3

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

سعید حجاریان فعال سیاسی
اصالحطلب:
خیلی حیف شد که بیطرف

سياسي

سعید حجاریان گفت :نقد کردن چه اشکالی دارد؟ چه کسی میگوید طرفداران روحانی نمیتوانند او و دولتش را نقد کنند؟ خود روحانی میگوید من را نقد کنید.

به گزارش ایسنا ،سعید حجاریان در ارتباط با حاشیههای مربوط به تشکیل کابینه دوازدهم اظهار کرد :این حاشیهها ،رای نیاوردن بیطرف و رای آوردن جهرمی با آن همه مخالف نشان میدهد که

در کشور ما مشکالت جدی وجود دارد و مردم هم نسبت به مشکالت خیلی حساس هستند .وی گفت :خیلی حیف شد که شخصی مثل بیطرف نتوانست از مجلس برای تصدی مسولیت وزارت نیرو
رای کافی به دست آورد .وی در ادامه با اشاره به نقش جریان اصالحات در رای آوری دولت دوازدهم تصریح کرد :نقد کردن چه اشکالی دارد؟ چرا عدهای میگویند طرفداران دولت نمیتوانند روحانی

رای اعتماد نگرفت

و دولتش را نقد کنند؟ خود آقای روحانی تاکید دارد که او را باید نقد کرد.

یادداشت

حضرتآیتاهلل خامنهای:

روحیه انقالبی باید تقویت شود

رهبر معظم انقالب اسالمی ،روز دوشنبه در
دیدار جمعی از مســئوالن و فعاالن فرهنگی

از اســتانهای یزد و همدان با تاکید بر لزوم
تقویت روحیه انقالبی در نســل جوان ،شهید
حججی را نمونهای درخشــان از رویشهای
انقالب خواندند و خاطرنشان کردند :مسئوالن
فرهنگی موظفند روحیه و جریان انقالبی را در
محیطهای مختلف تقویت و از آن پشتیبانی
کنند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیتاهلل خامنهای در این
دیدار با اشــاره به بســترهای فراوانی که در دنیای
امــروز در جهت گمراه کردن نســل جــوان ایجاد
شده اســت ،افزودند :در مقابل این تبلیغات مضر و
صداهای گمراهکننده ،ظرفیتهای بزرگی در جهت
هدایت و رویش جوانان وجود دارد.

الهه حجازی مشاور وزارت علوم:

دانشگاهها در مقابل جذب زنان در
هیئتهای علمی مقاومت میکنند

مشــاور امور زنان وزارت علوم با تاکید بر اینکه قوانین برای
توپا گیر است ،گفت:
اشتغال زنان در پستهای مدیریتی دس 
گروههای آموزشی دانشــگاهها برای جذب بانوان در چارچوب
هیئت علمی مقاومت میکنند.
به گزارش ایســنا ،الهه حجازی مشاور امور زنان وزارت علوم درباره حضور
کم بانوان در هیئت علمی دانشــگاهها و پســتهای مدیریتی گفت :یکی از
علتهایی که فقط  17درصد اعضای هیئت علمی دانشگاهها زن هستند ،این
است که در ده سال گذشته و قبل از آن تعداد دانشجویان زن در دورههای ارشد
و دکتری کم بوده ،بنابراین زمانی که تعداد دانشــجویان تحصیالت تکمیلی
زن کم باشــد ،متقاضی هیئت علمی خانم نیز کم میشود ،اما در  5سال اخیر
روندی شــروع شده که نسبت دانشــجویان دکتری در حال به تعادل رسیدن
اســت و نتیجه آن شده که در سال  93و  48 ،94درصد فارغالتحصیالن دوره
دکتری زنان هستند.
او ادامه داد :این  48درصد وارد چرخه کار شــده و بخشی از آنها در هیئت
علمی دانشگاهها فعالیت خواهند کرد .از طرفی فرایند جذب هیئت علمی فقط
به وزارت علوم مربوط نیست و بخش بزرگی از آن به وسیله دانشگاهها انجام
میشود ،یعنی تقاضای جذب از طریق سامانههای دانشگاهها انجام میشود و
شــخص متقاضی بعد از ثبتنام وارد گروههای آموزشی میشود که در آنجا
همچنان نســبت به اســتخدام زنان مقاومت وجود دارد .حجازی درباره عدم
تمایل دانشگاهها نسبت به استخدام عضو هیئت علمی زن ،گفت :در گروههای
آموزشــی فنی یا گروههایی که مردانه تعریف شده ،دانشگاهها حضور بانوان را
نمیپذیرند یا ترجیح میدهند مردان را اســتخدام کنند .این مسئله باور غلطی
است که هنوز تصحیح نشده است و اگر این باور اصالح شود ،زنان هم جذب
میشوند و توانمندیهایشان را نشان خواهند داد و این آمار رشد خواهد کرد.
مشاور امور زنان وزارت علوم تاکید کرد :برای باال رفتن تعداد اعضای هیئت
ت برنامهریــزی کرد ،زیرا بخش بزرگی از
علمی زن نمیتوان در ســطح وزار 
جذب هیئت علمی در گروههای آموزشی دانشگاهها انجام میشود .او با اشاره
به خودباوری در زنان گفت :همچنین پستهای مدیریتی ،مسئولیتی سنگین
است که در آن به مسائل زنان بی توجه بودهاند ،یعنی شرایط برای پستهای
مدیریتی بین زنان و مردان یکســان اســت و اکثر بانوان به خاطر نقشهای
چندگانهای که دارند ،نمیتوانند در این پســتها فعالیــت کنند .البته بانوانی
هســتند که برای این امور عالقهمند هســتند و به ندرت و با سختی فراوان
این مســئولیت را قبول میکنند .حجازی با تاکید بر اینکه قوانین برای اشغال
پستهای مدیریتی توسط زنان ،دست و پا گیر است ،گفت :به طور مثال بانوان
برای فرصتهای مطالعاتی نمیتوانند خانوادههایشان را همراه ببرند در صورتی
که مردان میتوانند همراه با خانواده به فرصتهای مطالعاتی بروند .مشاور امور
زنان وزارت علوم افزود :در گذشــته در وزارت علوم و دانشگاهها مهدکودک
وجود داشــت اما امروز وجود ندارد ،این یکی از مسائلی است که برای بسیاری
از مادران و کارمندان زن مشکل ایجاد کرده است .البته حوزه امور زنان وزارت
علوم در تالش است ،موارد تبعیض را بشناسد و آنها را برطرف کند.

توضیحات جهرمی درباره
فیلترینگ توییتر
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات دربــاره فیلترینگ توئیتر
گفت :فیلترینگ توئیتر به خاطر مسائل اخالقی و فرهنگی نبوده
بلکه مربوط به حوزه امنیت ملی است.
به گزارش رویداد  ،24وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره
فیلترینگ توئیتر گفت :فیلترینگ توئیتر به خاطر مسائل اخالقی
و فرهنگی نبوده بلکه مربوط به حوزه امنیت ملی اســت .محمد
جواد آذری جهرمی درباره رفع فیلتر شــبکه اجتماعی توئیتر با
بیان اینکه وزارت ارتباطات این شــبکه را فیلتر نکرده است که
بخواهد رفع فیلتر کند ،گفت :اینکه بگوییم ما میتوانیم توئیتر
را رفع فیلتر کنیم ،درست نیست .نهادی که تصمیم گرفته این
شــبکه اجتماعی فیلتر باشــد ،بنابر یک مالحظاتی این کار را
انجام داده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم ادامه داد :من
هم از توئیتر استفاده میکنم این شبکه اجتماعی ابزار مناسبی
برای دیپلماسی عمومی ،برقراری ارتباط با مردم دنیا و اظهارنظر
درباره موضوعات مختلف است.
جهرمی خاطرنشــان کرد :اینکه ما رسانه خودمان را محدود
به تلگرام کنیم که فقط جامعه داخلی از آن اســتفاده میکنند،
استراتژی خوب و مناسبی نیست.
جهرمی در خاتمه گفت :باید دربــاره این موضوع (رفع فیلتر
توئیتــر) مذاکره و صحبت کنیم ما تالش خودمان را میکنیم تا
در این زمینه به یک جمعبندی مناسب برسیم.
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ناهشیاری ظالم بر زشتی رفتارش
عثمان عثمانی  -فعال سیاسی

