
 بسم الله الرحمن الرحیم

 «در مسأله حجاب مدرن دنیایهای استراتژی کوه یخ و جنجال»عنوان سخنرانی: 

های زمان برای ترویج برهنگی در های کالن فرعونهای سیاستها و ناگفتهدر این سخنرانی به پشت صحنهموضوع سخنرانی: 
داری نوین در جهان و از بین از این مسأله، حاکم کردن برده دهیم که هدف اصلیجهان پرداخته شدده اسدت و در  ن نشان می

 داری نوین است.بردن نظام خانواده در کشورهای مسلمان به عنوان مهمترین سد و مانع حکمفرما کردن برده

 است که در قالب یج سخنرانیاصل  ،نوشتار رنگ   ای، با مخاطب دانشجو قسمتهای سیاهتوضدیحا:: سدخنرانی تج جلسده
ها ای اسدت ولی برای جلسداتی که فرصدت زمانی بیشتری دارند یا به فراخور مخاطب، برخی از قسمتنرانی تج جلسدهسدخ

 تند. ، که برای شرح بیشتر مطالب هسمیان متن گنجانده شده استنیازمند شرح بیشتری است، نوشتارهایی هم به رنگ قرمز در 

 خطبه:  

 ابوزنان،وامانومخلوقاتکوابومظه بوازومظاا وجمالوالهکوحمد و وپدددخدایو  ا کو اوابوحاارو اا بو او وو

پالمو ود  دو  وپلغمب واپالمو و ان انومعصوموا وو واابو اطدکوق ا ودادابو  ابوعبو وازوحااراسدند ،و پللبو

وازوپسِواتفاقاتو اا بودنلابِواط افِو ود، وادد وعبو ومکوا شانوازو اا و لدکو ادوابومؤمدانو بوپدب وتبعل وازو

و. پد  و بوجامعبو*)اننمواالعلون(*ومکوادد اابودشمدانو و شو او دثکومک پد و ونقشب بو اطنواشلاءومک

 استراتژی کوه یخمقدمه: 

 

 .استشدهدادهبرشکهباشد یممولفنشریباللمحسنی قااثرنامینهمبایکتابجلدازباالیرتصو.ن:پ



 .ماندی ب م یبلکه رو شددودیکمتر از  ب، در  ب غرق نم یچگال یلبه دل یخ یسددت نماد چ یدر کتب علم یخکوه  دانیدمی
 . شودیم یدهدرصد  ن د1صرفا  یروناز ب ها درون  ب است ودرصد  ن19دود ح یخ یهاکوه

 حدود ده برابر  ن داخل  ب است. یعنیدر واقع قسمت اعظم  ن  یول بینیدیکوه کوچج م یجشما  یعنی

بلکه  یدکلما: افراد، توجه نکن یدرصد1وقت به ظاهر  هیچاست که:  ینا ینافکار و اقوال متفکر یدر بررس یخکوه  استراتژی
 .ینیدرا بب یدرصد اصل 19اصل فکر و  ن 

ها  ن یمنشان بده دقیقا. یمکن یینرا تب حجابمسأله  هایصحنه جنجال پشت و فکردرصدد 19 یمبنا دار سدخنرانی کوتاه ینا در
و چه  خواهندیچه م خواهندیکه اسددالم را م ها ن. میان وجود دارد یندر ا ی. چه افکارخواهندیم هچ خواهندیکه غرب را م

 .گویندیو  ن را چرا م گویندیاز چه م خواهند یرا م یاسالم

د به مسأله پیدا خواهی در اینجا فهم عمیقتری نسبت پشدت پرده حرف اسدالم چیسدت. پشدت پرده حرف غرب چیست  دقیقا
 !یدو چه نخواه یدحرف ما را قبول کن یدبخواه کرد. چه

 .کنیدیم دو نق فهمیدیاو را بهتر م ید،را نقد کن یکس یدهر صور: اگر هم بعدها بخواه در

 ... که افتاد اتفاقی

 ...ی رام  رام ول یلیافتاد. خ ی، اتفاقات«غرب» گویندیکه اآلن به  ن م یادر  ن سر  دن یشسال پ ۰۵۵ حدود

 تج افکار امروز ما، مؤثر است.ها در فهم تجبلکه فهم  ن یست،ن منقرض شده یخیحوادث تار یسر یجکه فقط  اتفاقاتی

 گذار است. یرتأث یاربس یالملل ینب یگفتگوها یمردم و حت ینب یو گفتگوها هایالوگتج دفهم تج در

 مثال بزنم.  یج بگذارید

مهم  یهااز نشددانه یکیهاسددت، هم با  ن یکه اتفاقا قدر: ظاهر یادر دن یادیعده ز کنمیاآلن که بنده دارم صددحبت م همین
باور  یم،ها را بگواگر نام  ن یدکه شددا یاز افراد یاعده !دانندیدر کشددور ما م یما را، ممنوع بودن همجنس باز یعقب ماندگ

 .مسأله هستند ینقائل به هم یقاکه  نها دق یدباور کن یول اندیشندچنین می یدنکن

 :گویندمی

نه  یمان،ما اآلن در کشورها ینکهدر کشدور شما ممنوع است و حال ا یکه هنوز همجنس باز یدقدر عقب مانده هسدت ینا شدما
 تنهدا  ن را  زاد میدانیم بلکده رسددمدا در کلیسددداهدای خود، عقدد همجنس بدازان را نیز میخوانیم!)درسدددایدتدانشددگداهادیدانومدذاهدب:
https://urd.ac.ir/fa/cont/821/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-

%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-

%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-

https://urd.ac.ir/fa/cont/821/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://urd.ac.ir/fa/cont/821/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://urd.ac.ir/fa/cont/821/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C


%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3-

%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C 

 و نیز:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E

2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86 

) 

 
 !!!!!کنندینکته افتخار م ینبه ا و

است.  یقانون یها هنوز خودکشاز کشدورها هسدتند که در  ن یجمال: هسدتم، تعداد ینلحظه که در حال نوشدتن ا ینهم در
 .شودیخانم مورد تجاوز قرار گرفته، جرم محسوب نم یتتجاوز به زنان با وجود عدم رضا

ور ما، و تص یممنوع است، عالمت عقب ماندگ هاینمثال در کشور ما ا ینکهو ا کنندینکا: افتخار م ینها به ا ن ینکهجالب ا و
 ماست! ییقرون وسطا

 یرأ «یخودکش» یتممنوع یارکه مع شویمیما متمدن م یکه وقت کنندیم یحتصر یحاهستند که صر یاکشور ما عده ینهم در
 یابزارها یدبا یشود و حت یتلق یقانون یخودکش یدباشد، با یزجا یدبا یبود که خودکش ینمردم نظرشان ا یشترمردم باشد. اگر ب

 رک: یدر صفحا: فارس یرمطالب اخ یبرا ).یرد ن در دسترس مردم قرار بگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8

%A7%D9%86%D9%88%D9%86 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9

%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3 

 :یسیصفحا: انگل در

https://urd.ac.ir/fa/cont/821/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://urd.ac.ir/fa/cont/821/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86


https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_legislation 

 شدند! یو ... چرا در صدد عوض کردن قانون منع خودکش هایبرالداده است و گفته که ل یقانون خودکش یتاز وضع یمقاله نسبتا معتبر که شرح مختصر یجهم  این

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462779/ 
) 

 یاسیحث را سب یخودیب برای اینکه و یردموضع نگ یزممخاطب عز ینکها یلبه دل یول شناسمیافکار را م ینا ینتج تج قائل من
 .برمینم یاز اسام یاسم یم،نکن یثیتیو ح

یدیم ی! نگاه نکن که چه کسگویدیچه م ببینالسالم است که فرمود:  یهعل یربحث ما هم، حضدر: ام معیار ما  ی)انظر ال!گو
 (169،ص555) مدی،من قال( یقال و ال تنظر ال

 یقتاه کالم حقک ینیماست که بب ین! مهم اکندیم ی! چه فرقزشت یاباشد  سدخن یباز ی! حاال قائلش  قاگویدیچه م یدینبب فعال
 زشت! یا یباستز

 از موی سر تا ناخن پا ...
  قا گفت:  ن

 غرب شده باشد. ینما ع یسر تا ناخن پا یکه از مو  ییمیدر م یبودن و عقب ماندگ ییاز قرون وسطا زمانی

رواج  رانیرا انتخاب شددده در ا ییهاسدداختند! کارتون کارتون هم کردند. ی ن  قا و همفکرانش فقط نگفتند بلکه کار نرم افزار و
 جا رواج دادند!و  ن جاینرا در ا یانوشته شده یهانوشتند و کتاب هاکتابساختند.  یالو سر فیلمدادند. 

برای شما این جمال: را مینویسم، اگر پرسشنامه بین دانش  موزانمان پخش کنیم و  نتیجه کار  نها هم این شد که امروز که دارم
 بگوییم ده سال  ینده دوست دارید، کجا باشید، همه کشورهای غربی و  مریکا را مینویسند.

ان بچه هایمنتیجه کارشدان این شدد که اگر امروز یج عروسج مو سیاه و سبزه زیبارو و نیز یج عروسج مو طالیی عادی را به 
بدهیم،  نها عروسددج موطالیی را ترجیح خواهند داد! و اگر بگوییم کدام زیباتر اسددت، موطالیی را انتخاب خواهد کرد و از 
بگوییم که کدام خوب است، باز خواهد گفت که موطالیی خوب است و اگر بگوییم که کدام بد است، به مو سیاه زیبارو اشاره 

 خواهد کرد.

لحظه از  نها بپرسدیم که خود تو شدبیه کدام یج از این دو عروسدج هستی، با کمال تأسف مو سیاه را انتخاب و اگر در همین 
 خواهد کرد.



 ری! خود تحقیری نتیجه کار فرهنگی اینها بود. تحقیر شدخصیت و فراموش کردن خودباوری و توجه به ارزشهای خود، نتیجه 
 «یزیگر یند»اسم  ن  یغرب هم هست ول در .است «یغرب پرست» این پدیده اسدم یرانا در کار طوالنی مد: این تفکر بود.

 هم دارد که  رام  رام شرح خواهم داد. یگرید اسمهای .است

  .است ینوسطا نماد د قرون

  و

 .یننماد انسان  زاد و رها از د یتهو مدرن تجدد

و هر جا سددخن از کفر  مد،  نجا تجدد و تمدن قابل   یدیهم م ی مد، قرون وسددطا و عقب ماندگ ینجا سددخن از خدا و د هر
 مشاهده است!

 است که در سر ما فرو کرده اند.... یزی ن چ این

 : گویدیم یخکوه  یاستراتژ��

 ! یستچ یمنظور اصل ینو اصل را نگاه کن! بب یشهبه لفظ نگاه نکن! برو ر ،«ییقرون وسطا» شنوییم یوقت تو

 است. «یناز د ی زاد»برو، اصل را نگاه کن! اصل سخن   یدیم« ددسخن از مدرن شدن و تج» وقتی

 ادعاها  شکارتر خواهد شد... ین رام شواهد ا  رام

 داوری های متناقض!
 گیرد.یمورد دو قضاو: کامال متناقض قرار م یخیتار یتشخص یج یا یخیتار یواقعه یج گاهی

 ینتراو را از خائن یمقابل برخ ی! و در نقطهدانندیم یرانا یخگران تاراصالح ینتررضداخان را از بزرگ یبرخ ید،باشد یدهد اگر
 .پندارندیشاهان مملکت م

 ! دانندیم یرانا یخشاهان طول تار ینترهاز ب ی،و برخ دانندیاز خائنان م ی،را برخ یشاهان صفو ییسو از

 !کنندیمسائل دعوا م ینها در مورد اساعت یافراد امیدهد بسیار

 دانشگاه  ورد و کذا و کذا یرانرضاخان به ا گویدیم یکی

 اصفهان ساخت و کذا و کذا یه،صفو گویدیم یکی

 منشأ اختالف چنین و چنان ساختن نیست. است. یگرید یزاختالف چ یاعتراف کرد که منشأ اصل یدبا



 است. یغرب یهاکنندگان به غرب و ارزشو نگرش قضاو: یکرداختالف نوع رو یاصل منشأ

 رضاخان مصلح است. چرا  دانشگاه مظهر غرب بود.  مثال

و  یغرب بود. کاله شاپور یانمشابه جر گریزییناز سر زنان و انداختن عمامه طالب مظهر د یدندوران رضاخان چادر کش در
 یجشدن و نزد یظاهر غربم یو همگ یو ... همگ یراندر ا هایو حضدور و دخالت غرب یراندر ا یسدیانگل یبحث  وردن الفبا

 بود. یغرب یهاشدن به ارزش

از سر  یدنچادر کش ثابت کند که رضداخان خوب بود،بحث کند و  ینمتد یجبا  خواهدیم یفالن ی قا یاسدت که وقت طبیعی
 !کندیتوجه م هایناز ا یجو به جها: مثبت هر  گویدیموارد را م یهبلکه بق کند،یزنان را مطرح نم

 ندیایها بچه خوب اسددت که  ن یفرد یناصددال از نظر چن یراز بیند،یرا نم دخالتهای دیگرانصددد البته جهت اسددتعمارگرانه  و
تر از ها زرنگ. البته توجه ندارد که  نیمها شوجها: مثل  ن یمستشارانشان را در مملکت ما قرار دهند تا هر چه زودتر از همه

 یمعنا وقت به یچها، هتوسط  ن یکه  مدن تکنولوژ کندی. توجه نمیاورندب ستگیجز واب یزیچ ما یها هستند که براحرف ینا
 !یمکه هر موقع خواستند خارج کنند و ما همواره وابسته باش کنندیوارد م یها طوربلکه  ن یست،دارا شدن ما ن

 یادیخدما: ز ایربزرگ بداند ز یاررا بس یهصفو کند،یتفکر م ینید یکه در فکر ارزش یگرید یاست که  قا یعیبالعکس طب و
 است.  یاز برکت حکومت صفو یکه امروز وجود دارد، همگ ینید یاز ارزشها یاریصور: گرفت و بس ینها به ددر دوران  ن

ابل ق ی،فرد قبل یشهر، برا ینخاص در ا یاصفهان ساختن و  ن تکنولوژ ی. حتداندیم ینکته را منف ینهم یقادق یقبل شدخ 
بد  ای راهمین اآلن برخی از منور فکرهای کشورمان صنعت هستههم با غرب فاصدله داشت!  اشیتکنولوژ یرا. زیسدتقبول ن

تقل و بومی ای مسمیدانند!! چرا ! چون سبب میشود که ما روز به روز با غرب فاصله بیشتری داشته باشیم. داشتن صنعت هسته
 امعه غربی نسبت به ماست.در کشور به معنای موضع گیری شدید ج

 !یستن یکون یزیچ یندر جامعه بود و چن ینید یهاارزش یساز یادهو پ یند یجترو یراستا صفویه، در در تکنولوژی

همان را اصددالح  ید. اول باکندیکه مخاطب شددما چه طور فکر م ینید. اوال ببیدنکن یروقت در ظاهر دعوا گ یچدر دعواها ه لذا
 کرد!

