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و ست اتش ن آحکم فرمادر که  ،لیلش همین نامهاده ام، آزاده ام، و دمیزآد

هم ان یرامین بالخیز زسردر نند که ابدن یندگاآید اربگذ. انشوکرم جان نوشید

  .فتندگ رمرل ستقباانه به دامرو گذشتند د خون جااز نه الیردمی که دند مردبو
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  رپیشگفتا

 

و تم اصرفا تفکرب ین کتاارم و اندرد ین مودر اعایی هم و ادنیستم ه نویسند. نی هستمایران امن یک جو   

ن نساایک ان تنها به عنو. نها مطلع باشداز آهر کسی م یدزم دست که الامنابع مختلف از هایی لنقل قو

در تنها ب ین کتاانوشتن . بنویسمب را ین کتاانستم د داه خوظیفان، ویرامذهبی ري یکتاتودمخالف اه و خوآزادي

ب ین کتاه در اشدح مطرت موضوعادر به تفکر را گر یک نفر احتی . سترم اکشودم مرزي سا-گاهیآجهت 

ینی نیستم دهیچ روي نباله د. نمی کنماري مکتب یا حتی شخصی طرفدب، حز، هیچ طیف سیاسیاز . منگیزابر

هن و ذلطفا تفکر کنید  ."ستدن انیا قابل نقد کري در دهر چیز". ارممیگذام حترن ایااد و هبابه تمامی مذو 

ون بدي را هیچ چیز. لحظاتی خالی کنیداي بر، ندا دهکرن مغزتادر سیاسی که و مطالب مذهبی م تمان را از تا

  .گی نپذیریددبه ساو تحقیق 

 
شب ز نماام ندگیاي از زبرهه در . دممیکرر فتخاارم کشون تمدو به فرهنگ د، گذشته که سن من کمتر بودر 

دم با خو. دممیکر، دوري نددمذهب شیعه مخالف بوم و سالاین دکسانی که با و از میگرفتم م و روزه ندامیخو

  .باشده گنار ین کااشاید ، شنید، نقد میکنندرا مذهب و ین دکسانی که ي هاف نباید حتی حر، میگفتم

 
آن نه کل ، کثریت هستر امنظوه، شدره شااکلی به جمعی رت نوشته که به صواز هر قسمتی ب ین کتادر ا"(

  .)"همیت مربوطه می باشدالیل دمتن به اي در مسئلهار تکر"."مطلق نیستن جهاي در هیچ چیز، جمع

 
به دن ندگی کرو زندگی ل زصو، اگرفتند که فهماندندار ندگیم قرزمسیر در هایی ن نسااکمکم ل دوران طودر 

ضح تر ر وابطو، ندارلی فرهنگ ند، وندن دارتمدان یردم امرم فهمید. ستاچگونه ، ست هستدرکه ه اي وشی

عقب ماندگی و ضد فرهنگی ر ثاآهم ز با، ندوبران یراز احاکم هم ي خوندهاآگر احتی . یما هفقر فرهنگی شدر چاد

ن جهان همچناان یرر اکشوو ست ا نجامعه نمایان در همچنا، سعی به تغییر نکننددم نها تا موقعی که مرآ
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ان نمیتودم را لبته مرا. کنندوع شرن شادخواز باید ان یردم امر. شتداهداپیشرفتی نخوو هدماند اسومی باقی خو

و باید فرهنگ د خوژي یدئولودن اکراي وارد ست که برابدین گونه ري یکتاتوي دحکومت هاه شیو. نستدامقصر 

ن و نویسندگاو مدنی ن فعاالان و ندیشمندب انقالاي ابتددر اهمانگونه که . ببرند بینرا از جامعه ي آن خایر فکرذ

  .نددبین بررا از یگر ري دبسیا
 

ده از ستفا، انندگیدر را. زش دادموي از آن را آمنده فرهنگ بهرد و شوزي مینه سازباید ي هر تغییراي صوال برا

، نیاخوب کتات، ناابا حیور فتا، رشتن به یکدیگراگذام رحت، اجامعهر در فتارحتی ... . اه و تلفن همر، ینترنتا

شهرها دم مر. ستاشایع دم بین مرر در برتربینی بسیادخوو پرستی ادمتاسفانه نژ. دشوزش دادهموآباید ... ،تفکر

 .ندي دارین چنین عقایدا... و همسایه منطقه ي هارکشوو یگر ي دنسبت به قومیت ها، نسبت به باقی شهرها

ر فتاي ریگرر دعمل طوو در ند آورمی را در شنفکرها اداي روفقط ، ندي دارشنفکري روعاادکه  هماي  هعد

ي هان سه یا مکارمداده و خانودرین مسائل ب، انقالاز ابعد دي متماي طی نسل ها در  متاسفانه.میکنند

  .ستا هگرفته شده یددشی نازموآ

 
  ننداخومیز می که نمادمرا ست چراتعجب ي جا. ین هستداري از بزده استفادم، اپیبرآن که به اي یگر مسئله د

 
ن ینشادر دکه ي چیزف آن هایی خالرکا، مینامندن مسلماد را خوو میکنند اداري عزن مامانشااي ابر و

و ین ها دصال اشاید . نهاستي از اتنها نمونهها... ، نا، زبا، رشیونفراگر، غگوییدرو. هنددمیم نجاه، اگفتهشد

. سیاسی باشنداف هداجهت در تنها و ! باشددم حکومت بر مراي برن حاکماي ساخته نیاي د همهدر هب امذ

  .اردنددم مراي برر جز ضري چیزد یک فرزي از بت ساو  و مقدس کردن يهر چیزروي تعصب 

 
ان نمی تو. نمداکه میرا چیزهایی م نمی فهمیدش کا، اي ستاري اشور دبسیار یط کااین شردن در اندگی کرز

و ین از دهمه جا در یطی که اشرد، در کرن پنهارا عقاید سیاسی و ین ان دنمیتو. دندگی کرزسایه در مر عم تما

مسائل م تمادر سیاست هم که . مذهب میپرسندو ین اي از دهر پرسشنامه در . دسیاست صحبت میشو

ده آزاد از استفاپوشش یا ز جتماعی مانند طراترین حق دهحتی سا. ستا دهکرخ سورجتماعی او ديقصاا
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یم ا همدآنیا دبه ري یکتاتودتحت ر یک کشون در یا چوآ. ستا هگرفته شدان یردم امراز ینترنتی هم ي اسایتها

شت زداچند ساعت بااز کمتر در کنیم دي گر نقد کنیم یا حتی شااکه ري کشوش آن؟ در محکومیم به پذیر

از لپ ادوگودر حاضر ي هارکشو 57ل سا؟ نددچه میکر، نددلتر بوو وتر رنی مانند سااندیشمنداگر ا. يشو

ما فقط ؟ حمایت کننداه خوي آزادي هان نسااز آزادي و انباید ن مازین در ایا ، آنددحمایت کرري یکتاتود

  .ندگی نامیدان زنمیتوري را یکتاتودتحت حکومت ن مانده ند، زیما هندز
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  يخوندآیک ژیدئولواحکومت 

 
. یمدازسیاسی میپرم علودر صطالحی ایسم رهی یا توتالیتااتمامیتخواز عریفی به تا بتددر ا

  :ستایر ح زیژگی به شروشش داراي ست که معموال احکومت از هی نوعی اتمامیتخو

 
  کلیژي یدئولوایک  .1

  
  حدي واهبرریک سیستم تک حزبی با .2

  
  دهپلیس مخفی گسترداراي  .3

  
  دهستفارد اموي هاح سالر در نحصاا .4

  
  جمعیط تباارل سائر ونحصاا .5

  
  ديقتصار انحصاا .6

 
  ،ماستحکمفرین حکومت ان ایردر ایکنیم که عا مادالیلی دلیل یا دبا چه ل حا

 
مشخص ب چوریک چاس سااین ابر. ستاشیعی ژي یدئولوي ابر مبناان یراسالمی ري اکلی جمهوژي یدئولوا

ه سالمی شدب انقالاي ابتدان از ایرا ديکه باعث نابوژي یدئولوا.ستاجامعه حاکم م نین شیعه برتماابه قوود محد

که ژي یدئولوابا ري هیچ کشود و پذیرعمل کرف نعطااتحوالتش باید و تغییر و کنونی ي نیادر د. داردمه و ادا

  .دکران اداره نمیتورا ست امطلق ي مرا بطور ذاتی

 
جمله از  .باشنداو تایید رد حکومت باید مون منتصبام ست که تمااسالمی ري اجمهور یکتاتودهبر اي رخامنه 

لت دوحتی و مجلس م، مجمع تشخیص مصلحت نظان، مجلس خبرگان، نگهباراي به شوان ها می تودین نهاا

  .دکرره شاا
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شش و نصب می شوند ل و هبر عزرمستقیم با حکم ر به طوآن که شش عضودارد عضو ن دوازده نگهباراي شو

ب نتخاه، اسیدریاست رهبر به رمستقیم با حکم  ربه طودش قضائیه که خوه ئیس قوریگر با معرفی دعضو 

  .میشوند

 
  .میگیرندار تایید قررد مو، هستندي هبررمنتخب ن شادکه خون نگهباراي نیز توسط شون مجلس خبرگاي عضاا

 
  .هستندان یرر ایکتاتودهبر رمستقیم منتخب ر نیز تمامأ به طوم مجمع تشخیص مصلحت نظا

  .میشوندن رد نگهباراي فیلتر شواز همگی ري ئیس جمهوي رهادنامزومجلس اعضاي 

 
در حساسی ي که موقعیتها... و جه رخار موایر ت، وزطالعاائیس ، رسیمااوئیس صدرجمله ي از یگردمناصب 

  .میشوندب نتخاي اهبررنیز توسط ، ندم دارحفظ نظا
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حتی و نتظامی وي انیرت طالعاان، ایراتش ه وارسپات طالعات، االعاطوزارت اطالعاتی مانند ي اهانمازسا

در پیشرفته جنگی ح وادوات سال. نددادهاتشکیل دهاي را گستري شبکهان یري اشخصیهاس لباو  بسیجیها

از نه حفاظت و ند را دارسالمی ري اجمهواز ظیفه حفاظت ومیباشد که اران پاسده سپارختیادر اعمومأ ان یرا

  !!!رکشوك خا

 

ق قاچادي یازحجم ل سادر که د عا میشوادسانه د و در رمیشوم نجاه است سپادبه ر کشون کالي هاقکثر قاچاا

 يفضاو در ند دست کررا در "هپی"قص ریدئو وکسانی که ، عا میکندادحکومتی که ر چطو. دمیشور کشووارد 

ستگیر و دشناسایی ن را کالن انند قاچاقچیانمیتو، یمدستگیر کردچند ساعت در تنها را ند دپخش کر مجازي 

نامه د و روزمیشوب نتخاان ایراهبر رمستقیم توسط ر سیما به طواوئیس صد، رشدره شااکه ر همانطو  !کنند

  .هستندردار برخوان یراهبر رمالی ي حمایتهااز نیز ن هایی مانند کیها

 
و میباشد اران پاسده ست سپادبه ر کشو... زي و سا، راه نفتیي هاوژهگر بگوییم که تقریبا تمامی پرانیست اق غرا

  .اردندآن را قابت با رنایی اتودي یا نهاد هیچ فر، هستندردار نتهایی که برخورابا 

 
ر کنادر حکومتی که . دسالمی ثابت شوري اهی حکومت جمهواکر شد که تمامیت خوذلیل دین این مطالب به ا

  .ستن داده انیا نشادم دبه مرري را یکتاتوز دي ایگرع دنو، یگر مکتبهاو دکمونیسم ، یسمزنا، فاشیست
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حکومت د جو، وخاکی میشوندهی ین کراتمامی در تشویش و نی ایروطی موجب افراین عقاید اکه ر همانطو

ن ماآن در اگزند از نیا ي دهاربلکه تقریبا تمامی کشوه شدر ین کشودر انیز نه تنها باعث تنش ان یرري ایکتاتود

  .ندا هنماند

 
ن بر جهاي سراحکومت سرو نیا دنظم زدن یستی قصد برهم ورتري هاوهبا تشکیل گران یرري ایکتاتودحکومت 

  .ین مدعاستابر ي مریکا سندآیستی ورتري هاوهلیست گراران در پاسده گرفتن سپاار ست که قراضح وا .را دارد

 
. ستانیته رمدي صهیسم نخستین شاخرسکوال. سدرسی نمیاموکردمذهب به و ین دهیچ حکومتی با حاکمیت 

در . دشوم نجااجامعه دم آن بین مرو کل جامعه در باید ن سیوایزرسکوالر پیشرفت یک کشواي حقیقت بردر 

رهی بادرهش وپژ، سکسزش مون، آیااهمجنس گر، ازدواج سقط جنینن مسائلی همچورد مودر مریکا آ

ر یعنی به طوز دارد، شمن نیادبه ري یکتاتودهر  .دمیشوي تصمیم گیرر سکوالي هانمازسادي در بنیاي هالسلو

میکند ود محدرش را کشودم مختلف مري یگر به بهانههاف دطرو از شی میکند اشمنترد دخوي بقااي عمد بر

و نکینگ جهانی پایین هستند ان در ریري انامهرگذل و پوارزش که ر همانطو. داردیک محیط بسته نگه میو در 

جهت ار هشدي پیامهادن فرستاان از یراحکومت  .کنندت یگر مسافردي هارنند به کشوابه سختی میتودم مر

، )دابگروژه پراي تحت لو( "دابگر"هی کنندل سام اربا نا، مدنین فعاال فعالیتم عدب و حجادن عایت کرر

  .میکندده ستفادم ابین مردر حشت و وعب د ریجااي ابر
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  اولسالمی فصل زات امجان قانو

