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 عصر حکمت ،يا عصر نکبت  در ايران معاصر ؟ 
  
 
  ) بخش هفتم(

کنم ،  قعيت اين است ، که فکر نمیاويا عصر نکبت ، می نامم  ، اگر اين بخش را  عنوان عصر حکمت ، :پيشگفتار
هيچ ايرانی وطن دوست ،و آزاد ی خواه ، از کنار آنچه که در هفته های  گذشته در ايران رخ داده است ،نگران از 

معروف دبير به آن جمله  در مقاله ای  گان بخاطر داشته باشند ، ااگر خونند.آينده ملت و مملکت ، بی تفاوت بگذرد 
  ، به ما محصلين ايرانی  اين چنين گفت  ٣٢ مرداد ٢٨بعد از شکست نهضت ملی شدن نفت و کودتای  ، شيمی ام که

بد بخت ها ، تنها خوشبختی مان در اين است که به عمق جها لت مان آگاه نيستيم ، اگر آگاه بوديم ، : 
اده ،ولی بسيار عميق ،  سال بعد از اين سخن به ظاهر س55. اشاره کرده بودممی رفتيم خود کشی می کرديم 

آزمون «در  ضد فرهنگ و آموزش پرورش جمهوری جمکران به اين فاجعه بزرگ روبرو می شويم ،که وزارت خانهً 
سئواالتی می پرسد ،و همين ) ص(در مورد زندگی پيامبر اسالم » سيره نبوی آموزش ضمن خدمت فرهنگيان 

قای محمود احمدی نژاد دولت آ( دولت نهم  ، آموزش و پرورش  عمل کرد  وزارت سئواالت باعث اعتراض و انتقاد از
هم به محتوی اين سئواالت اعتراض می »  آيات اعظام و علمای اعالم « عجيب و قابل توجه است که حتی !می شود ) 

بين تحليل اين جا است که بايد اين سناريو مردم فريبی و حقه بازی را زير ذره . کنند و فرياد وا اسالما برمی دارند 
آخوند يسم ضد فرنگ و «وتفسير  گذاشت  ،که اين تبليغ جهل و خرافات ، کامأل آگاهانه و با برنامه ريزی معين

  .راه انداخته می شود » دانش
  

. يک امر بسيار ضروری است» آموزش ضمن خدمت فرهنگيان «  قبل از هر چيز ، به اين نکته توجه بکنيم ،که
ند که علوم و دانشهای بشری  با سرعت غير قابل پيشبينی در حال تکامل و تحول هستند  ، صاحبان علم ودانش می دان

 دانش و آگاهی خود شان را در رابطه با رشته ، لذا الزم است معلمان با آموزش های مقطعی  در طول خدمت 
ک ، يا بيولوژی ليسانس  سال پيش،در رشته  فيزي٢٠به عنوان مثال ، معلمان ايکه  که . تخصصی خود تکميل بکنند

کشفيات تازه ای رخ داده است ،لذا ،  سال در همين رشته های علمی ٢٠گرفته اند  ،خوب می دانند که در طول اين 
در واقع هدف اين آموزش های در .الزم است ، معلومات خود رابا دوره های کوتاه مدت  در طول خدمت  تکميل بکنند

ت معلمين در رشته تخصصی شان می باشد ،تا دانش آموزان  نيز از اين طريق ، طول خدمت،  تکميل دانش و معلوما
  :در درجه اول اين سئوال پيش می آيد . به پيشرفت های علمی دنيا آگاه باشند

  
آيا سيره پيامبر . چرااز معلمين ايران در طول آموزش خدمت  در مورد زندگی و سيره نبوی  امتحان ميکنند -١

راتی رخ داده است   ، يا اين نوع امتحانات يک نوع تبليغ و کنترل ين بعداز رحلت ايشان  تغي قر14اسالم در طول 
  ايدئولوژيک حاکم در بين معلمان است  ؟ 

منابع علمی ، استنادی  ،استداللی و  تاريخی اين سئوالت چيست ،و چقدرارزش علمی دارند ؟آيا سيره  پيامبر  -٢
 توان در دايره علم  گذاشت ؟را  مياسالم و يا هر پيامبر ديگری 

 چه شخصيت  های روحانی و يا فرهنگی براين  سازمان و نهادی آزمون و امتحان نظارت می کنند ؟ -٣
  
 

اگر  ما بتوانيم به اين سئواالت ، در محدوده اين مقاله جواب بدهيم ، خواهيم ديد که اين الم شنگه و قشقرق  ايکه يک 
چون سر نخ .ه اند و وا اسالم سرمی دهند  ، در حقيقت برای مردم فريبی است اه انداختعده روحانيون حکومتی  ر

آيت هللا علی مشکينی  در روزهای حضرت همه اين تبليغ خرافات و جهل ، و راه انداختن مسجد جمکران ، ارتباط 
يدن امام زمان توسط  ،و خواب دانتخابات ، با امام زمان ، هاله نور بر سر آقای محمود احمدی نژاد در سازمان ملل 

 ، که تا سياست  کامأل سازمان داده شده هستند  آيت هللا مصباح يزدی، همه و همه اينها ، يک  حضرت دوستان
  .  روحانيون حکومتی از اين طريق برجان ،مال ،   ناموس ،و حتی باورهای دينی ملت ايران   حاکم باشند 

  
من انسانی هستم  : يامبر اسالم در قران  بطور روشن و آشکار ميفرمايند انند که پ کسانيکه اهل قران  هستند ، می د

مثل شما و حتی اضافه ميکند ،که مردم از من انتظار معجزه نداشته باشيد ،من حتی نمی دانم فردا چه اتفاقاتی خواهد 
يا هستم  ،و هيچ مسلمانی هرگز اتم االنبمن خ:  که ميگويد  است همين  فرمايش پيامبر اسالم، و باالتر از اين . افتاد 
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 بعد از ن  می کنند، اين است که ای مردم ، نمی تواند اين را نفی بکند ، تفسيری که صاحبان عقل و شعوراز اين سخ
من هرکسی آمد و ادعای پيامبری کرد ،که با خدا  ارتباط دارد ،و فرستاده خدا هست ، بدانيد که چنين فردی  حقه باز و 

ه بعد از رحلت پيامبر ، جنگ قدرت ، در بين فرقه های مختلف  تاريخ اسالم هم نشان می دهد ،ک.  تان استشارال
شروع می شود،و هر کدام هم نه تنها بر پيامبر اسالم استناد ميکنند ، بلکه خود رادر بين افراد  ساده وبيسواد  نا آشنا 

 حتی کی و جهان ماوراء الطبيعی و قدرت الهی و نامينده جهان  خابه علم و منطق ،و تاريخ واقعی اسالم ،  رابط بين 
 قرن   14ن بيماری مهلک و آن غد ه سرطان مرگ آوری است ، که بيش از اين هما .بعضأ  پيامبر معرفی می کنند 

  .است به بدنه نحيف و ضعيف جهان اسالم چسبيده است 
  
  
  .نبوی ،آموزش ضمن خدمت فرهنگيانمون سيره نگاهی کوتاه بر  تعدادی از سئواالت مطروح در آز-
  