 گالبیهای برجام ...دعوای 
، و با است یفکر یهصرفا از زاو زنم،یم یاسی. اگر مثال سکنمیم ی. من بحث فکرکنمینم یاسدیکه من بحث سد یددار توجه

 .دهمیغلط بودن  ن فکر؛ صرفا گزارش م یاصرف نظر از درست 



ه برجام ک کندیکه باور نم یممواجه هست اییدهها و نقض برجام و ... هنوز با پدداستان برجام، بعد از تمام داستان یندر هم مثال
باز  یهم نبودند ول نفعیرا مشاهده کردم که قطعا ذ یزیچ ینچن یزاز بستگان خود ن یدر برخ ی! من حتیمبود که ما خورد یگل
 .کردندیفکر م ینچن

 ".یاسالم یخود و ارزش ها ی"ما و اتکا به خود و داشته ها یابه غرب"  یافکار است. "ما و وابستگ ینر هماصل دعوا س چرا 

 .جاستیندعوا ا اصل

 . پنداردیکند خوب م یجها نزدکه ما را به  ن ی مالش غرب است، هر کار یفالن شخ ، کعبه وقتی

خوب هم  یست،که غرب را در خالف جهت ما قرار دهد، بد که ن یجهت یاستقالل و حرکت در راستا یحرکت در راستا اصوال
. چون سبب دهدیبد هم هسدت چون غرب را در نقطه تعارض قرار م یرانا یبرا یاهسدته یعمثل صدنا یزیهسدت. اصدوال چ

 .شودیم یما از غرب و رو  وردن به استقالل داخل یدور

 «یغرب» یا «ینید» یاصل یرضا خان! دعوا یمثل ماجرا یقا. دقدشویوقت مطرح نم یچاصل است که ه یزهاچ یلیدعوا خ در
چون سددبب  کنند،یرضدداخان مطرح نم یلتوقت کشددف حجاب را به عنوان فضدد یچدر بحث و گفتگو ه یبودن اسددت ول

 .شودیمخاطب م یریگموضع

 است.  ینا یاصل ییشهاصل فکر و ر یول شود؛یها مطرح مصحبت یلیاست. خ ینهم چن جاینا در

و !« یدیخورش یهابرق از سدلول یدتول یبر رو گذارییهسدرا  سدرما یمبرو یاهسدته یبه جا» گویندیکه مثال م بینیدیم لذا
انا( به رس یمهاز فلزا: ن یگرد یو برخ یلسیوم)سدیدیخورشد یهاسدلول یهاول یماده یرکه تمام ذخا کنندیفکر نم یاندک یحت

د و ...( درص یوتریقطعا: کامپ هاییت)و نه در کیممصرف کن یدخورش یهادر سلول راها اگر تمام  ن یکم است که حت یقدر
پژوه  ینده  یتالرنس اسددم ۰۵۰۵کند! )به نقل از کتاب جهان در سددال  یهته تواندیجهان را م یازمورد ن یاز انرژ یکم یاربسدد
 :یردر مقاله ز ین. همچنیکایی مر
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 یازن کننده ینباشند که تأم یمنبع توانندیهم نم یرو یدی،و خورش یباد یداده است که چرا انرژ یحتوض ۰۷و  ۰۵ یصفحه در
 درصد.( ۰باشند مگر حداکثر به مقدار کمتر از  یجامعه جهان یانرژ

" یجتراتژاسول اام" وو" کدا  "مصا فوو ااپ ،وگووبان ژول تولوبفقطو  اوبااسنبوبان وفدا  فک وا دهو اگوو 
 منسوخ شده است! یانرژ یدتول یبرا یهسته ا گویند،ی ن وجود ندارد! که م

 . شودیاست که معموال کمتر گفته م یگرد یاصل دعوا جا یول دانندیو خوب هم م دانندیرا م هاین! ا ری

و  ن هم در  یمها باش ن یهکه شدب شدویمی دم م ی. ما زمانشدودیما از غرب م یامور سدبب دور یناسدت که ا یندعوا ا اصدل
 .یم" بگذری"تکنولوژ یرراه از خ یناگر در ا ی" حتیدئولوژی"ا

 دیپلماتهای فُکُلی دو قرن پیش!
 ی( و کمیشسال پ۰۵۵)یقمر ۷۰۲۵ یهاحدود سدال یعنیو روس  یرانا یهادر زمان جنگ یعنینه چندان دور  یروزگار در

 رفتند. یغرب یبه سمت کشورها یرانیاز تجار ا یاعده یما و حت هاییپلما:از د یاعده یلیقبل و بعد از  ن، به دال

ه مراتب ب، باز عراق امروز به نسبت امروز غر یگفت حت توانیم یباعقب مانده بود و تقر یار ن زمان به نسدبت غرب بسد ایران
در  ن روزگار در  یول وجود دارد یصددور: وارداتبه  هایبه روز غرب هاییاز تکنولوژ یلیدر عراق خ حداقلتر بود. چون عقب

 خبرها نبود. یناز ا یرانا

قب و ... ع یچه قدر از نظر تکنولوژ یرانکه ا یدندمند شدددند و فهمبه غرب عالقه یلیبه غرب رفتند، خ یوقت هایپلمدا:د این
 !شده بود یهشب هایبه غرب یلی مدند و ظاهر  نها هم خ یرانبه ا هایناست. ا

 یامحتو ینکه. با اپسندیدندیرا نم هاینا دیدند،یها را م ن یافهو ق شنیدندیرا م هاینا یهاحرف یوقت یران، ن زمان مردمان ا در
ها و ها و نوع حرف زدن  ن ن ییافهظاهر و ق یلوجود به دل ینبود، با ا «یرشد مل»و  «یشرفتضدرور: رشدد و پ» هاینکالم ا

 !پنداشتندیم یوانهد یاو سوسول و  یُفُکل یارا  هاینا مردها، م ن یسبج زندگ

 «کالس»سفر کرده باشد،  یکشور غرب یجدر  یا یاندازدعکس ب هایبا غرب یاگر کس یدر زمان ما  ن قدر ورق برگشته که حت اما
 ۰۵۵حدود  یمتشق ییبه صور: هوا یحیتفر یو بندرها و شهرها یخارج یاز کشورها یلیسفر به خ هایگران یندارد. قبل از ا



و کذا و  یو دب یاسفر به  نتال ینداشت ول یاوصاف، سفر کربال کالس ینبا ا یبود ول یلیونم ۰ الزمان، کرب ینتومان بود و در هم
 کالس داشت و دارد! یلیکذا، خ

 ( است!ینی)دییگرفتار تفکرا: قرون وسطا یلی: کشور ما هنوز خیاز منظر برخ اما

 .است یاسالم ی مار، اسام یدترینها طبق جدبچه یاماس هنوز

اصل اهداف است هر چند که در مشهد  السدالمیهمشدهد مقدس و قطعا امام رضدا عل یران،ا یقطب گردشدگر ترینیشب هنوز
 .کنندیهم م یحعالوه بر حرم رفتن، تفر

 .یدناسزا بگو السالمیهعل ینراست راست راه برود به امام حس تواندینم یکس هنوز

 مراسم کل کشور، تاسوعا و عاشورا است. ینترپررنگ هنوز

 اصالح شود! یدماست که با یماندگهمه مظاهر عقب هاینافراد، ا یناز نظر ا ولی

 بلکه باشدن یار:و ز یمشکل او با عزادارچه بسا  کند،یوارد م یرادشبهه و ا و... یار:ز یا یدر عزادار یکسد بینیدیم یوقت لذا
 است. یگرید یهدف جا

 است. یگریهدف نقطه د کنند،یاختراع م یبو غر یبعج یمعان یشو برا کنندیم یررا تحق مقدس یاسام اگر

 امان از این شعار آزادی ...
 انییروشن شود که هر جر یقاتا دق کنمیمطرح م یفکر ییهرا صرفا از زاو یاسیسد یهاکه مثال گویمیام و هر بار مگفته بارها

 .یستن یانیجر یاخط  ی تنق یا ییدو تأ یاسیدارد. صحبت س یچه فکر

. زمان رضاخان بود. زمان یدهو ... رس ینیکارشان به هتج شعائر حس یااند که در مرحلهبوده هایاناز جر یبعض یخطول تار در
 هم بوده است.  یگرد یهاما بود. زمان

که اتفاقا اصددل دعوا  یمبگو خواهمیمن م یبوده اسددت ول یگرید یزچ هایانجر ینفکر کند که بحث و دعوا در ا یکسدد شدداید
 .هاستینو ا زدایییند ینمعاصر هم هاییانخصوصا در جر

ک یبر نقاط مشددترک فکر یشددههم تر،یشجذب افراد ب یبرا یانیهر جر یعنی را از او  یدانشمر داندیکه م یو نقاط کندیم یدتأ
خوب  یدارد و  ن هسته فکر یهسته فکر یج یفکر یانهر جر یشهاست که هم ینا یتواقع یول کندینم یحتصر کند،یدور م

 .کندیو چه م گویدیکه چه م داندیم



مشددابه رخ داد؛  یانیقبل در جر یها( در سددالراندیرا م یناز امور که موافق یلیبه خ یحداسددتان)عدم تصدر ینمشدابه هم دقیقا
 دا  شده بود. «ی زاد»که صحبت از  یزمان

ک یخود، همواره رو یانجذب اطراف یبرا یاناست که جر ی ن نقطه مشدترک  زادی  و ی،خاص  زاد یقمصاد یول کندیم ید ن تأ
رار به لوازم ف یحو با گفتن جمال: مبهم از تصددر کندی ن فرار م ییناز تب یمرکز یاسددت که هسددته یادقائق  ن همواره نقطه

 .شودیم یلتبد یابه مضحکه داستان ینا یاسیونس نیادر م ی! و گاهکندیم

ور منظ»در جواب پاسخ داد:  ،«یست منظورتان چ گویید،یکه م یمدن یجامعه ینا: »یدنداز  ن  قا پرس ی ن جمله که وقت مثل
 « است! ینةالنبیمد یما جامعه

 نیاست و چن «یبرالیتفکر ل»مفهوم کامال مسدتقر و با حد و حدود واضح در  یج ی،مدن یاسدت که اصدطالح جامعه طبیعی
، معنا را بخواهند یقکه تدق ییدر جا گاهیچاست که ه ینچن یفکر یهاعملکرد هسته یتماه یکامال مضحکه است ول یجواب

 .کندین را دور میدامر یعاسر یراز شوندیو دقائق نم یا:وارد جزئ

 مد. در سپاه او،  یشمسأله پ ینهم یقا(، دقیقمر یهجر ۷۰۷در حدود سال  السدالمیهامام سدجاد عل )پسدریدزمان جنگ ز در
 حضور داشتند و هم اهل سنت و ... یعیانهم ش

اول  یفهیگفتند: نظر تو در مورد خل ید! به زیدندپرس یدسؤال دو پهلو از ز یجسپاه او را متفرق کنند،  ینکها یبرا ینفوذ یا عده
 !یستچو دوم 

د و بمانن یدسبب شد که اهل سنت با ز یناو موفق نبود و ا ینوع جواب انتخاب یبدهد ول ییکرد جواب دو پهلو یهم سدع زید
 از اطراف او پراکنده شوند و او را رها کنند. یعیانش

 کردند. یزانکوفه  و یها شغال یو در محله یدندهم در جنگ شکست خورد و کشته شد و سر او را بر  خر



 اسب تروای فرهنگ سازی ...

 
و  یونان)ینقبل از د کهینکه در کنار  ن هست مثل ا یمیمفاه یبا کل زدایییناز د ینماد است. نماد یج ییوسطا قرون تفکرا:

 است. زدایییندر د یشرفتو رمز پ یمعقب ماند ینو بعد از د یمرم( بهتر بود

به اسددالم مثل  یجنزد یا یاسددالم یهاحکومت شددودیم ینو روم و بعد از د یونان یگزینجا شددودیم ین،ما قبل از دیران ا در
 . یهصفو

از  ایرا  ینیکند و مظاهر د زداییینتجددخواه که بناست د یانجر شودیم یپهلو یمعاصر و حت یفکر روشن یانجر ییسدو از
 شدن نداشته باشد. یو غرب یغرب یها با ارزش یکه تناف یکند به صورت یهتخل ینید یتاز ماه یاببرد  ینب

از خانواده و  شوند؛یمحسوب م ینجامعه، مظاهر د یعموم یاست که در زندگ ییهاو درشت یزتمام ر یزن زدایییند مصادیق
و  یافهظاهر و ق یاست و حت یجنزد یاربس ینزبان د یکه به الفبا یفارس یالفبا یو حت یگرفته تا واژگان اسالم یئتمسدجد و ه

 ...یدنغذا و سبج خوردن و  شام یو حت اسسر و صور: و نوع لب یموها یشنوع  را

ز ا یخاص بر مده از برخ یسبج زندگ یجبود که  یادو وعده هایرانیسبج غذا خوردن ا یه! در زمان صفویدتعجب کن شداید
 اند.بوده یااست که دو وعده ینچن یزن ینمسلم یو جامعه یغمبرپ یاست. شواهد زندگ یا:روا

)در زمان یانیرانکه ا کندیم یحنکته تصر ینخود، صراحتا به ا یجلد یندر سفرنامه مفصل چند یفرانسو یسشاردن سفرنامه نو
 یمارینوع ب ۰خاص، گرفتار  یسددبج زندگ ینو به خاطر ا خورندیاسددت( دو وعده در روز غذا م یهکه صددفو یشددانسددفر ا

 است( ینچن ین!)از نظر او اشوندینم

ناهار و شددام و  یت،که از اول بشددر کنیمیمسددأله متفاو: شددده اسددت و ما فکر م یقاکه دق بینیمینه چندان دور، م یدر زمان اما
 است. یقیاست که تزر یمتفاوت یسبج زندگ ینصبحانه سه وعده بوده است! ا



 یاوب است خ ینکه. حال ایستاصالتا مال ما ن یسبج زندگ این. یستن یغلط بودن سبج زندگ یابنده بر سر درست  صحبت
 .یستیماست که اآلن در صدد  ن ن یگرد یابد، مسأله

 چاه یا چاله؟!
 .افتیمی مدن از چاله در چاه م یرونب یاز اوقا: برا خیلی

 یمنفهم لییبه دال یول یفتیم،از چاله به چاه ب کهیناتفاق بدتر هم هسددت و  ن ا یج یول یسدتن یاتفاق هر چند اتفاق خوب این
 .یماهم رفته یخوب یکه به جا یمبلکه به عکس فکر کن یمکه داخل در چاه افتاد

بردند که صددبح تا  یدر  وردند و به قفسدد دادندیم یکم یها غذاکه به  ن هایییکه او را از قفس زندان ی ن پسددر یماجرا مثل
 .دادندیوعده مفصل غذا به او م ینشب، چند

 خورها خورده شود!شود و توسط  دماست که او زودتر چاق  ینا یغذاها برا ینمتوجه شد که ا یتبعد از مد اما

 که افتاد. یبر سر غرب بود و اتفاق صحبت

 در  ن بودند و به فکر فرار از  ن ... هایکه غرب ایچاله

 از چاله اول نداشت  یافتادند که کم یگرید یزدر چ یا است که بعد از در  مدن در چاله رشد کردند ینصحبت بر سر ا اما

 رفتهیشمتمدن و پ یارجا را بسها،  نرخ داد،  ن هایو غرب هایرانیما ا هاییندهنما ینکه ب ییبرخوردها ینکه در اول یستن شکی
رخ داد و  ی،فو عدم دقت کا یفتگینوع ش یجاتفاق با  ینمتأسفانه ا یها کنند ول ن یهشدب  یزکردند خود را ن یسدع یو حت یافتند

 ما توجه شد. هاییتواقع یزو ن غرب هاییتتر به واقعکم

 !یمنوارد ک یغرب یرمد یدبا یشرفتپ یما برا گوید،یراحت م یلیکه خ یکردیادامه دارد! رو یسطح یکردرو ینامروز ا ینهم تا

 ی. اگر شما صفر تا صد نظام فکرشدناسدیما نم یخوب ما را و اقتضدائا: ما را به یغرب یرکه مد کندیقدر تأمل نم ینهم حتی
ها همان و  ن یماز غرب وارد کن یرمد ینکهنه ا یمکن یساز یکه همان نظام را بوم ییدبگو یدبا حداقل اید،یرفتهها را پذ ن یارزش
 !بکنند جاینخودشان را ا یکارها

دوباره  یمبه فکر تنظ یدصور: با ینکه در ا یمهم داشته باش یاشدکاالت ینشدیو ب ینظام ارزشد یندر ا کهینچه برسدد به ا دیگر
 درست، استفاده کرد. یشناسبا روش شودیها هم م ن یقا:از تحق یقیناهر چند که  یمباش

 متأسفانه این دیپلماتها فقط مرعوب تکنولوژی غربی نشدند! بلکه عاشق و شیفته زنان برهنه غربی نیز شدند!



و در  یعلوم غرب یادگیری یما به غرب برایران از ا یرفت و  مد افراد یم،بال هم در مورد  ن سددخن گفتکده ق یاز اتفداقدات یکی
 بود! یرانکردن ا یشرفتهبعد پ یمرحله 

 یدئولوژیا  وردند بلکه به عکس)!( یرا نم یغرب یگشتند نه تنها تکنولوژ یبر م یها وقت ینبود که ا ینکه عمال افتاد ا یاتفاق اما
 (ینهاستو امثال ا یو خانوادگ ی وردند! )منظورم از فاضالب فساد اجتماع یفاضالب  ن را م ی ن هم در محدوده  یو فکر غرب

صنعتی که سالها قبل توسط چینیها اختراع شده بود و موقعیت ورود  ن به   مد! یرانافراد به ا ینصنعت چاپ بود که توسط ا تنها
 نهادینه نشده بود. ایران وجود داشت و به دالیلی

 شدند. یم یزن یغرب یمتأسفانه مرعوب دخترها و رقاصه ها یشدند. حت یم یگرد یرفتند مرعوب ظواهر یکه م یافراد بیشتر

 !یرود( به انگلستان میقمر 9221شاه قاجار)حدود  یدر دوره فتحعل یرانا یرکه با منصب سف یلچیابو الحسن خان ا میرزا

 یکندم یر: نها هم ح یاز تکنولوژ ی! البته او گاهیدسددفر بگو یندر ا یشها یر:گذارد تا از ح ینامه م یر:کتابش را ح عنوان
نها ذکر کتابش، از   یجا یاست که در جا ییزنان و دختران اروپا ینگذاشته است، هم یربر او تأث یارکه بس یاز جهات یکی یول
 ذکر کرد. میشوداز موارد را ن یاریکه بس یکندم

 :ینیدذکر کرد، بب یشودقسمت را که م یجنوان نمونه ع به

خوردن( مرد و زن به  یعنیفهمم که از اکل نمودن) یپرسول گفت: چنان م یسسبودم. م ««یرانح»» نجا که من در مجلس  از
 وهیشرح داد( خود انصاف ده که ش یتواننم یلیو نوش مختلط بوده است که خ یشدست داده)مجلس ع یر:تو را ح یت،جمع

 هینکاز رهگذر ا««. شما بهتر است ی یقهطر»»من در جواب گفتم:  ارید شما که زنان را مستور د ی یوهشد یاما بهتر اسدت  ی
قو: پرواز به طرف گلشن ندارد. و  یابد ییباشد و چون رها یکه در قفس حبس شود م یزن مسدتوره چشم بسته و همچو مرغ

 یاربس تیاحو چون من س ردند راسته گ یگلستان کرده اند. بهر کمال یراند س یدهن د: مرغان گلشینکهزن پر گشوده به مصداق ا
 .«««یدمند یو  راستگ یو صور یهمه کماال: معنو ینبه ا یمانند شما زن»»»کرده ام 

و چه طور «! بودم یراندر مجلس ح»و نوش شدده است و به قول خودش  یشزن و مجلس ع یباییکه چه طور مبهو: ز یبینیدم
 که مخاطب اوست، او را مبهو: کرده است! یزن یباییهایز

 یگرد یواردو م یشودجز او رفته اند ناراحت م یرقاصه ها به سرا  کس ینکهاست و مثال او از ا یحترصر یاراز قسمتها بس بسیاری
 شرح داد. یشودکه نم



حاضر  یهبا پوش یرانیهاا یرزن او در مجالس غ یداشت و حت یر:جالب باشدد که رضداخان نسدبت به زن غ یتانبرا یدشدا حتی
 یرانا رشد یچه کنم که برا یکار را دوست ندارم ول ینابراز کرد که من ا یاندازد،که بنا شد کشف حجاب راه ب یزمان یول یشدم
 !!!یمکن ینچن یدبا

 فرهنگ ناباوری به خود و تواناییها

 
سیاسیون امروز ما هم هست. یاد جمله  ن  قا افتادم که میگفت ایرانیها فقط میتوانند در صنعت متأسفانه این تفکر در برخی از 

 ، با دنیا رقابت کنند!بزباش تولید  بگوشت

 فتابه هم  یرانیاسددت که ا یندر روزگار ما هم هسددت. اصددل فکر ا یشزده بوده و کم و بغرب یانجر ینا یاندر م یتفکر یج
 ! یدیسوراخ از  ب در م یرانیا ی فتابه یتهابسازد! در ن تواندینم



 یلولهنگ ساز یاقتکه ل یبود، گفت: "ملت یدهسمت رس ینبه ا 9121سال  یرماهکه در ت یوقت پهلو یروز را نخسترزم سپهبد
 صنعت نفت را اداره کند." تواندیندارد چگونه م

ل ی فتابه یعنی لولهنگ  !یگ 

 است! ینسرزم ینهم خروج اسالم از ا یشرفتعقب ماند تا حال حاضر! راه پ ینسرزم ینکه اسالم  مد، ا یاز زمان گفتند

 ینسرزم یندر ا یرانسدال قبل از ورود اسالم به ا 155! چون رفتندیم یانکاش حداقل با کنار زدن اسدالم به سدرا  سداسدان ای
 جهان بودند. یو قدر: اصل کردندیحکومت م

 ه با غرب بودند.نماد مبارز یانافسوس! ساسان اما

 نان زانو  یپا یها جلوها را کشته بودند و شاهان  ن ن یهارا شکست داده بودند! فرمانده هایغرب یمتعدد یهادر جنگ ها ن
 مناسب نبودند! یانساسان لذا زده بودند.

