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  حقوقدان -اميرفيض

که درعين حال سرپرست ھيئت  آمريکاويدی شرمن ازمعاونين وزارت خارجه بطوريکه استحضار داريد 
فريب ونيرنگ قسمتی ازژن ئی مسئول مذاکره کنفرانس ژنواست درباره ايرانيان گفته است <آمريکا

   >.ايرانيان است

 برقای ريگان ھم ملت مارا برآنسبت به مردم کشورما بی سابقه نيست  آمريکاقضاوت مسئولين بلند پايه 
وھمين واکنشھا که امروز کم  ،خواند وخانم رايس وزيرخارجه بوش ھم ملت مارا محور شرارت ناميد

ان ديده شده درسابق ھم نسبت به ريگان وبوش ھم شده ايراني وبيش نسبت به اظھارات ويدی شرمن از
   .بود احساسات بود نه واقع گرائی نچه که قابل درکآرجريان اعتراضات ولی د ،است

 یاتتھاماحقيقت ازئی رابازکند که ابعاد بيشتری اکنون اين تحرير درسمت وجھتی است که شايد گوشه ھا
    .شکارسازدآرا که به ايرانيان نسبت داده ميشود 

  ازاحساسات تاواقع گرائي 

محکوم کنيم   را حکم ميکند که ما دربست ھرنوع اتھامی که متوجه کشوروياملت ماميشود ،احساسات
ھمانطور که احساسات پدری دشواراست که گناھکاری فرزندش را بپذيرد ولی واقع گرائی اين حکم کلی 

 وبرای اينکهايران متوجه شده است وبيشتربه جستجوی علت است که چرا اين اتھامات به ملت ندارد  را
  .اينگونه اتھامات ادامه نيابد ويک رسوب پاک نشدنی ازخود باقی نگذارد چه بايد کرد

            ِ به ايرانيان   ،ی خارجياننخستين پرسش دراين معادله اين است که چرا اين اتھامات ونسبت ھای ناراو
داده  ۵٧نسبت به ايرانيان قبل ازشورش  وابدا سابقه ای ندارد که ،دوران جھوری اسالمی داده ميشوددر

   .شده باشد

وايرانيان  ۵٧ايرانيان قبل ازشورش ژن  درجستجوی حل اين معادله ميرسيم به اين مشکل که تفکيک 
 ه ژن ايرانيان دربنسبت  زيرا قضاوت ھای خارجيان ،شورش درحل معادله مزبور ممکن نيستبعد از

يعنی ناشی ازمراتب ومسائلی است که می شنوند ويا ميبينند    ،رابطه با برداشتھای احساسی است
داب وتاريخ ونژاد وامثالھم آ ورسم ورسوم و گبرخاسته وشکل يافته ازفرھن ،يک ملت درحاليکه ژن
   .يک ملت است

به زمان نيازشنائی باژن ايرانی يک کارتحقيقی وجامعه شناسی است که آمشکل بدانجھت بوجود ميايد که 
ونميتوان ازعامه مردم وبيشتر ازخارجيان چنين انتظاری راداشت مردم به  ،داردصص وصرف وقت وتخ

  نگاه می کند. ظاھرحکم ميکنند  ومحقق وقاضی به حقيقت وباطن امر
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  ارائه يك نمونه دراينجا بجاست 

ازمخالفان حکومت سوريه منتشرشده است که ازجاويد ايران درخواست دارم درصورت امکان تصاويری 
ينجا بگذارد که نشانی مستند وعينی ازخشونت وبی رحمی مسلمانان است که چگونه سرمخالفان نرا دراآ

چگونه قلب يک مخالف خودرا شکافته وقلب  خودشان رابريده وباافتخارھم اين کاررابنمايش گذاشته اند
   .دننرا ميخورآ

برای قضاوت ر اين تصاوي
که کافی است  بيننده 

مسلمانان را وحشی وقسی 
 د  زيراوخونخوار بدان القلب

 عاملين اين جنايت مسلمان
 نميتوان از ھستند  ديگر

ت داش بيننده تصوير انتظار
که برخالف قضاوت ناشی 
ازبينائی خودش قضاوت 

   .ديگری ارائه بدھد

د ولی ارگرچه اسالم باخشونت وبی رحمی وشقاوت پيوند فلسفی د
 احکام وتفاسيران کاری شاھد جريانات به فلسفه اسالم و بينده و
    .ندارد