رهبر انقالب اســامی ،شهید حججی را نمونهای
درخشــان از رویشهای اسالمی و انقالبی خواندند
و گفتنــد :شــهید حججــی عزیــز در دنیایی که
روزنههای اغواگر صوتــی و تصویری فراوانی وجود
دارد ،چنین درخشید و خداوند او را همچون حجتی
در مقابل چشــم همگان قرار داد .ایشان با اشاره به
درخواســتهای فــراوان جوانان بــرای حضور در
جبهههای مبارزه با دشمن ،افزودند :امروز بسیاری
از جوانان با انگیزه باال و ایمان باورنکردنی ،بهدنبال
آناند که از زندگی ،خانواده و راحتی خود بگذرند و
با عشق به جهاد و دفاع از ارزشها با دشمن مبارزه
کنند که باید قدر این رویشهای جدید و ارزشمند
را دانست.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،تقویــت روحیه
انقالبی و جهادی را مهمترین وظیفه مســئوالن و
دســتاندرکاران فرهنگی خواندند و خطاب به آنان
خاطرنشان کردند :باید همه تالش خود را مصروف
تربیت دینی و انقالبی جوانان کنید و بدانید اخالق
نیــز همراه بــا تقویــت روحیه انقالبــی و دینی و
حرکت جهادی و میل به جهاد در راه خدا ،ایجاد و
ماندگار میشود .رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند:
مســئوالن باید جریان عظیم نیــروی انقالب را که
خوشــبختانه در بین جوانان جریــان دارد ،تقویت
کنند و بهگونهای عمل نکننــد که جریان انقالبی،
تضعیف و جریان مقابل آن در محیطهای فرهنگی،
دانشگاهی و تبلیغات دینی تقویت شود.

علی مطهری در نامهای خطاب به محسنیاژهای:

چرا با درخواست محاکمه علنی محصورین مخالفت میشود؟
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با
اشاره به اظهارات روز یکشنبه سخنگوی
قوه قضائیه درباره وضعیت مهدی کروبی،
خواســتار دلیل مخالفت با درخواست
محاکمه علنی محصورین شد.
بــه گزارش ایســنا ،در نامه علــی مطهری
خطــاب به محســنیاژهای ،معــاون اول قوه
قضائیه آمده است:
با اهدای سالم ،در مصاحبه اخیرتان با اشاره
به حوادث ســال  ۸۸گفتهایــد یک تصمیمی
شــورای عالی امنیت ملی در سال  ۸۹نسبت
به برخی که در راس قضایا بودند گرفت و این
تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد
و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.
به عرض میرســانم آن مصوبه حداکثر در
شــرایط اضطرار و آشــوب موجه بوده و ادامه
حصر خانگی پــس از آن نیاز به حکم قضایی
داشــته و اال مخالف اصول سی و دوم تا سی
و هفتم قانون اساســی است .هیچگاه شورای

عالی امنیت ملی نمیتوانــد جای قوهقضائیه
را بگیرد و بدون محاکمه و شــنیدن دفاعیات
متهم برای او مجــازات حصر خانگی تا زمان
مــرگ تعیین کنــد .نباید بهانههــای حقوق
بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقالب
اسالمی داد.
گفتهاید نســبت به برخی که در راس قضایا
بودنــد این تصمیم گرفته شــد .آیا کســان
دیگــری در راس قضایــا نبودنــد؟ چرا برای
آنها که زمینه فتنــه را فراهم کردند و آنها
که عکسالعمل مناســب نشان ندادند چنین
تصمیماتی گرفته نشــده اســت؟ اگر بعد از
آن مناظــره کذایی عکسالعمل مناســب از
ف نهادهای مســئول نشــان داده میشد
طر 
یــا بعــد از اعتراضات مردمی بــه جای آنکه
از رئیــس جمهور  ۲۴میلیونی ســخن گفته
شــود و به جشــن ملی توصیه گردد ،موضوع
را موکــول به نظر شــورای نگهبان میکردند
تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساســا

چنین فتنهای رخ میداد؟ مشــکل این است
که شــما یک طرف قضیه را گرفتهاید و طرف
دیگر را رها کردهاید و تا چنین است و انصاف
دیده نمیشــود وجدان جامعه آرام نمیگیرد.
اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساســی
درخواســت محاکمه علنــی در دادگاه صالح
کرده اســت ،چرا با آن مخالفت میکنید؟ آیا
این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را
ایجاد نمیکند؟ بهتر اســت به قانون تمکین
شود و ســنت غلط حصر خانگی در جمهوری
اسالمی برچیده شود.