  جگر وقلوه؟–سردست،ران –از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟ الف ماهيچه ) ص(رسول خدا )١
غيرت مردانه  - کدام يک از گزينه های زير از خصلت خروس است که با خصلت پيامبر ساز گار نيست ؟ وقت شناسی)٢
  تند راه رفتن ؟–ميزش با همسر ؟ برچيدن غذا از زمين  و کثرت آشجاعت- ؟.وقت شناسی و سخاوت -
  رسول خدا در خوردن کداميک از موارد زير کسی را با خود شريک نمی کرد ؟)٣

  الف غذا ؟ نان جو؟  انار؟ ماهيچه گوسفند ؟ 
  در چه حالی اصأل ديده نشد؟) ص(رسول خدا )۴

  خريد از بازار؟  نوشيدن آب در حال نشسته ؟  در حال الف در حال مجامعت با زنان ؟در حال بول و غائط؟
  مخرج بول و غائط با سه سنگ پاک می شود؟)۵

  .مخرج بول  پاک نمی شود ولی غا ئط پاک می شود )د.هيچکدام پاک نمی شود ) هردو پاک می شود ب)الف 
  )ص(موی سر رسول خدا )٩

  . سفيد شد ر آخر عمر د-د.جز چند دانه مو بقيه سياه بود -ج. سياه بود - الف 
  چند روح قرار داده است ؟) ص(خداوند متعال در رسول خدا ) ع(به فرموده امام صادق )١٠

روح - روح القوت-ج.  روح الحيات  -روح الشهوت-  روح القد س- ب.روح القوه – روح االيمان - الف روح القدس
 ١٣٨۵ اسفند ٩ماخذ سايت انتخاب چهارشنبه . (روح الخلوت –الشهوت 

.http://www :tik :ir/print/ ?ID=37372.  
  

به دنبال چاپ اين سئواالت ، که در حقيقت يک مشت مزخرفات  ناشی از مغز های بيمارو معيوب می تواند مترشح 
در . بشود ، يک عده از روحانيون حکومتی  در ظاهر ، باز هم تکرار ميکنم ، در ظاهر شروع به اعتراض کردند

نند ،که منبع اين سئوالت کجا است  و از مغز  شيخ االسالم معروف شيعه مترشح رات می داصورتيکه خود اين حض
است که جمهوری اسالمی بار ها و بارها  دمحم باقر مجلسی)  زيور مومنان(حليه المتقين : عنوان اين کتاب . شده است 

اول انتشارات جمهوری چاپ  . ( و در دسترس ملت ايران گذاشته است آنرا در هزاران نسخه چاپ و منتشر کرده
  .)  صفحه ٣٣٠اسالمی 

  
 اش   یب جلد کتاب احاديث  نبو٢۵يه است ،که   شيخ االسالم دمحم باقر مجلسی ، فقيه معروف و مشهور دوره صفو

ساد با تبليغ اين  نوع خرافات و جهالت ها  ، دولت صفويه و جامعه ايران را به چنان به ف. عنوان بحار النوار دارد ،
 ١٧٢٢ ساله محمود افغان بساط شاهان و دين فروشان رادر مارس ٢٢دگی درونی  کشاند  که در نهايت جوان وپوسي

  .در گناباد اصفهان تارمار کرد 
  

 اين جا است که  هيچ فرد صاحب  عقل و شعور ، هرگز به صداقت اين روحانيون به ظاهر معترض ، کوچکترين 
همين امروز آثار . يغ و ترويج اين خرافات  خود همين دستگاه آخونديسم است کانون تبلبرای اينکه . اعتمادی ندارند

شيخ السالم دمحم باقری مجلسی و خصوصأ همين کتاب  در حوزه های دينی  ودا نشگاه هائی که جمهوری اسالمی از 
اد ، الزهرا ء ، عالمه دق ، الجوبدو بقدرت رسيدن با بود جه و سرمايه های ملت   بنامهای    دانشگاه الباقر ، الصا

  ، تدريس می شوند نظام با تبليغ و  باتدريس اين  و حوزه های دينی  گشوده شده اند طباطبائی ، شهيد بهشتی ،
دکتر در چی ؟ . مدارک کارشناسی ارشد و دکترا صادر ميکند آخوند ها  ، خرافات و جهالت ها  الينقطع به طلبه ها و 

  .سالم دمحم باقر مجلسی و امثال اين ها ر شيخ االدکتر در  تفسيراثا
  
  

نگاه کوتاه به محتوی معترضات سه نفر از آيت هللا های حکومتی به سئواالت در آزمون معلمان 
  . .استان تهران



سه نفر از روحانيون حکومتی ،که عنوان آيات اعظام و علمای اعالم نيزدارند ، به اين آزمون ، با روش و منطق و 
اينجا است که برای محققين و پژوهش گران ايرانی ، رفتار و گفتار اين حضرات .  اعتراض کردند مخصوص خودعلم 

 سال عمر جمهوری اسالمی ، نظام شب و روز  مغزو هوش ملت ٢٨چگونه در طول .، هم جالب و وهم يک معما است 
 آقايان اعتراض نکرده اند ،و لی وقتيکه  اين دهد خرافات  چاه جمکران  را رونق میرا باتبليغ  اين خرافات پر ميکند ،

اين خرافات را به عنوان سئوال و آزمون امتحانی در معرض افکار عمومی قرار می دهند ، آقايان داد وفرياد برمی 
  !آورند ، وای اسالما  

  
در  ت موهنرح سئواالآيت هللا مکارم شيرازی در واکنش به ط: خبر گزاری انتخاب :واکنش آيت هللا مکارم شيرازی 

) ص(عالوه بر محاکمه و مجازات عاملين  توهين به ساحت پيامبر اعظم : آزمون معلمان استان تهران اظهار داشتند 
ايشان با تاکيد بر . (...)بايد تدابيری انديشه شود که تا در آينده  اينگونه امورتکرار نشود و کار به اهلش سپرده شود 

نبايد به اين مسئله : سبت به توطئه های دشمنان هشيار داده و تصريح کردند ن ايران نلزوم هوشياری ملت مسلما
زيرا دشمن منتظر است ،تاازا ينگونه امور سو ء استفاده کند و نظام شيعه را زير سئوال ببرد ، لذا بايد از . دامن بزنيم 

  )١٣٨۵اسفند ٩ماخذ سايت انتخاب چهارشنبه . (بهانه دادن به دست دشمن دوری نمود 
  

حضرت آيت هللا يوسف صانعی از مراجع تقليد ، در بيانيه ای با : خبرگزاری انتخاب  :واکنش آيت هللا يوسف صا نعی 
در چنين شرايطی ) ص(بی احترامی به پيامبر عظيم الشان : تصريح کرد ) ص(محکوميت توهين به پيامبر اسالم 

اميد است با مجازات کسانی که زمينه ساز چنين :  است انيه آمدهدر اين بي. جرمی بزرگ و گناه نابخشودنی است 
: اين بيانيه افزود . مسائلی بوده اند ، ديگر شاهد چنين مصيبت های بزرگ برای اسالم و جمهوری اسالمی نباشيم

