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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ فبروری ٢۵
   

 !مافيای ايران و اسالم» خدای«ای  ھای علی خامنه گوئی ياوه
 

 ۀبزک کردن چھرويژه توسط خبرگزاری فارس، برای   امنيتی حکومت اسالمی ايران، به-ھای پوليسی  ھای رسانه تالش

کار، جھل و جنايت، ترور و اعدام، اعدام و سنگسار، غارتگر و  کش و تبه ای سردمدار حکومت آدم ھيوالئی خامنه

 دستچنان  ای، ھم هللا علی خامنه آيت» ادبی«ھا، برای احراز صالحيت  آن. چنان ادامه دارد استثمارگر اسالمی ايران، ھم

  .ورزند تاريخ عناد میزده با  تحريف به

 ٥٧ خاطراتش از انقالب ۀدربار» ھمافر«کتابی با عنوان » مھدی نوروزی«نام  نيروی ھوائی بهۀيک سرھنگ بازنشست

  .ای مربوط است آشنائی او با علی خامنه بخشی از اين خاطرات، به. ايران نوشته و منتشر کرده است

 
 ھائی برای کودکان انصمد بھرنگی، نويسنده داست

آموخته است؛ او در بخشی از کتاب خاطرات خود، نوشته که  ای مدتی زبان انگليسی می مھدی نوروزی به علی خامنه

 صمد بھرنگی را ۀای، در فرصت فراغتی، نظر او دربار در يکی از ھمين جلسات آموزش زبان انگليسی به علی خامنه

  :، اين بخش از کتاب را چنين نقل کرده است١٣٩٥ ]دلو[ بھمن٧منيتی فارس،  ا-خبرگزاری اطالعاتی . شود جويا می
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معلم زبان انگليسی او، ھمافر نيروی . دھد به استراحت و چای اختصاص می» حاج آقا«ای  وسط درس است و ده دقيقه«

 :پرسد کند و می ھوائی از فرصت استفاده می

 .گن کمونيست بوده ش چيه؟ میھا  صمد بھرنگی و کتابۀ حاج آقا نظر شما دربار-

 :دھد ای ھم پاسخ می خامنه

صمد . الحيلی به خودشون بچسبونن ھا اينه که ھر مبارزی را به لطايف خب روش چپی.  آقای بھرنگی آدم مسلمونی بود-

 ».شون اينه که صمد را کمونيست معرفی کنن ھا تالش مسلمون بود اما اون

بھائی از خود  ای، صمد يک کمونيست بود و در اين مورد نيز آثار گران غ خامنهاين ادعای سخيف و سرتاپا درودر رد 

ھا  با نوشتن آثاری برای کودکان و نوجوانان مانند اولدوز و کالغ، )١٣۴٧ تا ١٣١٨( صمد بھرنگی. برجای گذاشته است

آوری  ، نقش مھمی در روی٥٧الب ھای پيش از انق آيد، در سال شمار می ترين اثر او ھم به و ماھی سياه کوچولو که مھم

 بھرنگی، تحقيقاتی ھم در زمينه زبان ترکی و . کردأھای فدائی خلق ايران ايف بخشی از جوانان به سازمان چريک

  .فولکلور آذربايجان انجام داده است

شغل صمد، چون .  سال زندگی کرد و گفته شد که در ارس غرق شد٢٩وی تنھا . مرگ صمد نيز به يک افسانه تبديل شد

ای  ھای آذربايجان، ھم نويسنده صمد بھرنگی ھم معلم بود در سر کالس. شود تر به صفت معلم شناخته می معلمی بود بيش

گری در حوزه ادبيات کودکان و ادبيات فولکلوريک ايران خاصه آذربايجان که اين آثار او  توانا و ھم محقق و پژوھش

ھای آذربايجان و ھم خود نوعی  ھا و افسانه ت در شناخت ديار آذربايجان و قصهخود يک منبع برای محققان و اديبان اس

ای سياسی بود که موضوعات   در عين حال بھرنگی، نويسنده.اندوزی برای جوانان و آغازکنندگان اين راه ھست تجربه

 بسيار گذاشته است؛ تأثيرھای وی  ھای سياسی مختلف از جمله جريان روشنفکری و کمونيستی بر داستان و ديدگاه

غلبه ھمين نوع . که بھرنگی نويسنده است يا شخصيتی سياسی توان به سختی اظھار نظر کرد به اين طوری که گاه می به

ھا در آثار بھرنگی منجر به اين شد که بسياری از والدين خواندن کتاب اين نويسنده را برای فرزندان خود توصيه  انديشه

  .کنند

ای بود که مسائل آموزش عمومی را از ديد منافع کارگران و طبقات  ی و يک متفکر تربيتی برجستهصمد يک معلم حقيق

يکی » کندوکاو در مسائل تربيتی ايران«نوشته بھرنگی تحت عنوان . داد ديده، مورد بحث بررسی قرار می محروم و ستم

در اين کتاب، صمد سيستم . شده استھای انتقادی است که در زمينه فرھنگ عمومی نوشته  ترين کتاب از مرجع

را، مورد نقد قرار  ھای آن ھا و کاستی  استعماری آموزش عمومی را مورد انتقاد موشکافانه قرار داده و ضعف- ارتجاعی

شد، چنين نوشته  مريکائی که در دانشسراھا تدريس میاھای مربيان  در اين جزوه، بھرنگی، در مخالفت با کتاب. دھد می

اق برای سه کالس و تھا، ھيچ حرفی در ميان نبود که ما را به روستائی خواھند فرستاد که در يک ا ين کتابدر ا«: است

باره دريافتم که تمام  يک. از دانشسرا که در آمدم به روستا رفتم. چھار کالس و پنجاه، شصت شاگرد درس بگوئيم

 سپردم و فھميدم که بايد خودم فوت وفن معلمی را پيدا اش را به باد فراموشی تعليمات مربيان دانشسرا کشک بوده، ھمه

کردند،   را تدريس میئیھا  که چنان کتابئیھا ھای دانشسرای مرا نوشته بودند و آن  که کتابئیھا آن. کنم و چنين نيز شد

ھای  تابگونه که در ترجمه ک  از آنئیھا مسألهھای ايران،   درصد مدرسه٩٩در ... خبری از محيط کار من نداشتند

  ».خوانيم، مطرح نيست مريکائی میا

اند تا مردم  ای نوشته شده زبان بسيار ساده کليه آثار صمد بھرنگی، از داستان کودکان گرفته تا مقاالت فلسفی، ھمواره به

ای  دهصمد اعتقاد داشت اگر نويسن. ھا را خوانده و از حقايق تلخ اجتماعی، آگاھی پيدا کنند کوچه و بازار، اين نوشته

. حرکت در آورد ھا را به ھا را برانگيخته و آن فھم باشد تا توده اش ساده و عامه نويسد، بايد نوشته ھا مطلب می برای توده
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غالمحسين ساعدی، نويسنده و » عزاداران بيل«، که در آن »نظری به ادبيات امروز«نام  ای ديگر به صمد،  در مقاله

دانم که اگر مردم عادی با سواد از  من نمی«: دھد، چنين گفته است رسی قرار مینويس معاصر را مورد بر نمايشنامه

دانم که اگر معتقد به ھنر  قدر می اما ھمين. قصد نويسنده آگاه نشوند يا بسختی آگاه شوند برای نويسنده حسن است يا عيب

ھا را ناديده  توان آن دھند، نمی برای اجتماع باشيم و قبول کنيم که قسمت بزرگ اجتماع را مردم عادی تشکيل می

  .ديده و کمونيست بوده است بنابراين، صمد بھرنگی نويسنده و معلم طبقات محروم و ستم» ...گرفت

ن سال، شور يدر ا. قدرت رسيد، صمد بھرنگی تنھا شش سال داشت  به١٣٢٤جان در سال يوقتی دولت دموكرات آذربا

صمد به ھمراه . دوار شده بودنديمردم به زندگی ام. به شھر باز گشته بودت يامن. ز بر پا شده بوديو شوقی در تبر

وری  شهيجات محالت، از جلوی جعفر پ ز در لباس فرم فرقه دموکرات در قالب دستهيھای تبر گر بچهيبرادرش اسد و د

وری آغاز كرد و  شهيالت خود را در مدرسه پيدوران تحص) ١٣٢٥( در سال بعد.  رژه رفت جاني آذربا دولت دموكرات

اش را شروع كرده بود كه ارتش شاه  ل به زبان مادریيھای درسی دولت دموکرات، تحص تنھا سه ماه بود كه او با كتاب

سابقه مردم آذربايجان  ای آورد و با کشتار بی رحامنه و وحشيانه المللی خود، به آذربايجان يورش بی با حمايت حاميان بين

دولت فرقه نيز از بين رفت و جايش را ديکتاتوری مطلق و سرکوب و سانسور حکومت و طرفداران دولت محلی، 

ز مردم يبعد از آن ن. سوزان شد ھای درسی تركی صمد و دوستانش نيز طعمه جشن كتاب كتاب. مرکزی فراگرفت

ز و شھرھای ي در تبرن و طرفداران فرقهجمعی مردم منطقه و فعاال ھای دسته ھا و اعدام آذربايجان، ھمواره شاھد غارت

  .ديگر آذربايجان توسط حکومت پھلوی شدند

***  

ابوالحسن نجفی، زبانشناس و مترجم ايرانی ھم يکی ديگر از ادعاھای ادبی » غلط ننويسيم«نگاری بر  چنين حاشيه ھم

  . است رھبر حکومت اسالمی

رسانی دفتر حفظ و نشر آثار  اه اطالعآشنا، پايگ چنين پس از درگذشت ابوالحسن نجفی، مترجم و زبانشناس نام ھم

غلط «ھای رھبر جمھوری اسالمی بر کتاب  نويسی گيری از حاشيه ای، ادعا کرده است که ابوالحسن نجفی با بھره خامنه

ماند مگر با اھتمام  رسد که زبان زنده نمی اين متن با اين جمله به پايان می. در چاپ بعدی تجديد نظر کرده است» ننويسم

 .ان کشورھا و توجه نويسندگانرھبر

س جمھور ئيای ر هللا علی خامنه  برای نخستين بار انتشار يافت، آيت١٣۶۶در سال » غلط ننويسم«ھنگامی که کتاب 

  .اين کتاب چندين بار تجديد چاپ شد. ايران بود

نظراتش  ا خواند و نقطهر) غلط ننويسم( جمھوری در ھمان چاپ اول، کتاب سئير«: نويسد ای می دفتر نشر آثار خامنه

قدر مھم بود که ابوالحسن  ای اين هللا خامنه ھای آيت يادداشت.  آن فرستاد اش نوشت و برای نويسنده  آن را در حاشيه درباره

 ».داند نجفی خود را مديون ايشان می

شايد «: ر شده آمده استای بازنش ھای داخلی به طور زنجيره ھا و رسانه در فراز ديگری از اين نامه که در خبرگزاری

رفته و مترجمان آثار   قديم و قويمی با روشنفکران غرب بسياری گمان کنند رھبر انقالب اسالمی منطقا و اصوال رابطه

 ».داشت  رنگين او را پاس می شناخت و نقاط پرقدر کارنامه اند، اما رھبر انقالب به نيکی نجفی را می داستانی نداشته

حصيالتش در رشته زبان فرانسه را در دانشگاه سوربن به پايان رسانده بود، پيش از انقالب به ابوالحسن نجفی که ت

درباره «، »ادبيات چيست«و » شيطان و خدا«نمايشنامه . پرداز ادبيات داستانی مطرح بود عنوان يک مترجم و نظريه

پرندگان می روند در پرو « کامو، از آلبر» کاليگوال«آندره مالرو، » ضد خاطرات«از ژان پل سارتر، » نمايش

نوشته ژيل پرو از معروف ترين » وعده گاه شير بلفور«نوشته رومن گاری و ھمچنين مجموعه داستان » می ميرند
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ھای ادبی،  بعد از انقالب و با فروپاشی حلقه. ترجمه ھای ابوالحسن نجفی از مجموعه ادبيات فرانسه به فارسی ست

  .اسی روی آوردشن ابوالحسن نجفی به زبان

ھای مأخوذ از  ھا، از جمله واژه کار بردن نادرست واژه ، و بهئیھای انشا ، غلطئیھای امال غلط» غلط ننويسيم«او در 

ھای خارجی، و نيز اشتباھات صرفی و نحوی و عباراتی که از ترجمه به زبان فارسی راه پيدا کرده را نشان  زبان

 .دھد می

در ديدار با اعضای » غلط ننويسم«دھد که رھبر حکومت اسالمی در انتقاد از کتاب  ارش میای گز دفتر نشر آثار خامنه

را گرفتم خواندم و » غلط ننويسم«من ھمان وقت کتاب «: شورای عالی ويرايش زبان فارسی، ادعا کرده است

گويند   جاھايى مى- اقعا ھم به جاست  که و-  دقتى که دارند  ام که ايشان با ھمه در اين کتاب ديده. ای ھم بر آن زدم  حواشى

ھايى ھم ارائه شده است  شود آن را کارى کرد؛ نمونه که مثال اين واژه غلط است، اما ديگر جزو زبان شده است و نمى

. ًى زبان بيرون کشيد؛ اين اصال عملى نيست شود آن را از بدنه وقتى چيزى جزو زبان شد، نمى. که حق با ايشان است

ما نبايد بگذاريم يک غلط، جزو . آيد؛ ليکن اين خودش يک مصيبت است ردن آن واژه، اختاللى به وجود مىبا بيرون آو

 ».زبان بشود

ای توجه  به نکته مورد نظر خامنه» غلط ننويسيم«ھای بعدی  کند که ابوالحسن نجفی در چاپ ای ادعا می دفتر نشر خامنه

 .کرده است

  
او . شود علی حداد عادل اداره می ابوالحسن نجفی، عضو پيوسته فرھنگستان ادبيات و زبان فارسی بود که زير نظر غالم

عضو پيوسته فرھنگستان حقوقی به اش بيمار بود به روزنامه شرق گفته بود که به عنوان  ھای پايانی زندگی که در ھفته

ع پيکر ييعلی حداد عادل در تش غالم. آيد ھای درمانش برنمی گيرد و به ھمين جھت از عھده پرداخت ھزينه او تعلق نمی

 .او از روزنامه شرق انتقاد کرده بود که اين مصاحبه را در صفحه اول خود منتشر کرده

حتی اگر زنده ھم بودند . نديشه مدعی شده است که امکان تکذيب ندارندای بعد از مرگ صاحبان ا جالب است که خامنه

  .دادند شايد ھم جواب او را نمی

***  

 تا وقوع ١٣۴٠ھای دھه  ھای ادبی و فرھنگی جامعه ايران که در سال  خامنه ای با شخصيتئیسناريوسازی به آشنا

ھنگامی که خانم سيمين بھبھانی شاعر در . ای دراز دارد ھای آشنا و سرشناس بودند، پيشينه  ای، نام انقالب خالف خامنه

 در دفترچه او شرحی بر ،١٣۴١ای ادعا کرد که مھدی اخوان ثالث در سال   درگذشت، خامنه١٣٩٣ ]سنبله[شھريور

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطالعات . نوشته است» صبوحی«يکی از اشعارش با عنوان 

نوشته  جلوه داده و نوشته بود که اين دست» يک سند مھم تاريخی«نوشته اخوان را  می، در آن زمان دستحکومت اسال

اين تبليغات در شرايطی .  بوده است١٣۴٠ھای دھه  ای در سال مھدی اخوان ثالث با علی خامنه» رابطه عميق«نمايانگر 

ه سيمين بھبھانی و درگذشت او، مھر سکوت بر لب زدند آن، دربار راه افتاده است که بيت رھبری و نھادھای وابسته به

  .و سخنی نگفتند
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*** 

کنيم که  ای اشاره می انگيز و ارتجاعی و ضدانسانی و وحشيانه خامنه  از افکار نفرتئیھا گوشه در ادامه اين بحث، به

ادبيات پيش پا افتاده کوچه وجه و با ھزار من چسب دوقلوی قوی نيز به صمد، اخوان، بھبھانی و حتی فرھنگ و  ھيچ به

  !چسبند و بازاری نيز نمی

 : ای درباره جذب معلم برای تدريس و برای تعليم و تربيت نظر خامنه

شود به جذب معلم برای تدريس و برای تعليم و تربيت، ھمه اين فرايندھا بايستی سالم و با   که منتھی میئیھمه فرايندھا«

ھای  بناست ما چه کسی را، چه جور آدمی را تربيت کنيم، بفرستيم سراغ بچه«و » .معيار اسالم و انقالب سنجيده شود

  ».اين خيلی مھمه. ھا را بسازند و توليد انسان بزرگ بکنند مردم که بروند آن

انگشت » !خطر تحريف امام« که بر سر قبر خمينی، ايراد کرده بارھا روی ئیھا ای در صحبت موضوعی که خامنه

  !خصوص نسل آگاه و جوان جامعه س و وحشت وی و حاکميتش از خشم انفجاری جامعه و بهيعنی تر. گذاشت

ھای مداوم و حتی  المللی، حکومت اسالمی را به دليل نقض حقوق بشر، اعدام در شرايطی که بسياری از نھادھای بين

، ٩٥ ]حمل[ فروردين٣٠ روز شنبه ای در اما خامنه. اند اعدام کودکان، نقض حقوق زنان را نيز مورد انتقاد قرار داده

 .تر مطرح کرد ابزارھای خشونت و تبعيض عليه زنان را روشن

ای به منبر رفت و تمامی دستاوردھای بيش از يک قرن مبارزه زنان برای رفع تبعيض جنسيتی و  اين روز، خامنه

ھايش در  ھمپالگیو  دھه حاکميت او کارنامه بيش از سه. اعالم کرد» کھنه اما نو نما«و تفکراتی » باطل«برابری را 

ايران، ھمواره ديدگاه ھای ارتجاعی نسبت به جايگاه زن در خانواده، ازدواج، طالق، نفقه، سرپرستی کودکان، حجاب 

اند و بر ديدگاه ارتجاعی مردساالری و مذھبی  داشته... ھای تحصيلی و اجباری، ارث، ديه، شغل و جنسيتی کردن رشته

   .اند  ورزيدهتأکيدزن نسبت به انسان 

و » مقدس«باالی حکومت، زن موجودی به اصطالح  مل ردهاای و ھمه عو در تفکر ارتجاعی و مردساالرانه خامنه

س خانواده مرد است که بايد به زن در مقابل ئير. است که بايد توسط مردان حفاظت شود» کيان خانواده«حافظ 

افکار غربی در «ای زنان در ايران بايد از   که از ديدگاه ارتجاعی خامنهبر ھمين اساس است. ھمسرداری نفقه بپردازد

   .فاصله بگيرند» مسائلی نظير اشتغال و برابری جنسی

 زده بودند؛ لزوم تشکيل مراکز ئیای چنين تيرھا ھای حکومتی در انتشار سخنان خامنه برخی از تيترھای خبرگزاری

 زن را مسألهھا  غربی/  اصلی استمسأله سالمت و آرامش زن در خانواده / زن و خانوادهمسألهای در خصوص  فراقوه

ذھن / ّبايد از تفکرات متحجر غربی درباره زنان پرھيز کرد/ تربيت زنان فرزانه از افتخارات نظام است/ بد فھميده اند

المانه و متحجرانه است، تفکر غرب درباره زنان ظ/  زن تخليه کردمسألهای غرب در  را بايد از تفکرات غلط و کليشه

  .اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نيست و خانواده اولويت دارد

ھا و استقالل  دھنده مخالفت شديد او با پيشرفت و آزادی اند نشان ای گرفته شده ھا که از سخنان ارتجاعی خامنه اين جمله

  .زنان است

زنان در ايران توسط  دو منبع زير ستم قرار . نھادينه شده استخشونت و تبعيض جنسيتی عليه زنان توسط قوانين حاکم 

 ديگر، توسط قانون که اين ئیسو فرھنگ عقب افتاده و مردساالری نسبت به جنس زن و از سو از يک: گيرند می

   .افتاده و ضد زن را تقويت می کند فرھنگ عقب
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 ماه برای زنان، کار نيمه وقت و يا دورکاری برای ٩ ای بر توليد مثل و در پی آن مرخصی زايمان به مدت  خامنهتأکيد

بدون شک . نقض حقوق زنان را تشديد کرده است... ھا به مدارج عالی تحصيلی و  زنان، محدود کردن ورود آن

  .ھای دايمی حکومت اسالمی مردساالر و مرتجع است چنان از چالش مقاومت زنان در برابر ارتجاع مذھبی حاکم، ھم

چنين  اين. کنند که بر جامعه و حکومت تسلط کامل دارد ای را قدرقدرت معرفی می سالمی، ھمواره خامنهدر حکومت ا

.  امور را در دست دارد و قدرتمندترين فرد ايران اسـتکنترولای ھم خودش فکر کند که  شـايد خامنه. کنند وانمود می

اند افراد الت و  ر و با استفاده از زور و تزوير بنا شدهھای مستبد و جانی که بر پايه منطق سرکوب و سانسو اما حکومت

و در سفره تقسـيم جاه و مقام و . کنند گذاران حکومت نيز تحميل می دھند که نھايتـا خود را بر بنيان لمپنی را پرورش می

  .خواھند ترين سھم را می غارت اموال عمومی مردم، بيش

قدر ضعيف  قدر ضعيف بوده و يا چه دھـد که او چه شـود نشـان می ای می ه که از خامنئیھا ھمه تعريف و توصيف و تملق

کنند که اطاعت از واليت فقيه اطاعت از  ايم که امثال مصباح يزدی، ادعا می ايم و شنيده بسـيار خوانده. شده است

 ئیھا ھا ترفندھا و تالش ينا.  رھبری بـرسدتأئيدکنند بايد به  خداست، مردم حق رای ندارند، اگر ھم کسی را انتخاب می

 .س قدرت حکومت اسالمی و به تبع حکومت ھسـتندآای در ر ن علی خامنهئيبرای پنھان کردن نقش پا

شود آن عده به توافق  که عده ای در جلب منفعتی ھستند و اين منفعت تنھا از طريق تمرکز قدرت تحصيل می ھمين «

ارتقاء » جبار«کنند به مقام  قديس و با کشف استعدادی که در او سراغ میسازی و ت رسند که فردی را از راه افسانه می

گويند که  برای مثال می. زنند نامه جديدی برای جبار دست می طلب به جعل زندگی کار آن عده منفعت برای اين. دھند

بينی کرده بودند و بدين  گزاران در مورد تولد او پيش جبار در کودکی با شير وارد جنگ شده است يا قبل از تولد خواب

  )»نقد جباريت« مانس اشپربر نويسنده آلمانی، نقل از کتاب ( ».کنند صورت قدرت جبار و گذشته او را اسطوره می

تدريج او  شود که امر بر خود جبار ھم مشتبه شده و به ھا موجب می تدريج تکرار افسانه پردازی به«: افزادی اشپربر می

ناشی از قدرت مبتال به بيماری مھلکی شده ) مانيا( اند حقيقت دارد و او در شيدائی در مورد او گفتهچه  کند که آن باور می

  ».برد و اين بيماری او را از دنيای واقعی به دنيای اوھامات می

چندی پيش حجت االسالم محمدی . گيرد ھا در جامعه ايران، بسيار سخيف و ناشيانه انجام می سازی اما اين اسطوره

: ای، طی يک سخنرانی در مسجد جامع ايالم سال گذشته در مورد رھبری چنين گفت س دفتر رھبر خامنهئيلپايگانی رگ

ن طی سفری که سال گذشته به يچن گانی، ھميگلپا» .رھبر جمھوری اسالمی با الھام الھی و منبع وحی در ارتباط است«

ھاى مقام رھبرى  ژگیينقشه و توطئه دشمنان اسالم از و ئیشناسا«: ايالم داشت در مسجد جامع اين شھر گفته بود

ترين کس به اوست،  ای، که نزديک س دفتر خامنهئير. باشد ل میين امر دخيز در اين» الھام الھی«گفته او،  به» .است

ق يخواند، از مصاد» ر انداختن انتخابات مجلس ھفتم شوراى اسالمیي توطئه دشمنان براى به تاخئیشناسا«چه را  آن

  . ای بر شمرد به خامنه» الھام الھی«

ھای حکومت اسالمی،  ھا و حجت االسالم هللا گونه ادعاھای پوچ و مسخره را بارھا از زبان ديگر آيت شبيه اين

  .ايم س مجلس خبرگان ھم شنيدهئيهللا مشکينی ر خصوص آيت به

 آورده )سيدعلی( برادرم آوردن دنيا به برای که ای قابله«: ای، گفته است االسالم سعيدی به نقل از خواھر خامنه حجت

 در پشت از ما شد، کار به مشغول قابله و کردند بيرون اتاق از را ما بود، مادر نوزادازبدن آوردن دنيا به مشغول بودند

 پاسخ بلهقا پرسند؛ می او از را احساسات ابراز اين علت وقتی »باشد يارت علی« زند می فرياد قابله ناگھان که شنيديم

   .گفت »علی يا« تولد ھنگام نوزاد اين که شنيدم و ديدم من :دھد می

  .خصوصی جلسه يا و ميھمانی دريک نه اند منبرگفته باالی در را موضوع اين سعيدی
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مبنی بر يا علی گفتن مقام معظم رھبری در ھنگام «: فايل صوتی سخنان سعيدی امام جمعه قم در اينترنت پخش شد

 ... »تولد

 مسأله ورزيده است تأکيدويژه در چند سال اخير بر روی آن  ھای مختلف به ای که در سخنرانی يکی از دردھای خامنه

 خود را در مورد وضعيت موجود اين علوم ابراز داشته و تحول اساسی در محتوای ۀاو بارھا گل. است» علوم انسانی«

شناسی،  شناسی، روان جامعه: وزه اين علوم، علومی مانندح. ھای مختلف اين علوم را الزم شمرده است درسی رشته

ذيل .. شناسی، تاريخ، جغرافيا، علوم ادبی، فلسفه، ھنرھای زيبا و شناسی اجتماعی، علوم سياسی، اقتصاد، مردم روان

  .گيرند عنوان علوم انسانی قرار می

توان  می. کند  میتعيينقصد حرکت جامعه را دھنده و فکرساز است و مسير و م ای، علوم انسانی جھت از ديدگاه خامنه

 او بر علوم انسانی اين است که نيروی جوان ايران با تحصيل در اين رشته شک و تردی تأکيدگفت يکی از داليل مھم 

کشور ما و جامعه اسالمی آن وقتی پيشرفته است که نه فقط دنيای مردم را آباد کند، ... «: او تاکی می کند. کند پيدا می

 ».دنيا و آخرت: خواھند پيغمبران اين را می. لکه آخرت مردم را ھم آباد کندب

گری است، مبنايش  ھائی ھستند که مبنايش مادی بسياری از مباحث علوم انسانی، مبتنی بر فلسفه«: دھد او ادامه می

 جھان معنوی به انسان ويت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه مسؤولحيوان انگاشتن انسان است، عدم 

ھا گفتند و نوشتند، عينا ما ھمان را بياوريم به جوان  چه را که غربی خوب، اين علوم انسانی را ترجمه کنيم، آن. است

ھای خودمان را در  اعتقادی به مبانی الھی و اسالمی و ارزش خودمان تعليم بدھيم، در واقع شکاکيت و ترديد و بی

 ».ين چيز خيلی مطلوبی نيستھا منتقل کنيم؛ ا ھای درسی به جوان قالب

من دربارة علوم «: گويد ھای دينی و قرآنی می ھا با آموزه از تعارض علوم انسانی در دانشگاه» مندی گله«او با ابراز 

مان بر مبادی و   ما علوم انسانی- بارھا، اين اواخر ھم ھمين جور -ھای دانشگاھی کردم  ای از مجموعه انسانی گاليه

علوم انسانی غرب مبتنی بر جھان بينی ديگری است؛ مبتنی بر . ا مبانی قرآنی و اسالمی بنا شده استمبانی متعارض ب

خوب، اين نگاه، نگاه غلطی است؛ اين مبنا، مبنای . فھم ديگری از عالم آفرينش است و غالبا مبتنی بر نگاه مادی است

 ».غلطی است

شدت اظھار  ھای علوم انسانی، به آموزشی مربوط به ھمين رشتهاو از تعداد دانشجو و تعداد ھيات علمی و امکانات 

چه که به ما گزارش دادند، در بين اين مجموعه عظيم دانشجوئی کشور که حدود سه  طبق آن«: گويد کند و می نگرانی می

ھا دانشجويان  ن اينھای کشور داريم، حدود دو ميليو ميليون و نيم مثال دانشجوی دولتی و آزاد و پيام نور و بقيه دانشگاه

ما در زمينه علوم انسانی، کار بومی، تحقيقات اسالمی . کند اين به يک صورت، انسان را نگران می! اند علوم انسانی

بينی اسالمی باشد  ھای علوم انسانی مگر چقدر داريم؟ استاد مبرزی که معتقد به جھان چقدر داريم؟ کتاب آماده در زمينه

شناسی يا مديريت يا غيره درس بدھد، مگر چقدر داريم، که اين ھمه دانشجو برای اين  يا روانشناسی  و بخواھد جامعه

 » .گيريم؟ اين نگران کننده است ھا می رشته

چرا که سران حکومت اسالمی . ران متوقف شديھای علوم انسانی در ا ترين رشته ، آموزش مھم١٣٨٩سرانجام از سال 

 - ھا در عرصه سياسی  ران و حضور فعاالنه آنيگاھی جوانان، زنان و مردان جامعه ال آيای، دل و در راس ھمه خامنه

  .ارتباط دادند» علوم انسانی« را به ١٣٨٨ھای اعتراضی پس از سال  ژه در تجمعيو اجتماعی به

در  رشته دانشگاھی ١٢رش دانشجو در يپذ«: ر كل دفتر آموزش عالی اعالم كرديدر آن روزھا ابوالفضل حسنی، مد

 ».ن دورس بازنگری شونديھای ا شود تا سر فصل رشته علوم انسانی فعال متوقف می
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حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مديريت، مديريت فرھنگی و ھنری، «: ھا متوقف شده عبارتند از اسامی رشته

ھای مربوط به  ا ھمه رشتهيعنی تقريب» .شناسی، علوم تربيتی و علوم سياسی شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روان جامعه

  .علوم انسانی

اند جلو رشد و آگاھی جوانان  ھا نتوانسته ين حکومت اسالمی، با اين نوع محدوديتمسؤولاقرار خود مقامات و  اما بنابه 

  .زن و مرد و شھروندان آگاه را بگيرند

ھا   بنابراين، روشن است که انسانشود ای، يک آخوند است و تا حدودی عرفان و شعر و ھنر ھم سرش می باالخره خامنه

ھا و مواضع متفاوت و متناقضی  توانند ديدگاه ھا و شرايط مختلف طبقاتی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی می در موقعيت

برای مثال، احتمال دارد يک آدم فقير و کارگر، آرزوی بورژوا شدن را در سر داشته باشد و به محض اين . اتخاذ کند

کند که يک روزی انسان فرودست و کارگر و استثمار شده بوده است   کند ديگر فراموش میتغييراش  یکه موقعيت طبقات

ای که يک  با اين منطق، خامنه. گيرد  و استثمار میئینما رو، تمام ھم و غمش را کسب سود و سرمايه و قدرت از اين

رھبری که در طول . اسالمی ايران استخوان اين و يا آن مسجد ناشناخته بود امروز رھبر حکومت  روزی روضه

ھا خانواده ايرانی را دچار   است؛ زندگی ميليون ھا ھزار انسان را به ديار نيستی فرستاده و اعدام کرده اش ده حاکميت

 و به دشمن  جنگ با علم و دانش و آگاھی بشری برخاسته ای خود شخصا به خامنه. روزی، فقر و فالکت نموده است سيه

ای و  اين که احتمال دارد در گذشته خامنه. آزادی بيان و انديشه و تشکل مستقل در جھان معروف شده استدرجه يک 

ای و دستگاه   خورده باشند اصال مھم نيست، بلکه مھم آن است که تا روزی که اخوان زنده بود خامنهئیاخوان با ھم چا

فعالين سياسی و اجتماعی و مدنی منتقد و يا مخالف سانسور و اختناق و کشتارش با وی و شاعران و نويسندگان و 

  شان چه رفتاری داشتند و ھنوز ھم دارند؟ حکومت

داليل مختلف خودشان،  ھاست که اکثريت مردم ايران و اتفاقا اقشار مختلف جامعه ايران، ھر کدام به تر از ھمه، دھه مھم

گذار حکومت جھل  هللا حمينی، بنيان  از آن نيز از روحای نفرت دارند و پيش از اين حکومت و در راس ھمه بيت خامنه

  .ای ارث رسيده است و جنايت و ترور اسالمی نفرت داشتند که به خامنه

 دارند از جمله تالش ئیخوبی آگاھند که در جامعه چھره ھيوال تر از ھمه، اغلب ديکتاتورھای تاريخ، خودشان ھم به  مھم

 مثبتی بتراشند و به اصطالح چھره خود را با سيلی سرخ کنند تا شايد  ی خود وجھهھايشان برا کنند از طريق رسانه می

  .در افکار عمومی، جايگاه مثبتی برای خود دست و پا کنند

چسبانند؛ يا با اخوان  ھا وی را به خود می ای که صمد بھرنگی مسلمان است و کمونيست جدا از اين ادعاھای پوچ خامنه

ای در مقام رھبر حکومت اسالمی ايران،  شود که خامنه  مطرح میسؤالدر نگاه نخست اين ... رابط دوست داشته و

کند با اين ھنرمندان و نويسندگان عکس بگيرد تا بلکه، کمی از دوز باالی نفرت  چنين تالش می قدر حقير است که اين چه

 تغييريز است که با ھيچ بزک و ترفندی انگ  و وحشی و نفرتئیحدی ھيوال اما اين چھره به! جامعه از خود را بکاھد

  !کند نمی

  

  ٢٠١٧ بروری بيست و چھارم ف- ١٣٩۵ ]حوت[جمعه ششم اسفند

  :ضميمه

ھا حتی در مورد  اند که به ھمه مسايل جھان آگاھی کامل دارند از اين رو، آن ويژه روحانيون مدعی البته ديکتاتورھا، به

  .کنند ھا نيز اظھارنظر می ين آنتر ھمه مسايل جھان، از جمله پيش پا افتاده
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  ای  هللا العظمی خامنه برخی فتواھای تازه آيت/ استفتائات 

  بتيف غيتعر

كه به  نيگفته شود، مشروط به ا) امرى که مستور عرفى است( ب مستور اويبت آن است كه پشت سر مسلمان عيغ. ٤٢٩

  .ديحساب آ ص بهيا در نزد عرف تنقيص باشد، يقصد تنق

  بت از اويت شونده به غبياذن غ

  .ستيز نيبت او جايز غين صورت نيبت کردن او اعتبارى ندارد و در ايشونده در غ بتياذن غ. ٤٣٠

  نمسؤوليذکر ظلم بعضى از 

نان نسبت به يق و اطميب، بعد از تحقيرى و تعقيگي براى پمسؤولن به مراکز و مراجع مسؤوليگزارش دادن ظلم . ٤٣١

ان آن در برابر مردم وجھى يگردد، ولى ب  ى اگر از مقدمات نھى از منکر محسوب شود واجب مىّآن اشکال ندارد و حت

  . شود حرام است ف دولت اسالمىيندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضع

  قطع رحم

مه و ن، ناولفيگر مانند تيست بلكه از طرق ديد نيد و بازدي رحم منحصر در د قطع رحم، حرام است ولى صله. ٤٣٢

  .شود ّز محقق مىيامثال آن ن

   كار تيشاوند معصيقطع رحم با خو

ًکه احتمال داده شود که ترک معاشرت با او موقتا موجب  نيست مگر ايز نيكار جا تيشاوند معصيقطع رحم با خو. ٤٣٣

  .گردد  عنوان نھى از منکر، قطع رحم واجب مى ن صورت بهيشود که در ا  خوددارى او از گناه مى

  انيّك به متكدكم

انسان . د از آن اجتناب شوديگرى و تخلف از قانون باشد با    ّكارى و تكدىيج دروغ، بيان، تروياگر کمک به متکد. ٤٣٤

  .نه فعال ھستند كمك كندين زمينانى كه در ايتواند به مؤسسات مورد اطم مى

  دنيگار كشيس

ت و يا موجب اذياى باشد   اگر داراى ضرر قابل مالحظه.زان ضرر آن استيدن تابع ميگار کشيا سيان يحکم قل. ٤٣٥

  .ستيز نيا خالف قانون باشد، جايگران گردد يآزار د

   امر و نھى زبانى

و مراتب باالتر از آن . باشد ِفه ھمگانى امر به معروف و نھى منكر زبانى مىيط و حفظ مراتب، وظيبا وجود شرا. ٤٣٦

  .ن مربوطهمسؤوليموكول است به 

  نھى با احتمال ضررامر و 

اى متوجه انسان شود، انجام  ا نھى از منکر ضرر قابل مالحظهيھر جا خوف آن باشد كه در اثر امر به معروف . ٤٣٧

  .ستيآن واجب ن

   جواب سالم

   .ز واجب استيِجواب سالم اشخاص بالغ و کودکان مم. ٤٣٨

  دالزھراءيع

ا موجب اختالف و يحاضر سوژه و بھانه به دست دشمن بدھد و ا كردار و رفتارى كه در زمان يھرگونه گفتار . ٤٣٩

  .ن شود شرعا حرام مؤکد استين مسلميتفرقه ب

    کف زدن در مجالس مذھبى
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 و مانند آن اشکال ندارد، تأئيدق و يا براى تشوياد يھاى اع نحو متعارف در جشن نفسه به  زدن فى طور كلى کف به. ٤٤٠

شود، به   ھا برگزار مى  ھا و نمازخانه  هينيخصوص مراسمى که در مساجد و حس  بهنىيولى بھتر است فضاى مجالس د

  .ھا برسد ّر معطر گردد تا انسان به ثواب آنيذکر صلوات و تکب

  د نوروزيع

 باشد، وارد نشده است، ولى  ام مبارک شرعىيا اينى ياد ديد نوروز از اعيکه ع نيّھرچند نص معتبرى مبنى بر ا . ٤٤١

  .باشد مستحسن است  ن جھت که صله رحم مىيد در آن روز، اشکال ندارد، بلکه از ايد و بازديفتن و دجشن گر

  عزادارى

ْوه مرسوم و سنتى اشكال ندارد بلكه مستحسن است، لكن از ھرگونه كارى كه موجب وھن مذھب يعزادارى به ش. ٤٤٢ َ ُ
  .ز شوديباشد پرھ

  خوانى هيه و شبيتعز

ْانى اگر مشتمل بر دروغ و وھن مذھب نباشد، اشكال ندارد لكن بھتر است به جاى آن مجالس خو هيه و شبيتعز. ٤٤٣ َ
  .وعظ و خطابه برپا شود

  )ھم السالميعل( تيدن لباس مشكى در عزاى اھل بيپوش

  .ز خواھد بوديم شعائر باشد داراى اجر و ثواب نيست، بلكه اگر براى تعظيكراھت آن ثابت ن. ٤٤٤

   عزاقى دريابزار موس

سته است مراسم عزادارى، يست و شاين) ه السالميعل( دانيقى، مناسب با عزادارى ساالر شھياستفاده از آالت موس. ٤٤٥

نحو متعارف، اشكال  البته استفاده از طبل و سنج به. م متداول بوده، برگزار شوديبه ھمان صورت متعارفى كه از قد

  .ندارد

   استفاده از علم در عزادارى

ن شمرده ين امور جزء ديد اينفسه اشکال ندارد ولى نبا فى) ه السالميعل( دالشھداءيستفاده از علم در عزادارى سا. ٤٤٦

  .شوند

  زنى قمه

  .ستيز نيًقمه زنى مطلقا جا) الف. ٤٤٧

ھم يعل(اى در عصر ائمه شود و سابقه كه از نظر عرفى از مظاھر حزن و اندوه محسوب نمى نيزنى عالوه بر ا قمه) ب

ده يدر مورد آن نرس) ھم السالميعل(نيا عام از معصوميشكل خاص  دى ھم بهئيتأھاى بعد از آن ندارد و  و زمان) السالم

ْاست، در زمان حاضر موجب وھن و بدنام شدن مذھب مى   .ستيز نيچ حالتى جاين در ھيشود، بنابرا َ

   مأخذ در عزادارى  نقل مطالب بى

خ ثابت شده باشد، وجه شرعى يا در تاريتى باشد و يکه مستند به روا نيھا بدون ا  ارىع در عزادينقل مطالب و وقا. ٤٤٨

  .ّان حال به حسب برداشت متکلم بوده و علم به خالف بودن آن، نداشته باشديعنوان ب که نقل آن به ندارد مگر آن

  ّغلو در مداحى

  .ز شوديھا پرھ ز جلسات آني اھل غلو ھستند و نج مداحانى کهيد از ترويست و بايز نيز جايگفتن جمالت غلوآم. ٤٤٩

  ھاى حاوى اسماء متبركه استفاده از روزنامه

ات قرآنى و كلمات مقدسه است در امورى مثل سفره قرار دادن و نشستن بر يى كه داراى آئھا استفاده از روزنامه. ٤٥٠

  .ستيز نيمى شمرده شود، جااحترا  ا انداختن در سطل زباله در صورتى كه از نظر عرف، بىيھا و  آن
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  ھاى محو اسماء متبركه راه

از اشكال ندارد، ولى جواز سوزاندن يله آب، ھنگام نير به وسيھا به خم ل آنيا تبديات قرآنى يدفن اسماء مبارك و آ. ٤٥١

ز يد، جااحترامى محسوب شو  ھا اگر بى ع آنيز تقطيست، و نيز نياحترامى محسوب شود، جا آنھا مشکل است و اگر بى

  .ستيات قرآنى نشود، كافى نيع، موجب محو نوشته جالله و آيز اگر تقطين صورت نير ايست و در غين

  )ھم السالميعل(ن يتمثال معصوم

  .ستيز نيست، اگر چه ھتك حرمت ھم جايثابت ن) ھم السالميعل( نين عكسھا به حضرات معصوميانتساب ا. ٤٥٢

  شيدن ريتراش

  .ستيز نياط واجب جايدن باشد، بنابر احتيكردنى كه مانند تراش نيش و ماشيدن ريتراش. ٤٥٣

   ش پرفسورىير

  .اط حرام استيدن تمام آن را دارد و بنا بر احتيش حکم تراشيدن مقدارى از ريتراش. ٤٥٤

   شيدن رياجرت تراش

  .ش، حرام استيدن رياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيبنا بر احت. ٤٥٥

  رامقى و غناء حيف موسيتعر

ات و فضائل اخالقى دور نموده و به سمت يھر نوع خوانندگى و نوازندگى كه انسان را از خداوند متعال و معنو. ٤٥٦

  .باشد هللا بوده و حرام مى ليھودگى و گناه و شھوترانى سوق دھد لھوى مضل عن سبيبندوبارى، ب بى

   قىيمالک حرمت موس

که  نيهللا باشد، حرام است اعم از ا ليّقى لھوى مضل عن سبيع موسعت خود از نويقى که به حسب طبيھر موس. ٤٥٧

قى ي و در صورتى که موس ا نشود،يگر در شنونده بشود يجاد حزن و اندوه و حاالت ديا نباشد و موجب ايج باشد يمھ

  .دلى بر حرمت آن وجود نداريّاى ھم بر آن مترتب نگردد، دل مناسب با مجالس لھو و گناه نباشد و مفسده

  غنا در شب زفاف

  .ستير آن نين عروسى و غيفرقى ب) هللا ليّكه عبارت است از آواز لھوى مضل عن سب( قى حراميدر غنا و موس. ٤٥٨

   مارش نظامى و سرود ملى

ھنى و اجرت گرفتن براى آن يھنى و امثال آن از مناسبات ميقى سرود ميو موس)  مارش نظامى( قى ارتشىيموس. ٤٥٩

  .اشکال ندارد

  اريقى بدون اختيگوش دادن به موس

ّا موجب مشقت يا آن مجلس ممكن نباشد و يقى حرام پخش شود، در صورتى که ترك آن محل ياگر در جائى موس. ٤٦٠

  .ار به گوش او برسدياخت  و توجه نكند، اگرچه بىءد به آن اعتنايباشد انسان با

  دف

ش و نوش و گناه زده ي كه اگر به نحو لھوى مناسب مجالس عحكم دف، بستگى به چگونگى استفاده از آن دارد،. ٤٦١

ھم يعل( تيد قداست و مقام اھل بيھاى مذھبى در ھر صورت با  و مناسبت و در مجالس .دف زدن حرام استشود، 

  .مراعات شود) السالم

   قىيآالت موس
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ھاى فرھنگى و  تينى و فعاليھاى د  نفسه براى اجراى سرودھاى انقالبى و برنامه قى فىياستفاده از آالت موس. ٤٦٢

قى براى استفاده در امور يرى موسياد دادن و فراگيد و فروش آالت نوازندگى و يز خريد، اشکال ندارد و نيتى مفيترب

  .مذکور اشکال ندارد

  .ر لھوى اشکال ندارديقى غيد و فروش آالت مشترک براى نواختن موسيخر. ٤٦٣

  قىيج موسيترو

قى حالل باشد، با اھداف يقى، ھر چند موسيھاى موس ل كالسيس آن و تشكيقى و تدريج موسيتروّطور كلى، ه ب. ٤٦٤

رى يادگيَز وقت با ارزش خود را صرف يست و بھتر است جوانان عزي نظام مقدس جمھورى اسالمى سازگار نۀيعال

  .ندير نماحات سالم، پيد نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفريعلوم و فنون الزم و مف

  قى براى معالجهيموس

قى است، به مقدارى که يمارى متوقف بر استفاده از موسي بۀن، معالجياگر طبق نظر پزشک متخصص و ام. ٤٦٥

  .کند اشکال ندارد مار اقتضا مىيمعالجه ب

   دن غنا و صداى زنيشن

ن اگر غنا نباشد، حرمت دن صداى زيست ولى شنين غناى مرد و غناى زن نيدن غنا فرقى بيدر حرمت شن. ٤٦٦

ًدن خوانندگى زن که غالبا مشتمل بر مفسده يّا موجب ترتب مفسده باشد ولى شنيبه و يشرعى ندارد مگر آن که به قصد ر

  .ستيز نياست جا

  گوش دادن به غناى ھمسر

  .ًدادن به غناى حرام، مطلقا حرام است حتى اگر غناى ھمسر باشد گوش. ٤٦٧

  مداحى بانوان

ا مفسده يج نامحرم و ييشنود اگر موجب جلب توجه و تھ داند نامحرم صداى او را مى ى كه مىئى زن، در جامداح. ٤٦٨

  .ستيز ني گردد، جا گرىيد

  ل صداى مرد به صداى زنيتبد

ه صداى زن كنند يا صداى مردى را توسط دستگاھى شبيل به صداى زن کند و ياگر مردى صداى خود را تبد. ٤٦٩

  .ستيخالى از اشكال ن

   رقص

كه  نياط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لھو بر آن صدق كند مثل ايرقص مرد بنا بر احت. ٤٧٠

اى باشد كه  گونه صورت ھم اگر به نير اياط واجب در ترك آن است؛ در غيل به مجلس رقص شود، احتيجلسه زنانه تبد

ا يباشد ) قى و آواز حراميمانند موس( ا ھمراه با فعل حراميتب شود و اى بر آن متر  ا مفسدهيك شھوت شده و يباعث تحر

  .ستير آن نين مجلس عروسى و غيو در حكم فوق تفاوتى ب. مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است

  شرکت در مجلس رقص

ز يامى باشد، جاا مستلزم کار حريگران محسوب شود و ي کار حرام دتأئيدشرکت در مجلس رقص اگر به عنوان . ٤٧١

ن صورت اشکال ندارد و در صورتى که ترک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، مصداق ير ايست و در غين

  .جا خارج شود د از آنينھى از منکر محسوب شود، با

  رقص زن براى شوھر

  .کال نداردنباشد، اش) قى و آواز حراميمانند موس( اگر رقص زن براى شوھر ھمراه ارتکاب حرامى. ٤٧٢
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  جاد مراکز آموزش رقصيا

  .ستيز نياط واجب جايج رقص با اھداف نظام اسالمى منافات دارد و به احتيم و ترويجاد مراکز تعليا. ٤٧٣

  حضور در مجلس گناه

ا يا نھى از منكر متوقف بر خروج از آن مجلس ي آن باشد تأئيدا ياگر حضور در مجلس گناه موجب ارتكاب گناه و . ٤٧٤

  .د انسان در آن مجلس شرکت نکند و اگر در آن حضور دارد، آنجا را ترک کنديت نكردن در آن باشد، باشرك

   شركت در مراسم خانقاه

تا زمان حاضر، ) ھم السالميعل( ى اطھار و عصر ائمه) ه و آله و سلميهللا عل صلى( امبر اكرمياز زمان بعثت پ. ٤٧٥

. گاھى نداشته استيغ معارف اسالمى بوده و خانقاه، اساس و جاينى و تبليئر دى نماز و شعا گاه اقامهيشه مسجد پايھم

  .گونه مراكز شود، اجتناب گردد نيج ايگونه جلسات و ھرگونه عملى كه باعث ترو نيشركت در اد از ين، بايبنابرا

  حضور در مجلس شراب

 اضطرار واجب است به مقدار ست و در صورتيز نيشود جا حضور در مجلسى که در آن شراب خورده مى. ٤٧٦

  .ضرورت اکتفا شود

  شيد صداى او در نمايدن لباس جنس مخالف و تقليپوش

قى، اگر سبب فساد يات شخص حقيان خصوصيگرى و بيد صداى او ھنگام بازيدن لباس جنس مخالف و تقليپوش. ٤٤٧

  .نگردد، اشكال ندارد

  كراوات

  .ستيز نيج فرھنگ اجانب، جايترو: الف. ٤٧٨

طورى كه  شوند به ر مسلمانان محسوب مىيى كه پوشش و لباس غيھا گر لباسيدن كراوات و ديّطور كلى، پوش به: ب

  .ستيز نيّج فرھنگ منحط غربى شود، جايھا، منجر به ترو دن آنيپوش

  شيگانه در پوشش و آرايج فرھنگ بيترو

ز ير مسلمان باشد، جايِج فرھنگ مھاجم غيرود و تير آن تقليا غيا رنگ يى که از نظر دوخت يھا دن لباسيپوش. ٤٧٩

ز ين محسوب شود، جايد از فرھنگ دشمنان اسالم و مسلميورآالتى که استعمال آن تقليطور استفاده از ز نيو ھم. ستين

  .ستين

  ش مردانيابرو برداشتن و آرا

ا يز باشد و يانگ ا مفسدهيّش کردن مردان تشبه مرد به زن محسوب شود و يا آرايدر صورتى که ابرو برداشتن . ٤٨٠

  .ستيز نيد، جايج فرھنگ مبتذل غرب به حساب آيترو

   خالکوبى

  .ستيخالکوبى اگر ضرر معتنابھى نداشته باشد حرام ن. ٤٨١

  ّكننده به مقدسات جمھورى نيھاى توھ فلممشاھده 

  .تناب شودکنند، اج  ى که به مقدسات جمھورى اسالمى اھانت مىيھا فلمواجب است از مشاھده . ٤٨٢

    و كتاب محرك شھوتفلم

  .ستيز ني محرك شھوت باشد جا ى کهيھا فلمدن يھا و د خواندن كتاب. ٤٨٣

   مبتذلفلمدن يد
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ساز  نهيمان و زميف اراده و ايطانى نفس، تضعيت ھواھاى شيھاى مستھجن و حاوى منکرات، موجب تقو فلمدن يد. ٤٨٤

  .ستيز نيوجه جا چيّترتب مفاسد و گناھان بوده و به ھ

   ھاى جنسى فلمدن يك شھوت با ديتحر

  .ست، حتى براى زن و شوھريز نيھاى جنسى جا فلمدن يختن شھوت توسط ديبرانگ .٤٨٥

   ار حرمت قماريمع

چ وجه يا در آن شرط بندى شود به ھيص دھد از آالت قمار است و يزى كه مكلف تشخيطور كلى بازى با ھر چ به. ٤٨٦

  .، اشكال ندارد د بدون شرط بندىياياى كه جزء آالت قمار به حساب ن لهيھر وسست، و بازى با يز نيجا

  پاسور

  .بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت ھم حرام است. ٤٨٧

  شطرنج

ال ّص مكلف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشكياگر به تشخ. ٤٨٨

  .ندارد

   ارديليب

ّا ھمراه با محرمى يا اجتماعى و يا موجب ترتب مفاسد اخالقى يارد اگر با برد و باخت ھمراه بوده و يليبازى با ب. ٤٨٩

  .ستيز نيّاز محرمات الھى باشد، جا

  افت پوليغاتى و دريھاى تبل تيد از سايبازد

افتى يب و ارائه مطالب باطله نباشد و مبلغ دريل نشر اكاذيبج فساد از قيغاتى، ترويھاى تبل تيد از ساياگر بازد. ٤٩٠

  .افت مبلغ مذكور اشكال ندارديھا و در د از آنيه باشد، بازديبعنوان ھد

  استفاده از ماھواره

ار دارد يله براى کسى که آن را در اختين وسياى اگرچه حکم آالت مشترک را دارد ولى چون ا ھاى ماھواره آنتن. ٤٩١

د و يز در بر دارد، خريگرى را نيکند و گاھى نگھدارى آن مفاسد د  ًھاى حرام را کامال فراھم مى  افت برنامهينه دريزم

ه و نگھدارى يکند و بر تھ  ست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمىيز نينگھدارى آن جا

  .د مراعات گرددين مورد قانونى وجود داشته باشد بايگر در الکن ا. شود  ّاى ھم مترتب نمى  اش مفسده آن در خانه

   اى ھاى ماھواره ر آنتنينصب و تعم

ا نصب کننده ير کننده و يا تعميطور است و  نياى براى امور حرام استفاده شود که غالبا ھم اگر از آنتن ماھواره. ٤٩٢

د و يکند، خر   دارد، براى امور حرام از آن استفاده مىاى را ه آنتن ماھوارهينکه کسى که قصد تھيعلم داشته باشد به ا

  .ستيز نير و فروش قطعات آن جاياندازى و تعم  فروش و نصب قطعات و راه

  انينت به مشتر  دھى کافى سيسرو

رام شود استفاده ح ار او قرار داده مىينكه مشترى از ابزارى كه در اختينت داشته باشد با علم به ا  کافى  اگر کسى. ٤٩٣

ز اشكال دارد ولى در صورت شک يق نين طريھا قرار دھد و كسب درآمد از ا ار آنيست آن را در اختيز نيکند، جا مى

  .کند، اشكال ندارد نکه مشترى از آن بصورت حرام استفاده مىيدر ا

...  

 نظير ئیون در کشورھادھند که قان سادگی نشان می ای که بايد بدون چون و چرا اجرا گردند به ھمين فتواھای خامنه

 برای بحث و گفتگو بر قوانين مدنی و حقوقی ئیايران، که مذھبيون و قوانين مذھبی حاکم است ديگر نه تنھا ھيچ جا
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پس امر، امر رھبر است و بھبر نماينده ) محارب باخدا( .شود گذارد، بلکه جرم نيز محسوب می شمول باقی نمی جھان

بنابراين در ايران .  نيز حق ندارد از او توضيح بخواھد تا چه برسد حسابرسی کندمطلق خداست و ھيچ کسی و ارگانی

چنين  ھای انتخاباتی و مجلس و غيره ابزاری ھستند در خدمت رھبر و ھم کنونی، قانون اساسی و ديگر قوانين و بازی

  ...  برای پرخوری عوامل و عناصر آن وئیھا سفره

 

 


