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  رھا .س
 ٢٠١٣ دسمبر ٠۵

  
  تحت عنوان» مطھری«جستارھائی در نقد خز عبالت 

 »علل گرايش به مادی گری «
  بخش چھارم

  

  )١٢ص...علل(» ی مکتب ضد انحصارمکتب مادی مکتب انحصار است ومکتب الھ«

، زيرا، راستش اين !!بيندازد» گنگا«چه جالب است زمانی که آدم وجدان وشرف خود را در پاکت کرده و به رود 

. ، حيثيت، شرف وغيرت نيز خودش يک انحصار است که انسان را از انجام دادن بسا کارھا مانع می شود»وجدان«

شته باشد واز وجدان وشرف انسانی برخوردار باشد، فقط وتنھا فقط در اين صورت مسؤول کسی است که خود آگاھی دا

ديوانه نه به اين .  خود پی برده ودست به عصيان می زندۀاست که انسان می تواند به وضعيت رقت بار خود وجامع

دن فرد ديوانه وبيھودگی داشت درست بوده نمی تواند، بلکه دليل مسؤول نبو ه انسان نيست، از او انتظار وچشمخاطر ک

 به معنای داشتن دو چشم و» انسان«انتظارداشتن ديگران از او، نداشتن آگاھی انسانی و وجدان وشرف بيدار است، نه 

  !!راست راست راه رفتن پيشانی بدون موی و گوش وبينی و دو

از ھمان  -بی پروائی را ببيند،  خت و لی ماوراءالطبيعه ای باور ندارد، اگر در بيابانی، زنۀشخصی که به ھيچ خدا وقو

د، تا در دنيا زن ھای زيبا وصورتی شان را نزن ھائی که جناب مطھری وامثالھم برای مسلمانان در بھشت وعده می دھ

 وھيچ مانعی برسر راه اين که؛ اگر شخص بخواھد باالی زن تجاوزکند، وجود نداشته -به راحتی از چنگ شان در آورند

» وجدان«ا فقط يک چيز است که شخص متمايل به تجاوز را از کارش باز می دارد، واو مانع، باشد، در اينج

يعنی اگردر اين مسأله کمی دقت کنيم، می بينيم که در چنين . خود، وزن است که بااين کارش از بين می رود» حيثيت«و

» آزادی مطلق«ا از داشتن ی را برايش به وجود آورده وشخص ر»انحصار«شخص، » شرف«و» وجدان«موقعيتی، 

مانند جناب مطھری، که برای زدن  - اگر شخص در اين حالت وجدان وحيثيت مرده ای می داشت محروم ساخته است، و

به راحتی می توانست باالی زن تجاوز کند، بدون اين  -حريف از ھيچ رذالت وحقارت وزبونی ودروغ بافی اباء ندارد

 اين که سنگسار وشالق در انتظارش باشد وبدون اين که از طالق شدن زنش توسط که از ھيچ عذابی رنج ببرد وبدون

که باعث شده تا حيثيت تبار انسان ھا از لکه دار شدن نجات يابد } وجدان{آيا اين انحصار. مالی قريه ترسی داشته باشد

يا اين که شخص فقط به خاطر آ!! وارزش ھای يک انسان محترم شمرده شود، محکوم به از بين بردن است، يا تقويت؟؟

خود، رابطه ای دارد با  جانب مقابل نيز ھم چنان، و اين که يک انسان است وارزش ھای انسانی در او نھفته است و

 انسان وانسانيت باعث شده تا ۀشخص جانب مقابل وھردو از يک سرنوشت وسرشتی برخوردار است وھمين رابط
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 تبار انسان ھا برخود بلرزد وشکستن آن حريم را ننگ شمارد ودر اين جا شخص از زير پا گذاشتن حريم ارزش ھای

 جنايت ھای خود ساخته اند، ۀزيکی را که ديگران آن را دستاويز ھمنيروی متافخيال وخرافه ودروغ وھيچ  ھيچ وھم و

برای اين که راھی است کار درست را به دليل درست بودنش انجام دھد نه «: به گفتۀ برتراند راسل وجود نداشته باشد و

