ﺣﻠﯿﻢ ﺣﻠﻢ
ﻋﻤﺮ زاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻃﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻨﺎی ﺑﻬﺸــــــــــﺖ
او ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮک ﺗﻤﻨـّﺎﺳـــــــــــﺖ ﺑﻬﺸﺖ
ورود ﻣﺴﺘﺤﺴـﻦ و ﻣﻐﺘﻨـﻢ »دﮐﺘﺮﻋﺒـﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳـﺮوش« ﺑـﻪ ﻏـﺎﺋﻠﻪ ﻓـﺮدای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮ وﺟﯿﺰه »روح ﻣﺠﺮوح و ﻏﺮور
رﻧﺠـﻮر« ) (1ورودی ﻣﺒـﺎرک و ﻣﯿﻤـﻮن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻓـﺎﺿﻼن و
ﺧﺮدورزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻔﺶ و وﻇﯿﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺷﺎن در »روز واﻗﻌﻪ« را ادا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺗﻔﻨﮕﺪاران ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر در ﻣﻤﻠﮑﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﺮاج ﺧﻮاری از ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺎ ﺳﻠﺤﺸﻮری ﻫﺎی ﺧﻮد در
روز واﻗﻌﻪ و در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻠﻤﺪاران و ﻓﺎﺿﻼن
و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﻧﺪ ﺗﺎﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﻟﻘﻤﻪ ﭼﯿﻨﯽ از ﺳﻔﺮه ﻫﻤﺖ و ﺑﺎزوی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد ،اﯾﻨﮏ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎن را
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ.
ورود ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺤﺸﺮ ﺗﺮﻧـُﻢ و ﺳُﺮاﯾﺶ
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻏﻮک ﻫﺎی اﺑﻮﻋﻄﺎ ﺧﻮان ،ﻧﻮﯾﺪ ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﻓﺎﻧﻮس ﮔﺮداﻧﯽ
اﯾﺸﺎن در ﺑﻠﺒﺸﻮی اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﯾﺮان را ﻣﯽ داد و ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ورودی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﺎن ﺣﺰم اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﭘﺎﻟﻮده ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن
اﻧﺪازه اﺳﺘﻌﺪاد دارد ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﯿﺾ ﺧﻮد ﺑﺪل ﺷﻮد!
ﻣﮑﺘﻮب دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺴﺒﻮق و ﻣﺎﻟﻮف ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﺼﺎﺣﺖ و
ﺑﻼﻏﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ و ﺣﻼوت اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﺟﺰ
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻓﺮازی از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮد را آﻏﺸﺘﻪ آﻧﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﻓﯽ آن ﺑﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش در ﻣﯿﺎﻧﻪ داوری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻠﻮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﻔﻠﺘﺎً
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺟﻮﯾﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻮ ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺘﯽ را از ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﻮی ،دوﻟﺖ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ و ﺷﻌﺒﺪه ﺳﺎﻣﺮی
را ﺑﻪ دوﻧﯿﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﻋﺎب و ﺗﺰوﯾﺮ و ﭼﻤﺎق و ﻧﻔﺎق را ﺑﺎ
ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺟﮕﺮﺷﮑﺎف ﺗﺎن درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﺪ .اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﻏﺮور و ﺷﻌﻮر
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و» ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس« ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ

ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺣﻖ و رای را ازﻏﺎﺻﺒﺎن ﺧﺎﺋﻦ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرداﻧﺎن
اﻣﯿﻦ ﺑﺴﭙﺎرد«.
ﭼﻨﯿﻦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﻣﻞ آﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ »ﺑﻪ ﺣﻖ« ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺸﺪارش
را ﻣﯽ داد.
»ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس«!؟
ﺑﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ای ﭼﻮن ﺳﺮوش ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در »ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ«
) (2ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻟﻤﺎﻧﻪ اﻧﺬار آن را ﻣﯽ داد ﮐﻪ »ﺧﻮد ﺧﺪاﺑﯿﻨﺎن«
ﺣﺎﻣﻼن ﺧﺸﻮﻧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﺧﺪاﺑﯿﻨﺎن آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻃﻤﻊ در اﻟﻮﻫﯿﺖ زده و
ﻣُﮑﻠﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻣﮕﺮ ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﺪاﺑﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻓﺮدﯾﺪاﻧﻪ« در ﻗﺎﻣﺖ ﭘﯿﺸﻮا،
»ﻣﺼﺒﺎح« رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ »ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس« ﻓﺘﻮای ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻟﻮﻫﯿﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ را از ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺑﺮﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،اﯾﻨﮏ آﺳﺎﯾﺶ دو ﮔﯿﺘﯽ را
ﺑﺠﺎی ﻣﺮوت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻣﺪارای ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن در ﺗﺤﻔﻆ و ﺗﻌﯿـّﻦ و
ﺗﺒﻠﻮر »ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس« ﺷﻮرﯾﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺘﺮ اذﻋﺎن ﻣﯽ داﺷﺖ:
»ﯾﻜﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎری ﻛﻪ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ را
ﻛﻢ ﻣﯽﻛﻨﺪ اﺧﻼﻗﯽﺗﺮ اﺳﺖ و رذﯾﻠﺖﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً آن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﯽ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺪال ﻣﯽاﻓﻜﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارا و
ﻣﺮوت دارﯾﻢ«.
اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺳﺮوش ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﺑﺮام ﭘﯿﺸﯿﻦ اش در »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺸﺎء و اﻟﻘﺎی ﻫﻮﯾﺖ و
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺖ در دو ﻗﻄﺒﯽ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ؟
ﺧﺮوش آن ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﭼﻪ ﻫﻢ آواﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮوش واﺿﻊ »ﻓﻬﻢ
ﻋﺼﺮی دﯾﻦ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن »اﻣﺮوزه دﮐﺘﺮ« ﺑﺸﺎرت آن را ﻣﯽ داد
ﮐﻪ:
»ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ.ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻔﺮت از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و اﺑﺮاز اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺻﻔﺖ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ(3) «.
ﺑﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ای ﭼﻮن ﺳﺮوش ﻓﺮض اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ درک ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺻﻒ آراﺋﯽ »ﺧﻮن
ﭼﺸﻤﺎﻧﻪ« در ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻃﺒﺦ »ﺧﻮرﺷﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ« را ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺧﺎن

ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ واﻧﻬﻨﺪ و ﺧﻮد اﻃﻌﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺎن ﺑﺎ
»ﺣﻠﯿﻢ ﺣﻠﻢ« ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻣﻔﺮوض از ﺳﺮوش در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮآﺷﻮﺑﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﺗﻮﻗﻊ »ﺳﺮوش
ﻣﺎﻧﺪن« اﺳﺖ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ،ﺳﺮوش ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﯾﺮان از ﮐﺜﺮت »ﻣﻮزع ﺧﺸﻢ« ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه،
در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻮت ﻣﻬﺮورزی ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻗﻊ از ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺑﺮ
ﺳﺮ ﭘﺮﺷﻮر ﺷﻮرﯾﺪﮔﺎن و آﺳﻮدن دل ﭘﺮدرد دﻟﺸﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻘﺪس
ﻣﺠﻮز دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪس! ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺿﺎرب و ﻣﻀﺮوب و ﻗﺎﺗﻞ
و ﻣﻘﺘﻮل ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻮت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﺪن ﮐﺎوه ای ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ و
ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﺣﺴﺮت ﯾﺎﺑﺶ »اﺳﮑﻨﺪری دﯾﮕﺮ« را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﻠﺐ »ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎز
ﻣﺒﻌﻮث« ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺸﺎرت آن دﻫﺪ ﮐﻪ»:ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ« )(4
در ﻓﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ از »آﺳﻤﺎن ﻓﺘﻨﻪ« ﺟﺰ درﺷﺘﯽ و ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ و ﻟُﻐـَﺰ و
ﻟُﻐـُﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎرد ،از ﺳﺮوﺷﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎرش را ﻣﺪﯾﻮن اﻃﻌﺎم »ﮔﺸﻨﻪ ﮔﺎن
ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﺳﻔﺮه ﻣﻌﺪﻟﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ
از ﺑﻄﻦ ﻣﺜﻨﻮی و ﻧﺺ ﻗﺮآن و ﻧﻬﺞ ﺑﻼﻏﺖ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﯽ از ﻟﻄﻒ ﺑﺮای »ذﺑﯿﺢ« ﻋﺒّﺎﺳﺎن و ﻋﺒّﻮﺳﺎن ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮد؟
آﻧﮑﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻫﺮ دو ﻓﺮزﻧﺪان وﻃﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ
ﭘﺪری.
ﺑﺮ ﺳﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺰﯾﺪه اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﻇﻬﻮر ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ
واﺟﺐ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺑﻄﻦ دﯾﻦ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪای ﺧﺸﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را
»ﻣﺪﯾﻮن« و »ﻣﺪﻟﻮل« و »ﻣﺨﻠﻮق« ﻗﺎﻣﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ذﻫﻨﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪه اش ﮐﺮده.
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ر َﺣ ِﻢ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺧﺪای ﺧﺸﻨﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺗﮑﻠﻤّﺶ ﺑﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪاﻳﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﺪاﺟﻮﯾﺎن اﺳﺖ! ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﺎز
ذﻫﻨﯽ ﺧﺪاﺟﻮﯾﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﻪ زﺑﺎن »ﺻﺪراﺋﯽ« ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎ و ﻣﻌﺮوف ﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻌﯿـّﻦ »وﺟﻮد« اﻧﺴﺎن اﻧﺪ .ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﺋﯽ ﺣﻆ ذﻫﻨﯽ آن ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺗﺌﻮرﻳﺰه
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
دﯾﮕﺮان از ﭼﻨﺎن ﺣﻆ و ﻟﺬﺗﯽ را ﻓﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از
ﺗﺸﻔﯿﺎت ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاﯾﺎن دو ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﻦ اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭘﻮﭘﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺮاﮐﻠﻴﺖ و ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ
از ﺣﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ را ﻧﺎﺷﯽ از وﺣﺸﺖ اﯾﺸﺎن از ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎن
ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎق ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺧﺪای ﺧﺸﻦ
ﻗﺪﯾﺴﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را در وﺣﺸﺖ ﭘﻨﻬﺎن اﻳﺸﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺧﺘﻔﺎ و اﺳﺘﺘﺎر آن ﺧﻮف دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺧﺪای ﺧﻮﻓﻨﺎﮐﯽ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻨﻔﻊ ﺧﻮد و ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺌﻮرﻳﺰه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮط ﻣُﺒﻘﯿﻪ ﭼﻨﺎن ﺧﺪای ﺧﺸﻨﯽ ،ﺑﻨﺎ و ﺑﻘﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻨﺮی و ﺳﯿﺎه و
ﺳﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ در ﭼﻨﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎ
ﺗﺮوﯾﺞ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣُﺤﻘﺎن« ﺑﺮ ﻻﺣﻘﺎن ﯾﮑﺴﺮه ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎن ،ﻓﻬﻢ ﺑﺤﺮان در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﯾﻨﺮی و
ﺗﺮﺳﯿﻢ آراﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺎده
ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎً دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﻮد.
ﺣﺎﻓﻈﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺴﯿﺎن از دو ﻗﻄﺒﯽ
ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  22ﺧﺮداد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﻓﻀﺎی
دوﺋﯿﺖ ،ﺳﺮوش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﺎﻣﺰدﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﺮون از دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮی ـ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﮐﺴﺮی از ﻟﺤﻈﻪ از اوج اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺾ ادﺑﺎر ﻏﻠﺘﺎﻧﺪه
ﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻓﻬﻢ و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎ در ﺗﻬﺮان از درﯾﭽﻪ ﺗﻨﮓ
دو ﻗﻄﺒﯽ »ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ« و »ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ« اﮔﺮ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺎده
ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺘﺎر ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻗﻬﺮاً و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮن
اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان در ﺿﻤﯿﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪ.
دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺪد آرای ﻣﻮﺳﻮی ﯾﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺰد رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از »ﮐﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن«

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ »ﭼﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان« اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﺰاع ﮐﻪ از ﺑﺪاﯾﻊ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎم ﺳﺮوش در ﮐﻨﺎر … ﺷﺪه.
در اﯾﻦ ﻧﺰاع ﮐﻪ از ﺑﺪاﯾﻊ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎم ﺳﺮوش در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻧﯿﮑﻔﺮ ﺷﺪه .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺰاع ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﺮان ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺌﻮری »ﻓﻬﻢ ﻋﺼﺮی دﯾﻦ« ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪد
ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻬﻢ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آن وﻃﻦ ﻣﺸﺘﺮک اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﺮف ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﺮوش و … و ﻧﯿﮑﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎن در اردوی ﻣﻘﺎﺑﻞ .ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
آن وﻃﻦ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﯾﻦ »ﺑﺤﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ
از وﻃﻦ« را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.
 22ﺧﺮداد ﺟﺪال ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ
اﺗﮑﺎی ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ و
ﺗﻌﯿّـُﻦ اﯾﺮان ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮای از ﻧﻮع ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از
اﯾﺮان ﺷﺎن ،اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﺷﺖ ﻫﺎ و ﮐﻮه ﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ و ﮐﻮﯾﺮﻫﺎ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﭽﻪ اﯾﺮان را از ﺣﯿﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻔﻮق و ﺗﺴﻠﻂ
ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺰاع ﻓﻌﻠﯽ در اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪن ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺴﺮی از اﻗﺸﺎر اﯾﺮاﻧﯽ از اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﯾﺮان ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻃﺒﻌﺎً در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻗﺸﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﺷﺎن ﺑﺮای زﯾﺴﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﯾﺮان ﻣُﺒﺪل ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺪرن و ﺳﮑﻮﻻر و
ﻣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و زﯾﺒﺎ و ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎرو ﮐﻪ
ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﻌﺒﻪ ای از ﻏﺮب در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﺶ
اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣُﺒﺪل ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺸﺮع و

ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻦ ﺳﺎﻻر و ﭘﺎرﺳﺎﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﺮان ﺑﻮدن ﺷﻌﺒﻪ
ای از ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻨﺒﯽ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺘﻨﺎوب و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻣﯿﺰان و ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺳﻨﺖ
و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻧﺰد ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ »ﻣﺪﯾﻨﻪ« ﺗﺎ »ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ«
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻟﻐﺰان و ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان واﻗﻌﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ
ﮐﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن دﻧﯿﺎ .ﮐﺸﻮری آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از دﻫﺎت و روﺳﺘﺎﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﺎً ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺻﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ 22 .ﺧﺮداد ﺟﻨﮓ ﻗﺮاﺋﺖ از اﯾﺮان ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض
اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﮑﺮار ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را از
ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷﺖ .ﻣﻨﺎزﻋﻪ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮون
رﻓﺖ از آن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺮﺿﯽ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ از اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﯿّﻼت و ﺗﻮﻫّﻤﺎت و
ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮدﺧﺪاﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﺮان را ﺑﯿﺮون از داﯾﺮه ﺗﺨﯿّﻼت و
ﺗﻮﻫّﻤﺎت ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی از واﻗﻌﯿﺎت ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و آﺑﺎدش ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﭼﻨﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺠﺎی »ﺗﻮﻫّﻢ ﺑﻬﺸﺖ ﻏﺮﺑﯽ« از اﯾﺮان و
ﯾﺎ »ﺗﺨﯿُـّﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺮﺑﯽ« از اﯾﺮان ﺻﺎﺋﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ آن ﻏﺰل ﺻﺎﺋﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ وﻗﺖ ﺧﻮش اﻓﺘﺎد ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ
از درون ﺗﻮ ﺑﻮد ﺗﯿﺮه ﺟﻬﺎن ﭼﻮن دوزخ
دل اﮔﺮ ﺗﯿﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ
ﻋﻤﺮ زاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻃﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻨﺎی ﺑﻬﺸﺖ
او ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮک ﺗﻤﻨﺎﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ
ﺻﺎﺋﺐ از روی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺻﻔﺘﺎن ﭼﺸﻢ ﻣﭙﻮش
ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﺑﯽ ﭘﺮده ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ
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* ـ ﺣﻠﯿﻢ ﺣﻠﻢ ﺗﺤﺸﯿﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮ روح ﻣﺠﺮوح و ﻏﺮور رﻧﺠﻮر
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺣﻮادث ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺤﺮﯾﺮ آن را ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﻼوت
ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﻼﻏﺖ ﮐﻼم ﺳﺮوش آﻧﻘﺪر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را وﻟﻮ
ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﻣﺄﺟﻮر ﮐﻨﺪ.
1ـ روح ﻣﺠﺮوح و ﻏﺮور رﻧﺠﻮر ـ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش در ﺧﺼﻮص
ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان:
http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-13880328-N
ameEntekhabat.html
2ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺮور ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن در
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در دﻓﺘﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ:
http://norooznews.net/news/11110.php
3ـ ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس در اﺳﻼم ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ـ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ـ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ
http://iscanews.ir/fa/PrintableNewsItem.aspx?NewsItemID=134956
4ـ ـ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ :ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ :۴ ۸و (۱۶