 رده بودند.ها را خوار کبودند و  ن یدهجنگ هایمفصل با غرب یزها نبودند.  ن ینچن یزن یاناشکان حتی

و در واقع روح حاکم بر  یهودکه خادم  یاتنها چهره یزها ن ن یاندر م یدندو د یدندرسدد یانتر تا به هخامنشددبرگشددتند عقب لذا
 کوروش. یسازو اسطوره یساز یلتغرب است، کوروش است. پس شروع کردند به فض

 خادم غرب باشد! یدبرسد، با ییبه جا خواهدیم یرانیعرضه ندارد و اگر ا یرانیگفتند ا یا! گو ری

را که  یطلبو لذ: ییگراتفکر رفاه یگرد یرواج دادند و از سددو هایرانیرا در نهاد ما ا ،«توانیمیما نم»شددد که تفکر  ینچن این
نه  اییندهکردند تا در   یت( روز به روز در ما تقوخواهیم گفتکه  یهمدان روح تفکر حاکم بر غرب اسددت)همان خودمحور

 که: یمداشته باش یچندان دور نسل

 «کند. یمو با افتخار تقد یرا دو دست یشهابلکه ارزش هایشییدارا یهمه یاندک یسخت به»

 بدتر اینکه خواستند دقیقا همان داستانی که در غرب رخ داده بود، در مورد ایران خودمان هم پیاده کنند.

 داستان غرب
 «ستیناشا یهاانسان یسدر یج»منحرف شدده( و  یحیتمسد یعنی)«یهودهب یند یج»بود که  ینافتاد ا یاکه  ن سدر  دن اتفاقی
 منحرف( کنار گذاشته شد. یسایکل ی) موزه ها« تفکرا: لغو یسر یج»( و یحیمس یجکاتول ینید ی)رؤسا

 ...یشسال پ ۰۵۵ رام از حدود   رام



طا در قرون وس هایییژگیکردند که چه و یبررسد یعنیکردند!  یزهرا تئور یاسداسد ییرا:تغ ینو ا یدادرو ینها، ادانشدمندان  ن
 .یستیم ن طور ن یگرکه اآلن د یمرا دارا شد هایییژگیو چه و یمکه  ن طور بود یمداشت

 .یمداشته باش یشتریتا رشد ب یمکن یجترو یشترو ب یشترو ب یمرا بشناس هایژگیو   ینا بیاییم

 ها رخ داد. ن یچه برابود  ن این

 شد: هاینها هم ا ن هاییلتحل یجهنت ��

 و خرافا: را کنار گذاشت! یند یدو خرافا: بود. انسان جد ینتابع د یم،قد انسان

 دنبال حقوق خود است!  ید،بود! انسان جد یفدنبال تکل یم،قد انسان

 است! یادعقلش خود بن یدعقلش وابسته بود! انسان جد یم،قد انسان

 ... و

 گفتند:  ینکها خالصه

 کند تا رشد کند. یجادها را در خود اشاخصه ینا یدرشد کند، با یاز وضع قبل خواهدیکه م هر

یسندیو م گویندیچنان هم دارند مها، گفتند و نوشتند و هم ن یفتگانعده از ش یجهم  جاینشد که در ا ینچن ینا و اگر  که نو
 .یمسر تا پا، مثل  نها شو یدبا یمرشد کن یخواهیمم



 فرهنگ برهنگی...

 
  ری... 

شددما چه اتفاقی در غرب افتاد   رام  رام پوشددش از غرب نزد مردم غرب فروریختند. به نظر  رام  رام قبح بسددیاری از امور را در 
 کنار رفت!

 پیاده سازی فکر دین زدایی سبب پیشرفت در جامعه خودمان

امعه را کنار زد( در مورد ج یند هایشد و مثل غرب یرشد غرب یبرا یدکه با یتئور ینا یعنیرا) هایغرب یعده خواستند تئور یج
 کنند! یادهپ یرانا

 فرق مهم داشت! یج یرانا یجامعه



 ینی،دان ددانشمن ینترو بزرگ یرفتندرا پذ یند یرانیدانشمندان ا یکرده بود و عمده یادیز یاربا ورود اسالم رشد بس یرانا جامعه
و  یوسط یرتا خواجه نصد یریدبگ یو فاراب یناهم بودند. از ابن سد یعیمهندسدان و پزشدکان و عالمان علوم طب ینترهمان بزرگ

 !یبهائ یخش

 دانشمندان کل جهان اسالم شدند.  ینبزرگتر یرانیا ینکرد و بعدا خود مسلم یاریبعد از اسالم رشد بس یرانیا جامعه

 یشوایپ یعنی)نییکه امام النحو یبویهبودند. جناب س یرانیا ی،زبان عرب انیباد یندانشمندتر یجالب باشد که حت یتانبرا شاید
 است(. یرانیدانشمندان علم نحو است، خود ا

 هستند! یرانیقرائت قر ن، ا یتروا 7 ی  اصل یاننفر از راو 5 حداقل

 یقمر یهجر 255قم)که از سال  یاز علما یاریطائفه است و بس یخکه ملقب به ش یطوس یخمثل ش یعهش یعلما ترینبزرگ
بودند از جمله احمد بن  یرانیا یعیانها امروز در قم هسدت( شدر جهان اسدالم بود و مدفن  ن یعتشد یاز دو حوزه اصدل یکی

بوده اسددت.)اهل  یرانیا یعهشدد یاصددحاب ائمه و علما ینتر( از بزرگ265 ی. فضددل بن شدداذان)متوفایمحمد بن خالد برق
 (یشابورن

به  یلنجکه کتابش بعد از ا یو  ن کس یبهائ یخبزرگ مثل ش یتینبود جز شخص یه اصفهان را نصف جهان کرد کسک یکسد  ن
بزرگ مسددلمان  یلسددوف( ف121 ی)متوفاینانبود جز ابن سدد یکتاب در صددنعت چاپ در غرب چاپ شددد، کسدد ینعنوان دوم

 (.ی)همدانیرانیا

 یها ینههز یحت هایمارستانبوده است. ب یگاندرمان را یش،سال پ 255عالم اسدالم تا حدود  یمناطق مرکز یشدتردر ب حداقل
 و نه در مقابل درمان افراد.  گرفتندیم شهریه المالیتو پزشکان از ب دادندیم یزرا ن یمارب یداروها

 مسائل به برکت اسالم بود. ینقطعا امثال ا و

 تفکر را در نخبگان خود به وجود  ورده بود که: ینکه ا اسالمی

 الله امرئا اذا اراد بامر احکمه رحم

 یعنی

 دهدی ن کار را محکم انجام م کندیرا م یاراده کار یرا که وقت یرحمت کند کس خدا

 داشته باشند. یقو یاربس یمختلف ورود هایینهکه نخبگان مسلمان در زم شدیسبب م ینا و



 یرانا  مد، یراناسالم در ا یگفت که وقت شدیشمرد! و نم یفبعد از اسدالم را به نسدبت به دوران گذشته ضع یرانا شددینم لذا
 افول کرد. 

 یدبدون ترد ی،عدالت عموم یهاو چه از نظر شاخصه یاقتصاد یهاو چه از نظر شداخصه یفرهنگ یهااز نظر شداخصده چه
 نبود. یاسشت و با گذشته قابل قتحوال: مثبت دا یاربعد از اسالم، بس یرانا

 را از زمان رضاخان شروع به اجرا کردند. یعپروژه وس یج« راه نجا:! گریزی،یند» یکردن تئور یادهپ یبرا لذا

 چه بود  پروژه

 یزبزرگ سددا یتکه ظرف ی ن حکومت ها،یامپراتور یانکه از م یدندد یو از طرف« قبل از اسددالم یرانا یکردن امپراتور بزرگ»
 یراب یگریکوروش به دالئل د یتقبل و بعد از  ن! و خصوصا شخص یهاحکومت یاست و نه حت یاندارد، هخامنشد یشدتریب
 هدف انتخاب شد! ینا

 یرانز اا اشیخیکه اطالعا: تار یکسدد ینبب کند،یم یفاز کوروش تعر یکسدد شددنوییم یوقت گوید،یم یخکوه  اسددتراتژی
شخ  خاص گذاشته و به  یج یچه طور شده که اآلن دست رو شود،یتر صدد برگ هم نمدف یجباسدتان سدر جمع به اندازه 

 !پردازدیاو م یدتمج

 ! ید بگو خواهدیچه م یقادق او

 یماست که ما هم مثل غرب یناو ا پیام

 عقب ماند ینو روم باستان( و بعد از د یونان( بزرگ بود)یحیت)مسینغرب قبل از د اگر

 است! ینچن یزن ایران

 !یمرا کنار بزن یند یداست که ما با یعقب ماند و امروز روز ینبزرگ داشت و با ورود د حقیقتی

 .یدها سفر کنو نگفته هایشه. به ریدرا مشغول ظاهر کلما: نکن خود

 یالدیم ۰۰_۷۰۰۲بار در  یج_  یالدیم ۷۰۰۵)او در حدود  یهدر وصف دوران صفو یمعروف فرانسو یسنو سفرنامه شاردن
 :گویدی_ در اصفهان بوده است.( نقل به مضمون م یالدیم ۷۰۰۰تا  ۷۰۰۱بار  یجو 

وجود داشت و فقط فرق اصفهان و فرانسه در  یعلوم اسالم یکه در فرانسه بود به اضافه یعلوم یهارشدته یاصدفهان تمام در
 ۰ یعلم و لذا در اصددفهان بچه یبرا گرفتندیم یادعلم را  یراندر ا یشددغل! ول یبرا گرفتندیم یادبود که در فرانسدده علم را  ینا

 ! موزندیهم علم م نارساله در ک ۰۵ یرمردساله با پ



 .یدمبه علم عالقه داشته باشند، ند یرانمقدار مردم ا ینکه ا یمردمان یادن یجا یچمن در ه گویدیم یگرد یجا در

که علت عقب  کردیم یفرضاخان تعر ی( برایسدینگل)جاسدوس ایرجیکه اردشد ییهاتصدورا: را با داسدتان ینشدما ا حال
از  یمتماد یهاخود او در خاطراتش، شددب یحها به تصددرکه در  ن ی. خاطراتیدکن یسددهمقا داند،یرا  خوندها م یرانا یماندگ

 !داندیم یرانرا ورود اسالم به ا یرانا یعقب ماندگ صلیو علت ا گویدیرضاخان م یباستان برا یرانعظمت ا

به اروپا  ینطور که با ورود دهمان یعنیرخ داده اسددت!  یشهمان داسددتان غرب برا یزن یرانا یاکردند که گو یها باز ن فیلمی
 بوده است! ینچن یزن یرانو روم، رخ باخت، ا یونانعظمت 

نقل  شانیاز پدر ا نییگاگلپا یصاف اللهیتمعاصر( از جناب   یخمتعدد در تار یفا:)صاحب تألیرمضدان نرگس یما  قا اسدتاد
 یمشروطه و هجر: کبرا ی)دعوایهدرخواسدت عدل یدر ماجرا یسدر زمان تحصدن مردم در سدفار: انگل یشدانکه ا کنندیم

 !  ید مده ا جاینچه ا یبه مردم رو کرد که شما برا یران،در ا یسانگل دارخانه رفتند، زن کاربه سفار: یعلما به قم(، وقت

 ! خواهیمیم یهگفتند عدل مردم

 گفت:  یسانگل یخانهسفار: یسیخانم انگل  ن

 «یاوریم مشروطه ب یمکه توانست یمما در اروپا چه کار کرد دانیدی! میستیدن یزهاچ یناهل ا شما»

 !کنیمی: چه کار  هر کار باشد ما هم مگفتند

 خانم هم گفته بود:   ن

 !«ید کن ینچن ید! شما حاضریما کشتها رو  ن یدیم( جنگهایشدر  نجا با  خوندها)کش ما»

 خواهم کرد! یمهم دارد که به مرور زمان تقد یگرید یهاقطعه یلمف ینبود! ا ینکردند ا یما باز یکه برا فیلمی

 است! یرانا یشرفتمانع پ یزشده مانع رشد غرب بود، اسالم ن یفتحر یحیتطور که مسبود که همان ینا فیلم

 کردند   یباز یلمیف ینچن هایسینظر شما چرا انگل به

 «ها بودمخالف منافع  ن ینید یانو جر یرازیش یرزایحضور مثل م کهینا برای»

ده تنباکو فراموش نش یدر ماجرا یسیانگل یشرکت رژ ینسنگ یخانه، ضربهخانم سفار: یماجرا ینسال قبل از هم ۷۰ حدود
 بود!

شده بود  یسنگلا یبنص یکالن یارداده بود و سود بس یسیشرکت انگل یجکل کشور را به  یتنباکو یازکل امت یرانکه ا قراردادی
در منزل شداه، زن شاه، حاضر نشد  یخورها هم تنباکو را کنار گذاشدتند! حتعرق یحت یرازی،شد یرزایمرحوم م یفتوا یجو با 



 ین تش زد! و تمام ا« معامله با خدا»حت عنوان را ت یشتن تنباکو  تمام تنباکو ۷۰ ایدار یتنبداکو وجود داشددته باشددد! تاجر
انده سوز یاشدرکت و مراکز  ن، شدکسته شده و  یو ... جلو هایپرخ داد! تمام پ یرانبه ا یرزام یفتوا یدنها به محض رسداتفاق

 شده بود! یختهشده، ر

 تا امروز ادامه دارد.... یلمف ینهم دارد!!! ا یگریقطعا: د یلمف ینا اما

 ! یمرا نابود کن یند یشرفتپ یبرا یدبشر است و با یماندگعلت عقب ینگفتند د

 برود!  ینمردم از ب یاندر م ینکه د یمچادر از سر زنان بکش گفتند

 !یمکار را بکن ینا یدبا یشرفتپ یکه برا یمکار را کرد! علنا در مجلس گفت، چه کن ینا رضاخان

. سر دانشمندان یستو ...، سواد و علم و اختراع ن یاجتماع یهاشدبکه ینطرفدار داشدتن در ا یار! امروز در روزگار ما، مع ری
 خلو: است! 

 هستند که طرفدار دارند! هایپو خوش ت یگرانباز این

 
 ری! این پیشدرفت جامعه است!!! به جای اینکه به متفکران نگاه کنند به سلبریتیهایی نگاه میکنند که عمدتا به زور مدرک دیپلم 
دارند! و اگر دانشدگاه هم رفته اند معموال  زاد و غیر انتفاعی رفته اند و تازه معموال انصدرافی هم هستند و یکی دو ترم بیشتر در 



 ده انددددددددددددددد!دانشددددددددددددددددگدددددددددددددداه دوام نددددددددددددددیدددددددددددددداور

 
( عکسهایی دیده ام در کنار سواحل غربی که حتی یج نفر هم پوشش 9155)یعنی تا حدود 25در همین غرب تا نیمه اول قرن 

نا مناسدب ندارد. فیلمهایی دیده ام از بازار کشدورهای اروپایی که به ندر: کسدی که پوشدش غیر اسالمی دارد دیده میشود! با 
ی زنان کامال خود را پوشانده اند. به ندر: افرادی که خود را کامال پوشانده اند ولی مثال موی اینکه اصدال مسدلمان نیسدتند ول

  نها بیرون است مشاهده میشوند! در کل تخت جمشید تصویر یج زن با پوشش نامناسب دیده نمیشود.