وآيا فقط در اين صورت !! به راستی اين انحصار، قابل قدر نيست واز ارزش اليتناھی برخوردار نيست؟؟»به بھشت

  !نيست که ارزش انسان ومسؤوليت انسان ھا معنا ومفھومی به خود می گيرد؟

ه ھوا شليک کند، اندکی ھم به اين مطھری که مثل ھميشه خواسته است در اينجا نيز تيری را به ھدف نامعلومی ب

نينديشيده است که؛ ممکن است ھمين تير دوباره از ھوا برسر خودش فرود بيايد، او طبق معمول باز بی پايه سخن گفته 

، به پرت وپالگوئی روی آورده وناشيانه سياه بر »مطھری کتاب قطوری نوشته است«: برای اين که مردم بدانند است و

  . است وجعل پردازی کرده استروی سفيد نوشته

ھدف از نگارش سطور باال اين بود که؛ برای اين که کسی بتواند در جعل پردازی وھرزه الئی وژاژخوائی، به پای 

مطھری برسد وھمچون او، ھذيان بگويد و رذالت پيشگی کند، ايجاب می کند که عيناً ھمانند مطھری، انحصار  وجدانی 

قيد وجدان وغيرت وشرافت وحيثيت انسانی رھا سازد، که مطھری خرسندانه ومغرورانه خود را دريده وخود را از 

واز قيد وبند انسانيت آزاد است، فقط در مقابل نيروی گم » مکتب الھی اين انحصار را شکسته است«: ادعاء دارد

حترام واھميتی به انسان وموھوم وخرافی ماوراءالطبيعه است که خود را می بازد وبرده می شود، در غير آن، ھيچ ا

ومسؤوليت آن زمانی !! وانسانيت نمی دھد، صرف آن گاه در مقابل انسان زانو می زند که؛ منافع مادی اش تقاضا نمايد

خدا  دين و تا زمانی که زنجير وزندان مذھب و: برايش معنا پيدا می کند که شکمش خالی باشد، ولی متأسفانه بايد گفت

  !!خدا ھيچ وقت خالی نمی شود وھميشه از خون انسان ھا تغذيه می کنند  مبلغين مذھب ووجود داشته باشد، شکم

جناب مطھری با تمام افاده فروشی وعالمه مآبی ھايش، ھنوز از : اما ما در اين جا برای اين که بازھم ثابت کنيم اوالً 

ست، فقط يکی دو مثال زنده و روشن از ، حتا از لحاظ معنای واقعی کلمه ھم چيزی نفھميده ا»انحصار«و » مسؤوليت«

ودر آخر عريضه . را برای جناب شان معنا می کنم» انحصار«مسائلی که ھمه روزه با آنھا دست در گريبانيم، آورده و

ای که اين پوده گوی لفاظ با کلمات درھم وبرھم بر سر خود کرده است، نيز خدمت خواننده ھای عزيز عرض خواھم 

  .کرد

ن والمؤمنه اذا قضی هللا ورسوله امرا ای يکون لھم الخيره من امرھم ومن يعص هللا ورسوله فقط ضل وماکان لمؤم«

  ) احزابۀ، سور٣۶ تقرآن، آي (»ضالله مبينا

 وھرکس نافرمانی خدا منی را در کاری که خدا ورسول حکم کنند، اراده واختياری نيستؤھيچ مرد وزن م «:ترجمه

  »فتاده استورسول کند به گمراھی سختی ا

 باال را محمد زمانی از شکمش در آورد، که می خواست زينب، بنت جحش، دختر عمه اش را به عقد زيد، پسر تآي

او از اشراف قريش «: خوانده اش در آورد، ولی زينب وبرادرش عبدهللا ھردو مخالف اين ازدواج بودند، زينب می گفت

مايه داران عرب آن روز به شمار می سراز  خوبی به ھم زده بود و ۀکه حاال ثروت وسرماي{است وبا غالم آزاد شده

» .ازدواج نخواھد کرد}رھا.توضيح از س -رفت وثروتش برای محمد از اھميت خاصی برخوردار می توانست باشد

