 
باید گفت که ترور از قلب اسالم برمی خیزد، یعنی مستقیم از قرآن.

آلیس شوارتزر )فمینیست آلمانی(: روسری، پرچم جنگ صلیبی اسالمی است. 
g .این جنگجویان صلیبی اسالمگرا، فاشیست های قرن بیست و یکم هستند
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آیا مرگ یک انسان می تواند شادی بیاورد؟
حجت االسالم محمد زکایی استاد حوزه علمیه قم

اخیرًا مشاهده شده در فضای مجازی از مرگ 
روحانیت، مردم ابراز شادی می کنند.

دلیل این شادمانی ملی از مرگ یک انسان چیست؟ 
کجای دنیا مردم یک کشور از مرگ یک انسان 

چنین به وجد میان؟ آیا مرگ یک انسان می تواند 
شادی بیاورد؟

اگر دقیق شویم در میابیم شادی مردم از مرگ یک 
انسان نیست. شادی آنها از مرگ یک عقیده و یک 

تفکررادیکال است که خود را در غالب شادی از مرگ یک نماد آن تفکر بنمایش می گذارد. 
و این برای آینده آن عقیده بسیار خطرناک است.

در آینده ای نه چندان دور با خارج شدن نسل های گذشته دهه ۴۰ به پایین از 
زندگی دیگر چیزی به نام مذهب  اعتقاد در بین نسل های جوان نخواهیم دید و 
شادی امروز مردم در مرگ یک روحانی اولین نشانه های مخالفت عمیق و قلبی 

مردم از ایدئولوژی سیاسی می باشد.
مردم عامل فقر و بیچارگی و گرفتاری خود را در این ایدئولوژی می بینند و با مرگ 

هر نفر از روحانیت ، شادی خود را بروز می دهند.
بنظر می رسد سیاست آسیب فراوانی به دین و مذهب در کشورمان وارد ساخته  هر کدام 

از ما متوجه فاصله گرفتن از اعتقادات مذهبی در بین آحاد مردم شده ایم.
تنها راه نجات دین و مذهب از آسیب بیشتر خروج روحانیت از پست های 

حکومتی  سیاسی و پرداختن به مسایل اعتقادی جامعه هست که البته دیر شده 
و نسل های ۵۰ تا۹۰ اکثرًا بدون مذهب و اعتقاد دینی هستند.

پنهان نمودن صورت مسئله نمی تواند از آسیب بکاهد.
تنها در تلوزیون ما جامعه ی دین دار و متدین نشان داده می شود ولی در زیر 

پوست شهر همه ما می دانیم دیگر چیزی به نام دین در بین مردم موضوعت ندارد.
ما نتوانستیم طی ۴۳سال بر اعتقادات بی افزاییم یا حداقل حفظ کنیم.

با تمام بودجه های چندین هزار میلیاردی ده ها نهاد دینی  حوزه های علمیه عماًل 
خروجی آنها صفر و حتی منفی بوده است.

باید چاره ای اندیشید  اسالم سیاسی را رها نمود و دوباره در تربیت صحیح 
اسالمی مردم گام برداریم

دین اسالم هرگز این نیست که ما داریم  تبلیغ می کنیم.
ما ظاهرسازی و تبلیغ را بر تربیت نسل ترجیح داده ایم.

اگر در خانواده ی  اقوام خود بنگریم، متوجه می شویم به جز چند پیرزن و  پیرمرد که 
آنها هم تربیت شده ی سالیان بسیار دورند دیگر هیچ کدام از پروش یافتگان جمهوری 

اسالمی حتی نماز نمی خوانند که هیج تمام مظاهر دین را تمسخر می کنند.
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حال هرچه میخواهند مسوالن در تلوزیون اصرار بر دین داری جوانان نمایند.
آینده نشان می دهد ایران تبدیل به بی دین ترین وسکوالرترین کشور مسلمان 
خواهد شد و از دین فقط پوسته ای خالی و نامی  شعاری بیشتر نخواهد ماند.
و اگر اتفاقی بی افتد که نظام حکومتی تغییر یابد آنگاه دیگر همین پوسته خالی نیز 

درهم خواهد شکست و ایران به کشوری الییک با مردمی فراری از دین تبدیل می گردد.
نشانه های این تغییر بنیادی در رفتارها و دهن کجی های جوانان  مردم به آنچه 

مسوالن می گویند  می خواهند مشخص است.
استقبال مردم از نوروز و جشن  سرور بی نظیر مردم ، از آثار این تغییر بنیادی در 

عقاید مردم است.
خداوند همه ی علمای دین را که ساالنه ملیارده ها تومان بودجه برای حفظ اسالم 

می گیرند را نخواهد بخشید.  ما هم نخواهیم بخشید.
اگر همین بودجه ها را صرف زدودن فقر می کردند بیشتر ارزشمند بود تا آنچه 
تا کنون دیده ایم ما مسلمانیم و اگر می گذاشتند خودمان عقایدمان را حفظ 

می کردیم. اما متاسفانه چنین نشد.
ما فاصله داریم از اسالم. آن هم بسیار زیاد. بارها طلبه ها به من میگویند ما 

نمیتوانیم بالباس روحانیت بیرون برویم از بس مورد ناسزا و سخنان ناروا 
قرار میگیریم .یک روز یکی از طلبه ها به من گفت فرزندی دارم شش ساله 

دستش را گرفتم تا برای خرید به بازار برویم هنگام خروج از منزل به من گفت 
اگر بالباس بیایی من باتو بیرون نمی ایم. انجا تمام وجودم راسراپا شرمساری 
گرفت به یاد سخن مرحوم ایت اهلل شریعتمداری افتادم که میگفت روحانیت 
اگر وارد حکومت شود نه تنها خود که دین رانیز از بین خواهد برد. به منزل باز 

گشتم لباسم را دراوردم و درعالم تنهایی گریستم. همسرم متوجه حال خرابم 
شد پرسید چرا منقلبی؟ گفتم چرا نباشم امروز بیست سال تحصیل مرا در 