محمدصادق خرازی با اشاره به پدرخواندههای اصالحات:

نمیشود با رفتار استبدادی ،شعار جامعه مدنی داد

به گزارش ایســنا ،محمدصادق خرازی
دبیر کل حزب ندای ایرانیان با اشــاره به
بیبرنامگی اصالحطلبان گفت :فردی دارای
ظرفیت و موقعیت اجتماعی است ،جملهای
را مطرح میکنــد ،در عمیقترین الیههای
عاطفی مردم مینشیند و آنها در انتخابات
مشارکت میکنند .این موضوع نشان دهنده
بی برنامگی ما است .اصالحات برنامه ندارد و
فاقد استراتژی و مبانی خاص است و ما هنوز
در بیان گفتمان و مبانی اعتقادی خود دچار
شبهه و مشکل هستیم.
دبیــر کل حــزب نــدای ایرانیان ادامــه داد:
رهبران اصالحات هنوز نتوانستهاند مبانی خاص
اصالحطلبــی را تبیین کنند .احزاب اصالحطلب
فاقد فرهنگ تعامل و گفتوگو هستند ،یک حزبی
که کل افرادش در یک مینی بوس جا میگیرد،
با حزبی که بیش از چند هزار کنشگر در آن فعال
هستند ،یکرنگ و یکجور دیده میشوند .اینها
نکات بسیار تلخ و خطرناکی است که چه بخواهیم
و چه نخواهیم ،عزت ،شرف و موقعیت ما را دچار
تعدیل کرده است.
وی درباره راهحل ســامان دادن به شــرایطی
که توصیف میکنــد ،گفت :جریان اصالحات به

آسیبشناســی جدی نیــاز دارد .اصالحات باید
خود را از یکسری پدرخواندهها رها کند .تا زمانی
که این پدرخواندهها هستند نمیتوان خیلی دل
بســت و خوشبین بود .همین وضع را ما در بین
اصولگرایــان میبینیم کــه پدرخواندهها باعث
ریزش آنها شدند .عدم موفقیت مجامع موجودی
که امروز در جریان اصالح طلبی هست ،به دلیل
وجود و نقش همین افراد است.
ســفیر پیشین ایران در فرانسه تاکید کرد :این
موضوع شــامل آقای خاتمی نمیشــود ،ایشان
رهبر مورد اتفاق این جریان است .مسئله افرادی
هستند که خود را به آقای خاتمی نسبت میدهند
اما هیچ نسبتی با ایشان ندارند.
این فعال سیاسی اصالحطلب در ادامه بیان کرد:
گفتمان اصالحات باید فراگیر شود .نمیشود که
با رفتار کامال استبدادی ،شعار جامعه مدنی داده
شود .اصالحطلبان میتوانند از وجود آقای خاتمی
برای ایجاد جریانی خاص به نفع خود اســتفاده
کنند چراکه ایشــان شخصیتی ملی و متعلق به
همه است ،حتی اصولگرایان.
وی بــا انتقاد از نحوه بســته شــدن لیســت
اصالحات در شــورای شهر تهران و روند انتخاب
شــهردار ،گفت :کاری که در چیدمان لیســت
شورای شــهر تهران شد ،کار پسندیدهای نبود و
بهگونهای شکل گرفت که برخی جریانها و افراد
آن را تصرف کردند و برای خود حق دانستند .در
مقطع انتخابات به ما میگفتند که هیس ،اینها
را نگویید تا صدای ما را نشنوند چون اگر بشنوند
معلوم نیســت انتخابات چه میشــود .اما اکنون
انتخابات تمام و شــهردار هم انتخاب شده ،حاال
بیاییم و حرف بزنیم که چرا اشتباه کردیم .این نوع
چیدمان شورای شهر منطقی بوده؟ این نقد هم به