 
  رجی کشوراخو خلی دامنیت ایم ضد اجر

 
 498ده ما

 
 

سم یا اتحت هر ر کشورج از خل یا خادر دانفر از دو جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش ، سته، دمیاهر کس با هر مر

به حبس د شناخته نشورب محاو باشد ر منیت کشوزدن ابر هم ف آن که هد، نمایداداره هد یا دنی تشکیل اعنو

  .دمیشوم محکول ساده تا از دو 

 
 499ده ما

 
 

تا ه عضویت یابد به سه ما )498(  دهمار در مذکوي ستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهااز دیکی در هر کس 

  .ستده ابوع طالابیاف آن هدد از اینکه ثابت شوامگر دد میگرم حبس محکول پنج سا

 
 500ده ما

 
 

به هر نحو فعالیت تبلیغی م امخالف نظي مانهازساو هها ویا به نفع گران یراسالمی ري اجمهوم هر کس علیه نظا

  .هد شداخوم محکول تا یکساه سه مااز نماید به حبس 

 
 508ده ما

 
 

تیکه رصو، در نمایدري همکاان یراسالمی ري اجی متخاصم بهر نحو علیه جمهورخادول هی با وهر کس یا گر

  .ددمیگرم حبس محکول ساده به یک تا د شناخته نشورب محا
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  خلیت داقصد به مقاماء سو ومذهبی ت هانت به مقدساا

 
 513ده ما

 
 

هانت ا) س(هصدیقه طاهرت یا حضر) ع(ئمه طاهرینایا م عظاء نبیااز ایا هر یک م و سالت اهر کس به مقدسا

م محکول یک تا پنج سااز به حبس رت ین صواغیر د و در میشوام عدالنبی باشد باحکم سال گر مشموانماید 

  .هد شداخو

 
 514ده ما

 
 

ي از به نحوي هبررمعظم م مقاو علیه  …اناضورسالمی ري اجمهوار بنیانگذ، خمینیم مات اه حضرهر کس ب

  .هد شداخوم محکول سادو تا ه شش مااز هانت نماید به حبسء انحاا

ر چه بسیا. ننشااندزحتی فر، نها نیستاي آبرب نقالامنافع از باالتر ي مذهبی هیچ چیزري یکتاتوان دهبراي ربر

  1.نددبین برد را از خوان ندزمنافع فررت و حفظ قداي بر مسئوالنی کهاز 

 
دم بر مرابردر مالیمت زش و سار نتظااچگونه ، حم نمیکنندد رخواده ي خانواد فراچنین کسانی که به از 

  .شتداهند اخودي عادم با مري حشیانهترردي ومطمئنا برخو! ؟هست

                                                                 
  خرآصفحه  2019کتبر ا 25برنامه :عجورـ    1
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  کیدکوز اتلقین و تقلید 

 
سالمی م احکاابا تلقین ن را کادکواز آن، حتی قبل و تحصیل اي دوران بتدان از ایرري ایکتاتودحکومت در 

ي تادکوو سالمی شیعه امفاهیم دك کوي برنامههان و تلویزیوي برنامههادر حتی . هنددمیي مغزي شووشست 

  .تلقین میکنندد یاار زبا تکر را... ونی آقري هانستادایا ن ماماي اندگی نامهرت زبه صورا   57

باید م سالدر امیگویند که ز موآنش دابه و هند دمیزش مورا آنی آقرو ینی ن دتحصیل متواي بتدن اهمااز 

نب اجوم تمان شادخوي ینی که به گفتهدر دیگر دي دفراز ست که با تقلید امسلم ! شته باشیدامرجع تقلید 

تحقیق ا روش بتدا از اچر. دمیگیرزان موآنش را از دامسائل مختلف در تفکر ي  زهجاد ابرمیگیرد را در ندگی فرز

ان یران اندزفر، پاسخ باید گفتدر ست که اضح ؟ واهنددنمید یازان موآنش دابه را جه با مسائل امودر تفکر و 

  !عمل کنندو فکر ان یراران امیل سیاست مدب باید با
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ي مذهبیدیکتاتور کیدکواز  تلقینو  تقلید   
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داد ینی زش دموآنباید ، ندهانرسیدب نتخااي اشد عقلی بري از راجه درسنین پایین که به اد در فراکلی ر به طو

ي  هتربیت به شیو، ستاجهانی رات مقرف خالر ینکاا. دتلقین کرو تحمیل ص را ین خادیک ي هازه موو آ

سنین در جمله مشکالتی که از. دبعد نیز میشوي نسلهادي باعث نابوژي آن یدئولواتحمیل و  ريیکتاتود

ار شون دیشاامسائل بردن ست یا غلط بودرتشخیص : ست کهاین د امیشود یجااد افراین اي اگسالی برربز

  .دمیشو

 
جامعه در که متاسفانه ي چیزن هماد؛ جامعه میشوري در بیشعوو بیفرهنگی وز باعث برع ین موضواهمچنین 

  .ی شوندمل طی مبدافراد افراشد میکنند به رتعالیم آن که تحت ه اي عد. هستیمش شاهدان یروز امرا

م با نارا ها ر آنخل کشودر داکه ادي فرا. تبدیل شوندري نتحاایست ورنند به یک ترامیتوام که هر کدادي فرا

ر دو چادگسالی ربزدر یگر ه اي دعد.میشناسند... وبسیجیها ، شخصیهاس لبا، ستهادبه ق چمان هایی چو

شاید تنها . هستنداب صوه وگناد از خول عمااپی تفکیک ام در مد؛ حی میشونداس روسوو وگانگی شخصیت 

  .ندگی برسنددر زحی ت روبه ثبا، ننداگی بتوادیط مناسب خانواشرو با مطالعه هاي عد

 
ي هاربه نفع کشوان جهت چندع از دو ین موضود و امیشوم نجاان ایرده در اگسترر به طوي مغزي شووشست

  !غربی نیست

 
  هارین کشوایستها به ورترت خطر مهاجر - 1

 
  بمع به غراینگونه جون از اپناهندگام هجو - 2

 
او تضعیف حکومت اي مریکا برو آپا اروگر اکه . ستان ایراهبر اي رخامنهر، یکتاتودتمندترین رحاضر قدل حادر 

. نندزمیت ست به عملیادنها هم ي آهارکشوش، در مراتحت ي یستهاورترري و یکتاتودین ، انکنندري کا

  .نددکررا  رینکااهمانگونه که قبال هم 
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  مانیر آرکشو

 
ي خوندهان آنی همچودورامزد وهدکراپیشرفت نخوه باشد هیچگاري یکتاتودکه تحت ان یرامانند ري کشو

، می کنندش تالي آن بقاو حفظ اي سالمی برري ایکتاتودیرپرچم زتمامی کسانی که اران و پاسده سپا، حکومتی

  .نددازمیپرآن  يهاوت ثرول به چپا

 
ي هارتمندترین کشووثرءند جزامیتو، کنیمض مستقل فرر یک کشورا ستانش اگر هر است که ري اکشوان یرا

  .اتموکرر دلبته با حکومت سکوال، اباشدن جها

 
صنعت در موثر د ویدنی خوو دیخی رتاي هانبا مکان صفها، احاصلخیزي شت هاز و دگاو با منابع نفت ن ستازخو

به ام هر کد، نددارنی که دمعاو با منابع ان یري ایگرشهرهاو دصید ن مکاابا ان یراساحلی ي رهاشه، یسمرتو

  .تامین کننددي قتصاانظر ان را از یرر انند کل کشواصحیح میتوو ست درتنهایی با مدیریت 
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بسته به اد وارفاهمچنین و 2نش اپسراي وعظم خامنه ر ایکتاتودتوسط ان یروت اثرس و دزدي ختالالی متاسفانه و

  .ستاگرفتهان را یراترقی و پیشرفت ي جلوم نظا

 
مخصوصا . قومیتی هستادي و تبعیض نژده، کردم واردمرر و به کشو، حاکمري یکتاتودصدماتی که از یگر دیکی 

 تمکاناد اکمبواز نشین زمناطق مردر یکه ربه طو. ستابدتر ع ضااوتب ابه مر، نجا سنی باشددم آگر مذهب مرا

ن لی چووهست ن نشینازبین مرس در ترد اوردن جووسیاست حکومت به . نج میبرندر... و تحصیلی ی  و رفاه

  .ندن دارنشیناز نسبت به مري بیشتره فا، رین سیاست پاسخگو نیستاها نستااباقی اي بر

 
نها آنصیب ي دیاه زفاان رمیتود ست مدیریت شودرگر اند که دارنی اوامنابع فرام هر کدان یرزي امري هانستاا

  .دشو

                                                                 
  خبري خارجی  منابع: عجور -  ٢
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  عقاید مذهبی
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  مذهب، ینا، دخد

 
ین کامال دست که گزینش یک ا هشدح مطرم سالاین ؟ در دشتد داعتقاامذهب و ین ا و دباید به خدا چر

باشد ن باید مسلماد، میشون زاده مسلمادر مار وپداز کسی که ان یرري ایکتاتودنظرحکومت و از ست ري اختیاا

  .ستام اعداحکمش د و میشوب مرتد محسود شود ین خودتغییر ر ستااخوه ینددر آگر و ا

 
مخفی نگه ع را ین موضواهستند د ین خودتغییر ن هااکه خوادي فرا اکه چرد شوح ین پرسش مطراشاید 

  ؟نشوندام عدو اند تا مرتد دار نمی

 
می استخداثبت نامی یا ي هام هرگونه پرسشنامه یا فران در یردر اکه متاسفانه د شوداده پاسخ باید توضیح در 

ه پرسیدال سون حتی مذهبتاوین درد مودر شما از لتی ر دوکازار یا حتی باه نشگادایا ارس به مداي ورود بر

  !به سبک شیعه هستیدز نماي قامهابه م ملزز نمااري موقع برگزد و شومی

 
ارس و مددر مذهبی و ی یني دهابکتاري جبان انداخو، سالمیري اجباي اهابچورچاب و عایت حجارهمچنین 

  .اردنمیگذع ین موضودن امخفی کراي هی بره رانشگادا

 
تثبیت ن کاا از اریرز. شما سلب می کنندرا از نسانی الیه ق اوتمامی حقود، شور شکاآین مسئله اتی که رصودر 

  .ستدن اشیعه بون مسلمازم آن الارد مواز که ، ستاالیت مطلقه فقیه وبه د عتقااسالمی ري ایکتاتود

 
ي هارحتی کشو. سترت اقدن در مانداي براي مسائل شیعه تنها حربهم و سالان، ایراسالمی ري ایکتاتودر دلبته ا

  .مخالف هستندري یکتاتودین امنطقه هم با ن مسلما

 
ران گناهکاان ستمگرم سالاین دنظر ، در بنگریمد موجوري یکتاتودبه حکومت م سالاین دمنظر از بیایید 

، مقابل ستم طبقاتیدر باید و ست ن آزاده انساا. ستاگی ربزه گناازه، ندن اهم به هماي رستمپذیو  ندا رگبز

، جتماعیایط اهر شردر نسانی این مسئله که هیچ دارد روي اتاکید آن قر .مت کندوشخصی باید مقا، هیوگر

ن نسان اچو. دنمیشوه کشاندري تبهکاو میت ومحرد و فساو یخی به کفر رتا، جتماعیدي، اقتصااتحت تاثیر جبر 

  .حاکمیت هر گونه جبراز ست آزاد ا
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ت مقابل ظلم سکو، در حق کشته شدو راه لتی ابا بیعدرزه مبان در راه سومشام ما، اندد دارعتقااکه ان یردم امر

و تفکر ان کوچکترین مسائل هم تورد مودر که ه گرفتهشدان یردم امراز ین حد را در اتفکر رت یعنی قد. میکنند

هند به ابخوان یردم اگر مراکه نوشتم حتی ر همانطو .هاستريیکتاتواف دهداز این یکی ا. ندارندي یم گیرتصم

ي شوو لی متاسفانه شست و ، کنندت بر ظلم حاکم سکوابردر صوال نباید ، اعمل کنندد ین خوي دهازه موآ

از لین کسانی که ؟ اویستین چدیش اپید عامل .ستا هشدزي ساده به خوبی پیاي خوندآحکومت ي دوران مغز

سالت رست که اهمدآینی ي دکتابهادر  ؟نددچه کسانی بو، ندن آوردهاصحبت به میااري یندو دین د دجوو

  .ندا دهنکررا ین یا مذهب خاصی دتبلیغ ام هیچ کدده وبه یکتا پرستی بودم مرت عوان دپیامبر

 
ن جهاه ومع عقب مانداجودر . نی کننداحکمردم رمربي آن سیله وند تا به ا د آوردهجووبه اران سیاستمدرا ین د

  .ستاین ده از دستفااران، اتوجیه هر عملی توسط سیاستمدو نی احکمره بهترین شیوو حت ترین م راسو

ها ر یکتاتودحکومت ه ي شیووسیاست در . ستاهملت ها ساخته شدده از ستفاءاسواي ین بردیک جمله در 

یی املیگراط در فرابعضی با ، مذهبیو ینی دحکومت اري برقرو ین اط در دفرابعضی با . ستا دهبواط فراهمیشه 

  .هنددمیار نمایش قرض معردر مع اجورا در یی اگراط فرا... وپرستی اد یگر با نژدبرخی و 

 
ین ، اگاهی باشندوآفرهنگ از سطح پایینی ارد و در ندد جووندیشه ر و افکاآزادي امعی که اجودر لبته تنها ا

، ستد اهر جایی که باشد متکی بر فسادر سالمی ري اسم حکومت جمهوا. نددارنایی حکومت اها تورتویکتاد