حوزه فرزند خرد سالم به چالش کشید. ماباختیم خیلی بد باختیم.
gخدایا چنان کن سرانجام کار    تو خشنود باشی و ما رستگار
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 حقایق غیر قابل انکار از تشیع صفویه:
آخوند و مسجد و مناره  

نویسنده ناشناس

نکته ی غمناکی که در تاریخ ما وجود دارد این است که از آغاز دوران صفویه که 
مذهب تشیع در ایران رسمیت یافت، دیگر هیچ دانشمند بزرگی مانند خیام و 

ابوعلی سینا و رازی و... ظهور نکرد.
دیگر شاعر و ادیب بزرگ و مطرحی مانند حافظ و سعدی و فردوسی و... ظهور 

نکرد. گویی از بدو تاسیس صفویه روح ایران و ایرانی سرخورده و پژمرده شد، و 
دیگر از آن شور و سرزندگی خاص ایرانی خبری و اثری نماند. 

آخوندها، اون کتاب اون تفسیر میکنه این خوابها و توهمات اینو تفسیر میکنه.   
اون به این میگه فلیسوف، این به اومیگه عالمه.

آخوندها با حمایت و پشتیبانی شاهان و حکام صفوی و قاجار، چنان مردم را غرق در 
جهل و خرافه کردند که به جرات میتوان گفت سطح هوش و تفکر متوسط ایرانیان 

در دوران قاجار از اقوام عقب مانده ی کنونی پایین تر بود، اما نقش روحانیون در 
این میان چه در زندگی مادی و چه اخالقیات و معنویات و فرهنگ ایرانیان مغفول 
مانده است، در حالی که تمام شاهان قاجار و نیمی از شاهان صفویه بدون اجازه و 

تایید آخوندها آب هم نمی خوردند و در همه ی امور حتی روابط خارجی و اقتصادی 
و سیاسی چشم به دهان آخوند داشتند تا چه فتوایی دهند! 

حتی جنگ دوم ایران و روسیه که از جنگ اول بسیار زیانبارتر و ویرانگر بود 
به فتوای مالیی به نام کاشف الغطا صورت گرفت آن هم در دوره ای که 

فتحعلیشاه نه رغبتی به جنگ داشت و نه مرد جنگیدن بود و نه سپاهش آماده 
ی جنگ بود، اما قدرت این را نداشت که از فتوای جهاد این آخوند نادان و احمق 

جلوگیری کند و وارد جنگی شد که نتیجه آن از پیش معلوم بود. 
کوتاه سخن آنکه، )همچون ۴۰ سال گذشته( آخوندها در تمام شئونات و جوانب 
زندگی شخصی و اجتماعی و اقتصادی ایرانیان دخالت تام داشتند و این فرهنگ و 

اخالق منحط و عقب مانده ای که ما داریم، نتیجه مستقیم آموزه ها و افکاری است 
که آخوندها مطابق احکام اسالمی و قرآنی و اصول تشیع در مغز ما فرو کردند.

به نظر من یکی از دالیلی که بعد از روی کار آمدن صفویه، روح ایرانی سرخورده 
و افسرده شد و شکوفایی و سرزندگی خود را از دست داد، رسمیت یافتن مذهب 

تشیع در ایران است.
کودک شیعه مذهب در جامعه ای رشد می کند که سه چهار ماه در سال در 

حال سوگواری و آه و ناله است. کودک شیعه مذهب چشمش را که باز می کند 
مردم، تلویزیون و تریبون های رسمی کشورش را می بیند که عزادار و گریان و 

ناالن هستند.
کودک شیعه مذهب افرادی را می بیند که با گریه و زاری، زنجیر و قمه و ِگل بر 

سینه و سر و صورت خود می زنند و این موضوع »شکست« را در ذهن و مغز 
کودک نهادینه می کند. 

قصه ی عاشورا مگر روایتی به شکستی هولناک نیست؟ 
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مگر غیر از این است که این مذهب به شما می گوید بنشینید و از این شکستی 
که حسین بن  علی از دشمنانش خورد خون گریه کنید؟ 

این گریه و زاری ها توی سر خود کوبیدن ها ما شیعیان را انسان هایی بی هویت 
و افسرده بار آورده و به همین جهت از حکومت صفویه به  بعد فرهنگ  و اخالق 

مان شبیه همان هایی شد که ما تقلیدشان را کردیم.
دیگر دانشمند و یا ادیب و ستاره شناس و ریاضی دان و پزشک و ... در ایران 
ظهور نکرد؛ و این شد که شادترین، پویا ترین و سرزنده ترین مردمان دنیا به 

g.عصبی ترین، غمگین ترین و افسرده ترین مردم تبدیل شدند
تنها کسانی در مقابل فساد و بی قانونی می ایستند که خود 

فاسد نباشند!
فردی با یک مرد نابینا هم اتاق شد و قرار شد که تا وقتی که در کنار هم 

زندگی میکنند با یکدیگر صادقانه رفتار کنند. درب یخچال را باز کردند و سبدی 
گیالس آوردند تا بخورند اما بعد از دقایقی:

نابینا: مگر شرط نکردیم از گیالس های این سبد، یکی یکی بخوریم؟
بینا: آری

نابینا: پس تو با چه عذری سه تا سه تا می خوری؟
بینا: تو حقیقتا نابینایی؟!

نابینا: بله من مادرزاد کور هستم!
بینا: پس چگونه فهمیدی من سه تا سه تا میخورم؟

نابینا: از آن جهت که من دو تا دوتا می خوردم و تو هیچ اعتراضی نمیکنی.