  )، نشر نيما٢٧٧دکتور روشنگر، باز شناسی قرآن، ص (

که در طی آنھا، کوچکترين اراده واختياری ھم که يک احکام از اين قبيل می توان يافت   وسوره وتاين وصد ھا آي

 کوکی ثابت می ۀ بی اختيار ويک رقاصۀانسان مذھبی می توانست داشته باشد، از او می گيرد وانسان را ھمچون برد

 می بينيم، تودرد آور تر از آن، چيزی که ما در اين آي!! انسان ھا می شود سازد که کنترول آن از ماوراء طبيعت و

را مطلقاً از زن گرفتن است وزن در اينجا چيزی نيست جز يک ابزار بی » تفوض«:  عربیۀلب اختيار ويا به گفتس
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روح وغير حيه که فقط طبق ميل وخواست مرد می تواند غرائض شھوانی مرد را رفع بکند وبرايش چوچه بزايد ويک 

که » کشتزار مرد را ندارد« اسالم، حيثيت جزوزن در مکتب الھی واز آن جمله دين!!  مطلق برای مرد باشدۀبرد

  :ورفع غريزه کند» ھروقت خواست، می تواند در کشتزار خود داخل شود«مرد

  ) بقره، نقل از بازشناسی قرآنۀ، سور٢٢٣ تآي (»نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انی شئتم«

  » کشت در آنھا درآئيدزارھای شما ھستند، پس به ھر نحوی که ميل داريد برایزنان شما کشت«: ترجمه

  : بقره چنين آمده استۀ سور٢٢٨ تودر آي

  »ولھن مثل الذی عليھن بالمعروف وللرجال عليھن درجه وهللا عزيزحکيم«

 ليکن مردان را برزنان برتری وزنان را بر شوھران حقوق مشروعی است چنان که شوھران را بر زنان،«: ترجمه

  )رھا است. ه ازسيکت(» مه امور دانا استوخدا برھمه چيز توانا وبه ھخواھد بود 

تر از مرد نبوده وھيچ عملی نيست که مرد بتواند آن را انجام دھد ولی زن از انجام آيا زنی که درھيچ چيزی خود کم

زار به کشت ش ازھمه چيزش محروم ساخته و موجودی را صرفاً به خاطر جنسيتچنين...دادن آن عاجز باشد، نيست و

آيا اين زندانی کردن مطلق نيم !  خودش انحصار نيست؟ آيا اين عمل ھزار ھا بار بدتر از انحصار نيست؟مرد تبديل کند،

مقام زن در حد يک حيوان  پنداشتن زن برای مرد، پائين آوردن حيثيت و» زارکشت«آيا اين !! ی از جامعه نيست؟نفوس

 !!بی شعور وبی زبان نيست؟؟

خودش به » منی را در کاری که خدا ورسول حکم کنند، اراده واختياری نيستؤھيچ مرد وزن م«:  می گويدواين که

و از آن جمله » مکتب الھی«آيا انحصار در قاموس !! غير از انحصار مطلق، ديگر چه معنای می تواند داشته باشد؟

  ، به چه چيزی گفته می شود؟»اسالم«

فاوت ھا را ايجاد کنند وفقط با عمل شان است که می توانند د تنکردار شان است که می توان انسان ھا فقط با عمل شان و

 اين کار نيز از انسان گرفته شود، آيا در آن انسان ديگر به ۀبدی ھاوخوبی ھارا به وجود بياورند، در صورتی که اجاز

 در پست وآيا جناب مطھری چق!! يک ابزار بدون اختيار، ديگر چيزی باقی می ماند؟؟ جز يک گالدياتور بی اراده و

!! ؟؟»مکتب مادی مکتب انحصار است«: را ناديده گرفته وغرولند می کند» انحصار«ذليل شده است که اين کالن ترين 

  !!در مکتبش نمی بيند؟؟ شاخ دارد يا دم، که مطھری آن را در خود و» انحصار«در غيرآن، آيا 

