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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 

 در اجتمـاع شـروع      بحث را در زمينة تبليغات و در نتيجه دستگاه هاي اطالعاتي و وظايف اين دسـتگاه هـا                      ... 

 :بنابراين ابتدا يك مقدمة علمي را از جهت كار فكر بشري براي حصول نتيجه اي شرح مي دهيم. كنيم مي

     هر عملي كه شما انجام مي دهيد مسبوق به يك اطالعاتي است به اينصورت كه بايد اطالعاتي داشته باشيد تـا                     

درست شما بايد اطالعاتي داشـته باشـد تـا          . اني از روي ميز باشد    بتوانيد آن عمل را انجام بدهيد ولو برداشتن ليو        

ـ و نيز اين را هم قبالً بايد بدان       . بداند كه توانايي و نيرويي كه بايد بكار ببرد و اين ليوان را بردارد چقدر است                د كـه   ي

 داد بدون اينكه انجام دهنده      در دنيا كاري را كه بتوان انجام      . د آن ليوان از جا بر مي خيزد يا نه         ياگر نيرو را بكار بر    

نه انسان مي تواند اين كار را انجـام دهـد و نـه الكتـرون كـه                  . راجع به آن كار اطالعاتي نداشته باشد وجود ندارد        

 . كوچكترين واحدي است كه بشر شناسايي كرده است

و اعمـال خـودش را طبـق            هر الكتروني را كه در نظر بگيريد فضايي دارد كه اطالعات را در آنجا جمع مي كنـد                   

) مي گويند(انند كساني كه فيزيك انفورماتيك كار نموده و تحقيق مي كنند مي د. اطالعاتي كه دارد انجام مي دهد

 : دسته اعمال انجام مي دهد4 هر الكتروني: كه

عاتي كه دارد    ابتدا الكترون با محيط خارج تماس مي گيرد و روي اطالعات و دستگاه اطال              -  گرفتن اطالعات  -1     

مانند بچه اي كه به او بگويند كه در شب و . محيط را شناسايي كرده و از اين محيط اطالعاتي را كه هست، مي گيرد       

از طريـق همـان ترسـي كـه     (اول سعي مي كند كه مجهول بودن محيط را اظهار كند          . تاريكي از اطاق بيرون بيايد    

آن ترس معنايش ايـن     . ن محيط ندارم و نمي توانم در آن عمل كنم         و مي گويد كه من اطالعي از اي       ) نشان مي دهد  

. برو چراغ را روشن كن و بيـا       . نترس، چيزي نيست، كليد چراغ فالن جاست      : بعد مثالً مادرش به او مي گويد      . است

ب با  ش متناس اول با نگراني به محيط نگاه مي كند و طبق دستگاه اطالعاتي خود            . الكترون هم همين كار را مي كند      

 . چيزهايي را كه به نظرش مي رسد كه از محيط مي تواند بگيرد، مي گيردآن اطالعاتي كه دارد 

وي اينهـا    الكترون اطالعاتي را كه از محيط مي گيرد داخل خودش آورده و بـر ر               -  تجزيه و تحليل اطالعات    -2     

مي كند و هر كـدام از ايـن اطالعـات را در    مل كردن اين است كه آنها را تجزيه و تحليل    منظور از ع  . عمل مي كند  

مانند دستگاه تبليغات مثالً راديو و تلويزيون كه اطالعات و اخبـار            . دستگاه خودش و در جاي خودش قرار مي دهد        

مثالً راديو و تلويزيون حتما مسئول اخبار اقتصادي        . را از بيرون مي گيرد و بين دستگاه هاي مختلف پخش مي كند            



هر كدام از ايـن اخبـار در يكـي از همـين قسـمتها               . دارد... ماعي و مسئول امور فرهنگي و غيره        و سياسي و اجت   

 .اين كار دوم الكترون است. رود و جاي خودش را پيدا مي كند مي

 بعد از اينكه الكترون جاي هر كدام از اين اطالعات را پيدا كرد شروع مـي كنـد روي                    -  جا افتادن اطالعات   -3     

اگـر توانسـت و جـا    . ر كردن تا ببيند كه آيا مي تواند اين اطالعات را در دستگاه خودش جا بيندازد يا خير         اينها كا 

 .   انداخت بالفاصله به مأمورين خودش دستور تماس با موجودي را مي دهد كه اين اطالعات را گرفته است

او جمع شود، زود جمع مـي شـود و اگـر ديـد      بعد از تماس اگر الكتروني ديد مي تواند با       - توحيد يا عشق     -4     

اگـر  . درها را ببند و به طرف بگو كه مثالً، آقا يا خانم نيستند تا آن بـدنبال كـارش بـرود               : تواند، زود مي گويد    نمي

افتـد كـه بـه آن        كند يعني اگر اطالعات در دستگاه الكترون جا افتاد همان پديده اي اتفاق مي             » وحدت«توانست  

يعني الكترون با يك پديدة ديگري كه اين اطالعات را از او گرفتـه اسـت وحـدت                  . مي گويند » شقع«يا  » توحيد«

مي دهـد بـه     » مفهوم«و  » معني«فكر بشري يك كار بيشتر از اينهم انجام مي دهد و آن كار اين است كه                 . كند مي

ر نظـام اطالعـاتي اش جـا        آنچه كه دريافت كرده است و در دستگاه خودش آنها را تجزيه و تحليل مـي كنـد و د                   

 .اندازد و بعد شروع به نتايج بيرون آوردن از آن مي كند مي

در آزمايشگاه، آزمايش انجـام     ) اتمها(    مثالً فرض بفرماييد كه يك فيزيكداني يا يك شيمي داني با اين پديده ها               

پس كار انديشـه  . عيتها مي نويسدمي دهد و از اطالعاتي كه از آن مي گيرد يك تئوري و يا يك نظريه بر اساس واق          

اما كار انديشه اين است كه عالوه بر اينكـه          . اين بازتاب واقعيت تنها نيست، چنانچه كار الكترون هم تنها اين نبود           

يعني يك نظريه اي درست مي كند تا طبق آن بعد از            . ترتيب وحدت را مي د هد يك كار بيشتر هم انجام مي دهد            

 .ا كه پيش مي آيد عمل نمايداين هم بتواند هر چه ر

اگر فكر، روي اطالعـات ناقصـي كـه         . نتيجه همين كار فكر است    » كيش شخصيت «    تمام واقعيت مسئله اساسي     

گرفت نظريه اي درست كرد و آن را اساس كار خودش قرار داد، طبيعتاً بعد از اين هر اطالعاتي كه بدست آورد اول                       

 ن ساده مي نمايد و اين بر خالف كار الكترون است يعني آن اطالع اگـر بـه آ                  به آن نظريه مي دهد كه آن كارش را        

نظريه سازگار شد آنرا به داخل كله راه مي دهد كه بر روي آن كار كند و اگر نخورد همان دم در مرخصش مي كنـد                   

 .و مي گويد برو به امان خدا كه تو بدرد ما نمي خوري

عات و اخبار و افكار مي شود نتيجه همين نظريه هايي است كه هر انساني                    غالب دخل و تصرف هايي كه در اطال       

به اين معني كه هر واقعيتي را كه از خارج گرفـت، زود بـه آن             . براي خودش مي سازد، و آن را ضابطه قرار مي دهد          

ـ         . دستگاه مي دهد كه اگر با آن سازگار شد به آن اجازه ورود مي دهد               طالح يـك   در هر حال يـك قرنطينـه و باص

براي فكر خودش درست مي كند و هر چيزي را اول از آن ساواك رد مي كند كه اگـر عيبـي در كـارش                         » ساواكي«

بنابراين اين دستگاه صافي موجب مي شود كه مغـز مـن و شـما ديگـر                 . نبود به آن اجازه ورود در كله را  مي دهد          

يرد كه اول صافش كرده و سپس به آن داده ايد، كـه  اطالعات را همانطور كه هستند نمي گيرد، بله به صورتي مي گ    

اين است كه اعمال بعدي اين انديشه تابع آن نظريه اي است كه قبالً پذيرفته و طبـق           . آنها اطالعات واقعي نيستند   

 .آن عمل كرده است

ي ذهني، ايـن مطلـق           خوب، حاال به واقعيت برگرديم، آيا از هر نفر ما يك نفر را پيدا مي كنيم كه اين نظريه ها                   

هاي ذهني را نداشته باشند و اطالعات را همانطور كه هستند به مغز آنها رفته و مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرنـد                       

 نفـر   313دليلم هم همين است كه اگر       . و اساس عمل و فكر آدمي بشوند؟ آيا هست؟ گمان من اين است كه نيست              

براي خودشان سانسور نكنند و واقعيت را همانطور كه هست، بخودشـان            از آن آدمها پيدا بشوند كه هيچ خبري را          

در غـرب هـم يـك حرفـي مـي زننـد، همـان              . راه بدهند، هستة قيام جهاني براي آزادي بشر فراهم شده اسـت           

دانشمند اگر نظريه نسازد كه دانشمند نيسـت و اگـر هـم بسـازد كـه از همـان            «: دانشمندان غربي مي گويند كه    

يعني در حقيقت حرفش    . »اين نظريه را مي سازد خودش هم بتدريج زنداني همان نظريه اش مي شود             اي كه    لحظه



انسان «حاال حرف اينجاست كه چه بكنيم كه        . همان است كه زده است و از آن ببعد غالباً تكرار و مكررات مي شود              

اين همان چيزي است    . ش نشود يعني آن نظريه ساواك خود    . »هم نظريه بسازد و هم خودش اسير نظريه اش نشود         

با ذهنيتي است كـه انسـان را وادار         » مبارزة دائمي «مي گويند و جواب آن سئوال       » جهاد اكبر «كه در اسالم به آن      

اين مبارزه دائمي، اين ورزش دائمي و ايـن كوشـش دائمـي در نظـر اسـالم                  . مي كند كه طبق او امرش عمل بكند       

 .اند و بايد بكندبزرگترين جهادي است كه انسان مي تو

     مسئله فوق كه بر من معلوم شد در نتيجه تمام آن چيزهايي را هم كه در مدرسه خوانده بوديم، پـس از اينكـه                        

از جمله قرار گذاشتم كه بروم و چند موردش را امتحان كنم زيرا بـر               . فهميديم قضايا به اينصورت است، زير رو شد       

باشد به اين معنـي كـه هـر         » انتخابي«باشد، پس بايد    » زور«بايد بر اساس    من معلوم شد كه در طبيعت رابطه ها ن        

پديده اي پديدة ديگر را بر اساس اطالعاتي كه دارند و اين اطالعات با هم سازگار مي باشد انتخاب مي كند نه ايـن            

در تخم نر به طرف تخـم       كه بر اساس زور اين كار را بكند مثالً در مسئله انعقاد نطفه به ما مي گفتند كه در رحم ما                    

است، اين پديده   » عدم زور «اما طبق نظريه فوق كه اصل       . ماده مي دود و هر كدام كه زودتر رسيد به داخل مي رود            

 يكي از مواردي كه واقعاً معلوم شد همينطـور        . اساس قرار مي گيرد   » زور«بدينصورت نبايد باشد زيرا در اين واقعه        

مي توان بسياري از مسائل ديگر را توضيح داد         ) عدم زور (است و بر همين اساس      » انعقاد نطفه «است همين مسئله    

كه مثالً چرا يك موجودي ناقص الخلقه مي شود؟ قبل از اينكه بخارج بروم يكي از بحث هايي كه مابين جوانها بـود        

مـثالً  .  نمي آمـد   همين موضوع عجيب الخلقه بودن بعضي موجودات بود كه اين با اصل عادل بودن خداوند جور در                

اين موجود چرا عجيب الخلقه درآمده است؟ آن يكي چرا خوشگل درآمده است؟ آن يكي چرا زشت                 : مي پرسيدند 

اما وقتي شما بدانيد كه دستگاه اطالعاتي تخم ماده و تخـم نـر اسـت كـه                  ... در آمده است؟ و از اين قبيل حرفها         

 زيرا آنطور نيست كه هر كدام از تخم هـا زودتـر رسـيد بـه                 .همديگر را انتخاب مي كنند اين مسئله حل مي شود         

داخل برود و آن بدينصورت است كه تخم هاي نر مي روند بدور آن تخم ماده مي چرخند و هـر كـدام از آنهـا كـه        

دستگاه اطالعاتيشان با تخم ماده مشابه بود اجازه مي گيرد كه به داخـل بـرود و در غيـر اينصـورت اجـازه ورود                         

بنابراينم از نظر شما است كه يك پديده ناقص الخلقه مي شود ولي از نظر آن جفـت، كـاملترين جفـت                      . گيرد نمي

 .است

ـ                    دي را كـه بعضـي         بعد البته ما انقالبي هم در روش علمي بوجود آورديم و پيشـنهاد كـرديم روش علمـي جدي

 :ند كه يك مورد آن هم در شيمي بودهموطنان ما بكار بر

مي دانيد كه يكـي از جهـات   .  روش يكي از شيمي دانان هموطن ما روي ارثي بودن امراض كار كرد         بر پاية همين  