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  614 

داستان اینجه ممد
شاهكار یاشار كمال )رمان  سه  جلدی (

اینجه ممد قهرمان  اصلی  رمان ، رعیتی  است  
كه  زمین  و زنش  مورد تعدی  ارباب  ظالم  

قرار گرفته  و زمینه قیام  او میگردد.
اینجه  ممد دست  به  تفنگ  می  برد و ارباب  

را میکشد و از دست  ژاندارمها و ُعمال  
ارباب  به  كوه  پناه  می  برد و مدت ها در 

كوه  می  ماند و به  خیال  اینكه  دیگر بساط 
 ظلم  و جور در روستا ریشه  كن  شده  و 

دهقانان  آزاد شده  اند، تصمیم  می گیرد 
پس  از ماهها متواری شدن  به  روستا 

برگردد. اما وقتی  به  روستا برمی گردد با 
تعجب  می بیند كه  برادر ارباب  به  جای  

او نشسته  و چنان  ستم میکند و دمار از 
روزگار مردم  در می آورد كه  مردم  قبر ارباب 

 قبلی  را زیارتگاه  كرده  و به  اینجه  ممد 
دشنام ها میدهند كه  چرا ارباب  خوب  آنها 

را كشته  و اکنون ارباب  ظالم تر و بدتری 
 برسرنوشتشان  حاكم  گشته  است . 

قهرمان  داستان  اینجه  ممد دچار شك  و تردید میگردد و مدام  در جلد دوم  رمان ، 
سرگردان  از خود می پرسد كه  آیا مبارزه  اش  بیهوده بوده ؟ و اشتباهش  كجا بوده ؟ 

سرانجام  در جلد سوم  به  این  نتیجه  می رسد كه  به  جای  ارباب  باید با ارباب  
پرستی  مبارزه  می كرده  كه  در اذهان  دهقانان  ریشه  دوانده  است . 

به همین خاطر   سرانجام  در جلد سوم  تصمیم  می گیرد آتش  به  خارستان  بزند و 
خارستان  در واقع  همان  زنجیرهای  ذهنی  دهقانان  است . 

نگاهی  به  تئوریهای مربوط  به  دگرگونی جامعه  در تاریخ  معاصر ایران  از دوره  
مشروطیت  تاكنون  همیشه  بیانگر دو نوع  نگرش  بوده. نگرش  اول  عبارت از 

رادیكالیسم  انقالبی  و تغییر قهری  ساختار سیاسی  جامعه  با توسل  به  سالح و 
تفنگ بوده  است. این  دیدگاه  نه  تنها در دهه ی  چهل  و پنجاه  و در آستانه ی 

انقالب  ۵۷ دیدگاه  غالب  بوده بلكه  در انقالب  مشروطیت  و پس  از آن  نیز 
گاهگاهی  به  چشم  میخورد.

اگر مثال حیدر عمواوغلی ها با توسل  به  نارنجك  میخواستند با كشتن  محمدعلی 
شاه  بساط  ظلم  را از صحنه  ایران  برچینند در واقع   راه  میانُبر و ساده ای را برای  

مبارزه  با ستم  برگزیده  بودند. آنان فكر میكردند كه  با كشتن  حاكمی  جبار مردم  
زیر سلطه  اش  آزاد خواهند شد اما نباید این  اشتباه  اساسی  ایشان را از نظر 
دور داشت  كه  آنان ، حاكم  را از توده  های  محكوم  جدا میدانستند و به  تعامل  

ذهنی  و روابط  عمیق  بین  یك  ستمگر و ستمكش  در یك  نظام  استبدادی  توجه  
نمیكردند و فكر میکردند كه  رژیم  شاهی  را میتوان  با بمب  تروریستی  فروریخت  

و یا روستاییان  را با تشویق  به  عدم  پرداخت  مالیات  و بهره مالكانه  و همچنین  
شوراندن  دهقانان بر علیه  فئودال ها، نظام  فئودالی  را متالشی  ساخت .
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كسروی  در نقد گروه  اول ، زمانی  چنین  نوشت : ما نیك  آگاهیم  كه  حیدرخان  
عمواوغلی  ها و علی  مسیوها و... در راه  استقالل  و آزادی  این  كشور به  هرگونه  

جانفشانی  آماده  بودند آنان  در یکجا اشتباه  میکردند. از گرفتاریها و آلودگیهای 
توده  ها، ناآگاه  بودند و میپنداشتند اگر ریشه  ی  استبداد كنده  شود توده ی  

مردم  به  راه  پیشرفت  می افتند در حالی  كه  درد اصلی  ، جهل  و نادانی و ناآگاهی  
مردم  بود.

گذشِت  زمان،  صحت  سخن  كسروی  را نشان  داد بطوریكه  وقتی  مجلس  اول  به  
توپ  بسته  شد، مردم  در غارت  اموال  و فر شهای  مجلس،  روی قزاقان  لیاخوفی  را 

سفید كردند و حتی  به  درختان  نیز رحم  نكردند.
اندکی بعد، وقتی در تبریز، خانه ستارخان توسط روسها تخریب و فروریخت باز 
مردم در غارت امواِل خانه، سر از پا نمیشناختند بعدها هم وقتی در کودتای ۲۸ 

مرداد خانه مصدق تخریب شد باز مردم همان غارت و تراژدی را تکرار کردند.
نباید فکر کرد که غارتگران همگی ضد مشروطه بودند بلکه اکثرشان اصال بی 

طرف بودند. 
در مقابل  گروه  اول ، گروه  دوم   قرار داشتند كه  مشكل  را امری فرهنگی تلقی  

كرده  و بر تغییر تدریجی  فرهنگ  مردم ، آگاه  كردن به  حقوق شان و مبارزه  با جهل  
و خرافات   تأکید میکردند. افرادی چون  میرزافتحعلی  آخوندزاده ، میرزاآقاخان  

كرمانی ، میرزاعبدالرحیم  طالبوف  ... در این  گروه  جای  دارند.
بدون کار فرهنگی و آگاهی سیاسی مردم، درافتادن با استبداد با توسل بر 

سالح، به مثابه با شمشیر چوبین به جنگ آسیاب رفتن است چرا که آن نظام 
استبدادی، برآمده از اعماق ذهنی همان مردم است. در واقع مصداق این شعِر 