بندھای مزخرف اسالمی نيز با محمد فاصله ای   وآيا ھمين که محمد می خواست دختر عمه اش را که حتا از لحاظ قيد

منال شوھر دختر عمه اش برسد، خود، به جز  از آن طريق به مال و  خود بدھد وۀزياد دارد، به شخص مورد عالق

حق چگونه زندگی کردن بايد  دختری که خودش حق انتخاب بايد داشته باشد و!! انقياد چيزی ديگری است؟ انحصار و

 اسالمش و خالصه منحيث يک انسان، از حقوق انسانی برخوردار باشد، تمام آن را به پای غرائض محمد وداشته باشد و

وآيا سلب کردن تمام !! نفع تجارتی محمد قربانی کردن، به جز توھين وتحقير انسانيت چيزی ديگری بوده می تواند؟؟

ل وخواست ومنافع خود عمل کردن، وآن را خواست او، ومطابق مي  خالف ميل وعالقه و ق يک انسان از او وقوح

  !!تعميم دادن در تمام مناسبات دين وپيروان دينش، بدترين وشرم آورترين انحصار بوده نمی تواند؟؟

» مکتب مادی مکتب انحصار است ومکتب الھی مکتب ضد انحصار«: مطھری فقط از سر تفنن خواسته است بگويد

 مضحک وبی شرمانه اش شده نمی تواند وباھر بار ھرزه الئی، فقط آبروی خود ولی ھيچ گاھی قادر به ثبوت اين ادعای

  .ومکتبش را می برد وبس

که محمد از اين امر مستثنا  -در اختيار داشته باشد» زارکشت«ق دارد تا چھار زن را ھمچون در دين اسالم يک مرد ح

يک مرد باشد » زارکشت« می تواند به عنوان  فقطه ولی زن بيچار- است، چون در يک زمان بيشتر از چھار زن داشت

 حاالت ديگر نصف مرد حساب شود نه يک انسان کامل، آيا اين قربانی کردن زندگی، ۀوبردگی يک مرد را کند ودر ھم
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ارزش ھای زندگی وحقوقی که يک انسان در زندگی خود دارد، در پيش پای انسان ديگر، خودش به جز انحصار مطلق 

  !!ون انحصاری، می تواند چيزی ديگری باشد؟؟وننگين ترين قان

به جز انحصار، آيا حقيقت ديگری را می » دين اسالم بھترين دين وآخرين دين است«: آيا ھمين که مسلمانان می گويند

  !!تواند تداعی کند؟

 سطائی وگاليله، جوردانو بورونو، تقی ارانی، خسروگلسرخی وھزاران انسان پاکباز ومتفکر چرا به شکل قرون و

مطھری جز يک جواب ندارد که بدھد، !! تفتيش عقايد پاپيزم، وحشيانه وحيوان صفتانه به جوخه ھای اعدام سپرده شدند؟

ضد اعتقادات مذھبی شوريده بودند ومذھب را تحقير می کردند، بلی گناه آنھا دقيقاً ھمين بی پرده ه آنھا ب: وآن ھم اين که

ب بود و می خواستند برای مردم خود ثابت کنند که؛ مذھب فقط مستمسکی است ساختن روی سياه و وحشت ناک مذھ

قناعت «: وشما را به گرسنه ماندن قناعت دھند وشعار دھند تو، وخدا سرابيست جھت اين که بتواند ما برای دريدن من و

 بر نتافته وبالفاصله آيا اين وحشيگری وحيوان صفتی، که کوچکترين اعمال ضد مذھب خود را» .بھترين سرمايه است

حکم تکفير واعدام وسنگسار انسان ھارا صادر کند، آيا به جزانحصار چيزی ديگری است که مطھری باتمام آنھا، 

مطھری ! ؟ آيا اين ضد انحصار بودنش در کجاست؟» مکتب ضد انحصار استالھیمکتب «: ناشيانه ندا سر می دھد

مسيحيت دين تسليم وبردگی، يھوديت دين : دستان خون چکان فرياد زدند وامثالھم در تمام عمر شان با دھان کف آلود و