  ...دان وسون، فغانستان، امانند پاکستا

 
به را ین حق ن ایعنی مسلماناد غنایم جنگی میشوءجزر کشوآن منابع م تما، سالمی نیز هر جایی باشداصفت 

  .ستاطبیعی ي مرع این موضون اشادخول صوابا و کنند رت هند که غادمین شادخو

 
متعلق به ي هر چیزد و میشوداده موقت به شما ر به طوارد و یی معنایی ندم داراسالدر ا: ستامالکنی گفته 

  .دتعلق میگیراو تقاضا کند به ع مانی که حاکم شرزهر و ست اخد
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را لش اموان امی تو، نیستن لماست یا مساحاکم هرکسی که کافر ي خوندهاآید از دمعناست که ان ین نکته بدا

حتی بدترین د، شوم نجااحاکم باشد باید ء بقااي هی برراتوجیه میکند هر را سیله ف وهدن چود و کررت غا

  !قخالف اخالي هارکا

 
ها خوندآبر ه، روزي غالب شدل یز مغوبر چنگان یرافرهنگ ري، قلدو ستم زور و بر د فرهنگ همیشه غالب میشو

فرهنگ ن حکومتشال دوران طودر ند دهمین سعی کراي بر، نستنددامیرا ین اخوندها د و آهم غالب میشو

  .بین ببرنداز نی ایري ایین هادن آهمیت کرابیدر آن و جهل ت و فااخردن کروارد با ن را نیاایرا
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  نددادشو وشستن را چگونه مغزما

 
به ، میکندده ستفارت اقددر  نمانداي مذهب برو ین ان، از دیرري ااتویکتدهمانگونه که گفتهشد حکومت 

، می گویندن مام زماایا ي مهدت حضرآن تشیع به در که اي  ههندت دجانشین نجااي راکه خامنهاي گونه

اي در خامنه . ستا هکنندم تماف حرن را دارد ومام زماف احکم حرري مواهر اي در خامنه ف حرو نند دامی

بسی ي جا. ستان ایرر اکشود در تمند ترین فروثردارد و تو نیز وحق دارد که ري بسیارات ختیاابر وه العان یرا

ر لبته ناگفته نماند به لطف حضوا. دشوان یرن ایرینه همچوري دکشووت ثرم قی صاحب تمااعردي ست فراتاسف 

  .دجنگ بودر نی ایران وایراابل قی که هشت سااعر. قی هستندانیز عرر کشوان سرري از قی بسیااعري هبرر
 

دي قتصادي، افر، جتماعی، اسیاسیي مینه هاي زهمهدرکه اد فراین ا... وعقاید دات، عتقاات، اتفکرذ باید نفول حا

نها تعریفی به جز ذ آنفول عمااین ا. دبین براز گاهی آبا ن را ناانوجون وکادکور فکاص اعمومی به خصور فکاابر... و

ه یندآنسل ل به حاي باید فکران یرري ایکتاتوط دسقواز حقیقتا بعد ارد وندر ین کشون ااندزفري مغزي شستشو
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ست روش دربه ا بتدان از ایردر اها ن نساري افتاورشاید به نوعی باید همه چیز حتی مسائل فرهنگی د و کران یرا

  .دشوزش دادهمودي آفرو عقاید شخصی دور از صولی به و ا

با . می گویند، دروغ تقیهان تشیع تحت عنوم سالدرا. ستافرهنگی غالب بر جامعه صلی بیي اغدغههااز دیکی 

تنها و می کنند ه ما گنا، استاها ناظر ن نسال اعمااند هر لحظه بر اوست که خدا هشدن بیام سالدر اینکه ا

بسته به وااد فراکل ودر حکومتی ي خوند هال آستدالاشاید . توبه میکنیمگ مراز ست که قبل این ن استداللشاا

  .ندا دهکررت قدن در قربانی ماندم را سالاست که اهمین ري یکتاتود

  ".تاثیر می گیرندن حاکمانشار فتاي ورخوري از هر کشودم مر": ستا آوردهلبالغه انهج در شیعه ن مامااز اعلی 

 
ي هارماان از آومیترا ین مسئله ا. ستاشتهانیز تاثیر گذدم بسته حکومتی بر مراد وافرري ابیشعوو بیفرهنگی  و

نسبت ان یردر اجنایت م و جرر ماآکل ودر نندگی ز راطر،تبه عصبانیتان،ریردر انی اخوبتبه کتار: جهانی مانند

  .ها متوجه شدریگر کشودبه 
 

و ملی ي سمهاي امذهبی به جاو عربی ي سمهادادن اترجیح ، ستاباعث تاسف ان یردر امسائلی که از یکی 

ترجیح را مذهبی ي سمهاا اکه چرین مسئله ایشه و رست ش آزاد اندزفراري نامگذدر د لبته هر فرا. نیستایرا

  !چیست، هنددمی
 

  هخته شددامذهبی پري سی به شخصیت هااي درکثریت محتواتحصیل ل دوران طودر ین نیست که الیلش دیا آ
 

ف با هدر ینکاو است ا هخته شددانی پرایري افسانههان و اشاهادپاداران و سري به شخصیتهاردي کمتر مودر  و

  .ستا هشدم نجاایافته توسط حکومت ن مازسار مذهبی به طوات تفکرزي ساده پیا

 
ان هبري رهارنخستین کااز یکی و ست ا دهسالمی تغییر فرهنگ بوري ایسم همانند جمهوزصلی نااف اهداز ایکی 

ژي یدئولوابا ... ومدنی  ي،هنر، جتماعی، افرهنگیي هانمازسام تمازي هماهنگسارت کسب قداز پس زي نا

لبته هر ن و اتلویزیوو سینما ت، مطبوعال ها با کنترزيسالمی نیز همانند ناري ایکتاتود. ستا دهها بوزي نا

دم بین مرد در خوژي یدئولواتلقین ذ ونفودر سعی ، ستدم ابین مردر سالتش توسعه فرهنگ رمانی که زسا

  .ستا دهکر
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فرهنگی فعالیت ب نقالاعالی راي شوم با ناان یرن، در الماان در آهنرمندد تحااتفتیش عقاید مانند ت موسسا

  .میکندرد سالمی بر خوري اعقاید جمهوف خاله اي عقیدو با هر گونه نظر را ین شوو اکند می

 
ع ین موضوالی وکند از برد را اند نظر خوانه باید بتوآزاداهر کسی وست انظر وفکر ، سلیقهع جامعه مدنی تماما تنو

در موسیقی ت الآنمایش م عد، سالمیري ایکتاتور در دسانسورز از بااي نمونه . ستع اسالمی ممنوري اجمهودر 

موسیقی ت ال، آمیکندام عدم اعاءمالدر حکومتی که وهد دمین نشارا سلحه اتلویزیونی که ! ستاملی ن تلویزیو

  !هددنمین نشارا 
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  عقبماندگیو یی اسگرپوا

 
ي نیادتطابقی با ه و ضع شدوپیش ل نینش صدها سااینی که قوس دساانینش براقوي حکومتی که مبنااز صوال ا

بحث ، ستاتوجه رد که مواردي جمله مواز لبته و اشت داترقی و پیشرفت ر نتظاانباید ، شته باشداندرن مد

  .ستاجامعه ن در ناب زحجا
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ري از بسیادر پوشش ب و حجاع نوب نتخاا. میکندق صدان یردر ایگر دمسائل ب و حجارد مودر همین مسئله 

و در ست ري اجبااکامال ان یردر این مسئله الی وست ري اختیاانیز ن مسلماو عربی ي هارها حتی کشورکشو

ینجاست که حتی اجالب . ستاد افراین ابا رد برخول مسئوان یرانتظامی وي انیر، بی حجابیه مشاهدرت صو

  !ستین بلند هستندآبا س لبان موظف به پوشیدن تابستادر نیز د تاکسی مرن نندگارا
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ب نتخااحق م یا عدق و چماب به ضرب شتن حجادابراي برل زور عماان دور انه چندي گذشتههادر همانگونه که 

  نسطایی گذشتگانماون وقرو نش تفکر شنیع زسرو سه باعث تعجب ما رمدو به مکتب ن نمااختردفتن اي ربر

ن یداي دبرش تالم تهااشتش به زداتمدید حکم بارش، لیل کادکه ي خترزي دسودهم خووز مراشک ون بد، ستا

و ست ش آور اچنده و یک تفکر پوسیداز گرفته ت نشادرك و غیر قابل ن یندگااي آبرده بول یک مسابقه فوتبا

ینهمه امقابل ب در غرا که چرال ین سواهمچنین د و هندکراپرسش خون سکوتشارد مون در گذشتگااز ن یندگاآ

نیا ط دباقی نقاي هان نسان اجاو ندگی زها به رکشودي یا منافع ماآ. دادنمیم نجاري اکاان یردر اتبعیض 

ري مینه ها همکازباقی در  قلاحد، یدادندم نجاان ایرابر حکومت ابرري در گر هم کااصال ایا ! دارد؟جحیت ار

  .یددنمیکر
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هر ان یرري ایکتاتودحکومت در لی متاسفانه وست اجامعه دم آن گاهی مرآصلی پیشرفت یک جامعه اعامل 

ز نمادن در شرکت کراي بران یرارس امددر مثال . گاهی نرسندآبه هیچگونه دم تا مرد میگیررت تالشی صو

، مطالعه میکنندب هفته چند کتادر ین مسئله که بچه ها الی ونظر میگیرند داش در پاه و سه جایزرت مدجماع

  !اردهمیتی نداصال ا
 

مذهبی ي هارفتن به کشواي رمتوجه میشویم که بر، سی کنیمرکه برررا کشورج از سفر به خاع یا مثال موضو

ما ا! هنددمیه بهرون بدي هاوامست حتی احت را یگر کامالدیط اشرا و یزومکه گرفتن و یه رسواق و مثل عر

ق عایت حقوو رها ن نساارزش امثل (ها وتتفاوند ونیها برایراست اممکن و سالمی نیستند ایگر که ي دهارکشو

 .میشونده کفر نامیدد مین یا بالزسرو ینگونه نیست ، اشونده گاو آبفهمند را ...) ي وندوشهر

، می گیرندد یااض را عتره اباشند نحوه گادم آتیکه مررصودر ست امعتقد  انیرري ایکتاتودکلی حکومت ر طو به

  .ريیکتاتون دیعنی پایادم نستن مرو دامیگیرند چگونه متحد شوند د یا، شنا میشوندن آشادخوق با حقو

 
اي، هسته ي مینهان در زیراند که ورین باابر منظاي هاارخوه جیرو بسته ي واحلقههان ویکادنزاي از سته د

ندگی در زین پیشرفتها چه تاثیر مثبتی الی هرگز نمیگویند که ونیاست دبرتر ي تبههادر ر... وعلمی ت مقاال

  !؟ستاشته دایی لزاشتغادم و امر
 

ي مینه در ز. نیمدانمیرا علم ي گیرربکاه نحون چو، تر میشویمدهفتاایگر عقب ي دهارکشوروز از به روز 

ست اشته اندان یرر اکشودم مراي بردي ست که نه تنها سواهشدري ابسیي هزینههاه گاوساخت نیرو  ايهسته

عه رمزب کتادي درباب سیاآمانند حکایت . (ستاهنیا شدوزي در دفراجنگ و تهدید اي بلکه فقط سالحی بر

  )تنااحیو
 

ي همهینکه ابا و هستند ن نشااندزفرد و خواي بران یري اسرمایههاول پی چپادر بسته به حکومت تنها وامل اعو

د از خوق حقواز گاهی م آلیل عددتی به ریا به عباو ند ارنداض عترالی جرئت ونند دامیع را ین موضوان ایردم امر

  .میترسنداض عترا
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  جهلو تعصب ، تفکرو فرهنگ 

 
ي گذشتهدرلبته فرهنگی که ا. ستن اانیایرن اتمدو فرهنگ ، میکنندر فتخاآن ابه ن نیاایرامسائلی که از یکی 

  .ستا هنگ شدرکم ر بسیار بسیار آن ثاوزه آمرو است ا دهبون ایرا

 
ین وارد استه انیز ناخوان یردم امرو میکند ده ستفاا "حکومت کناز و تفرقه بیند"ترفند ان از یري اخوندآیم رژ

د وجونیزتفرقه اد همنژن وبازهمام قون امیادر حتی ، نددابرتر مید را که هر قومی خوري به طو. ندا هشدزي با

، صیل معرفی کنندایایی د را آرهستند که خوآن پی در یا حتی و نند دامیي یگراز دبرتر د را هی خووگرو  دارد

  .ستایی اپسگروامل اعوازیکی وپرستی ادین نوعی نژاکه خب 
 

دهاي در گستري هااداريعزم محره مادر . ندا دهکرت عوري دستکاو درستگویی رابه دم را مذهب شیعه مرن ماماا

، غگوییدروکه ادي فرده اي از امتاسفانه طیف گستردد و میگرار حسین برگزم مادت ابه مناسبت شهاان یرا

مساجد و ها ن ست به خیابااطبیعی دي وعاي مرن ایشاابرده وبون شاروزهرر فتاو رجز... وشی ونفراگر، باه، رشور

ر یکتاتودهبر ر رشعاو میکنند اداري د عزبلند و یااي زصدو همسایهها با سر ق عایت حقودور از ربه و  ندرومی

د و عتقاایعنی  ".ستاشتهدانگه ه ندم را زسالاست که اصفر م و ین محرا"ست که این امینه زین در اهم 

صال هم توجهی و افتند امین راه خیاباوکوچه در طی که افري اهااداريین عز، است کهاین م اهبر نظال رستدالا

مش ت و آرابه سکوز باشد که نیا... ر وبیمادك، کو، مسناد فراي اخانه  درست این نمیکنند که ممکن ابه 