)مصطفی  بادكوبه ای ( بودند:
ما ستم  را نشانه  گرفته  بودیم 

اما همه  تیرها از كمان  دانش  پرتاب  نشد
g .ای  كاش  نخست  جهل  را نشانه  گرفته  بودیم
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من به خدای اسپینوزا اعتقاد دارم
نویسنده: ناشناس

وقتی انیشتین در دانشگاه های ایاالت متحده سخنرانی می کرد، پرسش تکراری 
بیشتر دانشجویان از او این بود:

آیا به خدا اعتقاد داری؟ و او همیشه پاسخ می داد: من به خدای اسپینوزا ایمان دارم.
باروخ دو اسپینوزا فیلسوف هلندی، به همراه دکارت، از بزرگ  خردگرایان فلسفه 

قرن ۱۷ بود.
اسپینوزا می گفت:

خدا می گوید: دست از دعا بردارید. 
کاری که من می خواهم انجام دهی این است که از زندگی لذت ببری. 

من از تو می خواهم آواز بخوانی و لذت ببری از همه چیزهایی که برای تو 
ساخته ام. 

دیگر از رفتن به آن معابد تاریک و سرد که خود ساخته ای دست بردار و نگو 
آنجا خانه خداست.

خانه من در کوه ها، جنگل ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سواحل است.
 من در همه جا با تو زندگی می کنم و عشق خود را به تو ابراز می کنم.

از سرزنش خود در زندگی دست بردار. من هرگز به تو  نمی گویم مشکلی داری یا 
گناه کاری.

مرا به  خاطر هر آن چه باور تو را برانگیختند سرزنش نکن. 
اگر نمی توانی مرا در طلوع آفتاب، در منظره ای، در نگاه دوستان یا در چشمان 

پسرت یا ذره ذره وجودت دریابی... در هیچ کتابی پیدا نخواهی کرد! 



دستچینی از نوشته های رایج در باره اسالم و جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی در دهه ۹۰ شمسی صفحه  617 

دیگر از من نپرس که چگونه کارم را انجام می دهم؟
به عقلت رجوع کن، خواهی فهمید.

دست از ترس من بردار من تو را نه قضاوت می کنم، نه انتقاد. 
نه عصبانی می شوم و نه اذیت می شوم.

من عشق خالص هستم.
تقاضای بخشش را متوقف کن، چیزی برای بخشش وجود ندارد.

اگر تو را ساخته ام... پر از احساسات، محدودیت ها، لذت ها، نیازها، ناسازگاری 
ها و اراده آزاد و اندیشمند ساخته ام. 

اگر به چیزی که در تو قرار داده ام پاسخ دهی چگونه می توانم تو را سرزنش کنم؟ 
چگونه می توانم تو را مجازات کنم که چرا این گونه هستی، اگر من آنم 

که تو را ساخته؟ 
فکر می کنی آیا می توانم مکانی برای سوزاندن همه فرزندانم که رفتار بدی 

داشته اند ایجاد کنم؟ چه خدایی این کار را می کند؟ 
به همساالن خود احترام بگذار و آنچه را برای خود نمی خواهی برای 

دیگران هم نخواه...
تنها چیزی که از تو می خواهم این است. 

به زندگی خود توجه کن، هوشیاری راهنمای توست. 
محبوب من، این زندگی نه امتحان است، نه یک قدم در راه، نه یک تمرین و نه 
مقدمه ای برای بهشت. این زندگی در اینجا و اکنون تنها چیزی است که به آن 

نیاز داری.
من تو را کاماًل با اراده آزاد و عقل خلق کرده ام،

نه جایزه و مجازاتی، نه گناه و فضیلتی، هیچ کس سابقه ای را ثبت نمی کند؛
در زندگی کاماًل آزادی.

بهشت یا جهنم؟ 
من به تو نمی گویم که آیا چیزی بعد از این زندگی وجود دارد یا نه، اما 

می توانم یک نکته را به تو بگویم: طوری زندگی کن که انگار بعد از این 
زندگی چیزی نیست. 

این تنها شانس برای لذت بردن و دوست داشتن است. 
بنابراین، اگر بعد از این چیزی وجود نداشته باشد، از فرصتی که به تو داده ام 

لذت خواهی برد. 
و اگر وجود دارد، مطمئن باش که نمی پرسم که آیا رفتار صحیحی داشته ای یا 

اشتباه، من می پرسم. خوشت آمد؟ 
خوش گذشت؟ 
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از چه چیزی بیشتر لذت بردی؟ 
چی یاد گرفتی؟

به چه حدی از کمال رسیدی؟
دیگر از اعتقاد به من دست بردار...

من نمی خواهم به من ایمان داشته باشی، می خواهم که به خود ایمان داشته باشی. 
می خواهم وقتی معشوق خود را می بویی، وقتی دختر کوچک خود را لمس می 
کنی، وقتی سگ خود را نوازش می کنی، وقتی در دریا استحمام می کنی، مرا در 

خود حس کنی. 
دیگر از تعریف و تمجید من دست بردار؛ فکر می کنی من چه نوع خدای 

خودخواهی هستم؟ 
حوصله ستایش ندارم. 
خسته شدم از تشکر...

احساس قدردانی می کنی؟ 
این را با مراقبت از خود، سالمتی، روابط خود و دنیا ثابت کن. 