و بصورت مدتی است بی احترامی و توهين به مراجع و علماو بزرگان دين و ديانت کثر هللا امثالهم در مملکت ما ول
آيت هللا . حدود پديدار گشته ولکن مع االسف  هيچگونه عکس العمل با زدارنده ای تا به امروز مشاهده نشده استم

اميد آنکه با واکنش همه متدينين و قدرتمندان ، جلو تکرار اين گونه مسائل برای هميشه گرفته شود تا : صانعی افزود 
  )١٣٨۵ اسفند ماه ١٣يکشنبه –ماخذ سايت انتخاب . (نباشيم ) س(ام امت بيش از اين شاهد غربت اسالم و افکار ام

  
حجت السالم و المسلمين دمحم جواد فاضل لنکرانی در : خبرگزاری انتخاب  :واکنش دفتر آيت هللا فاضل لنکرانی

ی پرسش در طراح) ص(خصوص ديدگاه حضرت آيت هللا  فاضل لنکرانی در باره اهانت به ساحت قدسی پيامبر اعظم 
به عنوان توجه بکنيد پسر در باره پدر صحبت می ( والد معظم ما : ی آزمون  ضمن خدمت فرهنگيان اظهار داشت ها

 اه اعليحضرت همايونی را  عنوان خدايگان شاهنشملت  !!  والد معظم ما و چه عنوانی بر پدر نسبت می دهد کند ، 
همه مردم عکس العمل نشان دهند : ف شديد فرمودند انی و تاسپس از اطالع  ضمن اظهار نگر )فراموش نکرده اند 

) ص(به نظر می رسد آنچه که به اسم آزمون  سيره نبوی : وی ادامه داد .چراکه اين اهانت خيلی عظيمی است 
امروز در نقاط مختلف .است ) ص(صورت گرفت ، استمرار سياست های استکباری  در مقابله با اسالم و پيامبر خدا 

آغاز شده و برای ما روشن است که طراحان اين پرسش ها در پی ) ص(بله با اسالم و پيامبر اعظم ن اين مقاجها
اين اهانت از دانمارک و کشورهای غربی آغاز شد و دامنه آن متاسفانه به . بودند ) ص(موهون نمودن پيامبراسالم  

از دشمنان تعجب » ..«:   اضافه می کنند ل لنکرانیمسئول دفتر حضرت آيت هللا دمحم فاض.(...)کشور مانيز رسيد  
از کسانيکه به دنبال تحقق عدالت هستند ، بايد پرسيد که در ... نيست که آنها به دنبال مقابله با اسالم بوده وهستند 

 ز کتب سننمقابل اين اهانت آشکار  چه تدبيری انديشيده ايد برخی از مسئوالن اين امر به بهانه ای  که اين سئواالت ا
استخراج شده می خواستند صورت مسئله را پاک کنند در حاليکه چگونگی استخراج سئوال وکنارهم قرار ) ص(النبی 

دادن جواب های آميخته به اهانت هرگز در آن کتاب وجود ندارد؛ مردم عزيز ما در اين روزها مکرر أ تماس می گيرند 
ک سال گذشته با هشدار های فراوانی که از سوی حوزه های فانه در يو نظر حضرت والد ما را جويا می شوند ، متاس

علميه و مراجع معظم داده شد و انتظار می رفت که مسئوالن متعهد و دلسوز عکس العمل قابل توجهی را از خود ارائه 
اسفند  ٩ارشنبه ماخذ سايت انتخاب  چه. (بدهند ، اما با تاسف هيچ گونه عکس العمل  روشن و قابل انتظاری نديديم 

١٣٨۵(  
  

اگر خوب  به همين .  اين اظهار نظر ها ، بخشی از  گفته های  آقايان روحانيون ، يا مسئول دفتر حضرات است 
اجم ته« ميت  واليت مطلق فقيه ، تئوری سال حاک٢٨مختصر دقيق بشويد ، به همان تئوری های رايج در طول 

دارد اسالم را نابود بکند ، اين کار کار غربی های اسالم شمن  سعی را مشاهد خواهيد کرد ، که د» فرهنگی دشمن
مردم هشيار باشيد دشمنان اسالم برای نابودی اسالم ناب دمحمی که ما روحانيون شيعه از آن نمايندگی . ستيز است 

 اين قدر م ، هر گزهيچکدا.   سالم است مورد حمله دشمنان قرار گرفته است  اميکنيم ،و ايران اسالمی ام القراء اين
ثار علمی و اند ، بلکه از آ اين ممتحنين ، اين سئوالت را خود شان طرح نکرده: راست بگويند  شهامت ندارند  رک و
 سال ٢٨ ،که در طول  باقر مجلسی در آورده شده  اند از کتاب حليه المتقين شيخ السالم دمحمنبوغ  علمای شيعه  

 چند صد هزاری چاپ و منتشر شده و  در نسخه هایو نظاير آن ن کتابين ملت ايحاکميت جمهوری اسالمی  با پول ا



اين سئواالت .  ، که خود روحانيون اين ها را به عنوان علم در حوزه ها به طلبه ها تدريس می کنندمنتشر می شوند 
يون  به خوبی به مين روحانخود ه.  و يا توپ مرواری  زنده ياد صادق هدايت  در آورده نشده اند  از کتاب حاجی آقا

برخی از «: خود فرزند آيت هللا فاضل لنکرانی به آگاه بودن منابع اين سئواالت  با اين جمله . منابع آنها آگاه هستند  
استخراج شده خواستند ) ص(مسئوالن اين امر به بهانه ای که اين سئواالت از کتب سنن النبی 

ستخراج و سئوال وکنار هم قرار دادن جواب های آميخته ا  چگونگیصورت مسا له را پاک کنند، در حا ليکه
سئوال اين جا است چرا نظام از يک طرف مبلغ و ناشر اين .  اعتراف می کند » .به اهانت در آن کتاب وجود ندارد 

ليغات انديشه های خرافی ، به عنوان دين  مذهب و معنويت است ،و از طرف ديگر کسی اگر انگشت به روی اين  تب
فی ، خالف عقل و منطق بگذارد ، دستگاه پليسی و تفتيش عقايد نظام   ، آنأ سر چماق  ، تهديد  را بيرون می آورد خرا

  و با تحريک توده ساده لوح ملت ، واسالما سرميد هد؟
  

 ، فيزيک دان در جهان علم وانديشه ، وقتی که  دانشمندی ، به عنوان مثال يک .تجارت پرسود و منفعت  دين فروشی 
ا و در آن حد با آن تئوری موافق نباشد ، شما هرگز  يک تئوری فيزيک ارائه بکند ،آگر فيزيک دان ديگری همطراز

مشاهده نخواهيد کرد ،که طرفداران ، يا مخالفان آن تئوری ، برای اثبات يا نفی آن ، به چوب و چماق ، دشنه ، خنجر 
نهايت هر گروهی سعی ميکند در .ن  آن تئوری ، متوسل بشوند و طرفداراو سالح آتشين برای از بين بردن واضع 

در دنيای  دين مداران .  با استدالالت علمی و منطقی  دفاع بکنند  از  نظريه های خود مجالت و کنفرانس های علمی ،
، همان اندازه ،  بفروشند اين چنين نيست ، برای دين مدران ، دين يک کا ال است ، هرقدرآنرا  گرانتر و هرقدر زياد تر