یک د و میشودم آزاري که باعث مراي ست مسئلهاممکن ر چطو   !داردنگه میه ندم را زسال، اشته باشنددا

  ؟ستدم آزاري اسالمی که مخالف مردارد، انگه ه ندم رازسالاند زمید فریارا فه امشت خر
 

مذهبی ي سمهااهمین مررت بر سر قدن ماندي پایههااز نند که یکی داحکومتی میي خوندهاآست که امسلم 

مثال به و یند افزامی دم مرر فکاانها به آبیشتر ي لقاو ابیشتر ت فاالیل هم هست که به گفتن خردبه همین . ستا

  "!دمیشوه یدزمرن آگناهانتام حسین گریه کنید تمام مااي اگر برا"نها میگویند آ
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  ؟خوندها هستندآتحت حاکمیت ي از ندگی بهتري زین چنین هستند شایستهافاتی اپی خردر می که دمر یاآ
 

  ؟شتداترقی و پیشرفت ر نتظااباید ي خوندآحاکمیت د نبورت صودر یا آ
 

باشند دهشد نکررمدنی و جتماعی ر اشعوو نظر فرهنگی ان از یردم اقتی که مروتا ! خیر: ست کهاین ه ابندر تصو

ست عمل اند گفته اونچه که خدآبه و باشد دم هن مرت در ذفااین خراقتی که وتا . دادهدانخورخ پیشرفتی  هیچ

  .دندهند هیچ پیشرفتی حاصل نمیشوار ندگی خویش قرزسرلوحه را نیک ار پند، نیکدار کر، نیکر گفتاو نکنند 

 
  .ستاخوند آحاکمیت ري ماندگادر مل مهم اعواز فقر فرهنگی یکی 

 
دن بین براي از بر، ستا دهکرخ سورجامعه اد فراندگی تک تک در زتقریبا ي خوندآین فرهنگ انجایی که ازآه لبتا

، نگوییم، دروغ یماربگذام حتراهمدیگر ق به حقو. کنیموع شرن مادخواز غالب بر جامعه باید ي خوندآفرهنگ 

  ...وضایع نکنیم را حق یکدیگر 
 

میشویم مثل ر میکنند ما هم مجبورا ها رین کاابقیه ن نمیکنیم یا چورا ها رین کاابگویند که ما ه اي شاید عد

مطالعه ، هم نپسندیمان یگراي دنمیپسندیم برد خواي که بري بگیریم چیزد لی باید یاو. کنیمر فتان رشادخو

ري تویکتاو دست دم اجهل مرر حاضر کشول حاع ضااوصلی الیل د... و تفکر کنیم رو پیش ت موضوعا، در کنیم

  .ستاین جهل ن اهااخوان یرا
 

بدتر و بین بد ب نتخاي اسعی میکنند با حربه. دمیشوده اي گسترت تبلیغاري، یاست جمهوت رنتخابان امادر ز

در یافت که ان درهم میتوب نقالاز اپس ي هايگیراز راي حتی . بکشانندي راي هاوق صندي به پادم را مر

، ستافقط کافی . نددها شرکت نمیکريگیرده و در راي ند پی بردوبدهشتباهی که کرابه دم یل مرن اواهما

م نجاا... ري و یاست جمهوو رمجلس اي یل بردر اواهایی که تنتخابان اهندگاد اد رايتعدرد مودر جویی وجست

  .دبا هم مقایسه کررا نها و آشت ه، دامیشد
 

تعجب ه بند.  دشخوب مصوون و مدن نوحتی قاده، ونبن قانوي مجرن جهاي هیچ جاري، در یکتاتوم دهیچ نظا

شتن م داعدي جهل به معنا؟ !دکراه گمردم را مردي از یار زبسیاهی حتی عدراین ابه د میشورمیکنم چطو
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م را نظااي پاگاندولی فریب پروند دارنشگاهی داعالی ارك هایی که مدننسااچه بسا ، تحصیلی نیستارك مد

  .ندا ردهخو

 
نند داینکه می د اجوویافت که با ان نی میتوداناح و لوده سار بسیاي هاننسا، اانیردم ابین مردر هم ز هنو

  3. هنددمی ار نها قرر اختیاد را در اخول پوده و کرد عتماانها آبه ز لی با، وهستنددزد خوندها آکثریت ا
 

نش وداعه مطالم به معنی عد. ستاهمدآمسائل پیش ت و موضوعادر منطقی و صولی اتفکر م جهل به معنی عد

 .سترد آن امودر نظر ر ظهااي وامسئلهدر تحقیق 

شک ون بد. نداربحث ندو کسانی که تحمل نقد . طی باشندافرداران این اد، دفرابی فرهنگ ترین و بدترین شاید  

نیا یک تهدید دم دکل مراي یک خطر تلقی میشوند بلکه برر کشواي آن یک جامعه نه تنها بري طیهاافرا

مه ادانیا ط دیگر نقاو دپا را در ارویستی ورترت حمالو ند درآوردیه سررسواق و عراز عش که داد همانن .هستند

به ... ت وطالعاه، وزارت امانند سپاي آن لبته حلقه هاان و ایراسالمی ري اند جمهواجامعه جهانی باید بد .ندداد

  .هدگرفتاخورا نها آ نگریبازود یر یا و دهستند ي یگردیستی ورتروه هر گراز تر كتب خطرناامر

 
و و لیهبدرچاي نشریهدر محمد ت حضرر یکاتورکاپ مانند چادارد، بیفرهنگی ن از نشاي هر چیزروي تعصب بر 

  .مذهبین متعصباي تهدیدهااض و عترو ا... 

 
د شما نیاپس بد، یختیددار آوبه او را به نوعی د خوي مخیلهو در گفتید ا یر به تصویرگر ناسززیر وتصان یددگر با ا

ع از ین نوابه ان شاید بتوو تحمل کنند را تفکر ن و بیاآزادي نستند انها هم نمیتون آچو. عشی هستیدداهم یک 

  .را دادندیشه ایست ورها لقب ترننساا

  

  

                                                                 

  هینوژه آدپر، خرآصفحه   2019کتبر ا  11برنامه : عجور  -   ٣
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  نیندگاآ
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  انندزتربیت فر

 
با ا یرز. نیستي خوندآسرنگونی حکومت و سالمی ري ایکتاتوط دسقوان یراجامعه کنونی در مهم ترین مسئله 

  .ستابدیهی ي مرایم رژین ط اسقورو ند پیش رو

 
  .ندزمیساان را یراست که ه ایندآنسل ان وندزحاضر تربیت فرل حادر مهم ترین مسئله 

 
ان یردم ابین مردر جهل تا نسل ها ت و فااخر، تعصبن ندراخوو سالمی ري ایکتاتودتربیتی و شی زموهی آشیو

لبته نباید ا. عقاید هستندر وفکااینگونه ر اتب علمی هم گرفتاامرده و داراي ل کرتحصیاد فراحتی . داردمه ادا

ي مغزي شووشست و ند ا دهشد کررین حکومت ي اهازهموآسنین پایین با از قتی د، ونش کرزسررا کسی 

  .ستاناپذیر رنکاي اتاثیرپذیر، ندا هشد

  د؟چه باید کرل حا
 

ا خدد جووحتی پذیرفتن . نیستري جباي اپذیرفتن هیچ چیز. پذیرفتبا تفکر را ست هر مطلبی زم االا بتددر ا

ي تصمیمگیررت ند که هر کسی قدا د دادهیاان یرن در امذهبیوو خوندها آ. تصمیم شخص باشدو هم باید با تفکر 

  .ما تبعیت کندا از چرن و چوون مسائل مختلف بددر باید ارد و ندد را خوه یندرد آمودر 
 

ب نتخاب، احجاو پوشش ز طرب نتخازي، امجاي شبکههاو ینترنت دن ابه فیلترکران یتونمونه مان به عنو

نه راکورتعصب کوي چیزروي ست که نباید این ابعد ي نکته. دکرره شااست دین از امسائلی و یش جنسی اگر

و یم دکرشک ا خدد جودر وگر امثال نباید فکر کنیم که . یماربگذر کنارا خط قرمزها دن تفکر کرو در شت دا

  .هددمی ن بمااند عذاوخدو میشویم ه مرتکب گنا، شتیمره را داین بادر اتفکر و قصد تحقیق 
 

عمل م سالي اهازهموي آهستید به همهن گر مسلما، اپایبند باشیدل آن صواید باید به د دارعتقااکه ي به هر چیز

ب چورین هستید چادگر بی احتی و عمل کنید و ید اربگذام حترانها ل آصواید به ور داربان را یاادیگر دیا ، کنید

ه شدوع نها شردم آمرر فتااز رنظر فرهنگی ازها رپیشرفت کشوو شد ا ریرز. عایت کنیدرا رجتماعی و اخالقی ا

  .ستا

 
  ...وینی و دمذهبی دات عتقا، اپوششز باید به طر. ستایکدیگر ق حقوو به عقاید ام حتري اصل قابل توجه بعدا
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ده اي فتااپیش پا ده و ساع نندگی که به نظر موضوراحین در به یکدیگر ام حتراحتی . یماربگذام حترایکدیگر 

  .هنددشکل میرا کوچک فرهنگ یک جامعه ي هارفتارکه همین ا چر، کنیمش موانباید فررا ست ا

ین چهل در امخصوصا م و سالورود اند که با اشتهداگذشته نیز فرهنگ غنی و در ند دارغنی ن تمدان یردم امر

میخته ت آفااخروبا جهل و فته ربین از ین فرهنگ غنی از اسالمی قسمتهایی ري ایکتاتودحکومت ل سا

م نیز ملزن کنو، ایمدعایت میکرو ریم اشتهد داعتقااگذشته در که ي نباید بگوییم حتما به چیزل حا  .ستا هشد

ست ل درصوانین به اقوبا پیشرفت م همگاو ل تعقو تفکر ، گذشتهم از لهاابا ان بلکه می تو. هستیمآن عایت ربه 

م سون غربی یا حتی جهاي هاریگر کشودبا ان را یرا... دي وقتصاو اجتماعی امسائل در نباید  . صحیح برسیمو

غربی ي هارکشواز حتی ان یراهیم ابلکه ما میخو. دها شوریگر کشودمانند ان یرانیست ار قر. دمقایسه کر

در ها قتفان افال، بگوییماي مسئلهرد مودر همین نباید اي بر. دمرفهتر شوو فرهنگتر می با دبا مرو پیشرفتهتر 

سن وز، ازدواج در ما نباید شاهد تجار کشودر بلکه باید بگوییم ، نیستدي مسئله حاو فتد امیق تفااهم ب غر

  .باشیم... و پایین 

 
ین که ب اخبر خو! هم خبر بدو ت هسب هم خبر خود، ئیل گفتهبواسرو اصلح فلسطین رد موز در پرن شیمو

ر، پیشرفت کشواي باید بران یردم امرام از هر کد. ینکه تونلی نمیبینماخبر بد و تونل هست ي نتهادر اشنایی رو

مذهبی به ري یکتاتون دمدر آکاروي با به دي یازمسائل .شوندم پیش قدب تونل صلح با غرد آوردن جووبه در 

  :لمثاان ست به عنوا همدد آجوو

ل قباو در چی هستند رشکان همین مسئوالاز ینکه بعضی و الیل بیتوجهی مسئولین دبه ان، یرت انااحیواض نقرا

  !نمیکنندم عالع اممنور را قت شکاوینکه هیچ و اهند دمیر شکاز یگر مجوي دهارکشواد از فرابه اف مبالغ گز

 
یست هزینه وریا ترن انشاندزفرو ئولین مساي برد، میشو شت جهانی گرفتهابهدن مازسااز هایی که لینکه پوا

  .حاضر نیستل صلی حاي امسئله، مبتال میشوندز یدابه و  ندسیدگی نمیکنرستاها دم روبه مرو  دمیشو

 
  .مسئله مهمی نیست، میکنندازي ندا دم راهمري هالپوول چپااي مانند مسکن مهر بررا مسکن ملی ح طر
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ي مذهبیدیکتاتور انندزفر تربیت   
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لی وست ان اقابل جبرد آورده بوجوان یردر امذهبی ر یکتاتود هایی کهدينابواز یگر دخیلی و ینها ي اهمه

  .بماندي بر جارش ثاآشاید تا نسلها ن نیاایره اشدد فرهنگ نابو
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ي مذهبیدیکتاتور  متفرقه 
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  متفرقه

 
بالیایی که ه نبوت در اتفاقااین ایخ رتال طودر ست اممکن ، گرفتاست که باید فراین قسمت شامل مطالبی ا

و ست ه ابه مطالب شداي  رهشااهر قسمت تنها در . دشوده شی سپرموابه فردم آورده، بر سر مرري یکتاتود

  .ستاستن انداز بهتر  آن نستنداکه مطالبی مرتبط با سیاست ر همینطو
 

به ان را ختر، دنی میکننداندزحقوقش ادن نداي براض عترم ابه جررا گر رکه کا، ندگی میکنیمري زکشودر 

سیدپاشی می کند اکه تهدید به دي لی فروست ع اممنودك یک کون قصید، رنندزلیل بیحجابی کتک مید

ردي ست برخوم انظاي هاديخون از لی چووست اکه یک قاتل دي با فر، ندگی میکندزجامعه در نه آزادا

  .ستن اتادخوي  هقبش به عهداید عودکراض عترع و اجتمااگر اتهدید میکند که ش هبر، رنمیکنند
 

د را یستی خوورشبکه ترو ین حکومت باقی بماند اگر ، امیکندرا رد ین برخودش اخودم ین حکومت با مرا