شادی را ابراز کن! این راه ستایش من است. 
دیگر چیزهای پیچیده را متوقف کن و آنچه را در مورد من آموخته ای یک بار 

دیگر مرور کن. 
به چه معجزه  بیشتری نیاز داری؟ این همه توضیح؟ 

تنها چیز مطمئن این است که تو اینجایی  و زنده؛
و این دنیا پر از شگفتی است.

g ...پس انسان باش و زندگی کن

ارتداد و آزادی
از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه، شک کردن جزئی از ارتداد 

برشمرده اند. ابن حمزه طوسی می گوید: »کسی که پس از اقرار به 
صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی دانم پیامبر راستگوست یا 
دروغ گو، خونش مباح است« صاحب جواهر که یکی از برجسته ترین 

فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. 
عالمه حلی، کاشف الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را 

موجب ارتداد دانسته اند.
ویکی پیدیا فارسی
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چند نمونه از پرسش ها و ابهامات
نویسنده: ناشناس

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا  شارع اسالم به طور اخص و در سایر ادیان به 
طور اعم انسان را از فکر کردن درمورد مفهوم خدا، وحی، عالم غیب و جهان پس 

از مرگ و... منع کرده اند؟ یا در اسالم منکر و محقق در مورد این مفاهیم را به 
ارتداد و مرگ محکوم می کنند؟ سئواالتی که فکر کردن به آنها نه تنها موجب 
مرگ کسی نشده بلکه موجب افزایش آگاهی و انسانیت در بسیاری از جوامع  

گشته است. چند نمونه از این پرسش ها و ابهامات را با هم مرور می کنیم:
  ۱_خدا چگونه بوجود آمده است؟ 

۲_چه کسانی خدا را دیده  و یا ادعای ارتباط با خدا را داشته اند؟ 
 ۳_چرا در عصر حاضر هیچ معجزه ای رخ نمی دهد و همه معجزات مربوط به 

عصر نادانی ، بی سوادی بشر و جاهلیت است؟ 
 ۴_چگونه شراب نجس هست ولی بهشت پر از شراب و مسکرات است؟ 

 ۵_چگونه سگ نجس است ولی گرگ نجس نیست در حالی که ژن آنها یکی 
است آیا فقط وحشی و اهلی فرق دارند؟

 ۶_چرا انسان باید همیشه چیزی را بپرستد؟
 ۷_چرا باید حتما زندگی پس از مرگ وجود داشته باشد درحالی که کسی آن را 

ندیده و هیچ خبر موثقی و قابل اعتمادی درباره آن وجود ندارد؟
 ۸_چرا باید یکسری آدم ها را  مقدس و غیر قابل نقد بدانیم؟

 ۹_چرا یک پیامبر زن درمیان این  همه پیامبر نیست؟ 
۱۰_چرا یک پیامبر از چینی ها نداریم؟

۱۱ _چرا یک پیامبر از اروپا و آمریکا نداریم؟
۱۲_ چرا همه پیامبران بر قوم سامی نازل شدند؟

 ۱۲_چرا خدا عمدتا با چوپان ها و انسان های بی سواد سخن می گفته نه با 
فالسفه یا دانشمندان؟ 

۱۳_ تنها یک مورد از کشفیات مهم علمی و یا اختراعات پیامبران را نام ببرید.
۱۴_فرزندان آدم  در حالی که محارم بودند با یکدیگر ازدواج کردند پس نسل آدم 

حرامزاده هست؟
 ۱۵_آیا فلسفه خلقت آدم در ده هزارسال پیش با مبانی و اصول علمی همخوانی دارد؟

۱۶_امامان و پیشوایان دینی چه خدمت مهم و قابل ذکری به جامعه بشری نموده اند؟ 
۱۷_آیا زندگی امامان و پیامبران خالی از اشتباه بوده است؟ 

۱۸_اگر امامان معصوم و برتر از ما هستند پس عدالت خدا کجا رفته است؟ 
۱۹_فقط یک خدمت امام زمان دراین ۱۴۰۰ سال عمرش را نام ببرید. 
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۲۰_آیا کسی که در ۱۳۰۰ سال عمرش هیچ کاری نکرده است می تواند وجود 
داشته باشد؟ لزوما وجودش برای چه چیزی است و چه فایده ای می تواند 

داشته باشد؟ 
۲۱_چرا باید به اسطوره های عربی احترام گذاشت؟ 

۲۲_آیا اسطوره های عربی به فکر ما ایرانیان بوده اند؟ و خدماتشان به ایرانیان 
چه بوده است ؟

۲۳_در نبرد قادسیه و پس از آن برای ایرانیان چه رخ داد؟
۲۴_آیا ایرانیان خود اسالم را با اختیار پذیرفتند یا به زور شمشیر و قتل و 

جنایت و غارت و تجاوز مجبور به پذیرش اسالم شد؟
 و هزاران پرسش و ابهامات ناگفته ی دیگر.....

به گفته زنده یاد احسان نراقی، » ملتی که کتاب نمی خواند باید تمام تاریخ را 
g .»تجربه کند

نوشته ای از کتاب
 » چگونه جهان را اداره کنیم «

نویسنده : »  وینستون چرچیل «
 زنان یک جامعه را محدود کنید!!

آن ها را تو سری خور و حقیر کنید!!
 تمسخرشان کنید !!

 کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج 
و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی 

باشد!!
 بالیی بر سر آن ها بیاورید تا از 

اجتماع بترسند!!
تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید 
تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در 

قفس پرورش دهند!!
کتاب علم و قلم و چکش را از دخترانشان بگیرید و به جای آن مالقه و سوزن 

و انجیل به دستانشان بدهید!!
 با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند ... ولی تمام 

تفکرشان پیش آن ها...
 و هر کسی که برای آزادی زنان تالش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید 

که او دشمن ما، و ما خدای زمین هستیم.
من تضمین میدهم چنین جامعه ای هزار سال هم بگذرد، پیشرفت نخواهد کرد ...«
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 جامعه اسالمی شرط وجودیش
 عدالت است نه اجرای حدود!