به بعد  رام  رام  9155یعنی از حدود اما از همین رنسددانس و رواج  رام  رام فرهنگ برهنگی توانسددتند در نیمه دوم قرن بیسددتم 
 خصوصا به کمج رسانه ها به کلی فضا را عوض کنند. 

 لذا عوض شدن فضای غرب از نظر فرهنگی بعد از پیشرفتهای اساسی در تکنولوژی بود. 

شتر فاضالب  نها ، بیمتأسفانه وقتی غربی شدن در ایران شروع به رواج پیدا کرد به جای اینکه تکنولوژی و پیشرفتهای  نها بیاید
 فاضالب  نها یعنی همین برهنگی و اموری که خودشان را بدبخت کرد. مد. 

 اتفاقا: بدی را برای جوامع غربی رقم زد.  و رواج برهنگی که گفتیم این تغییرها



 خانواده غربی
در حال  ییکه چه طور امروزه کشددورها ینیمو بب یمخاص زنان در غرب را از منظر بگذران یتوضددع یجنتا یاسددت اندک خوب

 خوب است اندکی وضعیت خانواده و بحرانهای  ن را در غرب از منظر بگذرانیم: خود هستند. یشینپ یبازگشت به سنتها

 
 هست! زیتطورا: خانواده در غرب ن یرس یبیگفت به صور: تقر توانیم یانواع خانواده است ول یانگرب یرتصو ینهر چند ا

 ما در کدام مرحله است و به کدام سو در حال حرکت است  یما جامعهنظر ش به

 را فراموش کنند! یزتر و زودتر همه چتر و بعد از مرگ راحتکم یوابستگ ینها جدا شوند تا ا: خانوادهگفتند

 دور باشند االمکانیحت یدشوند. بلکه با یجبا هم نزد یلیخ یدنبا یزخانواده ن یج یاعضا حتی

 انجام دادند ینهزم یندر ا یمختلف یهاطرح یخطول تار در

ها شود که هم غرائض افراد در  ن یطراح یکشجوجه یها ن ساختمان یسدو طرح دادند که افراد ازدواج نکنند و به جا یج از
و مرد داده شود و البته بچه هم به زن  یکند و به دنبال  ن فرزندان نزد خانواده نباشند و حقوق یداها ادامه پارضدا شود و هم نسل

 شوند و ... یبزرگ شود و استعدادها جهت ده یدولت یهاپرورشگاه درخانواده  یطدر خارج از مح



 

جامعه دارد و فالن طرح ها را  یو لذا در مجموع فالن و فالن ضررها را برا یدیاست و نه تول یگفتند خانواده نهاد مصرف ایعده
 خانواده دادند. یگزینجا

خود را  یزکه همه چ یثبا: غرب یپر تالطم و ب یو  ن جامعه  مدیم یگریپس از د یکیدر مورد خانواده  یا:سددو، نظر ینا از
نداشدت و  یاز  ن سدو، راه روشدن برنامگییب یو از طرف یا: ماج نظر یناز دسدت داده بود، در مقابل ا یدعصدر جد ینددر فر 

 ها شناخته نشده است. ن یمانند خانواده برا یمفهوم است که عمال یدهرس ییامروز کار به جا

 ما ندارند. یاناز مفهوم خانواده در م یها درکخانه بودن است تا خانواده و اصوال عموم  نهم بیشتر

 روزنامه اگر اشتباه یجکه مجموعه مقاال: ترجمه شده در  خواندمیم «یداناپ یهادست»با عنوان  ینوشتار یدوران نوجوان در
 یالدیم ۷۰۵۵مسددلمان در حدود  یدر کشددورها یسددیجاسددوس انگل یجبود که با عنوان خاطرا:  یفرانسددو یا ینکنم،  لمان

 .شدیمنتشر م

در  ن بود که امروز که با  یاروزندامده)خاطرا: جاسددوس(، نکته ینا یدرو  بودن محتوا یداصددرف نظر از راسددت بودن  بدا
 . کنمیام، درک م شنا شده تریشب یغرب یبا جامعه یزخانواده داده شده است و ن یینهکه در زم هایییتئور

 .کندیخانم مسلمان ازدواج م یجاز سفر با  یهمان مستر همفر( در قسمت یا یسیداستان)جاسوس انگل یاصل شخصیت

 «زن مسلمان با شوهرش. رنگییجاز  یمزده شدو چه شگفت یم،ازدواج کرد یراز عشا یبا دختران یما همگ: »گویدیاو م خود

 معنا داشته است چه برسد به روزگار ما! یاجمله ینچن یالدیم ۷۰۵۵که در سال  یددار توجه

 اما اتفاقی که در زمان ما افتاده است واقعا تکان دهنده است:

 



 کرده است. یداکامال بر  ن غلبه پ یاست که فرهنگ غرب ییاز کشورها یهر چند شرق ماست ول ژاپن

و از جمله ژاپن رخ داده اسددت،  یغرب یکه در کشددورها یبعج یاجتماع هاییدهاز پد یکی یباورش سددخت باشددد ول شدداید
 است.« مادر و همسر و فرزند»اجاره کردن  ییدهپد

ثر: ک یلبه دل معموال کردند،یم یگسدترده که سه نسل در  ن واحد در  ن زندگ یهاکه خانواده یدید( دی)متن و عکس قبلقبال
 .شدیبر  ورده م یبه خوب یعاطف یازهاین یکان،نزد

دارد  مادر با فرزند ارتباط یااز پدر  یکینسل حذف شده است بلکه تنها  یجکه نه تنها  ایمیدهتج والد رس یهابه خانواده امروزه
 .شودیفرزند در خانواده بر ورده نم یعاطف یازهاین ی،مشاغل کار یلبه دل یخاص جوامع غرب یسبج زندگ یلو به دل

  خر هفته شده است. یامخانواده در ا یاعضا یاجاره ییدهسبب بروز پد یمعضل چنین

 :ینیدرا بب یرز سایت

https://www.theatlantic.com/family/archive/2017/11/paying-for-fake-friends-and-

family/545060/ 

طور که در  درس مشدداهده قرار گرفته اسددت و همان یمسددأله در ژاپن مورد بررسدد ینا یتصددفحه مفصددال بحث وضددع ینا در
 .شودیم یالدیم ۰۵۷۰( سال یازدهم خر)ماه  یهااست و مربوط به ماه یدجد یارخبر بس کنید،یم

( )!!یمیتان صمدوس یزشدرکت که رسما اقدام به اجاره دادن افراد خانواده و ن ینو  هم یسدتن یدمسدأله چندان هم جد ینا البته
 شروع به کار کرده است. ۰۵۵۰سال  یلکرده است، از حدود  ور

 مییدوست صم یااز خانواده  یافراد، به عنوان فرد یا:دارند بر اساس خصوص یفهنفر عضو دارد که وظ ۰۵۵شرکت حدود  این
 کنند! یفارا ا ینقش ین خر هفته چن یامشخ ، در ا

 :گویدیشرکت م ینا مدیر

است که  یتر کسکم ی،به مسائل کار یاغلب شهروندان ژاپن یزیکیو ف یبه اقتضدائا: جوامع مدرن و اشدتغال فکر یتعنا با»
 «افراد را برطرف سازد. یازن ینخود به محبت و عشق را بر ورده سازد. شرکت ما بر  ن است تا ا یازبتواند ن

 متن:قسمت  ینباال موجود است در ا ینجمطالب باال در همان ل ی)همه

His 8-year-old company, Family Romance, provides professional actors to fill any 

role in the personal lives of clients. With a burgeoning staff of 800 or so actors, 

ranging from infants to the elderly, the organization prides itself on being able to 

provide a surrogate for almost any conceivable situation . 



 :یزن و

Yuichi believes that Family Romance helps people cope with unbearable absences 

or perceived deficiencies in their lives. In an increasingly isolated and entitled 

society, the CEO predicts the exponential growth of his business and others like it, 

as à la carte human interaction becomes the new norm). 

ت و افراد شرک کنندیو پشت تلفن درد و دل م زنندیها زنگ موجود دارد که افراد به  ن ییهاژاپن شرکت یندر هم کهینا عجیب
 باشند! یاندارند سنگ صبور مشتر یفهوظ

https://www.presstv.com/DetailFr/2016/07/22/476383/rent-men-listen 

زنان  یچهره براو با اسددتخدام مردان خوش دهندیاجاره م «یهگران گردرمان»به زنان مجرد  یژاپن یهااز شددرکت یگرد برخی
 یهااشج کند،یم یه ن خانم گر یست که وقتا ینها ا ن یفاز وظا یکی. مثال کنندیها را بر طرف ممجرد مشدکال:  ن خانم

 به او  رامش دهند! یسخنان عاطف ااش پاک کنند و ب ن خانم را از چهره

https://qz.com/506708/in-japan-you-can-rent-handsome-weeping-boys-to-wipe-

away-your-tears/ 

 هم موجود است. یکامسأله در  مر ینهم یزن و

 مادر  یجبه  یاجهست به اسم احت یکادر  مر یشرکت یج مثال

«Need A Mom» 

 :ینیدرا بب یتسا ینا یصفحه. دهدیدالر اجاره م ۲۵ساعت به مبلغ  یجمادر را  و

https://www.babble.com/parenting/hire-a-mom-service/ 

ر با ماد یجکه با او هستند مثل  یتا در ساعت دهدیبه افراد اجاره م یارا به عنوان مادر اجاره یاشدرکت زنان مسدن با تجربه این
 او را بر طرف کنند. یعاطف یازهایها برخورد کند و ن ن

 استفاده شده است. یزمشرق و هدانا ن یرانیا یخبر هاییتمتن از سا ینا یمحتوا در.ن:پ



 
 واقعیتی که خانواده دارد به سوی  ن حرکت میکند.

چه ب یجحداکثر  یااند، بچه ندارند اگر هم ازدواج کرده یااند ازدواج نکرده یا یغرب یهاکارتون یهااول یتاز شدخص یاریبسد
 دارند.

خر را   یبچه ی،بعد یهابودند که البته  ن هم در نسخه یمفصل یهست که خانواده یادم یزانانگاآلن فقط کارتون شگفت من
 به پرستار سپردند!

 ینهفردمحورا ییدهپد یجاسددت، به  یمحورو جمع یخانواده که مظهر فداکار یلمثل تشددک یدهپد یج ییرتغ یعنی یقادق این
 محض.

 شجاع، حماسه)جنگاور(، پاندا کنگفوکار و ... ی،بارب ی،کمند، فروزن، باب اسفنج یسومثل گ هاییکارتون

 !یاوست. نه در ُبعد جمع یزندگ ید فردقهرمان بودنش، در ُبع یلم،اول ف یتها، شخصها و امثال  نکارتون ینا یهمه در

از جمله  یجمع هاییتجز فعال یزیرا در چ یباشددند و قهرمان« خودمحور»و « پرسددتخود»که  گیرندیم یادما  هدایبچده
 .یندبجو یخانوادگ

 تصور وجود دارد که خانواده مانع هم هست! ینغالبا ا بلکه

 «من»بتی به نام  -من محوری
  را داشت گفته شدهتحوال:  یرچرا خانواده در غرب س کنیدیم فکر



 ریبرو زن بگ»که خب  یدبخند کنند،یکه مادر و همسددر و فرزند اجاره م هایییکاییو  مر هایژاپن یناز ا یدر دل به برخ شدداید
 «!یگهد

 است. یگرید یمشکل جا ولی !یداشته باش توانیی! خب زن و بچه که میبر فرض مادر ندار حاال

 : شودیجمله خالصه م یجدر  یحاکم بر تمام ابعاد تمدن غرب روح

 «یمن محور» ��

 کند. یمتنظ« من»را بر اساس  اشیابعاد زندگ یشود که شخ  همه یسبب م «یمحور من»

 .شودیم« ما» یست؛ن« من» یگرباشد، د یازدواج کند و بنا باشد که همراه کس اگر

 .شودیمن خارج م یتو از محور  یدیهم م یگرها زحمت دکنارش ده ید،یااگر در قالب خانواده ب یجنس لذ:

 خوار تو باشند.که فقط غم یستن طورینکرد و ا یدهم با یخوارغم یروز یاید،اگر در قالب خانواده ب عواطف

 شوند یجدا م دیگریجو بعد از چند سال از  کنندیباز ازدواج نم یول شوندیدار مو بچه شوندیخانه مدختر و پسر، هم چرا

 ینسخت شده و ا دیگریجبود و اآلن تحمل زن و مرد بر  یگرد یاطالق به گونه یشپ یما، اندک یجامعه ینشده که در هم چه
 (انجامدیها به طالق مدرصد ازدواج ۱۵از  یشاز شهرها ب یاریمقدار  مار طالق باال رفته است  )در بس

 .شودیم تریشو ب تریشدر جوامع متأثر از غرب روز به روز ب «یمن محور»فکر  همین

 .یو از خودگذشتگ یثارا ییهو روح یگراناز تحمل د یزاریطرفه و ب یج یهابه لذ: تمایل

 یها نسبت به زندگجوانان ما تا توهما:  ن یتی. از ضعف شخصکنندیم یما نقش باز یجامعه یندر هم یاریعوامل بس البته
 .ید ن را د توانیاست که در همه جا، م یقتیحق یجصحبت از  یدارند ول اییژهو یرا:تأث یمشترک، همگ

هم داشته باشم،  یگریاگر فرزند د فرمودیو  خر سر م کرد،یخدا فدا م یرضا یچهار فرزند خود را برا یمادر یدر روزگار اگر
 دهمی ن را م

فرزندم سالم  ینباشد ول یسدر به تن احد خواهمیم: »امیدهکه بارها با عبارا: مختلف شدن کنیمیم یزندگ یادر جامعه امروز
 «باشد



 یروح حاکم بر همه یجاست،  یاسدت و منظور از لذ: هم لذ: شخص «یلذ: محور» ن  یکه رکن اصدل «یمحور من»
 تریشب یزدر ما ن یهروح ینا یم،شددو یجها نزداز جمله ما، هر مقدار به  ن یغرب اسددت که هر کشددور یاجتماع هاییدهپد
 .شودیم

 .بینندیاست فرزندان ما م ییهاروح حاکم بر تمام کارتون «یمحور من»

 ماجرا از اینجا شروع شد که زنی در مترو شیکاگو مورد جلوی جمعیت مورد تعرض جنسی ...

و
 ۰۵۵۵است که حدود  یاسالم ییشهاز منکر از منظر اند یکتاب در مورد امر به معروف و نه ینترجامع یسندهکوک نو مایکل
وکتاب: یسیزبان گوناگون هستند.)اسم انگل ۰ها  ثار به  ن یاناست که در م یدهمنبع د



Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thoughtو(و

و ...،  ندیحجم از منابع را بب ینبکشد و ا یزحمت ینمسلمان، چن یرغ یج ینکه! ااست یبعج یارکتاب بس یننوشدتن ا ماجرای
 است. یزسؤال برانگ یلیخ

. با گیردیمورد تجاوز قرار م ی، زن۷۰۰۰در سپتامبر سال  یکاگوکه در مترو شهر ش شودیشروع م ینجانوشتن کتاب از ا ماجرای
مداخله  یبعد از مدت یسکه پل یتو در نها کندینم یکس به او کمک یچه کند،یتمدام تعجب هر چه زن درخواسددت کمج م

 .کندیم یهمکار یسنفر با پل یجمردم، تنها  یناز ب کندیم

 مهم بود.« عابران تفاوتییب»از تجاوز به زن در منظر عموم، از جهت  یشتکان دهنده، ب یاربس یصحنه این

 : دیشاندخبر می ینکتاب، پس از خواندن ا نویسنده

 یایرسد که در دنمی یجهنت ین(، اما به ایمنوعان خود بازداررا از ارتکاب کارهای ناپسند به هم یگراند یمدار یفه)ما به نوعی وظ
کلی  ینکه فرهنگ غرب به تدو ن نارسددا اسددت؛ ضددمن  ن یان"امداد" هم از ب یروجود ندارد و تعب یفهوظ ینغرب، نامی برای ا

 را ترک کرد، نپرداخته است. مؤلف اعتراف می کند:  یفهوظ ینتوان اکه می یطیبرد و شرا ار ن را به ک یدمواردی که با

گاه شده، درپژوهش یاندر جر کهیندانسدته تا انمی یزیمورد چ یندر ا خود است اسالم نام و  یافتههای اسدالمی خود، از  ن  
گاری نو تج یقرا موضددوع تحق یضددهفر ینوی ا کهینای بود برای اجرقهحادثه  یندارد. ا اییفدهوظ ینبرای چن یژهو یمیتعدال

 معروف خود قرار دهد.

 یعموم شدناسییفهو وظ کندیم یفتعر« من»ها را در حاکم بر غرب، تمام ارزش «یخودپرسدت»و  «یفردمحور»فرهنگ  ��
 رنگ است.کم یاربس

 ما کامال قابل مشاهده است:عجیب اینکه همین داستان دردناک در شهرهای دور از دین 

 .شودیم تریشو ب تریشب تفاوتییو ب یانسان یفاجعه ینشد، ا تریشفاصله ب ینما، هر چه از د یرانا ینهم در

مسدأله کامال قابل مشاهده  ینمشدهد)به جز کنار حرم!(، هم یو تا حد یرازمثل تهران و شد یرانا یمذهب یرغ یدر شدهرها اآلن
 است!