س میکونوور تران از نمونه میتوان به عنو. دهدکراخور فتارینها از انیا بدتر دباقی دم هد مطمئنا با مرش دگستر

عش هم از داحتی ان آن هبررگرنه وست آن امنظمتر ر عش ساختاداین حکومت با وت اتنها تفا. دکرد یا

  .ر هستندحشیتو
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ي مذهبیدیکتاتور  متفرقه 
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  .میکنداري یستها قانونگذورترس با لبا، باشددم مجلسی که باید حامی مر

www.AVAYeBUF.com

T.me/AVAYeBUF

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
WWW.Telegram.me/AVAYeBUF


ي مذهبیدیکتاتور  متفرقه 
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حله را. ستگیر میکنددگی ادخانورت حکومت به صوري، جباب ابه حجان معترضاو مدنی ن فعاالاز جمعی 

ار قرر تحت فشان را نشااختردینکه اي ایانی برآریاسمن در عربشاهی ماه منیرر و فشاد اکر صبادر ماي حمدا

  .هندد

www.AVAYeBUF.com

T.me/AVAYeBUF

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
WWW.Telegram.me/AVAYeBUF


ي مذهبیدیکتاتور  متفرقه 
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  .نددستگیر کردهم ادر او را براد، مسیح علی نژاردادن قرر تحت فشااي بر
 

سالش دخردك کوو دو  ساله 70در مقابل چشم ماو او را علی ادرم خانه بر ندیختر:ادبه گفته مسیح علی نژ

  .فتندرسایر بستگانم هم اغ حاال به سرو ند دجویی برزبااي برو ند دشت کرزدابا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن در یشاالبته ا! دمیگیرار پلیس قرل ستقبارد اینگونه موش اقتل همسراز پس ان سابق تهردار شهر!!! يیکمداژتر

با ، به قتل برسانددي را فرر حاضر کشول حان مسئوالاز ید یکی کنر شما تصو. میشوندآزاد ثیقه ار ونهایت به قر

  .دمیشورد چگونه برخواو 
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ي مذهبیدیکتاتور  متفرقه 
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  .باختن یر شکنجه جاي زسایبرل فعاو گر رکار ستا، بهشتیرستادر گوهر عشقی ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .نبیاو ندیشه ان اندان زیرا. شدندم هر سه محکوزدن قلم ن و ندیشیدم ابه جر
 

ان ندل زسا 18به ن نویسندگان کانوان بیرت دسابق هیاو فعلی ي عضاژن اباان کیوو بتین ش آبکتاان، ضا خندر

  .شدندم محکو
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ي مذهبیدیکتاتور  متفرقه 

 

AVAYeBUF.com    (      48   )    T.me/AVAYeBUF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل ه یک سابب طریق کشف حجااز فحشا د و به فسادم تشویق مرم تهاابه ب، نقالن اختر خیابادلین ، اوموحدا یدو

  .شدم محکوي حبس تعزیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش آرش همسرراه آزادي تر چشم به رگنی بزاندو در زشد آزاد ثیقه وحبس به قید ل سااز دو یی بعد ایرخ اگلر

  .حبس کشدر نوشتن مطلبی علیه سنگسام نی که به جرز. ستاقی دصا
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ي مذهبیدیکتاتور  متفرقه 
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سیاسی ن نیاانداز زتن ي دو محمدزان برو علیرضا شیرمحمد علی . نکنیمش موافر، ندرایی ندانیانی که صداندز

  .هستندر تغذیه تحت فشاو شت ابهد، منیتظ الحااز ) فشافویه(رگ بزان تهران ندس در زمحبو

 
هللا روح اتوهین به ت تهاماابا ه و شت شدزدابا 97 تیر 24یخ رتادر می اتلگرل علیرضا شیرمحمدعلی فعا

و شد م حبس محکول سا  8به م تبلیغ علیه نظات و توهین به مقدسااي، توهین به علی خامنه ،خمینی

تبلیغ ، تبانیع و جتمات اتهاماابا و شت زدابا  97داد مر  11ي سراسرات تظاهرن جریاي در محمدزان بر

  .ستا هحبس شدل سا 6به م محکوم علیه نظا
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ي مذهبیدیکتاتور  دجوو جنسی ییاجد سیرفا نباز در 

اردند  
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  اردندد جوویی جنسی اسی جدرفان بادر ز

 
ن با، در زگر جایی تاکید بر جنسیت باشدا. عربیو التین ي هان باف زبرخال. دمیشود مرزن و شامل  "او"ال مث

  .ستان الویت با بانو، اوسیرفا

 
  :يبه جاد مرادر، زن و برو هر اخو، شوهرزن و : مثال میگوییم

 
Husband and wife. 
 
Brother and sister. 
 
Man and women. 
 

  .بشریت، میگوییم  "mankind"ما نمیگوییم 
 

حتی . یمار دادلویت قرن را در اوناه، زشدزم گر جایی الا. یمادهمیت ندابه جنسیت ن ابیاتمو ادیخ رتادر ما هرگز 

  .دمرر کناه اي ئدزا "woman"ست نه مانند امستقل م مفهوواژه و یک ) زن(، سیرفان بادر ز

هم د لیه خوق اوحقواز که ، ندا آوردهپایین ش زن را ن ارزخوندها چناآسالمی ري ایکتاتودست که اینگونه او 

  .مندومحر

 
  .هستیمن الایم که دملتی نبو، ما
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ي مذهبیدیکتاتور خمینی ايفتوو  يشدر نسلما  : 
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  :خمینیاي فتوي و شدن رسلما

 
ي هارکشورا در ضاتی اعتراشیطانی ت یاوي آثر امین رچها، نیددامیي شدن رحمد سلمارد امودر که ر همانطو

ن باعث شد تا سلماوي، کشتن ورت هللا خمینی مبنی بر ضرا حدره روصااي فتواز آن، پس . نگیختاسالمی برا

  .دظاهر شور نظاص در اخاي مناسبتهادر تنها روي آورد و ندگی مخفیانه زبه ن درازي سالیاي شدر

 
تا ا ین فتود و اکردر صاي را شدن رحکم کشتن سلما 1989)یه رفو (14   1367 بهمن 25، در هللا خمینیا روح

حکم خمینی ي، شیدرخو 1383ل سادر نیز اي سید علی خامنهان، یراهبر فعلی ر. ستاقی باد خوت بر قوّوز مرابه 

  .نددتعیین کراو کشتن اي هایی برهجایزان، یرالتی ي دوهادنهااز برخی ا ین فتواز اپس . نداغیرقابل تغییر خورا 

 
به کشتن ن تشویق مسلمانا ،)نپرینستوه نشگادایک دنزور خات نشسته مطالعازباد ستاا(لوئیس رد برناه به عقید

یخی رتارت به گفته لوئیس به صو. سالمی فاصله میگرفتایج راسنّت اي از به شکل قابل مالحظهي شدن رسلما

ن بیام او تهاد، اشووت آورده قضا ٔيباید به محکمهد متهم میشواد تدارکثریت فقها معتقدند که شخصی که به ا

. میکنددر صارد او مورا در قاضی حکم ، حلاین مراطی همه ز اپس . دشواو داده به ع فادسپس فرصت ه و شد

حکم م عالانه و ست ن اقانوو لت اعداي جراسالمی افقه ف به گفته لوئیس هدا یرزست زم احل الاین مرد اجوو

م سالابه پیامبر ن ست که توهین یک مسلمادهاین بوافقها ه یدگادما ا. ادفرن امیاس در ترد یجاو امحاکمه ون بد

رد که صحتش مو( بر پایه حدیثی د را نظر خووه ین گرا. نیسته گادادبه برپایی زي ست که نیارگ ابزر نقدآ

آن را مسلمانی و هر کسی که به من توهین بکند «میکند که م عالدر آن اهند که محمد دمیار قر) ستف اختالا

را ین حدیث ای که صحت بین فقهایدر بگفته لوئیس حتی  ».بکشده را شخص توهینکنندراً باید فود، بشنو

و نسته ام داحرت را تشریفام نجاون احکم کشتن بدور ها صداز آنبرخی د دارد و جوونظر ف ختال، امیپذیرند

ره شااین نکته اقلیت فقها به این از ایگر وه دگر. دشوزات مجاد باید خود، مرتکب شورا کشتن که  معتقدند کسی

ه ینکه توصیه شدانه ، توهینن به محض شنیده ص توهینکنندکشتن شخه کر شدذحدیث س ساامی کنند که بر 
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ي مذهبیدیکتاتور خمینی ايفتوو  يشدر نسلما  : 
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و ترین ربگفته لوئیس حتی محافظه کا. دمیشوب محسوه گناادن آن ندم نجاو است اجب واباشد بلکه 

را محمد توهین میکند ت مسلمانی به حضروي برر و روحضودر به کشتن کسی که رأي ترین فقها که تپرشد

ارش یگر گزري دکشودر کشتن کسی که اي ست براخودرجع به راد که حکمی نروحد پیش نمیآن تا ، هنددمی

  .ستاکم سابقه م سالایخ رتادر خمینی ه یدگان دبدین سا. بدهنده را مدآتوهینش 
 

  .مذهبیري یکتاتوي دحشیانهي ولت هاانقض عداز یگر دین هم یکی و ا
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ي مذهبیدیکتاتور ھاينجیرز يقتلها   
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  هاينجیري زقتلها

 
م جتماعیِ منتقد نظاو اسیاسی ي شخصیتهااز برخی ر شتاک، سالمیري اجمهوهاي نجیري زقتلهااي از گوشه

اي با فتو، منابعاز که به گفته برخی ان، یررج از اخاو خل ي، در داشیدرخود هه هفتادر دسالمی ري اجمهو

ت دوران طالعاایر وز(ن علی فالحیان وزارت مات در زطالعاوزارت است پرسنل دبه و بلندپایه ن حانیواز روبرخی 

) لت محمد خاتمیت در دوطالعاایر وزلین او(دي باآنجفدري قربانعلی و ) فسنجانیرهاشمی ري یاست جمهور

  .شدم نجاا

 
از نفر  80از ین قتلها بیش ن اقربانیا، است دهفتاق اتفال اچندین سال طودر قتلها ع مجمودر گرچه 

گوناگونی مانند ي هاشروند که با دبودي عاان ندوشهرو سیاسی ن یااکنش گران، شاعرن، مترجمان، نویسندگا

حمله قلبی زي شبیهسار یق پتاسیم به منظورتزو مسلحانه ي سرقتهاازي در نداتیر، چاقوت ضربادرو، خودف تصا

نه واپر، هروفرش یون دارسیدربه قتل م هنگاو ) ديمیال (13771998لسان مستاو زپاییز در . سیدندربه قتل 

  .شدندح مطري جدان یک بحران به عنوه ما دوض عرم، در مخالف نظا ي هسه نویسندري و سکندا
 

زن و سایش برهمو آنگیز ا فخو "جامعهان هنرمندان و شنفکرروتعهد "ن همچواي مانهدوره و زهیچ در هیچ چیز 

: داردمیس پارا نبهاترین گنج عالم است که گراهایی اژدکه تعهد ا چر. کاستیها نیستو ها يکن کژابخانه خر

آن بماند تا گ دور مرس ستراز دمیباید ار، پاسدي هااژدین و املتهاست ت حیا حقآزادي و گنجی که نامش 

بدین سبب میباید و شتی آبی گ و هایی باشد بیمراژدمیباید . اردبدن دور جیاراتاس ستررا از دگنج عظیم 

  .دایک سوو شته باشد داسر ار هز
 

  )حمد شاملوا( .میماندار بی پاسدگنج زد، بتااو بر گ مرن، چودا، سوار هزو باشد ش گر یک سراما ا
 

و یم داربرم مذهبی گاري یکتاتودجهت سرنگونی و در ها باشیم ي اژدسرهاي از سرن نیاایراما ام از باید هر کد

لت اتحقق عدو هی اخون هستند که به خوي یگري دسرها، نند که با قطع هر سرابدري یکتاتوان دهبرر

  .برمیخیزند
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  هنشگاي داکواي ماجر

 
به قربانعلی ب خطاد، بوه نوشته شد 1377مهر  16مامی که اسعید اي از نامهم نامه سال، روز1378تیر   15در 

از برر اضعیت فرهنگی کشواز وین نامه در امامی اسعید . دمنتشر کرت را طالعااقت ویر دي، وزباآنجفدري 

ان تهره نشگان دانشجویاري از داشما. تیر توقیف شد 18م در نامه سال، روزین نامهر انتشااپی در . دبودهنی کرانگر

س لباي هاونیرو منیتی ران امأمو، پلیس. نددکرار برگز »مسال«به توقیف اض عتردر اتجمعی ه نشگاي داکودر 

ین حمله کشته در است کم یک نفر د. ندزدکتک ن را نشجویاو دایختند ان رتهره نشگاي داشخصی شبانه به کو

  .شد

 
دوم جنگ جهانی گ در مري گاههااردوبه ن یادیهول نتقال اکه مسئوزي ناب یه حزفسر بلند پا، ایشمنآلف آدو

ز امدعی شد که تنها ي ستگیراز دپس . دبون مهرباس و ظیفه شنا، ومعمولید یک مردي او ندگی عادر ز. دبو

، خته شدمن سااز هیوالیی نیستم که آن من : گفته گادر داد. دادهمیم نجااش را اظیفه ده و وکرطاعت ا رماوا

  ...من قربانی هستم

 
گ هیوالیی ساخت که عامل مرر از او کام نجااحین دي در توجه به مسئولیت فرون بد، ظیفهم ونجااین اما ا

  .دبوده کرق خالان و اجدوجایگزین را ظیفه ویشمن آ. نفر شداران هز

 
به وز تجاي و ه هر گونه ستمگرکزد، بسااراده ما ماشینی بیاز ند امیتون قانواز نه راکورطاعت کوایا داري فاو

