
 

 1     اخالقي در جمهوري اسالمي–نگاهي به بحران فرهنگي 

 :پيشگفتار
بنا بداليلی که بازگويي آنها نه در حوصله اين يادداشت کوتاه و نه من , حدود ده سال قبل اين مطلب تهيه شد زمانی      

صدها هزار , کودکان خياباني , شايد اگر روزي قصد بازنويسي آن را داشته باشم . ماند در کشوي ميز تحرير من , است 
روش دختران جوان به اميرنشين های ف, م و بي سرپرست قاچاق اعضای بدن کودکان محرو, ر سطح تهران دختر خياباني د

 در خارج از شان فرار و خروج از کشور بيش از نيمی از متخصصين و تحصيلکردگان کشور و ماوا گزيدن ,حوزه خليج فارس
؛ و درگير مي بايست به آن مي افزودم هها و صدها موردي را که مردم ايران بطور روزمره شاهدند و با آنان  د... و ايران
 تا زمانی که جمهوری اسالمی به حيات خود ادامه مي دهد اين سياهه , تجربه بيست و سه سال حکومت اثبات نموده البته

 ي فرهنگ و انديشهپايه ها تا زمانی که  از آنجا که. اميدی به بازايستادن اين روند نيست رو به افزايش خواهد رفت و
ادعاي من  ؛قادر به طرحی نو ريختن نخواهيم بود , باشيم داد نمورد بررسي و نگرش قرار  را جمهوری اسالمی و مستبدين

 بمثابه کوششي  تنهانيزو اين نوشته را  , ته و ندارمپرداختن به تمامی گوشه هاي فرهنگ و انديشه مستبدين حاکم را نداش
    ناچيز در اين راستا مي توان پنداشت
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  اخالقي در جمهوري اسالمي–نگاهي به بحران فرهنگي 
 

 طبعا مي بايست آن را در كليتي همه جانبه مـورد  ؛ از رژيمي نابهنگام، غير تاريخي و ارتجاعي است           آن زمان كه سخن   
. رژيمي كه معيارها، ارزشها و در يك كالم فرهنـگ خـاص خـود را داراسـت           . بررسي قرار داد و در معرض ديد گذاشت       

 به سده هاي پيشين تعلق دارند؛ و آنها را ؛ارزشها، معيارها و فرهنگي كه همانند خود او غير تاريخي، نابهنگام و ارتجاعي اند     
جمهوري اسالمي يكي از معدود نمونه هـاي ايـن       . با جهان كنوني ، معيارها و ارزشهاي متداول انساني سر سازگاري نيست           

اين رژيم حامل تمامي معيارها و ارزشهاي ارتجاعي و قرون وسطائي اسـت كـه در   )1(. مورد در شرايط كنوني جهان است     
دهه پاياني قرن بيستم، در عصر ظهور و گسترش خيره كننده تكنولوژي پا به عرصه حيات گذاشته، بناچار با جهان كنوني نا 

قض و تضـاد اسـتوار اسـت، تضـاد و     پايه و علت وجودي اش بـر تنـا      .  ناهمخواني در تاروپود آن هويداست      ؛ سازگار است 
تناقضهايي كـه نـه   ! تناقضي كه بنوبه خود آفريننده بحران هايي جديد ترند، و هر بحران زمينه اي است بر تناقضي جديد               

اين مدار بسته تا زمان حيات   . برخاسته از واقعيت وجودي جهان كنوني، بلكه حاصل موجوديت اين موجود پر تناقض است             
ن به گردش عبث خود ادامه خواهد داد، و تنها نابودي اين رژيم باعث كاهش بحرانها و تخفيف تناقضـات      اين رژيم همچنا  

 . خواهد بود
از آنجـا كـه   .      جمهوري اسالمي با دستگاه فكري اي متعلق به قرون وسطا ، قادر به درك و تبيين جهان كنوني نيسـت             

ـ وشد با توسل به خشونت و سركوب جهـان واقعـي را   صاحب معيارهايي جزمي و غير قابل تغيير است، مي ك     ا معيارهـا و  ب
 به تحميل ارزشهاي عقب افتاده خود مي پردازد، و آنجـا كـه بـا مقاومـت و عـدم         ؛ارزشهاي خود هماهنگ و دمساز نمايد     

ي افكنـد،  پذيرش امروزيان روبرو مي شود، سركوبگرانه ترين و خشن ترين شيوه هاي ممكن را بكار مي بندد، به زنـدان مـ   
اما واقعيت زمان و تـاريخ  . شكنجه مي كند، دسته دسته به جوخه هاي اعدام مي سپارد، گروگان مي گيرد و تهديد مي كند 

 . د آمدهعقربه هاي ساعت هرگز در جهت خالف به حركت نخوا. زمان رو به عقب باز نخواهد گشت. چيز ديگري است
آنكه بكوشد مانعي بر . را پشت سر گذاشته، و بازگشت بدانسو ناممكن است            جهان كنوني به بهايي سنگين قرون وسطا        

 . اين سير پيشرونده باشد، سرنوشتي جز له شدن زير چرخهاي سنگين آن به نصيب نخواهد برد



 

 2     اخالقي در جمهوري اسالمي–نگاهي به بحران فرهنگي 

 سال خشونت ، فشار و سركوب براي تحميل عقب افتاده ترين معيارها و ارزشهاي اجتماعي ، بـراي تغييـر روال   14     اما  
 اخالقي –عادي زندگي به مسير دلخواه و مطابقت بخشيدن آن با فرهنگي قرون وسطايي، در پيامد خود به بحران فرهنگي              

امروزه مي توان گوشه هايي از اين بحران را در البالي گزارشات روزنامه ها و مجالت ايران و يـا برخـي      . منجر خواهد شد  
رسام آور قربانيان اعتياد، قاچاق مواد مخدر، فحشاء و بيماريهاي اجتمـاعي  رقم س. گزارشات مربوط به ايران به وضوح ديد     

. . چون دزدي، جنايت، رشوه خواري و از اين رهگذر هرچه كمرنگ تر شدن ارزشهاي انساني در روابط فردي و اجتماعي و 
ت نگاهي به دستگاه فكري براي درك روشنتر اين موضوع بهتر اس.  از شدت و عمق بحران مورد گفتگو دارد    حکايتهمه  . 

 .، معيار و ارزشهاي اين نگرش و پيامدهاي اجتماعي حكومتي صاحب اين نوع انديشگي داشته باشيم

 جايگاه فرد در اين دستگاه فكري
 

در اين انديشه افراد انساني، نه بمثابه واحدهاي . تشكيل مي دهد» واليت فقيه«     هسته اصلي اين دستگاه فكري را تئوري 
 مورد  كه وظيفه آنها اطاعت از فقيه و پيشبرد اميال و مطالبات اوست، وسايل و ابزاري    حب حقوق و انديشه، بلكه بمثابه       صا

 ، از  اندفرمان و حرف شنوانسان و گروه اجتماعي تا زماني كه مفيد فايده اند، تا زماني كه گوش به      . توجه قرار مي گيرند   
در .   انـداخت شـان بدور كااليي مستعمل  ، مي توان مانندنهره برداري كامل قرار گرفتپس از مورد ب  .ندحقوقي برخوردار

 .انديشيدن مختص مجتهد است، و نقش توده مردم تقليد و اطاعت است  اين دستگاه فكري ،
 كيهـان  -امام جمعـه اهـواز    ( » .آنچه فقيه مي گويد هم بر مقلدين و هم بر غير مقلدين واجب االطاعه است           « 
5/11/1366( 

 سال قبـل از  9خميني .  هستند كه توسط چوپاني هدايت مي شوند»صغاري« در اين نوع انديشه مردم گوسفندان و يا              
موضـوع واليـت فقيـه از امـور     « :  در دروس منتشره خود در حوزه علميه نجف در اين زمينه مي گفت             1357قيام بهمن   

 ».قيم ملت با قيم صغار هيچ فرقي ندارد. مانند قيم براي صغار. داعتباري عقاليي است و واقعيتي جز جعل ندار
     اما اين نوع تفكر اعتقادي تا زماني كه مادي نشده بود و تنها در مرحله مباحثي در حوزه ها طرح بود، پيامـدي بـدنبال         

ند ، طبعا عـوارض و مسـائل   تنها زماني كه اين مباحث از حوزه تجريد خارج شده و تبديل به قوانين اجتماعي شد           . نداشت
در مرحله اجرائي ، متوليان رژيم بالطبع مي بايست اين مباحث را تئوريزه و سپس اجرايي . خاص خود را نيز بهمراه آوردند  

اين مباحث را نمي . اما تئوريزه كردن مباحث حوزه اي تنها از طريق توسل به همان استدالالت و علوم ميسر است . نمايند 
نيز كسي جز آخوندها و علمـاي  » دروس«دانشمندان و محققين اين نوع      . وم اجتماعي امروزه توضيح و آشتي داد      توان با عل  

) 2( مجله نشر دانش، نشريه مركز دانشگاهي ، وابسته به ستاد انقالب فرهنگـي    1361در سال   . حوزوي نمي توانند باشند     
 :ران ، به اين مهم همت گماشت  ارديبهشت خود توسط يكي از اين متفك–در شماره فروردين 

و اما واليت تشريعي عبارت است از حق تصرف در امور و شئون ديگران، يا به وضـع قـوانين كلـي، و يـا بـه               « 
. داوري و رفع خصومت، و يا به حكومت و رياست دنيوي ، و يا به تصرف در اموال و انفس و يا به نحوي ديگر              

 . . 
 .واليت تشريعي بر پنج قسم است

 . . . افتاء ، يعني حجيت و قابل استناد بودن فقيه بر مقلدانش  )1
 .قضاء ، يعني حجيت و نفوذ داوري بين دو طرفي كه با هم در نزاعي درگيرند )2
حكومت و رياست در امور دنيوي ميان مردم، و بـه عبـارت ديگـر دخالـت در امـور سياسـي، اجتمـاعي،                          )3

 ماليات، فرهنگ، آموزش و پـرورش، تجـارت، صـنعت،          اقتصادي و ساير شئون مردم از قبيل جنگ، صلح،        
 . . . كشاورزي، بهداشت و غيره 

تصرف در اموال و انفس مردم، يعني الزام مردم به پرداخت مالي از قبيل زكوه و ساير وجوه شـرعيه و يـا               )4
 .اموال ديگر، و يا الزام آنان به اين كه خود را در معرض مرگ قرار دهند
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 ل آوردن آب و غذا، درست كردن ساختمان، دوختن لباس و غيرذلكدستورات شخصي، از قبي )5
 .فقيه كيست . . . 

فقه در اصطالح آگاهي از احكام و مسائل شرعي از روي ادلـه مناسـب   . . . فقيه يعني كسي كه داراي فقه است     
 پس از بيان مقدمه . . .كسي كه بتواند بوسيله اين ادله به حكم شرعي برسد فقيه ناميده مي شود      . . . آن است   

. . فوق در اين است كه فقيه به معناي باال در كداميك از اقسام گذشته واليت دارد و در كداميك واليت ندارد      
 . 

نرسـيده  كسي كه خود به درجه اجتهـاد  . اما قسم اول واليت ، يعني افتاء، اين واليت يقينا براي فقيه ثابت است         
يا احيانا داراي معلومات زياد باشد ولي به درجه اجتهـاد نرسـيده باشـد،    است، اعم از آنكه عامي محض باشد و   

فتواي فقيه بر او حجت و قابل استناد است، و اين حجيت فتوي و تبعيت غيـر مجتهـد از مجتهـد را تقليـد مـي             
ن اشكال اين قسم واليت نيز بدو. و اما قسم دوم واليت، يعني نفوذ و قضا و داوري بين دو طرف نزاع. . . گويند 

 . . . و دليل بر ثبوت اين واليت براي فقيه پاره اي از روايات است . براي فقيه ثابت است
و اما قسم سوم واليت، يعني حكومت و دخالت در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و نظـامي و سـاير شـئون               

حث و گفتگو است ولي به نظر بعضي تصور كرده اند كه اين قسم واليت در بين دانشمندان محل ب  . دنيوي مردم 
 بنده اين

  در اين قسم عالوه بر اين كه مي تـوان از سـخن نراقـي در كتـاب عوائـد               . . . قسم محل بحث و گفتگو نيست       
 . . . استظهار اجماع بر ثبوت آن نمود، ادله بسياري هم بر ثبوت آن داللت دارد 

فس ديگران ، ثبوت اين قسم از واليت نيـز فـي الجملـه     و اما قسم چهارم واليت، يعني واليت فقيه بر اموال و ان           
به نظر اينجانب منشاء بحث در اين قسم ، عدم . اگر بحثي هست در سعه و ضيق آن است. مورد اختالف نيست

ايـن  ) بحمـداهللا ( بسط يد فقيه در قسم دوم و سوم است و با بسط يد فقيه در قسم دوم و سوم مانند زمان مـا             
 .آن دو قسم است و واليت فقيه در مورد آن جاي هيچگونه اشكال و تامل نيستقسم هم از لوازم 

و اما قسم پنجم واليت، يعني وجوب اطاعت فقيه در دستورات شخصي، به يقين اين قسم از واليت بـراي فقيـه                    
. ستثابت نيست، زيرا هيچ دليلي بر وجوب اطاعت فقيه در اينگونه از امور نيست و مقتضاي اصل عدم وجوب ا        

 ) ابوالقاسم گرجي–مختصري در واليت فقيه (  )3(» 
مقلـد و  «     همانطور كه پيداست در اين دستگاه انديشه ، فقيه صاحب افكار ، جان و مال و تمامي شئون زندگي فردي هر   