داد  حضور داشتند و من یادیز یتجمع کهینبا ا گفتیقطار مشهد مورد سرقت قرار گرفت و م یستگاهما، در ا انیکاز نزد یکی
 دزد فرار کرد و ... . یتو در نها دادینشان نم یالعملکس عکس یچو ...  ه زدمیم



هم مطلب  هایالخاطرم هست که در سر یشدلو  جرأ: تعرض نداشدت. حت یدر جا ینه چندان دور، کسد یادر گذشدته اما
 .گرفتندیو دزد را م شدندیمردم جمع م یعبود که سر یمتعارف

متفاو: است. من بارها شده است که  یاربس یطاست، شرا یدار و مذهبنسدبتا خانواده یکه از شدهرها یزداآلن در شدهر  همین
و  تداشیو نگه م شدینبود که از کنار من رد م ینیماشد یمبگو توانمیم یباام و تقربوده یزد یخال هاییاباننصدف شدب در خ

 که من را برسانند!  کردیاظهار م

در  ی! حتینماش ۷۵۵داشته اند و در تهران از هر  یبرخورد یندر نصف شب، چن ینماش ۰اسدت که در قم از هر  یدر حال این
بوس  ینوقت سدوار ماش یجگاز گذاشدته که  یخود را رو یپا یده،من را د ینکهتهران شدده که اتوبوس به محض ا او نشوم!)اتو

 و انقالب!( ی زاد ینب یستگاهدر ا یروزشبانه ی. ر.تیب

 یدم،پرس یامدرسده ینشدناس هسدتند که از سداکن منزل رو به رو یهمردم همسدا یخود ما، در تهران)!( به قدر یرانا ینهم در
 را نشان نداد! ییمدرسه فالن کجاست و در روبرو

متفاو:  اریداستان بس یمذهب یدر شهرها ی. ولتفاوتییب یعنی ینرا بشناسند. ا ی،کنار یهتهران، افراد همسا ینندر: در هم هب
ه ب زنییمثل بهارستان و ... سر م تریمذهب یهابه محله یتهران وقت ین. در همشناسندیافراد محل را م یاست. معموال عمده

ها دست تکان دادن مردم به مغازه گذریی. در بازار که مشناسندیرا م یگردهم ترییشب یاربس رادمسجد و ...، اف یتمحور یلدل
 !بینییم تریشرا ب

 یریدر مسدد یوقت هایننسددبتا نا شدناسددت! ماشد اییدهپد یشدهر ینب یپاکسدتان، تاکسدد یندورتر اسدت. در هم یکم ترجالب
 یهافاصله یزو ن یشهر ینب یهادر فاصله تریشب های. تاکسدکنندیاسدت، سدوار م یرشدانکه مسد ییمردم را تا جا گذرند،یم

 شده باشد. یفتعر یتاکس یرهاتج تج مس یکه برا ماو نه مثل کشور  شوندیم یفتعر ی،دور شهر یلیخ

 تفاوتییب که بینیمیکشور، م ینهم یدر اجتماعا: مذهب کهیناست. جالب ا تریشب یاربس تفاوتییب یدر کشدور ما فضدا اما
بار جمکران،  ۰از هر  ید. شاکنندیسوار م یهشما را بدون کرا یاریقم، افراد بس ین. معموال اطراف جمکران در همشدودیکم م
 فاصله است.  یلومترک ۰منزل ما تا جمکران حدود  کهینداده باشم با ا یهبار کرا یج

 رفته بودند! یا مجانمنزل ما بودند، بدون استثن یچند روز مادربزرگم

 روح تفکر حاکم بر غرب است.  «یخودپرست»و  «یخودمحور»و  یگرانبه د تفاوتیبی

 کهنیاست با ا یگرد یهااز خانواده یشب یاربسد یاربسد ینمتد یهاخانواده یانفرهنگ کمج به فقرا در ماین در حالی اسدت که 
 تر است.ها کمخانواده ینعمدتا در مد ا



 ببینیم که خود این غربیها که این وقائع دردناک را حس کرده اند  رام  رام به سوی بازگشت به سنتهای اسالمی هستند!حال کمی 

و
 خوب میبینید!  زنان تظاهرا: کرده اند و در تابولهای خود از تجاوز مردان به خود اعتراض کرده اند.



و
دار شدوند. اگر این طبیعت خدادادی را جدی نگیرند به عواقبش گرفتار بدن زنان را خداوند طوری  فریده اسدت که بتوانند بچه 

 میشوند. هیچ میدانستید زنانی که بچه دار نمیشوند بسیار بیش از زنانی که بچه دار میشوند گرفتار سرطان سینه میشوند !

 جالبتر در بازگشت به سنتها، حکم یج قاضی است!



و
 پوششهای مناسب را در فصل تابستان هم حفظ کنند! جالب اینکه در دانشگاه هلند زنان باید



و
 برخی منابع:

https://www.farsnews.com/news/13970512000635/%D8%AF%D9%84%D8%A7

%DB%8C%D9%84-

%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-

%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C 

 ژاپن: یاز دانشگاهها یدر مورد برخ یسی،در صفحا: انگل

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/08/02/a-medical-

school-in-japan-didnt-want-too-many-women-so-it-lowered-their-grades/ 

 در این لینج نوشته:

One of Japan's top medical universities has been systematically blocking female 

applicants from entering the school for at least eight years 

 اش هم  مده است یهست و در صفحا: فارس یورونیوزدر 



https://fa.euronews.com/2018/11/14/outrage-pours-after-a-man-acquitted-in-rape-

trail-using-underwear-as-evidence-in-ireland# 

 ان ان هم  مده: یس در

https://edition.cnn.com/2018/11/14/europe/ireland-underwear-rape-acquittal-scli-

intl/index.html 

 که دامن کوتاه بپوشند و ...: یدهداجازه نم یدانشگاه هلند ینا ینکهاصل ا

https://nltimes.nl/2016/04/19/high-school-students-protesting-sexist-dress-code 

و
 پسندیده است ! به نظر شما چه چیزهای در جامعه سبب این فسادها میشود به نظر شما  یا این پدیده 

https://www.cyberbannews.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-

%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-

%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-



%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-

%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8

C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 

 است: یرز ینجاش با ل یهم دارد که صفحه فارس یس یب یب یخارج یتهایدر سا

http://www.bbc.com/persian/blogs/2015/03/150302_l44_nazeran_virtual_world_se

xual_harassment 



 



 نتیجه این ولنگاری و برهنگی وسیع در جامعه به چنین جاهایی هم میکشد!

  مار حرامزادگی در کشورهای غربی را که خودشان تهیه کرده اند ببینید:



 



 9161مسأله در سال  ینبا هم یسهدر غرب و مقا ی مار حرام زادگ

https://yaleglobal.yale.edu/content/out-wedlock-births-rise-worldwide 
مقایسده کرده اسدت. نتیجه برهنگی ایجاد شده در جامعه رواج بسیار  9161خوب میبینید. این  مار در خود ایشدان را با سدال 

 بسیار زیاد حرامزادگی است.

 شکال: ایجاد میکند. زن دست تنها چه قدر دچار مشکل میشود.واضح است که وجود فرزندان بی پدر، در جامعه چه همه م

 کسانی که فکر میکنند برهنگی سبب میشود که مردان چشم سیر شوند خوب است این خبر را بخوانند:

و
 منبع:

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-korea-spy-cams-metoo-

sexual-harassment-ahn-hee-jung-a8470771.html 



 :یقترو با  مار دق

https://www.dnaindia.com/world/report-my-life-is-not-your-porn-18000-south-

korean-women-protest-against-hidden-cameras-2634377 

 :یزن و

https://www.rt.com/news/429289-south-korea-spy-porn-women-protest/ 

 و نیز:

https://broadly.vice.com/en_us/article/ywex7v/south-korea-spy-cam-women-

protest-porn 

 سنتهاست  یا این جز برگشت به سوی 

در خود  مریکا ببینید چه خبر اسدت. مؤسسه بروکینگز چه تحقیق وسیعی انجام داده است که نتیجه  ن در شکل قابل مشاهده 
 است:



 
 درصد بارداریها ناخواسته هستند 72سال که بر اساس این  مار بیش از  15ناخواسته زنان ازدواج نکرده زیر  مار بارداریهای 

  یا تجاوز به عنف حتی طبق ارزشهای  نها، خوب است 

  یا میدانستید در بسیاری از کشورهای غربی هنوز تجاوز جنسی جرم محسوب نمیشود !

 حتما این صفحه را ببینید:

https://fa.euronews.com/2018/05/02/non-consensual-sex-rape-law-european-

courts-sexual-abuse-istanbul-convention 

 در این سایت در نقشه ای در اروپا نشان داده است که چه کشورهایی تجاوز بدون رضایت را جرم نمیدانند

 عمده کشورهای اصلی اروپا در این نقشه هستند.



 عمومی سبب چشم سیری میشود. پس چرا  مار حرامزادگی در کشورهای مختلف چنین است: یا واقعا برهنگی 



 
  مار حرامزادگی در کشورهای مختلف



و چند درصد هستند. کشورهای اصلی صنعتی بزرگ دنیا در  05درصدد و برخی از کشورها تا  19همان طور که میبینید  مریکا 
 درصد سیر میکنند! 55حدود 

 بچه هایی که پدری برای خود نمیشناسند. حرامزادگی یعنی

 یج مجله است که از  درس : 12این از صفحه 

http://www.socialtrendsinstitute.org/publications/family/the-world-family-map-

2017-mapping-family-change-and-child-well-being-outcomes 

 قابل دانلود است.

 : اینها که گفتیم در دو موضوع

 یج(وضعیت زن در غرب 

 دو( بازگشت  ن ها به سنت ها

 بود. 

 و این ها مشت از خروار است...

 این راهی بود که غرب رفت و امروزه روز به روز از  ن فاصله میگیرد.

 میدانسدتید مدارس تج جنسدیتی روز به روز در  مریکا در حال رشدد هسدتند  میدانسدتید چه قدر تحقیقا: انجام داده اند که
 نشان میدهد بچه ها در مدارس تج جنسیتی رشد علمی بیشتر دارند و دچار استرس و فشارهای بیرونی کمتری هستند 

 رک به مقاله میر بهمن غنی زاده:

http://www.migna.ir/news/28769/& 

 برده داری نوین
نگاه کنیم. سیاستمداران و بزرگان دنیای غرب به خوبی میدانند که مدارس تج جنسیتی بهتر است. بگذارید لب از زاویه ای نو 

به خوبی میدانند که رواج بی حجابی و زنان برهنه در جامعه جوان را در جامعه از کار می اندازد. اما  نها به دنبال هدفی خاص 
 هستند.

http://www.migna.ir/news/28769/&


اگر در برده داری در زمان قدیم، برده نمیتوانست کاری که میخواهد بکند و باید به دستور رئیسش عمل میکرد، حداقل در فکر 
اندیشدید. میتوانست با قراردادهایی و معین کردن مقداری از فعالیتها به مرور زمان اش  زاد بود و  زاد میو خیال و عالیق درونی

 خود را  زاد کند. 

ه ممکن بود برایش گران تمام شدود ولی میتوانسدت از طریق راههای متعددی فرار کند و یا حتی به رئیسددش  سیب بزند. اگر چ
حتی میتوانست به مرور زمان شخصیتی برتر شود که شئوناتی از حکومت را هم به دست بگیرد. بودند برده هایی در تاریخ که با 

 داء  زاد و بعد از مدتی به مقاما: حکومتی رسیدند.توانمندی هایی که از خود نشان دادند، ابت

اما در برده داری نوین، دیگر کسی حتی توان فکر و خیال و  رزو ندارد. حتی حق دانستن چیزی خارج از چارچوب را ندارد. ما 
  ه اند باید  رزو کنی.تنها چیزی میخواهیم که به ما القاء میشود و تنها چیزی را دوست داریم و یا  رزو میکنیم که به ما گفت

در برده داری نوین، کسی نمیتواند از ساختارها خارج شود. من یا باید دکتر باشم یا مهندس یا طلبه یا تاجر یا معلم یا کار  فرین 
اشم بتوانم فعالیت کنم. اگر من طلبه ای یا ... ولی هر یج از اینها قوانین و محدودیتهایی دارد که من فقط در چارچوب  نها می

که با نظر اربابهای برده داری نوین مخالف باشدم، نمیگذارند قدم از قدم بردارم! برای من مسدیر کامال تعیین شده است و حق 
های جامعه نوین مانع من میشوند که مسیری را که برای به بردگی گرفتن من تعیین شده ندارم از  ن مسیر تخطی کنم و خود برده

تکلیف تج تج جمال: روشن خواهد  ادامه اگرچه شاید جمالتم مبهم باشد ولی ان شاء الله در است، طی نکنم. این مسائل
 شد.

اربابهای برده داری نوین را نه کسی میشناسد و نه میتواند به  نها دست پیدا کند ونه میتواند از دست  نها فرار کند! گویا حکومتی 
 دارند که تمام حاکمان برده  نها هستند.

داری جهانی به گونه ای اسدت که نه کسدی بتواند به حاکمان راه پیدا کند و نه کسی از طبقه حاکمان و فرزندان  نها از نوع برده 
 این طبقه خارج شود. فاصله سائر اقشار از این طبقه هم روز به روز دورتر میشود.

و ایمان به مهدی چه درجه باالیی از ایمان اگر کسدی اینها را بفهمد، تازه خواهد فهمید که مهدی کیست و چه قرار است بکند 
 است.

 بگذارید امروز فیلمی برایتان تعریف کنم. این فیلم، فهم خیلی از صحبتها را برای شما  شکار خواهد کرد.

 بگذارید پرانتزی را برایتان باز کنم.

   نمایش ترومن!
 «نمایش ترومن»ه اسم: یکی از فیلمهایی که در دوران قبل از دبیرستان دیده ام، فیلمی است ب



اینجا خالصده ماجرای فیلم را با زاویه تحلیلی که خودم مد نظر دارم عرضه میکنم. شاید این فیلم کال برای چیز دیگری ساخته 
 شده باشد ولی برداشتی که من از این فیلم ارائه میدهم، برای تبیین منظورم فوق العاده مناسب است.

 
 

 
 

 خالصه این فیلم:



سدینمایی بسیار بزرگ ساخته اند که شبیه یج شهر است. شهری که حالت جزیزه ای دارد. ماجرا از این قرار است  یج شدهرک
که نوزادی قرار است به دنیا بیاید که قرار است از تمام زندگی او فیلم گرفته شود! یعنی او شخصیت اول فیلمی است که موضوع 

ازیگر هستند و بازیگر شخ  اول، یعنی خود او، از این داستان بی خبر است. فیلم زندگی واقعی اوست. همه اطرافیانش هم ب
 ۲۵۵۵او فکر میکند همه چیز عادی اسدت و اصدال اطالعی از داسدتان ندارد ولی همه اطرافیانش بازیگر هسدتند.در این شهر 

اری کند و در شددبکه ای به اسددم هزار دوربین مخفی کار گذاشددته اند که از حاال: مختلف زندگی او به صددور: زنده فیلم برد
 شبکه ترومن)اسم این فرد( پخش شود.

 برای اینکه این کودک به فکر خروج از این شهرک نیفتد نیز از کودکی راهکارهای مختلفی در پیش گرفتند.

ن طوفان غرق مثال در کودکی یج بار او را به دریا بردند و در  نجا به صددور: نمایشددی طوفانی درسددت کردند و پدر او را در  
انی رفت، طوفکردند. این خاطره تلخ باعث شد که او همیشه از دریا و طوفان بترسد. هر بار که نزدیج این دریای مصنوعی می

 به پا میکردند تا حتی فکر دریا هم به سرش نزند و فقط از ترس از  نجا فرار کند.

کردند. مثال جهان گردی دیدند، سریعا او را منصرف میانند، مییا مثال وقتی از او عالقه ای به محیط خارج از شهرک جزیزه م
 کردند.دادند و جزیره را بهترین نقطه جهان معرفی میهای بی فهم و شعور و بیکار جلوه میها و انسانرا کار احمق

در مورد فضای خارج فکر  وجه وقائعی غیر عادی شد. مثل اینکه چرا کسی نمیخواهد اوتتا اینکه  رام  رام ترومن بزرگ شدد و م
یا کند. چرا شدهر مسائل تکراری زیادی دارد. مثال می دید که تعدادی ماشین روزانه به ترتیب مسیر یکسانی را طی میکردند! گو

 مأمور این بودند که همیشه در شهر در یج مسیر یکسان بچرخند.

سمان شهرک و حتی خورشید و ماه  ن مجازی بود و با یا مثال یج بار از  سمان یج پروژکتور به سقف ساختمانش سقوط کرد) 
نوعی نور پردازی درسدت شدده بود! مأموران شهرک که در حال تعمیر یکی از پروژکتورها در ارتفاع باال بودند، اشتباها موجب 

 سقوط یکی از  نها شدند(.

 انست دقیقا باید چه کند. هر نوع ابراز اینخالصه اینکه قضایای عجیب و بسیاری از مسائل دیگر او را حساس کرده بود و نمید
 و غریب نیز، از طرف اطرافیان واکنش تندی به دنبال داشت که او مشغول فکر کردن نشود. مسائل عجیب

 خالصه اینکه ترومن بعد از شکست در راههای مختلفی که برای فرار انجام میداد، باالخره توانست فرار کند!