فرایند انتخاب شورای شهر است و هم به مصادیق.
وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه دلیل
موفقیت اصالحات در چند انتخابات اخیر با وجود
این توصیفات چیســت؟ ،گفت :فرآیند انتخاب
مردم از روی شــناخت اســت .اصولگرایان در
این انتخاباتها هیچ حرفی برای گفتن نداشتند
که بتوانندرای بیاورند اما آنها قدرت را داشــتند
و دارند ،یعنی شــیخ احمــد جنتی را به مجلس
خبــرگان فرســتادند ،نفر  ۱۵یــا  ۱۶انتخابات،
رئیس مجلس خبرگان شــد اما آقای هاشمی به
عنوان اولین نفر ،برای ریاســت رای نیاورد .آنها
در حاکمیت قدرت دارند .اگر زمانی بتوانند روی
فرکانس مردم بیایند موفق میشوند.
خرازی یادآور شد :اصالح طلبان ،آقای روحانی،
آقای خاتمی و دیگران توانســتند روی فرکانس
مردم بیاینــد اما این موضوع الزامــا هر دورهای
تکرار نمیشود .مردم هوشمند هستند ،زندگیها
و رفتارها را میبینند .مثال برادر آقای روحانی را
گرفتنــد ،اما هیچ دخالتی نکــرد .من همان روز
پیش آقای روحانی بودم .یک نفر ســؤال کرد که
چه کار میخواهید بکنید؟ ایشــان گفت که من
کاری نمیکنم ،کشــور قانــون دارد ،برود وکیل
بگیرد و کارهایش را بکند.
دبیر کل حزب ندای ایرانیان ادامه داد :این یک
نوع برخورد است ،نوع برخورد دیگر هم این است
که آقای روحانی به وزرای خود بگوید حق ندارید
ســر کار بروید ،خودش هم تا اطالع ثانوی برود
کرج خوش بگذرانــد و دولت را اداره نکند .مردم
کدامیک از این رویکردها را میپسندند؟ عدهای
دیوانه شاید دومی را بپسندند و بگویند که خوب
شد و حالشان را گرفت اما آحاد مردم رویکرد اول
را انتخاب میکنند.

سیدضیاء هاشمی سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

نشاط و پویایی در دانشگاهها تقویت میشود
سرپرســت وزارت علوم،
تحقیقات و فنــاوری اظهار
امیدواری کرد که روند مثبت
رشد و توسعه علم و فناوری
کــه در دولت یازدهم تحقق
یافته بود ،در دولت دوازدهم
نیز تداوم پیدا کند.
به گزارش ایســنا ،ســیدضیاء
هاشمی با اشاره به انتخاب خود
به عنوان سرپرست وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری از ســوی
رئیسجمهور اظهــار کرد :آقای
رئیسجمهور از من خواستند که
به عنوان سرپرســت کار را آغاز
کنم .من نیز انشــاءاهلل در دوره
سرپرستی سیاستهای دولت را

تعقیب خواهم کرد.
وی گفت :امیدوارم روند رشد
و توســعه علم و فناوری که در
دولت یازدهم مثبت شده بود را
در دولــت دوازدهم ادامه داده و
به آن تداوم بخشیم.
سرپرســت وزارت علــوم
خاطرنشــان کــرد :در حــوزه
فرهنگــی و اجتماعــی نیــز
همانطــور کــه در ســالهای
گذشته همواره شــاهد افزایش
نشــاط و امید میان دانشجویان
بودیــم ،زمینه تقویت نشــاط و
پویایی بیشــتری در دانشگاهها
فراهم خواهد شد.
هاشــمی اظهــار کــرد :ان

شــاءاهلل با ادامه مســیر گذشته
بهگونــهای عمــل خواهیم کرد
که امکان پویش و حضور بیشتر
دانشــجویان در امور فرهنگی و
اجتماعی بیشتر شود.
وی در پایان در پاســخ به این
پرســش کــه آیا بــرای تصدی
سمت وزارت مذاکراتی با جناب
عالی شــده اســت ،گفت :دوره
سرپرســتی حداکثر ســه ماهه
اســت .در طول ایــن دوره نیز
دولت و رئیسجمهور براســاس
بررســیها و رایزنیهــای خود
پیشــنهاداتی را مطرح میکنند.
در همین زمینه اینکه پیشنهادی
برای تصدی سمت وزارت به من

داده شــود براســاس ارزیابی و
جمعبندیهایی اســت که آقای
رئیسجمهور خواهند داشت.