 بالنتيجـه  .طبيعي است كه در اين دستگاه فكري، انديشه در حوزه كار اختصاصي فقيه خواهد بود و بس     . ي است »غير مقلد 
پـس هـرآنكس   ) 4. (در جهان كنوني سمت و سوي تالش و كوشش اوليه فقيه از انديشه بازداشتن انديشمندان خواهد بود 

اما از .  تحت مراقبت قرار مي گيردو» مفسدين في االرض« و معاندين ,  بالقوه در جرگه مخالفين    ,كه صاحب انديشه است   
ن انديشه و تنهـا بـا   وا وسعت و گسترش بي سابقه علم و تكنولوژي عجين شده، بدآنجا كه بنياد هستي در جهان كنوني ، ب       

امكان حتي لحظه اي تداوم و پيشبرد حركت همگام با جوامع معاصر نيسـت، پـس الزامـا و بـه شـيوه اي              » فقيه« تقليد از   
 .او همين امر بنياني است بر تناقض و تضادي عظيم و بحران ز. مكروه حضور آن تحمل مي شود

ديگر دستگاه خالفت با تمامي محدوديتهاي .      پيشبرد مسائل امروزين، نياز به وسائل و انديشه پيچيده امروزين نيز دارد
جهان امروز مشتمل است بر تقسيم كار پيچيده، بوروكراسـي، ادارات دولتـي، نهادهـاي    . خود پاسخگوي عصر حاضر نيست   

هاي علوم، فنون و امور اجتماعي و همينطور جايگاه وسيع و گسترده اي كـه         متفاوت اجتماعي، تخصص در هر يك از رشته         
« تالشي كه در چند سال اول تسلط اين گروه بر نهادهاي اجتماعي براي برتري . تكنولوژي و علم به خود اختصاص مي دهد

اي پيشـين صـورت گرفـت،    خالفت و سده هبر علم ، و تغيير نهادهاي اجتماعي مدرن به نهادهاي اجتماعي دوران  » مكتب
بي حاصل بودن خود را بسرعت به نمايش نهاد،  انديشه جزمي آنان در برخورد با واقعيات روزمره      . محكوم به شكست بود   

پس گردانندگان امور در پي حصول مقصود و محصور نمـودن انديشـه ، و جنـگ بـا واقعيـات موجـود راه چـاره ديگـري                       
ود را در صدر امور قرار دادنـد، امـا همكـاري در امـور و اسـتفاده از حقـوق ابتـدايي            تكنوكراتهايي از عوامل خ   . انديشيدند
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اعتقـاد بـه   « يعني . را منوط و مشروط به انديشيدن به شيوه خود نمودند. . . ) از نوع كار، تحصيل ، مسكن و    ( شهروندي  
و جاسوسـي در اعمـال و   » گزينشـي « و انـواع شـيوه هـاي    » تحقيقـات محلـي  « ، » آزمـون ايـدئولوژيك  « و  » واليت فقيه 

اين ضوابط گزينشي فقـط  . خصوصيات افراد به مالكي براي استخدام ، تحصيل و تمامي ديگر حقوق اجتماعي افراد بدل شد     
به حوزه انديشه و كساني كه با علوم امروزين سر و كار دارند اختصاص نيافت، كه به تمامي زمينه هـاي حيـات اجتمـاعي           

تفاوتي ميان گزينش دانشجو، استخدام اساتيد دانشگاهي و يا استخدام راننـده اتوبـوس شـهري         . شد  بسط و گسترش داده     
قرار » آزمون ايدئولوژيك« و گزينش در » اعتقاد به واليت فقيه «  اجتماعی حياتقائل نبودند، و شرط اصلي ورود به حوزه      

 .گرفت
حتي تـدريس معلمـين و اسـتادان در كالسـهاي درس مدرسـه و           در امتداد همين نحوه تفكر، سخن گفتن، ابراز نظر و    

استاد و معلم از آنجا كه با علوم روز سر و كـار دارنـد، از         . دانشگاه و ديگر مراكز آموزشي تحت كنترل دائمي قرار گرفت         
 . ع مي شدندآنجا كه در اين زمينه ها صاحب نظر و آراء مستقل هستند، بالطبع در قطب متضاد دشمنان علم و انديشه واق

به تـرويج انديشـه    « روزنامه كيهان طي مقاله اي با انتقاد از برخي اساتيد دانشگاهها كه به نوشته اين روزنامه               « 
« : نوشـت  ] در رابطه با يكي از اسـاتيد [ ، در يكي از شماره هاي اخير خود » هاي پوچ و منحط خود مي پردازند   

 ادب فارسي شاغل است، چندي پيش در جمـع دانشـجويان گفتـه    اين استاد دانشكده ادبيات كه در فرهنگستان  
روزنامه كيهان كه چندي قبـل از  . » از لذات اين دنيا استفاده كنيد و نقد امروز را فداي نسيه فردا نكنيد       « : بود  

 شـد  استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نيز انتقاد كرده بود، و اين انتقاد موجب » زرين كلك «اظهارات  
عواقب سوء باز بودن بي حد و حصر دست اساتيد      « : استاد مذكور از دانشگاه اخراج شود، در مقاله خود نوشت           

اينگونـه  . انشگاهها و موسسات آموزشي، رفته رفته ابعاد وسيعي به خود مـي گيـرد            دغير متعهد و غرب گرا در       
اي هيئت علمي تعيين كرده است هرگونه مخالفتي را  اساتيد با سوء استفاده از اهرم نمره و اختياراتي كه قانون بر           

 )1371 خرداد 22  -ايران تايمز ( »    . . . در برابر ترويج انديشه هاي فاسد و منحرف خود سركوب مي كنند 
 ، كه محدوده دشمني خود   است ، به دشمني نمي پردازد روزاين دستگاه فكري تنها با استادي كه مروج و مدرس علوم     
نمي توان قرون وسطايي، عقب افتاده و متحجر بود ، اما علم و تكنولوژي امـروزين را      .  علم نيز گسترش مي دهد      اصل ا به ر

 . با رياضيات، فيزيك ، شيمي يا هر علم ديگري مرتبط با جهان امروزين به دشمني و عناد برنخاستونيز پذيرفت 
انها و دبيرستانها و دانشگاهها و ساير موسسـات فرهنگـي   در طي يكصد سال اخير مراكز علمي ما اعم از دبست         « 

 و صحنه تاخت و تاز افكار الحادي و علوم و معارف غير مقدس و فرهنگ غير ديني و ضد الهي غرب بوده است،
از طريق همين مراكز فرهنگي و علمي بوده است كه غرب توانسته است فرهنگ خود را بر ما تحميل كـرده راه               

ما امروزه در دنيايي زندگي مي كنيم كـه علـوم و تكنولـوژي خـواه و            . . .  شيطاني خود بگشايد    را براي مقاصد    
ناخواه در آينده سياسي و نظامي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ما نقشي اساسي ايفا مي كند، حتي اگر ما براي             

  و اينگونه -قد است كه نبايد باشيم   و بنده خود معت-علوم دنيوي و تكنولوژي غربي اصالتا ارزشي قائل نباشيم        
علوم را در زمره علومي كه اسالم آموختن آنها را فريضه دانسته است به حساب نياوريم، بهر حال بـراي ادامـه           
حيات ملت خود در اين دنياي علم زده و تكنولوژي زده بر ما واجب است كه به قدر حاجت خـود آنهـا را فـرا                

تعارض اساس و مبناي اين علـوم و بطـور   سائلي را دامن مي زند كه مهمترين آنها البته همين امر خود م   . گيريم
بسياري از ما گمان مي كنيم كه خطر الحـاد و كفـر و    . . . كلي فرهنگ و تمدن غرب با روح تعاليم اسالم است     

انسـاني نظيـر   غربزدگي فقط در علوم انساني و اجتماعي است، در صورتيكه اين خطر بهمان اندازه در علوم غير              
در علوم تجربي جديد مانند فيزيك و شـيمي و زيسـت         . . . فيزيك و شيمي و مهندسي و رياضيات وجود دارد          

شناسي و غيره به خالف علوم اصيل اسالمي ، جايي براي عالم غيب و براي ايمان انسان به مالئكه ، خدا و براي          
  نشـريه  -مجلـه نشـر دانـش     )     ( 5(»  . . . ندارنداين علوم هيچ ارتباطي با وحي و با قرآن . آخرت نيست  

  مسـاله  - 1360  بهمـن و اسـفند   -وم ، شماره دوم د  سال   -مركز دانشگاهي وابسته به ستاد انقالب فرهنگي        
 ) تاكيدات از نگارنده است-  دكتر نصراهللا پورجوادي  -علوم جديد و فرهنگ غير معنوي غرب 
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خوانايي ندارند ؛ مسئله الينحلي از نوع نياز به » علوم اصيل اسالمي«انديشه حتي علوم مجرد با     نوع        از آنجا كه در اين    
. پايه گذار تضادي عميق مـي شـود  » با روح تعاليم اسالم. . . تعارض اساس و مبناي اين علوم « علوم و تكنولوژي در كنار  

مي بايست به تـرويج اوهـام و فرضـيات    .  خرافه ندارنددر اين شرايط براي حفظ جزميات خود چاره اي جز افزودن بر بار       
در مقابل تكنولوژي اقمار مصنوعي، . به تحميق روي مي آورند ، و در اين راه از هيچ چيزي نمي گذرند        . ضد علمي بپردازند  

هـان  در حالي كه در جبهه هاي جنگ به يمن كمكهـاي آشـكار و ن  . سخن سرايي مي كنند   » قمر بني هاشم  «و  » معراج« از  
سود امپرياليستهاي اروپايي ، امريكايي و رژيم نژاد پرست اسرائيل از باالترين و پيچيده ترين تكنيك و تكنولوژي تسليحاتي         

ـ نمايمی در جبهه ها » امام زمان« و جعل تعداد بسياري » امدادهاي غيبي«  ؛ تداوم جنگ را موكول به    می برند  در ) 6. (دن
« پزشكان مكتبي مي توانند گواهي شوند بـر شـفا بخشـي    . ر حربه اي را به كار مي گيرندترويج اين خرافات هر فردي و ه    

جامعه شناسان مكتبي مي توانند مباحثي عريض و طويل در ) 7. (و ديگر خرافه هايي از همين نوع   » )رح(بارگاه مطهر امام    
مهندسـين و  . تماعي شوروي سابق ارائه بدهند   به گورباچف و نقش آن در تغيير نظام اج        » امام«مورد تاثيرات روحاني نامه     

خالصه كالم اينكه هر كدام بنوعي در كارند، تا بنوعي بر اين تضـاد و تنـاقض            . متخصصين مكتبي نيز در زمينه هاي ديگر      
 صياد شيرازي فرمانده سابق نيـروي . در اين زمينه مي توان به مثال فرماندهان نظامي مراجعه كرد. ماهوي رژيم فائق آيند 

زميني و سپس مشاور نظامي فرمانده كل قوا به نشر خاطرات خود از دوران جنگ در روزنامه هاي عصـر ايـران پرداختـه             
اين فرد كه قاعدتا مي بايست چند سالي از عمر خود را در مدارس نظامي گذرانده و مدتي را به فراگيـري علـوم و                    . است

به اين ترتيـب بـه   » تنگ چزابه« ي كرده باشد؛ در تشريح نبرد در   ط) از جمله رياضيات و فيزيك و شيمي      ( فنون مختلف   
 :جنگ واقعيات سرسخت زميني رفته ، و به ترويج خرافه مي پردازد 

دشمن مثل باران آتش مي ريخـت و دائمـا پاتـك مـي زد ولـي              . در يك هفته اول نبرد كار دشواري بود       . . . «
 تن شهيد داده بوديم ونيروي تازه نفس 800يش از يك هزار و ب. رزمندگان اسالم ايثارگرانه مقاومت مي كردند  

فرماندهان نگران بودند، جلسه فوق العاده در شهر سوسنگرد تشـكيل داده  . . . براي جايگزيني در دسترس نبود    
پـس از  بوديم و فرماندهان و عناصر ارتشي و سپاهي به بحث و گفتگو براي پيدا كردن راه حل پرداختند، لـيكن        

كـرد،  » دعـاي توسـل  « يك طلبه جوان پيشنهاد خوانـدن  . . . ساعت همه با هم به بن بست رسيده بوديم    چند  
بالفاصله چراغها را خاموش و دعاي توسل فرامـوش  عجيب بود گويا اين طلبه جوان از دل همه سخن گفته بود،         

ه دامان ائمه اطهار برده بودنـد،  همه در ناله و زاري به درگاه خداوند متعال بودند و دست ب        . نشدني خوانده شد  
 شـماره  -ايـران تـايمز      ( ».بعد از خواندن دعاي توسل خداوند عنايت فرمود و ما از مهلكه نجات پيدا كرديم            

 )  تاكيدات از نگارنده- 1371 آبان 1  - 1093
شـايد ايـن   . و اوهام نـدارد اين نحوه تفكر براي توجيه حضور خود در عصر كنوني چاره اي جز دست يازيدن به خرافه         

چرا كه در ايـن ديـدگاه فـرد را نـه     . تنها راه باقي مانده براي به تمكين واداشتن فرد متفكر و انديشمند جهان حاضر است         
اي جهـت پيشـبرد   وسيله  بلكه به عنوان  بمثابه موجودي صاحب احساس و انديشه، توانايي و ضعف و در يك كالم انسان ؛  

فرد تنها در رابطه با او قابل تعريف است، و ميـزان نزديكـي يـا دوري از ايـن     . يه مي توان تعريف كرداميال و مطالبات فق 
شـايد  . ؛ در غير اينصورت خود به تنهايي صاحب هـيچ ارزش و هـويتي نيسـت    مركز ، هويت يا ارزش او را تعيين مي كند     