اين اطالعات را از يك نسـل بـه نسـل ديگـر           ) اصطالحي كه وي بكار برد    (ارثي بودن امراض اين است كه آنزيم ها         

ا را تصحيح كند و اگر نشد حذف        منتقل مي كنند و كار او هم كار روي همين آنزيم ها بود كه سيستم اطالعاتي آنه                

 بنابراين بر اين اساس مي توان آنزيم هايي را كه سازنده اينها هستند با تصحيح دستگاههاي اطالعـاتي        ) . 1(نمايد  

زيرا سابقاً نمي دانستند كه اين كـار شـدني اسـت ولـي حـاال                . شان تغيير داد و در غير اينصورت حذف شان كرد         

بنابراين كلي از امـراض ارثـي را بـا حـذف آن آنزيمهـايي كـه داراي                  .  شدني است  دوست ما اين را كشف كرد كه      

وقتي كه اين مطلب بر شما روشن شد كه اطالعات صحيح و اطالعات    . اطالعات نادرست هستند مي توان از بين برد       

لة شاهنشـاهي    سـا  2500غلط چقدر در اعمال ما و در افكار ما تأثير مي كند مي توانيد دريابيد كه ايـن دسـتگاه                     

 .چگونه دستگاه سانسور بوده است و چقدر اطالعات غلط به مردم داده است

عملـي در   .      البته بايد بدانيد كه انسان نمي تواند بدون اطالعات زندگي كند زيرا اعمالش را نمي تواند انجام دهد                 

 انجام بدهيد و اين مطالعاتي كه اين        اين جهان انجام نمي گيرد مگر اينكه شما آنرا بر اساس يك دستگاه اطالعاتي             

علماي الكترون انجام دادند معلوم مي كند كه هر الكتروني كه شما بگيريد، اطالعاتش از ازل است تا به ابد، يعنـي                      

شما نمي توانيد يك اطالعات     . از ازل است تا وقتي كه دارد مطالعه مي شود و اين اطالعات هيچگاه از بين نمي رود                 



براي تجربه مي توانيد در مغزتان آزمايش كنيد و ببينيد مي توانيد يا نه؟ مگر اينكه مغز انسان را                   . نيدغلطي را پا ك   

زيرا هر الكترون مغز شما را كه بگيرند اطالعات دارد و تنها كاري كه بشر مي تواند انجـام دهـد تصـحيح                       . بردارند

يد در مبـاني صـورت بگيـرد، در پايـه هـاي      تصحيح اطالعات هم با. اطالعات است و حذف اطالعات ممكن نيست      

در (اطالعات صورت بگيرد، مثالً اگر خبري آمد كه ديروز در ويتنام، چين نصف مملكت را با بمت اتـم از بـين بـرد                         

اينكه در اين اطالعات يك نكات درستي است كه اگر بكلي دروغ بود ممكن نمي شد كسـي آنـرا بگويـد حرفـي                        

احتمال ايـن وجـود     ) نامي بايد در جنگ باشند تا بتوان گفت كه بمب اتم بكار بردند            براي اينكه چين و ويت    . نيست

جنگي اتفاق افتاده است، نصف مملكت هم از بين رفته ولي بمب اتمش اضـافه               . دارد كه بمب اتم را دروغ مي گويد       

دروغ را تصحيح بكنـيم،  بنابراين ما دو گونه مي توانيم اين خبر . شده است و دروغ بوده و مي خواسته تحريف كند     

 برده اسـت ولـي    بين صف مملكت را از در جنگ ويتنام، بوسيلة بمب اتم ن       چين: يكي بنويسيم خبري آمده بود كه     

. ر را در آورده و ببينـيم كـه صـحيح و ناصـحيحش كجاسـت               بياييم جزء جزء خب   دوم اينكه   . اين خبر دروغ است   

ح قرار دهيم و بگوييم كه راجع به آن خبري كه مثالً ديروز گفته              غلط را برداريم و بجاي آن اطالعات صحي        اطالعات

 .بودند صحيحش اين است

در روش  . تأثيراتش هم در مغز آدمي يكي نيست      .     البته هر دو روش تكذيب است اما اين دو روش يكسان نيست           

 بود و ايـن تكـذيب       خوب، آن خبر چه   : اولي وقتي كه آن خبر تكذيب مي شود محل كلي حرف باقي مي گذارد كه              

. هزار تـا حـرف دربـارة آن در مـي آيـد            ... چيست؟ نخير اينها كه تكذيب كرده اند كلك در كارشان بوده است و              

در روش دوم، جزءجزء اطالعات معلوم است، داده هايش         . ها اعتماد مي كنند و بسياري هم اعتماد نمي كنند          بعضي

خيلي خوب، آن يكي خبر دروغ بوده      : غرض و مرض نباشد مي گويد     هم معلوم است، خواننده يا شنونده اي كه اهل          

 .و اين يكي هم صحيحش است و دستگاه اطالعاتي خودش را تصحيح مي كند

 را نگاه كنيد هيچ عقيده اي يافت نمي شود كه با عقايد ديگر عنصر مشتركي نداشته                      اگر شما عقايد روي زمين    

 عقيده الهي و مادي باشند نمي توانند با هم مشتركات نداشته باشند بـراي               حتي اگر اين دو مكتب و اين دو       . باشد

اين دو مكتب بـر يـك       . اينكه اين دو مكتب بر يك اطالعاتي استوارند كه اينها عمومي است و مال همة بشر است                

 هـم صـحبت      طريق است كه اينها بنشينند و با       2بنابراين  . مسائلي ناظرند كه اين مسائل مربوط به همة بشر است         

اولي به دومي بگويد كه تو چيـزي        . طريق اول كه متداول است اين است كه طرفين همديگر را سانسور كنند            . كنند

اولي به دومي بگويد هر چه تو مي گويي غلط است و دومي هم              . بارت نيست و دومي هم همين حرف را به اولي بزند          

الً يكي به ديگري مي گويد كـه در دسـتگاه فكـري تـو ايـن                 يا مث . به اولي بگويد هر چه تو مي گويي اباطيل است         

مي دانيد كه بسياري از ما اعتقاد داريم كه بـراي عقيـده دروغ              . ها است و اگر كم و زياد هم گفت عيب ندارد           غلط

يـن  بنابراين بـر ا . و همه ما كم و زياد اين طرز فكر را داريم      . گفتن اشكالي ندارد و آن را خدمت به عقيده مي دانيم          

 . اساس اولي يك دروغي براي عقيده اش مي گويد و دومي هم همينطور

    روش دوم اين است كه اين دو، دستگاه اطالعاتي خود را كنار هم بگذارند و ببينند كه مشتركاتشان كجاسـت و                     

جاسـت و   بعد ببينند كه نكات مورد اختالفشان كجاست و در آن نقاط اختالف صحيح و غلـط ك                . اينها را جدا كنند   

آيـا  . آنها را يك به يك كنار هم بگذارند و ايندو عقيده طبق اين روش باالخره به يك عقيده مشترك مـي رسـند                      

بنظر شما كدامش بهتر است؟ مسلماً دومي، زيرا اين روش با سانسور سازگار نيست ولي اولي با سانسـور سـازگار                     

 )2. (سور استاين است كه بزرگترين دشمن بشر سان. است

تعمـيم و   «  مبارزه با كيش شخصيت هم يعني همين مبارزه با سانسور كه البته اين مبحث بطور مفصل در كتـاب                      

پس مبارزه با كيش شخصيت يعني اينكه شما مباني اطالعات غلـط را             . مطرح شده است  » امات و مبارزه با سانسور    

 حكومت مطلقه پيدا نكنند و شما بتوانيد كه         تصحيح بكنيد بطوريكه ذهنياتي كه بهم رسانده ايد ديگر بر مغز شما           

 .خودتان را از شرّ اينها راحت بكنيد



   حاال شما مثالً دوازده كالس درس خوانده ايد ما هم همينطور، وقتي كه ديپلم شديم خيال مي كرديم كـه عالمـه       

اند، عالمه شده انـد و      بله، آقا ديگر ديپلم شده      : مرحوم پدرم هرگاه كه من صحبت مي كردم مي گفت         . دهر شديم 

ديگر نقص در كارشان نيست و ما را دست مي انداخت و حق هم داشت براي اينكه ما زير بار  هيچ چيز نمي رفتيم                         

ذهنيتي بر ما حكومت مي كرد كه اين ذهنيت واقعيـت           . و خيال مي كرديم كه علوم همان چيزي است كه ما داريم           

 كه در ايران ليسانس اقتصاد را گرفتم و كارهاي تحقيقي نيز مي كردم              مثالً من . نداشت، هيچ واقعيت علمي نداشت    

گمان مي كردم كه از اقتصاد خيلي چيزها مي دانم تا اينكه به خارج رفتم و ديدم كه من اصالً آن مباحث را در آنجا                         

 جـواب   نمي فهمم زيرا دروس اقتصادي را در دانشگاه كه به صورت جزوه هاي فارسي بـود، حفـظ مـي كـرديم و                      

مي پرسـيد و مـا بايـد        » چرا«استاد  . اما در خارج اينطور نبود    . داديم و نمره اي مي دادند و ما قبول مي شديم           مي

را دانشجوي فرانسوي مي فهميد براي اينكه از دبسـتان و دبيرسـتان بـا آن دسـتگاه             » چرا«آن  . جواب مي داديم  

ولي مـن  . تا منحني را با هم قطع مي دهد چه منظوري داردكه دو» كينز«فلسفي خو كرده بود و مي فهميد كه مثالً  

و اگر انسان مطلبي را حفظ كرد بدون اينكه         . اصالً مباني فلسفي فكر او را بلد نبودم، در نتيجه بايد حفظ مي كردم             

و » چـوني «بخواهند نمي تواند و با يـك        » چون و چرا  «ئي بخواهند مي تواند جواب دهد اما اگر         » چون و چرا  «از او   

 از اول شروع مي كنـيم و انسـان بايـد            ناچار آمدم گفتم خوب، ما      .  ريخت تمام دستگاه فكري ما بهم مي     » چرائي«

علم يك چيز است    (تواضع داشته باشد و هنگاميكه ديديم آنهايي را كه خوانده ايم ليسانس است ولي علم نيست                 

 به تحقيق اين مسئله كه ببينم پدر و مادر لغتها از كجا             ، و بايد از ابتدا بخوانيم، شروع كردم       )و ورقه يك چيز ديگر    

را در نظر گرفتم كه ببينم از كجا آمده و بعد مي فهميديم كه اين               ) Development(بعنوان مثال لغت رشد     . آمده اند 

.  اسـت  لغت از فلسفه آمده، از يونان آمده و بتدريج وارد قلمرو علوم اجتماعي شده و در اقتصاد معنائي پيدا كرده                   

خوانده ايم اباطيل بوده است     » اقتصاد و توسعه  «اين را كه فهميديم، پي برديم كه در ايران ماهمه چيز را كه بعنوان               

مترجم در ديكسـيونر يـا كتـاب لغـت          . براي اينكه حتي مترجم هم نمي دانسته است كه معناي اين كلمه چيست            

 ديده و آنوقت مثالً توسعه را انتخاب كرده است زيرا بنظر            فرانسه به فارسي نگاه كرده و براي اين لغت چند ترجمه          

توضيحي هم پيرامون اين لغت نداده است زيرا خودش هم نمي دانسـته و خواننـده   . او اين لغت را مردم مي فهمند    

ـ          . نمي توانسته بفهمد كه اين لغت در اقتصاد چه معنائي دارد           ر، آيا واقعاً معني اين لغت در اقتصاد همين است؟ نخي

، ما در ايران اين كلمه را كه مي خوانديم برايمان عجيب  )Structure(يا مثالً كلمة ساخت . اين كلمه كلي معني دارد

كي مي گفت ساختار، يكي مـي گفـت تركيـب و يكـي مـي گفـت                 ساخت، ي  يكي مي گفت  . و غريب بنظر مي آمد    

راجـع  » گورويچ«يم آنجا و ديديم كه مثالً آقاي        ساختمان، و باالخره ما نفهميديم كه معني اش چيست تا اينكه رفت           

 .به اين كلمه چه فرمودند و يا كسان ديگر چه گفته اند و بعد همه آن ها را فيش كرديم كه اآلن موجود است

    بنابراين براي يك جوان فرانسوي بعلت اينكه با اين زبان خو كرده است مي داند كه اين كلمه يعني چه، ولي من                      

نكه اصالً با اين زبان خو نداشتم، اطالعاتي را كه از اين كلمه مي گرفتم نمي توانستم بفهمم كه اصالً چـه                      به علت اي  

زيرا اين لغت در ادبيات فلسفي آنها يكجاي معين و يك معناي مشخصي دارد و همينطور جلو آمده تا                . معنايي دارد 

 . استوارد قلمرو علوم اجتماعي گشته و در آنجا معنائي پيدا كرده

كه غالباً شما اين كلمه را شنيده ايد و عليرغم بكار بردن آن آيا واقعاً مي دانيد                 » مكانيسم«     همينطور مثالً كلمة    