ونيزم، که يک نظام ، کم...نژادی وقوم پرستی، بودائيت اصالً دين نيست، برای اين که خدای خيالی وآسمانی ندارد و

: آن ھم نظام منظم مادی واقتصادی، فقط جنبۀ ايدئولوژيکش را ديده وآن را درک ھم نتوانسته، صدا سر می دھند است و

کمونيزم دشمن خدا ودشمن مذھب، اگزستانسياليزم سرنوشتی را که خدا برای انسان مقدر ساخته است از بين می برد، 

از ھمه بدی ھا وزشتی  است که ُگِل بی خار است و» اسالم«از بين تمام اين ھا فقط ...د واومانيزم نيز با خدا دشمنی دار

بند  قيد و انحصارات و ھا وکمبودی ھا ونارسائی ھا واشتباھات و وحشی گری ھا وحيوان صفتی ھا وزالو صفتی ھا و

!! ابری است و وفور نعماتبری است وسرتاپا خوبی است ومحبت است وآزادی است وعدالت است وبر....و...ھا و

نيکی در جھان يافت می شود، اسالم ھمه را يکجا در خود دارد وبيرون از اسالم ھيچ چيز خوب  وھرآن چه خوبی و

چشم  نقابی بايد پوشيد تا اوالً مانند مطھری، اين انحصار مطلق را نديده و آيا چه نوع عينک و!! ونيک يافت نمی شود

به چه اندازه بايد پست وحقير شد و وجدان وحيثيت را فروخت تا بازھم ھمچون مطھری، :  ودر قدم دومبستبر آن فرو

  !به اين دروغ بافی ھا وچرنديات بافی ھا وھذيان گوئی ھا، باور کرد؟

  :مطھری می گويد

 »طبقاتیکه برخالف تصور شما انقالب سر بود نه انقالب شکم، انقالب انسانی وفطری بود نه انقالب  -انقالب اسالمی«

  )٣٨ص ...علل(

 واز اين جاست که می گويم اين پودۀ لفاظ، اين پرت وپالگوی وياوه سرا، ھنوز معنای انحصار را نفھميده است و

 اندازی می کند، واز اين جمله چه خوب می توان عمق فاجعه را ديد وفھميد که اين کودن ھای ياوه هندانسته ھياھو را

مطھری فقط شنيده . تند وبه چه اندازه با علم بی گانه اند وبا واقعيت ھا کينه می ورزندسرا تا چه حد بی عقل ولوده ھس

يکی از خصوصيت ھای بارز کمونيزم نيز اين است که؛ طبقاتی است وکمونيست ھا  است که مارکسيزم يک علم است و

ان می راند، از قدرت به زير جامعه فرم بر توسط انقالب، يک طبقه را، که حداقل نفوس جامعه را تشکيل می دھد و

 که حداکثر نفوس جامعه را تشکيل داده ومولدين اصلی سرمايه را درخود دارد، با زور سر نيزه و  وطبقۀ ديگر راکشيده

اين انقالب، چون برای يک  انقالب، از طبقۀ محکوم به طبقۀ حاکم تبديل می کند، يعنی انقالب طبقاتی انجام می دھد، و

  !!ابل طبقۀ ديگر، برای جناب مطھری انقالب انحصاری شده استطبقه است در مق

  .از دست اين طنز پرداز ھا وکميدين ھای مضحک، يا از دست اين لوده ھای کودن وبی عقل! وامصيبتا
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ۀ ديگر اين جاھل بی مغز تشريح نداده است که؛ زمانی که يک انقالب خصلت طبقاتی نداشته باشد ودر مقابل يک طبق

در ساده ترين وارتجاعی ترين قاموس ھم که مطھری !! انقالب ناميد؟؟آن را ته باشد، پس چرا بايد صورت نگرف

مراجعه می کرد، انقالب را به معنای شورش وعصيان مردمی در مقابل عده ای مردمان ديگر، می يافت وديگر بايد 

آيا . را به خود اختصاص داده است» تیانقالب فرا طبقا«می شرميد از اين که با لفاظی بی معنا ومسخره، کشف يک 