او در . ابق و رهبر جديد اين رژيم بيان شـده باشـد  روشن ترين تعريف از اين ديدگاه در كالم خامنه اي ، رئيس جمهور س     
 :چنين گفت ) اسراي جنگي سابق( » آزادگان«شهريور ماه امسال در ديدار با 

مسئوالن نظـام ،  . كساني كه فاسدند به نسبت فسادشان از نظام فاصله دارند     ] در نظام جمهوري اسالمي   . . . [« 
ور را مالحظه بفرمائيد، يك انسان واال، مومن، عالم، مجاهد في شما رئيس جمه. مردمان پاكيزه و مطهري هستند    

مسئوليني هم كه در سطح پائين تر مشغول كار هستند سالم .  و امتحان داده استیسبيل اهللا، زجر كشيده، مردم
ـ . و شايسته اند ولي در سطح پائين تر، و طبيعي است كه شايستگي آنها به اندازه سطوح اصلي و باال نيست  ي يعن

 ».شما هر چه از مركز نظام فاصله بگيريد، كمتر مي توانيد سالمت كارگزاران را تضمين كنيد
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شايد حال با شناخت بهتر ايـن نحـوه تفكـر      .      و به اين ترتيب جوهر انديشه خود در مورد افراد انسان را بيان مي كنند              
را كـه  . . . و » سـپاهيان امـام زمـان   « ، »بيست ميليونيارتش « ، » امت شهيد پرور« نقش افراد و نهادهاي ابداعي از نوع      

در اين دستگاه فكري اين افراد تا زماني كـه  . است را ، بهتر بتوان تصوير نمود» فاصله دار از مركز نظام « متشكل از افراد    
در فرهنـگ  . ي شـوند  قابل نيازند، مورد بهره برداري و استفاده قرار مي گيرند و پس از استعمال براحتي بدور انداختـه مـ       

اينان در زمان عدم نياز ، از تمامي امتيازاتي كـه طـي دوره اي ،     . اطالق مي شود  » مزدور« روزمره انساني به چنين افرادي      
. در اختيار داشته اند، محروم مي شوند و هويت انساني آنان به هيچ عنوان رعايت نمي شود      » مركز نظام « در اثر مصلحت    

 )8. (بوده اند و بس» مركز نظام«  نيل به مقصود براي اينان وسيله اي جهت
 

 اقتصاد مكتبي
  

 تئوريزه له، خميني پس از سرنگوني ديكتاتوري شاه، نظم اقتصادي منظور نظرش را طي اين جم   » اقتصاد مال خر است       « 
تازه به قـدرت دسـت يافتـه    در واقع تحقير واقعيات حيات اقتصادي جاري، ناشي از شيوه نگرش متشرعين و شيوخ ! نمود  

از نظر آنان تنها وظيفه آحاد بشـر تقليـد از   . بود ؛ و اين امر نيز همانا برخاسته از جايگاه آحاد انساني در اين دستگاه تفكر         
مجتهد عـالم  « نظم و نسق دادن به امور دنيوي آنها در حوزه وظايف فقيه و        . فقيه و به جاي آوردن وظايف اخروي است         

ور خمينـي و ديگـر   تصـ شـايد ايـن تنهـا    . ت ، كه خود رسيدگي به اين امور را  در يد با كفايت خواهد گرفـت               اس» دوران
آنهـا مـي   .   اجتمـاعي بـود  - در حوزه امور اقتصـادي  1357متشرعين هم سلك او در روزهاي اول پس از قيام بهمن ماه             

سهم امام و ديگر وجوه شرعيه قادر به پيشبرد امور پنداشتند با تزكيه نفس مقلدين و سازماندهي دريافت خمس و زكات ،    
خميني سالها قبل و طي دروس و همينطور جزوات تبليغي خود ، اعتقادش . اجتماعي و سازماندهي نظم اقتصادي خواهند بود

صتي  حال فرو, ) 9(مبني بر اينكه دروس طلبگي و فقه شيعه جوابگوي سياست و حكومت و دولت خواهد بود را بيان كرده       
 .تاريخي براي به منصه عمل آوردن اين دروس فراهم شده بود

» عقـد « مباحث اقتصادي شان در حـوزه  . دواستخراج مي ش» آيات عظام«      الگو هاي اقتصادي آنان از توضيح المسائل   
حدوده بيـت المـال   و محدوده عمل و وسعت نظرشان در م. . . و » مساقات« ، » مزارعه« و » جعاله« ،  » خيارات«،  » بيع«،

  اقتصادي حاضر ارتباط -رشته هاي مستحكمي كه آنها را  با فرماسيون اجتماعي         . است  مسلمين ، در بالد خلفاي اسالمي       
تنها رابطه اقتصادي كه در .  مباحث اقتصادي شان با شرايط تاريخي و اجتماعي جوامع بدوي تنظيم شده          . رددهد وجود ندا  

توليـد صـنعتي ، و    . اسـت قيق و تفحص قرار گرفته ، در زمينه روابط خرده كااليي و تجاري   شان مورد تح  » علمي«مباحث  
در جامعه اي كه اين پديده هاي زائيده نظام سرمايه حضور . رابطه كارگر و كارفرما در انديشه عقب مانده آنان جايي ندارد

براي حوزه هـا قابـل   » اجاره« و » بيع« با مباحثي چون  جز اينكه اين روابط اقتصادي را نيستدارند، راه چاره اي در مقابل       
راهي جز تفسـير و  . دن بذر ، گاو و كار را مي فهم از روابط كشاورزي تنها همان پنج عنصر زمين، آب ،      . درك و تبيين كنند   

 جوامـع  بـه خصوصـيات ايـن   . رند تاويل تمامي روابط اقتصادي عصر حاضر با مباحث حوزه اي مربوط به جوامع بدوي ندا       
 اسـت كـه بـدليل شـرايط اجتمــاعي و      جـوامعی بـدوي نيـز مـي بايسـت پرداخـت ، چـرا كـه منظــور از جوامـع بـدوي         

 امـر  همـين و . همينطورجغرافيايي خاص ، نقش اصلي اقتصاد را همواره تجارت و بازرگاني و توليد خرده كااليي داشته است  
 .      افزودبر نقش هر چه وسيع تر تجارت در سامانه اقتصادي شان مي

 در ركود كامل قرار داشت، اين بار پس 57  - 1356     توليد كه با اعتصابات و اعتراضات دليرانه كارگران طي سالهاي           
از تغيير رژيم، با توجه به خواستها و تمايالت كارگران آبديده شده در كوره انقالب، فرار و خروج به يكباره سـرمايه هـا و                    

اما تجـارت عرصـه را   . عقب ماندگي متوليان جديد قدرت سياسي ، به شرايط اوليه خود بازنگشتهمينطور ميزان تحجر و     
تجار بازاري و همينطور اقشار حاشيه توليد سرمايه داري ارضاي تمامي آرزوها و تمايالت      . يكسره در مقابل خود مهيا ديد       

تازه به قدرت دست يافتگان اما، . ر مي ديدند سركوب شده خود طي ساليان دراز را در به قدرت رسيدن روحانيون متحج            
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« بر مبناي بحراني خود ساخته، با حمايت توده اي لمپن پرولتاريا و اقشار حاشيه توليد سرمايه داري و با حمايت اقتصـادي     
رمايه سرمايه تجاري در ميداني بي رقيب و خالي از حضـور سـ         . به تحكيم پايه هاي استقرار خود پرداختند        » تجار مسلمان 

توليدي و صنعتي، طي مدت كوتاهي با ضريب سود دهي باال و تكاثر سريع سـرمايه، تبـديل بـه قـدرت اصـلي در زمينـه              
شيوه نويني كه بنوبه خود بحران و تضاد ديگري بر بحرانهاي بي . شيوه و روش نوين اقتصادي شكل گرفت        . اقتصادي شد   

 .ودشمار جمهوري اسالمي مي افز
 توليد صنعتي همراه با بوجود آوردن طبقه كارگر، توليد شغل و به همين ترتيب توليد ارزش اضافي را در                   اگر صنعت و  

بلكه سرمايه را در مدت زماني كوتـاه بـه چنـد برابـر     . پي داشت، اما تجارت و بازرگاني بدنبال خود شغل توليد نمي كرد     
و بدنبال خود به بسط روابـط واسـطه گـري و داللـي مـي      . ساند ميزان اوليه رشد مي داد، سود بسيار بااليي به تاجر مي ر 

نـه توليـد   . زار كار مـي افزايـد   باتجارت كارگر توليد نمي كند، بلكه پادو ، تحصيلدار بازاري ، واسطه و دالل به   . پرداخت  
رشد . و چند برابر رسيد اما رقم سرمايه همچنان رو به افزايش ، ميزان پول در گردش به چندين . كااليي و نه توليد شغلي 

در كنار اين امر، كمبود و در مواردي نبود مايحتاج عمومي ، رشد سرسام آور قيمت كـاال هـا را   ) 10. (تورم غول آسا شد  
رشوه خواري بمثابـه راهـي بـراي تـامين     . بدنبال داشت و بالنتيجه ، احتكار ، واسطه گري و داللي راه خود را كامال گشود             

قبح و رذالت اين پديده . ه افزايش حيات، مزيد بر داللي و واسطه گري بدل به پديده هاي اجتماعي شدند هزينه هاي رو ب   
ها ، در رابطه با ضرورت تامين نيازهاي اوليه زندگي مادي و از سوي ديگر عمـومي و اجتمـاعي شـدن ايـن مـوارد كـامال            

 . فروريخت 
براي تامين نيازهاي اوليه زندگي ، چاره اي جز پيوستن به . . .  ، معلمين و      اقشار مياني اجتماع ، از نوع كارمندان دولت      

، جمع دالالن ، واسطه ها و يا جستجوي ديگر راههاي كسب درآمد در كنار شغل اصلي خود در پيش ندارند           » بازار آزاد « 
 ، فروش سيگار خارجي ، خريد و يا مي بايست در اوقات پس از ساعات اداري به مسافركشي ، بساط گذاري كنار خيابان             . 

بپردازند ، و يا اينكه هر از چندي با سفري به ژاپن ، ) 11. . . (فروش كوپن مايحتاج عمومي ، خريد و فروش ارز خارجي و  
تركيه و يا امير نشين هاي حوزه خليج فارس ، با خريد مقداري كاال و لوازم لوكس و يا اتومبيل و فروش مجدد آن در بازار 

البته گردانندگان حكومتي نيز خود به اين شيوه اقتصـادي  .لي براي دوره اي كوتاه نيازمنديهاي اوليه خود را مرتفع كنند   داخ
از جمله با ترتيب دادن مسابقات و قرعه كشي هاي مختلف . و تامين مايحتاج از طريق واسطه گري و داللي دامن مي زنند 

صـندوق قـرض   « ، تورهاي زيارتي ، حج عمره ، پـس انـداز در       ومبيل و خانه  به حج ، فروش ات    در نام نويسي براي سفر      
  و انواع ديگر كالشي هاي مكتبي ، ميليونها و» الحسنه

ميلياردها ريال از شركت كنندگان سركيسه مي كنند ، و سپس خانه يا اتومبيلي و يا يكي از وسايل مورد نياز خانواده هـا را    
بـا سـود   » جـايزه «اين شانس را ارزاني مي كنند ، كه پس از دريافـت          » برنده خوشبخت « ه  به قرعه كشي مي گذارند و ب      

پيامد چنـين  ) 12! (خانه ، اتومبيل، سكه آزادي و يا وسيله مورد نياز خانوادگي را بفروش برساند    » بازار آزاد « بيشتري در   
در پـائين  . خواهد بـود  . . .  ، جنايت ، گدايي و اوضاع اقتصادي اي ، بطور طبيعي رشد ناهنجاريهاي اجتماعي ، چون دزدي    

 :چند نمونه از اخبار گوناگون مربوط به اين پديده هاي اجتماعي را از روزنامه ها و نشريات مختلف مي آورم 
بايد توضيح بـدهم  . خيابان جردن ، در شمال تهران هر شب شاهد كارناوال جوانهاي ولگرد و سرگردان است         « 

. ژه اهانت باري نيست ، بلكه توصيف آدمهايي است كه بالتكليـف در حـال پرسـه زدن هسـتند      وا» ولگرد« كه  
 كه به يمن موج سوم ژاپني ، وارد رقابت با مرسدس بنز شده و 1990ماشين هونداي هشت ميليون توماني مدل 

ست كـه از سـاعت    ساله اي ا19به يمن سياست درهاي باز اقتصادي به تهران سرازير شده ، زير پاي جوانهاي   
طـي  ) نبش فرشته و اتوبان مدرس( چهار بعدازظهر تا نه شب دور سرگرداني را از چهارراه ظفر تا انتهاي افريقا      

 را هشت ميليون تومان فرض كنيم و بپذيريم كه در هـر مـاه از   90اگر ارزش اقتصادي يك هونداي   . مي كنند   
 هزار تومان مـي  240ت ، بهره هشت ميليون تومان در ماه  هر صدهزار تومان مي توان سه هزار تومان بهره گرف         

 ساله اي كه فرزند 19شود ؛ يعني روزانه هشت هزار تومان ارزش اقتصادي ماشيني است كه زير پاي يك جوان 
 سـاله در   19ارزش اقتصادي اتومبيل اين جوان      . است. . . تاجر بازار يا صاحب معامالت امالك و اتومبيل و يا           
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 برابر يك كارمند عاليرتبه ، بيش از ده برابر يك استاد دانشگاه و به اندازه حـق التـاليف چهـار                 15ز  ماه بيش ا  
 !كتاب است 