 ن غرق شده بود، شد و به سوی دریا رفت. تا اینکه:او سوار قایقی که پدرش در  



 

 
 به انتهای شهرک رسید.

 در این لحظه متوجه شدند که او کجاست و شروع کردند با بلندگوهای شهرک با او صحبت کردن.

انجام میشده سدرمایه گذار اصدلی طرح شدروع کرد، برای او حقایق را بیان کرد. اینکه او چه بوده و در این شهرک چه کارهایی 
است. بیان کردن اینکه برای او همه چیز فراهم بوده است و اگر بدون خروج از شهرک برگردد به زندگی عادی، همه چیز برای او 

 فراهم خواهد بود. شروع میکند او را از فضای بیرون ترساندن و ...

 دگی واقعی را تجربه کند.در  خر بعد از صحبتهای مختلف، ترومن تصمیم میگیرد که به بیرون رود و زن

 حاال این فیلم را تعریف کردم برای چه  

 
 تحلیل فیلم پخش شده!



فیلم نمایش ترومن را خالصه تعریف کردم. واقعیت این است که زندگی ترومن، بزرگنمایی زندگی تج تج افراد بشر در عصر 
هم  «ما»سازنده فیلم دنیای زندگی او نبود،  جدید اسدت. همان طور که ترومن حق نداشدت، تفکراتی بکند که مورد رضدایت

 فقط در چارچوبهای تعریف شده، حق فکر کردن داریم.

عالیق ما دقیقا مانند  نچه که در این فیلم بود، کانالیزه شدده اسدت. ما حق نداریم به  نچه دوسدت داریم، عالقه داشدته باشیم. 
اند ز برای ما از پیش تعریف شده اند. تعدادی کانال طراحی کردهعالیق برای ما تعریف شدده هستند. حتی مسیرهای زندگی نی

هایی که دارد باید در  ن مسیر حرکت کند و اگر از  ن تخطی کند، عاَلم و  دم، سر او میریزند و او که هر کسی متناسب با ویژگی
 را سرزنش میکنند و به نوعی از حرکت در مسیر باز میدارند.

وم اسدت که ما را وسط  ن انداخته اند. یج عده در حال کف و هورا کشیدن هستند و به ما یج سره دنیای ما شدبیه یج اسدتادی
میگویندد : برو برو! .... ولی کجا بروم  اینجا کجاسددت  من چرا در  ن قرار گرفته ام  برای چه باید بروم  چرا من را تشددویق 

یق میکنید، خواهند گفت: نمیدانیم! این حال و روز تج تج میکنند  جالب اینکه اگر از خود تشددویق گران بپرسددیم چرا تشددو
مخاطبین ماسدت. بی هدفی و جو گیری! اول اینکه هدفی ندارند و دوم اینکه صرفا تحت تأثیر جو و فضا قرار گرفته اند و دارند 

 دوی  میگوید نمیدانم.دوند! میگویی کجا میمی

اتفاقی مصاحبه گرفته بود. سؤال این بود. هدف شما از زندگی چیست  قدر یج  قایی در یکی از پارکهای تهران، از صدد نفر، 
 مشترک همه پاسخها : بی هدفی بود!

یکی میگفت باید دوید دیگر! یکی میگفت همین طوری! یکی میگفت نمیدانم. یکی میگفت فکر نکرده ام و فرصددت فکر هم 
 ... ندارم. یکی میگفت حوصله فکر کردن به این چیزها را ندارم و

ها هم با هفت میلیارد نفر در این حال و روز هسددتند. میدوند و با سددرعت هم میدوند ولی به سددوی مرگ. حتی خود ما طلبه
صرف نظر از مقام شعار دادن و حرفهای عرفانی قشنگ زدن،  یا واقعا از این قاعده خارج شده ایم  مجتهد بشی که چی  مبلغ 

 میشود گذاشت.« که چی»ی بگی  خرش یج بشی که چی  درس بخونی که چی  هر چ

در طالبی که با  نها دوسدت هسدتم، تا به حال به عدد انگشدتان یج دست، طلبه ندیده ام که به این جواب رسیده باشد و  ن را 
 درک کرده باشدد. خدا میداند به عدد انگشدتان دست ندیده ام. از حرف زدنها و گوشه های کلما: کامال پیداست که در  بادی

کودکی به سدر میبرد، زمانی که پستانکی او را  رام میکند و نبودنش گریه او را در میوورد. نمره ای خوشحالش میکند و امتحانی 
 کل زندگی و افکارش را متأثر میکند.  فرینی از اعتدال خارجش میکند و توبیخی سبب نشان دادن حقیقت درونیش میشود.

 با تمام سرعت به ناکجا هستیم و همه خود را عاقل میپنداریم! ما در دنیایی هستیم که مشغول دویدن



العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر الطریق، ال یزیده سرعة السیر اال بعدا عن »با سدند صحیح در کافی چنین میخوانیم: 
 «الطریق

لحظه زحماتمان مصروف دورتر شدن بدویم، وقتی هدف را اشدتباه گرفته ایم، از مقصد دورتر میشویم. لحظه  رهر چه سدریعت
خواهد بود. برده داری نوین که میگفتم همین است. همه افراد را مشغول کنند به چیزهایی که میخواهند. همه مشغول شوند به 

 چریدن و حتی فکر نکنند که چرا باید چرید! حتی طلبه ها.

 حجاب مطابق فطر: را دوسددت ندارد. نیسددت! نوانمیدانم میدانید کجای بحث هسددتیم یا خیر  گفتیم مخاطب ما، نماز خ
چرا ! چون چیزهایی به او  موزش داده میشدود و سبج فکری به او داده شده و احساساتی به او القاء شده است که نمیگذارد او 
در خارج از  ن چارچوبها باشددد. گفتیم این همان برده داری نوین اسددت. ابزار برده داری نوین هم، عمدتا رسددانه ها هسددتند. 

 . اگر مخاطب ما عاشق غرب است، یکی از مناشئ اصلی اش، تربیت رسانه ایست.رسانه ها تورهای برده گیری هستند

ی هسددتند. ما باید بدویم دنبال  نچه که واقعا اگر یث پرداختیم که در برده داری نوین، عالیق واقعی نبحتا اینجا به  سددتند. جو 
 خودمان بودیم، چه بسا خواهان  ن نبودیم. عالیق ما کانالیزه شده هستند.

لیزه شده هستند. ما فقط  نچه را میدانیم که میخواهند. اگر  نها نخواهند، هیچ نخواهیم ناتنها عالیق، بلکه دانشهای ما نیز کا نه
 دانست! مثال عینکی که گفتم، کامال مثال گویایی است. بگذارید کمی اثباتی تر صحبت کنم.

 ار نفر.هز ۱۵۵تعداد کل شهدای جنگ تحمیلی چند نفر است  چیزی حدود 

 سپتامبر)برجهای دو قلو و هواپیماها(، کمتر از ده هزار نفر زخمی شدند! ۷۷در واقعه 

 هزار نفر کشته شدند. ۰۰۵در واقعه هیروشیما )بمباران اتمی این منطقه( : 

 اما  یا میدانستید:

 هزار نفر توسط یج بمباران هوایی کشته شدند  ۰۵۵در یج ناحیه  فریقایی 

میدانستید که در یج جنگ داخلی در  فریقا، حدود یج میلیون نفر انسان در جنگی که سالح عمده  نها داس و تبر  یا تا به حال 
 بود، کشته شدند 

مسلمان هست که از  نجا که پلیس  ۰۵میلیون نفر جمعیت دارد، حدود  ۲۰۵ یا میدانسدتید که در کشوری  فریقایی که حدود 
تعهدی نسبت به مسلمانان  ن منطقه ندارند و مسیحیان تندرو  ن منطقه، سر مسلمانان را با  ن کشور)که فرانسوی هستند( هیچ 

 تبر قطع میکنند و به وضع فاجعه باری میکشند 



 یا تا به حال از حمله های وحشتناکی که بر علیه شیعیان مظلوم مناطقی خاص در پاکستان و افغانستان صور: میگیرد، خبری 
 ه حال حتی اسم پاراچنار را شنیده اید داشته اید   یا تا ب

ید،  این خبرها کامال موثق هسدتند و حتی شدما با جسدتجویی مختصر در صفحا: اینترنتی میتوانید از برخی از  نها مطلع شو
 ولی براستی چرا معمول ما از  نها خبری نداریم 

پخش خبرهایی دیگر ناخوشنود هستند.  ری! همه  چون در دنیای رسانه ای زمان ما، میخواهند خبرهایی خاص منتشر شود و از
 مردم باید ببینند  نچه را که  نها میخواهند. 

 ری! شعار دهکده جهانی را دادند و گفتند که در عصر اطالعا: دنیا مانند دهکده ایست که همه از احوال هم خبر دارند! ولی 
اند که در عالم چه خبر اسددت! همه در این دهکده تخیلی واقعیت این اسددت که عالم را دهکده ای مجازی کردند تا کسددی ند

 زندگی کنند.

 گیردحتی مدیریت طرز فکر را نیز بر عهده مین نویبرده داری 

 مدیریت تنها در کنترل اطالعا: و عواطف نیست بلکه نوع مواد علمی معتبر و غیر معتبر نیز در حال مدیریت شدن است.

بر سر سفره نشسته بودم و طبق دستور اسالمی معتبر، مقدار کمی نمج بر روی قاشق ریختم گفتم: بگذارید مثالی بزنم. روزی 
 و خوردم.

 یکی از بستگان که روی سفره نشسته بود گفت: غذا نمج دارد! نمیخواهد نمج بریزید!

 گفتم: مستحب است که قبل از غذا و بعد از  ن مقدار کمی نمج بخوریم.

 اون مال وقتی باشد که در غذا نمج نمیریزند!گفت: خب غذا نمج دارد! شاید 

من که سریعا دو هزاری ام جا افتاد، فائده ای را مطرح کردم. گفتم که نمج خوردن قبل و بعد از غذا به نوعی سبب ضد عفونی 
 شدن مجاری میشود.

شتر نمج منجر به جاری شدن بی یکی از بسدتگان دیگر ما که در سدر سفره بود: فائده ای دیگر هم بیان کرد و گفت: قبل از غذا
بذاق دهان میشود)که خود  ب دهان، در هضم غذا کمج میکند( و اشتهاء را باز میکند و در انتهای غذا خوردن نیز، از  نجا که 

  ب دهان بازی است، از اسیدی شدن زیاد معده جلو گیری میکند.

  ن فامیلی که اعتراض کرده بودند، گفتند:  ها! حاال شد!

 شود و یج نکته بسیار مهم در دل  نهاست و  ن اینکه:ین گفتگوها در زندگی روزانه ما بارها و بارها تکرار میاز ا



 نچه در استداللهای مردم حاکم است، علم)به معنای امروزی  ن است( است و نه وحی و دین. اینکه پیغمبر چیزی گفته باشد 
 به علم جدید باشد.یا نگفته باشد تنها زمانی ارزش دارد که مستند 

این تفکر که درجا: مختلف  ن از علمای نو معتزلی شدیعه و سنی و دگراندیشان وجود دارد، به صور: عام در میان مردم کل 
های مختلف این تفکر را از ها به شکلهای مختلف و در قالبها هسدتند. رسانهدنیا شدایع اسدت. منشدأ اصدلی  ن هم رسدانه

 رده اند. کودکی، در ما نهادینه ک

هایی قابل قبول بوده اند که به نوعی به علم به معنای امروزی  ن مسددتند شددوند. ها تنها اسددتداللها و کارتوناز کودکی در فیلم
 اند.گرایی و خروج از عقل تلقی شدهبرخوردهای دینی همواره نوعی احساس

ها را به اهدافشان هایی است که  نله کننده برنامه ری! همین رسدانه جمهوری اسدالمی خودمان که به دسدت خود ساختیم و ر
 رساند.می

کارکردهای برده داری نوین تنها در زمینه دین نیسدت. حتی در سدیاسدت هم هست. یکی از معضال: اجتماعی مردم  مریکا، 
ستند و ت هنژاد پرسدتی بسدیار شددید  نهاسدت. مردم  مریکا به تصدریح خود متخصدصدین جامعه شناسشان، بسیار نژاد پرس

 مدتهاست که برای حل این مشکل، راهکارهای مختلفی پیش گرفته اند.

 تا به حال فکر کرده اید که چه طور شده است که در دو دوره قبلی ریاست جمهوری، یج سیاه پوست رأی  ورده است 

ن کالن  نها، این مسأله مشهود است این مسأله به قدری در میان  نها ریشه دوانده است که حتی در طبقه نخبگانی  نها و مسئولی
 و حتی بعضی از سیاستمداران  نها نسبت به اوباما واکنشهای خیلی زشتی به دلیل سیاه پوستی او نشان میدادند.

 
گاه مردم که :  شاید یکی از مؤثرترین امور در انتقال این معنا به ناخود 

 «پوست هم رئییس جمهور باشد رئیس جمهوری مقوله ای رنگ بردار نیست و میشود یج سیاه»



 فیلمهایی باشد که در طول سالیان متمادی تولید شد و در تمامی  نها رئیس جمهور  مریکا یج سیاه پوست بوده است!

 این یعنی بیاییم خرج کنیم و واقعیت را به گونه ای که میخواهیم در  ینده رقم بزنیم.

د. نده یعنی رویکرد منفعالنه نسبت به  ینده. یعنی من بدانم که چه خواهد شبرخی به فکر پیش بینی  ینده هسدتند. پیش بینی  ی
ولی برخی پا را از این فراتر میگذارند و به فکر  ینده نگاری هسددتند. یعنی ما باید  ینده را  ن طور که خود صددالح میدانیم رقم 

 بزنیم!  ن طور که میخواهیم.

 ینده نگاری فوق العاده  ن است. شاید شما هم اسم کارتونی که در  ن ترامپ را به یکی دیگر از هنرنمایی های برده داری نوین، 
عنوان رئیس جمهور  ینده  مریکا معرفی میکند شنیده باشید! شاید کلیپهایش را دیده باشید! شاید تصاویر بعینه مشابه  ن کارتون 

 دیده باشید! با واقعیتهایی که بسیار بعد از پخش  ن کارتون به تحقق پیوسته است

قبال سدر بسدته گفتم که نظام طبقه اشرافی گری در مقابل طبقه ضعفاء عمال در دنیای امروز در حال تحقق است و مثالهایی از 
تونی بلر و کتابی در مورد کاخ سدفید عرض کردم)در فایل وردی که به اشتراک گذاشته بودم(.  ری! برده داری نوین، ساختاری 

 مطابق میل و خواسته  نهاست.برای رقم زدن  ینده 

اینکه در جوامع ما، غرب پرسددتی را راه می اندازند، برای چیسددت  برای اینکه فردا مغزهای ما برای  نها کار کنند. برای اینکه 
فردا، حکومدت مدا را مطدابق میدل خویش تنظیم کنند. برای اینکه با شددهوا:، قدر: جوانان ما را از کار بیاندازند. جوانانمان 

شغول لذ: و شهو: شوند و برای  نها دردسری درست نکنند. جالب اینکه در حالی که دنیا را غرق در اینها میکنند، فرزندان م
خودشددان نه حق اسددتفاده از اینترنت دارند)مثل دخترهای اوباما که تنها هنگامی اجازه اسددتفاده از اینترنت داشددتند که پدر در 

و نه حق استفاده از شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و ... دارند و مثل فرزندان استیو  صدندلی در کنار ایشدان نشدسته باشد(
جابز)رئیس اپل بود و فو: شدد( حق استفاده از  ی پد ندارند و فرزندانشان در مدارسی با قوانین بسیار ویژه درس میخوانند که 

 ا بمانند.زمانی گرفتاریهای فساد کلی نشوند تا از علم و به دنبالش قدر: ج

طبیعی اسددت که در زمانی که سددایر نوجوانان در گیر و دار لذ: در دوران نوجوانی هسددتند و غرق این و  ن هسددتند، طبیعتا 
نوجوانان این افراد که در شددرایطی متفاو: زندگی میکنند، به جای اینکه انرژی فوق العاده نوجوانی را در مسددیر شددهو: خرج 

 و امثال  ن خرج میکنند و به تبع در حالت عادی اینها رؤسای جامعه بعدی خواهند بود.کنند، در مسیر علم و مدیریت 

شبیه شاهنشاهان که فرزندشان شاه بودن را به ارث میبرد، این افراد نیز کاری میکنند که فرزندانشان رؤسای جامعه بعدی باشند، 
 البته به سبکی متفاو:!

یین کنید که چه کسانی رئیس و چه کسانی زیر دست باشند، صنعت سرگرمی است. مهمترین ابزار برده داری نوین که شدما تع
 ان را غرق در هزار و یج چیز کرد و نگذاشت که  نها از ظرفیتهای وجودی خویش استفاده کنند.چیزی که با  ن بتوان نوجوان



کردن پسران و مردان به خود است. زن یکی از ارکان صدنعت سرگرمی زن است. اگر زن برهنه باشد، بهترین ابزار برای مشغول 
جاذبه های زیادی دارد که هم در صدنعت سدرگرمی و هم در تبلیغا: کاال به شد: مورد استفاده قرار میگیرد. زن بهترین ابزار 

 برای برده گیری نوجوانان و جوانان است.