كه معني اش چيست؟ ممكن است براي بعضي از شما بطور مبهم معنائي هم داشته باشد اما معناي مبهم يك چيـز                      

پس بنا بر اين اگر انسان بخواهد بطور جدي قضيه اي را بفهمد             . ستاست و معنائي كه در ادبيات دارد چيز ديگري ا         

ولي آن دانشجوي فرانسوي يـا آلمـاني محتـاج بـه اينكـار      . بايد جريان فكري را از ابتدا بررسي كرده و جلو بيايد      

رده و همينطور   استعمال نموده و به آن خو ك      ... نيست، براي اينكه اين ها را از همان ابتدا در بچگي و در خانه اش و                 

» مالصدرا«اما براي ما اينطور نيست زيرا رشتة فرهنگ ما قطع شده و اقتصاد ما دنباله فكر فلسفي                  . باال آمده است  

كه نيست تا ما بفهميم آن كلمه چطور آمده و وارد اين قلمرو شده است، يا بفهميم كه معنـاي ايـن جملـه اي كـه                        



ست كه از اروپا آمده است و نتيجتاً دستگاه اطالعاتي ما كامالً ساده و              خوانيم چيست؟ مال ما ترجمة آن متني ا        مي

و بخـاطر همـين اسـت كـه         . بسيط است و اطالعات كافي ندارد تا بتواند آن مفهوم را بگيرد و روي آن كـار كنـد                  

 كنـيم، ايـن     و اگر ما بخواهيم بناي علمي كشورمان را تجديد        . دانشجويان ما نمي توانند به مرحلة ابتكار گذر كنند        

 .كار خيلي عظيمي است كه بايد انجام بدهيم و يك جريان قطع شده را به هم متصل نماييم

     بنابراين وقتي اين مطالب براي ما روشن گشت، مقداري هـم برايمـان تواضـع آورد و آن اينكـه فهميـديم آن                       

 :كه مي گويددعواهايي كه ما روي افكار مي كرديم باطل بود و اين حرف حافظ درست است 

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

                                             چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

نمي توان از مغزش بيرون آورد، با       ...      به جهت اينكه طرز فكرهاي مختلفي را اگر كسي پذيرفت با تير و تفنگ و                

بعنوان مثال ديده ام شخصي يك مقاله اي راجع به كتـاب مـا              . وان اينكار را كرد   تحقير و دست انداختن هم نمي ت      

اين شخص نوشته است كه اين حرفها كليـات اسـت و            . نوشته است كه حاال به مناسبت گريزي هم به آن مي زنيم           

يـت  خوب اين يك روش تخريبي است، زيرا هر كس به هر كس مي تواند بگويـد آقـا شـما حرفها                    . كلي بافي است  

من هم مـي تـوانم      . آخر بايد گفت به چه دليل كلي بافي است؟ همينطور هوائي كه نمي شود گفت              . بافي است  كلي

به اين ترتيب نه مبادلة فكري ممكن شده، و نـه غلطـي درسـت               . بگويم كه هر چه شما مي گوييد مزخرفات است        

 .شود مي

كرديم و بحثهاي آزاد در خارج از كشور كه بوجود آمد                ما در خارج اين مطلب را كه فهميديم بناي بحث راعوض            

از همينجا بود و بنايش بر اين مسئله مهم بود كه بايد طرز فكرهاي مختلف را دانست واال به زور و دگنگ و دروغ و                         

ه مثالً فرض نماييد يك طرز فكري بر اين اساس باشد ك          . روشهاي تخريبي نمي توان يكديگر را از ميدان بدر كرد         ... 

 تـا   10000 تـا بـه      10مرتباً نقطه ضعف از طرف مقابلش گير بياورد و آن را كم و زياد هم بكند و تعدادش را هم از                      

ولي همانهايي كه بخودش اضافه مي كند آيا دستگاه اطالعاتشان به چه صورت است؟ اگر تو مي خواسـتي                   . برساند

خود شما آنها را با اطالعات غلـط آورده         :  چرا؟ زيرا اوالً   .انقالب كني، اينهايي كه آورده اي همه ضد انقالبي هستند         

دستگاه اطالعاتي آنها تصحيح نشده بلكه اطالعات غلط شما با دستگاه اطالعـاتي غلـط آنهـا تركيـب                   : اي و ثانياً  

 . گشته و معجوني پديد آورده است كه خيال مي كنيد طرفدار شماست

زيرا هر كسي كه از راه مي رسيد، فقط         . ائي نرسيدند غير از اين نيست         اينكه احزاب سياسي ما ناتوان شدند و بج       

آخر به چه اساسي؟ بر چه پاية اطالعـاتي؟ بـر           . عضو حزب مي شد   ... با پرسيدن اسم و رسم و شماره شناسنامه و          

 مي گيرد   خب اينكه يكطرفه است و او كه اين اطالعات را         . اساس و پايه و دستگاه اطالعاتي كه حزب به او مي دهد           

اگر اين اطالعات صحيح نباشد، دستگاه اطالعاتي ناصحيح او بايد متناسب با اين اطالعات بوده باشـد كـه بطـرف                     

آيا غير از اين است؟ پس اين جناب عضوي كه اين حزب پيدا كرده است همان انسان سابق است                   . حزب آمده است  

ت تقلبات و خرابي در وي اضافه گشته است ولـي نقصـان             يعني در حقيق  . به اضافة تقلباتي كه از اينجا گرفته است       

 .نيافته است

 :    حاال اين مقدمات براي حصول اين نتيجه بود و بعداً اگر سئوال و جوابي هم بود به آن مي پردازيم

كم طرف مقابل نداريد كه به شما بگويد آقا اين اطالعات شما            .     اطالعاتي كه شما به مردم مي دهيد يكطرفه است        

شما متني را مي خوانيد و دنبال كارتان مي رويد و مردم اگر راديو و يا تلويزيون را روشن كردند خـواه              . و زياد دارد  

خطاب به كارمندان راديـو و      (بنا بر اين من ترجيح مي دهم كه اطالعات را شما            . ناخواه اين اطالعات را بايد بگيرند     

 . ندهيد و يا آنچه را كه مي دهيد بايد عين واقعيت باشديا اصالً) تلويزيون و كليه رسانه هاي گروهي

) البته درسهاي ديگر هم آموخت اما اين درسش خيلي به درد من خـورد             (    آيت اهللا زنجاني درسي به من آموخت        

اگر مسـئله اي پـيش آمـد و از شـما            . شما مجبور نيستيد كه توضيح بدهيد     . كسي از شما توضيح طلب ندارد     : كه



اما اگر توضيح داديد بايد حواستان      .  كه آقا فالن چيز چرا فالن شد، شما مجبور نيستيد كه توضيح بدهيد             پرسيدند

را جمع كنيد زيرا اگر كم و زياد گفتيد يقه تان را مي چسبند و بايد شما مرتب دنبال اين توضيح بدويد و شايد هم                         

 . آن نرسيد آخر به

ب ندارد كه شما مجبور باشيد هر جنبنده اي را كه از هر جاي دنيا جنبيـده                      بنا بر اين كسي از شما اطالعات طل       

اما اگر شما خبري را كم و زيـاد    . مردم چنين طلبي را از شما ندارند      . است، شما اين را حتماً به اطالع عموم برسانيد        

و آخر سـر هـم درسـت    گفتيد اين جامعه است كه بايد دنبال خبرهاي شما بدود، خود شما هم بايد دنبالش بدويد                

شما يك كار ديگر هم مي توانيد بكنيد كه اين مبادلة اطالعات را از حالت يكطرفه خارج نمايد و آن اين                     . نمي شود 

است كه حتي المقدور سعي نماييد اطالعاتي كه به مردم مي دهيد از زندگي خود مردم گرفته باشيد تـا بتواننـد و                       

 ارزيابي كنند و مطلب شما را با زندگي خودشان بسنجند و ببينند كه كـم و                مجال داشته باشند كه اطالعات شما را      

مطلب سوم اين است كه هيچگونه دستگاه اطالعاتي كه با ايدئولوژي توأم نباشد در دنيـا وجـود                  . زيادش كجاست 

 بگويد كه مـن     بعنوان مثال يكي از شما جمله اي را       . ندارد و شما هر جمله اي كه بگوييد محتواي ايدئولوژيكي دارد          

 .بگويم كه ايدئولوژي او چيست

 .»آقاي بني صدر، دير آمدند«:    يكي از حضار

را قبول داريـد واال ايـن       » اين هماني «اينكه شما مي گوييد آقاي بني صدر آمدند و دير آمدند، اصل             :      بني صدر 

ت شما در مباحث فلسفي صرف نشود       البته مي توان چند مثال ديگر هم زد ولي مي خواهم وق           . جمله را نمي گفتيد   

البته مـن در مـورد شـما قضـاوتي          . را هم قبول داريد   » تقدم علت بر معلول   «واال مي توانستم بگويم كه شما اصل        

مـثالً اگـر   . كنم، بلكه فقط مي گويم اگر شما اين اصول را نداشتيد اين جمله را به ايـن صـورت نمـي گفتيـد          نمي

پس منظور اين بود كه بشر قادر نيست جمله اي بگويد كه در             . ري بيان مي كرديد   بوديد جمله را طور ديگ    » هگلي«

چرا؟ به همان دليلي كه عرض كردم آنچه را كه انسان مي سازد بـر اسـاس آن نظريـه هـاي                      . آن ايدئولوژي نباشد  

بنـابراين  . يدواال مبارزه با كيش شخصيت كه ديگر اهميتي بهم نمـي رسـان            . راهنمايي است كه قبالً پذيرفته است     

. هيچكس از شما انتظار ندارد خبري را كه به مردم مي دهيد در آن هيچ ايدئولوژي نباشد، اين كار شـدني نيسـت                      

. ولي اينرا بدانيد كه يك در ميان حاشيه رفتن و خبر را وسيله القاء ايدئولوژي نمودن، بدترين نوع سانسـور اسـت                     

ن به علت اينكه مسلمانم قبول ندارم كه چنين شيوه اي براي تبليـغ              م. حاال اين ايدئولوژي هر چه مي خواهد باشد       

و هر عقيدة ديگري هـم      . من عقيده ام اين است كه اينكار تبليغي است براي خرد كردن اسالم            . اسالم صحيح باشد  

ر از آن  خبر بايد عين واقعيت باشد يعني تا جاييكه بشر مي تواند بايد عين واقعيت را ببيند، بيشـت                 . همينطور است 

اگر غير از اين عمل كرديد مي خواهيد فكري را القاء كنيـد كـه در همـان          . هم البته از شما نمي توان انتظار داشت       

و شـما مـي     . فرض بفرماييد كه تظاهراتي براي گوشت شده است       . سيستم شاهنشاهي هم بهمان نحو عمل مي شد       

پس بنا بـر ايـن خبـر را         . اين فرض اول شماست   . ستخواهيد اعالم كنيد كه اين كار نتيجة تحريك سياسي بوده ا          

اينكار شما پدر جد آن واقعيت را تحريـف مـي كنـد،     . طوري مرتب مي كنيد كه با اين فرض اول شما سازگار باشد           

زيرا اين واقعيت نيست كه شما مي خواهيد بگوييد، بلكه استخدام واقعيت بمنظور اين است كه آنچه را كـه شـما                      

ردم تحميل كنيد و در مغزشان كنيد كه عملي كه انجام گرفته است قضيه گوشت بهانه اش بوده و                   خواهيد، بر م   مي

البته ممكن است همينطور هم باشد اما در اينصورت خـود واقعيـت، يعنـي               . اين عمل، انگيزة سياسي داشت است     

ارد كـه شـما يـك در ميـان        عناصر اطالعاتي كه شما از واقعيت مي گيريد اين موضوع را افشا مي كند و لزومي ند                

عناصر خرابكار عده اي را تحريك كرده و اين عده به مناسبت اينكه درجايي گوشت را دير توزيع كـرده                    «: بگوييد

بودند در آنجا رخنه كرده و سر و صدا براه انداختند و قواي فالن وارد شده و عمليات انجام دادند و چنين و چنـان                         

 .»كردند



ولي در مواقعي است كه واقعاً تحريكي در كار بوده است كه خوب             . اين خبر ساختگي است        خوب مسلم است كه     

يعني وقتي كه شما به محل رفتيد مـي توانيـد محـرك را       . عناصرش در خود تحريك است و نه در فرض اوليه شما          

ته است كشف كنيـد و      پيدا كنيد، انگيزه هاي تحريك را پيدا كنيد و نيز تأثيراتي كه اين تحريك بر واقعيت گذاش                

اين اولش است، اين وسطش است و اينهم آخرش و اين هم نتيجه اش،              :  تحريك را در آورده و بگوييد      3حاصل اين   

در غير اينصورت اگر به صورت اول شما آن كار را انجام داديد ديگر ما نمي توانيم ادعا كنيم كه انقالب كـرده ايـم                         