  تو روزي پنج ساعت تو خيابون افريقا دور مي زني ، سرت گيج نمي ره ؟ :مي گويم 
 »!  برو بابا حال نداري  :نگاهي عاقل اندر سفيه به من مي كند و مي گويد 

 :ارشي ديگر گز     
 . . .  ساله ، متولد كرج ، كه در حال حاضر در نازي آباد زندگي مي كند 21 ح ، –كاظم . . . « 

  خب ، كاظم خان حاال مي خواي چيكار كني ؟ :مي گويم 
 ». . .  يه كار حسابي مي كنم و بعد ! دزدي : مي گويد 

 ) تاكيدات از نگارنده-» جوانان زير آفتاب « - 1371 تيرماه – 2 شماره –همشهري ( 
با آغاز فصل برداشت برنج در استان مازندران ، تعداد زيادي گدا از نقاط مختلف كشور وارد اين استان شده و     «

خبرگزاري جمهوري اسالمي طي گزارشي از هجوم گداها به شهرهاي اسـتان مازنـدران و   . برنج گدايي مي كنند  
فراد با استفاده از احساسات مذهبي و سماجت بيش از حد در هر خرمني اين ا« : مجاور مزارع برنج نوشته است 
 )1371 شهريور 13 جمعه – 1086 شماره –ايران تايمز (» .مقاديري برنج دريافت مي كنند

يك كارمند اداره پست كه يداهللا خزلي نام داشته بر اثر مشكالت و فشار زندگي خـود را از طبقـه ششـم اداره     «
اخيـرا بـراي   » يداهللا خزلـي «   به گزارش مطبوعات جمهوري اسالمي ، . و در دم جان سپردپست پائين انداخت  

يكي از همكاران . دريافت وام به بانك مراجعه كرده ولي مسئولين بانك با درخواست وام او مخالفت كرده بودند 
د كه تـالش مـي كـرد تـا     يداهللا خزلي بصورت پيماني كار مي كرد و مدتي بو   «  :كارمند اداره پست گفته است      

 و به  تومان حقوق دريافت مي كرد5680يداهللا حدود  «: وي گفت   » .اما تا زمان فوتش موفق نشد     . رسمي شود   
 «: يك كارمند ديگر اداره پست گفـت  » .نظر من كمبود حقوق و مشكالت فراوان زندگي باعث خودكشي او شد    

نكه رسمي نبود از ايـن  و و او چغير رسمي را اخراج كنند، اخيرا بخشنامه اي آمده بود كه يك سري از كاركنان         
 ) تاكيدات از نگارنده– 1371 تير 19 جمعه – 1078 شماره –ايران تايمز (» .مسئله هميشه ترس داشت

 ساله خود را با سيم برق خفه مي كنـد ،  16زني از يك شهر كه نام آن فاش نشده به تهران مي رود و خواهر              «
 و به شهر محل سكونت خود  به آتش مي كشد ، بعد جواهرات خواهر خود را سرقت مي كند            جسد و خانه او را    

در . . . اين زن پس از دستگيري در بازجويي مقدماتي به قتل خواهر خود اعتـراف مـي كنـد                 . . . بر مي گردد    
بـه  هزار تومان  21قاتل پس از فروش طال و جواهرات خواهر خود به مبلغ گزارش مامورين تحقيقات گفته شده   

 شهر محل سكونت      
انگيـزه  خواهر قاتل در اعترافات خـود  . خود رفته به همسرش اعالم مي دارد كه اين مبلغ را قرض گرفته است     

 تاكيـدات از  – 1371 تيرماه 12 جمعه – 1077 شماره  –ايران تايمز   ( » . عنوان كرده است     »بي پولي « قتل را   
 )نگارنده

لت مراجعه به بيمارستان ، پارگي شديد از قسمت قدام تا خلف پرينـه در شـب ازدواج ،      ، ع   ساله 11دخترك  «
پدر دختر شاگرد .  ساله همبستر شده27دخترك يازده ساله با رشد جسمي كمتر از سن شناسنامه اي با دامادي 

 ». هزار تومان شيربها دختر را عروس كرده است30 دختر دارد و با 7. پمپ بنزين است 
در معاينـات  .  بـود ) بـي هـوش  ( پسرك كامال شوكه . از كالنتري به بيمارستان آورده شده      ساله 6 بچه   پسر«

زخمهاي شـديد در  . مقعد تقريبا از بين رفته است . مقدماتي ، عفونت شديد ، زخمهاي روي باسن مشاهده شد         
 –مجلـه آدينـه   (» ش اطالعي ندارد  از پدر و مادر.او گداي كنار خيابان است. دندان ندارد   . داخل دهان دارد    

 ) تاكيدات از نگارنده-» از يك گزارش تلخ « - 1370  ارديبهشت - 57 – 58شماره 
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افـرادي  مرتضي كتيرايي نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي در يك نطق قبل از دستور در مجلس گفت         « 
ايران تـايمز   ( ».اجاره يك خانه را تامين كنندخود را فروخته اند تا پول پيش پرداخت        » كليه«را مي شناسد كه     

 ) تاكيد از نگارنده– 1370 آبان 4  -
مردم محروم مناطق شـمالي خراسـان ، دختـران    به علت فقر شديد مالي و عدم تامين امكانات اوليه ازدواج ،         « 

 )ارنده تاكيد از نگ– 1371 فروردين –پيام زنان  (». هزار تومان مي فروشند10جوان خود را تا 
اخيرا شنيده شده كه بعضي ورزشكاران جمهوري اسالمي ايران  « : روزنامه كيهان در يك مقاله انتقادي نوشت        « 

كه در المپيك بارسلون شركت كرده بودند ، بالفاصله بعد از پايان مسابقات ، در جـوار ديـوار دهكـده المپيـك            
برده بودند ، پهن كرده و مشغول چك و چانه زدن بساط كاالهاي ايراني را كه براي كسب درآمد همراه خويش         

با مشتريان خارجي شدند تا قاليچه و جعبه هاي خاتم كاري و ساير صنايع دستي و اجناس ايراني را بـه فـروش            
 )1371 آبان 1 – 1093 شماره –ايران تايمز (» . . . برسانند 

بعنـوان آخـرين نمونـه از ايـن     . ميتي به بار آمده اسـت       و اين تنها گوشه كوچكي از فالكتي است كه در پي چنين حاك   
 برابـر بـي پولهـا    174پولدارها وقتي در كشور ما    « : دست مي توان به سخنان فخرالدين حجازي در مجلس اشاره داشت            

 50، وقتي در كشور مـا حـداقل درآمـد در يـك روز      برابر بي پولها ميوه مصرف مي كنند   330گوشت مصرف مي كنند،     
رسـالت   ( ». و حداكثر درآمد در يك روز يك ميليون تومان است، ما نمي توانيم اين ام القراء را مستحكم نگاه داريم       تومان

 )  تاكيدات از نگارنده- 1369 آذر 5   -
 

 جايگاه زنان و جوانان در اين انديشه
   

را داشته باشد و زن مي خواهـد  مرد مي خواهد شخص زن . مرد بنده شهوت خويشتن است و زن در بند محبت مرد        « 
زن . مرد مي خواهد زن را بگيرد و زن مي خواهد كه او را بگيرنـد  . دل مرد را مسخر كند ، و از راه دل بر او مسلط شود              

 زن بيش از مرد قادر است بر شهوت خود مسلط گردد  از مرد شجاعت و دليري مي خواهد و مرد از زن زيبايي و دلبري ،      
مرد دلش مي خواهـد هـر روز بـه همـان حالـت      . ابتدايي و تهاجمي است و شهوت زن انفعالي و تحريكي           شهوت مرد ،    . 

هميشگي باقي بماند ، اما يك زن هميشه مي خواهد موجود تازه اي باشد و هر صبح با قيافـه تـازه تـري از بسـتر خـويش                
مقدار آب ، هوا ، نور و موقعيت مكاني در طراوت و همان گونه كه يك شاخه گل، مراقبت دائمي ، الزم دارد و . . . برخيزد 

اگر از لحـاظ  . يك زن نيز با مراقبت و همنشيني پسنديده مادري خوب و مومني دلسوز خواهد شد         . شادابي او موثر است     
 .بسياري از مسائل زندگي با دست مرد باز مي شـود  . محبت ، اشباع شود خيلي از مشكالت زندگي را تحمل خواهد كرد           

اگر مرد ، روحيات همسرش را بدست آورد و بر اساس آن رفتار نموده ، زن را از نظر محبت ارضا نمايد ، زن مي تواند از         
 )1371 فروردين – مجله پيام زن –تفاوتهاي زن و مرد . ( آن خانه كوچك ، بهشتي با صفا بسازد 

اما زن در اين دستگاه فكري صاحب . عين پرداخته شد      در بخش اول اين مطلب به جايگاه فرد انسان در انديشه متشر        
تهران تاسيس شد ، اسالف اين متشـرعين از    » مدرسه دوشيزگان «  سال قبل وقتي اولين      90حدود  . جايگاه ويژه اي است     

و همزمان با او مـالي ديگـري    » تاسيس مدارس دختران مخالف با شرع اسالم است       « : نوع شيخ فضل اهللا نوري فتوا داد        
واي به حال مملكتي كـه در آن  « : بنام سيد علي شوشتري در حضرت عبدالعظيم بست نشست و در تكفير نامه اي گفت               

 ».مدرسه دخترانه تاسيس شود 
خـاص  » بيروني«. تقسيم مي شود » اندروني« و » بيروني«      در اين نحوه نگرش به جهان ، محيط اجتماعي به دو بخش            

در واقع اگر مرد . نقش آنان در بهترين حالت توليد و نگهداري فرزندان است           .زنان مختص است    به  » اندروني« مردان و   
 در جهـت ارضـاي   تنها وسيله اياست ، زن » مجتهد عادل دوران«  براي ارضاي تمايالت فقيه و تنها وسيله اي بمثابه فرد   

 ، شنيدن صدايشان و حتي سخن گفتن از آنان از همين روست كه ديدن روي و موي ايشان. تمايالت كامجويانه مرد است   
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پس مي بايست كه در حجابشان نهاد ، كار و فعاليت اجتماعي را تحت عناوين گوناگون از آنان دريغ . شهوت برانگيز است 
  جنس -از مردان » آپارتايد جنسي« نمود ، در كالسهاي درس ، وسائط نقليه و هر عرصه ديگر اجتماع بر مبناي سياست           

شايد چون حدود يك قرن از تاسـيس مـدارس دخترانـه مـي گـذرد ، و تكفيـر و فتـواي           .   جدا و منزويشان نمود       -تر  بر
روحانيون مرتجع آن دوران نيز نتوانست مانع ورود اين نيمه ديگر جامعه انساني به حيطه فعاليت اجتمـاعي شـود ، ديگـر                 

پس اين تناقض غير قابل حل ، شريعتمداران بناچـار بـه عـوامفريبي          در  . قادر به انكار وجود و حقوق ابتدايي آنان نيستند          
نان از تحقق ابتدايي ترين حقوق اجتماعي شان به هر فريب و ترفندي دست مي يازند ، و آبراي بازداشتن . روي آورده اند   

 :تعليمات قرون وسطايي حوزه اي را مالك و معيار مي سازند 
اندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسايش بيشتر و تـالش كمتـر و            زن باقي ماندن زن ، يعني باقي م       « 

اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائما در تالش و كوشش و در حـال دويـدن و پـول     . فراغ خاطر زيادتري است     
درآوردن باشد ، غرورش درهم مي شكند ، چين ها و گره هايي كه گرفتاريهاي مـالي بـه چهـره و ابـروي مـرد       

مكرر شنيده شـده اسـت زنـان غربـي كـه بيچـاره هـا در        . ه است ، در چهره و ابروي او پيدا خواهد شد   انداخت
بديهي است زنـي  . كارگاهها و كارخانه ها و ادارات اجبارا در تالش معاشند ، آرزوي زندگي زن شرقي را دارند         

 ( ».هجت مرد نيـز واقـع شـود   كه آسايش خاطر ندارد فرصتي نخواهد يافت كه به خود برسد و مايه سرور و ب              
 )  تاكيد از نگارنده-  نظام حقوق زن در اسالم -مرتضي مطهري 

همانطور كه از البالي اين جمالت مشخص مي شود، تاكيد اصلي صاحبنظران اين نوع انديشـه ، نـه معيارهـا و روابـط             
در نتيجه تنها نقشي كه . رساالر صورت مي گيرد بررسي اين غرايز نيز از ديدگاهي بغايت پد     . انساني،  بلكه برغرايز است      

زن بمثابـه فـرد اجتمـاعي ، زمـاني     . در اين نظام ارزشي بعهده زن قرار مي گيرد، برطرف نمودن اميال و غرايز مرد است   
ي و از همين رو حتي در پيوند اين دو فرد انساني ، نيز معيارها . بكوشد » سرور و بهجت مرد« صاحب هويت است كه در 

 . ارزشي غريزي صرف اند و بس 
  تاكيـد  -همانجا ( »  .هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسكين غريزه است         «

 )از نگارنده
 هم رابطه ميان اين زمينهدر .      آنچه كه در مخيله آنان كامال غايب است ، عشق و رابطه انساني ميان زن و مرد است                  

در نظام فرهنگي آنان جايگاهي براي روابط برابر حقوق .  را با معيارهاي كااليي و خريد و فروش تعريف مي كنند دو انسان
 . ، عشق و روابط عاطفي و انساني وجود ندارد 

اسالم مرد را بصورت خريدار و زن را بصورت صاحب كـاال مـي   . مرد مظهر نياز و زن مظهر بي نيازي است       « 
اين مرد است كه بايد خـود را بعنـوان بهـره    الم در وصال و زندگي مشترك ميان زن و مرد،    از نظر اس   .شناسد