اين پوده گوئی وياوه سرائی خيلی ننگين نيست که کسی آمده در يک جامعه ای که مشخصه اش گرگ وميش، قاتل 

حرف » انقالب فطری وانسانی«ومقتول، ظالم ومظلوم، ارباب وبرده، کارگر وصاحب کار ودھقان وفئودال باشد، از 

  !در مقابل کی وچرا؟» قالب فطری وانسانیان«کسی نپرسيد که !  بزند؟

در جامعۀ طبقاتی ھر فرد به مثابۀ عضوی از يک طبقۀ معين زندگی می کند وھيچ فکر وانديشه ای نيست که بر آن «

فرا طبقاتی مطھری را » انقالب فطری وانسانی« ودر اين صورت، آيا اين ) مائوتسه دون(»مھر طبقاتی نخورده باشد

  !!ه حساب کودن بودن جناب شان وعدم درک شان از طبقه وانقالب دانست؟؟نمی شود صرفاً ب

بارک هللا، خدا حسابش را در بھشت برين يک حور مقبول وشھوت انگيز ويک غلمان بی ريش وسفيد رخ، نصيب 

ھنوز که تقريباً دو قرن از مکتب علمی !! مطھری کند که چه يک کشف عظيم وبی سابقه ای درتاريخ کرده است

طبقاتی مارکسيزم می گذرد، وانقالب ھای سوسياليستی متعددی ھم صورت گرفته اند، ھيچ کسی حتا شک ھم نکرده و

، واسالم آقای !!)؟؟(بود که اين مکتب واين انقالب طبقاتی است وبه اين دليل يک مکتب ويک انقالب انحصاری است

واقعاً !! ست وبه اين دليل، برمارکسيزم برتری داردمطھری که انقالبش شايد عليه ديو وپری بوده باشد، طبقاتی ني

  !!شگفت زده شدم از اين کشف ثقيل الباور مطھری

ی که باچوشيدن خون برخاسته وعليه عدۀ محدود ومعدودحاال فھميدم که چون؛ مارکسيزم به دفاع از توده ھای بی دفاع 

مت می کنند وجنايت می آفرينند وھمچون زالو از خون توده ھا وبه قيمت به بردگی کشيدن انسان ھا، باالی توده ھا حکو

شورش کرده ، توده ھاتغذيه می کنند واختاپوس وار زندگی توده ھارا به بردگی کشانيده اند، وبه جھنمی تبديل کرده اند

  :است وصف ھارا مشخص کرده است وشعار می دھد

  نا بايد نمودـفی آشـگ صنــوده را با جنــت

  بايد نمود فقر وغناءر ـرسـکش را بـمـکش

  در صف حزب فقيران اغنياء کردند جای

  بايد نمود اين دو صف را کامالً ازھم جدا

  يده ويران گشته استــای کھنه پوسـاين بن

  ودـو بنابايد نمـو از نـرح نـا طـای آن بـج

  ) يزدیفرخی(

حصاری می کند، بايد از آن انقالب ان ش، که چون برای يک طبقه است، مکتب انحصار است وبنابراين خصوصيت

  )؟؟؟؟؟!!(متنفر بود

پری جبھه سازی کرده  خيلی جالب است، مردم ھمگی قبل از اين فکر می کردند که؛ مکتب مارکسيزم در مقابل ديو و

با جنيات مقابله دارند ودر مقابل انسان ھا بی تفاوت است وھمه را به يک چشم می نگرد، وفقط امروز است که  است و

: وبعد از تأمل زياد وبارداری و حاملگی، باالخره نوزادش را زائيد وگفت(!!) طھری با نبوغ خاص خودشجناب م

باورش مشکل است که » !!مارکسيزم يک مکتب طبقاتی است، وچون در خدمت يک طبقه است، پس انحصاری است«

 ومزخرف مطھری ومحمد دروغ باف اين کشف را مطھری به تنھائی انجام داده باشد، من فکر می کنم که خدای موھوم