اين اصل ،تنها در انحصار دينمداران مسلمان نيست ، بلکه قانونی است . از سود و بهره بيشتربرخوردار می شوند
جهان شمول ،که تنهادين فروشی با  رقابت های تجاری و جنگهای ناشی از آن  ،برای  دست يابی به بازارهای جديد و 

  .انحصاری  قابل مقايسه است 
  

يک قرن گذشته ، قدرت های بزرگ صنعتی و استعماری ، برای دستيابی و رقابت دربازرگانی جهانی ، دنيا را در طول 
اگر به تاريخ . دو بار به جنگ جهانی کشيدند ،و مليون ها انسان را  در بخش اعظم کره خاکی به خاک و خون کشيدند

.  کاال و کسب سود بيشتر ،در دين فروشی نيز حاکم است نون فروش اديان نيز دقيق   نگاه بکنيد ، می بينيد  همين قا
تا امروز، دين فروشی ، همراه با جنگ های ) ص( از فردای به صليب کشيدن حضرت عيسی ويا رحلت حضرت دمحم 

 و يک لحظه فکر بکنيد از ابتدای مسحيت.خونين مذهبی ، توسط دکانداران کاالی دين و مذهب و فرقه  ادامه دارد  
، چندين مليون انسان بنام خداو دين و مذهب ،فرقه و مکتب ، به فجيع ترين شکلی در دنيا کشته شده اند ؟ اين اسالم 

سئوال پيش می آيد ، نعوذ با خداوند آنقدر بی دست و پا است که برای  تبليغ دين اش ، به فالن شيخ السالم  آيت هللا 
مگر در قران خداوند نفرموده است ، که در دين م احتياج دارد ؟  قف و خاخاو حجت السالم ، پاپ و کاردينال و اس

  باوری اجبار نيست ؟
  

برای دينمدارن  دين يک کاالی تجارتی است ، هر آيت اللهی ، هر پاپی  و اسقفی  ،هر خاخامی  دکان خود را دارد و 
 ،و در صورت امکان  رقبای ی دهد ر ارائه م با مارک تجاری تبليغاتی  انحصاری اش به بازاکاالی خود را ارا ئه

درجهان  اسالم از بطن ايمان  به  خدای .تجاری خود را با انواع حيله و نيرنگ و تهمت سعی ميکند از ميدان بدر کند 
واحد ، پيامبر واحد ، کتاب مقدس واحد توسط دينمداران انحصار طلب  چندين مذهب و فرقه و مکتب زائيده شده اند   

 و هنوز هم متاسفانه    در طول تاريخ اسالم رخ داده اند ونين شيخی حيدری ،نعمتی ، سنی ، شيعیجنگ های خ؟چه 
د ؟ وضع اسفناک ملت مظلوم و ساده انديش عراق ، نمونه تاسف بار سياست دکانداران دين و مذهب است نرخ می ده

جزه  بر مردم ساده در طول تاريخ  قالب  عنوان معاين دين فروشان ،  برای فروش کاالی خود ، چه مهمالتی را  به.
؟  تبليغ  اين خرافات  !!!نکرده اند ؟ چه قدرت های ماوراء طبيعی و معجزه های دروغين برای خود  نسبت نداده اند  

که در . برای ايمان به خدا  و پيامبر و قران نيست ، بلکه  هدف در انقياد گرفتن  يک ملت ، يک قوم و يک قبيله است  
  . يت اين انقياد به بهره کشی از اين انسان های ساده و بی آال يش منتهی می شود نها
  

بنا به آمار  واسناد  موجود ، جمعيت ايران در سال . يک نگاهی به مملکت و ملت بالکشيده خود نظر می اندازيم 
مجموعه قشر روحانی ، همراه درصد  به  مليون نفر ، چند ٣۵از اين .  مليون نفر قيد شده است ٣۵ ، در حدود ١٣۵٧

 سال ٢٨امروز بعد از .  ؟ اين سئوالی است که من راقم اين مقاله بطور دقيق نمی دانمندبا خانواده شان تعلق داشت
 مليون نفر است ،ولی بدنه قشر روحانی ، از طلبه ٧٠حاکميت مطلق روحانيون حکومتی ، جمعيت ايران در حدود 

اين جمعيت  .د  ن مسلمأ به مراتب به تناسب  رشد جمعيت ، رشد نامتعادل دارنواده آنان ،و خا، ها  گرفته تا آيت هللا
حتی رشد بی تناسب آن نسبت به جمعيت کل کشور ،يک جمعيتی است ،که کار توليدی و مفيد اجتماعی  عظيم و

 هستند و وجودشان با اين امور دينیاگر بگوئيم که  روحانيون معلمين . برمبنای مفاهيم اقتصادی انجام نمی دهند 
کل امور . قبول بکنم آنرا ضريب نسبی ، نسبت به کل جمعيت کشور باز هم  الزم است ، من راقم اين سطور نمی توانم 

 رکعت نماز در روز ، يک ماه روزه درسال  ، محاسبه ١٧  نجاست و طهارت واحکام دينی برای يک مسلمان مئومن ،



مجموعه همه . ه در صورت داشتن شرايط الزم وثروت کافی ، يک بار زيارت حج است ، و بالخرخمس و ذکات ساالنه 
اين احکام دينی  را يک مسلمان  می تواند در يک کتاب رساله در چند فصل  بخواند ،و در صورت امکان از آخوند 

مشکل اين . برطرف بکندنی اش را يا يا از طريق مکاتبه با مراکز حوزه های دينی سئواالت دي.محله اش سئوال بکند
جا است که  اوأل چه سازمان هائی آگاهانه ملت ايران خصوصأ زنان و دختران ايران  را عمدأ بيسواد صغير ، محجور  
ناگاه داشته اند ؟چرا  آلمانی مسيحی  به زبان آلمانی ، انگليسی مسيحی به زبان انگليسی ، عرب مسيحی به زبان 

 همه زبان های تمام بشريت را  می ،ارمنی به خدای يکتا عبادت ميکنند و خدای آنها  به زبان عربی ، ارمنی مسيحی
مخلوقات فهمد ولی نعوذ باهللا  خدای مسلمانان فقط به زبان عربی آشنا است ، غير از زبان عربی ، به  زبان های ديگر

ران مجيد را مطالعه بکنيد ، حد اقل در گر شما  ق آگاه نيست ؟ آيا اين خود سئوال برانگيز نيست ؟ در صورتيکه اخود 
 درون قلب شما آگاه است؟ خدائی که از کنه درون  واسرار خداوند از کنه: هر سوره ، چندين بار ، خداوند می فرمايد 

 چرا مسلمانان دنيا ، بانژاد های گوناگون  و.  قلب من آگاه است ، مسلمأ زبان مادری مرا نيز درک ميکنداسرار و
ود عبادت بکنند ؟ برای اينکه در ی مختلف ، نبايد در زبان مادری خود قران  را بخوانند و در زبان مادری خفرهنگ ها