نویسنده: ناشناس

روزی دانشجویان در محضِر استاد دکتر سید علی آزمایش، استاد حقوق جزا 
و جرم شناسی،  پرسیدند که چرا استاد دانشش را در کتابی گردآوری نمی کند؟ 

استاد چهره درهم کشید که؛ من کتاب بنویسم تا شما اعدام کنید و دست 
ِبُبرید و سنگسار کنید ..؟؟؟

دانشجوی دینداری از استاد پرسید؛ مگر شما حدود و قصاص را قبول ندارید؟ 
استاد فرمود: مگر می شود قبول نداشت؟ اتفاقآ من مدافع اجرای حدود و قصاص 

هستم! همه در شگفت از پاسخ استاد بودند که استاد کالس تمام شده را 
دوباره آغاز کرد. همه سراپا گوش و چشم شدند! استاد طرح پرسشی کرد و به 

دانشجوی متشرع و دیندار گفت:
فرض کن در بیابانی بی آب و علف که حتی جاده هم ندارد در حال رانندگی 

هستی، پس از ساعتی، پلیس جلوی شما را می گیرد و به شما می گوید چهار 
تا ورود ممنوع رفته اید، پنج چراغ قرمز را رد کرده اید، شش تا سبقت غیِرمجاز 

داشته اید! شما به آن پلیس چه می گویید؟
دانشجوی متشرع گفت؛ این بالهت است! در بیاباِن خدا، خیابان کجا بود که من 

مرتکب این جرایم شوم؟!
استاد گفت: اگر پلیس به شما بگوید مقرر است در زمانی نامعلوم در آینده، در 

این بیابان، شهری بنا شود که این جاهایی که شما از آن عبور کردید خیابان یک 
طرفه ای قرار است احداث شود و چراغ های راهنمایی نصب گردد و الی آخر …

آنوقت چه میگویید؟؟؟؟
دانشجوی متشرع پوزخندی زد و گفت: استاد مزاح می فرمایید؟

استاد فرمود؛ شما مزاح می فرمایید! مقدمه  اجرای حدود اسالمی، عدالت اسالمی 
است! شما نخست عدالت اسالمی را اجرا کنید که همان خیابان ِکشی است، 

سپس اجرای حدود کنید، که همان جریمه است. 
در عدالت اسالمی فقر نیست، بیکاری نیست، فساد نیست، رانت نیست، ستم 
نیست! در جامعه ای که بیکاری و فساد است و خبری از عدالت نیست، اجرای 

حدود، معنا ندارد و اجرای حدود خودش نقِض غرض است و خودش ستم است!
فقر، قاتل ایمان است! شما نخست عدالت اسالمی را اجرا کنید خودم برای اجرای 

حدود، کفن می پوشم!!!
همه شرمسار شدند از این که از اسالم، فقط ظاهرش را دیده بودند … جامعه 
اسالمی شرط وجودیش عدالت است نه اجرای حدود. چگونه میتوان درجامعه  

ای که میلیون ها جوانش تحصیل کرده اند  سربازی  رفته اند  ولی شرایطی 
برای ازدواج وفرزند آوری ندارد از افزایش جمعیت مسلمین حرف زد؟ چگونه   
میتوان در کشوری  که بیشترین فساد  واختالس جهانی و ربای بانکی  و بن 

بست اقتصادی را باخود یدک می کشد از سرمایه گذاری  وبانک اسالمی  و تولید 
g وشکوفایی صنعت وخودکفایی قصه ها گفت؟
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دموکراسی عزل
کارل پوپر درباره دموکراسی )۱۹۹۴-۱۹۰۲(

کارل پوپر، فیلسوف انگلیسی می گوید دموکراسی نه به معنای حاکمیت مردم 
است، نه حاکمیت اکثریت! مردم یا اکثریت هیچ  وقت حکومت نکرده اند. مبنا 

و معیار دیگری نیاز است. آنچه دموکراسی را دموکراسی می کند »توانایی و حِق 
عزل حاکمان است از سوی مردم، بدون خونریزی و براندازی«.

وآنچه دیکتاتوری را دیکتاتوری می کند، »بی نصیب ماندن مردم از این توان و 
حق است، مگر با انقالب و سرنگونی«.

دموکراسی این سؤال افالطونی را که »چه کس باید حکومت کند؟« کنار می زند و 
به جای آن می پرسد »چگونه باید حکومت کرد؟«

چنان باید حکومت کرد که شرورترین و رذل ترین حاکم را بتوان پایین آورد.
اگر این درس مهم و اساسی پوپر را بسط دهیم، می توانیم بگوییم حکومت 

دموکراتیک، نهادها و قوانین و دستگاه هایی دارد که از این توان و حق مردمی 
حمایت می کنند.

بر این اساس، خطاست اگر دموکراسی را به مجلس و رأی و چیزهایی از این 
جنس، تقلیل دهیم.

صندوق رأی و پارلمان، دموکراسی را تضمین نمی کنند. مقصود این نیست که 
دموکراسی بدون رأی گرفتن از مردم ممکن است، بلکه هر رأی گرفتنی، به معنای 

اجرای دموکراسی نیست.
البته که انتخابات ابزار الزم و ضروری است، اما این وسیله باید در خدمت غایِت 

دموکراسی باشد؛ حقیقت انتخاباِت و دموکراسی، عزل است نه نصب!
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برای دستیابی به دموکراسی، به دستگاه و نظامی نیاز است که از حق و حقوق 
مردمان، و در ذیل آن حِق عزل، پشتیبانی کند.

این گونه متون برای آموزش عمومی و افزایش آگاهی عامه مردم بسیار الزم 
است. بخصوص این روزها که در بسیاری از کشورها، همه در حال فکر کردن به 

راه چاره هستند؛ اینکه از کجا ضربه خورده اند و چرا همه  حرکت ها و جنبش های 
عدالت خواهانه به نتیجه نمیرسد؟

***
ژنرال شارل دوگل در جنگ جهانی دوم، رهبر آزادی بخش فرانسه بود. او بعد از 

جنگ به ریاست جمهوری رسید و غیر از تالش هایی که برای آزادسازی فرانسه از 
اشغال آلماِن نازی کرد، از اقدامات ارزشمند او آزاد سازی ۱۲ مستعمره آفریقایی 

فرانسه بود. او در سال ۱۹۶۹، رفراندومی برای اصالحات قانونی و اجتماعی برگزار کرد.
دوگل مدعی بود برای رفع مشکالتی که اعتراضات وسیع سال ۱۹۶۸ یکی از 