 )  تاكيد از نگارنده-همانجا  ( ».گير بشناسد و هزينه اين كار را تحمل كند
 :و اما زن      

رد قرار ندهد  زن با الهام فطري دريافته است كه عزت و احترام او به اين است كه خود را رايگان در اختيار م           «
 )  تاكيد از نگارنده-همانجا  (».و باصطالح شيرين بفروشد

     طبيعي است كه اين نحوه تفكر و انديشه در دهه هاي پاياني قرن بيستم ، در عرصه اجتماعي پيامدهاي خاص خـود را            
و زن در » بهره گيري« در رابطه با زن در اجتماعي با ضوابط ارزشي منطبق با عهد عتيق كه نقش مرد     . نيز خواهد داشت    

كه هر لحظه زن بمثابه يك بمب خطرناك شهوت زا خود باشد ، در دستگاه ارزشي اي كه » شيرين فروختن« رابطه متقابل 
و حجـاب  » انـدروني « در معرض انفجار است ، ارزش گذاري مي شود، بسيار طبيعي و قابل درك است كه او را در همان      

 .حبس نمايند 
     در اين شرايط بالطبع هر نوع امكاني براي نقش دهي به زنان در حيطه عمـل اجتمـاعي از آنـان سـلب مـي شـود، در        

دانشجويان دختر دانشكده پزشـكي را از تشـريح   . كالسهاي درس دانشگاهي ميان دانشجويان دختر و پسر پرده مي كشند   
 .دروس دانشگاهي را از آنان سلب مي كنند جنازه مرد محروم مي كنند، و حتي حق تحصيل بسياري از 



 

 11     اخالقي در جمهوري اسالمي–نگاهي به بحران فرهنگي 

راهنمـاي انتخـاب رشـته هـاي     « با نگاهي به جزوه منتشر شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي به نـام         « 
معلوم مي شود كه زنان از شركت در بسياري از رشته هـا محـروم             » تحصيلي براي دانشگاهها و موسسات عالي     

 ، امور زراعي ، امـور دامـداري ، بانكـداري ، حسـابداري ، باستانشناسـي ،                  رشته هاي روابط سياسي   . . . هستند  
 )1370 مرداد ماه 23  -اطالعات ( »  . . . دامپزشكي ، باغباني، بيش از دو سوم رشته هاي مهندسي 

در بـر مـي   اما محدوديت و محروميتهاي زنان در اين حيطه پايان نمي پذيرد ؛ كه تمامي حوزه هاي حيات انسـاني را                     
مرد است، پـس زن  » سرور و بهجت« از آنجا كه در اين نحوه تفكر ، هدف از وجود زن و حيات مشترك دو جنس      . گيرد

زن حق پرداختن به هنر، موسيقي و هر نـوع تفـريح و ورزش را   . محروم مي شود  » سرور و بهجت  « خود به تنهايي از اين      
اما چون در نيمه دوم قرن بيستم زندگي مي كنيم ، و حضـور  . ود را ندارد مي ش» سرور و بهجت« كه خود به تنهايي مايه      

 .زنان و هنر و ورزش زنانه واقعيتي غير قابل انكار است ، پس راههايي قرون وسطايي براي آن مي يابند
 در محـل پاركينـگ يـك    ، هنگامه اخوان به همراه اركستري متشكل از زنان نوازنـده  70اواخر بهمن ماه سال  « 

 نفـر  1500اين كنسرت طي سه شب، با حضـور بـيش از      . . .  ، به ياد قمر كنسرتي برگزار كرد         منزل مسكوني 
 )  تاكيد از نگارنده- 1371  فروردين -پيام زنان . (زنان عالقمند به موسيقي سنتي ايران برگزار شد 

آنان » اندروني«  بسنده نمي كنند و به حريم      و حتي به جمع كردن زنان در پاركينگ خانه هاي مسكوني براي هنرنمايي
نيز وارد مي شوند و به قصد تحميل فرهنگ غريزي خود، زيستن در خانه و چگونگي حشر و نشر با عزيزان و و ابستگان را      

 :نيز زير ذره بين مي گذارند 
.  فـراوان اسـت   طـرات خ  متاسفانه اختالطي كه اكنون در ميان خانواده ها معمول است مشتمل بر گناه و        - 5« 

 و همه بر سر يك سـفره مـي نشـينند و اصـوال     معموال رعايت مسائل مربوط به نامحرم در خانواده ها نمي شود 
راه صحيح جـدا كـردن مـردان و زنـان     رعايت حجاب كامل در خانه و بر سر سفره و امثال آن مشكل است و               

ني كه در خانواده زندگي مـي كننـد هـيچ فرقـي بـا           همسر برادر و امثال آن از نامحرما      . نامحرم در خانه است     
معموال عدم رعايت آنهـا   رعايت اين مسائل ضروري است و از نظر شرع واجب است و .نامحرمان ديگر ندارند  

  - 1371  فـروردين  -  ستون پاسخ بـه نامـه هـا      -مجله پاسدار اسالم    ( » . . . موجب خطرات بسيار مي شود      
 )تاكيدات از نگارنده

و همـين ذهـن و فرهنـگ    . » موجب خطرات بسيار مي شـود « بدين گونه حتي همكالم و هم غذا شدن با ديگري نيز               
مي خواند و آمار دستگير شدگان بـدحجابي طـي   » فحشا« غريزي است كه پيدا شدن چند تار مو از زير روسري را معادل  

در ايـن  ) 1371 مرداد 11  -  به معروف و نهی از منکرامرسمينار . (  هزار نفر مي رسد 113يك سال به سادگي به رقم      
نام نهاده مي شود ، مـي تـوان تصـور    » گناه و خطر« نشستن ساكنين يك خانه » بر سر سفره« فرهنگ كه همكالم شدن و  

 . كرد كه همكالم شدن دو دانشجو از دو جنسيت متفاوت چگونه تفكر قرون وسطايي و فرهنگ جنسي حاكمان را مي آزارد 
تماسها و معاشرتهاي نزديـك و دوسـتانه و مغـاير اخـالق در ميـان دانشـجويان انتـرن و           طبق اخبار واصله ،     « 

  - 45  اجتماعي ، شماره-خبرنامه فرهنگي (»  . . . رزيدنتهاي پزشكي در بيمارستانهاي تهران افزايش يافته است
 )  تاكيد لز نگارنده- 1367نيمه اول مهرماه 

و گناهان نامبرده در سطور باالتر ، ورود به پاركها بر جوانان ممنوع شده،  » خطرات« كه براي جلوگيري از     در شرايطي        
كوچه، خيابان ، سينما و رستوران، سالن نمايش و موسيقي، كالس درس و دانشگاه و هر محل عمومي ديگـري بـه تصـرف             

 و هيچ امكاني براي تماس و ارتباط سالم ميان زن و مـرد        درآمده است ؛  » آمران به معروف و ناهيان از منكر      « مامورين و   
در دسترس نيست ؛ بطور طبيعي و كامال قابل درك افسردگي ، ناراحتيهاي رواني ، خودكشي، طالق و پناه بردن بـه مـواد               

 . مخدر و فحشا چهره اصلي حيات جوانان را رقم مي زند 
. . . ران و پسران شهرستان مالير در طـول مـاه گذشـته     نفر از دخت12به نوشته مطبوعات جمهوري اسالمي،   « 

 )1371 آبانماه 18  - 1094  شماره -ايران تايمز ( » .اقدام به خودكشي كرده اند 
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 سال كه اين نگرش به زنان به عرصه هاي حيات اجتماعي تحميل شده ، در هر گفتار و نوشتار، روزنامه ، صدا          14     طي  
 القا شده اند؛ و هيچ جايي در مخيله آنان به رابطه اغواگر و شهوت زا مجامع ، زنان موجوداتي و سيماي سراسري، مدارس و

، عاطفي ، انساني ، شغلي و يا عشق اختصاص داده نشده است ، در نظام فكري اين ديـن سـاالران محـور تمـامي              اي فكري 
از همين رو پيشنهاداتي براي برقراري رابطه ميان . است، و نه چيز ديگر  » استمتاع و تسكين غريزه     « روابط ميان دو جنس     

و در ) 13) . (صـيغه (» ازدواج موقـت « و » ازدواج دائـم « . زن و مرد با معيارهاي خود نيز بعنوان راه حل در چنته دارند          
ن كـاري و  جـز پنهـا  ) 14(پذيرش اين معيارهاي برده دارانه را نداشته باشد ؛            اگر جواني توانايي و يا قصد      چنين شرايطي 

 مخفي نمودن روابط خود با ديگري راهي ندارد
مي بايست در ميهماني هاي پنهان از ديده مامورين و مفتشين ، در جستجوي تماسي عاطفي و رابطه اي با انساني از جنس . 

و اين امـور در  ! مخالف خود برآيند ، و يا اينكه راههايي ديگر براي ارضاي تمايالت عاطفي و همينطور غريزي خود بيابند               
شرايطي صورت مي پذيرد كه جوان از هر نوع همفكري اجتماعي ، ارتباط عاطفي و حتي در بسياري موارد راهنمايي فكـري    

رشد بي سابقه ارقام مربوط به فحشا، همجنس گرايي، فرار از خانه ، كودكان و جوانان   . خانواده محروم و ممنوع شده است       
در ميان جوانان و دانش آموزان، طي سالهاي اخير حاصل چنين شـرايطي       . . . عتياد ، دزدي و     خياباني، قاچاق مواد مخدر، ا    

روشن است كه در مورد فحشا و همجنس گرايي ، نمي توان به ارقام و آماري مراجعه كرد، و تنها با نمونه هايي كـه      . است
نسور و جلوگيري سردمداران حكومتي از درج ايـن  گاهي در روزنامه ها و خبرنامه هاي منتشره در ايران ، عليرغم وجود سا     

نوع اخبار ، مي توان پي برد كه اين ناهنجاريهاي اجتماعي ، رفته رفته به پديـده هـاي اجتمـاعي بـدل شـده انـد ، و داراي        
 .ابعادي سرسام آور

. سـاخت يك جنايت تكان دهنده كه اخيرا صورت گرفته است، محافل خانوادگي تهران را متـاثر و خشـمگين               « 
به گزارش مطبوعات .  ساله اش را در جاده امامزاده داود زنده به گور كرد2زني با همدستي معشوق خود فرزند 

جمهوري اسالمي اين زن كه نرگس نام دارد، پس از به زندان افتادن شوهر خود به جرم اعتياد به مواد مخـدر،              
 2برقرار مي كند و به خاطر رفع مزاحمت فرزند » روعروابط نامش« با وجود داشتن چند فرزند، با افراد متعددي 

اين . ساله اش، به اتفاق آخرين فردي كه با او روابط نامشروع برقرار كرده بود، تصميم به قتل كودك مي گيرند     
دو با تهيه يك گوني پالستيكي فرزند دو ساله را كه تازه زبان گشوده بود داخل گوني گذاشته و با انداختن سنگ  

مـادر سـنگدل و   . سيار به داخل گوني وي را به درون يك استخر مي اندازند و او را به قتـل مـي رسـانند   هاي ب 
معشوق او پس از ارتكاب قتل چند ساعتي از محل حادثه دور مي شوند ولي بعد از چند ساعت برمي گردنـد و                 

. . ده داود به خاك مي سپارند  ساله را از استخر بيرون آورده و در محل ديگري در جاده امامزا     2جنازه كودك   
 )1371 خرداد 15  جمعه -1073  شماره -ايران تايمز ( » . 

به نقـل  » گزارشي از مبارزه با منكرات در تهران« نمونه اي ديگر از درون خبر نامه هاي بيشمار دروني حكومتيان به قصد           
 :» خبرنامه سازمان تبليغات اسالمي«از 

گفت در ارتباط با سه هزار پرونده مربوط بـه  . . . كرات كميته انقالب اسالمي تهران مسئول دايره مبارزه با من « 
ايشان اظهار داشـتند از  .  زن دستگير شدند     3500 مرد و    5200جرائم منكراتي در ارتباط با شهر تهران تعداد         

شترين آمار را داشـته  مجموع جرائم، روابط نامشروع اعم از روابط دختران و پسران و زنان شوهردار و مردان بي      
 ، عليـرغم اينكـه شـوهران تعـداد     كه متاسفانه بيشترين مورد رابطه نامشروع از جانب زنان شوهردار بوده است  

» . . .  زن دسـتگير شـدند  1984 مـرد و    2250در ايـن رابطـه      . زيادي از آنان ظاهرالصالح و موجه نيز بودند       
  بخش مطالعـات و تحقيقـات سياسـي و         - 69ل ارديبهشت     نيمه او   - 80  اجتماعي شماره   -خبرنامه فرهنگي   (

 )  تاكيد از نگارنده-اجتماعي ، سازمان تبليغات اسالمي 
     اما با وجود اين تحميالت ، و در كنار آنها بحران اقتصادي فراگير ، بيكاري وسيع و گراني سرسـام آور مايحتـاج اوليـه     

تشويق هاي بي وقفه سـردمداران  . وانان گرايشي به ازدواج نشان نمي دهند  ج. . . زندگي ، از نوع مسكن ، مواد خوراكي و          
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نيز نتوانسته جوانان را به روشـهاي  . . . و » كميته امداد امام« حكومتي و ترتيب دادن ازدواجهاي جمعي با كمك و جهيزيه  
 .   مورد نظر آنان عالقمند كند

 
 ماه گذشته با حوادث ناگوار اجتماعي و اخالقي دست   طي چند سال گذشته شهر مقدس قم هيچگاه همانند يك         «