دين فروش می خواهد حتمأ  کاالی خود رابا مارک .  می ميشود  يا کساد ن صورت بخشی از دکان دين فروشان بستهآ 
  .  انحصاری اين مارک را دارند واستفاده تجاری معين و مشخص بفروشند و آنها قرنها است که امتياز

  
آيت هللا خمينی   بعد از پيروزی انقالب .  سال است که روحانيون حکومتی مطلقأ بر ايران حکومت می کنند ٢٨امروز 

آيا  آيت هللا خمينی در طول حيات خود ، تحصيالت  علوم اقتصادی ، . ر دستگاه حکومتی ، قدرت مطلق داشتند ، د
 ديپلماسی  داشتند ، و به زبانهای خارجی آشنا بودند و مجالت مخصوص جهان ،يريت کالن  تاريخ سياسی سياسی ،مد

نکه کل تحصيالت ايشان ، محدود به همان دروس  حوزه  يا ايرا منظم و مرتب مطالعه می کردند ؟ سياست واقتصاد   
حد باقر مجلسی و نظاير اين ها بود ؟ آنچه که از آثار  های علمی رايج درايران يعنی  اصول کافی کلينی ، بحار النوار  م

دهند ، آيت هللا خمينی باقی مانده است ، خصوصأ چون کشف االسرار ، واليت فقيه ،و سخنرانی های ايشان نشان می 
.  که به هيچ يک از علوم ذکر شده در باال که در مدارس علوم سياسی دنيا تدريس می شوند ،  هرگز آشنائی نداشتند

اين جا است که باز  . اين واقعيت مختص آيت هللا خمينی نيست ، بلکه شامل  قريب به اتفاق روحانيون حکومتی است 
 دانش های الزم وضروی برای مديريت  کالن جامعه قشر روحانيون چگونه بدون تحصيل : اين سئوال  پيش می آيد 

ه اين روحانيون ، گويا بعضآ  مدت بيست سال عمر خود را حکومتی ،مملکت وجامعه  را اداره می کنند؟چگونه است ک
ی ،  علومی چون اقتصاد ملبه صرف آموختن ، احکام طهارت ، نجاست ، حالل وحرام ميکنند ، آيا مديريت کالن ، 

سياست دفاعی مملکت ، ديپلماسی جهانی  به اندازه نماز ميت و سجده سهو، برای کسی که خود را رهبر سياسی ملت 
  ملکت  تحميل و کرده و يا قبوالنده است ،  اهميت ندارند ؟ و م

  
  

  دين فروشی سکه رايج برای امرار معاش و کسب مقام وثروت 
  

صانعی آشنائی دارند ، می دانند که تا سال گذشته ، همين  شخص ، بطور  آيت هللا يوسف  حضرت کسانيکه با سايت
 هزارتوما ن ، همراه  با شماره  ٩٠ومان ، قيمت يک ماه روزه را  هزارت١٢٠ قيمت يکسال نماز را روشن وآشکار ،

 روزی که   از. ، مثل يک شرکت بازرگانی منتشر کرده بودايران متعد د حساب بانکی خود را در شهرهای مختلف 
 انتقاد کردم م ا را با استناد به سايت ايشان در مقاله نماز و روزه فروشی آيت هللا صانعی را صاحب اين قلم  ،همين عمل

آيت   ازمن.البته اين  کاال ها رامی فروشند . ، اگهی بازرگانی و ارائه کاالی نمازو روضه را از سايت خود برداشته اند 
 نماز می خوانيد و روزه ميگيريد ؟ ی توانيد نمازو روزه را بفروشيد؟ آيابجای شخص خريدار میهللا می پرسم  چگونه

دگان  شخص متوفی نمازو روزه می خرند ، که آن شخص به بهشت برود ؟ مگر نعوذ با يا کسی فوت کرده و بازمان
 بزرگ و د ، پس حتمأ دزد ان  پول می توان خريخداوند دکان دين فروشی باز کرده است؟ اگر دين وايمان را با

  در يک ماه پنجاه نفر بعالوه فرض بکنيم. قاچاقچيان مواد مخدرو کاالهای مصرفی مردم ،  جايشان در بهشت است 
آيا  يکسال که . برای آيت هللا صانعی مشتری پيدا شد و هر پنجاه نفر ، هرکدام يک ماه روزه و يک سال نماز خريدند 

 ماه بقيه را کی آيت هللا صانعی  روزه طرف را خواهد گرفت ؟ آيا خود آيت هللا  روزه ٣٨ آن  ماه نيست ،١٢بيش از 
 بعدأ اين  می خوانند ، يا اينکه ايشان بمانند  بازرگانان معروف وارد کننده دست اول هستند ،می گيرند و نماز ها را

 حقيقتأ من به عنوان يک پژوهشگر ، فلسفه  اشخاص ديگر می فروشند ؟ به  در صدی سودروزه هاو نماز ها را با 
که پاپ ها،  ملت و حتی شاهان را  در در دين مسحيت ، آن موقع . خريد و فروش روزه ونماز را در اسالم نمی دانم

به پادشاهان و عمق حماقت نگاه داشته بودند ، مثل شرکت های بنگاه های معامالتی امالک ، بهشت را از روی نقشه 
در آن دنيا  در جهنم اين دنيا رنج می کشيدند و هم ر فقرا چون  ثروتی نداشتند ، هم مسلمأ فقي! وختند اشراف می فر
    . پاپ ها جای نداشتند  پيش فروشی جائی دربهشت

  



و بهره و  رابطه سنتی بازاريان  ايران با نهاد  روحانيت و آخونديسم درست بر رابطه  تبادل بازرگانی و داد و ستد
آن بخش از بازاريان گرانفروش و سود جو ، وقتی که ،کاالهای با مرغوبيت کم ،و درعين حال  .گزار است برسود 

ه تاراج می برند ،  در آمد حاصل از کار ملت را بدون کوچکترين ناراحتی وجدانی بلت می فروشند و  گران ، را به م
 وارد صحنه می شوند و با دريافت سهمی  ، ن مال حرامگا دن کنوحانيون هستند ،که به عنوان پاک ين ردر اين ميان  ا 

من از اين حضرات و .حالل و پاک می کنند اهر  به ظاز در آمد حرام آن تاجر ، باقی مانده در آمد آن شخص را 
   دين فروشی نيست ، پس چيست ؟ ر فروختن نمازو روزه خوانندگان می پرسم اگ

  
  نه آنان در جوامع مسيحی کشيشان کارگر و نقش مثبت و مقام محترما

. م و با اهميت است در تاريخ جنبش های کارگری اروپا ، نقش  سوسياليست ها و خصوصأ مارکسيست ها ، بسيار  مه
در اين بخش از تاريخ اروپا ، مبارزان سياسی  برای اجرای عدالت اجتماعی ، نهاد کليسا را به عنوان قدرت بازدارنده 

اگرچه خود رهبران جنبشهای کارگری و .ر پادشاهان و سرمايه داران می ناميدندجنبش سوسياليستی و طرفدا
ت  بودند وشخصيت و پيام  حضرت  عيسی را به عنوان يک شخصيسوسياليستی  در فرهنگ مسحيت بزرگ شده