البتـه راديـوو تلـويزيزون را       ( غالباً در اين روز نامه هايي كه من مي خوانم            بلكه بايد بگوييم اسم عوض كرده ايم و       

 ، مي بينيم كه بر همين قياس عمل مي كنند، بطوريكه طرف فـرض اوليـه اش را دارد و   )فرصت نكرده ام گوش كنم    

تماعي يكي از   واقعيت را طبق آن فرض اوليه خودش كم و زياد مي كند و اين كار در قلمرو علمي، خصوصاً علوم اج                    

زيرا فرض بفرماييد كه شما يك آمار اقتصادي مي دهيد كه مثالً رشد گندم فالن قدر شد                 . مصيبت هاي بزرگ است   

 .طبق آن نظريه اي درست مي كنيد كه بعداً مي بينيم كه از اصل كم و زياد و غلط است... و 

*** 

     

 

 

 حجاب
 

و شما نوشته ايد كـه نظرتـان در         . است» حجاب«جامعة ما مسئل         يكي ديگر از مسائل اساسي و مطرح شده در          

م و قبالً هم در اصفهان با دانشجويان در ايـن مـورد             را؟ من هم به اين مسئله مي پرداز       چيست و چ  » حجاب«مورد  

 .بحث داشته ام

و هنـوز معلـوم     يعني اميدوارم كه قبول كرده باشيد، چون بالتصور نمي توان تصـديق كـرد               (     ما قبول كرده ايم     

حتـي در رياضـي ثابـت       . كه تماس گرفتن بدون دستگاههاي اطالعاتي ممكن نيست       ) نيست كه قبول كرده باشيد    

 نفر يا سه نفرشان همـديگر را بشناسـند          2 نفر در يك جا جمع شده باشند، لزوماً بايد كه اقالً،             5شده است كه اگر     

ين اگر دستگاههاي اطالعاتي زن و مرد با هـم، همسـاز نشـوند و          بنا بر ا  . واال نمي توانند در يكجا جمع شده باشند       

اگر شما اين را قبول كرديد حـاال مـا          . نتوانند با هم تماس برقرار كنند، در نتيجه بين آنها رابطه اي بوجود نمي آيد              

ي شـما همـواره در جامعـه اي زنـدگ     . در اين دستگاه هاي اطالعاتي چه نقشي دارد       » پوشش«تحقيق مي كنيم كه     

آيا در اين جامعه روابط اقتصادي وجود       . اآلن هم اين اجماع شما يك جامعه است       . كنيد و تنها زندگي نمي كنيد      مي

دارد يا نه؟ روابط سياسي وجود دارد يا نه؟ روابط اجتماعي وجود دارد يا نه؟روابط فرهنگي وجود دارد يا نه؟ خـوب      

حاال با در نظر گرفتن اين موضوع       . ن روابط دخالت مي كند    در همة اي  » پوشش«پس اين   . مسلم است كه وجود دارد    

 :ابتدا به اقتصاد مي پردازيم

طريق اول اين است كه بيايند معين كننـد كـه           .  طريق مي تواند كاالئي را توليد كرده و مصرف نمايد          2    انسان به   

احتياج دارد و به انسان بگويند كـه        بدن انسان چقدر كالري و چقدر ويتامين و چه اندازه مواد معدني و غير معدني                

طريقه دوم اين است كه بيايند و ببينند كه چگونـه مـي شـود ايـن ميـل                   . شما بايد اين تركيب غذائي را بخوريد      

گرسنگي را كه در انسان بوجود مي آيد تحريك كرد بطوريكه شما هم باقلوا بخوريد و هم زولبيـا بخوريـد و هـم                        

خوريد و بعد هم كه غذايتان تمام شد ساعتي بعد دوباره هوس كنيـد كـه كبـاب                  چلوكباب بخوريد و هم چلومرغ ب     

در طريـق دوم انسـان يـك دسـتگاه          . خوب اين هم يك طريق اسـت      . برگ و يا مثالً خوراك خرچنگ ميل نماييد       

يـد  بلكـه تول  . اقتصادي متناسب با خود ايجاد مي نمايد كه ديگر توليد به منزلة رفع نيازهاي اساسي بدنش نيست                



بدينخاطر انجام مي گيرد كه هم نيازهاي بدن شما رفع شود و هم اين غريزة فهم سيري و گرسـنگي دسـتگاههاي      

اطالعاتي شما را كه به شما مي گويد كه سير هستي يا گرسنه، به دستگاههاي غرائز ديگر شما متصل كرده و غذاها 

تش رسيد بتواند چند برابر نيازهاي بدنش مواد غـذائي          را تا حد امكان متنوع نمايد، بطوريكه هر انساني تا پول دس           

خوب تمام اينها يـك مسـئله       . تهيه كند و به خانه آورده و در خانه بچيند و هر چه را هم كه اضافه آمد، دور بريزد                   

كـداميك از   . بود ولي مسئله ديگر اينكه انسان حتي مواد غذايي رامصرف نمايد كه در بدن اثرات تخريبـي دارنـد                  

لتي حتماً ع  به اين مسئله جاهليد كه سيگار در بدن اثرات تخريبي دارد؟ پس چرا به علمتان عمل نمي كنيد؟                 شما  

اول بـه آن يـك نقشـي را مـي دهيـد و بعـد از آن بـا            . دارد» نقش اجتماعي «دارد و آن اين است كه سيگار يك         

 .وجوديكه مي دانيد در بدن شما اثرات تخريبي دارد سيگار را مي كشيد

  كداميك از شما اينجا هست كه نمي داند الكل در بدن اثرات تخريبي دارد؟ پس اينهمه مشروبات الكلـي را كـي                       

 مي نوشد؟ 

 پس نقش تفنن چيست؟:      سئوال

من هم همين را عرض كردم كه تفنن را در نظر شما به چه صورت در آورند؟ آخر هزار صورت تفنن وجود : جواب     

نيد در زمينه ابتكار تفنن كنيد، مي توانيد در زمينة رهبري تفنن كنيـد، مـي توانيـد در زمينـة                     شما مي توا  . دارد

پس بنا بر اين اسـاس ايـن قضـيه بـه اينجـا بـر       .  هم تفنن كنيد كنيد و مي توانيد در زمينة مصرف    ارزيابي تفنن 

فنني شما را بستند و از ماده بـه         گردد كه دستگاه تفنني شما را به چه صورت در آورند؟ اگر دستگاه ذهني و ت                مي

ماده كردند ناچار چيزي براي شما كيف مي آورد كه به صورت ماده درآمده باشد و بنابراين شما بـراي اينكـه ايـن                        

شما اين مطلب را مي دانيد كه يك زن احتياج ندارد كـه صـبح               . نيازهاي تفنني را برآوريد بايد مرتباً مصرف كنيد       

ر لباس ظهرانه بپوشد و عصر هم لباس عصرانه و شب هم لباس شبانه بپوشد و اينهـا را                   لباس صبحانه بپوشد و ظه    

خوب مازادش همه تفنن است و شما هم مي دانيد كه تفنن است اما چون مدار شما بسـته                   . يكبار هم بيشتر نپوشد   

ايـن تفـنن را    شده است تفنن هم كه مي كنيد در قلمرو مادي است و شما به صورت مصرف فرآورده هـاي مـادي                      

د است، مي توان آن را متنوع كرد و زياد هم درسـت كردنـد   ود اين غذا دايره اش محد   وحاال با وج  . انجام مي دهيد  

اما اگر آنرا مثالً به غريزة جنسي وصل نكنند مي توان آنرا محدودتر هم كرد و آن فرآورده هـاي تخريبـي را هـم                         

 در روابط جنسي نقش دارد، ترياك در روابط جنسـي نقـش             سيگار يك نقش جنسي داشته و     . شود حذف نمود   مي

الكل نيز در روابط جنسي نقش دارد       . دارد، هروئين هم در روابط جنسي نقش دارد يعني اينكه به آن نقش داده اند              

و نيز بسياري از اين غذاهايي كه شما مي خوريد بعنوان مثال در آگهي هـاي تلويزيـون مـي بينيـد كـه دختـري                    

چرا؟ زيرا طبق اطالعات غلطي كه بـه شـما مـي دهنـد              . مه عريان در دهان آقايي شكالت مي گذارد       خوشگل و ني  

اول اين را در ذهنتان مي كنند و بعد مي گويند كـه آن چيـزي كـه تحريكـت         . شيريني در تحريك آدمي اثر دارد     

 من گفتم كه مي تـوان  كندو اثر دارد همين شكالت است نه اينكه خيال كنيد كه مي گويم فلسفه اش چيست؟         مي

آنجا هم همينطور است و آن شكالت را بيخودي بدست او نمـي دهـد               . با گفتن يك جمله به طرز فكر طرف پي برد         

همانطور كه در قديم هم مي گفتند كه مثالً گرمي بخوريد خوب است و              . بلكه ابتدا اين مطلب را در مغز او مي كنند         

 ... د و پياز زياد بخوريد و ماست و غيره نخوريد و پسته زياد بخوري

هاي گوناگوني كه شما داريد صـحبت       » پوشش«حاال بياييم در زمينة     .      بهر صورت مطالب فوق در زمينة غذا بود       

اگر بگويند كه اين لباسي را كه شما مي پوشيد براي اين است كه شما را از گرما و سرما حفـظ نمايـد طبـق                          . كنيم

اما اين كت را پوشيدن و جلـوي دوربـين          . ت را درآورم بلحاظ ايكه اين اطاق گرم است        قاعده بنده بايد اآلن اين ك     

دارد و همين نقش است كه با اينكه هوا گرم است من را ناگزير مي كند كه اين كـت                    » نقش اجتماعي «نشستن يك   

. جنسي هم بدهيـد   عالوه بر اين مسئله وقتي اهميت پيدا مي كند كه شما به اين نقش اجتماعي ضريب                 . را بپوشم 

 بعنوان مثال شخصي در زمينه اي مثالً در پارچه سرمايه گذاري كرده است و اگر مردم بخواهند كه فقط بـراي                     ) 3(



جلوگيري از سرما و گرما از آن پارچه لباس بدوزند توليد و عرضه انجام گرفته و تقاضا نيز انجـام مـي گيـرد ولـي               

آيا غير از اين است؟ اين است كه سود سرمايه پايين مي آيـد و هـر چـه                . ديگر آن كارخانه كاري ندارد انجام دهد      

سرمايه دار كه مي خواهد سود بيشتر ببرد مي گويد كه مد لباسي را كه امسـال            . توليد باال برود سود پايين مي آيد      

 رشته مقداري از در نتيجه در آن. آمده است با پارچه قبلي جور در نمي آيد بلكه آن مد بايد با پارچه جديدي باشد         

 سرمايه را نگهداشته و ميزان سود را در آنجا ثابت نگهميدارد و بقيه سرمايه را نيز به رشتة ديگري كه اصالً نبـوده                      

و اين نيازي را هم كه بوجود مي آورد از طريق همين دستگاههاي راديو و تلويزيون و روزنامه                  . است منتقل مي كند   

 .ام از اينها را نمي شناختمي كند واال بشر كه هيچكد ايجاد

 در غير اينصورت آيا ايجاد بيكاري نمي شود؟: سئوال

حاال ما مي بينيم كه چقدر ايجاد كار مي شـود و  . حاال ببينيم كه ايجاد بيكاري را نمي شود كار تلقي كرد    : جواب     

ه دار كه سرمايه اش را در آن        سرماي. اآلن براي شما محاسبه مي كنيم كه همچنين چقدر نيز ايجاد بيكاري مي شود             

رشته برده است هر وقت كه ديد عرضه، تقاضا را سير كرد و باز هم سود پايين آمده است يـك نيـاز جديـدي بـر                           

درست مي كند و سرمايه اش را از اينجا به رشته هاي ديگر منتقل كرده و دههـا                  ) پارچه(اساس همان رابطه جنس     

ع پارچه ها غالباً نقش تخريبي هم بر بدن انسان دارند و چندان به درد گرما و      نوع پارچه درست مي كند كه اين انوا       

. سرما نمي خورند و به درد نمودن و ننمودن و چگونه نمودن جنس مي خورند و جاذبه جنسي را رونق مـي دهنـد                       

اسـت اگـر شـما      براي چه كسي كار ايجاد مي كند؟ راسـت          . حاال شما اعتقاد داريد كه اينها كار هم ايجاد مي كند          

 آن جامعه ايجاد كار مي كند ولـي         بخواهيد يك مصرفي را در جامعه هايي اين قدر گسترده بكنيد براي عده اي در              

مثالً نفت شما و مواد     . توجه كرديد؟ آنها هم انسانند، آنها هم حق دارند        . براي ميلياردها بشر بيكاري ايجاد مي كند      

معدني ديگران را مي برند و براي اقليت كوچكي كار درست مي كنند و تازه آن كار را هم بـه توليـدهاي تخريبـي                         

. بشريت بيكار مي شود تا عده اي دنبـال تفـنن برونـد        . شر را هم از همه چيز محروم مي نمايند        نمايند و بقيه ب    مي

دستگاههاي اطالعاتي سانسور شده و خراب، اينهاست كه نمي گذارد اينها بفهمند كه انسانهايي كه در نقاط ديگـر    

ه باشند و حق دارند الاقل نيازهـاي        دنيا هستند، آنها هم انسان هستند و حق دارند كار داشته باشند و توليد داشت              

ن به اين ترتيب ايجاد كار مي شود امـا          پس بنابراي ). 4(ه انسانند   نخير مي گويند كه اينها شب     . اساسيشان رفع شود  

  .اين نوع كاري كه مالزمه با توسعه بيكاري در جهان را دارد

اينها را مخصوصاً براي آن عده اي مي گويم         (يم       بنابراين اگر ما واقعاً بخواهيم كه يك جامعه توحيدي درست كن          

آيا صحيح است كه يك رابطة تن با تني را بپذيريم كـه ايـن رابطـه اسـاس                   ) كه گويا با اين طبقات خيلي مخالفند      

توليد و مصرف در جوامع بشري گشته و اساسي ترين نيازهاي بشري بر آورده نگردد؟ چرا؟ براي اينكه يك اقليت                    

ما بايد نقش اقتصادي را كه در جوامـع         » پوشش«اگر اين رابطه صحيح نيست پس       . د تفنن كنند  كوچكي مي خواهن  

 : اجتماعي بود و حاال در قلمرو روابط  اقتصاداينها در زمينة. سرمايه داري دارد از دست بدهد

ا در جامعـه معـين           شما كه اينجا نشسته ايد واقعاً نمي دانيد كه لباس آدمي و نوع معيني از پوشـش جـاي او ر                    

مثالً اگر كسي لباس تيمساري را بپوشد در جامعه جايي دارد و هر كس كه از دور رسـيد                   . كند؟ حتماً مي دانيد    مي

كه نكند تيمسـار بـراق   ) البته در رژيم سابق(اگر سرباز باشد باال مي زند و اگر غير سرباز باشد فاصله اي مي گيرد                

بنابراين استاد دانشگاه يـك لباسـي دارد و دانشـجوي           . ه و حالش را جا بياورد     شود و اين بيچاره را به ساواك برد       

پس اينطور نيست كه شما بگوييد من . دانشگاه نيز لباسي دارد كه موقعيت اجتماعيشان را در جامعه معين مي كند        

 دستگاه اطالعاتي   بطور دلبخواه اين لباس را پوشيده ام چرا كه دل بيجهت اينطور نمي خواهد بلكه دل شما مطابق                 

آن دستگاه اطالعاتي شما است كه به شما مي گويـد شـما داراي ايـن تشخصـات                  . شما اين لباس را طلب مي كند      

اگـر دسـتگاه    . هستيد و لباس شما بايد متناسب با اينگونه تشخصات باشد و شما آن لباس را انتخاب مـي كنيـد                   

يا صحيح است كه ما چنين نقـش        پس بنابراين آ  . ي كرديد ا انتخاب م  اطالعاتي شما چيز ديگري بود لباس ديگري ر       



بحث » سياسي« و حاال از جنبه      اجتماعيفرساينده اي را به لباس و پوشش در جامعه بدهيم؟ پس اين هم در جهت                

 :مي كنيم

در جامعة ايران نقش مهم و تعيـين كننـده اي را در روابـط              » روابط جنسي «    كداميك از شما هست كه نمي داند        

زيرا در ساختمان اجتماعي ما كه از قـديم و از دورة قبـل از اسـالم و بعـد از               . ياسي داشته است؟ همه مي دانيد     س

. اسالم همينطور استمرار داشته است يكي از بزرگترين گذرگاههاي طبقاتي در جامعه ما زيبايي و زشتي بوده است                 

 و عاشق او مي شد، خود اين دختر و نيز خانواده اش بـه               يعني اگر دختري زيبا بود و اتفاقاً قدرتمندي او را مي ديد           

ـ گشـته انـد بـاال آ      ) مثالً اعليحضرت (تبع اينكه مطلوب آن آقاي قدرتمند        ده و از هـيچ و پـوچ بـه همـه چيـز              م

عالوه بر اين   . حاال ما راه دور نمي رويم، بلكه همين دستگاه سابق را خودتان ببينيد كه از چه قرار بود                 . رسيدند مي

بط اجتماعي كه در جامعة ما بين گروههاي حاكم بر جامعه ايجاد مي شـد از طريـق همـين ازدواجهـا و روابـط                         روا

» چند زني «مثالً در زمان پهلوي و نيز در زمانهاي قاجار و قبل از آن نيز همين مسئله                 . جنسي آزاد انجام مي گرفت    

.  چند زني مسئله مردم عادي مـا بـوده اسـت           نقش سياسي مهمي در جامعة ما داشته است و نه اينكه خيال كنيد            

است كه در نتيجه رابطه جنسي را ايجاد مي كند و بـر همـين اسـاس     » سياسي«متأثر از اين رابط     » پوشش«شكل  

آيا اينها بيشتر تأثير    . است كه در رژيم سابق شكل و قيافه و نوع پوشش ما بود كه در استخدام دولتي تأثير داشت                  

 لم؟داشت يا استعداد و ع

 نداشـته   سياسـي داشته باشيم كه در آن جاذبه جنسي پسر و دختر نقـش             » پوششي«     بنابراين ما مي خواهيم     

 را از شما توقع كرديم آيا اين آزادكننده است يا اسير كننده؟» پوشش«پس اگر ما اين نوع . باشد

نظريه راهنماي كسي   .  برقرار مي شود    كه از طريق روابط جنسي     فرهنگي و   ايدئولوژيك     حاال مي رسيم به رابطه      

در بحثي كه قـبالً راجـع بـه ايـن           . است» زور«انتخاب مي كند    » زيبايي ها «كه پوشش معيني را بر اساس نمايش        

خـوب،  : گفـتم . چرا يك زن نبايد زيبايي هاي خودش را نشان دهد         : موضوع در خارج مي كرديم دخترخانمي گفت      

بله زيرا دليلي ندارد كه مردها هم اين كار را نكنند و نه اينكه فكر كنيـد كـه                   . تاين چرا را به مرد هم مي توان گف        

تازه آن خانم خـودش     . (حال ما بررسي مي كنيم كه اين حرف از چه فلسفه اي ناشي مي شود              . اين كار را نمي كنند    

انيد فكرش را بكنيد كه     اين حرفي را كه شما مي زنيد آيا مي تو         : گفتم). فكر مي كرد كه با طبقات هم مخالف است        

با انجام اين كار چه جامعه طبقاتي وحشتناكي ايجاد مي شود؟ آيا شما نمي دانيد كه در جامعه پير و جوان اسـت؟                       

آيا شما نمي دانيد كه جوانها جاذبه جنسي دارند و بتدريج كه پير مي شوند آنرا از دسـت مـي دهنـد؟ آيـا شـما                           

و هم زشت و تازه نمي دانيد كه جاذبه جنسي اينها برابر نيست؟ حتماً اينها را دانيد كه در جامعه هم زيبا است      نمي

كه انتخاب مي كنيد تا زيبايي ها را نشان بدهيد غيـر از اينكـه               » پوششي«پس فلسفه راهنماي شما در      . مي دانيد 

 اين است كـه ايـن       است چه مي تواند باشد؟ مگر غير از       » زور«كنيد و بگوييد كه اصل بر       » پرستش«را  » زور«شما  

اصالً . جاذبه جنسي شما يك زوري است كه شما بكار مي بريد تا طرف مقابل خود را از پا در آورده و اسيرش نماييد       

پس نظريه راهنماي شما در كـاري كـه         . همين است كه شما بوسيله زور طرف مقابل را جذب كنيد          » جاذبه«معناي  

 داشته و بطـرف مقابـل       جاذبه جنسي ور را در اندام خودتان بصورت       منتهي شما اين ز   . است» زور«انجام مي دهيد    

. در اينصورت تصورات ذهني شما و تفنن هاي شما بصورت انعكاسي از اين پرستش زور مي شـود                 . اعمال مي كنيد  

 حاال من چند تا از تصورات ذهني شما را مي گويم تا ببينيد كه همينطور است يا نه؟

.  تفكرشان بر اين اساس است، بايد عاشق هايي داشته باشند كه از پا در آمـده باشـند                       تمام دخترهايي كه طرز   

و . يعني بجهت زيبايي آنها و يا بجهت ديدن بعضي نمودهاي توانايي آنها طـرف مقابلشـان از پـا در آمـده باشـد                       

ق آنها شده باشد    همينطور پسر ها، تمام پسرهايي كه طرز تفكرشان بر اين اساس است مي خواهند كه دختر عاش                

كسـاني هـم كـه زور بـدني         . و بهمين دليل است كه مي خواهند يك انسان تناور و رستم صولت و قهرماني باشند               

 .ندارند سعي مي نمايند كه براي خودش زور معنوي ايجاد كنند كه آن دختر عاشق معنوياتشان شود



بنـابراين در جامعـة     .  دارد و بيان يك رابطه است      ايدئولوژيكنيز نقش   » پوشش«     پس بنابراين مي بينيم كه اين       

بيان مشخصي است بر اين اصل كه انسان يا بايد در رقابت بماند و يا نابود گردد، و فلسـفه اش              » زور«سرمايه داري   

و اگر شما مي خواهيد كـه در آن جامعـه           . او هم متناسب با فلسفه اش است      » پوشش«هم همين است و در نتيجه       

 .  انقالب كرديد؟ خوب همانجا بوديد و آن جامعه نيز بر همين اساس زور بودباشيد پس چرا

    در رابطة زور آنكه قوي تر است برنده است و به خاطر همين است كه در جوامع غربي، انسان از يك سنيتي بـه                        

زور و توانايي قرار    باال دچار امراض رواني خيلي زيادي مي شود كه نتيجه همين است كه فلسفه زندگيش را بر پاية                   

و . داده است و وقتي پا به سن مي گذارد مي بيند كه اين توانايي را از دست مي دهد و دچار نگراني و بيم مي شـود    

همينطور دائماً در طول زندگي در حالت نگراني است كه عوارض رواني را بوجـود مـي آورد و دلـيلش هـم همـين                     

و آنها براي اينكه از اين نگرانيها فـرار  . ت كه مرتباً اضافه مي شوند آسايشگاههاي عجيب و غريب در آن جوامع اس       

كنند بيشتر در آنها و در روابط مادي غرق شده و رنجورتر مي گردند تا به مرحله اي مي رسند كه يا بايـد انقـالب                          

 .آزاد كنند و يا تن به انحطاط بدهند) رابطة زور(كرده و خود را از آن 

لب براي شما روشن شد و من تنها كوشش نمودم براي اينكه بعضي از مباني اطالعـاتي شـما را                         حاال كه اين مطا   

بر » اقتصادي«بر پاية زور، نقش     » سياسي«پيشنهاد بفرماييد كه نقش     » پوششي«تصحيح كنم، خوب حاال شما يك       

 .بر پاية زور نداشته باشد» ايدئولوژي«بر پايه زور و نقش » اجتماعي«پايه زور، نقش 

     البته بايد گفت كه حجاب تنها چادر نيست و آنچه كه من مي خواستم عرض كنم اين اسـت كـه زن و مـرد تـا                           

و اگر اين دو را بخواهند با       . جايي كه روابط مغز با مغز و تن با تن را تنظيم نكنند در روابط اجتماعي آزاد نمي شوند                  

 توان ايندو را با هم داشت زيرا در جامعه نابرابريهاي بسـيار             هم داشته باشند، در چارچوب ازدواج و در جامعه نمي         

 .كُشنده اي درست مي كند

ولـي روز اول هـم كـه تنهـا مسـئله            .      بعنوان مثال فرض كنيد كه شما از نظر اقتصادي هم همه را برابر كرديـد              

هـر دو داشـتند و هـر دو هـم           جنگ بين هابيل و قابيل كه بخاطر كم و زياد گندم نبود زيرا              . اقتصادي مطرح نبود  

فرض كنيد كه شما هايي كه اآلن       . را داشت ولي قابيل نداشت    » عشق«دعوا بر سر همين بود كه هابيل        . خوردند مي

در اينجا نشسته ايد وضع اقتصادي زندگيتان مشابه است چون باالخره در يك قشر هستيد، با اين فرض آيا شـما                     

؟ آن احساسهايي نسبت بهم داريد چيست؟ آيا آنها همـه مـادي اسـت و                هيچ احساس نابرابري نسبت بهم نداريد     

تازه اگر شما آنها را هم درست كرديد اول داستان است زيرا اين نابرابري هايي كه     ! دربارة قضية حقوق و مزد است؟     

راين اين قضيه پس بناب. شما نمي توانيد آنها را از طريق توليد رفع بكنيد، بقدري زياد مي شود كه كشنده مي گردد   

و همانطور كه عرض كردم آنچه را شما در غرب مي بينيـد بـر               . خوب شما ابتكار كنيد   . تنظيم صحيحي مي خواهد   

هر كس كه زور بيشتر دارد حق بيشتر هم دارد زيرا بر اساس زور است و اگر ما بخـواهيم بـر                      . پايه موازنه قوا است   

اگر بخواهيم غير از اين باشيم  . و بخش مهمي از دنيا را هم بخوريم       اين اساس پيش برويم بايد مثل آنها قوي بشويم          

ناچار بايد ايـن ضـابطه را       . ناچار نمي توانيم اصل رابطه قوا را اصل صحيحي بدانيم زيرا كه با توحيد ناسازگار است               

 مي بينيم كه    ما هم متناسب با آن بايد عوض گردد و اگر به اين ترتيب عمل كنيم              » پوشش«عوض كنيم كه طبيعتاً،     

 .راه نمي افتد» حجاب«الم شنگه اي هم پيرامون 

آدمي، تصحيح دستگاه اطالعاتي انسان است كه زور را  نفي بكنـد، و از اينجاسـت                » حجاب«   پس اساسي ترين      

 و اگر . اگر شما اصل زور را پذيرفتيد اگر پيچ را هم ببنديد از زير پيچ مشغول مي شويد                . كه حجاب شروع مي شود    

چنانچه اين اصل را نپذيرفتيد خود بخود لباسي را كه مي پوشيد متناسب با اصل عدم زور است و هيچ احتيـاجي                      

 ... زيرا اينكار نتايج منفي تري ببار مي آورد . نيست كه كسي به شما بزور بگويد كه فالن چيز را بپوش

 مي خواهيم كه انسان در رابطه بـا خـدا از زور                  پس مطلب ما اينستكه توحيد ما بر پايه اصل عدم زور است و ما             

 .آزاد بشود و اين مطلب اصل ديني ماست



 واقعيت امر چيست؟:سئوال     

واقعيت هم همين است كه مي توان در جامعه اي زيست كه بر اصل عدم زور باشد و اين جامعـه، همـان                       : جواب    

 .جامعه توحيدي است

 .قعيت نيستاين ايده آل است ولي وا: سئوال    

نخير، ايده آل نيست و واقعيت هم است زيرا شخصي كه اصل زور را پذيرفته است ايده آل است يعني در           : جواب    

البته مواردي  . در طبيعت اصل بر زور نيست     . حقيقت چنين اصلي واقعيت ندارد و آن شخص به آن واقعيت مي دهد            

 ...اصل هستند و من نگفتم كه اينها وجود ندارند ولي در جامعه وجود دارند كه واقعيت دارند و بر همين 

 .اما اين موضوع در همة جوامع بشري مطرح نيست: سئوال    

براي  ارضاي زورپسندي انسان است كه  اگر اينهـا توليـد             %) 60(در جوامع بشري بخش مهم توليد بشر        : جواب    

...  سير كرد و به همة انسانها بهداشت و تعليم و خانـه و               نگردند با اين استعدادهاي موجود مي توان همة انسانها را         

 .داد

 آيا همة اينها در ذات بشر نيست؟:    سئوال

حاال ما وارد اين بحث مي شويم كه فطرت انساني بر زور نيست و اين بر مي گردد به                   . در ذابت بشر نيست   : جواب   

.  آدمي الهي است و بـر اصـل عـدم زور اسـت             اصل بحث بين توحيد و تضاد و شرك كه در بينش توحيدي فطرت            

همانطور كه قبالً هم گفتم وقتي كه طرز فكرم را تصحيح كردم به اين نتيجه رسيدم كه هيچ تركيبي و هيچ تجزيه                      

 . اي در جهان ما بر پاية زور انجام نمي گيرد

 پس قانون تنازع بقا چه مي گويد؟:سئوال    

 شما شنيده ايد مثل همان قانوني مي ماند كه مي گويد در رحم مـادر چگونـه                  قانون تنازع بقا بصورتيكه   : جواب    

در حاليكه قانون تنازع بقا بدينصورت است كـه پديـده هـايي در طبيعـت     . اين تخم نر با تخم ماده الفت مي كنند      

 .ماندگار مي شوند كه بتوانند دستگاههاي اطالعاتي متناسب با زيست را پيدا بكنند

 ني آنهايي كه قوي تر بودند؟يع: سئوال    

نه، ممكن است از لحاظ دستگاه اطالعاتي شما، فرض كنيد مثالً آميب، ضعيف ترين پديده ها باشد، اما از                   : جواب    

پس بنا بر ايـن     . نظر دستگاه هاي اطالعاتي كه خودش براي زندگي در محيطش دارد كامل ترين و قوي ترين است                

هـم يـك    .  و ضعيف هم بر اساس زور است و هم بر اساس دستگاه هاي اطالعاتي              قوي. ديگر قوي و ضعيف نگوييد    

منتهي مبناي قدرت دانشمند دستگاه اطالعاتيش اسـت و مبنـاي قـدرت و              . دانشمند قوي است و هم شكنجه گر      

بلـه،  قوت شكنجه گر، زور مادي است كه بكار مي برد و اين دو تا از يك مقوله و از يك نوع نيستند توجه كرديد؟                         

قدرت و قوت وجود دارد اما مي توان آنرا هم بر پايه زور گذاشت و هم بر پايه عدم زور و هر دو شـدني اسـت و دو                             

ما هم خدا را قدرت مي دانيم اما قدرت خداوند قدرت شاه نبود كه هر وقت هـوس مـي كـرد    . نوع قدرت مي سازد  

 . ان را بشنومگفت چند نفر را در شكنجه گاه ببريد تا من صداي ضجه ش مي

آيا شما اين را قبول داريد كه مردم بوسيلة آگاهي مي توانند بر زور غالب شوند؟ مثالً در مـورد عريـان                      : سئوال    

بودن زن كه شما گفتيد اين وسيله اي است براي زورگويي به مرد پس بنابراين اگر جوانهاي ما اين آگاهي و بيـنش                

حجـاب خـواهران مـا      « غالب شوند و من بعنوان يك زن فكر كنم كـه شـعار               را داشته باشند مي توانند بر آن زور       

، بايد به آقايان خيلي برخورده باشد و آنها را پايين آورده باشد ه حجاب زن تـا ايـن حـد                     »آرامش برادران ما است   

اشـند كـه ايـن      و بنابراين آنها بايد آنچنان آگاهي و آنچنان قدرتي داشـته ب           . تواند در زندگي اينها مؤثر باشد      مي

موضوع در مسائل اقتصادي و سياسي و فرهنگي شان تأثيري نداشته باشد يعني بنظر من اگر آگـاهي زيـاد باشـد         

 .پس بنظر من در درجة اول بايد به جوانها آگاهي داده شود. بسيار كم خواهد بود» بي حجابي«تأثير اين 



نصف ديگر حقيقت اين است كه در ابتداي بحثم         . تبله، اين بيان شما صحيح است ولي نصف حقيقت اس         : جواب    

انسان وقتي پديـده اي را     . گفتم كه شما نمي توانيد به بدن من بگوييد كه اطالعات نگيرد زيرا در اختيار من نيست                

مي بيند از  آن اطالعات مي گيرد و آن اطالعات، چه بخواهيم و چه نخـواهيم در تمـام دسـتگاه بـدن مـا پخـش                         

 . روي آنها كار كرده و عكس العمل نشان مي دهدشود و بدن  مي

 پس نقش آگاهي و فرهنگ چيست؟: سئوال    

مقداري از اين تأثير را مي توان با تصحيح دسـتگاه           . من نگفتم اصالً تأثير ندارد بلكه گفتم كه مؤثر است         : جواب    

كه پسرها هم مي توانند سكسي باشند بينش آدمي خنثي كرد اما چه ضرر دارد كه اين مسئله دو طرفه باشد؟ زيرا            

 .و اين مسئله مختص خانمها نيست

وقتي همانطور كه آن خانم گفتند فرهنگ اجتماع باال برود و مردم آگاهي پيدا كنند بنابراين ديدن زنهاي       : سئوال   

 . نمي آوردسكسي براي  مردان اشكالي بوجود نمي آورد و در غير اينصورت مرد، آن آرامشي كه مي خواهد بدست

 ما اين مسئله آگاهي فرهنگي را قبول داريم ولي چرا شما خود را به صورت جاذبه جنسي عرضه نماييد؟: جواب    

 .ما اين كار را نمي كنيم: سئوال   

بارك اهللا، پس مسئله طرفيني شد و بنابراين اگر هر دو طرف اصل و بينش خودشان را عوض كنند، تـازه                     : جواب   

را هم مي فهمند براي اينكه بر پاية زور كسي عاشق ديگري نمي شود و هـر كـس هـم غيـر از ايـن                          معناي عشق   

آنچه كه عشق را واقعاً ايجاد مي كند بر پايه عـدم زور اسـت، و آشـتي دو روح                    . گويد به شما دروغ گفته است      مي

شق افالطوني نيست بلكه    اين است كه عشق مي سازد و اين عشق هم يك ع           . و كار صميمانه دو انسان است     . است

 .يك عشق واقعي است

 پس لطفاً بگوييد كه در دين اسالم آگاهي فرهنگي يعني چه؟: سئوال    

 .آگاهي فرهنگي را كه ما شرح داديم:جواب    

 .آخر اينها كه آگاهي فكري بود: سئوال   

اگر شما بر پاية عـدم زور       . ا گفتم من در يك وجهي كه همان روابط جنسي باشد، نقش دو پايه را براي شم              : جواب   

 . عمل كنيد، انسان ديگري كه بخواهد بر اين پايه عمل كند و شما را تحريك مي كند، مي توانيد مقاومت كنيد

درست است ولي وقتي من به طرفم آگاهي فرهنگي بدهم يك سير زماني الزم دارد كـه ايـن مسـائل از      : سئوال    

 .بين برود

 . مسائل از بين برودن ه، ما هم نگفتيم از بين نمي رود و بايد همين كار را بكنيم كه ايخوب، البت:  جواب  

 پس اينكه مي گويند چادر سر كن چيست؟: سئوال   

، »سياسـي «، »اقتصـادي «يـك نقـش   » پوشش«نه، اين حرف ما نبود، حرف ما اين بود كه شما پذيرفتيد           : جواب   

فتيم كه اگر بخواهيم رابطه ها بر زور استوار باشد، نابرابري ايجاد شده و ايـن             دارد و نيز گ   » فرهنگي«و  » اجتماعي«

آدمي » پوشش«و اگر بخواهيم رابطه ها را بر عدم زور استوار كنيم            . نابرابري ها گاه براي جامعه ما كُشنده مي شود        

عـدم  «اگر يك طرف هم اصل      متأثر مي شود و حتي چنانچه شما گفتيد و من هم پذيرفتم،             ) عدم زور (از اين روابط    

 .را در بينش خودش بپذيرد و طرف مقابل او را تحريك كند، او مي تواند به آنصورت تحريك نشود» زور

چون اسالم، انسان ساز است و خداوند ارادة آهنيني به انسان داده است بنـابراين بـي حجـابي خانمهـا                     : سئوال   

 .و را تحريك كندتواند بر روي مرد تأثيري داشته باشد و ا نمي

 .كه داريد اين را اشتباه مي گوييد» پوششي«البته شما به دليل همان : جواب   

 پس نقش مبارزه با نفس كه در اسالم است چيست؟:  سئوال  



. نوشـته ام  » كيش شخصـيت  «كتابي هم تحت عنوان     . مي دانم، مبارزه بانفس همان بود كه قبالً هم گفتم         : جواب    

نفس اين نيست كه كسي خودش را به صورت جاذبه جنسي عرضه كـرده و ديگـري چشـمهايش را                    ولي مبارزه با    

 .مبارزه با نفس اين است كه اولي اينكار را نكند و دومي اين كار  را بكند. درويش نمايد

مسئله اي كه تاكنون عنوان نشده است اين است كه لباسي كه نمونـة لبـاس يـك ايرانـي مسـلمان و                       : سئوال    

 ناسب با فرهنگ اسالمي ما باشد به چه صورت است؟مت

ما پيشنهاد كرديم كه شما تهيه كنيد و پيشنهاد كردم كه براي اينكه ميل ابتكار شما ارضاء بشـود، شـما                     : جواب   

و نسل معاصر ما بايد حتماً يك نسل خالق و مبتكر بوده و براي اين ابتكارات زمينه داشته                  . خود اين طرح را بريزيد    

شد تا بلكه اقالً در لباس پوشيدن خودمان يك مقدار آزادي به دست بياوريم و اجازه پيدا كنيم كه بـدون اجـازة                       با

 .غربي ها براي خودمان لباس تهيه كنيم

اال عمال  «: اگر از لحاظ ديني هم بخواهيم اين جنبه را مورد بحث قرار دهيم اين است كه اسالم مي گويد                  : سئوال    

نا بر اين بنظر من اگر خانمي در مجلسي بي حجاب باشد، اگر نيتش اين نباشد كـه بخواهـد مردهـا را                       ، ب »با النيات 

 آيه هم در مورد حجاب در قرآن است كـه يكـي از       17و  . بخودش مشغول كند، فكر نمي كنم كه گناهي كرده باشد         

 خانمها با حجاب بودند و آقايان گناهي        و بنابراين اگر  . آيه ها به مردها مي گويد كه چشمشان را از نامحرم بپوشانند           

 .نكردند صحيح نيست بلكه اهميت كار هنگامي است كه خانمها بي حجاب باشند و مردان گناهي نكنند

امـا  . »اعمال به نيات اسـت «: عرض كنم كه باز هم يك قسمت از فرمايش شما صحيح است كه مي گوييد   : جواب    

اينطور نيست كه بين عمل و نيـت شـما بريـدگي باشـد و     . نشان مي دهدنيات شما در عملتان است كه خودش را       

شما ممكن نيست كه قصد بكنيد كه مثالً به خيابان نرويد ولي يكدفعه سر از خيابـان در                  . چنين چيزي ممكن باشد   

اين همان چيزي است كه در آن رژيـم قبلـي بـه شـما     . پس نيات شما در اعمال شما خود را نشان مي دهد        . آوريد

تبليغ مي كردند و از دروغهاي ديگري است كه نقش ايدئولوژيكي تخريبي بسيار مهمي را در ضعيف  كردن نسـل                     

انسان بايد نيتش خوب باشد و بنـا بـر ايـن در فـالن               : بعنوان مثال مي گويد   . جوان ما در گذشته بازي كرده است      

 انشاءاهللا به قصد خـدمت بـه خلـق بـوده            مجلس كه تو فالن چيز را دزديدي نيست دزدي كه نداشتي بلكه اينكار            

نه اينكه فكر كنيد كه اين مسئله بي تأثير است بلكه غالباً چنين كساني بر همين اساس فاصـله و بريـدگي                      . است

ميان نيت و عمل بوده است كه از روز اول براي خودشان چنين توجيه كرده اند و آنها در نظر نمي گيرند كه درست                        

شخصـي نـزد مرحـوم      . ت است ولي همين اعمال عالئمي است كه ديگران دريافت مي كننـد            است كه اعمال به نيا    

اگـر  : پاهايش را هم تكان داد و گفت      . نه: گفت» آقا اگر من دستم را تكان بدهم عيب دارد؟        «: بهبهاني رفت و گفت   

بعد . نه: ب دارد؟ گفتيك شعري هم خواند و گفت كه خواندن اين شعر هم عي. نه. اين كار را بكنم عيب دارد؟ گفت    

تجزيه ات خوب بود، ولي مرده «: مرحوم بهبهاني به او گفت. شروع كرد به رقصيدن و آن شعر را هم به آواز خواندن      

 . »شوي تركيبت را ببرد

    بله، پس بنابراين وقتي كه شما مجموعه اي را به صورت عملي انجام داديد اين تركيب مي گويد كه نيت شما چه                      

اعمالي كه به صورت مجزا آن شخص انجام مي داد حكايت از اين نمي كرد كه منظورش رقصيدن اسـت                    . تبوده اس 

 .خودش را عملي كرد» نيت«اما وقتيكه اين كار را به صورت مجموعه اي در آورد و وسيلة همان كار 

 من نفهميدم كه اگر مو پوشيده باشد و يا نباشد چه اشكالي دارد؟: ... سئوال    

حاال بحث هاي چنين تأثيراتي به يك بحث مفصل تر بر مي گردد، ولي عجالتاً شما تا همان مقداري كه با                     : جواب    

يك نقش اجتمـاع دارد و      » پوشش«ما قبول كرديم كه در جامعه اي زندگي مي كنيم كه            . هم قبول كرده ايم بمانيد    

مردان ما در اجتماعات رابطة مغز بـا مغـز برقـرار            داشته باشيم و زنان و      » توحيدي«اگر ما بخواهيم كه يك جامعه       

و بنابراين متناسب  . كنند، ناگزير بايد نابرابري هايي را كه از طريق رابطة تن با تن بوجود مي آيد به حداقل برسانيم                  

كه بر پايـة    » بينشي«شروع مي شود با     » حجاب اسالمي «و ما قبول كرديم كه      . انتخاب كنيم » پوششي«با اين بايد    



و . ابطه انسان باخداست و از اينجاست كه واقعيت اعمال شما بكلي منقلب مي شود و بطريق ديگر عمل مي نماييد      ر

خود من قبل از اينكه به فرنگ بروم در         . هم از آن متأثر مي شود     » پوشش«طور ديگري كه عمل كرديد طبيعتاً اين        

بازي و از اين قبيل كارها نروم ولي باالخره لباسها و           زمينة ذهني كوششي داشتم به اينكه دنبال لهو و لعب و قرتي             

بسيار ميزان و مرتب بود زيرا تصوري كه از انسان داشتم، بر اساس يك دستگاه بينشي غلط بود و حاال بـه                      ... اينها  

 .اصالح آنها بتدريج تغييراتي در ظاهر پيدا شده است

و ... وضاع خيلي خطرناك است و دسائسي در جريان است و           ما اآلن در يك برهه اي از زمان هستيم كه ا          : سئوال    

چون انقالبي شده و تمام افراد با ايدئولوژي هاي مختلف خودشان را در اين انقالب سهيم مي داننـد، بنـا بـر ايـن                         

از طرفـي   . توانند آرام بنشينند و هر كس بر مبناي ايدئولوژي خودش، يك انتقادي و يك اظهـارنظري نكنـد                  نمي

سعي كنيد همبستگي ايجاد شود و ضد انقالب رشد نكند و از طرفي هم مي گويند كه انتقاد بكنيـد                    : ند كه گوي مي

لطفاً بگوييد كه انسان چگونه تشخيص دهد كه با اين كارش كار درستي انجام داده و اثر منفي روي                   . ولي انتقاد بجا  

 .انقالب نگذاشته است

. ظر كرد، هم عقيده گفت، آزادانه هم گفت و وحدت را هـم نگهداشـت              عرض كنم كه مي شود هم اظهار ن       : جواب    

 .اينها مانعه الجمع نيستند كه اگر مثالً اظهار نظري شد حتماً اختالف بوجود آورد

همانطور كه مي دانيد بعلت پايين بودن سواد اجتماعي، ما امكان تشكيل اجتمـاعي را نداشـته ايـم كـه             : سئوال   

و بنابراين بعلت اينكـه تجربـه نـداريم و          . نيم و بحث بكنيم تا اينكه عقائدمان شكل بپذيرد        بتوانيم چند نفر بنشي   

 چگونه مي توان جلوي اين مسئله را گرفت؟. ممكن است تحت تأثير افراد ضد انقالبي قرار بگيريم

ي دهم و همه هم آرام شما داريد نظر مي دهيد و منهم گوش م. فعالً كه ما امروز به اين نحو عمل مي كنيم  : جواب    

يعني ما بتوانيم دربارة موضوعي بحث كنيم و شما هم . پس مي شود اين تجربه را تكرار كرد و بهتر هم كرد      . هستند

و بعد ببينـيم    . بياييد اينجا بنشينيد و بعد هم آن موضوع طرح شود و شما هم نظرتان را بگوييد و من نيز همچنين                   

م مشتركند، كه آنها را كنار مي گذاريم و در چه چيزها اختالف داريم و ببينيم در                 كه اين نظرها در چه مواردي با ه       

موارد اختالف، موضوعات صحيح و غلط كدامند و اين كار هم شدني است و در سنت ما نيز اگر دعوايي هـم اسـت                        

روستاهاي ما ايـن  بخاطر اينكه من اهل تحقيق هستم و مي دانم كه در . بين درس خوانده ها و روشنفكران ما است       

 .بحث ها بخوبي انجام مي گيرد و هيچگونه دعوايي هم ايجاد نمي كند

 آيا اين بدان دليل نيست كه روستاييان به همه چيز قانع هستند؟: سئوال    

شما سيستم توليـد    . تشكيل مي دهد  » شور«نخير، اين بدان دليل است كه در روستاها اساس كارشان را            : جواب    

چـون اينهـا    . را نمي دانيد، نظام توليد را در ايل نمي دانيد و نتيجتاً نقش بحث آزاد را درتوليد نمي دانيد                  در روستا   

اساس توليدشان بر همكاري است و اگر اينطور نباشد توليد معطل مي ماند و ناچار بحث آزاد را بعنوان يك سـنت                      

وضوع را عمل ميكنند بخصوص در جوامع غربـي         ولي روشنفكران و درس خوانده هاي ما عكس اين م         . پذيرفته اند 

. تلقي مي شود كه خوب حريفش را از ميدان بـدر كنـد            » روشنفكر«كه بر اساس توازن قوا عمل مينمايند، انساني         

توجه كرديد؟ و اين است كه مصيبتي براه انداخته است واال مردم عادي بحث را خوب گوش مي دهند و هيچگونـه                      

 .د نمي آورندناراحتي و اختالفي بوجو

.  نفر گفته اند كه حاضر به بحث هستند3تا بحال .      ما بارها اعالم كرده ايم و افراد را دعوت به بحث آزاد كرده ايم  

مي گويد كـه مـن      ) طبق خبري كه به من داده اند و اگر اين صحيح نبود مي تواند تكذيبش كند               (يكي از اين افراد     

خوب اگر چنين كسي حق دارد و يا ندارد به من مربوط نيست و              . ود را بگويم  مي خواهم بيايم، يك ساعت نظرات خ      

سومي را هم قرار گذاشتند كـه بيايـد در          . نفر دوم هم همين حر ف را زده است        . به دستگاه تلويزيون مربوط است    

كـاري را كـه در   با اينحال عيبي ندارد و شما مـي توانيـد ايـن       . دانشگاه ملي كه ايشان نيامد و در آنروز غائب بود         

 اگر ديديم نتيجه اش اين شد كـه عـده اي بجـان هـم              . تلويزيون است زودتر تدارك كنيد و بحث آزادي بگذاريد        



ا هم مي خواهيم كه يك بحث آزادي بگذاريم         حاال م ). 5(نيم  افتادند و سروكله كسي شكست، بحث را تعطيل مي ك         

ث نبوده اند بوجود نيايد، زيرا ما مي خواهيم راه حل ها را با كه جاي نگراني هم براي عده اي كه تابحال حاضر به بح       

هم پيدا كنيم كه هم بحث بنماييم و هم هر كسي بتواند نظر خودش را بگويد و هم وحدت جامعة مـا كـه ضـرورت           

 .و اگر ديديم كه نتيجه اي ندارد زود قطعش مي كنيم. انقالب ماست حفظ شود

 اطالعات كافي مقدار زيادي شايعات روزبروز زياد مي شود و انسان بخوبي حـس               متأسفانه بر اثر نداشتن   : سئوال   

درست است كه اگر امكان بحث و تبادل نظر بوجود بيايد خيلـي             . مي كند كه در اجتماع پراكندگي ايجاد مي كنند        

 رفتار كرد؟خوب است ولي براي  فرم گرفتن و ريختن پايه هاي اين انقالب، در اين مدت زمان كم بايد چگونه 

ببينيد خانم، يا ما بايد زور بكار ببريم تا وحدت جامعه را  حفظ كنيم و يا اينكه بايد با مبادلة آراء و عقايد                        : جواب    

اگر ما بخواهيم بر اساس عدم زور كار كنيم، ناچار بايد از            . راه سومي هم وجود ندارد    . به يك وحدت پايداري برسيم    

كنيم و آزادانه حرفهايمان را بهم بزنيم و ببينيم در چه چيزها موافق و يا مخـالفيم و در                   طريق بحث آزاد اينكار را ب     

غير ). البته از راه بحث آزاد و مبادلة اطالعات       (موضوع هايي كه موافقيم بايستيم و مخالفت هايمان را هم كم كنيم             

هـم خـودش را     ) شاه سـابق  (آخر او   . يماز اين بايد با زور كار بكنيم كه خوب به همان نظام شاهنشاهي بر مي گرد               

پاسدار وحدت جامعه مي دانست و مي گفت هر كسي كه حرف مي زند وحدت جامعه را بخطـر مـي انـدازد زيـرا                         

جنگ براي توسعه، جنـگ     : فرماندهي بايد واحد باشد و جامعه نيز بايد واحد باشد تا بتواند در چهار جنگ اساسي               

بعنوان فرمانده عـالي  ) شاه سابق(پس من . عمولي و جنگ سرد پيروز بشود     عليه خرابكاران، جنگ هاي كالسيك م     

ولي اين حرف صحيح نيست زيرا اگر از اين طريق بخـواهيم بـرويم وحـدت بوجـود                  . پاسدار وحدت جامعه هستم   

جـا كـه    پس اگر ما بخواهيم وحدتي را كه داريم حفظ كنيم بايد كه بتوانيم اطالعاتمان را با همديگر تا آن                  . آيد نمي

 .توانيم، آزادانه مبادله كنيم و مردم هم گوش بدهند و تحمل كنند مي

 .ولي ضد انقالب هم وجود دارد: سئوال    

و از قديم تابحـال و      . خوب، ضدانقالب همواره وجود دارد، يك عده اي بر زورند و عده اي هم بر عدم زور                : جواب    

 .از حاال تا قيامت هم اينها با هم دعوا دارند

شما در اول صحبتتان اشاره كرديد به اينكه واحدهاي اطالعاتي در مغز وجود دارد كه از محيط، اطالعات               : سئوال    

و با توجه به اينكه     . را مي گيرد و آنرا تجزيه و تحليل كرده و جا مي اندازد و اگر توانست با آن وحدت پيدا مي كند                     

عي و سياسي و اقتصـادي جامعـه        همان بنيانهاي فرهنگي و اجتما    در سيستم هاي گذشته تا بحال اين اطالعات از          

 مي شد كه اين اطالعات صحيح نبودند و حال كه مي خواهيم اين اطالعات را بطور صحيح دريافـت كـرده و                       گرفته

آن را به ديگران منتقل نماييم، آيا الزمه اش اين نيست كه اين بنيان هاي فرهنگي، اقتصادي اجتماعي و سياسي از 

 بنياد تغيير كنند تا بتوانيم اطالعات را بطور صحيح دريافت كنيم؟

اگر ما بنياد را عوض كنيم امكان ايجاد اطالعات صحيح و           . كامالً صحيح مي فرماييد و اين جان كالم است        : جواب    

براي ) مدر كتاب كيش شخصيت هم مبحث اولش را به تغييرات بنياني اختصاص داده ا             (مبادلة آن ممكن مي گردد      

و پوشش و غيره عوارض قضيه بوده و نشانة بياني هسـتند،            . اينكه دستگاه اجتماعي است كه زور را توليد مي كند         

واقعيت همان روابطي است كه بايد از بنياد تغيير كند و اين نتيجة خوبي است كه از اين بحث                   . واقعيتي كه نيستند  

 .گرفته شد

ي دانشجو در مورد پوشيدن موي سر زن بحث مي كرديم و آن را بعنوان حجاب                من با چند نفر از پسرها     :  سئوال    

هر كـدام از اينـان      . م و معتقد بودم كه اگر لباسم متناسب باشد و خودم را بپوشم، همين حجاب است               تقبول نداش 

 ثابت شده است كه موي سر زن اشعه اي توليـد مـي كنـد كـه روي مـرد اثـر                     : دليلي را پيش كشيد كه مي گفت      

حاال از شما مي خواهيم بگوييد كـه ايـن          . گذارد بطوريكه اين باعث مي شود كه مرد از حالت عادي خارج شود             مي

 نظريه تا چه اندازه درست است؟



البته من نخواستم كه اين مسئله را روي اين گونه تأثيرات ببرم واال چنين چيزي ممكن اسـت زيـرا اگـر         : جواب    

ناچـار بايـد    . آمـد  ات نباشد كه زن و مرد با هم جمع نمي شدند و اصالً بشري بوجود نمي               قرار بود كه اينگونه تأثير    

منتهي مطلب اين است كه آيا اين       . و اين نظريه علمي علي االصول صحيح است       . جاذبه ها باشند و بر هم اثر  كنند        

ه ما پيشنهاد مي كنيم     ك» پوششي«نوع  . تمام حرف همينجاست  . هم پيدا بكند يا نكند    » اجتماعي«نقش  » صحيح«

  در روابـط     تأثيراتكه شما زنان و مردان  ايران بسازيد بايد نوع پوششي باشد كه به شما امكان بدهد كه تمام اين                     

يعني هر زني حق دارد از  مرد لذت ببرد و هر مـردي              .  وجود داشته باشد و نه اينكه نباشد       تمام و كمال  زناشويي به   

، و اين حق طبيعي و فطري بشر است و در اسالم نيز تمام منع هـاي رابطـه   ) زناشوييالبته در چارچوب(هم از زن    

در قديم منع هاي جنسي در جوامع بشري خيلي زياد بود و هنوز هم              . جنسي در بين زن و شوهر از بين رفته است         

امي هاي جنسـي وجـود      معهذا اآلن بسياري ناك   . ولي اسالم همة اينها را نقض كرده و از بين برده است           . وجود دارد 

. دارد كه علتش همين منع هايي است كه از قرنها قبل در دستگاههاي اطالعاتي ما بجا مانده و ماندگار شده اسـت                     

منتهي ما حرفمان اين است     . ردرد از هم فرار خواهند ك      داشته باشد كه اگر نباشد زن و م        پس بايد اين جاذبه وجود    

 اقتصادي و اجتماعي هم پيدا مي كنند يا نه؟ و آيا باالخره بـه تبليـغ و جـا                    يا اينگونه تأثيرات نقش سياسي و     كه آ 

افتادن و حاكم شدن ايدئولوژي زور منجر مي شود؟ و اال ما نگفتيم كه آن تأثيرات از بين برود، بعكس عقيـده مـن           

تـازه جاذبـه بدسـت      اين نقشها را از روابط اجتماعي از دست بدهد، تن آزاد شـده و                اين است كه اگر اين تأثيرات     

و منظور ما اين نبود كـه بخـواهيم ايـن           . و تازه زناشويي هم مفهوم پيدا مي كند       . آورده و عشق هم معني مي يابد      

ز بين ببريم، بعكس مي خواهيم اينها جاي خودشان و طبيعت خودشـان را بدسـت آورده و در نتيجـه                     اتأثيرات را   

 .بودمسئله همين . واقعيت خودشان را بدست بياورند

 كيفيت اين تأثيرات بر مرد آشنا و غريبه چه اندازه است؟: سئوال   

 .اين تأثيرات هم بر مرد آشنا و هم بر مرد غريبه تأثير دارد: جواب   

با وجود مطرح بودن مسئله حجاب در جامعه و نيز روزنامه ها، نظر شما بعنوان يك روشـنفكر مسـلمان                    : سئوال   

 دربارة حجاب چيست؟

گفتم كه نوع پوشش من و شـما نبايـد بـر            : اوالً. همة اينها را كه شرح دادم نظر بنده راجع به حجاب بود           : وابج    

اصالً عقيده من ايـن اسـت كـه نـوع           . زيرا نوع پوشش را نمي توان با زور به جامعه قبوالند          . اساس رابطه زور باشد   

اصالً نـوع پوششـتان ايـدئولوژي شـما را     . نمي بريدپوشش شما بيان كننده اين است كه شما زور بكار مي بريد يا     

گويد و اگر قرار باشد كه لباسي را به زور به كسي بپوشانند، خوب اين همان چيزي است كه مي خواهيم نباشد                       مي

 . زيرا ما مي خواستيم زور نباشد

زن و مـرد امكـان بدهـد كـه از           بايد به   » پوشش«  ثانياً براي اينكه در روابط اجتماعي ما، زور اساس قرار نگيرد،              

 .ها تن با تن بعنوان يك رابطه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ايدئولوژيكي آزاد بشود رابطه

و برخي از افراد جامعه ما كـه آگـاهي          . مي دانيم كه انسان يا بايد مجتهد باشد و يا اينكه بايد تقليد كند             : سئوال    

 با رهبري كه انتخاب مي نمايند، طبق خواست او و بدون تجزيه و تحليل               عمومي ندارند به اين اصل ايمان دارند كه       

 عمل مي كنند تا انقالب به ثمر برسد و چون خودشان رهبر را انتخـاب كـرده انـد احتيـاج بـه تجزيـه و تحليـل                           

ـ                       ه بـه   دستوراتش ندارند زيرا معتقدند كه راه او صحيح است و من فكر مي كنم كه اكثر افراد جامعه ما بعلـت اينك

 )6. (ل كنندرهبري كه فعالً دارند، ايمان دارند پس آنچه را كه مي گويد بايد عم

 و دين ما يك فرد      آيا شما مي دانيد كه در اسالم يك نفر همان قدر حق دارد كه بقية دنيا؟ بله، در اسالم                  : جواب     

اگر شـما يـك نفسـي را احيـا          : ويداين است كه مي گ    . از نظر آگاه شدن و معتقد شدن همانقدر حق دارد كه بقيه           

پس بنابراين ما بايد همه كوشش كنيم كه به درجه اجتهاد برسيم و             . بكنيد، مثل اين است كه بشر را احيا كرده ايد         

و ما از باب ضـرورت و       . اصالً جامعه اي كه به ما وعده داده شده است، جامعه اي است كه همه در آنجا اجتهاد كنند                  



منتهي . تقليد كنيم و مثالً اگر من مريض شدم چون علم طب ندارم بايد به پزشك مراجعه كنم                ناداني است كه بايد     

 توجه كرديد؟. من خودم بدانم چه بايد بكنمايده آل وقتي است كه . اين يك حالت ايده آل نيست

بيبي كه حاذق تشـخيص          البته تا ما به آنجا برسيم خيلي راه است و چون هنوز به آنجا نرسيده ايم بنابراين از ط                  

اما دليل ندارد كه اگر بحث انجام بگيرد آن طبيب نيـز راه             . مي دهيم پيروي مي كنيم و اين يك اصل منطقي است          

در » شور«غير از اين است؟ پس بنابراين اگر      . »امر شما شوراست بين شما    «: واال نمي گفتند كه   . بهتري را پيدا نكند   

زاد انجام بگيرد نتيجة خوب ببار مي آورد و آن عده كم را هم در عدد آن بقيـه                   امور باشد يعني اينكه همان بحث آ      

 ... انشاءاهللا . قرار مي دهد و نيروي ما عظيم شده و پيروزي ما قطعي مي گردد

 .همة شما موفق و پيروز باشيد

**** 

 

 

 :پي نوشت ها 

 
ضروف پايشان رشد مي كرد و باال مي آمد و هر دو سالي يـك بـار                 در فرانسه كه بودم جواني بود كه خانواده اش، نسل بعد از نسل غ                 ----1

 .بايد يك مرتبه عمل جراحي مي كرد و مادرش بهمين علت كه اين عارضه را در سينه داشت و به قلبش زده بود در گذشته بود

 شـود امـا اگـر در محـيط          به نظر من، چنانچه انسان بطور ناقص غذا بخورد، ضعيف مي شود و حتي دستگاه فكريش هم ضعيف مـي                       ----2

سانسور نباشد، دستگاه انديشه اش مي تواند بدنش را با آن مقدار غذايي كه مي خورد منطبق كندو آن مقدار غذا بـراي زنـدگيش وي را             

كفايت مي كند ولي عكس اين مطلب صحيح نيست بدين معني كه اگر شما در يك دستگاه سانسور باشيد، در صورت خوردن غذاي خوب          

 . الم بهم نمي رسانيدبدن س

 تصوير جنسي   30 سال قبل در فرانسه طبق يك تحقيق منتشر شده اعالم گرديد ه بطور متوسط هر انساني در هر دقيقه اي                      3 و يا    2    ----3

 حتي خـود ايـن    . تصاوير جنسي است  ... يعني در همين متروهايي كه سوار مي شوند و غالب اين تبليغاتي كه انجام مي دهند و                  . مي بيند 

انسانهايي كه مي بينيد غالباً صورتهاي زنده اين تصاوير جنسي هستند و نيز راديو و تلويزيون و كليه تصاويري كه وجود دارد، با مطالعـه                         

 .همه اينها به اين نتيجه رسيدند

مهـا نمـي رويـد بكلـه اينهـا      در جنگ ويتنام، قبل از اينكه آمريكاييها را به جنگ ببرند به آنها تعليم مي دادند كه شما به ميـان آد       ----4

تا . نه اينكه فكر كنيد اين حرف را بدون دليل مي زنم          . حيواناتي شبه انسان هستند و با اين روحيه آنها را به آنجا برده و كشتار مي كردند                

كالسها مـي داده انـد   بحال چندين كتاب در همين زمينه با اسناد معين چاپ شده است و در اين كتابها درسهايي را كه به اين سربازها در      

 .نوشته شده است

خواجه نصيرالدين خبر شد كه پيش هالكوخان رفته اند و به وي گفته اند كه اگر اين خليفه عباسي را بكُشي، زمين به آسمان مي رود                  ----5

ـ . و آسمان هم به زمين مي آيد و طوفاني عجب در دنيا بوجود مي آيد كه نسل بشر را از روي زمين مي كند                        ان هـم تـرس بـرش       هالكوخ

اگر مشاهده  . عيبي ندارد، خليفه را در نمد مي گذاريم و او را مشت و مال مي دهيم               : خواجه نصير پيش هالكوخان رفت و گفت      . داشته بود 

و بهمين ترتيب اين عمل را ادامه مـي دهـيم تـا             . كرديم كه آثار انقالب ظاهر گشت، فوراً دست نگهداشته و اين عمل را متوقف مي كنيم               

 . خليفه كُشته گردد

منظور سئوال كننده گويا اين است كه بدون تجزيه و تحليل علمي راجع به مسئله حجاب، بايد در رابطه با رهبري اين فرمان را اجرا     ----6

 .  ناشر -كنيم 

 

 