  !!ونيرنگ بازش نيز در اين کشف با مطھری ھم دست وھم کار بايد باشند
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بعضی افراد از اين که می توانند در مسائل ترديد کنند لذت می برند وآخرين منزل سير فکری خود را ترديد ودو دلی «

  )۴٨ص ...علل (»اين حالت، حالت بسيار خطرناک است. می دانند

  !!ه شد آقای مطھری که يکباره حتا ترديد و دو دلی را برای مردمان خطرناک دانستی؟؟چ

  !!من گمان می کنم که ُدم خروس انحصار از پشت اين حرف ھای گھربارت نمايان است

!! در غير آن، مگر ترديد ودو دلی در بارۀ يک مسأله چه بدی دارد وچه خطری متوجه چنين کسان متردد خواھد شد؟؟

  !! جز جوخۀ اعدام واليت فقيه ورفقای جان جانی خودت؟به

پس نگرانی ات از چه بابت است که دربارۀ اشخاص متردد از » مکتب الھی مکتب ضد انحصار است«توکه می گفتی 

  !!خود اظھار می داری؟؟

  !! انسان ھای دو دل بايد شد؟؟هجائی که انحصار نباشد، پس چرا خطر متوج

غ باف وکھبل است، مارکسيزم را به خاطر اين که يک مکتب طبقاتی است، مکتب انحصاری اين کودن از بسکه درو

ومکتب الھی را به زعم خودش، يک مکتب ضد  -که زيبنده است به ھذيان گوئی اين لوده يک خنده سر داد -می خواند

ار می خواند، فقط به خاطر ولی چه زود ھمانند ھمپالگانش، تف خود را پس ليسيده ومکتبی را که ضد انحص. انحصاری

مثالً دين اسالم والطائالت اين دين  - اين که بعضی ھا در بارۀ بعضی مسائل از خود تردد نشان می دھند وھمه چيز را

 آن هسربسته وبدون پرسش وپاسخ دربست نمی پذيرند وسؤال ھائی در اين ارتباط عنوان می کنند، خطر را متوج -را

بودنش به جز يک دروغ والف والطائالت چيزی ديگری نمانده و باد ھوا » ضدانحصاری«از باره  کسان می کند ويک

  !!می گردد

يا کودنی بی نھايت، دربارۀ اين مکتب ضد  ، از سر عقل زياد و!!است» ضد انحصار«کسی که داعيه دار يک مکتب 

  :ش دوباره اين طور درافشانی می کندی اانحصار

توضيح از . است» خدا» «او«منظور از{قدرت وعلم وحکمت واراده ومشيت اويندھمه اشياء بدون استثناء مظھر «

  )رھا است. تکيه از س۶٢ص ...علل (»وآيت وحکايت کمال وجمال وجالل او می باشد} رھا است.س

بودن مکتب مطھری، که ھمه را بدون اين که استثنائی در کار باشد، فقط مظھر ارادۀ يک » ضد انحصار«اين ھم از 

ھم که باشد، در اين مکتب يافت » ضد انحصار«با اين وجود حتا کاريکاتوری از . د بی وجود وخرافی بپنداردموجو

  !!حتا برای سنگسار کردنش؟؟!! خواھد شد؟؟

  :ش برای ما نوشته است»ضد انحصار«ببنيم که جناب مطھری ديگر چه چيزی از اين مکتب 

بيعت ازاول تا به آخر، يک واحد کار است وھمه مجموعاً کار تمام مجموعۀ طخدا شناسی به اين معنا است که «

  )رھا است. تکيه از س۶٣ص ...علل (»؛ نه اين که جزئی از اين کار را بگوييمخداست

فھميديم که اين  مطلب روشن شد و» تمام مجموعۀ طبيعت«نه نه ما ھم از شما جزء جزء نخواستيم وھمين که گفتيد 

» انحصار« قدرت وعظمت بايد داشته باشد ومھم تر از آن، فھميديم که درک شما از خدای خنده دار ومضحکت چقدر

  !!چقدر است واز اين مقوالت چه فھميده ايد» ضد انحصار«و

  :را برای مطھری معنا کنم» انحصار«دوم مکتب،  در اين جا می خواھم در سطح بچه ھای صنف اول و