ی امام همانطوريکه بخشی از ايرانيان شيعه مذهب وحتی مارکسيست ، حضرت عل( انقالبی و عدالتخواه می دانستند ، 
 نگاه کنيد به دفاعيات  زنده ياد خسرو گلسرخی درظلم گاه  نظام.اول شيعه يان را امام عدالتخواه می شناسند

اين بينش و . ولی نهاد کليسا و روحانيت حاکم و متحد قدرت های حاکم را يک نهاد ارتجاعی می دانستند  ) شاهنشاهی 
اما  يک . از مذهب ، فروکش کرد ورهای اروپائی  با  جدائی سياست ،بات متعدد در کشکشيش ستيزی ،بالخره  با انقال

می گفتند و هنوز هم در اروپا در بطن کليسا ی ) پيشرو( دنگاربخش از  روحانيون مسيحی ، که اغلب  به آنها آو
شيشان  کی مسحيت وجود دارند ، اين خط مشخص و در عين حال  انقالبی را پيش گرفتند ، که به دوران دين فروش

بعد را انتخاب کرده و  مفيد اجتماعی پايان بدهند ،و هر کشيشی  بايد برای امرار معاش شخصی  خود ، شغل و حرفه 
.  کار خود تامين بکند  ناشی از دست مزد از گذراندن  دوره های کار آموزی الزم ، ، هزينه زندگی خود را از طريق

، و بعداز پايان کار روزانه خود ، به تبليغ دين و پخش پيام حضرت اين کشيشان ، به کشيشان کارگر معروف هستند 
ی آن بخش از شهروندان که باور های دينی ندارند ، از حرمت اين کشيشان در بين مردم ، حت.مسيح می پردازند 

ش نيست  دين و مذهب برای آنها وسيله امرار معاآنها دين فروش نيستند ،برای اينکه . برخوردار هستند و صی مخص
 مسلمان ایآيا  چنين جنبش  ايمانی وفکری ، در بين آخوند ه. قلب و ايمان آنها  هستند دين و مذهب آنان  پيام ، بلکه

   وطن ما ايران امکان پذير نيست ؟و شيعه مذهب حکومتی 
  

ند و يا مراسم عاشورا برگزار  آيا ايرانيان برای اين انقالب کرده بودند که بتوانند آزادانه نماز بخوانند ، ويا به حج برو
الی رتبه ، از بودجه های کالن بکنند؟ در زمان نظام پهلوی نه تنها اين مراسم آزاد بود ، بلکه بخشی از روحانيون ع

و  وقدرت های استعمار گر بيگانه بود ،که  در نهايت به نفع استبداد دمحم رضاشاهی. نخست وزيری استفاده می کردند
ملت ايران ، برای اجرای عدالت ،و حاکميت ملی .  باور های خرافی و وعده بهشت سرگرم نگاه دارندملت را با انواع 

اگر انقالب مال خور شد ، دردرجه اول بخاطر عدم آشنائی و . ز رای آزاد ملی  انقالب کرده بودند،  دولت برخاسته ا
اولين . گلو در خرافات و جهالت غوطه ور بودند آگاهی بخشی از اين  روشنفکران ايرانی بود ،که خود اين حضرات تا 

 ، آقای ابوا لحسن بنی صدر بود ،و حزب توده ندت رسانيد و ايشان را امام خوامی خمينی را  به مقام امااکسی که آق
و آخر امام هم چه . در خدمت مسکو ، چه امام امام ميکرد ) زرشک (ايران ، اين حزب طراز نوين مارکسيسم لنينيسم

  .کرد ويک نسل از نيرو های چب ايران را همين حزب به مسلخ آخونديسم فرستاد » رفقا «ری ازتشک
  

                     ************************                               
  

  پليسی  - نظامی- بودجه های عظيم دولت و در آمدهای  کالن  اوقاف برای تغذيه بدنه سازمان سياسی
  يسم حاکم آخوند

  
هيم ديد ، که  خوای اگر اقتصاد  ايران را از بدو تشکيل و حاکميت جمهوری اسالمی  تجزيه و تحليل بکنيم ، به آسان

 انگلی تبديل کرده  اقتصاد ايران را به يک اقتصا د  مصرفی وی  اين نظام ،ست های غلط و بی برنامه  اقتصا دسيا
صل از نفت را کنار بگذاريم ، می بينيم  سهم واردات ، خصوصأ واردات کاالهای در اين اقتصاد ، اگر در آمد حا. است 

ران  بيمار ايبه عبارت ديگر ، اقتصاد . ب ميکند حاصل از نفت را بخود جذمصرفی و غذائی ، بخش مهم  در آمد 
به تاراج گذاشته و از پدر را از مندی است که فرزندان نااليق اش ، ثروت به ارث مانده بمانند  وارث يک پدر ثروت

د  نسا عمدأ بکار نمی بر شعور اقتصادی خود را  چه بن ااين فرزند . د ن را می چرخانان طريق آن  زندگی روزانه اش
د نجاد کار مفيد اجتماعی و سود  حاصل از آن را بکار اندازيتا سرمايه باقی مانده از پدر را در کارهای توليدی ، برای ا

 اين اقتصاد  مريض ، يک دولت با حجم بسيار سنگين ، خصوصأ سازمانهای   مذهبی سياسی ، بعالوه  بر بدنه. 



شيره اين اقتصاد مريض را تا  ، چسبيده است ،که بنام کارمندان دولت ، نهاد های مذهبی  و فرهنگی   پليسی نظامی
  . دنآخرين قطره می مک

  
از بدو استقرار جمهوری اسالمی ،  حجاب  . ر اينجا می آوريم به عنوان نمونه چند مثال  بسيار روشن و آشکار را د

  ايع نساجی ، صنايع بسيار پيچيدهصن.  دوبرابر شده است بعالوه  جمعيت ايران در طول  اين مدت . اجباری است
م برنامه است ،  بخاطر عد با وجود اين نظامی که حجاب را اجباری کرده. احتاج به زيربنای  کادرعلمی چندانی ندارند 

 ريزی های علمی ، در حاليکه صنايع نساجی ايران در حال ورشکستگی است ، پارچه چادرشبی ، از ژاپن و کره
درد آور است در کره جنوبی  حجاب اجباری نيست ،  .  قاچاق وارد ايران  اسالمی می شود يا و جنوبی  بطور رسمی

  !!!.همين کشور به ايران ، حجاب اسالمی صادر می کند 
  
  

  وابستگی غذائی ايران به واردات خارجی 
  

کشوری که مايحتاج غذائی :  می گويد  اصل شجويان  درس می دهند ،اين به دان که اصلی است که در علوم سياسی ،
اگر  شما به سايت سازمان جهانی خوار . خود را  نمی تواند توليد بکند ، صحبت استقالل اين کشور ، حرف مفت است 

، ن  ترکيه و پاکستان ، را مقايسه بکنيم توليد ساالنه گندم را  در سه کشورايرا) FAO-www.org(کنيد بار نگاه ب
 مليون تن  گندم توليد کرده اند ، ١٩ مليون تن ، کشور پاکستان  ٢٠ بيش از ٢٠٠۵ کشور ترکيه در سال ،می بينيم 