 اين امر اضطراب و نگراني، جمعيت يك ميليوني اين شـهر را بطـور چشـمگيري افـزايش     .به گريبان نبوده است   
 ربـودن و اغفـال نوجوانـان و بـروز     تجاوزهاي مكرر جنسي به دختران و پسران كـم سـن و سـال،          . داده است   

 ماه گذشته در متن اجتماع و خانواده هاي شهر قم همه چيز را تحت الشـعاع قـرار        خشونتهاي اجتماعي طي يك   
 )  تاكيد از نگارنده- 69  نيمه دوم تيرماه - 85  اجتماعي شماره -خبرنامه فرهنگي ( » .داده است

   اماكن و شهرهاي را فراگرفته، چرا نمي بايست ديگر     » شهر مقدس «      و اگر ابعاد جنايات و تجاوزات جنسي به كودكان          
 را فرا نگيرد، و به تمامي اركان اجتماع نفوذ نكند ؟» مقدس«ير غ

 سـاله  16 ، يكي از بهياران مرد در بيمارستاني ، يـك دختـر        21/6/67 بامداد   3خبر رسيده از اراك، ساعت      « 
يادآوري . ز مي نمايد روستايي را كه بعنوان همراه در بيمارستان بوده با تزريق آمپول بيهوش نموده به وي تجاو          

  -خبرنامه فرهنگـي   (».موارد سوء مشابه در بيمارستانهاي اين استان و سطح كشور افزايش يافته است            مي شود   
 )  تاكيد از نگارنده- 67  نيمه اول مهرماه - 45اجتماعي شماره 

ت ، پدر از بوي بد مادر ،  مادر دياليزي اس.تجاوز توسط پدر.  ساله 8 ساله و دختر 10 ساله ، دختر  13دختر  « 
پـس از تجـاوز بـه    . مادر از سه سال قبل نارسائي كليه دارد و دياليزي اسـت       . ناتواني و پيري او شكايت دارد       

پـس از مشـاجره پـدر منـزل را     . آخرين دختر ، مادر يك هفته تامل مي كند و سپس به پدر اعتراض مي كند        
مجلـه آدينـه شـماره    (» . هر سه دختر به پرورشگاه برده شدند     دو سال بعد مادر فوت مي كند ،       . ترك مي كند  

 )  تاكيد از نگارنده- 1370  ارديبهشت -» از يك گزارش تلخ«  ، 58 -57
 مـادر از جريـان   .پدر نوزاد ، پدر خود او مي باشد. براي زايمان به بيمارستان آورده مي شود  .  ساله   15دختر  «

 )  تاكيد از نگارنده-همانجا (» .ت مي كرده استاطالع داشته ولي براي حفظ زندگي سكو
شب حادثه اين كار با زور از طريق غير معمول انجام و به علت پارگي شديد .  ساله، تجاوز توسط پدر 12دختر «

 )  تاكيد از نگارنده-همانجا ( » .و خونريزي به بيمارستان آورده شده است
در زمينه اعتياد و قاچاق مـواد مخـدر در ميـان      . د آمار و ارقام در اين زمينه             و اينها همه مشتي از خروار، عليرغم نبو       

كميسيون مبـارزه بـا   « ) 1991(در سال گذشته . جوانان و دانش آموزان نيز اوضاع جالبتر از اين كه تا كنون ديديم نيست  
 تن انواع مختلف مـواد  42. يران داد مدال افتخار باال ترين ميزان كشف مواد مخدر را به ا» مواد مخدر سازمان ملل متحد    

 مصرف كنندگان و قربانيـان ايـن   !مخدر ، يعني با احتساب جمعيت ايران به رقم سرانه هر نفر يك گرم نزديك مي شويم  
 .ترين اقشار اجتماعي ، از جمله دانش آموزان دختر و پسر هستند » آسيب پذير« مواد، باز از ميان محروم ترين و 

دن بوي سيگار در يكي از كالسهاي دبيرستان دخترانه پروين اعتصامي و بازرسي مديره دبيرستان           بدنبال پيچي « 
  اجتماعي -خبرنامه فرهنگي (» بدست مي آيد) داخل زرورق(مذكور ، از يكي از دانش آموزان مقداري هروئين         

 )67  نيمه اول مهر ماه- 45شماره 
و ارقامي گزارش شده اند، شايد اگر آمار و ارقامي نيز موجود بوده ، محرمانـه            تمامي اين موارد در غيبت هر نوع آمار         

باقي مانده است ، اما شايد با احتساب آنچه در يك استان كشور گذشته و تناسبي ساده به رقمي نزديـك بـه واقعيـت در                 
 .سراسر كشور دست يافت 

در آسـتانه بازگشـايي مـدارس    »  بـاختران  گردهمايي تربيتي كميته انقالب اسالمي آموزش و پرورش اسـتان    « 
بيش از هفتاد در صـد  «: فرمانده كميته انقالب اسالمي استان باختران در اين سمينار اعالم داشت         . برگزار شد   

از متخلفين در زمينه منكرات ، مواد مخدر و عدم رعايت شعائر اسالمي كـه در اسـتان دسـتگير و بـه محـاكم              
 ) تاكيد از نگارنده–همانجا ( » .ش آموز مي باشندقضائي معرفي مي شوند ، دان
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     اما كساني كه اين جوانان را از ابتدايي ترين حقوق و مطالباتشان با سركوب و خشونت محـروم كـرده انـد، بـا اشـاعه                  
ند ، بـا  فرهنگي قرون وسطايي خود عامل اصلي تمامي اين ناهنجاريهاي اجتماعي بوده اند ؛ و حال كه در صدد چاره جويي ا          

الجوردي ، كه در دوره رياسـت جمهـوري    . هستندرجوع به ماهيت خشن و سركوبگر خود بدنبال راه و روش خشونت بار         
در » اردوگاه تفريحي و تربيتي معتادان« هاشمي رفسنجاني به رياست سازمان زندانهاي كل كشور ارتقا يافته ، در ديدار از               

زنـان و  « از ايـن رقـم را   % 20 زندانيان كشور معتاد به مواد مخـدر هسـتند و   % 60 اعالم كرد كه    71ساري در تابستان    
با دو اهرم فشار و برنامه هاي فرهنگـي و  « :  ، و در پايان به قصد چاره جويي اضافه نمود          تشكيل مي دهند  » دختران جوان 

 ».تربيتي مي توان اعتياد را از بين برد
و در مجموع باورها و ارزشهايي كه توده هـا در يـك   . . . دين ، فلسفه ، هنر ،  از اخالقيات ،  است     فرهنگ مجموعه اي  

  اقتصادي گوناگون ، بنا بر مقتضـيات  - ساختارهاي اجتماعي  ار از شرايط اقليمي خاص ، در جريان حيات تاريخي و طي گذ          
 در شرايطي كه اقشار حاكم و .ه اند حيات در هر فرماسيون اجتماعي آن را پااليش داده، و به صورتهاي تا كنوني آن رساند

 پااليشگران آن ، بلكه صاحبان فرهنگي بالطبعسمت و سو دهندگان به فرهنگ حاكم ، خود نه وارثان و تداوم دهندگان ، و             
باورها و ارزشهاي اجتماعي مورد ترديـد   . آمد خواهد پديد فرهنگی باشند  بحران, متعلق به قرون و اعصار گذشته    , ديگر  
شرايطي كه امروزه در ايران حـاكم اسـت و نتـايج و تبعـات آن در       . ر مي گيرند ، و اجتماع به حالت برزخ پا مي نهد             قرا

تناقضات پايه اي ، ناهمخواني معيارهـا  ) 15. (اقشار و طبقات گوناگون اجتماعي ، ريشه در اين بحران و حالت برزخي دارد     
 . مـی نمايـد  قتصادي حاضر ، زمينه را براي انواع ناهنجاريهاي فرهنگي مهيـا    ا-و ارزشهاي تحميلي با فرماسيون اجتماعي    

ديگر نه يك ضد ارزش، بلكه همچون امري عـادي مـورد    . . . . شرايطي كه اعتياد ، فحشا ، رشوه خواري ، دزدي ، قاچاق             
ـ    . چشم پوشي قرار مي گيرند       ي سـرمايه داري در عقـب   دنائت ، آزمندي ، سودپرستي و خودخواهي بمثابه نرمهـاي اخالق

 .  اخالقي توده هاي مردم راه مي يابد -افتاده و ابتدائي ترين اشكال خود ، به حيات اجتماعي 
زن را از پستو ها و اندروني بيرون كشيد؛ در جـوامعي از نـوع ايـران از قيـد              اگر سرمايه داري بمثابه نظام توليد انبوه ،       

امـا شـريعتمداران   . برآن نهـاد  » آزادي زنان«  ارزان به عرصه اجتماع فراخواند ، و نام حجاب رهانيد، و بمثابه نيروي كار     
جمهوري اسالمي از آنجا كه خود به دوران پيش سرمايه داري متعلقند ، در تالش يافتن راه حلي بر اين تضاد تـاريخي ، از       

يگر بدون چشم پوشي از توانايي سودآوري آنان ، د ، و از سوي دنو پس حجاب مي ران » اندروني« سويي زنان را دگربار به      
 .د ند ، و در اين راه خشونت را بمثابه شيوه اصلي عمل بكار مي برناي آنان را بكار مي گير» وسيله« همچون 

 
 الگوي نظم اجتماعي ساخته دست جمهوري اسالمي

   
در واقـع  . ن صاحبان حرفه و فن بوجود آمـد   شديکجا نشين   اولين نطفه هاي شهر نشيني با پيدايش صنعت، حرفه ها و          

اين امر در ارتباط كامـل بـا   . مي توان شهرنشيني را به نوعي از اولين ثمرات پيدايش صنعت و كارگاههاي صنعتي دانست       
اين امر در هيچكدام از جوامع انسـاني ، هـيچ نـوع ارتبـاطي بـا            . نيازهاي اقتصادي ، و ضرورتهاي رشد سرمايه داري بود          

 نـوع تفكـر و   ,اگر چه رواج شهر نشـيني و ضـرورتهاي آن ، انديشـه    . قادات مذهبي و شيوه نگرش افراد نداشته است       اعت
سپس ارزشها و باورهاي شهري را در مقابل انديشه ، تفكر ، باورها و ارزشها و در يـك كـالم فرهنـگ و اخالقيـات پـيش       

 سرمايه داري با نظام پيش از خود به شيوه اي انقالبي ، يعني با      در جوامعي كه جايگزين شدن     .سرمايه داري ، ايجاد نمود      
يه حسـاب جـدي بـا    ف، شاهديم كه تص)1789انقالب فرانسه   ( بركني كامل نهادهاي پيش سرمايه داري صورت پذيرفت         

در جـوامعي  ، اما ) رنسانس فكري در اروپا   ( باورها و ارزشهاي پيش سرمايه دارانه نيز در آن مقطع صورت پذيرفته است              
چون ايران كه جايگزيني بورژوازي ، نه از پائين و در جريان انقالبي توده اي ، بلكه از باال و توسط حكام و در جريان سازش 
ميان طبقات اجتماعي و رفرم به جابجايي انجاميده ، بالطبع ارزشها ، معيارها و باورهاي متعلق به دوران پيش سرمايه داري        

 .   ي برخوردارند ، و تصفيه حساب جدي با آنان صورت نگرفته است هنوز از اعتبار كاف
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بـه       اين امر در دوران به قدرت رسيدن متشرعين، خود را در الگوهاي اجتماعي آنان ، وسازماندهي اجتماعي مطلوبشان     
مزايـاي شهرنشـيني سـر    شريعتمداران از آنجا كه خود به قرون گذشته متعلقند، در درجه اول بـا مظـاهر و     .نمايش نهاد   

در ساده ترين شكل به تشويق زندگي در روستاها و تشجيع روستائيان مهاجر به شهر، به بازگشت به . ناسازگاري گذاشتند  
تا شايد به اين طريق نهادها ، ارزشها و باورهاي بورژوايي را نيز در شهرها وانهـاده ، بـه ارزشـها و         ) 16. (روستاها نمودند   

نه تنها روستائيان به شهرها بازنگشتند، بلكه مهاجرت از روستا به      ! اما اينطور نشد    . مايه داري بازگردند    باورهاي پيش سر  
پـس چـون راه تشـويق     . شهرها فزوني نيز گرفت ، و كمربند قطور حاشيه نشينان دورتادور شهرهاي بزرگ را فراگرفـت                 

اين كار از .  ، روستا و ارزشهاي روستايي را به شهر بياورند بازگشت به روستا با شكست مواجه شده بود ، اين بار كوشيدند 
در نظـم مـورد نظرشـان بـرخالف شـهر در دوران      . طريق تغيير باورها ، ارزشها و معيارهاي اجتماعي صورت مي پـذيرد      

سـرمايه  سرمايه داري ، نشاني از پديده اي تحت عنوان حقوق شهروندي نيست ، و ساكنين همانند روستا در دوران پـيش      
نظام اتوپيك آنان نظامي مبتني بر اسـتبداد مطلقـه و در ابعـادي    . محسوب مي شوند و فاقد هر نوع حقوق      » رعيت«داري  

و » ضد امپرياليستي« روستايي و در دوراني پيش سرمايه داري است ، شعارهاي ضد سرمايه داري آنان نه از سرگرايشات  
سواي اينكه در شهرهاي موجود بهرطريق در .  و بازگشت خواه آنان بر مي خيزد  آنان ، كه از مواضع ارتجاعي   » مترقيانه« 

تالش تحميل باورها و ارزشهاي عهد عتيقي خود هستند، در شهرهاي جديدا ايجاد شده نيز نه بر اساس روند شهر نشيني و 
اگر روستا عموما در اطراف . ردازند شهرسازي با معيارهاي بورژوايي ، بلكه با معيارهاي دوران خاص خود به اين امر مي پ             