 زن در اسالم
رف اسدالم را بفهمیم. اسدالم خیلی زیبا حرف زده است. حال که این مقدما: را از منظر گذراندیم نوبت به این میرسدد که ح

 اسالم میگوید ای زن! ارزش تو بیش از یج ابزار برای مشغول کردن این و  ن به توست.

در همین اخباری که در باال نقل کردم، زنان زیادی را میبینید که در تظاهرا: شددرکت کرده اند و باالی دسددت خود شددعارهایی 
زندگی  نها مصددداق شددهوترانی مردان اسددت اعتراض میکنند. در خبری که در اعتراض زنان کشددور کره به دارند که از اینکه 

 «زندگی ما، فیلم پورن شما مردان نیست»دوربینهای مخفی مردان در دستشوییهاست، شعارهایی میبینیم که گفته اند: 

چه چیزی سبب شده است که مردان این قدر به باید پرسدید که چه چیزی سدبب شدده است که مردان این قدر جسور شوند ! 
دنبال این چیزها باشدند ! اآلن شاید در کشور ما، به ندر: مردی را بشود پیدا کرد که از دیدن قضای حاجت یج زن، خوشش 

ندش و نفر: دارند! در حاال: دیگر، خب بحث دیگری است. غریزه خوشش میوید. ول ی در حالت بیاید! معموال احسداس چ 
 چنین مسأله ای نیست. ویی و قضای حاجتدستش

ولی مرد وقتی چشددمش  زاد باشددد و هر چه را ببیند، این غریزه فطری از کنترل خارج میشددود و روز به روز بیشددتر میخواهد و 
 چیزی نمیتواند  ن را اشباع کند. 

شکم خود دوربین مخفی وصل جایی میخواندم که یج زن در یج کشدور از این کشدورهایی که محدودیت پوشش ندارند، به 
نفر گذشته بود، بر اساس دوربین دیده  55کرده بود و لباسدی پوشدیده بود که شدکم او پوشیده نبود. در مسیری که از نزدیج به 

بودند که به جز یکی دو نفر همه به  ن قسدمت زن نگاه نامناسدب و خیره داشدتند. این یعنی در کشوری که کال این چیزها  زاد 
این غریزه مرد با این مسائل فروکش نمیکند. این غریزه شبیه  ب دریاست که اگر در بستر مناسب خود ارضا نشود،  اسدت هم،

 دقیقا مانند  ب دریا که فرد تشنه را تشنه تر میکند، چنین خواهد شد.

 اسالم میگوید ای انسان! ای زن! شأن تو برهنگی نیست. 

  می دا  شده است.امروزه بحث حجاب اجباری و قانون حجاب ک

میخواهم چند جمله در مورد اوال پشدت صدحنه این بحث بگویم و بعد هم برخی از شدبها: و سددؤاال: اطراف این مسأله را 
 بررسی کنم.



 پشت صحنه این بحث بر اساس توضیحا: باال باید روشن شده باشد.

 اسالم به قرائت صحیح، بزرگترین دشمن برده داری نوین است.  
ها سداخته شود. بابایی در دل جوانان و نوجوانان می اندازد و زمینه ای برای ایشدان ایجاد میکند که از  نها چمران اسدالم نوری

هایی هایی سداخته شدود که در اوج شدهو: جوانی پیشدنهاد استاد زن خودشان را برای خوشگذرانی جنسی، رد کنند. حججی
ت سر   نها از تنشان  ن هم توسط داعش کثیف ریخته شود، ذره ای ترس و بسازد که در لحظه ای که به خاطر ارزشهایشان بناس

 دلهره در چهره نداشته باشند و با  رامش تمام، بر ارزشهای خود بایستد.

چنین موجوداتی مهدار نداشدددنی هسددتندد. چنین موجوداتی نظم جهدانی را به هم خواهند ریخت. چنین موجوداتی نخواهند 
ردم ظلم کنند و خودشان حکمران جهان باشند. چنین موجوداتی را نمیشود مشغول زن و سرگرمی گذاشت یج عده قلدر، به م

 کرد.

زنی که اسدوه او زهرای اطهر است، قابل کنترل نیست. او فرزندانی خواهد ساخت که فدائیان حق و حقیقت باشند. چنین زنی 
 به تنهایی میتواند چندین چمران بسازد.

 نین مسأله ای مقابله کرد.طبیعی است که باید با چ

به قول رابر: مرداک، راه از بین بردن اینها، از بین بردن اینها، از بین بردن خانواده اسددت. و محور خانواده مادر اسددت. اگر ما 
یم. ادختر ایرانی را نابود کنیم، کثیف کنیم. دیگر مسلمانان چیزی نخواهند داشت. چون دیگر موتور تولید چمران را نابود کرده 

 چه طور میتوان خانواده را نابود کرد 

کافیسدت زنان برهنه را در خیابانها روانه کنید. نوجوانان فریفته خواهند شدد و به جای اینکه از اسدتعدادهایشدان استفاده کنند، 
 مشغول این و  ن خواهند شد.

هند کرد. نیازهای جنسددی خود را در قالبی کم خانواده هم از هم خواهد پاشددید. مردان مجرد انگیزه ای برای ازدواج پیدا نخوا
هزینه تر از خانواده بر طرف خواهند کرد. مردان متأهل هم که این زنان  رایش کرده را ببینند، دلشددان فریفته  نها خواهد شددد. 

 و چند درصد فعلی خواهد رسید. ۱۵عالقه شان به همسر کاهش خواهد یافت و به مرور  مار طالق به افتضاح 

ول  ن مرد خبیث اسرائیلی: تجربه موفق ما در اسپانیا)که سالها از مراکز علمی مهم مسلمانان بود و  ن زمان به  نجا  ندلس به ق
 گفته میشد( سبب شد که این تجربه را در کشورهای دیگر پیاده کنیم. ما مسلمانان را از  ندلس با زن و شراب اخراج کردیم!

 زن و شراب اسلحه  خوند ُکش است.و به قول  ن خبیث دیگر یهودی: 



لذا توصیه اولی بر این است که ابتدا وارد بحث حجاب اجباری نشویم. داستان و اصل بحث چیز دیگری است. متعلق به اآلن 
هم نیست. این انگلیسیهای خبیث از زمان رضاخان داشتند  ن را اجرا میکردند. هر زمان هر قدر توانستند اجرا کردند. اآلن هم 

 ج بخش دیگر  ن در حال اجراست.ی

 نابود کردن خانواده! مسأله این است!
اصددل داسددتان این اسددت. نابود کردن خانواده! امروز از حجاب اجباری بحث میکنند. فردا از شددراب اجباری! پس فردا از هم 

را در کلیسا میخوانند! در  جنس بازی! دقیقا مسیری که در خود غرب پیش بردند. در خود غرب امروز گاهی عقد همجنسابازان
 ابتدای نوشته شواهدی از بدبختی وضع خانواده در غرب بیان کردم.

ز و ایده اصددلی  نها هم این بود که خانواده هزینه زیادی بر دوش کشددور میگذارد و مانع از سددود حداکثری اربابان برده داری  ت 
را بخورند، پول کمتر و برده کمتری نصیب این اربابان میشود. لذا چه نوین میشود. وقتی مرد کار کند و زن و فرزند نتیجه مزد او 

 بهتر که اینها جدای از هم زندگی کنند و با هزینه حداقلی کاواره ها اداره شوند و در عوض  نها پول بیشتری به جیب بزنند!

برای نابود کردن جامعه متعالی و  دهنابود کردن خانوا نون حجاب اینجاست:قسدمت کوه یخ  پنهان  داستان  حجاب اجباری و قا
 مبارزه با دین! .رو به رشد

گاهی برخی نا مطلع میگویند مشددکل اصددلی ما حجاب نیسددت! این همه مشددکل داریم. بی کاری جوانان مشددکل ماسددت. 
 اختالس مشکل ماست. زن بی سر پرستی مشکل ماست که به دلیل نداشتن سرپرست و مال، ناچارا تن به فساد میدهد. 

نه خیر! مشدکل ما دقیقا مسدأله حجاب است. مسأله حجاب از مشکال: درجه اول ماست. از  ن ارکانی هست که اگر خراب 
 شود، مستقیما خانواده را نابود میکند. جوان ما را نابود میکند. 

ر ای جنسی مردان دفکر کردید این خانم بر سر پرست چرا بی سرپرست است  چرا تا به حال ازدواج نکرده است  چون نیازه
کف خیابان برطرف میشدود و اال چرا یج زن بی شدوهر باشد  چرا شوهر قبلی او، او را طالق داده است  واضح است! شوهر 
قبلی او زنهای  رایش کرده اینجا و  نجا را دید و دیگر زن خودش برایش جذابیتی نداشت! در نتیجه  رام  رام دعواها شروع شد و 

ق رسید! یا شاید شوهرش به دلیل ازدواج دیر هنگام و دیدن زنهای مختلف در کف خیابان در دوران نوجوانی  خر سر کار به طال
گرفتار خودارضدایی شددید شدده بود و ارام  رام زود ارضا شده بود و بعد از ازدواج دچار سردی شده بود و نمیتوانست نیازهای 

 برد و نه زن را ارضا میکرد.جنسی زن را بر طرف کند. نه خودش از زندگی لذ: می

چرا جوان بیکار اسدت  بنده که سالهاست کار تبلیغی دانشجویی میکنم شدیدا بر این عقیده هستم که تا به حال حتی یج نفر 
انسان با عرضه بی کار ندیده ام! شاید مدرک عالی داشته باشد ولی واقعا عرضه ندارد. یج سر به خوابگاههای دانشجویی بزنید 



د جوانان ما صبح را چه طور به شب میرسانند! میگویند: خدا پدر و مادر لبتاب و گوشی را بیامرزد! عمده روزشان به دیدن ببینی
 فیلم و این ور و  ن ور رفتن در شبکه های اجتماعی میگذرد.

بی کار  ست کهطبیعی اسدت که چنین دانشدجویی به جایی نمیرسد. طبیعی است که بعدا کار خوبی نخواهد داشت. طبیعی ا
 شود! 

حتی درسدخوانتر ها هم چنین هسدتند. چه قدر مهارتهای الزم برای موفقیت شغلی را یاد گرفته اند  چه قدر مدیریت نیرو بلد 
 هستند  چه قدر بازاریابی بلد هستند  چه قدر خالق هستند 

 شغول هزار و یج چیز است که نباید باشد.بخش زیادی از ناتوانی  نها در این امور به همین نکته بر میگردد که ذهنشان م

بله حجاب مسدأله اولویت دار جامعه ماسدت. ما هیچ وقت نمیخواهیم مسدیری که خود غرب امروز به اشتباه بودن  ن رسیده 
 است و مشغول دست و پنجه با معضال:  ن است برویم.

بوبتر از خانواده نیسددت. خانواده کارخانه انسددان سددازی چرا خانواده را نابود کنیم  در روایا: داریم که نهادی نزد خداوند مح
 است. کارخانه چمران سازی است.

بدیهی اسددت که اگر حجاب اجباری در شددرایط کنونی کنار برود، ما هم تافته جدابافته ای از ترکیه و امثال  نها نیسددتیم. ترکیه 
 ن این شد که میبینید. بیشترین درصد مسلمان نشین جهان را نسبت به جمعیتش داشت ولی وضع  

نتیجه برداشتن قانون حجاب برهنگی افراطی است که غرب به  ن رسیده است و به دنبال  ن تمام اتفاقا: بدی که گفته شد رخ 
 خواهد داد.

لذا بحث حجاب اجباری بیش از اینکه یج بحث شرعی باشد، یج بحث عقلی است که افرادی که سازو کار برده داری و نظم 
به وضوح اهداف  ن و ضرور:  ن را درک میکنند. یعنی حتی اگر اعتقادی به دین نداشته باشیم و جهانی نوین را درک کرده اند، 

اید نوادگان اربابان برده داری نوین، رشد کنند، طبیعتا ب هم، اگر بخواهیم جامعه و نلق باشیصرفا یج پراگماتیسم)عملگرای( مط
 صنعت سرگرمی و مهمترین ابزار  ن را که زن باشد، در جامعه کنترل کنیم.

 بلکه مسأله اصلی حجاب نیست! مسأله اصلی خود دین است...

 سؤاالتی که پاسخ باید داده شود... 
وتوجبوانوابومشکلواصلکود نواپ .وامبوح فهاو هانبواپ .واپن اتژبواوهو خوملگو  



البنبو ا  وح فهاو اواموشدل و و   پکوا دو لکوالچو ق و بو اا وح فومنم ازونشو...واصلوداپنانوچلزود گ بو

واپ .

بودن  ت. بی روسریدر کشور ما  رایش زنان به مراتب بیشتر از کشورهای غربی است. علت این مسأله حجاب اجباری اسمثال میگویند: 
 بدون  رایش به مراتب محرکیت کمتری نسبت به یج شال و کلی  رایش دارد. 

اما جواب اینکه ما در تحلیل هر پدیده اجتماعی باید علتهای  ن را با روش علمی و دقیق کشدف کنیم. چه کسی گفته است که 
مسلمان حجاب اجباری بود و هیچگاه  رایش هم  حجاب اجباری در جامعه سدبب این  رایشها شده است. قرنها در کشورهای

و بعد به دنبال  01تا  76نبود. حتی بعد انقالب حجاب اجباری شد ولی تا دهه هشتاد خبری از این  رایشها نبود. چه شد که از 
  ن، این همه این امور رواج پیدا کرد 

  ن نبود با  نکه  نجا هم حجاب اجباری بود اگر علت  ن حجاب اجباری بود پس در این قرنهای متمادی چرا خبری از 

به بعد اوال اینترنت  رام ارام وسعت گرفت. ثانیا دولت وقت، به شد: برنامه های پشت صحنه  76علتش واضح است. از سال 
قتی وای برای ترویج فرهنگ غربی در کشددور پیاده کرد. ثالثا به شددد: ماهواره رواج پیدا کرد. در فیلمهایی که پخش میشددد، 

جوانان ما  نها را نه بلکه بزک کرده  نها را میدیدند ، فیلمهایی را میدیدند که با این هدف سدداخته شددده بود که جوانان ما را اغوا 
کند، و از سدویی ضعف جریان ترویج دهنده برنامه های حق خصوصا در تأثیرگذاری بر دختران، همه اینها دست به دست هم 

 وجوان و دختران ما را عوض کند و  رام ارام چهره  نها عوض شود.داد که  ن جریان ذائقه ن

فعش بود. بود که این برهنگی به ن دقیقا اتفاقی که در خود غرب افتاد. برهنگی رواج یافته در غرب سداخته تبلیغ وسدیع جریانی
 همان جریان در سالهای متعدد مشابه همین مسأله را درکشورهای دیگر هم پیاده کرد.

هم که  رام  رام شدبکه های اجتماعی و خصوصا فیس بوک و بعد هم اینستای نجس، رواج حداکثری پیدا  07سدالهای  بعد از
 کرد که دوباره موجی شدید و به مراتب بدتر در فضای فرهنگی دختران ایرانی به راه انداخت.

 لذا چه کسی گفته است که  رایش کردنها به خاطر حجاب اجباری است. 

یلمهایی هم که از غربیها در جهان پخش میشدود حکایتگر واقعیت غرب نیسدت بلکه کامال سدداخته شده است که متأسدفانه ف
فرهنگهای مد نظر  نها را در این کشدورها رواج دهد. هیچگاه زندگی غربی به ابتذالی که در فیلمها نشددان میدهند، نیست ولی 

لکه فاضالب فرهنگ غربی را میخواهند! لذا دیتا بیس های علمی خود  نها برای کشورهای ما خود فرهنگ غربی را نمیخواهند ب
 را با یوزر و پسورد، میبندند ولی یوتیوب و اینستا را در اختیار ما قرار میدهند!



 در زمدان پیغمبر و حضددر: امیر، هر چند حجاب حکم الزامی بود ولی قانون جامعه نبود و افراد اگر خالف  ن را میکردند، مورد برخود
 قانونی قرار نمیگرفتند.

در پاسدخ به این مسدأله از چند جهت باید مطالبی را بیان کنیم. یکی اصل ادعاست که تصور شده است که در جامعه اسالمی 
زمان پیغمبر و حضددر: امیر عدم رعایت حجاب مورد برخورد قانونی قرار نمیگرفته اسددت. دوم بحث دیگری اسددت که قبال 

ال اگر در زمان پیغمبر چنین چیزی نبوده اسدت، یقینا اقتضاءا: زمان حاضر خالف  ن است و اگر مطرح کردیم. بر فرض مح
 پیغمبر در این زمان باشد، یقینا حجاب را اجباری میکند.

ابتدا قسمت دوم را توضیح میدهم. ببینید در خود غرب و خود مسیحیت که حجاب به شکل اسالمی  ن رواج نداشت، پوشش 
 وجود داشت. اما تبلیغا: عصر اخیر ورق را برگرداند. 25ا نیمه اول قرن بسیار کاملی ت

در جامعه عربی هم وضدعیت فرق چندانی نداشت. یعنی اوج بی حجابی زنان  ن جامعه این بود که موهایشان دیده شود. البته 
افراد را ملزم میکرد که بیرون از منزل بر  شرایط جغرافیایی جزیره العرب این را هم چندان اجازه نمیداد زیرا بادها و گرمای شدید

 روی سر خود چیزی بیاندازند.