 ٢٠٠۶ در سال ليون تن در سال نبود و توليد گندم  م١٢در صورتيکه باالترين رقم توليد گندم ايران  هرگز بيش از 
رت ديگر، چنان سياست کشاورزی در ايران جمهوری به عبا  .  مليون تن درسال  را داشت ٩يونی   يعنی افت سه مل

ايران  بازهم  وسعت ی اسالمی حاکم است که در کشوری  به وسعت ايران    که مسلمأ  با در نظر گرفتن مناطق کوير
 د ، اما  بخاطر اقتصاد انگلی  حاکم در ايران ،ن وجود دار توليد مواد غذائی الزم ، مناطق مستعد  کشاورزی رایکافی ب

کشاورزان هروز دهات  خود را ترک ميکنند ،و به صورت  حاشيه نشينی در  اطراف شهرهای بزرگ ، تبديل به 
  . مصرف کننده  می شوند 

  
 تعداد جمعيت روحانی ،  طلبه ، معمم ، مداح ، حجت السالم ، آيت هللا ، سازمان  اگر اين باربه رشد کمی ،  از لحاظ
 حزب هللا ،  سازمان های منکرات ، لباش شخصی های اسالمی ، خبرچين های های وابسته به روحانيت ، چون 

 دانشگاه های الزهرا و سازمانی ، نهاد ها و دفاتر آيت هللا ها در شهر هاو وشهرستان هاو دهات و قصبات ، و مختلف
 را کأل  و شهر های بزرگ ی  دينی قم و مشهد عالمه طباطبائی ، شهيد بهشتی  ، حوزه هاالصادق ،، الباقر ،الجواد ، 

 عقلی و منطقی  اين نهاد های به ظاهر مذهبی  برای تبليغ دين و  قبول حساب بکنيم ، می بينيم يک  رشد  غير قابل
های  توليدی  کارقوه استعداد ل حقيقت از انسان های ايکه بالسالمی رشد کرده اند ،که در هدايت ملت  به ارزش های ا

 نظام جمهوری اسالمی گندم نان  صرف کننده تبديل شده اند که حتی  ، به انسان های وابسته و مو ايجاد  ثروت دارند 
ظامی که گندم نان خالی  رابا اين سرزمين های ن.، اما به ملت وعده بهشت می دهد .خالی ملت را نمی تواند توليد بکند 

بکند ،کدام آدم صاحب شعور وعقل  است که وسيع و تکنولوژی  پيشرفته در بخش کشاورزی  را نمی تواند تامين 
   وعده های بهشتی اين حضرات را قبول بکند ؟

  
  !اگر حکمت ومنطق عقلی در ايران امروز حاکم بود 

يون  چه در گذشته و چه امروز ، دقيق بشويم ، خواهيم ديد که قريب به اتفاق آنها ، اگر به جايگاه اجتماعی روحان
 مورد توجه قرار نمی ازآنجائيکه  دهات و روستا های ايران ،در نظام استبداد سلطنتی ،. د روستا زادگان  ايرانی هستن

انگاه ، مدارس مدرن ، با محتوی درسی با  اين  دهات از آثار تمدن جديد ، آب سالم ، برق ، در م ،و اغلب  اند گرفت
تائی ايرانی را  به اراده مالک وارباب  ،و سرنوشت مليونها روسندانديشه های مترقی ، در اين دهات وجود نداشت
و اصالحات بنيادی ، در روستا ها  بعمل نمی آمد ، مسلمأ بخشی از  سپرده بودند ،و هيچ برنامه ای برای  يک تحول

مدی تامين ائی ، توسط  مالهای ده ، به  حوزه های دينی کشيده می شدند ، که تا از اين طريق ،  هم در آفرزندان روست
خود روحانيون حکومتی  امروز در .و هم از کار های سخت کشاورزی  دور بمانند ،  باشند  شده ای داشتهو تضمين

چنين فقر مطلق . تفسير توضيح و تشريح ميکنند ايران اغلب در سايت های خود  اين دوران فقر خانواده خود را به 
و طمع  ن حرص است ،که امروز  هميايجاد کردهدر يک دوره از نوجوا نی  آنها ، يک نوع عقده های روحی و روانی 

  .شانه اين  عقده های روحی شکل گرفته در زمان فقر مطلق آنان است وزی  بخشی از روحانيون حکومتی  نثروت اند
  

چون همان طوريکه بارها و بارها در نوشته .   بخاطر ازبين رفتن  دين و مذهب نيست انيون حکومتی  نگرانی روح
و متافيزيکی خود را به هر  اره کردم ، ايرانيان هم مثل تمام ملل دنيا و جوامع بشری ، باورهای دينیخود به آن اش

 های باد ز دست دادن اين  جاه و مقام و ثروت نگرانی  روحانيون حکومتی ، ا. خواهند داشت  ، اسم و به هرنام 



اگر در ادبيات سياسی .رت آن بسر می بردند  است ، که سالها دروان فقرو مسکنت ، در حس حکومتی و قدرتآورده 
و اقتصادی آنها می شود ،  اگر جنبه های  بزرگ نمائی آنها را  ايران امروز ، صحبت از آقا زاده ها و قدرت های مالی

 روحانيون صاد انگلی ايران امروز  هستند ،که در حقيقت ت اقت حقيق از ، نشانه ای بگذاريم ، با وجود اينکنار 
  .  ..، بر ايران امروز حاکم است ی  معمار اين ساختمان نکبت و بدبختی ملت هستند حکومت

  
 در دسترس  افکار »سم حکومتی آخوندي «از آناجائيکه آمار دقيق  اين سازمان عظيم سياسی ،نظامی ، پليسی ، دينی

 شهر های بزرگ ، خصوصأ قم و آيت هللا ، درد عمومی نيست ، با در نظر گرفتن حوزه های دينی ،و کالس های متعد 
 مشهد ، سازمان های حزب هللا ،  و منکرات ، لباس شخصی هاو  ودانشگاه های مذهبی ،چون الباقر والصادق ،

هزار نفر  و چه بسا بيشتر  ، ۵٠٠ر مجموع شايد بيش از و شهيد بهشتی ، د بائی طباطه الزهراو  عالمعالجواد و
ينه های بسيار سنگين ، وسرمايه گذاری غير توليدی از بدنه اقتصاد بيمار  ايران نيروهای انسانی هستند ، که با هز

  .تغذيه ميکنند 
  

باوجود   داشتن  کشاورزی سنتی ، » انقالب سفيد « يا  به اسم ديگر  » ! انقالب کذائی شاه و مردم« ايران تا قبل از 
و عملی ،  نه تنها ساختار  داشتن برنامه های علمیبخاطر ن» انقالب  « اين. از خود کفائی عذائی برخوردار بود 

نداشتن درآمد کافی ، مجبور به ترک روستا ها  کشاورزی سنتی ايران را از بين برد ،بلکه روستائيان را  به خاطر 
و حلبی آباد ها ، يکی از  معيارهای  عقب  کم بی رويه جمعيت ،در شهرهای بزرگ ، و ظهور حاشيه نشينیاتر.  دکر
پايتخت های چند مليونی در آمريکای التين ،  در خاورميانه ، . دگی و حاکميت نظام استبدادی  در جهان سوم است مان