  .توجیه میکندرات ستواز دطاعت ایا ن قانوب با نقاان را یگردحریم 
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  !توییترگ و بالوشتن ف دابه صري ستگیرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي شبکهها، در فندومعر "شیان ارزبررکا"هی که به وگر، عکاسیر و خبرنگاي خانم جعفري ستگیراز دپس 

سم اتوییتر با در ند که دمتهم کري را خانم جعفروه ین گرا. نددخته بواندراه ابه او جتماعی کمپینی علیه ا

 .ستده اینی مطالبی منتشر کري دهاورباو سالمی ري اعلیه جمهو، "بستانیر دیا"ر مستعا

یک اي او بران ندزي از که خانم جعفرد کرم عالامدنی ل فعاري، هاآنظرا شیوي، ستگیردین از اهفته بعد سه  

  .ستر اگفته تحت فشاده و فایل صوتی فرستا

 
که ي را توییترب یک حسارد پسود، سته بواخوري هاآخانم نظري از خانم جعفر، ین فایل صوتیاز ابخشی در 

  .کندا هایی پیدرجویی زباي هارفشااز ین ترتیب ایش بفرستد تا به انند بردامرتبط میاو شی با ان ارزبررکا
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از طالعی اهیچ ي، او شت خانم جعفرزدابان مازینکه تا اسی با تاکید بر رگفتگو با بیبیسی فاري در هاآظرخانم ن

ان تلویحا عنو، ستر اینکه تحت فشاابا گفتن ، ین فایل صوتیاي ابتددر انوشین ": گفت، شتهاکانت نداین ا

  ."اردندري عتباامیکند بقیه حرفهایش هیچ 
 

بشر ق حقوقوانین مطابق با م تهااین ایک شخص با ي ستگیردیا ، آست باشددر ین مطلباکنیم ض گر فراحتی 

  ؟ستا
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  مکتبهاادي از معرفی تعد

 
شما اي تحقیق برو تفکر ه راه کنندوع شاید شر، شته باشیدداشنایی آنها آست با زم اهایی که الادي از واژهتعد

ادي از ینجا به تعد، در اندد دارجوو "مکتب هاو یسم ها ا"اع نوو است دین ري از امشابه بسیاي هاواژهلبته ا. باشد

  .سته اخته شددانها پرآ
 

 ط واـبـنـتـسو اص ـیـخـشـترت دـق، ندگیزسا، جوشیدخوم از نخستین قدن در شنفکر شدرو: شنفکررو

و شناخت حقیقی ارزش، با ي شنفکر شاخصهرو. ستاییناپذیر اجدي قعیتهاوابر ابردر خصی ـشوت اـضـق

  .ستامانش ي زهاه آلیدو اها زنیاو نجها س رحساو امانش زشناخت و مش دتفاهم با مراش و یم جامعهمستق
 

  .برساندرا گنوستیک و آتئیست م آند مفهوابتودار ین نمواشاید 
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ندیشه ا. یناستن اهستی جهااي برو ارزش معنی ر نکاي ابه معناري، نگاابیمعنی، فلسفهدر  :نهیلیست

  .ستل ایکارادیی اشکگرو یک با بدبینی عمیق دنزط تباار درمعموالً 

 
یش درفر؛ نستداندیشمند نیهیلیست انخستین د را میالاز پنجمِ پیش ن حکیم یونانی قرس، گرگیاان شاید بتو

وي . ختدایانه پراگرچپوي هاوربه نقد با، یگردهر کس از بیش ، همزدنون لمانی قرف آفیلسو، یلهلم نیچهو

آن، گر دنابوي که پیامدهاد معتقد بود و شناسایی کر، فرهنگ غربیدر شایع ه یک پدیدان نوبه عرا نیهیلیسم 

را یخ بشر رتاان گترین بحرربزو هد کشاند ابه تباهی خورا متافیزیکی و مذهبی ، خالقیم احکاانهایت تمامی در 

ان و یدوحقایق جام به ناان رگذن جهاو ندگی ر زنکااز است رت انیهیلیسم عبا، نیچهه یدگااز د. زدهد اقم خور

نی اناتون نیهیلیستی همچوي تمهان فیلسوفاان و منتقدان، هنرمندري از بیستم بسیان قردر . ثابت

بیستم ن قري میانههادر . ندا دهکرح مطرد خور ثارا در آنیا دبیمعنایی و ها ارزشتخریب ، معرفتشناسی

ب آن از مخر ٔيیج کند که جنبهوتراي به گونها رنهیلیستی ي هارهنگاد اکرش گزیستانسیالیسم تالاجنبش 

  .ودبرن میا

  
 

ده طبقاتی بورزه یخ مبارتان، تاکنو، معایخ جورست که تاار استوور این باابر ، کسیسمرماس ساا: کسیست رما

هد اقم خورا ریخ رتادو، ین اند که کشاکش د دارجو، ویارلتاوپررژوازي و بو، طبقه، دو حاضري نیاو در د ستا

  .زد

 
د موجوآن با ن تحلیل مسائل جهاو کسیسم رمااز تی ومتفار بسیاي شتهادابر، مختلفي کسیستهارمان میا

لغو ان و گررکاب نقالاطریق داري از سرمایهم گونی نظاواژ«: نددارفق اتودر آن ما موضوعی که تقریباً همه است ا

ن پایا، نتیجهو در بر ابرآزاد و می دطبقه با مر بیاي جامعهد یجادي و امزرلغو کاو تولید ار بزامالکیت خصوصی بر 

حتمی و ناگزیر داري سرمایهن جهادر که کمونیستها معتقدند اي بیگانگی دخواز. (ستا »ننساابیگانگی  دخواز

  ).ستا
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 فاقداي کلی جامعهر یا بهطو، لتون دوسیاسی بدو جتماعی انظامی ي سیاسی به معنان بادر ز :شیسترناآ

ي جامعهو  »جمرج و هر«ن هااخو، عمومیور باف برخال، شیسمرناآ. ستاطبقاتی یا حکومتی ر هرگونه ساختا

ر مختادخوي هاوهگرد یجاآن، اند که بهترین شکل داست میرا درطلبانه ري داوبلکه همکا، نظم نیستون بد

هد اته بهتر خویافنمازسارت یک قدرِ جباون ابداي آزاد و جامعهدر نیز دي قتصام انظاه، ین عقیداطبق . ستا

کلی ر شیستها بهطورناآ. یندآبرآن ظایف وپس از کنونی ي لتهااز دونند بهتر اطلب میتوي داوهاوهگرو شد 

  .نندداکثریت میاد استبدانیز را سی اموکرو دلت مخالفند دوبا حاکمیت هرگونه 
 

در آن که اي با جامعه  ندانتلکتوئل می توا. ستا » رت دركقدد داراي فر« يصل به معنادر ا :نتلکتوئلا

  ؟"کی"با و ندگی می کند ز "کی"در نشناسد و ست اند کجا اند. میکند بیگانه باشد ندگیز

حکومت مانند ت مستقیما به تصمیمادم، ست که مرانظامی  :مستقیمري ساالدم مستقیم یا مرسی اموکرد

یح جدید الوو ها ح طراي برد پیشنهایند آفران در ندوطریق پیشگامی شهرو از هند دمیراي نین اقورد یا ل قبو

  .کت میکنندرمشا
 

ها يتصمیم گیراي بره نماینددم ست که مراین ن اجهادر فعلی ل سی معمواموکري دهام با نظام ین نظاوت اتفا

شته اگذدم مرراي مستقیما به ن بلکه هر قانو، نمیکنندب نتخاا) نین اتصویب قواي مقننه بره قوه مثال نمایند(

  .می کندده ستفاد اخوراي حق ، از ستاوعالقه رد موضوعاتی که مودر ند وشهر هرد و میشو

 
رداري را کشوع از ین نون اتادحاال خوو ید ان دحکومت میتوع از ین نورا در ابر یک ملت دن یبایی حکومت کرز

  ...مقایسه کنیدان یرامذهبی ري یکتاتودبا 

 
یگر دارد دنسانی که عقل و است اکافی او هنمایی اي رابرن نساد اخروعقل :لیسم می گویدالیبرل صواز ایکی 

  .دندیشه گفته میشود واصالت فر، اینابه ارد و ینی نددبه حاکمیت زي نیا

 
  .ستانقص وگفت که بی عیبان نمیتوادي دارد و یرداري احکومت ه شیوو لبته هر مکتبی ا

www.AVAYeBUF.com

T.me/AVAYeBUF

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
WWW.Telegram.me/AVAYeBUF


ي مذهبیدیکتاتور هسیاو  خسر عتجاار   

 

AVAYeBUF.com    (      60   )    T.me/AVAYeBUF 
 

  
 
 
 

  هسیاخ و سرع تجاار

 
  .نگیختابرن را خشم مذهبیوو منتشر شد ت طالعاانامه ر روزد 56ل ساه مادي  17در روز که اي مقاله

 
  :هسیاخ و سرر ستعماان و ایران اتحت عنواي مقاله

 
 ;هسیار ستعماا(دال عناصر فئوك مشترش تالآن را  1342داد خر 16و  15ي هاادیددآوري روبا یاه نویسند

ست که ا) رج آنچه خا، سالمیري اجمهوم نظادرون چه (ندیشه سیاسی ایا وه هر گري به معناه سیاع تجاار

اي بر) خسرر ستعماا(چپ و .) یسم تخطی کندرسکوالل صوو از احکومت باشد و ین دمیختن آپی ن در همچنا

ه سیاسی نامیدن شکستگاده ورتوب ین مقالهها عناصر حز، در اسفید معرفی میکندب نقالي اهاحمقابله با طر

د به خورا برجسته مذهبی ي ند نظر علماش دارتالو ی میشوند تأمین مالن مالکاو لها دامیشوند که توسط فئو

کز ابه مرده سرسپرد، عتقاابی ، جوا حانی ماجررویک اغ مر به سراین ن در اماندم که با ناکا، جلب کنند

یعنی د، بسته بور واستعماامل امرتجع ترین عوو ترین ي به قشرد و بول مجهواش سابقه و طلب ه جاري و ستعماا

  .میکننداه سفید همرب نقالاضد اف هدابا و او را ند روخمینی می
 

و در راس مقاله کمونیستها در . نیااسالمگرو اکمونیستها . نددمخالف بوآن با ه شات صالحاز اغاوه از آگردو 

  .هسیاع تجاارهم ن یااسالمگرو اند ا هشده نداخوخ سرع تجاده ارتوب نها حزآ

 
تب مذهبی جایگاهی به اسلسله مرص در خاي حمایتهاد جوو که باد معرفی میشودي مه خمینی فردر ادا

  هللا د روحعا میشوادین مقاله ، در اسیاست کندد را وارد خوش دارد تالت پی شهردر نتیجه ورده و در ست نیاد
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ي معنودي و حمایت ماو شته داتباطاتی ارنگلیس ري استعمااکز ابا مرده و به سر برن ستاوهنددر خمینی مدتی 

  .ستده امیکر یافتدرهم 

 
خ سرع تجاد و اربور ین منظواي اهللا خمینی عامل مناسبی برروح ا: سته امدد آین مرره ابادرین مقاله امه در ادا

داد خر 15قعه ننگین واکه عامل د کسی بوو او یافتند ان یرب انقالامقابله با اي برد مناسبترین فره او را سیاو 

  .شناخته شد
 

یکترین کسانش توضیحی دحتی نزز به هند هنوب او نتصاره ابادر. دبوي هندبه سید وف هللا خمینی معرروح ا

به و ست اشته داتباطاتی ارنگلیس ري استعمااکز انجا با مرده و در آبسر برن ستاوهنددر مدتی او به قولی ، ندارند

  .سته اشدوف معري سید هندم همین جهت به نا
 

به همین و ست ده اتخلص میکري هندم به ناوده و ه میسرعاشقانر شعاانی اجواو در که د ین بوایگر ل دقو

فامیل ده بون ستاوهندت او در تعلیمان ند که چوه دارهم عقیده اي عدو ست ه اشدوف معري هندم جهت به نا

  .ستده ایک معلم بوت کی تحت تعلیمادکواز ست که ده اکرب نتخااجهت ي را از آن هند
 

سفید ب نقالاکسی که علیه ، سته اماندن به خاطر همگاداد خر 15ز سا غائلهم به نات او ست شهرانچه مسلم آ

علیه تقسیم ه شناخته شدص و مل خاابدست عوو کمر بست ه سیاخ و سرر ستعماانقشه اي جرر ابه منظوان و یرا

ز هستند هنون داد، نشاو یخت ن را ربیگناهان خوو شد رزه مباوارد جنگل ها ن ملی شدن، ناك، آزادي زمالا

پ ها چال ها سادر آن ینها ا. ندارعناصر ضد ملی بگذان و توطئه گرر ختیادر اقانه دصاد را نی که حاضرند خوکسا

  !؟شت یا خیرداین مطالب حقیقت ایا آکه د مشخص کرن مار زگذو شد 
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  هموخته شدآماندگی در

 
د فرد عتقاانتیجه در لب غاکه ه اي یژوحالت ان به عنوه را موخته شدآماندگی م درسلیگمن مفهوس، نشناروا

شته ریک از بعد ، یگردبه سخن . دتعریف کرد، میشود یجادر او انیستند ل او کنتردر ها ادیدروینکه امبنی بر 

یکدیگر ر او از فتارنتیجه ر و فتارکه زد موآمی ، تغییر نمیکندر او فتارنتیجه د در فري پاسخ هادر آن تجربه که 