قسمت دوم
البته ضعف قوای مغزی و ذهنی بشریت هبوط یافته از بهشت فطرت متجلی در عصرهای پیشافاشیستی
پدرساالری ،راههای دیگری هم برای فریب و گول زدن ما دارد که یکی فراموشی و یا عواطف ناپسند،
دیگر مثل دعوا و مرافعه داشتن با زیردستان است ،چنانکه به قول فروم ،صاحبان سرمایه برای استثمار
کارگر و باال کشیدن حقوق وی ،از رفتارهایش ناراضی میشوند و ایرادگیری میکنند و کمترین واکنش
کارگر یا زیردســت میتواند صاحب سرمایه یا شخص دارای اقتدار سیاسی و نظامی و یا رئیس خانواده
را برنجاند و حتی تحقیر کند و همین ،دلیلی برای استثمار موجه بیشتر یا خشونت و عصبانیت مشروع و
قانونی باشد .برای تفصیل قضیه میتوانید به کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد از اریش فروم با ترجمه دکتر
فوالدوند در صفحات  164تا  173مراجعه و یا اثر برجسته دیگر وی تحت عنوان جزماندیشی مسیحی[]7
(مصاحبه با شکنجهگران زندانهای آلمان نازی هم که در تایید مدعا است در کتاب فوق ذکرشده) در
صفحات 212و 213رجوع بفرمایید .دکتر ســروش هم در یکی از مقاالتش در مجله کیان بدین شکل
بیان میدارد که :اساسا هر نظامی زیربنا و روبنا دارد و به عبارت دیگر یک عمل و یک تئوری دارد .انسان
هر کاری در زندگی میکند رفتهرفته برای او جایز میشود .اگر کسی کار و نحوه زندگی خورد را نپسندد
و تطابق عین و ذهن حاصل نکند ،باالخره به بنبست میرسد یعنی از نظر روانی دچار تشتتی (تعارض
درونی) میشود که ادامه زندگی برای او ناممکن است .یک جهانبینی پشت این کار ایستاده که اینگونه
اعمال را توجیه میکند( .دفاعیات حقبهجانب صدام حسین حین دادگاه اخیر او ،گواه زندهای از توجیهات
یــک جنایتکار تاریخی و معاصر برای ما و در تایید مدعای فوق اســت) در قرآن هم در آیات متعددی
منجمله آیه  6تا  11در سوره بقره اشاره میفرماید :و من الناس من یقول امنا باهلل وبالیوم االخر و ماهم
بمومنین بخادعون اهلل والذین امنو ومایخادعون اال انفسهم ومایشعرون فی قلوبهم مرض ......واذا قیل
لهم التفسدوا فی االرض قالو انما نحن مصلحون اال انهم هم المفسدون ولکن الیشعرون  -در بین مردم
هستند کسانی که میگویند ایمان آوردهاند به خدا و روز قیامت ،درحالیکه مؤمن نیستند .فریب میدهند
خدا و مؤمنان را درحالیکه خویشــتن فریبی میکنند بدون اینکه آگاهی داشته باشند ،و چنانچه اعمال
ویرانگر و فاسد و تباه اینان ،بدانان یادآوری گردد خود را آبادگر و مصلحین مینامند در عین اینکه فاسدند،
ولی بدان هشیار نیستند .آیا کامال با تحلیل روانی در نظام روانکاوی هماهنگ نیست؟ (پس در اینجا به
تعریف روشنتری از منافق همدست مییابیم که اینان الجرم با قصد آگاهانه خیر ،دوچهرگی مینمایند،
هرچند بر زشــتی دوچهرگی و دورویی واقف باشند؛ ولیکن خودآگاهانه توجیهات وجدان پسند برای آن
دارند .حال پس از دعوت به بازخوانی مراد از اطالق و تعبیر واژه منافق درآیات آسمانی به جملهای منقول
از حضرت محمد(ص)میپردازم :انما االعمال بالنیات -رفتار صحیح با توجه به نیت خیر سنجیده میشود!
و لهذا ازآنجاییکه میزان برای تشخیص صحت روایت منسوب به پیامبر اسالم یا عدم صحت آن ،بر
اســاس فرموده رســول اکرم ،با تطبیق و ارجاع به قرآن حاصل میگردد و روایت مزبور انطباق با کالم
