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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  مينو فتاحی؛

  ٢٠١٣ می ٠۵

 شب اول قبر
  

گذشت  ش می ابرايم  عجيب بود چند سالی از آخرين شب ادراری. چند روزی بود که دخترم شب ادراری داشت

  . حتی آزمايش عفونت ادراری وعکس وسونوگرافی کليه انجام شد. ا بررسی کردمداليل مختلف اين مشکل ر

تدريج مشکالت روحی نيز شروع شد حرف زدن توی ه ب .اتفاق جديد و يا ناراحت کننده ای ھم در خانه نيفتاده بود

 مرگ و غيره الھای بيشمار او راجع به زندگی پس ازؤی، ترس ازدست دادن من و پدرش و سئخواب، ترس از تنھا

  .الخره علت مشخص شداب. ھم زده بوده ش را ب احسابی وضع روحی

لم راجع به ارتباط گناه و شب اول قبر در مدرسه معلم تربيتی يک ف. ترسيد او از شب اول قبر می! شب اول قبر

لم را با ھم ديديم داستان رم فاينبار به پيشنھاد دخت. ينندلم را مجددا در خانه ببده بود و از بچه ھا خواسته بود فنشان دا

موران بازجوئی أم) نکير و منکر(دليل گناھانی که انجام داده است توسط ه ميرد و ب راجع به فردی بود که موقتا می

ش را  ادر مورد فلم باھم صحبت کرديم و سعی کردم شرايط روحی. گيرد شب اول قبرمورد بازجوئی قرار می

  .ترسيد اما تا مدتھا از تنھا خوابيدن می. م مزخرف در ذھنش کمرنگ شدلتدريج اثر آن  فه تغيير دھم ب

اين . دھد  اسالم زده  به اشکال مختلف برای ميليونھا کودک رخ میۀاتفاقی که برای دخترم افتاد ھر روزه در جامع

يکی از . شود  میآموزشھا و بايد و نبايدھا از طريق تشويق و تنبيه و ساير ابزارھا به روح وروان بچه ھا تزريق

کودکان ھمواره از موجوداتی . شود نيازھای واقعی کودکان  امنيت وآرامش است که توسط تعليمات دينی تخريب می

. ترسند و البته فرشته ھای خبر چين  نيز دست کمی از آنھا ندارند تخيلی و ترسناک مانند شيطان، جن وخدا می

اگر چيزی را بدون اجازه بردارد، کاری خالف . ل نداردکودک حتی در خصوصی ترين لحظه ھا  آزادی عم

ی که لمس بدنش چه به منظور شناخت در سنين پائين تر و يا خود ئتا جا. شود اعتقادات مذھبی انجام دھد ثبت می

  .  نوجوانی گناه محسوب می شودۀی در دورئارضا

شود و   کودک میۀرشد آزاد و خالقانرشد در محيط تاريک و خشن مذھبی مانع . شوند بچه ھا مدام کنترل می

ً . زند آسيبھای جدی وغير قابل جبرانی به کودکان می  مخالف ھر گونه آزادی در عمل و آموزه ھای مذھبی اساسا

  .رفتار است
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نفس، عذاب وجدان و احساس گناه، خشونت، تعصب، و شخصيت مطيع و قانع که راضی به ه نداشتن اعتماد ب

 در  در درس موفق ھستند و احتماالً گاھی ھم  کودکان ظاھراً . رض اينگونه تعليمات استاز عوا... رضای خداست و

  . شوند آينده با مدارج علمی باال از دانشگاه فارغ التحصيل می

زيکدانی که در خدمت توليد بمب ھسته ف... کدان، محقق، دکتر، ھنرمند وزياس، فاستاد دانشگاه، مھندس، جامعه شن

 لم و سريال مذھبی و خرافی میھنرمندی که ف.  ارقام دروغين است آمار وۀ محققی که کارش ارائ.گيرد ی قرار میئ

کند و  مھندسی که در بخش اطالعات و امنيت کار می. سازد مھندس عمرانی که زندان، بارگاه و امامزاده می. سازد

  .کارش شنود و ايجاد پارازيت وغيره است

 جای دفاع از حق از ظالم دفاع میه  و قضاتی که بءوکال. جای طبابت مجری اجرای قصاص استه دکتری که ب

  .کنند

تحصيالت دارند و ...  علوم اجتماعی مانند روانشناسی، جامعه شناسی وۀموران اطالعاتی که در زمينأکم نيستند م

  .دکنن  زندانيان استفاده میۀاز تخصص خود برای شکنجه و در ھم شکستن روحي

البته اين به اين معنی نيست که تمام اين افراد ھمچنان مانند دوران کودکی و نوجوانی پايبند خزعبالت مذھبی و 

  . تفکرات ماقبل تاريخ ھستند

ً  انسانھا تحت تاثير شرايط مختلف تغيير می ريزند ولی  کنند و دور می  بسياری اين باورھا را نقد میکنند مطمئنا

  . د وار دنباله رو ھستندبعضيھا ھمچنان گوسفن

خاطر منافعشان و حفظ موقعيت سياسی، اقتصادی، ه م اينھا دروغ است ولی بدانند تما اما دسته ای نيز ھستند که می

 اما  انسانيت اولين و مھمترين چيزی است که آنھا از دست می. زنند اجتماعی و کسب قدرت دست به ھر کاری می

  . دھند

زنند خود شان  ی است که عالوه برآسيبھای جدی که به ديگران میان در زندگيشان فاجعه انسانيت آناز بين رفتن ا

ی که ئبال. کند  به مذھب تمام اين اعمال را توجيه میءدليل اتکاه  اما ب،در زندگی شخصی ھم دچار تناقض ھستند

 شان را می ا، جسارت وشادابیياھؤکه کودکی، ر آورد عالوه بر اين مذھب واعتقادات عقب مانده به سر کودکان می

  . گيرد

 به نمودهکند که برای اعتقاداتی که در مغزشان رسوب  آنھا را به افرادی متعصب وغير قابل انعطاف تبديل می

ی که درگروھھای سازمان يافته ئزنند از به زير تانک انداختن خود مانند حسين فھميده، بسيجی ھا ھرکاری دست می

 کنند و کودکان و نوجوانانی که تفريح و بازی  معروف  به زنان و دختران وجوانان حمله میبه اسم ارشاد و امر به

 کودکی فرد را ،شان حضور در اردوھای زيارتی و جمکران عاشورا و مراسم افطاری است و گاھی اين آموزشھا

  . گيرد به يک باره می

 ش زير آوار مذھب از بين می ا کودکی،زند  میمانند طباطبائی کودک آخوند که وقتی تکيه برجای آخوندھای پير

ثيرات تلخ و سياھی أرغم تمام اين ت علی. کنند اتفاقی که رسانه ھای  حکومت اسالمی با افتخار از آن ياد می. رود

 گيرند بيشتر می خوشبختانه ھر روز تعداد افرادی که از مذھب فاصله می. که مذھب بر زندگی کودکان گذاشته است

ً اين. شود   .ثير جنبش عظيم ضد مذھب در ايران استأ تحت ت مسلما

در دسترس بودن وسايل ارتباط جمعی مانند،  .ول بسيار مھم استؤن آگاه ومساھمينطور نقش والدين و معلم

  .ماھواره، اينترنت، فيس بوک نيز به افزايش آگاھی کمک زيادی کرده است
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ۀ دن حکومت مذھبی و تحميل آن به مردم ونشان دادن چھرطور جدی خود حکومت اسالمی با روی کار آوره اما ب

  .واقعی مذھب  باعث  متالشی شدن آن از درون شده است

  ١٠٣ شماره ،نشريه کودکان مقدمند

 