  .مستقل هستند
 

ها ل می شناسیم که ساد بوه ختی بسته شددربه تنه ب بچگی با طنااز فیلی که ن ستادابا را یه ین نظراهمه ما 

د خوي جااز نی گذشته اناتور با تصود، بوزك نار بسیااي او برب طناد و بوه نمند شداتوي و که قوآن بعد با 

  .دحرکت نمیکر
 

  .دمیشوده ستفاالها فیدن کراي رام برروش ین از اسیا ق آشرب جنوو هند وزه در مرا

نها تغذیه و از آ نددبور ماهی کپواز پر م یوارکودر آماهیهایی هستند که ص اردك ین خصودر ایگر دمایش آز 

شتن دانها حتی با برآمدتی از پس و نها شدند آموجب ناکامی اي مانع شیشهاردادن با قران گرشهوپژ. نددمیکر

  .نددصید ماهیها نمیکراي تالشی بر، مانع
 

سی ربررا لف وپان شرطیشدن مانی که محققازفی دکامالً تصارت به صو میالدي  60هه در دنظریه  ینا

قبل از تر رنتیجه مشهوم و در مینه پیشگازین در اتین سلیگمن رموجب شد که ماو ند شکل گرفت دمیکر

  .دشو

 
ار قرد مانعی بوآن سط وکه اي محفظهرا در مایر چند سگ ن ستیوو اکه سلیگمن د بورت ین صوامایش به آز

دن، کررس پان دادن دم، قبیل تکااز کنشهایی واسگها ا بتددر ا. نددکروارد لکتریکی ك انها شوآبه و ند داد

مرحله در . دنبوك شوي از ثرایگر و دفتند رمانع میف طرآن به و ند ن دادنشادن کرار فراي برش تالن و پرید

در . شتدامه ادانجا هم در آها كشوا یرزشت انده اي ظه فایدمحفف طرآن فتن به و رمانع ن از بعد حتی پرید

آن نکه د آجووبا ي حل بعدامردر . دنمیشوك نها منجر به قطع شوش آنتیجه سگها متوجه شدند که تال
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ار از آن فرك و پاسخ به شواي بره اي نگیزایگر ه و دما سگها تسلیم شداشت اندد جوویگر شوکی دمانع ف طر

  .شتنداند
 

نیم اهایی که می توادیدرومقابل در که د کران عنورت ین صوابه ه را موخته شدآماندگی درمن نظریه پس سلیگ

غیرقابل و هیم م دنجان اشاردموري در نیم کااها هم هستند که نمیتوادیدري روبسیا، کنیمل کنتررا نها آ

  .دبدبینی می شوو گی دفسراس و سترانتیجه و در پاسخ موثر د در نی فراناتون و کنترلند که موجب ضعیف شد

 
ار، یا ناپایدار مل پایداند عوامی تواد فراماندگی درعلت ري ین تئوامی کند که با توجه به ن همچنین سلیگمن بیا

د به خوو نش میکنند زسرن را شادها خوادیددر روئماً داکه ادي فرا. نی باشدویا بیرو نی ، درویا موضعیي سراسر

مل اکه عوادي فرو اند داربدبینی و گی دفسرابه ي تمایل بیشتر، هنددمه میرا ادایه روین و اند دارمنفی ه نگا

 بینش خوه و گی شددفسرر اچادهند کمتر دمین قایع پایاوبه و زود نند داخیل میت دتفاقادر اهم را نی وبیر

چنین و در  هنشدر چادماندگی دربه اد فرم ایک سوود هند که حددمین سیلگمن نشات لبته تحقیقاا .هستند

  .هنددمه مین اداموقعیت هایی به تالششا
 

موخته آماندگی در"م به ناا نشناسی مثبت گراي در رواباعث شکل گرفتن نظریه ت آن تبعاس و حسااین ا

  ...ستده اکرر فتارینگونه با ما اسالمی هم ري ایکتاتودیا آ. دشناخته می شو "هشد
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  اپاگاندوپر

 
پاگند وپرد بگیررت سیاسی صوو تی رتجااف هداي اکه بررا پیامی و گو وگفتع هر نون شناسارکاري از بسیا

اران که سیاستمدد نیهایی میشواسخنرت و تنها شامل نظریاا پاگاندویگر میگویند که پردما برخی ، اننددامی

غین و دروساختگی ت معلومال نتقااسبب ا پاگاندوپر. میبرندر بکارت قدن در مانداي سیاست برعالم  در

  .میکنندل کنتردم را مرن هاا اذپاگاندوبا پردان لتمرو دومیکند ل پایمارا حقایق د و میشو

 
از چنین تعریفی  1996ل سا، در مریکادر التی لوئیزیانا ه دونشگاري در داشته خبرنگاد رستا، انیلسنرد یچار

یک ر فتات و رنظریاد، ملکرعت، حساساش دارد اتمرکز بر یک تاکید سیستماتیک که تال: دادئه ا اراپاگاندوپر

  .هدار دقرف تی هدرتجاو سیاسی اف هداي ابردم را مرص از خاوه گر
 

یا ل خوشحاص خاع یک موضورد مورا در سانه ریک ن تولید میکنند که مخاطباادي را موا پاگاندوپرن ندگازسا

ن میکند تا مخاطباش تال وهد دمیار قرف هدرا ناخوشی و غم یا خوشی دي و شاه غریزا پاگاندوپر. غمگین کند

  .یک مسیر جدید بکندرا وارد ها آنجتماعی و اسیاسی ت تصمیماو بر ضد یک چیز تحریک کند را سانه ریک 

 
ن یازینها بیشترین ن امیادر هستند که ا پاگاندوپرن جمله قربانیااز سانهها ن رمخاطباران و خبرنگا، سانههار

  .میشوندرو بها روپاگاندوپرع نودو ال با سانهها معمون رمخاطبا. دمتوجه مخاطب میشو

 
 یا، باشدده یک جادر تی ریک شرکت تجاه ند یک تابلو نصب شدامیتوا پاگاندوپرع ین نوا :منراي پاگاندوپر .1

چند ثانیه در ست انی باشد که ممکن ایا یک سخنرد، نقش میبندن باشد که بر صفحه تلویزیوري عالنی تجاا

  .کندض عووه را یک شخص یا یک گره یدگاد
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د را خوه یندي آمشخص فعالیتهاي برنامههاو ها حسعی میکنند با طرا بتددر اجدید ري تجاي شرکتها

ترغیب کنند یا د به پشتیبانی شرکت خودم را مره شدري ست که هر طواین ر امهمترین کاو تضمین کنند 

فعالیت ده گسترر به طول یجتادي سانههارحاضر که ل حادر . کننده گاآشرکت ي فعالیتهارا از ها آنقل احد

  .ستاتبلیغ تلویزیونی ن و عالدن اتهیهکرراه ترین دهند سادار

را مشخص ي کاالآن گر اکنند که د یجارا این حس اسانهها ن رمخاطبادر تی میکوشند تا رتجاي شرکتها

  .فتنداعقب مید خون شنایان و آستاو از دونکنند تنها میمانند اري خرید

 
اري خریداي برارد و او را ثر میگذاهن مخاطب ذمستقیما بر د میشوده ستفاانین تبلیغاتی چدر هایی که رشعا

اردادن قرف هداي برري تجاي نظامی هم مانند شرکتهاو سیاسی ي هاوحاضر گرل حادر. میکندده ماآکاال 

  .میکنندده ستفااي اسانهت رتبلیغات و عالنااز اسانهها ن رمخاطبا
 

ین اي ابرا پاگاندوپرده از ستفاامخاطب با ت حساساانگختن اتمرکز بر بر :ینظامو سیاسی اي پاگاندوپر .2

اران ین سیاستگذابنابر. ستن اپرهیجاه و تحریککنندر حساسی بسیااکنش واکه د شته میشواپند وريضر

  .شته باشددابطه ت راحساساامنتشر کنند که با را میکنند تا مطالبی ش تالا کثرانظامی و لتی دو

 
و آن هند ار دقرف هدن را هن مخاطباذخالی ي سعی میکنند فضاهاع ضااوبا توجه به ا پاگاندورپن ندگازسا

به ل کنتررود و بین میاز هن مخاطب ب در ذنتخااین ترتیب میل به ابه . هند پر کنندامیخود که خوري طو

سعی ا پاگاندوپرن مجریا. د را داردخوص مخصوي کلمههاو ها رتعباا پاگاندوپر. فتدامیا پاگاندوپرن مجریا ستد

به مخالفت ن را مخاطباو کنند ن پنهادي را خوف طري کلمهها ناکامیهاو ها رتین عباده از استفاامیکنند تا با 

  .مقابل تحریک کنندوه با گر

 
میکند تا ش سخنگو تال. دمیگیراوج  ''ظالمانه''و  ''حمانهربی''ي کلمههاد برریط جنگی کااشرل، در مثااي بر

شایسته را مقابل ف طرو هد ه دمحق جلود را کند یا خون پنهاد را خود ین قبیل کلمهها یا عملکرده از استفاابا 

  .مالمت معرفی کند
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ن کنواهمین ''، ''شتیمایگر ندره دما چا''، ''ار داردما تحت تهدید قرر کشو''به همین ترتیب جملههایی مانند 

ده از ستفاابا . ''یمار دارشمن قردما تحت تهاجم ''یا ، ''دکر ینقرباد را باید خوع فادر د''،  ''شویمر ست بکادباید 

یا علیه و کند د خون پشتیبارا ها آنیا و یابد ن راه هن مخاطباذست که سخنگو میکوشد به اجملهها ع ین نوا

  .ندرایگر بشودهی وگر
 

  :دسته تقسیم کردبه سه ا را پاگاندوپران یگر می توه دنگااز 
 

ئه اي ارابه گونهم پیاو ست امعین و منبع کامالً مشخص ا، پاگاندوپرع ین نودر ا :یدسفاي پاگاندوپر .1

  .میکندار ستانه برقرط دوتباارنوعی ا، پاگاندوپرع ین نوا. باشدردار برخوت طالعاي اقت باالاز د کهد میشو

ین در ا. دئه نمیشواراقیقی ت دطالعاو اصریح نیست و ضح ، واینجا منبعدر ا :يخاکستراي پاگاندوپر .2

و عالمیه ر، اخباا. ما صلح تبلیغاتی نیز حاکم نیست، انیستار که جنگ تبلیغاتی برقرآن با ا، پاگاندوپر عنو

اي پاگاندوپره مرد، در زمیشوده ستفال آن امثاو امنابع مطلع ، یک منبع موثقان عنواز ها در آنطالعاتی که ا

اي پاگاندونوعی پرن، فغانستاابه روي حمله شوم اعلیه کمونیستها به هنگت تبلیغا. میگیرندار قري خاکستر

  .رودمیر بهشماي خاکستر
  
و هر گونه جعل و در آن مشخص نیست ت طالعااقت و دمنبع ه، سیااي پاگاندوپردر  :هسیااي پاگاندوپر .3

ي هاهفرستندري از بسیا. دگرفته میشور به کاا، پاگاندوپرع ین نودر اعد اقوم تما. دمیگیررت صو تخریب

 .عمل میکنندا پاگاندوپرع ین نوس اساابر، جنگل طودر یی یوراد

 

www.AVAYeBUF.com

T.me/AVAYeBUF

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
https://avayebuf.wordpress.com/
WWW.Telegram.me/AVAYeBUF


ي مذهبیدیکتاتور تررساو  لترو   

 

AVAYeBUF.com    (      67   )    T.me/AVAYeBUF 
 

  

 
 

  تررساو لتر و

 
به کسی میماند که به من د، هد کرالعن خورا تو ا گرنه خدوشو ه با من همعقید، کسی که میگوید :لترو

  .هم کشتاخورا گرنه تو وشو ه با من همعقید، میگوید

 
سر اسرستی ندونساا .دند منجر به پیشرفت شوامیتواد بیسوده توزش موو آبه عقل ء تّکااشت که ور داباراًمکراو ما ا

د سستبنیاي هااربا همه پند«: دخالصه کرت ین جمالاو را در اندگی ان زمیتوو ست ه ایدردنورا درلتر وندگی ز

در که د خشانی بودرعصر دي مناد، میکرع فادم دنسانی مرق احقون و دل از لی با جاد ومخالفت میکردم مر

  : کها درداد ندد خرم به نا. ستاگرفتهم نا »دعصر خر«ن یخ تمدرتا

آن ند اخو گرفت هیچچیز نمیتون ندیشیداملتی به ه هرگاا یرز. خو بگیریدن ندیشیدابه ! هاننسااي ا«

   ».زداردپیشرفت بارا از ملت 

و النه دسی عادادر(مدنی ق کسب حقواي خستگیناپذیر برش تالدر لیر ن دنساایک ان نسه به عنوافروي در 

   .ستر افتخارد افریبی موام عوو لتی امحکومیت بیعدو ) مذهبآزادي 
 

هیچ و می شد ام عد، اکندا پیدرا با جهل رزه ینکه فرصت مبااز اقبل د ندگی میکران زیرري ایکتاتودر دلتر وگر ا

  .شدر فتارنها آینگونه با اکه ان یردر الترهایی ر وچه بسیا. نمیشنیدي چیزاز او کس 

 
. ستاگزیستانسیالیسم اصل این نخستین ا. زدخویش میساد از نچه خوآمگر ، نیستي چیزن نساا :تررسا

  )نیستیو هستی (

 
ین بدین معناست که ا. هددمعنا آن شخص به د ینکه خواندگی بیمعناست مگر زگزیستانسیالیستها ور اطبق با

تر گفت ما رکه سار طونهیم همادمعنا یا ماهیت آن تصمیم میگیریم که به ه نگا، آندگی مییابیمد را در زما خو