الهی ندارد ،که قصد آگاهانه خوب را برای صحیح شــمردن عمل کافی میداند و از انگیزههای نهفته
بیمارگونه وی که در قرآن اشاره رفته سخنی بهمیان نمیآورد و مستمسکی برای همه مدعیان اسالمی
میتواند قرار گیرد ،به دلیل معارض بودن با آیات مذکور و هم کشفیات دانش پسیکانالیسم ،باید حکم
به مجعول بودنش نمود).
اینجا اســت که در صورت ظهور پیامبر موعود اقبال الهوری و آلن واتس و اریش فروم وسوروکین،
که دارای نبوغ فوقالعاده اســت ،بزرگترین رسالت وی را تسهیل خودآگاهی شخص ستمگر به پیش
برندههای ناهشیار اعمالش باید دید که غیر از نیت خیر است ،تا وقوع این مادر فساد و جنایت بشر :که
ارتکاب زشتیها و جنایات را ،همراه توجیهات و دلیل تراشیهای انسانی وی ،حین عمل است به هشیاری
برســاند و درنتیجه ،دیگر اثری از ســتم در هیچکدام از سطوح فردی و جمعی آن برجای نماند[ .]8این
است شرحی بر مکانیسم عملکرد ستم و سازوکار واقعی آن ،به شرطی که احساساتی نگردیم و منصف
بمانیم .ولی در برابر این تضییع حق و حساب خود ،با عطف توجه به ناهشیاری شخصیت یا گروهی که
حقکشی کردند ،تکلیف چیست ؟ بسته به ظرفیت فرد و ارجاع به ادیان و مکاتب گوناگون ،پاسخهای
متنوعی میتوان داد .چنانچه مشهور است ،مسیحیت با تاسی به حضرت عیسی ،تحمل رنج را توصیه
میکند[ ]9در بینش موسی ،همان قصاص مشهور که در پارهای موارد در اسالم هم برای شرایط خاصی
مجوز دارد و نه جامعه کنونی اســامی ،سفارش شده است[ .]10در آئین و دیانت اسالم هم با توجه به
رفتار رسول اکرم  ،آیه قرانی  :وان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عقبتم به و الن صبرتم لهوخیر للصابرین[،]11
توصیهشده است .
مبارزات منفی گاندی هم  ،متاثر از عرفان غنی هند میباشد (هرچندگفته شده است که مکاتبات او با
تولستوی عشقگرا رهنمون او بوده است) که به روایت سعید نفیسی و عالمه مفتیزاده ،از امهات عرفان
اسالمی است ،که عدم خشونت و رفتاری مشابه مسیحیت را در پیش میگیرد .هرچند اریش فروم خود
موافق حضور اختیار ،در تقابل جبر بر اعمال زندگیاست ولیکن اگر توضیحات یاد شده را چونان نویسنده
متدین کشور ،دکترعلی پریور ،حمل برحاکمیت جبر بر رفتار ،بگیریم ،ایشان با قبول جبر حاکم بر رفتار
دیوانه ،وقتی که قصد جان ما را میکند ،به دلیل دفاع ناگزیر از هستی خویشتن ،قتل مجنون درحال عمل
را تجویز میکند و در بینش بقیه هم که تالمات ناشی از فساد آدم هبوط یافته از بهشت ،او را سخت آزرده
است و راههای یادشده را هم در توان تبعیت (الیکلف اهلل نفسا اال وسعها) و خرسندکننده نمیداند و راه
آگاه نمودن بشر بر تباهی اعمالش را نمیشناسند ،تا از وقوع فسادهای واقعی و جنایات خونبار ،جلوگیری
کنند و پیامبر موعود سوروکین و واتس و فروم و اقبال و هم مصلح و ناجی مسیحیت و بودیسم و اسالم
هم ظهور نکردهاند و بار ســنگین ستم کماکان طاقتفرسای وی را نگریست ،همصدا با دکتر بشیریه،
جامعه شناس سیاسی و برجسته کشورمان منادی میگردد که  :وای بهحال زندگان ،وای بهحال مردگان!
خوشابهحال آنکس که نمرد و زنده نشد!
[ ]1هرزمــان تاریخ را مینگرم ،بدبینــم  ...لیکن هرگاه به پیش از تاریــخ نظرمیکنم ،خوشبینم:
ج.س.سموتز
[ ]2سبعانه و ددمنشانه درباره آدمی ،بدان خاطر مورد استعمال قرار نمیگیرد که توجیه خونریزیهای
دیگرجانداران  ،بیولوژیکی بوده و مجوزهای زیستشناختی دارد و نه ناشی از تاثرات اجتماعی و اقتصادی
و روانشــناختی ،ولی شیطان ،نماد آگاهیهای مخفی و پنهان ضمیر بشری است و با مکانیسم روانی
شخص ستمگر انطباق دارد.
[ ]3عزیزان توجه داشــته باشید که استدالالت ذکرشده دیدگاههای علمی و فلسفی است و جدای از
شخص و گروه خاص یا در توجیه و تبرئه محافظهکارانه خاطیان ،بیان میگردد.
[ ]4چه اگرکامال در سطوح هشیاری و با آگاهی کامل ،جنایت و رذالت صورت میگرفت ،با خیال آسوده
و وجدانی آرامتر میشد به تالش جهت انجام وظیفه ستمستیزی پرداخت ،یا واکنش خشونتآمیزنشان
داد! صرفنظــر از پارهای عواطف محافظهکارانه که میتواند علت اصلی رفتارهایمان باشــند و ما را از
واکنش برای دفع ظلم بازدارند ،که این عاطفه واحســاس هم چون ناشی از ترس خواهد بود و با خوی
مردان ،چنانچه در بینش جامعه مردساالر برای آن جایگاهی نیست و نه ارزشی ،ما هم به خود و جامعه
و یا گروه مورد اتباعمان تعهد دادهایم که به هنجارهایش عمل کنیم ،درتعارض قرارمیگیرد ،الجرم ،از
حیطه آگاهی ما دور میماند و بهشکلی کامال ناآگاه یا با آگاهی سطحی ،از آن باخبرمیشویم که آسان
از هشیاری میگریزد.
[ ]5رواندرمانگران روانشــناس و روانپزشــک گزارش میکنند که تعداد کثیری از بیماران ایشان
شامل کسانی هستند که والدینشان در انتخاب همسر یا رشته تحصیلی و حرفه اینان تحمیل نظر و سلیقه
کردهاند و چون با خواست واقعی فرزندان مغایرت داشته است ،لذا به بیماری آنان منجر گردیده صرفنظر
از این که در آن حیطه شغلی یا خانوادگی ناموفق بودهاند و این هم ازشق القمر والدین دلسوز.
[ ]6اشخاص ناشــناس و به اصطالح بیگانه و غیرهممذهب و مسلک و دارای ملیتهای متفاوت و
غیره ،جای خود دارد بااین وصف!
[ ]7مصاحبه با شکنجهگران آلمان نازی هم که درتایید مدعا است درکتاب فوق ذکرشده است.
[ ]8البته اریش فروم و عرفایی چون راجنیش اشو و کریشنا مورتی  ،رهنمونهای مشابهی برای آگه
گشتن به خویشتن در همه ابعاد وجودی پیشنهاد کردهاند که بنا به اعتراف بعضی سنگین و ثقیل میباشند
و برای خودکاوی و خود سازی ،غیرعملی است  ،مگر در مواردی استثنایی برای اشخاصی ویژه.
[ ]9برای شخصیت مسیح و پیروانش که اعتماد کامل به او و آیینش داشته باشند -که برای حضرت
عیسی فراتر از حس درد و رنج جسمی دیدن زندگی متعارف چون وهم و مغالطه بود -این توصیه بسیار
صحیح است و نه دیگرانی که بهقول گاندی براساس ترس عمل میکنند و توجیه ترسشان پیروی از
عدم خشونت باشد.
[ ]10عجیب اســت با توجه به تاکید شدید ،عیان اصول و مبانی هر دو فقه سنی و شیعه بر استخراج
احکام اسالمی بسته به ظرف زمان و مکان و عدول از ظاهر نص ،توجهی بدان صورت نمیگیرد و درب
اجتهاد بهکلی بسته شده تا جاییکه اسالم ،برخالف واقعیتش  ،مرتجع جلوه میکند ،که بنا به شرح فوق
باید این شیوه عملکرد را هم با استدالل خداپسندانه در هشیاری دید که صورت میگیرد .
[ ]11اگر مکافات گشــتید ،درســت بههمان اندازه تالفی کنید و اگر گذشــت و بردباری شود ،برای
درگذرندگان بهتر و مفیدتر است.