  .ونيرنگ قسمتي ازژن ايرانيان است فريب

ژن  فريب ونيرنگ قسمتی ازروزی که ويدی شرمن گفت <
ی يا ايرانيان داراآ> مقصودش کدام ايرانيان ميباشد ايرانيان است

يعنی ايرانيان اصيل وتاريخی اصالت اخالقی وفرھنگی است 
   ؟است

 ٢۵٠٠ يا مقصودش اصالت اخالقی ايرانيانی است که ھرودت درآ
 قبيح چيزی که عملش نميداند از ايرانی مجازسال قبل نوشت <

 ورترآنھا ھيچ چيزی شرم آ نظروغيرمجازاست سخن بگويد ودر
  >دروغ گفتن نيست از

نيان امروزاست چراکه درک يک خارجی نسبت به مسائل ا؟ مسلما به ايريا توجه اوبه ايرانيان امروز است
لکه ب ،اخالقی ايرانيان ناشی ازدرک واحساس سمعی ويا عينی است  نه تنھا خارجيان نسبت به ايرانيان

   .ايرانيان ھم نسبت به خارجيان ھمين حالت رادارند
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لجه چشمش به يک قای مھاجرانی که معاون خاتمی درزمان رياست جمھوری اوبود درلندن برای معاآ
 يرتحت تاث را سی مراجعه ميکند رفتارماليم وانسانی پرستاران ودکتردرمانگاه چنان اويمانگاه انگلدر

  >لندن راوطن خودم محسوب ميکنمالگ خودش نوشته <مفصل جريان دروببا نوشتن د  که ميدھ قرار

. رمقابل منزل دخترپارک ميکنديک فرانسوی ھمسريک دخترايرانی برای ديدن فاميل دختربه ايران ميايد. د
 ،شخص ديگری اتومبيلش رادرکناراتومبيل دخترطوری پارک ميکند که اتومبيل دخترقابل حرکت نميشود

ھرجاکه « :کنم  صاحب اتومبيل ميگويد تقا بمن راه بدھيد که حرکآدختربه صاحب اتومبيل متجاوز ميگويد 
دکه اين مروکت ميکنم اگريک کلمه ديگربگوئی تودلم بخواھد پارک ميکنم وھروقت ھم که دلم خواست حر

 ۀدرخواست ھمسرش ترجمه ميکند بردختربه خانه اش برميگردد وجريان رابنا  »ميکنم >مچاله<را 
                  .اونوشته است  اکنون که به فرانسه برگشته ام ھمه جا من وھمسرم را با خنده مچاله صدا ميکنند

  )خاطراتی ازسفربه ايران(

  باشهود ومستند مجهزسازيم  تحقيق را 

ت کی معدن ميگفييک مھندس بلژيرانيان نوشته است <پرفسور براون درکتاب يکسال درميان ا -١
نھا فرق دارد اگردرظاھر باشما آباباطن  انھآ که يکی ازمعايب بزرگ ايرانيان اين است که ظاھر
  >دوست است ممکن است درباطن نباشد وبرعکس

  :برداشت

موزشھای دينی ومذھبی آ مده ناشی ازآبصورت يک عادت کلی در ايرانيان نسبت به خارجيان کهاين حالت 
ا منع ميسازد مگراينکه مسلمان برای امرار معاش مجبوربه ر باکفار وھمدلی  ھمکاری و است که دوستی

ن خارجی روشن آست  که علت اين ظاھرسازی ايرانی برای ھمکاری با کفارباشد نام اين عمل ھمان تقيه ا
   .نرا به حساب عادت فطری ايرانيان گذاشته استآ نيست و

   :نيان نوشته استدرباب اخالق ايرا ١٢١١قاخان کرمانی درروزنامه شفق سال آ ميرزا -٢

درمقابل ھرفشاری خم ميشوند  –مانند خاکشيربه ھرمزاجی ميسازند  –فريب ميدھند  –دروغ ميگويند <
امروز يک حرف ميزنند وفردا بالحن تندی ھمان  –ازخود اختياری ندارند  –زرنگی ميدانند  را اين کار و

  >گفته ديروز خودرا تکذيب ميکنند .......