نشانه هایش بود، رئیس جمهور به قدرت و اختیارات بیشتری نیاز دارد.
مردم فرانسه علی رغم احترامی که برای شارل دوگل قائل بودند، به آن رفراندوم 
رأی منفی دادند و دوگل که نتوانسته بود اعتماد و موافقت مردم را جلب کند، 
از قدرت کناره گیری کرد. درس بزرگ مردِم فرانسه برای مردم دنیا این بود که: 

سوابِق جانفشانی و خدمت یک قهرمان, دلیل و توجیه کافی برای سپردن مقدرات 
زندگی یک ملت و کشور به دست آن قهرمان نیست؛ چون به سادگی امکان 

هیوال شدن را به قهرمان می دهد.
دموکراسی، متضمن برابری افراد جامعه و تبعیت حاکم از ملت است، هیچ حاکم 
فرهمندی نباید اختیار بیابد اراده اش را بر ملت تحمیل کند. دموکراسی فقط آن 

نیست که بتوان با رأی مردم کسی را به مقامی منصوب کرد، بلکه دموکراسی 
آنست که بشود آنکس را که در مسند قدرت است، با رأی مردم از قدرت عزل کرد.
در جامعٔه برخوردار از دموکراسی، هیچ کسی در هیچ مکانیزمی نباید اختیاراتی 

بر ملت بیابد که بعدًا نتوان جز به جنگ و جبر از او پس گرفت.
هیچ فضیلتی اعم از زهد، علم، قول، عهد و سوابق، ضمانت نمی کند که شخص 
حاکم، منافع خودش یا صنف و گروهش را در پای حقیقت و یا پای مردم قربانی 

کند. پس قدرت باید محدود، موقت، قابل نظارت و قابل استرداد باشد.
این سر رشته ای است که اگر در جامعه ای گم شود، زندگی در آن جامعه، زندان 
و جهنم می شود و هر بار وعده تازه ای برای رهایی و رستگاری، ما را به دنبال خود 

می کشد تا روزی برسد که بتوان از جهنمی که خود ساخته ایم نجات یابیم.
اگر در سال ۱۹۶۹، مردم طبق میل ژنرال دوگل رأی داده بودند، احتمااًل امروز دوگل 

به شدت فردی منفور شده بود مثل ژنرال فرانکو، معمرقذافی، موگابه، صدام 
حسین، حاکمان کره شمالی، کوبا، جمهوری اسالمی و... و تا آخر عمر دوگل 

رئیس جمهور می ماند و هرگز بدون جنگ داخلی و انقالب و شورش نمی شد 
قدرت را از او پس گرفت و به منتخبی دیگر انتقال داد، چه رسد به تحت تعقیب 

قرار دادن رئیس جمهور مجرم یا جنایتکار.
درس گرفتن از تاریخ شرِط عقل است و مجازاِت درس نگرفتن از تاریخ, تکرار 

g ...تمام مصایب تاریخ
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شعری سیاسی و نایاب 
شهریار )شعر منتشر نشده که در زمان حیاتش اجازه چاپ نداشت(

جای آن دارد که ریزد؛ خون ز چشم روزگار
در عزاِی کشوِر دارا و خاک مازیار

میهِن َبرزین و خاِک َبرَمک و ُملِک ُقباد
کشور آذرُگَشسب و سرزمین شهریار

پایگاه پاکدینان، َمأَمِن آزادگان
سرزمین رستم و جوالنگِه اسفندیار

مسکن ابن مقفع، جایگاه بوعلی
پرورشگاه سنایی، معرفت را پود و تار

َمهِد بو مسلم، که از شمشیر و از تدبیر او
در کف عباسیان آمد ِزمام اختیار

بیشه ی یعقوب لیث، آن شیر میدان های جنگ
آنکه نامش هست تا پایان عالم استوار

زادگاه سربداران؛ کز ِپِی کسب شرف
از وطن کردند اقوام مغول را تار و مار

یا رب این ایراِن من؛ با آنهمه َفرُّ و ُشکوه
یا رب این ایراِن من؛ با آنهمه عز و وقار
اینچنین پر بسته و دلخسته و زار و نژند

اینچنین افسرده و پژمرده و زار و نزار
ای زبانم الل، گردد نام فردوسی خفیف

ای دو چشمم کور، ُکافتد؛ نام حافظ ِزاعِتبار
شاه مردی رفت و در دنبالش آمد ُگنِده دزد

تاجداری رفت و آمد در ِپَیش عمامه دار
چکمه پوشی رفت و آمد بعد از آن نعلین پوش

شهسواری رفت و آمد در پِی او خر سوار
هر طرف دستار می بینی ُرَسن اندر ُرَسن

هر طرف عمامه ها یابی قطار اندر قطار
ِاشَکِم این الشخورها؛ ِکی ُبَود سیری پذیر
ِکی ُبَود در کار این َدستار بندان بند و بار
در لباس دین؛ ولی این عدهء دنیا پرست

در پِی تاراج ملت؛ بدتر از قوم تتار
بهر تقسیم غنائم؛ با هم اندر ِکشَمِکش
بهِر توزیع َمناِصب؛ با هم اندر گیر و دار
نغمه ی وا محنتا گردیده از هر سو بلند

بانِگ واویال به گوش آید؛ ز هر شهر و دیار
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تیربارانهای دائم؛ بر خالف ُحکم شرع
ُکشت و ُکشتاِر مداوم؛ َعکِس َامِر کردگار
ابلهی بر ملک خوزستان َزَند دیوانه وش

احمقی در خاک کردستان ُکَشد دیوانه وار
اینهمه آدمکشی با نام اسالم ای دریغ
اینهمه غارتگری با نام اسالم ای هوار

نیستند ایرانی اینها؛ از عرب هم بدترند
چون عرب را باشد از فرهنگ ایران افتخار
دوستی هاشان بود با خصم ایرانی عیان
دشمنی هاشان بود با خلق ایران آشکار

َفرِّ یزدانی ِخرد؛ بر فرقشان مانند ُپتک
پرچم ایران رود در چشمشان مانند خار
گشته بوعمار و بوهانی و صدها َگند بو

جانشین بویه و سیبویه و آل زیار
ارزش ریش این زمان در دیده بیرون از حساب

قیمت پشم این زمان در دیده بیرون از شمار
بینم آن روزی که آید نوبت ُمال ُکشی
میکند آخوند بی نعلین از هر سو فرار

ابلهان را محفل است این؛ یا بود دارالشیوخ؟!
خبرگان را مجلس است این؛ یا بود بیت الحمار؟!