مناطق حاصلخيز كشاورزي ، و يا مراتع دامپروري ، و يا بر حول و حوش مسجد و امامزاده اي سامان يافته اسـت ، امـروز                  
ديگر نه مراكز توليدي و صنعتي ، بلكه مسـاجد و امـامزاده هـا    . شهرسازي اين گروه نيز به همين شيوه صورت مي پذيرد        

( بدين گونه شاهديم كه سيستم اجتماعي مورد نظر اينان بازگشت به دوران اسـتبداد  ) 17. (ه هر شهر مي شوند      نطفه اولي 
، پيش سرمايه داري است ، اين سيستم بغايت پدر ساالر ، براي زن نقش اجتماعي قائل نيست ،      )مثال در شكل خليفه گري    

در حالتي كه براي پيشبرد . اي بنام حقوق شهروندي آشنا نيست  با پديده وبا سيستم شهر و شهروندي كامال بيگانه است       
در . امور روزمره خود در گير نهادهاي بوروكراتيك سرمايه داري است ، در ذهن مرتجع خود قـادر بـه درك آن نيسـت         

ورده ، اما اين   روستاهاي اوليه را تحت كنترل آ -حالي كه سرمايه داري با وسايلي از نوع بوروكراسي ، نظم اجتماعي شهر              
  ,تمامي اين تناقضـات بـي پايـان   . ذهن قرون وسطايي قادر به اين امر و به اين ترتيب، قدم نهادن به دوراني نوين نيست               

دارد » جمهوري« در حالتي كه اين سيستم حكومتي نام     ! آنان را سامان مي دهد      » بحران زا و بحران زي    « سيستم حكومتي 
 ، و بالطبع مي بايست مقيد به آراء عمومي باشد، اما مقيـد بـه راي مقـام        می شود   انتخاب و رئيس جمهور با آراي عمومي     

 مقام رهبري خود از طريق مجلس خبرگان انتخاب مي شود ، اما مصوبات همين مجلس خبرگان تا زماني كه  ؛رهبري است
ضاي شـوراي نگهبـان از طريـق مقـام رهبـري      و در آخر اينكه اع. تائيد شوراي نگهبان را نداشته باشند، قابل اجرا نيستند   

در ارگانهاي حكومتي نيـز در  .  در راس حكومتشان     بلبشو اين شمه اي است از پراكندگي ، بي نظمي و         ! منصوب مي شوند    
در كنـار  . در كنار ارتش ، سـپاه پاسـداران   . كنار هر نهاد بورژوايي اين جامعه، نهادي ظاهرا متعلق به خود خلق كرده اند             

در كنـار وزارت مسـكن و   .  راه و ترابـري ، جهـاد سـازندگي        ودر كنار وزارت كشاورزي     . باني و ژاندارمري ، كميته      شهر
در كنار بانكها ، صندوق قرض الحسنه ، در كنار مـدارس و سيسـتم آموزشـي جامعـه شـهري،          . شهرسازي ، بنياد مسكن     

در كنار استاندار ، فرماندار و يا شهردار ، در    . زه هاي علميه    در كنار دانشگاهها و مدارس عالي ، حو       .  آموزي    نهضت سواد 
و مجموعه اين تداخلها و تناقضات ، بحران را جزء ذاتي اين نظام       . . . و  ) 18(هر نقطه كشور، امام جمعه و نماينده رهبري         

 .گذار كند بدل نموده و تخفيف و در نهايت حذف اين بحرانها فقط مي تواند از مجراي نابودي اين نظام 
در مقابل ارزشهاي كهنه و منسوخ پـيش         در جوامع اروپايي كه زماني طاليه داران فرهنگ مترقي و پيشرفته بورژوايي ،            

 در جامعه اي چون ايران كه در حاليکه. ) 19(  اخالقي هستيم -سرمايه داري بودند ، شاهد رشد و افزايش بحران فرهنگي 
 بورژوازي مترقي و فرهنگ شـهروندي را نداشـته   ی هيچگاه فرصت آشنايي جدي با ارزشها  بعلت شرايط تاريخي متفاوت ،    

 فرهنگ  اتفاقا بدليل بي هويتي ، ضـعف مفـرط فرهنگـي و وابسـتگي تمـام و كمـال        اين آشنايي اين جامعه با ,)20(است  
وامع سرمايه داري پيشـرفته بـوده   بورژوازي خودي ، به طريق اولي تقليد دست و پا شكسته و عقب افتاده اي از فرهنگ ج           
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 معيارها  ,، از طريق فشار، ارعاب و ترويج خرافه و حال گروهي هم از اعماق تاريخ سربرآورده اند و در صددند      )21.(است  
 امروزه كـامال مشـهود اسـت ، بحـران     نتيجه اين تحميل ها.  جامعه تحميل کنندارزشهاي مربوط به قرون پيشين را به        و

 .و گم کردن جايگاه اجتماعی واقعی خود است امي اقشار اجتماعي هويت در تم
در مواردي بسيار معدود و بطور مثال در بيماران جنسي به چشم مي » بچه بازي«      اگر تا چند سال قبل پديده اي چون      

 . نيز راه مي يابد خورد ، امروزه آنچنان وسعت مي يابد كه به درون مدارس ، و طيف سني دانش آموزان مدارس ابتدايي
مسئول آموزش و پرورش گچساران با اعالم افزايش مفاسد اجتماعي از قبيل تكثير و توزيع عكسهاي مبتذل و          « 

اين حركت كه طي چنـد سـال گذشـته بصـورت خفيـف در ايـن       :  افزود  شيوع عمل شنيع لواط در بين جوانان      
 مشخص گرديده كه دانش آموزي با توسـل بـه   مواردي. شهرستان آغاز شد در دوسال اخير شدت يافته است  
 نيـز يـك بانـد متشـكل از دانـش      64وي گفت در سال . زور دانش آموز ديگر را مورد تجاوز قرار داده است           

  نيمه - 80  اجتماعي شماره     -خبرنامه فرهنگي   (» . آموزان فاسد و منحرف كشف و با آنان برخورد قانوني شد          
 ) از نگارنده  تاكيد- 69اول ارديبهشت ماه 

     رشد و افزايش چنين ناهنجاريهايي بدون شك حاصل حاكميت جمهوري اسالمي ، تحميل باور و ارزشهاي عصر حجري 
نبود سنت و فرهنگ شهروندي از سويي و نبود چشم انداز و آلترناتيو انقالبي، هر كـدام  . و فشار و استبداد اين رژيم است       

مئنا پس از اين رژيم كـار فرهنگـي عظيمـي بـراي بـي اثـر نمـودن تمـامي خرافـات و              مط. علتي بر بحران كنوني هستند      
 .ارتجاعيات جمهوري اسالمي در مقابل عالقمندان به سرنوشت ايران وجود دارد 

 
 

 سيامند        
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 :توضيحات 
 

، بالطبع در اين تاريخ هنوز از رژيم طالبان در همسـايگي ايـران        برمي گردد  1993تاريخ تهيه اين مطلب به سال        ) 1     (
 . بودخبري نبود ، و هنوز حكومت ايران در اين موارد منحصر به فرد

همان نهادي است كه » ستاد«اين . براي استادان، دانشگاهيان و دانشجويان نامي آشناست  » ستاد انقالب فرهنگي  «) 2      (
از عملكردهاي اين ستاد همين بـس كـه ،    .  تمام صاحبان انديشه، بيشترين تالش را انجام داد        دانشگاهها از » پاكسازي«در  

زندانی و , شده و اخراج » پاکسازی» بيش از يک سوم کل دانشجويان و حدود نيمی از استادان دانشگاهها توسط اين ستاد             
 .بعضا اعدام شدند 

: اساس روايات و تفاسير قرآني و حديث از منابع زير تنظيم نموده است شيخ نويسنده اين مطلب، داليل خود را بر ) 3     (
 از سـوره مائـده، اصـول    55 از سوره نساء، آيـه  59تفسيرهاي صافي، مجمع البيان، كشاف و ديگر تفاسير شيعه ذيل آيات  

 . . . كافي، كتاب وافي، صحاح اللغه، قاموس، مفردات راغب، وسائل الشيعه، مكاسب و 
« :  در مورد جايگاه عقل و انديشه ، آذري قمي از سردمداران جناح رسالت به حديث و روايـت رجـوع مـي كنـد       )4     (

حضرت صادق فرموده اند توسط عقل نمي توان به دين خدا و احكام الهي دست يافت، ان الذين اهللا اليصاب بالعقول، يعني          
رد ديگر كه غالبا تحت تـاثير احساسـات و عواطـف و تنـگ     پسند عقل و نيكو شمردن عقول مردم و مقايسه موردي به مو  

دين خدا اگر در معرض قضاوت عقول قرار گيرد مسخ و محـو  . نظريها و جهالت است، نمي تواند دليل بر احكام الهي باشد  
 )1364 بهمن 26  -كيهان (»  .خواهد شد

 زماني كه اولين مدارس مدرن در ايران بوجود مي يعني درست. اختيار مي كند» يكصد سال اخير«نويسنده مبدا را ) 5     (
 .آيد ، و اختيار تدريس ، تعليم و تعلم از مكتب خانه ها و روحانيون سلب مي شود

ها در جبهه هاي جنگ ايران و عـراق توسـط سـربازان      » صاحب الزمان « جالب اينجاست كه تعداد زيادي از اين        ) 6     (
 .مجروح شدندايراني و عراقي، دستگير ، كشته و 

شتافتيم و من باالي سر ) ع(رفتيم و از آنجا به زيارت مواليمان اباعبداهللا حسين    ) ع(از بغداد به مشهد كاظمين      « ) 7     (
را هم برداشتم و به چشمانم كشيدم، كه قوت گرفـت و از  ) ع(هر يك از امامان خاكي برمي داشتم و خاك پاي سيداشهدا   

از آن . مدتها بود كه شرحي بر صحيفه آغاز كرده بودم كه ناتمام مانـده بـود  . العه سهل گرديدروز اول بهتر شد و كار مط   
روز دوباره شروع به كار كردم و تا كنون هربار كه چشمانم درد مي گيرد، از آن تربت بر چشمانم مـي مـالم و ايـن دواي      

ات سيد نعمت اهللا جزايري، اديب، فقيه و محدث   خاطر-  كامران فاني -زندگي طلبگي در قرن يازدهم ( »  .درد من است
 )1363  آذر و دي -  سال پنجم - 1  شماره -  مجله نشر دانش - ق 1050  - 1112
اما به غير از ايـن مـوارد مـي تـوان بـه      . سرنوشت حزب توده و جناحين اكثريت در اين قضيه نمونه اي گوياست         ) 8     (

  كـه پـس از اينكـه    -) اسراي جنگي( » آزادگان«  و دستگيري و اعدام بسياري از  )معلولين جنگي (» جانبازان« سركوبهاي  
  كشتار و اعدام -بطور كامل مورد استفاده قرار گرفتند، حال به محض طرح ابتدايي ترين مطالبات خود سركوب مي شوند    

طب زاده ، اولين طراح و گرداننده بسياري از افراد رده باالي حكومتي، در صورت اختالف نظر ، دستگيري و اعدام صادق ق         
دستجات چماقدار حزب اهللا ، برادران هاشمي و همينطور سلب حيثيت و فشار به افرادي نظير محتشمي ، خلخالي، آيت اهللا    

 .و بسياري موارد ديگر اشاره داشت» دانشجويان خط امام« دستگيري . . . منتظري و 
   نجف-» حكومت اسالمي«   در توضيح و تشريح - 1348جزوه تبليغي خميني در سال ) 9     (
، رشد سرمايه ها در بخش بازرگـاني و تجـارت را تنهـا بـا رقـم      1363سالنامه آماري جمهوري اسالمي تا سال     ) 10     (
 بـه  1365اين رقم دو سـال بعـد ، يعنـي در سـال     . در صنعت نشان مي داد  % 93در كشاورزي و    % 18در مقابل   % 278

در اين زمينه حتي مسئولين حكومتي نيز به منابع خبري خود اطمينان . ش بازرگاني و تجارت افزايش يافتدر بخ % 8/689
نداشته و به منابعي خارج از حيطه حكومت استناد مي نمودند ، بطور مثال اين مورد كه در خبرنامه وزارت ارشاد مـنعكس     
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به سرمايه گذاري در بخش صنعت نشان ندهد ، بلكه بـه     نابساماني موجب شده است كه ديگر كسي از خود ميلي           « : شد  
، تنها در سال گذشته  شهادت آماري كه از سوي بانك مركزي و ديگر موسسات دولتي جمهوري اسالمي انتشار يافته است        

 64 شركت فعال در بخش صنعت اعالم انحالل كرده اند ، رقم شركتهاي منحل شده صنعتي در طول سـال   480) 1365(
با وجود آنكه سياست اقتصادي كشور موضوع ترويج شركت هاي توليدي به ويـژه در بخـش         . . .  بوده است    386ر  بالغ ب 

برخالف ادعاهاي مسئولين اقتصادي جمهوري اسالمي مبني بر رسـيدن بـه خودكفـايي ، در            . كشاورزي را توصيه مي كند      
 شركت به ثبت رسيده 98 و در زمينه معدن فقط  شركت در زمينه هاي كشاورزي تاسيس شده اند 586سال گذشته تنها    

 نيز افزايش سرمايه شركت ها عمدتا در زمينه بخش 64در سال ] . . .  شركت خدماتي و بازرگاني3350در مقابل . [ اند 
كل سـرمايه اي كـه در سـال گذشـته        . را در بر داشته است      % 1/909بوده است و رقم قابل توجه       ] بازرگاني[ هاي فوق   