  :برداشت

   .تقيه قراردارد                    ِ داده است درنفس وعمل   ايرانيان به اخالق  قاخان کرمانیآاتی که تمام توجھ

ه يرميسازد ک                                                          ّ مده ازاسباب واحکام شرعی است که انسان را دراتخاذ تصميمات مخ  آ تقيه که ازتقوا وپرھيز
 هنسبت به کاری اقدام بکند ويانکند  جالب اينجاست که تقيه برپايه مصلحت است که خود تقيه کنند

تشيخص دھنده مصلحت ھم ھست  تقيه فقط نسبت به جان نيست  تقيه متوجه ھرچيزی ھست که برای 
وند شيعيان که ايرانيان شناخته ميش ،. تقيه برپايه حفظ کردن است تا ازدست دادنتقيه کننده ارزنده باشد

ھورمھدی بايد جريان تقيه تا ظ<> عقيده دارند که ھرکه تقيه ندارد ايمان نداردعقيده دارند که <
  >واجراشود
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> ازيکی ازامامان شيعه نقل شده که تقيه دين من ودين پدران من است< از محمد نقل قول شده که گفته
  >يشتر تقيه کندبگرامی ترين افراد نزد خدا کسی است که گفته <

مفسرين  ،تقيه يکی ازاصول مذھب تشيع است اعتبارش درتشيع به حد حاکميت درحقوق مدرن است
 ،درحاليکه درکنارنقض حاکميت ملت ،قانون اساسی جمھوری اسالمی حاکميت ملت رانقض شده ميدانند

التفات توجه داشته  که  مھم  حاکميت مردم برمصلت ھم غصب شده است وکمترکسی به اين موضوع 
ا سلب  وبه شورای آنھ مھوری اسالمی حق مصلحت شخصی که تشيع به فرد فرد متشعين داده ازج

   .مصلحت حکومت منتقل ساخته است

يه اشارھای نسبت به تقيه دارد که مربوط آن درسه آاھل تسنن به تقيه موردنظرشيعيان قائل نيستند قر 
   .بعلت جبرباشد به مواردی است که مسلمانی بعد ازايمان به خدا کافرشود که

 ميز به ازآدروغ مصلحت دروغ رامصلحت ميداند مثالی ھم دارد که ميگويد < ايرانی اگر دروغ ميگويد
 –راه رسيدن به مطلوب خود ميداند  نراآکه  ؛اگرفريب ميدھد مصلحت ميداند >ميزاستآراست فتنه 

روز ام اگر –صلحت منافع اوست م ،، مصلحت ميداند که خم وتسليم شدناگردرمقابل ھرفشاری خم ميشود
دليل است که ديروز مصلحت راچنان ميدانست وامروز  اين چيزديگری به يک چيزی ميگويد وفردا

   .مصلحت راچنين

  دامنه وسيع ونامحدود مصلحت 

ن ھم با خود شخص است يک نوع آنجا که مصلحت دامنه ای وسيع وبی انتھا دارد وتشخيص آ از
   .شود که فارغ ازھرنوع محدوديت وشرط وشروط استخودمختاری مطلق شناخته مي

باب مصلحت ھرنوع قيد اخالقی وحتی شرعی ودينی راھم کنارميگذارد اظھارات خمينی وخامنه ای مبنی 
 ذری قمی کهآيت هللا آبراينکه اگرحکومت مصلحت بداند ميتواند نمازو روزه ومسجد را تعطيل کند ويا 

    ويگانگی پروردگاررا بتعطيل بکشاند>              حکم تعطيل توحيد را صادرکند واليت فقيه اگربخواھد ميتواند <
  )۶٨تير ١٩ری قمی درروزنامه رسالت ذآ(

 اصلی درفقه ؛نداردرا نشان ميدھد که ھيچ چيزدرفلسفه تشيع قدرت مصلحت که زائيده ازتقيه است 
> ولی ميبيند که قدرت مصلحت اجتھاد درمقابل نص جايز نيستاسالمی وعلم اصول ھست که ميگويد <

   .ا زيرپا ميگذارداست رو اعال  که اعم ،درتشيع حتی نص

صالح ومصلحت خويش  ->ی<کم گوی بجز مصلحت خويش نگو ->ھرکسی مصلحت خويش نکوميداند<
   .ن که درادبيات ما بسياراست ھمه نمودارحاکميت مطلق مصلحت استآومشابھات  >خسروان دانند