کسب قدرت میکنند اما برای َنفس خویش
وضع قانون میکنند اما برای انحصار

کی وطن در چنگ این خودکامگان یابد سکون؟!
کی وطن در دست این نابخردان گیرد قرار؟؟!!!

ای که هستی در دیار ما حقیقت را ستون
ای که هستی تو در این کشور شریعت را مدار

ملت ایراِن ما چون گوش بر فرماِن توست
خلق آذربایجان چون باشدت فرمانگزار

دشمنان خلق ایران را ز دور هم بران
دوستاِن ملک ایران را به ِگرد هم بیار

نیست باکی گر که جانم را بگیرند این خسان
نیست پروایی شود گر پیکرم باالی دار

زانکه من جز نام ایرانی نمیآرم به لب
g زانکه من جز بهر ایرانی نمیگویم شعار
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حکایت ادای نذر تاجر به مال
یادداشت های روزانه محّمد علی فروغی )۱۲۵۶-۱۳۳۰(، به کوشش ایرج افشار

وقتی تاجری پسرش ناخوش شد همه قسم نذر برای 
شفای او کرد مثمر نشد. از جمله نذر کرد که صد تومان 
به شقی ترین }منظور احتماال منصف ترین است{ مردم 

بدهد. اتفاقًا پسر شفا یافت و تاجر خواست نذر خود 
را ادا کند. با دوستان خود مشورت کرد که شقی ترین 
مردم کیست بعد از فکر ها گفتند کدخدای محله چون 
مرد جابری است باید شقی ترین مردم باشد حاجی این 

را پسندید و صد تومان را برداشته نزد کدخدا رفت و 
اظهار مطلب نمود. کدخدا گفت راست است که من 

مرد شقی هستم ولی مطیع کالنترم و او از من شقی تر 
است، به او باید برسد. تاجر نزد کالنتر رفت او محول به 
حاکم کرد  و قس علی هذا تا به شاه رسید. شاه گفت 

من خیلی شقی هستم ولی فّراش شریعتم.  باید این نذر به ماّل برسد. تاجر نزد 
ماّل رفت اظهار مطلب نمود. جناب مال تغّیر کرد که این چه تکلیفی است به من 

می کنی؟ تاجر ترسید خواست برگردد. مال صدا کرد که بیا مومن! چون تو آدم 
خوبی هستی و نذری کرده ای و باید وفا کنی من کاری می کنم که هم نذر تو ادا 

شود و هم صورت شرعی داشته باشد.
فصل زمستان بود مقداری برف در خانه بود گفت ما اسم این کار را معامله 

می گذاریم. من این برف ها را به تو می فروشم و صد تومان را به عنوان قیمت 
آنها از تو می گیرم. تاجر راضی شد و صیغه خواندند. تاجر پول داد و خواست 

برود آقای مال گفت خوب حاال این برفها ِملک شماست، باید ببرید. تاجر هرچه 
خواست طفره برود مال گفت: خیر من مال شما را در خانه نگاه نمی دارم. تاجر 

آخرش گفت جهّنم، مبلغی هم می دهیم این برف ها را هم ببرند. 
چنین کرد و رفت مدتی گذشت و تابستان شد. روزی مال تاجر  را احضار کرد 

گفت در معامله ای که من با شما کردم ادعای غبن دارم. برف های من بیشتر از 
صد تومن می ارزید فسخ کردم. برف های مرا پس داده پول خود را بگیر. هرچه 
تاجر التماس کرد نپذیرفت. آخر صد تومان دیگر هم تقدیم کرد و مال را  راضی 

نمود. تاجر در حضور مال سجده شکر کرد و گفت از آن شکر می کنم که نذر من 
g .به محل واقعی یعنی به شقی ترین مردم رسیده است
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یک مشت گدای عرب از راه رسیدند
نویسنده: نا معلوم

یک مشت گدای عرب از راه رسیدند    در میهن پر رونق ما خانه گزیدند 
با روضه و با روزه در این باغ پر از گل   چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند 
با چوب و چماق و قمه و دشنه و چاقو   سر ها بشکستند و شکمها بدریدند 

اینان که سیه کار تر از شمر و یزیدند  گفتند که این منطق اسالم عزیز است   
استاد و مبارز همه در بند کشیدند  بستند ز نفرت در دانشکده ها را   

آنگاه به صحن چمن دانش و فرهنگ    هر جمعه چنان گّله ی بز غاله چریدند 
با چرک و شپش لشگر جّرار گدایان    از سامره و کوفه و بیروت رسیدند 
روزیکه جوانان وطن در صف پیکار    لبخند زنان ذائقه ی مرگ چشیدند 

این مرده خوران مدعی خون شهیدند  امروز سرافراشته درعین وقاحت    
اینک همه با غارت این مردم بدبخت    گویی شرف گمشده را باز خریدند 

بر قامت دین جامه ی تزویر بریدند  با زور و ریا کاری و دزدی و تقلب   
موسیقی شان شیون مرگ است و گدایی    این کوردالن دشمن شادی و امیدند 

بر سقف جهان تار خرافات تنیدند  کوته نظران قاصد دوران توّحش    
جز مفت خوری مرده خوری نوحه سرایی    مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند 

اکنون که فقیهان همه چر منگ و پلیدند اکنون که سفیهان همه در مسند جاهند  
در میهن ما منطق اسالم چماق است    دزدان همگی پیرو این دین مبین اند 

g

پایان