 ميليون ريال بـوده  31518شركتهاي بازرگاني ، موسسات اعتباري ، رستورانها و هتل ها به جريان افتاده است ، رقم    توسط  
 8688  فقط -  كه براي تامين نيازهاي اساسي مردم نقش عمده اي را بعهده دارد -است و در همان حال بخش كشاورزي 

  نيمـه دوم اسـفند   - 32  شماره -خبرنامه وزارت ارشاد (»  . است ميليون ريال از سرمايه شركتها را به خود جلب كرده          
 )2شماره » انديشه و پيكار«   ضميمه نشريه -» كيهان لندن«   به نقل از - 1366
 .در موارد معدودي اين امور تا حد داللي محبت و قاچاق مواد مخدر پيش مي رود ) 11     (
» اقتصاد صلواتي«  ، تحت عنوان 11د غالمحسين ساعدي ، در ماهنامه شورا شماره در اين زمينه به مقاله زنده يا) 12     (

 .مراجعه كنيد
را  فاصله بلوغ طبيعـي « كه » عصر جديد«با شكوه و شكايت از      » نظام حقوق زن در اسالم    « مرتضي مطهري در    ) 13     (

يا رهبانيت موقت ، يا كمونيسـم  .  مقابل مي نهد سه راه حل در» تسكين غريزه« ، براي   » با بلوغ اجتماعي زياد كرده است     
را تاييـد و پيشـنهاد مـي    » ازدواج موقت« يا همان » كرايه آدم« او با رد دو راه حل اول ، راه   . جنسي ، و يا ازدواج موقت       

 . كند
انهاي انقالبـي و  طي دوران كوتاه پس از قيام بهمن و سرنگوني نظام سلطنت، با حضور قدرتمند گروههـا و سـازم    ) 14     (

دمكراتيك در سطح كشور، و بالطبع اشاعه نسبي فرهنگي متفاوت و انساني تر در ميـان اقشـار مختلـف اجتمـاعي، روابـط                  
در اين دوره پديده هايي چـون  . كااليي و خريد و فروش در روابط زناشويي و ميان زن و مرد تا حدود زيادي كمرنگ شد       

ه سنن ارتجاعي متعلق به دوران پيش سرمايه داري بود ، رو به تضعيف رفتند ؛ و حتي در          ك. . . مهريه، جهيزيه، شيربها و     
با حاكم شدن تام و تمام شريعتمداران ، طبعا فرهنگ و اخالقيات آنان ، نيز به ارزشـهاي      . برخي موارد كامال حذف شدند      

 . ر روابط زناشويي شدند و اين ارزشها و معيارهاي قرون وسطايي بدل به مالكي د. اجتماعي بدل شد 
بحران . از جمله رشد بي وقفه آمار مربوط به طالق و جدايي در ميان ايرانيان در همين حيطه قابل بررسي است      ) 15     (

. و برزخ مورد اشاره آثار و تبعات خود را نه فقط در ايران ، بلكه در ميان ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز نشان داده است 
  اخالقي با توجه به فاصله عظيمي كه ميان فرهنگ و اخالقيـات بـدوي حـاكم در ايـران و               -و گم گشتگي فرهنگي     بحران  

فرهنگ و اخالقيات رو به زوال و انحطاط جوامع امپرياليستي وجود دارد ، چهره غالب جامعه ايراني مقيم خـارج از كشـور                    
 . بوده است

زنان، با توجه به ستمي كه تحت سياست آپارتايد جنسي به زنان ايراني وارد               تشكيل گروهها و جريانات طرفدار حقوق       
مي آيد ، عليرغم اينكه مي توانست در نفس خود امري مثبت باشد، و با مبارزه اي افشاگرانه ، مبلـغ فرهنـگ و اخالقيـاتي       

گرايشات انحرافـي راديكـال فمينيسـتي    اما در درون خود با . مبني بر روابط انساني و برابر حقوق ميان زنان و مردان باشد  
  اخالقـي خـود از   -اين گرايشات كه عموما در امريكاي شمالي طرح شده اند ، با برگرفتن الگوي فرهنگـي      . درگير جدلند   

اين جريانات با جدا سازي نظم . منحط ترين گرايشات جامعه پدرساالر سرمايه داري، عمال به آنسوي بام فرو غلطيده اند            
  اقتصادي موجد پدرساالري از اين پديده ، به شيوه اي اتفاقا پدرساالر به جنگ جنس مردان مي روند، و با تبليغ - اجتماعي

نقش ايـن گرايشـات توجيـه نظـام سـرمايه داري و بـه انحـراف        . گري براي زنان مي پردازند » سليطه« و  » مردآزاري« 
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نيمه ديگر ، مفهومي عميقا و قطعا « با اين نوع نگرش مي توان به براي آشنايي . كشاندن مبارزات برابري طلب زنان است     
 .  نوشته آزاده آزاد مراجعه كرد 16  -15در مجله نيمه ديگر شماره » مردساالر

)  سـال از حكومـت  14و حتي همين حاال بـا گذشـت   ( اگر سردمداران جمهوري اسالمي در اوايل كسب قدرت        ) 16     (
زگشت به روستاها مي كنند، نه بعلت عالقه و يا اوتوپي سر و سامان دادن به به اوضاع كشاورزي     روستائيان را دعوت به با    

و زراعت ، و يا چاره جويي بر روند مهاجرت بي وقفه روستائيان به شهرها در دوره ديكتاتوري شـاه و سـالهاي پـس از آن      
مدينـه  . ي مشترك با دوران پيش سرمايه داري اسـت  آنچه آنان را به روستا پيوند مي دهد ؛ همانا معيار و ارزشها    . است

. فاضله شان همان روستاست ، كه روابط بوروكراتيك شهري و پديده هايي از نوع حقوق شـهروندي در آن غريـب اسـت      
، تبديل آن به وزارتخانه در كنار وزارت كشاورزي ، تالشي بود براي رونق بخشيدن به اين مدينه   » جهاد سازندگي « ايجاد  

اما مگر مي شد با ابزاري بوروكراتيك ، بوروكراسـي را از حيـات اجتمـاعي        . به شيوه هاي غير بوروكراتيك      ) روستا(اضله  ف
. راند و به دوران پيش از آن رجعت نمود ؟ در متن روابط بورژوايي ، وزارت جهاد سازندگي هم بسرعت بوروكراتيزه شد            

راي فرار از ارزشها و نهادهاي بورژوايي ، سعي در اختراع نهادهاي روسـتايي  بي برنامگي و تناقضات حكام شريعتمدار، كه ب       
 حل نكرد، بطور مثال روند مهاجرت نانبا همان كارآيي ها مي كند ، و عمال بر اين كالف سر درگم مي افزايد ، مشكلي از آ
جمعيت حاشيه نشين شهري را، كه پايه از روستا به شهر در طي اين سالها نه تنها تخفيف نيافت، بلكه شدت نيز گرفت ، و 
بلکـه بـه چنـدين    ,  كاهش نداد  نه تنهاهاي اصلي حامي اين حكومت بودند، و امروزه به انبار باروتي عليه آن بدل شده اند 

 .برابر افزايش داد 
و شهرهاي ويران شده مناطق » بازسازي« از جمله در جريان . در اين زمينه مي توان نمونه هاي جالبي ارائه داد           ) 17     (

طي جنگ ، در حالي كه هنوز منازل مسكوني و مراكز توليدي در اثر كسر و يا نبود بودجه ، اصال مورد توجه قـرار نگرفتـه        
اند ، اما مساجد و امامزاده ها يكي پس از ديگري بسيار مقـاوم تـر از گذشـته ، بـا اسـتفاده از پيشـرفته تـرين تكنولـوژي              

هنوز يكماه از مـرگ  . و نمونه جالب و اخير شهر سازي حول قبر خميني بود . يرانه ها سر بر آوردند      ساختماني ، از ميان و    
 .و شهرسازي حول آن آغاز شد ) 11/4/68رسالت (قبر خميني باال رفت » شهرداري« خميني نگذشته بود كه تابلوي 

 !نهاد و ارگان و شهري يك نماينده داشت نيز در هر » قائم مقام رهبري« تا قبل از خلع يد منتظري ، ) 18     (
و همينطور رواج خشونت، نظامي گري و حتي روي آوردن . . . و » پانك« ، » اسكين هد« طهور پديده هايي چون ) 19     (

طرح لباس و كفش هايي كه يادآور جنگجويان و جنگهاي قرون گذشته و يـا حاضـر اسـت ؛ در ميـان          به مدل آرايش مو ،    
وپايي و امريكايي ، عليرغم اينكه عكس العملي است در مقابل فرهنگ بوروكراتيك طبقه حاكم ، و ارزشـهاي ايـن         جوانان ار 

طبقه را به مصاف مي خواند ، اما باز بداليل متفاوت ، از جمله بي اعتباري مفرط احزاب كمونيست در اين جوامع ، عملكرد         
ي سرمايه داري، و طبعا تبليغات بي وقفه آنتي كمونيستي طبقـات حـاكم،   و كارنامه پاسيف اين احزاب در ارتباط با بحرانها    

 العمل و اعتراض را نه در مجرايي مبارزاتي و و در جهت تغيير بنيادهاي اجتماعي، بلكه به سمت جريانات راست ساين عك
 طلبي نظام امپرياليستي اگر جنبش هيپي از بحران سرمايه داري سر برآورد و در مقابل جنگ          . افراطي هدايت نموده است     

خشـونت ، جنـگ و خـونريزي را     Punk و  Skinheadاما اين بار گروههاي مختلف . را تبليغ مي كرد» عشق ورزيدن«، 
و جريانات راست افراطي و فاشيست بيشترين سود سياسي خود را از اين جوانان گمگشته در وادي بحـران           تبليغ مي كنند ؛   

 . روزه توسط آنان جنايات جديدي مرتكب مي شوندسرمايه داري مي برند ، و هر
حدود يكصد و پنجاه سال قبل جنبش باب و تفكر شيخيه تالشي بود ، براي نگرشي نوين به اصول اعتقادي نظـام   ) 20     (

حركتي كه مي توانست با اتكا به جنبش توده اي عظيمي كه در پي خود داشت، طاليـه دار رنسـانس     . پيش سرمايه داري    
ري و شكل دهي به راسيوناليسم در جامعه ايران باشد، با سركوب وحشيانه استبداد قجري و متشـرعين در خـون غـرق      فك

بهائيت كه مدعي تداوم اين جنبش بود نيز با گسست از اهداف مبارزه جويانه آن و سازش و همراهـي بـا اسـتبداد ،     . شد  
محمـد علـي ميـرزا عبـاس افنـدي       در دوره كودتاي« . گرفت هيچ نقشي در شكل دهي به فرهنگ نوين بورژوايي بعهده ن    

مراسله اي به محمد علي شاه نوشته بود، اظهار اطاعت و انقياد نموده و مخصوصا تذكر داده بود كه مـن بـه پيـروان خـود           
ز دستور داده ام كه از مساعدت و همراهي مشروطه طلبان خودداري كرده و براي حفظ صلح و آرامش مملكـت خـود را ا                
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 )  عبداهللا بهرامـي -تاريخ اجتماعي و سياسي ايران از زمان ناصرالدين شاه تا آخر سلسله قاجار   ( » اين جريانات دور سازند   
در پي اين جنبش نيز بورژوازي با سازش هاي مداوم با استبداد و حركت گام به گام هيچگـاه صـاحب نقشـي انقالبـي در                   

ست پايه هاي تفكر و فرهنـگ شـهروندي را در جامعـه اسـتبدادزده ايـران بـا        اجتماعي نشد ، و هيچگاه نتوان    تحولعرصه  
 . حركت انقالبي خود مستقر كند 

آشنايي با فرهنگ اروپايي و تبليغ فكر و فرهنگ شهروندي، عليرغم اينكه از طريق تني چند از متفكـرين طاليـه               ) 21     (
ازي و پيوندهاي محكم ميان اين طبقه و اسـتبداد حكـومتي       دار مشروطيت صورت گرفت، اما در اثر سازشهاي مكرر بورژو         

پيش سرمايه داري و ترس آنان از حركت مستقل توده ها، هيچگاه به ايدئولوژي و فكر عمومي جنـبش مشـروطيت ارتقـا                     
او از طريق رفع اجباري حجاب از زنان و كاله و شـلوار بـه پـاي مـردان        » تجددگرايي«كودتاي رضا خان و سپس      . نيافت  
 فرار رضا خان ، با توجه بـه اينكـه    و،1320پس از شهريور . اثرات منفي خود را بجا نهاد ) اين هم به اجبار و زور     ( كردن  

تقليد شيوه زندگي اروپايي و امريكايي در دستور عمل قرار گرفت      محمدرضا پهلوي تحصيالت خود را در اروپا گذرانده بود،        
»  ته دانسـان  «  تسخير آخرين مد مزونهاي اروپايي، فيلم هاي كابويي در سينماها ،       بهتهران و شهرهاي بزرگ     خيابانهاي  . 
بـورژوازي وابسـته از آنجـا كـه خـود هـيچ ارزش و       . تقليدي ناقص بـي ريشـه قـرار گرفـت             همه مورد   در آمد ؛   . . .و  

ـ       معيارفرهنگي اي براي ارائه نداشت، در تقليد       در ايـن  . ز بـه فراموشـي سـپرد    بدون ريشه خود تمامي مظاهر هويتي را ني
  .   نيز منجر شدند مضحکیدوران سينماي ايران حتي تا حد تهيه فيلم هاي كابويي ايراني هم پيش رفت ، كه به موارد 

 
 
 
 
 