  سعدی دربوستان بيتی دارد که ميگويد 

  دن خطاست      وگرخون به فتوا بريزی رواسترب خوآبی حکم شرع 

    .يعنی حتی کشتن ديگران ھم ازباب مصلحت که بوسيله فتوا اعالم ميشود رواست

  مصلحت شخصي بحث تعارض قانون با 
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اين تحرير دراين مقام نيست که مفاصد تقيه ومصلحت را مطرح کند ولی اين يک اشاره بجاست که 
  ؟درمقابل تعارض قانون ومصلحت شخصی درجامعه تشيع کدام ارجح ومقدم است

  پاسخ روشن است 

 مان اقوال امامان ون ياد ميکنيم وجود ندارد قانون درتشيع ھآ درفلسفه تشيع قانون به مفھومی که ما از
والجرم ميتوان  ،اعالم شده وميشودودررساله ھا خراج دين شيعه استھن است که بوسيله مجتآاحکام قر

قانون اساسی جمھوری (درمقابل مصلحت بی اعتباراست  در جوامع شيعه گفت که قوانين موضوعه
  .)اسالمی ھم ازتوجه به اعتبارمصلحت وفتوا وتقيه غافل نمانده است

استناد به  ؟ بان چيستآازاستفاده حجاب خودداری کند  حکم  ،ل اگرخانمی به اعتبارمصلحت خويشحا
واگرکسی بنابرمصلحت خويش ماليات نداد حکمش  ،او متوجه نميشود بر حکم منع ،باب تقيه ومصلحت

بوسيله نجا که حق مصلحت ازايرانيان متشيع آ ازولی  ،زن استن آست که درمورد حجاب ؟ ھمان اچيست
لذا بموجب قانون جمھوری اسالمی  ،وغصب وبه شورای مصلحت داده شده است سلبجمھوری اسالمی 
   .وھمه ايرانيان مقيد ومتعھد به مصلحت انديشی حکومت ھستند نان کارساز نخواھد بودآمصلحت انديشی 

  توجه كنيد  ،به رويدادهاي ازباب مصلحت

ست كه ازباب مصلحت ا – !في ارتش را منتشرميكنندباب مصلحت است كه ارتشيان اعالميه بيطراز 
ست كه باب مصلحت ا –!كشورراترك ميكنند وكرده ايم ويا حفظ جانشان ايرانيان براي زندگي بهتر

ل  باب مصلحت است كه بوصيت سياسي شاهنشاه عم – !عليحضرت از سوگند سلطنت عدول ميفرمايندا
 مريكاآمصلحت است كه مبارزه ايرانيان به نوكري  باب – !هم مخفي ميسازند نراآنميشود كه هيچ 

ايت نسبت به تجزيه كشور اعالم رض شباب مصلحت است كه پيشاپي –!واسرائيل پيوند خورده است 
باب مصلحت است كه سلطنت طلبان منفور ورانده شده  – !)قطعنامه شورا 11ماده شده است (

مشروطيت پايه ومعيار مبارزه سياسي ايرانيان باب مصلحت است كه روزي قانون اساسي  –!وميشوند 
را به نآنرا وظيفه خود ميدانستند وبعد آخارج ازكشور بود واعليحضرت باقاطعيت تمام حراست 

ي به حفظ استقالل وتماميت ارضاعليحضرت  كهبا وجود اين ازباب مصلحت است  !فراموشي سپردند
يكي كه استقالل ميشود يك امررمانت ، استقالل كشور چنان خوارميگرددكشور سوگند ياد فرموده اند

باب مصلحت شخصي است كه اعليحضرت مظهرمليت وهويت  –كه دردنياي امروز بي معني است 
    .ايراني تبديل به سخنگوي يك هيئت قالبي بي ريشه ميشوند  وبسياري مراتب مشابه

واخالق ايرانی  نکه باخصلت ايرانیآقابل جاسازی است وعليرغم  ،تقيه ومصلحتھمه وھمه در کادر
   .می بينيد که مورد عمل است سازگاری ندارد معھذا
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، مصلحت جامعه مقدم برمصلحت شخصی است ومصلحت جامعه ازطريق حاکميت درحقوق مدرن   حاشيه

    )پايان(                                                 .ملی ومردم تشخيص وقائم به حمايت ميگردد

   .يکی ازخارجيان نوشته است که ايرانيان درمقابل ترکھا فاقد حس ميھن پرستی ھستند

 ميھن پرستی ايرانياناز م ايران نسبت به حضرت علی به تعبيری گوبينو ھم نوشته که احساسات مرد
 دگرفته ميشود  واضافه کرده است که بھنگام حمله ايران به ھرات انگليسھا درجنوب ايران نيروپياده کردن