کشیم دوش به ن را نتخابماامسئولیت ر با؛ و کنیمب نتخااینکه ایم جز ارنتخابی ندایعنی آزادي محکومیم به 

ن یااگرچپو، ستوت امتفاآن حالی که با د در گرفته میشوه شتباایی اگرچگزیستانسیالیسم با پواقع ابعضی مو

باید ن نسااند که ورین بااگزیستانسیالیستها بر احالی که ارد در معنایی ندف و ندگی هیچ هدزند که ه دارعقید

  .زدبسااش را ندگی ف زهدو معنا د خو
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  14بیانیه 

 
که د کرح صالري را ایکتاتوان دچگونه می تو! ستح اصالاقابل ان یراسالمی ري اجمهوهاي عدهی به عقید

به و ند دادبیانیه ن مخالفااز نفر رده قتی چهاو... میکندام عد، انجه میکندشکازد، ندامیان ندزبه را مخالفانش 

یک اي خطرناکترین موقع بر. یا تهدید شدندو ند دستگیر کررا دنها ، آشدندح صالر استااخوه میزترین شیوآصلح 

باقی ي یگر چیز، دکنندح صالاگر ن اکنن چوح صالن را اشودند خودارقتی هست که سعی ري ویکتاتودحکومت 

  .نمیماند
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ن قتی فعاالو. ندازندامیان ندزبه را نها و آنند زمیدن بوس نها تهمت جاسوآبه ، میکننداض عتران اگررقتی کاو

نقد رداري را کشوه شیوي سایبرن قتی فعاالو. ندازندامیان ندزبه را نها ، آمیکننداض عترایست زمحیط 

ار تعقیب قررد ند هم مودازنها میپرآکه به نقد ي توییتري اکانتهاحتی . ندازندامیان ندزبه را نها ، آمیکنند

نامه ران و روزخبرنگاو شناسایی کنند را یگرن دهویت فعاال، سعی میکنندن با شکنجه باقی فعاالو هند دمی

  !ستح اصالاقابل ه اي ین حکومت به چه شیوا. ندازندامیان ندزبه را هند دمیارش گزرا قایع وین انویسانی که 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

او . شدام عزاحبس به مرخصی ل سا 11تحمل از پس ، ینان اوندي در زیم سایبرانی جراندر، زسعید ملک پو

در 1398تیر  29ر در ملکپو. سته اشدم بد محکواجه تخفیف به حبس درسپس با یک ام و عدابه ا بتدا
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دا به کاناد، بوه مدآتومانی به مرخصی رد یلیانیم موثیقه یکوبا ر نخستین بااي بران ندل زسا 11از حالی که بعد 

  .گریخت

 
ر، ئیس جمهورتوهین به ي، هبررتوهین به ت، توهین به مقدسام، به تبلیغ علیه نظاان میتوت وي تهامااجمله از 

شت به زدابان مااز زکه د گفته بور سعید ملک پو. دکرره شارض االافی د فسام و معاند نظاي هاوهبا گرط تباار

تنها یک جلد ده و نامه به سر برب و روزسترسی به کتاون دبدت و مالقاون بدادي، نفراحبس روز در  320ت مد

  .ستا دهشکنجه بور و یر فشات زین مدم اتماو در ست اشته ر داختیاي آب در ایک بطرو یک مهر آن، قر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه نشگاد داستا، اییداکانا- نیایراتابعیتی دوند وشهر، مامیاسید ووس جمله کا، از یستزمحیط ن فعاالري از شما

 »جاسوسی«م تهااگذشته به ل ساه بهمن مان، در سیارپااث حش میرو تمدیر مؤسسه حیادق و صام ماا

  .شت شدندزدابا
 

ان نداو در زشد که ع داده طالاده وي ابهمن به خانو 21، در مامیاسیدووس شت کازدابااز هفته پس دو 

 ي رهبادر »مستقلت تحقیقام نجاي از اجلوگیر«لملل است که عفو بیناحالی در ین ا. ستا دهکر »کشیدخو«
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هر گونه دن کرن پنهااي بره شدي یزربرنامهو نه اعامدش تال«نشانه را مامی اسید »كمشکور بسیاگ مر«

   .ستانسته دا »قتلو شکنجه ي از هداشو

ان، یردر ا ».سنجیدان می توت ناابا حیور فتار ریابا معرا مدنیت یک جامعه ان میز«  :میگویدي گاند

ناتی که هیچ احیورد مودر لتی ن دوگاارست که این عملی و ایق می کند رسید تزد الگري وبه سگ هاداري شهر

  !کندر فتارینگونه اسیاسی ي نیهااندزست با اطبیعی ، هددمی م نجا، اسانندرنمیآزاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان نشمندور داترو ئیل اسراي ابه جاسوسی بران یرن اتلویزیود در بوه شدر که مجبودي فر، هیمیابرا ریازما

  .شده و آزاد شناخته شده بی گنا، کند "افعترا"اي هسته

 
ضربه کابل به کف از ده پس . دشدیدترین شکنجهها بوروز تا چهل ه یک مااز پس ت فااعتراین ا ": گفتر یازما

ست بند به ه دهفت ما. دمشکسته تحمل کري پارو ضربه کابل  ششصدود حدت ین مددر ا .شکستم پا، پایم

تهامی اهر دم شکنجه حاضر بواز هایی اي ربر. ندهاپشتم خم شدي هاهمهر. مگلوله شدادي نفرل اسلودر ست د

  ."کنمل میگفتند قبون قایاآ
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یگر دسانه رچند و سیما ا و صدت و العاطد و از وزارت اشکایت برري قاضی شهریاد قتی نزومیگوید ر یازما

رو در فتر من در دپاشنه ه شاهدا خد. هايندزشکر کن که ا رو خدو بر "گفت ري قاضی شهریاد، شکایت کر

  ."منظاوي برآحفظ ا و شهداده خوشحالی خانواي کنم برام عدرا اید دهاکراف عتراشما که از که چندتا آوردن 

 
میگفت د و تهدید میکرن را مرتبا متهمااو ": میگویدر یازما. دتی بواصلو، هندوقاضی پرري شهریااز ما پیش ا

ینجا را اشما . شماستام عداین حکم امیگفت داد و مین نشاي را مرتب کاغذو کنید ري همکان قایاآید با وبر

   ."میکنیمل چا

از پیش ه مااو دو . دکرف اعتراتمی ان انشمندور دابه ترن یگر متهمار و دیازمار کنادر جمالی فشی نیز  مجید

  .شدام عداتی ابا حکم قاضی صلور یازماي ستگیرد
 

مجید "د، منتشر کر 2009ل ساآن را در یکیلیس وفشاگر امریکا که سایت آجه رخااز وزارت شی ارگزس ساابر 

گرفتن اي بر 2009ل سااو در . شتهرا دامریکا آبه ت جنبش سبز قصد مهاجرت ضااعتراز اجمالی فشی پس 

از مصاحبه با یکی در فشی ي قاآ. رودمین بایجاآذرباکو پایتخت ر در ین کشورت امریکا به سفااي آیزو

او از . است ف زدهجنبش سبز حرب سرکوان در یرامنیتی ي اهاهستگادخشونت از مریکایی ي آهاتیپلماد

ي هاويبا نیرري همکااي برد به خور فشااو از . میگوید ،رودمیك تردم ظلمی به مران و یري اهاآذريجنبش 

یکیلیکس مجید وتوسط رك ین مدر انتشااز اند پس ورین باابر ري بسیا. هددخبر میان یراطالعاتی و امنیتی ا

  ."دمیشوام عدالیل هم دبه همین د و ستگیر میشوان دیراگشت به زبااز جمالی فشی پس 
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  و آزاديسی اموکرد

 
سی اموکرد. دازدلتی میپردوبخش ر در موم انجااچگونگی  سی بهاموکر، دهستندوت سی متفااموکرآزادي و د

ف طراز . سته اشدص داده ختصااست که به بخش عمومی جامعه اموضوعاتی رد مودي در فراز رأي بیشتر 

نند چگونگی امیتواد فراینکه ایعنی آزادي . ستابخش خصوصی اد در فرابط بین روابه ط مربو، آزادي، یگرد

  .کنندب نتخاالت ه دویدگارج از دخاو لبانه طرت داوبه صورا تعامل 

ن نشارا خط مشی و آزادي سی اموکردبین و خصوصی و لتی ي دوست که بین بخشهااساسی ن اصلی قانوانکته 

ن قانوو ست اکثریت د از افرو سی اموکردبر ابراز آزادي در ساسی محافظت ن اقانو، همهاز مهمتر . هددمی

ي هااز آزاديبرخی ل در مثاان به عنو، کثریتد از امحافظت فرر از منظو. هددمیم انجر را این کاه آل ایداساسی ا

  .نجمنو این ر آزاد، دمانند گفتا، مدنی

بخش خصوصی در ینکه شما ایعنی آزادي . هیدرأي دلتی دوبخش در ینکه اسی یعنی اموکر، دخالصهر به طو

  .تعیین کنیدان یگردبا د را یط خواشر
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  نگاربزت جمال

 
 

 
  )ستالینا. (دینکه بمیراز اقبل ، نکنیدد عتمااصد درهیچ کس صدبه 

 
  )ادفرخزون فرید. (بدهدرا  "شرفش"دو ین اي ابرن نسااکه ، شیرینر نقدآندگی زنه ، ستاتلخ ر نقدگ آنه مر

 
ست ابهایی و گرارزش آن در بلکه ، یدانش بدست برمیاوردبدست از نیست که هاي بهره در یک چیز گاارزش 

  )نیچه. (دخت می شودانش پرآوردبدست ي اکه بر

 
، بشکافیمان یگراي دستی بردربه و ست کشف کنیم ارش اقابل گزرا نچه دن، آفکرکرب نوشتن یعنی خوب خو

به جایی برسیم که ، باشددرك ند قابل زموآمی را مان بازجیانی که رخااي برو قابل ترجمه ن همسایگااي بر

  )نیچه. (یمارگذن آزادي، آزاد مشتاقااي بررا همه چیز و تقسیم کنیم را خوبیها 
 

س مقدا نرب دارد و آکه یک کتاس کسی بترس، از ند نترامیخود یاي زهابکتادارد و کسی که کتابخانه از 

  )نیچه. (اردمیپند

 
ز ان اناتودهاي هند به تودتقلیل و او را بگیرند را حش اورا، رویت دکنند تا فرده ستفاامی س آدتراز هند امیخو

  )فاکنرم یلیاو. (هشوس و رتوسط تر، تفکر

 
ست که باید ایخی رسه تاوپرو یک فرهنگ ، یا سیستم سیاسی باشدو حکومتی روش نکه یک از آسی قبل اموکرد

هستند ات موکري دهاننسا، احقیقتدر . دنمیشوات موکردیک شبه ري هیچ کشو. طی کندد را سیر تکاملی خو

  )ديشیرین عبا. (میکنندات موکررا دکه جامعه 
 

. کنید یجاا اصدو ست کمی سر ابهتر . برسیي هی به چیزاگر میخواگرفتم که د ندگیم یازود در زمن خیلی 

  )یکسم امالکو(

 
شته او آزادي را داینکه امگر ، مش باشددر آراند اهیچکس نمیتوا یرز. کنیدا جدرا از آزادي نید صلح اشما نمی تو

  )یکسم امالکو. (باشد
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ست که این اهید م دنجااکه شما باید ري همه کا. کندرزه مبااي آزادي باشید که بردي نیستید مرر شما مجبو

  )یکسم امالکو. (هوشمند باشیدن نساایک 

 
گر ا. به شما بدهدي را یگردیا هر چیز و لت ایا عدي براند براکند هیچکس نمیتورا آزاد ند شما اهیچکس نمی تو

  )یکسم امالکو. (یدبگیرآن را پس ، هستیدد شما مر

 
  )توکویلدو لکسی ا. (ستن اعرصه بدن در خودش مثل گرن عرصه تمددر فکر دش گر
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زا میرج یري از اشعر


! "با خر ه مناظر"

 
  دخر بوب جناره به ه بیداخو  دبور گذا هی مرربه روزي 

  دهنر بوو نش داصاحب ن چو  دگهر بون خر تو نگو که چواز 

  ضع باشد عالیوکه د فرمو  یچه حالب در گفتم که جنا

  ین صفاکناز ابعد و شو آدم   ها کني رگفتم که بیا خر

  کنرا دوا خم تن خویش ز  ها کنا رمرو گفتا که بر

  باشدش حووعمل دور از   باشدش هوو خر صاحب عقل 

  یمدمکر بوو یا رهل انه   یمدنموي یگردنه ظلم به 

  یمدبوره نن کس ناة سفراز   یمدخویش بورزق ضی چو به را

  ي را؟تن سرد ز نکه برآیا   ي را؟کشد خري تو خري یدد

  ؟یا بهر فریب خلق کوشد   ؟شد وکه کم فري تو خري یدد

  ؟ستار اسوي یگردیا بر خر   ؟ستار اخوه شورکه ي تو خري یدد

  ن؟ناد بري یگرز دنکه آیا   ن؟شکسته پیماي تو خري یدد

  باشدل نش محارو زدنا  باشدل قاو قیل دور ز خر 

  ستل اخر محاز خریت از غیر   ستل امعرفت کمان خر معد
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  طویلهدر شدست خ منسو  حیلهو مکر و یا و ریر وتز

  ستاهمه یقین او فرمایش   ستاسخنش همه متین م یدد

  توي ید ما خردهرچند به   توي می سرز آدگفتم که 

  دمنمورو بر خالق خویش   دمنموو آرزو بنشستم 

  !!!میتآدبه د بشوري جا  ریتخن که قانوش کااي 
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  هستید آزاد      مالً قتی شما کاو"

  "یداریگر هیچ ترسی نددکه 
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