 کسی، در تنگنا افتيدن، چيزی فقط در اختيار کس مشخص بودن انحصار يعنی محدود بودن، مخصوص بودن چيزی به

  .در مقابل اشخاص واشيای ديگر... دقيقاً حدود وثغور تعيين کردن برای اشياء، تفکر، ماديات، توليدات و و

 :با اين وجود، جناب مطھری اگر روح مطھر شما ناراحت نمی شود، اجازه بدھيد که اين بندۀ خداناباور وکافر بگويد

يکی از بی پايه ترين اصول ايدآليزم مربوط آن می شود، چيزی نيست به  اسالم، که يکی از خرافه ترين مذھب است و
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تاريک با حصار ھای آسمان  ب، وبه معنای يک مکتب چيزی نيست جز يک زندان قيد ويجز يک مکتب جعل واکاذ

  !!خراش وسرتاپا انحصار وانحصار

تمام  -«خداوند باشد و» ياء بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده ومشيتھمه اش - «مشخص است، زمانی که 

باشد، پس در اين صورت، آيا چيزی ھم » مجموعۀ طبيعت ازاول تا به آخر، يک واحد کار است وھمه مجموعاً کار خدا

در اين !!   بودن می ماند؟؟ی»ضد انحصار«باتمام اين ھا، آيا ديگر چيزی ھم برای  و! برای انسان وانسانيت می ماند؟

تمام «و» ھمۀ اشياء بدون استثناء«مگر چه باقی مانده است که !! ی بودن را خواند؟؟»ضد انحصار«جا نبايد فاتحۀ 

  !!شامل آن نشده باشد، تا در بارۀ آن، از انحصار وضد انحصار سخن گفت؟؟» مجموعۀ طبيعت

ودر {که در فلسفۀ غرب يک سؤال بال جواب تلقی شده است-سؤال از اين که چرا علت نخستين، علت نخستين شد«

-برسر اين مسأله بيشتر حرف بزنم» عليت«فلسفۀ شرق وھر کجای ديگر ھم بال جواب است، واميد که در بخش 

  )٩٨ص...علل(» .سؤالی است بی معنا}رھا.س

ارم تا در باره اش مفصل تر سخن آرزو د» عليت«اين که آيا چنين سؤالی ھنوز جواب خود را گرفته است يانه، در بخش

خوب بگذار بی معنا باشد، تو که گفتی مکتب الھی ! بگويم، ولی اين که می گوئی چنين سؤالی بی معنا است، چرا؟

مگر !! مکتب ضد انحصار است، چرا اين اساسی ترين ومرکزی ترين سؤال را به اين آسانی وراحتی بی معناکشيدی؟؟

 که به ادعای خودت ھيچ انحصاری را نمی شناسد، يک سؤال بی معنا ھم که باشد، چه می شود که؛ از يک مکتبی

  پرسيده شود؟

زمانی که به اين خزعبالت مطھری وھم کيشان دقت شود، به خوبی فھميده می شود که از ھيچ پايه ومنطقی برخوردار 

ست وپا بزنند وبيھوده کوشش کنندتا نبوده وفقط از سر ناچاربودن ودر دم مرگ بودن، مجبور می شوند که به ھرسو د

خود را از مرگ حتمی نجات دھند، آيا اين به راستی لودگی وحماقت وجھالت ورذالت نيست که تمام کون وفساد را 

فقط !! ی بودن مکتب شان داد بزنند؟؟»ضد انحصار«متعلق به خدا وارادۀ خدا بدانند وبار ديگر با بی شرمی تمام، از 

» انحصار«؛ چه چيزی باقی مانده است که مربوط خدا وارادۀ خدای موھومت نشده است وھنوز از کافيست پرسيده شود

مصون است که ايداآليزم، واز آن جمله دين اسالم نمی خواھد سايۀ شوم خدا باالی آن چيز مصون مانده از انحصار 

  !!گسترده شود؟؟

  ...ادامه دارد

  

 

 