ران ساکن در حاشيه اين شهر ها ،ورشد  اقتصاد انگلی در اين چون تهران  ،و قاهره  ، بدون خدمات الزم ،و خيل بيکا
   . ای فاسد و خود کامه هستند اين نظام هپايتخت ها  ،  خود نشانه  بی برنامگی  

  
بنا به گفته خود  مسئولين .  هزار می نوشتند ۶٠ روستا های ايران را درنشريات  سال های گذشته  در حدود د تعدا

ن به عبارت ديگر آ.   لی شده  اند زماندگان اهالی اين  روستا ها ، امروز دهات ايران از سکنه خامملکتی و حتی   و با
ظيم توليدی ، به حال خود رها شده ، و مسئولين دولتی   برای تامين  گندم نان  خالی ملت ، محتاج به سرمايه های ع

و  مذهبی– مطلقه فقيه ، بدنه سازمان سياسی  سال حاکميت واليت28اما در مقابل در طول .  گندم خارجی هستند 
است ، که امکان هر گونه  آنچنان رشد کردهو مصرف کننده ،   آخونديسم  طفيلیپليسی ،يا به عبارت ديگر - نظامی

  . اقتصاد توليدی سالم  را غير ممکن کرده است يک  اصالحات ساختاری اقتصداد انگلی ايران را به طرف
  

هيت حاکمه  نشانه ای از خرد گرائی ،و حکمت بود ، مسئولين  بجای آنکه  ايران را از لحاظ اگر در ذات وماهيت ، 
 به عنوان مبلغ به خارج صادر  ،و حتی بخشی از آنها را لسالم ،و آيت هللا به حد  اشباع  برسانندتوليد آخوند ، حجت ا

ند ، تا ددن ،  به طرف حوزه های دينی هجوم ميآوربرای  آخوند ش ، می توانستند ، اين جوانان  روستائی را که بکنند 
 ، اينبار  حد اقل ، نصف حوزه های دينی را تبديل ، در نهايت ، در لباس روحانيت به قشر مصرف کننده  تبديل بشوند

به مدارس حرفه ای در رشته های کشاورزی،و مکانيک ماشين آالت  کشاورزی ،و صنايع  تبديلی محصوالت 
بجای آنکه عمرو جوانی شان را  برای ديل ميکردند ، واين روستا زادگان اورده های غذائی  تبکشاورزی ،و فر

صرف بکنند ،  به آموختن ) نمونه آنها را در سئواالت آزمونی  استان تهران ديديم ( ات ،کهآموختن يک مشت خراف
. و توليده کننده می شدند حرفه مفيد سال ، تبيل به انسان های  صاحب 5کشاورزی مدرن  صرف می کردند ،و در طول 

  اجاره ميکرد ،و درضمن با کمک های  سال ، به اين جوانان٩٩و دولت اين روستا های خالی از سکنه را ،  به مدت 
 با لی  تناوبی ،  اين جوانان را   نهو  صنايع غذائی ، و آموزش های تکمي ونی های کشاورزیا مالی ،و تشکيل  تع

  اين نوع برنامه ، روستا ها را آباد می کرد  و ارائه خدمات و نمونه های موفقو تبليغ ريق تشويقزور ، بلکه از ط
و توليد کنندگان  مواد غذائی تبديل می  و مصرفی بيرون می کشيد و به کشاوزان ا از دايره زندگی طفيلی،و اين قشر ر

  .نمود 
  

است ، که مسئولين    جمهوری اسالمی ، علنأ مشاهده شده سال حاکميت 28اما ٌ از آنجائيکه متاسفانه ، در طول 
اجماع  بوده ،ومتاسفانه اين سياست ايران برباد ده ، حکومتی ، از  چيزی که نفرت دارند ، حاکميت عقل وشعور  

 انتخاب باتمام شدت و حدت ادامه دارد ، اين مقاله را با چند بيت از  موالنا در رابطه با گمراهی مسئولين مملکتی ، در
 ،که د  ايرانيان حتمأ می دانن. مک می گيرم راه حکمت و دفع نکبت ،ازمعروف ترين عارف ادبيات و فرنگ ايرانی ک

 کهدر اوج تبليغات خرافی و حاکميت  شيخ السالم ها در پايان دوره عهد صفويه ، روحانيون درباری فتوی داده بودند ،
مبلغ من راقم اين سطور ،نه . تی با انبر مثنوی را جابجا ميکردند مثنوی مولوی نجس است  ،و بعضی از آنها ح

 در اين اثر وزين فلسفی وادبی ، يک خرد بس  بيکران  عميق مردمی  هستم ، اما می دانم ،عرفان و نه صوفی گری 
 ميکند و صاحب روان  نفوذدل وجود دارد ،که حتی تا عمق مغز و منطق انسان های بی مدعا و در عين حال بيدار

. ه بوددر ايران امروز شبيه داستان آن مردی است که سوراخ دعا را گم کردحکومتی ميت مطلق روحانيون کآينده حا.



  است ، الزم می دانم ، برای طرواتدولتی و رسمی  فرهنگ غالب  فرهنگ ،در وچون امروز  فرهنگ دعا خواندن 
نوی مولوی برويم ،که شرح حال کسانی است ،که ثبا هم به م ، دبی بعضی از روحانيون حکومتی  ا وياد آوری ذهن 

  . حکمت با نکبت ، دچار اشتباه شده اندهدر انتخاب را
  

 ******************  
  

  آن يکی در وقت استنجا بگفت 
  که مرا با بوی جنت دار جفت 

  گفت شخص ، خوب ورد آورده ای  
  ليک سوراخ دعا گم کرده ای 

  ود چون اين دعا چون ورد بينی ب
  ورد بينی را تو آوردی به کون

  رايحه جنٌت زبينی يافت حر
  رايحه جنت کی آيد از دبر

  ابلهان ای تواضع برده پيش 
  وی تکبر برده تو پيش شهان 

  آن تکبر بر خسان خوبست چست 
  هين مرو معکوس عکسش بند تست 

  از پی سوراخ بينی رست گل
  بو وظيفه ً بينی آمد ای عتل 

  امست ای دلير بوی گل بهرمش
  جای آن بو نيست اين سوراخ زير 

   کی از اينجا بوی خلد آيد ترا ؟ 
  بو زموضع جو اگر بايد ترا 

  مچنين حب الوطن باشد درست ه
  . تو وطن بشناس ای خواجه نخست 

  
اح در آنصورت ، آيت هللا مصب.  می شناختند و هم حب وطن داشتندرا وطن ارزش هم ، ای کاش  روحانيون حکومتی

ادامه ( ...» !!!. وطن پرستی عين گاو پرستی است«  :ند نمی گفتاز ميکرفن رسمی جمهوری جمکران  يزدی علنأ
  )رد دا
  
  

   ٢٠٠٧ مارس ٩پاريس   –دکتر در جامعه شناسی سياسی .  کاظم رنجبر : به قلم
  .ستانويسنده و نام سايت، بالمانع و يا به اختصار ، با ذکر نام  اقتباس بطور کامل -
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