لذا اوج بی حجابی  ن زمان چنین بود. البته در کنار خانه خدا برهنگی برای طواف رواج داشت ولی این مربوط به قبل از پیغمبر 
 برای مسلمانان قابل پذیرش بود و حتی یج نقل بود و بعد از پیغمبر و فتح مکه به هیچ وجه چنین پدیده ای نه دیده میشدد و نه

 تاریخی نداریم که در این زمان کسی جرأ: کرده باشد که چنین بکند.

لدذا  ن زمدان بدا زمان ما خیلی فرق دارد. ما به علم قطعی میدانیم که برداشددتن قانون حجاب اجباری در این جامعه به معنای 
حتی قبل از حجاب اسالم معموال چنین وضعی نداشته است چه برسد به بعد  برهنگی افراطی است در حالی که جامعه عربی

 از اسالم. 

 امعه پیغمبر و حضر: امیر باید تذکر داد اینکه:جاما در مورد  نچه که در مورد 

ایت اجماال اهل کتاب ملزم به پوشددش سددر نبودند. در موارد قرارداد ذمه چنین چیزی نقل نشددده اسددت که اهل ذمه ملزم به رع
حجاب بوده باشند ولی باید این نکته را تذکر داد که خود ایشان هم پوشش چندان نامناسبی نداشتند که نیاز به تذکر ویژه باشد. 
باالتر اینکه هر چند زنان اهل ذمه ملزم به رعایت حجاب نبودند ولی زنان مسلمان امر شده بودند که خود را نزد زنان اهل ذمه، 

سدوره نور که در مورد موارد عدم لزوم حجاب اسددت به همین معناست که زنان  19تعبیر نسداءهن  در  یه  با حجاب نگه دارند!
مسدلمان صدرفا میتوانند جلوی زنان مسلمان)زنان خودشان یعنی زنان مسلمان( حجاب حداکثری را نداشته باشند ولی جلوی 

 زنان اهل کتاب نباید حجاب بردارند.



نین بیان شده است که زنان اهل ذمه اگر زینتهای زنان مسلمان را ببینند برای شوهرانشان تعریف در روایا: حکمت این حکم چ
 میکنند و این سبب میشود که امنیت زنان مسلمان کم شود.

اما اینکه زنان مسدلمان نیز از نظر قانونی ملزم به رعایت حجاب نبودند، چندان روشدن نیسدت. مثال ما در سددیره حضر: امیر 
که اگر میدیدند مردی چشدم چرانی میکنند، به او تو گوشدی میزدند! چندین مورد این مسأله نقل شده است. حتی یج از داریم 

نقلهای  ن مربوط به زمان حکومت خلیفه دوم اسددت که حضددر: امیر در  ن زمان حتی حاکم هم نبودند ولی برخورد قاطعانه 
چشددم چرانی میکنند، ادب کرده کردند و چندین مورد افرادی را که میکردند! مواردی هم هسددت که در کوفه حضددر: چنین می

 اند!

 به صور: کلی قاعده این است که احکامی که در قر ن ذکر شده است مثل خود حجاب، مورد پیگیری قانونی بوده است.

اصددوال خود امر به معروف و نهی از منکر یج وظیفه فردی و اجتماعی اسددت که قطعا واجبا: قر نی از مصددادیق اتم معروف 
هسدتند و تج تج افراد جامعه ملزم هسدتند که نسبت به  ن حساس باشند چه برسد به حکومت. لذا میبینیم که در مورد مسأله 

م خالفت اعمال زور میکنند. اقل وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ای مثدل چشددم چرانی حضددر: امیر حتی در زمان عد
 است و این واجب قر نی همانطور که به مردم واجب است به طریق اولی به حکومت واجب است. 

ما حتی در روایا: داریم که اگر مسددلمانان در نماز جماعت شددرکت نمیکردند)که قطعا واجب قر نی نیسددت( مورد عتاب و 
 نبی اکرم قرار گرفته اند.برخورد 

 یا شدما میتوانید تصدور کنید که حضر: امیر که تحمل چشم چرانی را نداشته اند، ببینند یج زن مسلمان راست راست کشف 
 حجاب میکند و سبب شود که دهها جوان به سوی او نظاره گر شوند و ساکت شوند 

ری که خود را زیادی خوش تیپ کرده بود و در مسجد ایستاده بود حتی ما در برخی از نقلها داریم که حضر: امیر نسبت به پس
 9تا دختران را فریفته خود کند، برخورد قانونی کردند.

 چرا باید به خاطر عدم انحراف مردان، زنان حجاب داشته باشند! بهتر نیست که مردان خودشان را کنترل کنند تا خانمها راحتتر باشند !
واجب اسدت و هر دو مورد برخورد قانونی است. در مطلب قبلی مواردی را ذکر کردیم که حضر:  اول اینکه در اسدالم هر دو

 امیر با جوانان چشم چران چه برخوردی کردند.

                                           
أَ ِکوعَبْ ِواللَّبِوعَنْوأَ ِکوالْاَوْزَاءِوعَنِووبُواللَّبُوقَالَوحَ َّثَدَاومُحَمَّ ُو ْنُو َحْلَىوعَنْومُحَمَّ ِو ْنِوأَحْمَ َوقَالَوحَ َّثَدِکوأَ ُووجَعْفَ ٍوأَحْمَ ُو ْنُأَ ِکو َحِمَ:و202،وص2عللوالش ائع،وجو1

لِواِ ِو َپُونْوآ َائِبِوعَنْوعَلِکٍّوعوأَنَّبُو َأَىو َجُلًاو ِبِوتَأْنِلثٌوفِکومَسْاِ ِو َپُولِواللَّبِوصوفَقَالَولَبُوا ْ ُجْومِنْومَسْالْحُسَلْنِو ْنِوعُلْوَانَوعَنْوعَمْ ِ و ْنِو َالِ ٍوعَنْوزَ ْ ِو ْنِوعَلِکٍّوعَ

 بو»نبوتعبل والبونَشَبِّهِلنَومِنَوال ِّجَالِو ِالدِّسَاءِو َوالْمُنَشَبِّهَاتِومِنَوالدِّسَاءِو ِال ِّجَالِ.اللَّبِو َاومَنْولَعَدَبُو َپُولُواللَّبِوثُمَّوقَالَوعَلِکٌّوعوپَمِعْ ُو َپُولَواللَّبِوصو َقُولُولَعَنَواللَّبُوالْمُ

  اا اومدظو وقلافبوزنانبو بو ودودادنواپ وابو اواد لاتو االود ومننوآ  د م.والبنبومعانکود گ بوامو  ابوآنوگفنبوش هواپ .«وتأنلث



اینکه در جامعه ما نظارتی بر مردان نیسدت و نظار: گشت ارشاد بر خصوص زنان است اشتباه است. مرد هم اگر فتنه انگیزی 
 زنانه درست کند، باید مورد برخورد قرار بگیرد.کند یا برای خود قیافه 

اما اینکه حجاب زنان به خاطر عدم انحراف مردان باشددد، حرف غلطی اسددت. بله البته یکی از کارکردهای حجاب بانوان این 
 است که مردها کمتر منحرف شوند.

 اما باید توجه داشت که سود حجاب بیش از اینکه به مردان برسد به زنان میرسد.

 
 خانمهای ازدواج کرده این را خیلی خوب میفهمند. افسوس که ازدواج نکرده ها این را کم میفهمند! صد و هزار افسوس!

 خانمهای ازدواج کرده دوست ندارند و شدیدا از اینکه شوهرشان زیباییهای زنی دیگر را ببیند متنفر هستند. 



از اعضای این کانال که به گفته خودش خانم بد حجابی بود، پیامی  روانشدناسی خانواده عضو بودم و یکیمدتی در یج کانال 
برای ادمین کانال ارسدال کرده بود که برایم بسدیار جالب بود. بعد از ارسدال این پیام توسط ایشان تا چند هفته خانمهای عضو 

 کانال برای ادمین پیامهایی در تأیید این خانم ارسال میکردند.

 دقت کنید: به این پیام تکان دهنده

 ��#ارسالی_از_یج_خانوم_بی_حجاب 

 #تجربه  ️✳

 #قابل_تامل

ساله متاهلم. متاسفانه هنوزم حجاب درست و حسابی  5ام به کسدی اسیب بزنه. حاال من تو مجردی فکر نمیکردم بی حجابی
 ندارم!

 تپل و کمی قد کوتاهه.یه چیزایی ازارم میده. من سبزه، الغر و بلند قدم. فامیل شوهرم پر از زنای  سفید، 

یل ازدواج انقد شدوهرم قربون و صدقه تیپم میرفت که رو ابرا بودم و زیباترین زن دنیا اما حاال هر شب با گریه میخوابم. اوا ✅
 وقتی قراره زنای فامیل رو ببینم استرس میگیرم فج میکننییین چرا !!!!

ز پشددت روسددری معلومه. من چند ماه پیش بخاطر یه جراحی یم  موهای بلندی دارن که اجار و داداش زن خواهر، چون ❌
 مجبور شدم موهامو که شوهرم دوست داشت، کوتاه کنم. اونا نمیدونن با این موهای بافته و بلند گلوی منو دار میزنن!

ی خواهر شددوهری دارم که قبال درسددت لباس نمیپوشددید. حاال همش به من میگه ببخش جلو شددوهر: سددینه م معلوم بود. م
 رقصیدم و ناز میکردم! 

 من خودمم چنین کارایی کردم. به نظرم این چوب خداست که وضع روحیم اینجوریه.

من با پوشدیدن لباس تنگ خواهرشدوهرا و جاریمو اذیت کردم. منم با دسدتای کشیده و ناخنای بلند الک زده روح اونا رو  ��
 ا رو بهشون نداده. خراش دادم. شایدم مث من گریه کردن که چرا خدا این چیز

خیلی از خصوصیا: ظاهری ما ممکنه از نظر خودمون زیبایی نباشه اما واسه کسی که نمیتونه بهش دست پیدا کنه، زیبایی  ��
 دست نیافتنی به حساب بیاد.

 مث رنگ چشم، رنگ پوست، اندام یا...



 

دش. ما زنیم. دوسددت داریم یه نفر عاشددقانه من به شددوهرم اعتماد کامل دارم. نه بخاطر زیبایی خودم. بخاطر شددخصددیت خو
 دوستمون داشته باشه.

تنوع در زیبایی ظاهری انسدان ها بسدیار زیاده. خدا همه رو یکجا به کسدی نداده. ممکنه من سددیاه باشم و به عینه دیدم  ️❄
 مردی که زن سفید و زیبا داره و میگه زن فقط سبزه!

 زن خوشتیپ دارن و زن تپلی دوست داشتن! )داداش خودم( ممکنه من چاق باشم اما هستن مردایی که ��

 ممکنه من موهای سیاه وز داشته باشم اما کی تضمین میکنه که مردای اطراف موی وز دوست ندارن ! ��

 دوستان! من یه بیحجابم که تو زندگی دیگران اسیب وارد کردم و االن دارم چوبشو میخورم. �

جون بقیه زنای فامیل . نذاریم صدای زیبای ما بغض بشه تو گلوی خواهرمون. نذاریم ناخنای  نذاریم ظاهر ما اتیش بشه به ��
 خوشگلمون روح زن داداشمونو خراش بده. 

نذاریم چشدم سیاه و مژه بلندمون تیر بشه تو قلب دختر عمومون. نذاریم چشای ابیمون دریای غمی بشه که دوستمون رو غرق 
 ️❄کرده. 

@Ravanshenac 💕و

این واقعیتی اسددت که زنان خوب میفهمند. حتی زنان غربی هم خوب میفهمند. یج دوسددت داشددتم که تا دلتان بخواهد دنبال 
کلیپ دیده باشم که موضوع  ن این بوده که در یج کشور  9555مسدتندهای متنوع بود. ایشان تعریف میکرد من شاید بیش از 

زنی با پوشش نامناسب به سوی مرد میوید و جلوه گری میکند و همسر  خارجی یج مردی با همسدرش در پارک نشسته است و
  ن مرد،  ن زن جلوه گر را مورد ضرب و شتم قرار میدهد!

این واقعیتی اسدت که زنان ازدواج کرده خوب میفهمند ولی افسوس که تا ازدواج نکنند و احساسا:  ن ایام را نفهمند، نمیشود 
 با  نها حرف زد.

غیر: هست که جیب و غریب باالخره هست! مردان دوست دارند که زنشان برای خودشان باشد. هر چند مرد بیالبته انسان ع
برای زنش دوسدت پسر پیدا میکند. انسانهای منحط و نابود باالخره پیدا میشود ولی با این ادبیا: میتوان خیلی از زنان که هنوز 

 فطرتشان تا حدی باقیست، مورد تخاطب قرار داد.



لذا ای خانمی که برای راحتی خود: جلوه گری میکنی و با  رایش به بیرون از منزل میویی. دست باالی دست بسیار است. مرد  
 تو هم روزی زنی را خواهد دید که او را با تو مقایسه خواهد کرد و زندگی را بر تو تیره خواهد کرد.

این مسأله که خانمها پوشش کمتری داشته باشند فکر کرد ولی واقعیت بله اگر همه مردان مؤمنان کامل بودند، شاید میشد روی 
 جامعه این نیست.

لذا اسدالم دو طرفی مسأله را مدیریت کرده است. مردها نگاه نکنند. اگر دیدید مردی نگاه کرد باید نهی از منکر کنید. زنها هم 
 ایجاد نکند.پوششی داشته باشند که برای خواهران دیگرشان و زندگی  نها مشکلی 

خود کسددانی که طرفدار دموکراسددی و رأیگیری و این چیزها هسددتند و در یج کلمه تفکر لیبرالی دارند، تصددریح میکنند که 
  زادیهای اجتماعی تنها تا جایی است که افراد برای یکدیگر مزاحمت ایجاد نکنند.

 خت را خراب کنید سؤال ما این است که چه مزاحمتی باالتر از اینکه زندگی یج زوج خوشب

 این بحث را با یج شعر که در حضور رهبری امسال خوانده شد خاتمه میدهم:

 در کنار خطوط سیم پیام

 خارج از ده دو کاج روییدند

 سالیان دراز رهگذران

 دیدند ن دو را چون دو دوست می

 * 

 ها نه تنها دوستبله  ن کاج

 بلکه یج زوج باوفا بودند

 با عشقکاج و کاجه کنار هم 

 غرق خوشبختی و صفا بودند

 * 

 زد و یج روز در ده مذکور

 چیزکی باکالس  وردند



 تیپیشگامان صنعت  ی

 +(ADSLای دی اس ال پالس   وردند )

 * 

 کاج با اتصال اینترنت

 گشت  نالین و با کمی تردید

 سرچ کرد و ز سایت جنگل شاپ

 یج عدد گوشی ردیف خرید

 * 

 کاج ما شد رها در اینترنت

 سر راهش ندید چاهی را

 کرد هر که را می دیدالیج می

 فالو می کرد هر گیاهی را

 * 

 خربزه، هندوانه، گوجه، کدو

 موز و گیالس و انبه و کیوی

 یا که گل های سرخ و زرد هلند

 های هرز بولیوییا علف

 * 

 کاج بی جنبه که شعور نداشت

 در گروه مزخرفی اد شد

 بعد هم رفته رفته پی در پی



 عضو کانال های بد بد شد

 * 

 بعد کم کم دلش هوایی شد

 کاجه از چشم و چار او افتاد

 دم به دم هی بهانه می  ورد

 دائم از کاجه می گرفت ایراد

 * 

 تو چرا نیستی شبیه هلو

 یا شبیه انار  ن سر با 

 عوض سار و قمری و بلبل

 شده ای منزل دویست کال 

 * 

 برگ هایت چقدر سوزنی است

ل ترک خوردهپوستت   چون گ 

 میوه هایت چه خشج و مخروطی ست

 شاخه هایت دراز و پژمرده

 * 

 کاج که ول کن قضیه نبود

 کاجه را کرده بود بیچاره

 کاجه هم زد به سیم  خر و کرد

 سیم های پیام را پاره



 * 

 مرکز ارتباط دید  ن روز

 انتقال پیام ممکن نیست

 ده مدیر  مد و دو تکنسین

 کار از چیستتا ببیند عیب 

 * 

 داده شد یج گزارش مبسوط

 در دو مصرع خالصه اش این است

 که سواد رسانه ای دو کاج

 طبق  مار سطح پایین است

 * 

 جلسا: عدیده شد تشکیل

 ارگان 92با حضور 

 همه در قالب سمیناهار

 در قم و یزد و ساوه و گرگان

 * 

 موشکافانه بررسی شد و شد

 تیمهای تخصصی ایجاد

 د راهکاری راتا بیابن

 جهت ارتقاء سطح سواد

 * 



 در نهایت نهاد مربوطه

 با تمام توان نمود اقدام

 برد باال به جای سطح سواد

 ارتفاع خطوط سیم پیام

 چکیده: 
های پیرامون  ن، با هدف حاکم کردن برده داری نوین و خالصه و جمع بندی مطلب این شد که اصل مسأله حجاب و صحبت

ه ها نابود کردن خانواده کتواناییهای قشر جوان بر علیه استکبار جهانی است. همچنین هدف اصلی این برنامهغیر فعال کردن 
باشد. در این مسائل هیچ وقت به ظاهر حرفها توجه مهمترین سرباز سازی جهان اسالم بر علیه استکبار جهانی است، می

 ترویج برهنگی است تا به اهداف ذکر شده برسند.نکنید. دغدغه اصلی حجاب اجباری و امثال  ن نیست. هدف 

 اللهم صل علی محمد و  ل محمد-سبحان ربج رب العزة عما یصفون و سالم علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین


