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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٢
  

  عيد قربان،
 !دفاع داران در ميان دريائی از خون حيوانات بی  عيد مسلمانان و سرمايه

   

ھا دستگاه روحانيت و  ھای طوالنی کسانی و در پيشاپيش آن اما طی سده. وجود ندارد و مذھبی عقالنيت در ھيچ دين

عام  از جمله قتل. اند اعمال و رفتار خرافی و جاھالنه و غيراخالنی خود را توجيه کنند تاجران صنعت گوشت سعی کرده

 !ويژه در عيد قربان و ديگر اعياد عمومی حيوانات، به

اين مراکز به ! ھاست سازی برای گردانندگان آن جھان، مراکز پول» مقدس«ه اصطالح به عالوه، اماکن مذھبی ب

رو، در اين  از اين. ھا بسيار مبھم و بدون حساب و کتاب است چرا که درآمدھا و مخارج آن.  نيستدکنترولوجه قابل  ھيچ

گيرد و به قول معروف  ھا تعلق می نھای نجومی نيز به گردانندگان آ گيرد؛ حقوق  به راحتی صورت میئیشو مراکز پول

البته اين مراکز در نزد افکار عمومی . ھای زيادی در اين اماکن وجود دارد بخور و بخورھای کالن و ريخت و پاش

و » بضاعت بی«شان نيز کمک به مردم  مردم، عالوه بر فساد اقتصادی، شديدا فساد اخالقی نيز آلوده ھستند و توجيه

  !است» مستمندان«

کنند و در داخل آن   از خون حيوانات جاری میئیدار در مکه، در روز عيد قربان دريا ويژه حجاج سرمايه سلمانان، بهم

چنين  خدا درو اقع خدای سرمايه و توليد ثروت و سرمايه، ھم! شان خشنود گردد »خدای«کنند تا  لوند و راز و نياز می می

، کشتار حيوانات مسألهتر اين  يک جنبه غيرانسانی. است» مقدس« به اصطالح ھا و اماکن زاده از طريق نذر و نياز، امام

حتی برخی خون حيوانی . زند ھا می عام و در مقابل چشمان کودکان است که ضربه روحی و روانی زيادی به آن در مالء

  ...مالند و شان می پرند و خون گرم آن را بر پيشانی خود و کودکان غلتد از رويش می که در خون خود می

گيرد و  داران صنعت گوشت اوج می به اين ترتيب، عيد قربان، روزی که بربريت مسلمانان و حجاج و سرمايه

بنابراين بخش آگاه جامعه، ! کشند دفاع می گناه و بی کنند و بر گردن حيوانات بی رحمانه چاقوھای خود را تيز می بی

  .گری دوری جويد  اين خونريزی و بربريت و وحشیموظف است اين روز را محکوم کند و از شرکت در

زند و توجيه اين است که گوشت   به جيب میدالرداری صنعت گوشت ميلياردھا  روز عيد قربان، روزی که سرمايه

ھا  تر گوشت قربانيان را به کشتارگاه دھد که بيش در حالی که اخبار و گزارشات نشان می. شود قربانی به فقراد داده می

گير و  برای مثال، درصد چشم. کنند جا اين کاالی خونين خود را برای فروش به بازار عرضه می دھند و از آن ال میانتق

شود چرا که اين بخش از مردم نيازھای  شان نمی تر از يکی دو بار گوشت نصيب  از مردم ايران، حتی سالی بيشئیباال
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اگر اين حجاج قاتل . رمان بيماران، تحصيل کودکان و غيرهبه لباس، دارو و د. تری تا خوردن گوشت دارند جاعل

شان اختصاص  گويند به جای کشتار حيوانات، پول نقد به اين فقرا بدھند که به نيازھای عاجل مستقيم حيوانات راست می

 جھان و گرنه در اين. داران است ناپذيری سرمايه در حالی که فقر محصول جامعه نابرابر و طبقاتی و سيری. دھند

اری و گرايشات  اما سيستم سرمايه. مند شوند قدر ثروت و نعمت وجود دارد که ھمه بدون دغدغه بتوانند از آن بھره آن

ھای حامی سرمايه و استثمار،  مختلف از فاشيسم ملی و ميليتاريستی گرفته تا فاشيسم مذھبی و نئوليبراليسم و حکومت

پايان به  دار با حرص و ولع بی ھا را مشتی سرمايه عبارت ديگر، حق آن به. اند اين وضعيت را به مردم فقير تحميل کرده

  .زنند جيب می

  
 ھزار نفر ٣۵٠بنا به گزارش خبرگزاری ايسنا، کل تعداد زائرانی که در حج امسال شرکت کردند، تقريبا دو ميليون و 

 کشور مختلف جھان ھستند که ھر کدام عالوه ١۶٨ ھزار تن از اتباع ٧۵٠، از اين ميزان حدود يک ميليون و  بوده است

  .کنند  را برای محل اقامت، تغذيه و سوغات ھزينه میدالر، ھزاران ئیھای سفر ھوا بر ھزينه 

ھای حجاج داخلی و خارجی حج امسال ممکن است به  ھزينه: س اتاق تجارت و صنعت شھر مکه گفتئيماھر جمال، ر

ھا در سال گذشته   در حالی که اين ھزينه  برسد،دالر ميليارد ۶٧/۶ تا ٣٣/۵ابر با  ميليارد لایر عربستان بر٢۶ تا ٢٠

  . بوده استدالر ميليارد ٧٣/٣ ميليارد لایر عربستان معادل ١۴ميالدی 

 درصدی حجاج در مقايسه با ٢٠او بيان داشت که درآمدھای کشورش از حج امسال افزايش يافته و اين امر به افزايش 

  .بط استسال قبل مرت

تا وقتی که نفت در عربستان کشف نشده بود، حج منبع اول : لوک شانتر، تاريخدان و کارشناس امور حج اطالع داد

  .درآمدھای عربستان بود

 سپتامبر ١ و در تقويم ميالدی مصادف با ١٣٩٦ شھريور ماه ١٠اريخ عيد قربان در تقويم شمسی برابر با روز جمعه ت

  . بود2017

، در سن باال دارای فرزندی شد »)ع( پيامبر بزرگ الھی حضرت ابراھيم« است که  ختلف دين اسالم، آمدهدر روايات م

ھا بعد، ھنگامی که اسماعيل به سنين نوجوانی  اما مدت. که او را اسماعيل نام نھاد و برايش بسيار عزيز و گرامی بود

 شد و بدون ذکر ھيچ دليلی به او دستور داده شد تا اسماعيل رسيده بود، فرمان الھی چندين بار در خواب به ابراھيم نازل

 .را قربانی کند
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روند و ابراھيم آماده  فرزندش، به محل مورد نظر می» موافقت«ھای فراوان درونی، در نھايت با  او پس از کشمکش

 را سربلند در امتحان که او» خداوند«اما به ھنگام انجام قربانی اسماعيل . شود خود می» محبوب«سر بريدن فرزند 

 .فرستد ابد، گوسفندی را برای انجام ذبح به نزد ابراھيم میئيم

ّمستحب مؤكد«انجام قربانی بر حاجيان حاضر در مکه واجب است؛ اما انجام قربانی در اين روز برای ھمه مسلمانان  ّ «

اند و مستحب است بعد از نماز  جب دانسته دارند وائیآن را بر كسانی كه توانا» روحانيون«جا كه برخی از  است، تا آن

نقل شده است خوانده » )ع( امام صادق«مستحب است ھنگام قربانی اين دعا كه از . عيد، كمی از گوشت آن خورده شود

َّوجھت وجھی للذی فطر السموات و االرض، حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين، إن« :شود َ َِ ْ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ًْ ْ ْ َْ َ ََّ ََّ َ َّ ِ َ صالتی و نسكی و محيای و ُ َ َْ َ ُ ُ َ
َمماتی  رب العالمين، ال شريك له، و بذلك أمرت و أنا من المسلمين َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َْ َ َ َُ َ َُ ِ ُ َ ِّ َ ّ ُاللھم منك ولك، بسم هللا وهللا اكبر. َ َُ ْ َ َ َُ ّ ّ َّ َِ ِ َِّ ْ ِ َ َ ّاللھم تقبل منی . ْ ِ َّْ َّ َ َ ُ ّ َ

گوشت قربانی را سه قسمت ) ع( و امام باقر) ع(امام سجاد: رمودف) ع( در حديثی نقل شده است كه امام صادق«

دادند و يك قسمت آن را به نيازمندان و قسمت سوم را برای اھل خانه نگه  يك قسمت آن را به ھمسايگان می: كردند می

 ».داشتند می

نھا بر زائران کعبه در طور که اشاره کرديم برگزار کردن مراسم قربانی در اين عيد بر ھمه واجب نيست و ت ھمان

مراسم حج واجب است، اما بسياری از مسلمانان در سراسر جھان در اين روز، گوسفند، گاو يا شتری را قربانی کرده و 

  .کنند گوشت آن را بين ھمسايگان و مستمندان تقسيم می

چه بر آنان در  از قربانی آنکنند و پس  ذبح می حاجيان در اين روز، پس از به پايان رساندن مناسک حج، حيوانی را 

گردد و حج، يکی از  ، حالل می- مانند نگاه کردن در آينه، گرفتن ناخن و شانه زدن مو -  بود  حال احرام، حرام شده

 سنگين حج، به عنوان جايزه الھی و  در نتيجه، روزی که پس از انجام وظايف. ھای بسيار مھم در اسالم است عبادت

  .دانند يد را عيد میآ اتمام احرام پيش می

 :ھا جائز است عبارتند از  قربانی کردن آن حيواناتی که

اگر .  گاو و گاو ميش که بايد ھمگی اھلی باشد و اگر وحشی باشند برای قربانی جائز نيست-۴  شتر -٣ ميش -٢ بز -١

د ولی مادر حيوان وحشی اما اگر پدر حيوان اھلی باش. مادر حيوان اھلی باشد و پدر حيوان وحشی باشد درست است

  .باشد درست نيست

اش به اندازه  تر عمر داشت و جثه تر نباشد، ولی اگر بره از شش ماه بيش برای قربانی کردن سن گوسفند از يک سال کم

گاو و . اش به اندازه يک ساله بود جائز نيست تر عمر داشت و جثه يک ساله بود جائز است، ولی اگر بز از شش ماه بيش

  .تر نباشد و شتر از پنج سال  از دو سال کم يشگاوم

تر   و حصه ھريک کم در گاو و شتر اگر ھفت نفر شريک شوند جائز است ولی بايد نيت و مقصد ھمه رضای خدا باشد

تر بود  خوری يا حصه يکی از ھفت نفر از يک ھفتم کم از يک ھفتم نباشد و اگر نيت يکی رضای خدا نبود بلکه گوشت

  .ئز نيستقربانی جا

  .جای ھفت نفر در شتر و گاو پنج نفر شرکت کردند در صورتی که شرائط ذکر شده موجود باشد جائز است اگر به

عوض ديگری را خريد و بعد اولی پيدا شد بايد بھترين يکی از  اگر حيوان برای قربانی تھيه نموده است مفقود شد و به

  .آن دوحيوان را قربانی کند

***  

 ھر حيوانی که -برای مثال، . ھای دينی، شر و شروط  زيادی ھم برای انتخاب قربانی منظور شده است البته در قصه

تر گوش آن يا دنبه آن از بين رفته قربانی کردن آن جائز  تر نور چشم آن و يا بيش کور يا کر يا يک چشم باشد يا بيش
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اه برود و چھارمی را به زمين نگذارد قربانی کردن طوری که به سه دست و پا ر  ھر حيوانی که لنگ باشد به-نيست؛ 

 حيوان الغر که مغز - رفت جائز است؛  گذاشت ولی لنگان لنگان را می آن جائز نيست، و اگر چھارمی را به زمين می

 -استخوان آن آب شده باشد جائز نيست و اگر به اين حد نرسيده جائز است ولی قربانی کردن فربه و چاق بھتر است؛ 

  .ھا باقی است جائز است تر دندان و اگر بيش. ھای حيوان ريخته قربانی کردن آن جائز نيست ر تمام دنداناگ

 اگر حيوان گاو به اندازه -ھای کوچکی دارد جائز است؛   اگر حيوان خلقتا گوش ندارد قربانی کردن نيست و اگر گوش-

بايد بيش از دو . موجود باشد قربانی کردن آن جائز نيستيک سوم از دم اش قطع شده باشد يا خلقتا دوسوم از دم گاو 

  ...سوم دم گاو موجود باشد و

 :دستورات محمد پيامبر مسلمانان، از جمله در موقع ذبح قربانی به شرح زير است

  ... رو به قبله و ياد خدا و- و چاقو را نبايد در جلو چشم حيوان تيز کرد؛ .  چاقو از قبل تيز باشد-

؛ با توجه به نزديکی به عيد قربان، نياز بازار به دام زنده افزايش يافته و اين »راه دانا«بکه اطالع رسانی به گزارش ش

 که قيمت ھر ئیايم تا جا رويه قيمت گوشت گوسفندی در بازار بوده در حالی است که در چند ماه گذشته شاھد افزايش بی

  .تر افزايش پيدا کرد ان و بعضا بيش ھزار توم۴٣ ھزار تومان تا ٣۴ تا ٣٣کيلو گوشت از 

اند که  رويه اعالم کرده ين علت اين افزايش قيمت گوشت گوسفندی در بازار را کمبود دام و صادرات بیمسؤولعالوه  به

ھا  ھای اخير با وجود جلوگيری از صادرات دام از مرزھای کشور و واردت گوشت گوسفندی گرم باز ھم قيمت در ماه

  . نکرددر بازار فروکش

ين مربوطه علت ادامه دار شدن افزايش قيمت گوشت گوسفندی در بازار را ممانعت دامداران از فروش مسؤولچنين  ھم

  .دانند و مشغول دپو دام برای پيشواز از عيد قربان ھستند دام و عرضه آن به بازار می

ده با توجه به نزديکی به عيد قربان س اتحاديه گوشت گوسفندی در خصوص قيمت دام زنئيدر اين رابطه علی ملکی ر

 ھزار تومان باشد که احتماال تا ١٨ ھزار تا ١٧شود قيمت ھر کيلو دام زنده برای عيد قربان بين  بينی می پيش: گفت

  .جمعه روز عيد افزايش نيابد

لو دام زنده بين در سال گذشته قيمت ھر کي: او در توضيح علت افزايش قيمت دام زنده نسبت به سال گذشته توضيح داد

 تومانی ۵٠٠ ھزار و ۵ تومان بوده که در سال جاری با توجه به کمبود دام در بازار با افزايش ۵٠٠ ھزار و ١٢ تا ١٢

  . ھزار تومان رسيده است١٨ ئیبه کيلو

  ھزار تومان١٨ تا ١٧قيمت مصوب فروش دام زنده در مراکز معتبر بين : س اتحاديه گوشت گوسفندی يادآور شدئير

  .شود قيمت آن ديگر افزايشی نداشته باشد بينی می خواھد بود و پيش

 ۴٠ تا ٣٩قيمت ھر کيلو گوشت گوسفندی با توجه به افزايش قيمت دام زنده و کمبود آن در بازار : ملکی تصريح کرد

  .رسد  ھزار تومان به دست خريدار می۴٣ تا ۴٢ھزار تومان در واحدھای صنفی عرضه و با قيمت 

 ٣۵ تا ٣۴قيمت ھر کيلو گوشت وارداتی در بازار بين : خصوص قيمت گوشت وارداتی در بازار اظھار کردوی در 

  .شود ھزار تومان است که برای توازن بازار اين گوشت در بازار عرضه می

در سال رويه قيمت دام ھستيم که اين امر  براساس اين گزارش ھر ساله با توجه به نزديکی عيد قربان شاھد افزايش بی

 ھزار تومان افزايش يافته و اين امر حاکی از عدم نظارت ١٨ ھزار تومان به ١٢جاری دو صد چندان شده قيمت دام از 

  .رو است ھای پيش ين برای تنظيم بازار با توجه به مناسبتمسؤول

*** 
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توانند   به ھمين آسانی نمیچون بسياری از مردم. چنان رسمی ھمگانی است قربانی کردن در ايران امروزی، متاسفانه ھم

ھا  اين رسم تنھا به اجرای سنت. تر ھستند ھای مذھبی بسيار جان سخت ويژه سنت ھا، به چنين سنت ھم. آن را کنار بگذارند

آداب و رسوم غيردينی نيز به کار  ماند بلکه بسياری از مردم قربانی کردن را در  و مراسم دينی محدود باقی نمی

چون بنا به سنتی قديمی . توان ناديده گرفت ِنی قربانی کردن را نمیئيمی اين احوال ھرگز رنگ و بوی آبا تما. بندند می

 .جويند نی از حريم انسان سود میئياز فرآيند آن به ظاھر برای دفع شر و بالگردانی آ

گويا . قربانی کننددانند تا گوسفندی را زير پای عروس  ھای عروسی بر خود واجب می  از مردم در جشنئیھا گروه

آنان خوشبختی و سعادت خود را در آن .  عروس و داماد بالگردانی به عمل خواھد آورد چنين رسمی در نھايت از آينده

مالند که  ای می قسمتی از خون گوسفند را ھم به در و ديوار خانه. ای را بر زمين بريزند چاره بينند که خون حيوان بی می

 از اين نوع کسی به روزگار حيوانی ئیھا در نمايش. دگی مشترک خودش را در آن آغاز کندخانم زن قرار است عروس

 از اين دست بدون ترديد نسبت به قتل و اعدام ئیھا با تماشای رفتارھا شکی نيست انسان. انديشد کشند، نمی که او را می

ھا نيز  بسا مرگ و جان باختن انسان حيوان چهچون پس از تکرار و عادت، جدای از . مانند تفاوت باقی می ھا ھم بی آدم

  .برايشان ارزشی نخواھد داشت

. افتد اند، اتفاق می قربانی کردن گوسفند در معابر عمومی و آن ھم مقابل چشمان مردمی که کنجکاوانه به تماشا ايستاده

کنند که  رگترھا چنان فکر میبز. انگار کودکان خردسال نيز کم نيستند تفاوت و سھل اما در جمع اين تماشاچيان بی

چنان که واکنش منفی روانی و درونی کودک را  ھم.  لذت خواھند بردئیھا کودکان ھمانند آنان از ديدار چنين صحنه

بينند که کودکان نيز ماجرای آن را از ابتدا  ای مناسب می حتا قربانی کردن را فرصت و فرجه. آورند  به حساب نمیئیجا

ھا زمان  ھا و سال گردد که تکرار آن در محله و خانواده، شايد تا ماه گويا جشنی دارد برگزار می.  بنشينندتا انتھا به تماشا

 .ببرد

برای نمونه کسی که . جويند ھای ديگری ھم مردم از رسم قربانی کردن سود می جدا از مراسم عروسی در جشن

آنوقت ضمن رويکردی عوامانه خون گوسفند . ربانی کندھای آن ق خرد به حتم بايد گوسفندی را زير چرخ اتومبيلی می

ھا  کنند که اين خون مردم چنان تصور می. مالند ھای ميانی به چرخ و سپر اتومبيل می چاره را ھمانند جنگجويان قرن بی

 اتومبيل  ھمانند اين به واقع جشنی برای خريدئیھا در مراسم. از اتومبيل و جان ايشان بالگردانی به عمل خواھد آورد

پندارند  در باوری ھمگانی مردم چنان می. ريزند ای را ھم بر زمين می  افتد که در فرآيند آن خون حيوان وامانده راه می

ھا و دانشگاه  کرده حتا اکثر تحصيل.  ناگواری برايشان پيش خواھد آمد که اگر چنين رسمی اتفاق نيفتد به حتم حادثه

 ئیکه چنين دنيا آن. کم و کاست باور دارند گذارند و اجرای آن را بی  چيزی کم نمیھای کشور نيز در اين خصوص رفته

  .ای غير طبيعی به حساب خواھد آمد تابد، به واقع در جامعه پديده را برمی

ولی در . گذارند مردم رسم قربانی کردن را جدای از خريد اتومبيل در جشن خريد خانه و آپارتمان ھم به اجرا می

که پس از بازگشت حاجی از مکه دوستان و  چنان. تری برای آن قايل ھستند بيش» ارج و قرب«اسالمی ھای  سنت

ھای اخير اين رسم را به کسانی که از  در سال. کنند اش ھريک به سھم خود برايش گوسفندی را قربانی می خانواده

 ئینسانی، گوسفند را زير پای حاجی و کربالبا ھمين عرف نه چندان ا. اند گردند نيز تعميم داده زيارت کربال برمی

 . اندازند     کشانند و سپس با ذبح آن در انظار عمومی جشن و سرور راه می می
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اند  اند و حاجی شده ھا قبل مکه رفته چنان رسم شده است که تمامی افرادی که از سال روز عيد قربان ھم در ايران، آن

ھا  زنی و زنجيرزنی در محله ھای سينه  اين در روزھای تاسوعا و عاشورا نيز دستهجدای از. گوسفندی را قربانی کنند

اين گوسفندھا پس از ذبح در معابر عمومی، به عنوان اطعام . افتند تا گوسفندھای نذری مردم را از ايشان بگيرند راه می

قام خون حسين را از گوسفند و گاو پس خواھند انت گويا می. گيرد عزاداران و خيرات بين مردم مورد استفاده قرار می

ی متوسط شھری نيز در رويکردی دينی و مذھبی جھت  توان انتظار داشت که مردم عادی و طبقه با اين ھمه می. بگيرند

ای بيش نخواھد بود تا خداوند به اعتبار کشتار و  گويا نذر بھانه. کنند برآورده شدن حاجت و نياز خويش گوسفند نذر می

ھا قرار است سرآخر برايش  ی  که ھمين خونريز چنان. تن، از حريم صاحب نذر بالگردانی به عمل آوردخون ريخ

انگار ھر دو سوی اين ماجرای غير اخالقی و ضد انسانی چه خداوند و يا بنده او . شادمانی و شادکامی را تضمين نمايد

  .ابندئيدفاع به ھدف خويش دست م  بیبه خونريزی و کشتار نياز دارند و آنان تنھا با کشتار حيوانات

  
» متبرک«نژاد به دانشگاه علم و صنعت رفت قدوم او با خون يک گوسفند قربانی    محمود احمدی،١٣٩٢ شھريور ١٧

  !شد

چنان  ھم. گذرد  از ھر وقتی به سختی می ھای اخير با گران شدن گوشت و گوسفند، معيشت و زندگی مردم بيش در سال

چون خريد گوسفندی . برند ن و متوسط شھری ھميشه جھت قربانی کردن در تنگنای مالی به سر میئي پاکه مردم طبقات

عنوان  در نتيجه گروھی از مردم به. با قيمت يک و نيم تا دو ميليون تومان برای ھمگی کاری مشکل خواھد بود

گردد که ھمواره خروس را  ازمیاين موضوع به باوری عمومی ب. کنند ِجايگزين گوسفند، خروسی را قربانی می

رو ھمگی بنا به سنتی قديمی پديده شگون  از اين. انديشد اما کسی به نقش مرغ در اين ماجرا نمی. دانند يمن می خوش

 .نويسند داشتن را با حذف مرغ و ديگر پرندگان خانگی به پای خروس می
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. جا خروسی جھت قربانی کردن بخرند وند تا در آنش اکنون مردم تھران پس از خريد اتومبيل راھی خيابان مولوی می

هللا سرش را  نوشاند و با گفتن بسم ايستد ابتدا به خروس آب می  می برد، رو به قبله سپس فروشنده خودش دست به چاقو می

ھا  رخمالد تا اين چ اش می ھای اتومبيل ريزد و آن را به چرخ وقت خريدار نيز خون خروس را در ظرفی می آن. برد می

 .به گمان خرافی او ھميشه به نيکی بچرخند و ھرگز تصادف و مرگی را به دنبال نداشته باشند

آميز و دينی مردم   نھادن باورھای خرافه در تمامی ماجراھای قربانی کردن، دولت و شھرداری تھران ضمن بھانه

حتا به تازگی در .  از اين دست ادامه بدھندئیابينند تا ھمگی بدون استثنا به ھنجارھ ھای کافی و وافی فراھم می زمينه

 را در انظارعمومی ئیھا در نتيجه خروس. اند قلعه نيز فروش خروس را برای قربانی کردن باب کرده  قزل بازار ميوه

ند ا  که دور تا دور اتومبيل ماليدهئیھا سپس با ھمان خون. شان را به اتومبيل مشتريان خود بمالند برند تا خون سر می

گونه خونريزی نيز   از اينئیطبيعی است که با ھنجارھا. کنند ھای شھر آمد و شد می ھا و خيابان آميز در اتوبان مفاخره

 .ابد و زشتی آن ھم برای ھميشه از ذھن مردم پاک خواھد شدئيقداست م

 با فرھنگ دولتی ئیسو ن ھمھای عمومی ضم کنند رسانه  و گوسفندی را که قربانی می ناگفته نماند که در تھران خروس

چنان که مردم خيلی راحت و آسان گوسفند و خروس نذری  ھم. انگارند را ناديده می» ناصوابی « ھای چنين گزينه آسيب

بدون ترديد . دھند ھا را بين ديگران خيرات می خرند و پس از ذبح، گوشت آن  خيابان و جاده می خودشان را از گوشه

حيوانات در فضای عمومی شھرھای امروزی، آلودگی بصری برای عابران و شھروندان نيز ھمراه با نمايش کشتار 

  .گيرد فزونی می

در روستاھا يا . جويند ای از رسم و سنت قربانی کردن در انتخابات نيز سود می ضمن رويکردی تبليغی و عوامانه عده

ھای اخير به تھران نيز راه يافته  اين رسم طی سال. برند ايالت و عشاير کشور زير پای کانديداھا گاو و گوسفند سر می

ھای  باف را به محله چنان که در دور پيشين انتخابات رياست جمھوری، مديران ارشد شھرداری تھران، قالی ھم. است

ا از بعدھا معلوم شد که اين گاوھا و گوسفندھا ر. کردند کشاندند و زير پايش گاو و گوسفند قربانی می جنوبی تھران می

تر گاو و گوسفند  به عبارتی روشن. گردانند برمی کشانند و پس از ذبح نمايشی، دوباره به کشتارگاه  جا می کشتارگاه به آن

 از اين ئیھا ھرچند حقه. فرستادند جا با کاميون به کشتارگاه می کردند و از ھمان را پس از ذبح، بين مردم خيرات نمی

ھا برای مردم چندان ھم مشکل   از کم و کيف آنئیآيد، ولی رمزگشا ت اسالمی برمیدست فقط از سران و مديران حکوم

 .نخواھد بود

که با  چنان. دانند  از اين دست را قدر میئیھا ھای دولتی سنت سو با رسانه ھای درسی جمھوری اسالمی ھم در کتاب

 او در کشتن گوسفند و قربانی کردن تحسين ھای درسی، عملکرد تکرار مداوم و مستمر داستان ابراھيم پيامبر در کتاب

پيداست که ضمن تبليغ . شمارند ھای درسی ضمن انعکاس باورھای دينی خوک و سگ را نجس می حتا در متن. شود می

تا . گردد ھای زيست محيطی نيز نفی و طرد می ای بين مردم، بسياری از آموزه نظرانه ناصواب چنين نگاه و ديدگاه تنگ

. ابدئي بستر ھمين تبليغات غير انسانی و خرافی، آزار و اذيت و ريختن خون اين حيوانات ھم ارج و قرب مجا که بر آن

 .آيد ھا نيز توجيه به عمل می ريزی آدم ، از کشتار و خون حتا با تکرار آن

دی و تخريب محيط ھای کافی برای نابو   شھروندان جامعه از طبيعت و محيط پيرامون، زمينه بدون ترديد با سلب عالقه

 ئیھا ھای امروزی زيست محيطی در ايران به آموزه چنان که بخشی از آسيب ھم. گردد ھا آماده می زيست انسان

ھا را پشتيبان مطمئنی برای ھنجارھای نادرست خويش  ھای ناصواب جامعه برآوردن آن گردد که دين و سنت بازمی

سازی محيط زيست ياری   در رفتار ناصواب شھروندان و سالمتغييرولی طرد و نفی اين ھنجارھای نادرست به . بيند می
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ھا   حيات و زندگی برای انسان ھا، ادامه  محيط زيست آدمفرآيندی که ضمن آن ھمراه با ارج و قرب يافتن. رساند می

 .ممکن خواھد بود

انتقاد «از  ايران روزنامه. ھای کالنی را به مراکز مذھبی عراق اختصاص داده است حتی شھرداری تھران نيز بودجه

جلسه ديروز «: تشھرداری تھران طی مراسم اربعين در عراق گزارش داده و نوشته اس» از ھزينه مازاد بر مصوبه

در اين جلسه معاون . ای شھرداری تھران در اربعين اختصاص داشت  به عملکرد ھزينهءشورای شھر تھران در ابتدا

  ».ھای اربعين توضيحاتی داد که با واکنش اعضا مواجه شد شھردار درباره ھزينه

تھران دراين جلسه درباره عملکرد نوشته اين روزنامه، مجتبی عبداللھی، معاون فرھنگی و اجتماعی شھرداری  به

ايم و خود من به  د که بيش از اعتبار مصوب ھزينه کردهئيگو درست می«: شھرداری در مراسم اربعين گفته است

ايم که به دليل آماده کردن   ميليون تومان ھزينه کرده۴٠٠ ميليارد و ١٠اعضای شورای چھارم نامه نوشتم که 

 سازی در عراق نداشتيم اما برخی مدارس را آماده اسکان کرديم و حتی   ساخت وما«اما » ھا بوده است زيرساخت

آميزی کرده باشيم، با اين حال بخشی از اسکان در نجف و کربال برعھده شھرداری  ممکن است برخی مدارس را رنگ

ايم و حاال  و حمام ساختهای است چرا که ما در مرزھا سرويس بھداشتی  ھا، سرمايه تھران است اما دقت کنيد اين ھزينه

 ».شود تر می ھا سال به سال کم ھا ھزينه به جھت آماده بودن زيرساخت

تی را سؤاالای اربعين  اعضای شورای شھر تھران درباره حواشی عملکرد ھزينه«که  روزنامه ايران، با اشاره به اين

، از جمله نوشته که » شھردار تھران قرار گيردمطرح کردند و مقرر شد تا گزارشی در اين باره تھيه و در اختيار نجفی

من نگران قسم «که  حسن رسولی عضو شورای شھر در واکنش به گزارش عملکرد شھرداری در اربعين با بيان اين

ميليارد تومان  ١۵: دئيگو شما می«: ، خطاب به معاون شھردار گفته است»اعضای شورا در مورد انضباط مالی ھستم

 ».ايد التفاوتش را از کجا آورده  است که مابهسؤال ميليارد تومان بوده اما جای ۵ما رقم مصوب شما ايد ا ھزينه کرده

يت نبايد مأموردر قالب پاداش و حق « کرده که تأکيدشناس ديگر عضو شورا ھم  به نوشته اين روزنامه، محمدجواد حق

افرادی را که مايل به ارائه خدمات در نجف و کربال شود  الشعاع قرار دھيم و پيشنھاد می اقدامات داوطلبانه را تحت

به دليل پول «که  ، و احمد مسجدجامعی با اشاره به اين»يت و پاداش به کربال ببريممأمورھستند داوطلبانه و بدون حق 

در «: ، گفته است»شود، نگران از بين رفتن اقدامات مردمی ھستيم زيادی که در اربعين از سوی شھرداری صرف می

شود شھرداری به جای پتو و غذا، سرويس بھداشتی بسازد و  کربال سرويس بھداشتی بسيار ضروری است و پيشنھاد می

کاريم  ن کربال باشد چراکه استاندار کربال به من گفت که ما نھال میمسؤوالاقدامات شھرداری بايد وجه تکميلی اقدامات 

 ».کنيد و اقدامات نبايد در تعارض با يکديگر باشد ا میھا ر د برای برپا کردن چادر نھالئيآ اما شما می

ھای جامعه  دھد که تحت پوپش مذھب و مراکز مذھبی چه مبلغ ھنگفتی از ثروت ھمين نمونه شھرداری تھران، نشان می

  .شود به جيب باندھای حکومتی سرازير می

 شرکت و موسسه را برعھده دارد ٨٩ است که مديريت »اسالم«ترين نھاد موقوفاتی جھان  بزرگ آستان قدس رضوی

ھا که موقوفی ھستند به  سابقه بعضی از اين شرکت.  درصد سھام را در اختيار دارد۵٠تر از   مورد بيش۴۴که در 

  .گردد ھا پيش برمی دھه

گذاری آب و برق صبا را نيز در اختيار   درصد سھام شرکت سرمايه٩٨/٤٩آستان قدس عالوه بر شرکت مھاب قدس، 

 کرسی ٣آستان قدس، توليت مپنا را به دست گرفت و . تر در مپناست د و در اقدامی جديد در پی حضور گستردهدار

  . مديره مپنا به آستان قدس رضوی رسيده استھيأت
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کار چيت چيان در وزارت نيرو  به محض شروع به: ، نوشت١٣٩٤ ارديبھشت ٢١سرويس سياسی برق نيوز، در 

ھای غير تخصصی به صنعت آب و برق ايران شروع شد و در ھمين رابطه نيز  د ارگان عليه وروئیھا گيری موضع

   .وزير نيرو از واگذاری غير اصولی و نادرست مھاب قدس به آستان قدس رضوی خبر داد

 به گزارش برق نيوز، وزير نيرو حتی پا را فراتر از اين گذاشت و اعالم کرد آستان قدس با اختالف چند ھزار ميليارد

ھای تيم مديريتی جديد وزارت نيرو در  تمام تالش. تومانی بخشی از سھام شرکت مھاب قدس را خريداری نموده است

 ميلياردی ٣٢ممانعت از واگذاری شرکت مھاب قدس به آستان قدس رضوی بی نتيجه ماند و حتی حق الوکاله 

  .ست جلوی اين واگذاری را بگيرد بزرگی را در پی داشت نتوانئیغيرقانونی که برای وزارت نيرو رسوا

  
جمھوری در اولين مناظره زنده تلويزيونی با بيان اين جمالت،  ابراھيم رئيسی، نامزد دوازدھمين دوره انتخابات رياست

  .انتقادھای خود در زمينه ماليات را آغاز کرد

 ١٧. زمينه مورد نقد برخی بودکرد که خودش ھم در اين  توليت آستان قدس رضوی در حالی اين سخنان را مطرح می

دم از «: طور واکنش نشان داد کرد، اين ماه امسال حسن روحانی ھنگامی که در آذربايجان غربی سخنرانی می ارديبھشت

  »ايد؟ کنيد، تاکنون ماليات داده  که مديريت میئیجا زنند، آيا در آن ماليات می

پس ) ره(  سال پيش امام خمينی٣٠وی توضيح داد که حدود رئيسی ھم درباره وضعيت پرداخت ماليات آستان قدس رض

خط خودشان  از شنيدن توضيحات مرحوم واعظ طبسی، توليت سابق آستان قدس درباره گردش اقتصادی آستان، با دست

  .ھای وابسته ماليات ندھند و آن را برای زائران و فقرا ھزينه کنند نوشتند آستان قدس رضوی و شرکت

 من از زمان  . سال قبل است و اين رويه از ھمان زمان آغاز شده و ادامه دارد٣٠ن موضوع برای اي«: رئيسی گفت

آمدن به آستان قدس برای مقام معظم رھبری نامه نوشتم که تکليف شرعی در اين موضوع چيست، ايشان فرمودند ھمان 

  ».تکليفی نيز پرداخت شودکه نظر امام لحاظ شود، به عالوه آنکه دو ماليات ارزش افزوده و ماليات 

ماليات بر «: ای به رئيسی عنوان کرد س سازمان امور مالياتی در نامهئيعنوان ر نژاد به در ھمين حال، کامل تقوی

طوری که مقام معظم رھبری در خصوص معافيت مالياتی آستان  ارزش افزوده، شفافيت اقتصادی را به دنبال دارد به

ھای تکليفی و  کنند که معافيت آستان شامل ماليات  وابسته اشاره به اين مھم میھا و موسسات قدس رضوی و شرکت

  ».پذيرتر باشد ھای اقتصادی شفاف و رقابت شود چرا که بايد فعاليت ماليات بر ارزش افزوده نمی

شفافيت مالی «: ھای انتخاباتی و طرح چنين مباحثی، روزنامه شرق خبر داده است حال با گذشت چند ماه از پايان رقابت

  ».ترين نھاد موقوفاتی جھان اسالم قرار گرفت بار در دستور کار بزرگ برای نخستين

کليه موقوفات قرار است در «: مقام توليت آستان قدس رضوی، در اين مورد اعالم کرده است مرتضی بختياری، قائم

دارد و نيت واقف آن چه بوده و اکنون آن قدر درآمد  سيستمی گذاشته و در آن به مردم گزارش شود که ھر موقوفه چه

شود و سپس در يک سيستمی قرار  درآمد در چه موردی صرف شده است که اين اطالعات تا آخر شھريور کامل می

  ».داده خواھد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند
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ھای نادرست در مورد ثروت  نيتدليل ذھ به«: پيش از اين در مردادماه سال گذشته نيز ابراھيم رئيسی عنوان کرده بود

ھای زيادی از اين نھاد وجود دارد و ما  آستان قدس رضوی در ميان عوام و حتی خواص، توقعات و درخواست

  ».سازی کنيم منديم حقيقت وضع مالی آستان قدس را شفاف عالقه

عات مالی خود را به صورت رسد اين نھاد عمومی قرار است اطال نظر می حال پس از گذشت يک سال از اين سخنان به

تواند مقدمه شفافيت در ساير  اما آيا شفافيت مالی آستان قدس رضوی شدنی است؟ آيا اين اتفاق می. شفاف منتشر کند

  نھادھای عمومی باشد؟

 بانك تأسيسكه ابراھيم رئيسی، توليت استان قدس رضوی، حرف از رايزنی برای  درست يك ھفته بعد از اين 

س سازمان بسيج مستضعفين کشور، اعالم كرد اين ئيپرور، ر ه ميان آورد، سردار غالمحسين غيبالحسنه ب قرض

الحسنه در سراسر کشور را با محوريت مساجد دنبال  ھای قرض منظور كمك به محرومان، ايجاد صندوق سازمان به

ر كه با اين اوصاف،  مسجد در آغاز كا٧٦٠٠پرور جامعه ھدف را ھم مشخص كرده است؛  سردار غيب. كند می

 طبق آخرين  .الحسنه در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است  صندوق قرض٧٦٠٠ تأسيسمعنای آن است كه  به

با اين .  ھزار مسجد برسد٩٢، به ١٤٠٤ ھزار مسجد در كشور وجود دارد كه قرار است تا افق ٧٢آمار موجود، حدود 

بر اين اساس، تا ھمين جای . الحسنه در مساجد داشته باشيم  صندوق قرضاوصاف، شايد در بلندمدت، به ھمين تعداد

  .رود الحسنه از تعداد شعب بزرگ ترين بانك دولتی ايران فراتر می  صندوق قرض٧٦٠٠كار، 

حال اگر بخواھيم قياسی با .  شعبه در كشور دارد٣٣٠٠ترين بانك دولتی كشور، حدود  عنوان بزرگ بانك ملی ايران، به

ھای دولتی و خصوصی داشته باشيم، مجموع تعداد شعب چھار بانك اول دولتی از نظر تعداد  د شعب بانكتعدا

 شعبه و چھار بانك اول خصوصی يا خصوصی شده از نظر تعداد ٨٢٤٦) ملی، سپه، كشاورزی و مسكن( شعب

ھا و ضرورت  ی اين صندوق شعبه است كه ھمين امر تعداد باال٧٦٧٢) صادرات، تجارت، ملت و رفاه كارگران( شعب

  .شود ھا را يادآور می نظارت بر آن

ھای دور آغاز  از گذشته» كمك به مردم كم بضاعت«الحسنه با ھدف  ھای قرض ھا و بانك ھای صندوق ھرچند فعاليت

ده  ياناند در فضای اقتصادی كشور به خوبی عمل كنند و اغلب يا ز ھا نشان داده نتوانسته شده، اما سابقه فعاليت آن

ھای گذشته كه حرف از  اند و حتی در ماه اند يا عملكردی دور از ھدف اصلی اعالم شده خود را دنبال كرده بوده

الحسنه در  ھای قرض ھای اندك ھم مطرح شد كه پشتوانه سپرده ھای نجومی با بھره ھای نجومی به ميان آمد، وام حقوق

تر  الحسنه، باز ھم به فساد اقتصادی بيش  صندوق قرض٦٠٠فت ھزار و  ھتأسيسترديد  بی. كشيد ھا را به دوش می بانك

  !ھا و ھم آشفتگی بازار پول منجر خواھد شد در درون اين

ھای جديد،  تر سر و شکل يا نام تازه گرفتند و شرکت ھای قديمی  خورشيدی بود که شرکت١٣٨٠ و اوايل ١٣٧٠در دھه 

  .ھای فرھنگی و اھداف عالی آستان ايجاد شدند  برای فعاليت و ايجاد مالی و اقتصادی مطمئنتأمينبرای 

ھا جدا شد و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوايل  ھای اقتصادی آستان رسما از ديگر فعاليت  فعاليت١٣٧٧سال 

ژه در ھای اقتصادی ايران به وي ترين ھولدينگ نش يکی از بزرگمسؤوالگفته  سازمان اقتصادی به.  ثبت شد١٣٨٣سال 

 .آيد شمار می شرق کشور به

اش  ھای زير مجموعه  مانند صنعت و معدن، خودروسازی، انرژی نيز ورود کرده و شرکتئیھا اين نھاد حتی در بخش

 کرد که به عقيده تأسيسچندی قبل آستان قدس استاديوم فوتبالی . ھا ھستند ھای گسترده در اين حوزه در حال فعاليت

 .ھای جھان است اما تاکنون حتی يک بازی ھم در آن انجام نشده است ترين ورزشگاه از مدرنبسياری از کارشناسان 
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اما سود و زيان ورودآستان . الحسنه بدون ربا است  بانک قرضتأسيسگفته ابراھيم رئيسی به دنبال  حال آستان قدس به

 داری چيست؟ به عرصه بانک قدس رضوی

نمايندگان مجلس و دولت خارج است و به ھيچ نھاد نظارتی جز دستگاه که آستان قدس رضوی از نظارت  در حالی

 ھزار وعده ٢۴٠گو نيست، مرتضی بختياری قائم مقام اين آستان از توزيع روزانه  عريض و طويل بيت رھبری پاسخ

 .غذا در اين آستان خبر داده است

نمايندگی «ر نشستی خبری گفته است که  و قائم مقام فعلی آستان قدس رضوی دئیمرتضی بختياری مقام سابق قضا

ای از اين آستان مقدس ندارند، داير شده   استانی که موقوفه١٩ھای کشور و حتی  آستان قدس رضوی در تمامی استان

  ».است

 که اکثرا قشر سالمند بودند، به حرم مطھر رضوی مشرف ٩۵ ھزار زائر اولی در سال ٣٠٠حدود «: او اظھار کرد

 افزايش اين آمار را ٩۶در سال . شدند ر توليت سه روز توسط آستان قدس رضوی ميزبانی کامل میشدند و به دستو

  ».ای نزديک ديگر نبايد زائر اولی داشته باشيم  توليت آستان در آيندهتأکيدخواھيم داشت و با 

در «: ه و گفتهھای اقتصادی زير مجموعه آستان قدس رضوی خبر داد بختياری از برگزاری صد جلسه مجمع شرکت

ھا گذاشتيم و تمامی   برگزار شد و وظايف تکليفی را بر عھده شرکت٩۵ مجمع در سال ١٠٠حوزه اقتصادی بيش از 

ای نشده   بودن آن رسانه ھا استخراج شده و در اختيار توليت آستان قدس رضوی قرار گرفته و به علت محرمانه گزارش

  .است

زرگ اقتصادی کشور است که موقوفات عظيم مالی، ميھمانسراھای مجلل متعدد ھای ب آستان قدس رضوی يکی از بنگاه

شود بخش اعظمی از اقتصاد کشور در اختيار آستان قدس رضوی قرار دارد  گفته می. ھای وسيع تجاری دارد و شرکت

گو  ت رھبری پاسخھای چند صد ميليارد تومانی کشور به ھيچ نھادی جز بي اما اين آستان عالوه بر استفاده از بودجه

  .نيست و از ماليات نيز معاف شده است

 ھزار صبحانه در ۴٠ ھزار صبحانه در حرم مطھر رضوی، ١٠٠روزانه «قائم مقام آستان قدس رضوی گفته است که 

  ».شود ھای متبرک و غيره توزيع می  ھزار ناھار در حرم مطھر رضوی، توزيع بسته١٠٠مبادی ورودی مشھد، 

گذاری شده، اين  نام» اقتصاد مقاومتی«عنوان سال   که توسط رھبری به٩۶ و ٩۵  ھای المشخص نيست در س

گيرد و چرا مردم بايد با وجود آمار باالی بيکاری و نبود  ھا با نظارت کدام دستگاه نظارتی صورت می»پاشی پول«

ھای  ھا در زيرساخت »پاشی پول«ين ھای نذری اين آستان به دست آورند؟ چرا نبايد ا شغل، حق و حقوق خود را در سفره

  گذاری شود تا توليد و اشتغال کشور به چرخه در آيد؟ اقتصادی کشور سرمايه

 شھر  وارد او، تولد روز سال در که است زائر ميليون ٣ از بيش پذيرای رضا، امام يعين شيعيان، امام ھشتمين حرم

   .شوند می مشھد

اکن آستان قدس، بيش از ھزار متر مربع در سطح و بيش از يک ميليون ين اين مرکز؛ مساحت اممسؤولطبق گزارش 

 ھزار مترمربع بود که شامل ١٣٠، ٥٧جالب است بدانيد اين فضا در اول پيروزی انقالب . در زيربنا است متر مربع 

 ھم مانند به عبارت ديگر، شاه. شد  مثل انقالب، آزادی، موزه و مسجد گوھرشاد میئیھا ھای حرم و ھم صحن رواق

  !بستگی بسيار زيادی به خرافات مذھبی و مراکز مذھبی و امام رضا داشت آخوندھا دل

 از يکی پيچ بدون ھای روکش اتصال و آن ئیطال و ای نقره پوشش ضخامت .دارد وزن تن ١٢ حدود رضا، امام ضريح

  .است ضريح اين ھای ويژگی
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در اين مرکز، » گزار خدمت« ۶٠٠حدود . لوستر وجود دارد ھزار المپ ٣۶ ھزار المپ و ٨٠در حرم رضا، بيش از 

ھا  کاری ھا، لوسترھا و آينه ، تنظيف چراغئیروزی در امور روشنا طور شبانه  کشيک به١۴مشغول به کار ھستند که در 

 . فعاليت دارند و نورافشانی

 عھده بر را رضا امام مطھر  محر ئیروشنا اداره در را نگھداری و تعمير وسيله ،»خادمان« از نفر ۶٠٠ از بيش

  .دارند

 شعله ٢۵٠لوستر دارالسياده با .  متر عرضدارد٣ متر طول و ۴  ترين لوستر نصب شده در رواق دارالسياده بزرگ

 لوستر و ١٨١ترين رواق حرم است که  ترين تعداد المپ در حرم را دارد و رواق دارالحجه ھم روشن المپ، بيش

  . شعله المپ دارد۵٢٧١

 ھزار مھر نماز ٧٠٠رای نمازگزاران و جلوگيری از کھنه شدن و کثيف شدن مھرھای حرم مطھر، ساالنه بيش از ب

 . شود مورد استفاده و جايگزين مھرھای شکسته و کثيف می

قرار . گردد ميان زائران توزيع می» حضرتی«مناسبت تولد امسال رضا ھمانند ھرسال، بن غذای نذری يا به قولی  به

  . راه در ورودی مشھد توزيع شودپوليسآھن و مــراکــز  ھزار بن غذای متبرک رضا در فرودگاه، راه ١٢اين است 

به رسم ھرساله در آستانه  .گردد می توزيع رضا حرم زائران از تعدادی ميان روز ھر »حضرتی« متبرک غذای بن

در اين مراسم که با نام . کنند ی را گلباران می، پنجره فوالد صحن جمھوری اسالم»خادم« ھزار ٢٠سالروز تولد رضا، 

بارگاه با طی حدود يک کيلومتر از مقابل ساختمان مرکزی آستان قدس » خادمان«گردد،  برگزار می» گل واالی وال«

 .کنند رضوی تا حرم رضا، گنجره فوالد واقع در صحن جمھوری را به نشانه شادمانی، گلباران می

که منقش به ذکر  اين فرش گل . قابل حمل کشور ھم در صحن جامع رضوی برپا شده استترين گل فرش  امسال بزرگ

 ٢، ئی شمشاد طال۵٠٠ ھزار و ٣فرش نزديک به  در اين گل. دارد  ھزار شاخه و بوته گل ٢٠است، » يا امام رئوف«

چنين  زرد و نارنجی و ھمھای سفيد، بنفش،   ھزار گل داوودی در رنگ١٠ گل رز ساناز، ۵٠٠ ھزار و ٢ھزار گل کلم، 

 بار با اسپری، آبياری اين ٣ تا ٢افتخاری حرم مطھر روزی » خادمان«است و  کار رفته   متر مربع چمن به٣٠٠حدود 

 .دھند فرش گل را انجام می

  در جريانئیھا و بخور و بخورھا دھند که در اين نوع مراکز چه ريخت و پاش سادگی نشان می ھمين آمار و ارقام، به

شوند از گم و گور شدن مبالغ ھنگفت در  ين اين مراکز مجبور میمسؤولبه ھمين دليل نيز ھر از چند گاھی، . است

  .جاھا، اقرار کنند آن

 ھزار ميليارد ٦٤، فقط از حرم امام رضا مبلغ ٩٣ھا اعالم کرده است که تو سال  گوی سازمان اوقاف و امام زاده سخن«

 ميليارد تومن پول ٨٠٠٠ھای صدقات مبلغ  س کميته امداد گفته که از صندوقئي ھم رتومن پول خارج شده؛ از طرفی

، حداقل ...خارج شده؛ با در نظر گرفتن اماکن مذھبيه شلوغ ديگه مثل حرم معصومه و شاه عبدالعظيم و شاه چراغ و

  .رسه  ھزار ميليارد تومن می١٥٠جمعش به 

ليون نفر در نظر بگيريم و ھر خانواده چھار عضو داشته باشد يعنی حدود حاال اگر جمعيت فقرای ايران را تنھا ده مي

شود و از فالکت نجات  شون دگرگون می ترديد زندگی  ميليون کمک بشه بی٥٠اگر به ھر خانواده   ميليون خانواده؛ ٥/٢

 !ابندئيم

به عبارت ! اش ميمونه شه و بقيه  ھزار ميليارد تومنش ھزينه می١٢٠ ميليون بدھند فقط ٥٠تازه اگر به ھر خانواده 

توان ريشه فقر را به کلی از جامعه ايران ريشه کن  ھا و صندوق صدقات می ديگر، يعنی با درآمد يک ساله امام زاده

 .کرد
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 !»هللا و اعلم«ره  شه و کجا می  چی میھاحاال اين پول

گره خورده، به زمان »  واعظ طبسیعباس« سال گذشته با نام ٣۵سابقه تاريخی آستان قدس و توليت آن که در 

اما با . دار اين کار است گزيدند، اکنون ولی فقيه عھده در آن زمان شاھان توليت آستان را برمی. گردد ھا برمی صفوی

 چند صد ساله، در دوران توليت عباس واعظ طبسی بود که حريم آستان از حرم امام رضا بسيار فراتر  وجود اين سابقه

اما مدتی ست . لقب دادند» والی خراسان«و توليتش را » امپراتوری آستان« نھادی شد که منتقدان، آن را رفت و بدل به

  .که اين سمت به رئيسی واگذار شده است

***  

دست اوردن  انسان اوليه که از فھم طبيعت عاجز است، برای به. عيد قربان ريشه در دوران قبل از تاريخ بشر دارد

ای  اين سنت در اسالم نيز پذيرفته شده است و فريضه. زد ھا می  قربانی کردن حيوانات و انسانترحم خدايان دست به

  . گردد تا در اين روز ھزاران ھزار حيوان را قربانی کنند برای حجاج می

بدون ھا گاو و گوسفند در سرتاسر جھان  شود ساالنه ميليون بدين ترتيب، عيد قربان و سنتی که اين عيد دارد باعث می

در حالی که در جوامع پيشرفته، ريختن خون . شان ريخته شود دليل و تنھا به اين علت که رسم مذھبی است خون

اما در اسالم قضيه فرق دارد و حتما . گيرند است و بانيان آن کار تحت تعقيب قرار می» جرم«حيوانات به ھر دليلی 

  ! شود و خدا راضی گرددخون بايد ريخته شود که رسم و رسومات اين عيد اجرا 

که بايد در اين عيد حيوانی قربانی شود کشته  ھاست که ھر ساله تعداد بسيار زيادی گاو و گوسفند که تنھا به جرم اين قرن

ای کاش گاوھا و . چون جامعه ايران، ارزش چندانی ندارد شان در جوامعی ھم شوند البته جان حيوانات و حقوق می

گله به قتل نرسند و  ات نيز حاميان جدی و پيگير داشتند که در اين روز به دست امت اسالم، گلهگوسفندھا و ديگر حيوان

  .ھا جايز دانسته است شان، ھرگونه جنايت را برای آن ھای به اصطالح مقدس قربانی کسانی شوند که دين و خدا و کتاب

روحانيونی . ترين مراکز درآمد روحانيون است گ، بزر...س ھمه مکه، مدينه، مشھد، قم، کربال وأمراکز مذھبی و در ر

قيمت   و عبا و عمامه حرير و ظريف و گرانئیاند، با دمپا اند، کار نکرده که تمام عمرشان دست به سياه و سفيد نزده

ھا،  تنھا کار عمده آن! شان وارد نشود نديده کنند تا فشاری به جسم ظريف و لطيف و آفتاب آھسته و شمرده حرکت می

چنين از طريق ھمين مراکز مذھبی  آوری خمس و ذکات و مال امام و ھم بليغ خرافات و خالی کردن جيب مردم با جمعت

گذاری  ھای مختلف تجاری و اقتصادی سرمايه شان در عرصه ھای بادآورده را توسط اطرافيان ھا اين ثروت آن. است

داران تبليغ  ر و مزدبگير در اين دنيا و ثروت را برای سرمايهروحانيونی که بيش از ھمه فقر را برای مردم فقي. کنند می

ين مأموراگر در اين دنيا دختر و پسری با ھمديگر راه بروند و در جشن مشترکی شرکت کنند اگر گرفتار . کنند می

ی و حور«اما ھمين روحانيون برای آن دنيا وعده عيش و نوش و معاشقه با . خورند کم شالق می حکومتی شوند دست

  !دھند را نيز برای امت خود می» قلمان

ھا را به يھودی، مسيحی،  ھا انسان آن. طلب ھستند طلب و جنگ انداز و خشونت پرست و تفرقه نھايتا ھمه مذاھب خرافه

و آميز خود، نه تنھا مانع ھمبستگی  ھا با اين تبليغات جنون آن. کنند ، سنی، شيعه، سلفی و غيره تقسيم میئیمسلمان، بھا

ھا و  ئیاکنون بھا ھم. زنند ھا دامن می خصومت و دشمنی بين آن شوند، بلکه به ھا می آميز انسان اتحاد و زندگی مسالمت

ھا و نھادھای حکومتی،  حتی ھر از چند گاھی با تحريک امام جمعه. ھا در ايران، يک زندگی جھنمی دارند مسيحی

. شود گيرد و تخريب می ھا و مردم عوام مذھبی قرار می  و لباس شخصیهللا ھای بھائيان مورد تھاجم وحشيانه حزب خانه

شان، باور و  ھاست که تنھا جرم ھای نيز مملو از اين انسان شوند و زندان سازی می ھا و مراکز کار پاک ھا از دانشگاه آن
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ميقا و پيگيرانه مورد نقد ھمين داليل بايد مذاھب و در راس ھمه اسالم، ع به. ست عقيده به يک مذھب و خرافه ديگری

  !  جامعه و ھمبستگی و دوستی بين شھروندان ضروری استئیامری که برای رشد و گسترش و شکوفا. قرار گيرد
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