ن شدند که ازروحانيون فتوای جھاد عليه انگليسھا بگيرند ولی موفق نشدند  ووقتی آصدر اعظم وشاه بر
مردم رابه مسجد شاه دعوت کرد واعظی که بايد درباره لزوم جھاد عليه کفارصحبت کند ابدا  ،حکومت

دقيقا کاری  محسوب نميشد حمله به اسالم ومذھب ايران زيرا حمله انگيسھا به ( حرفی درباره جھاد نزد 
  )به عراق کرد آمريکايت هللا علی سيستانی بھنگام حمله آکه 

درست اظھارات خمينی به اينکه ايران يعنی چه اين حسابھا که بايد برای ايران چنين وچنان کرد دراسالم 
   .نيست

مصلحت دادن نه اينکه  ا ميھن رانجاتنوشته است ميھن پرستی يعنی درراه ميھن مردن وي ھمان خارجی
   .خويش به پای نجات ميھن گذاشته شود

براه مصلحت خويش رفتيم ووطن رابدست گرگان بد طينت  ۵٧درکمال تاسف ماايرانيان درجريان شورش 
مديم  اين آشتر شخصی ومصلحتی بود به خارجه يرھا کرديم وھريک ازما به بھانه ای که ب وخرابکار

   .ان به حساب ميھن پرستی گذاشت بلکه به حساب مصلحت پرستی استما رانميتو                ِ کارنادرست وپليد  

زادی بھره آ وياازرابه جھانيان برسانيم  مديم به خارجه که صدای ھم ميھنانمانآبھانه ھم اين بود که 
      .د وعلت فرارخودراھم بيزاری ازجنگ اعالم کنندنازجبھه جنگ فرارکن نکه سربازانآدرست مانند  گيريم 

   :و درکناب سه سال درايران نوشته استگوبين -٣

رميکنند ن است که فکآ محال است که شخصی بتواند به گفته ايرانيان اعتماد کند ھرچيز که ميگويند غير<
   .نھاستآنچه که فکرميکنند غير گفتارآ و

  :برداشت  

 ،ستاچيزی که درفکروايمان واعتقاد شخص  نآيعنی پنھان ساختن  ،، پنھان کاری وظاھرسازی استتقيه
منتھا بجای اينکه فصل تقيه وتعليم کثيف   ؛ن برخورد داشته استآ واين درست ھمان است که گوبينو با

   .تاشته اسنرابه حساب اخالق ايرانی گذآفلسفه تشيع رابيان کند برسم دريافت ھای سمعی وبصری 

   :ستدرکتاب خود نوشته ا ،استيلن ميشو  -۴

اين شخصيت او يک نوع نرمی وانعطاف ؛ ايرانی ھمواره شخصيت مخصوص خودش راحفظ ميکند<
 وتشخيص بين خوبی وبدیيد وبرای يکنفرغربی که معتاد به صراحت آپذيری است که بھرشکلی درمي

انی سروکارپيدا دازد اين است که وقتی بايک ايرنچه که مارابوحشت ميانآ ،است باعث انرجارميشود
سال ھم  ٢٠ ؛ميکنيم ھرگز نميتوانيم بفھميم که عقيده اواز چه قراراست ودرباره امور چگونه فکرميکند

  >يرانيان کاری است بسيارطبيعیاوبرما مجھول خواھد ماند کتمان کردن عقيده برای ابااوباشيم ضمير
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   :برداشت

رابکاربرده که ھمان تقيه  >کتمان کردنواژه <يان نوشته اش درباره اخالق ايرانيان درپا ،ميشو استيلن
  ١ .است

يک ملت که مجموعه  تنھا مذھب نيست ولی ھويتھويت ايرانی است که عوامل تشکيل دھنده درست 
جمھوری درايران امروز يعنی ايران  ،پيدا ميکند مقدم وموخر نآارکان  مان ھای مختلفوسيعی است، درز

 ناچار قرارگرفته است و عامل مذھب ودين دراعلی مرتبه عوامل تشکيل دھنده ھويت ملی ؛اسالمی
  .يرانی نمايان شودن مانع است که عوامل تشکيل دھند ھويت اصيل اآ سنگينی حالت 

داشت  عوامل وارکان ھويت ملی قرارادنا مرتبه از پھلوی عامل مذھب در برعکس درزمان سلطنت شاھان
منشاء فرھنگ اصيل  زين دليل قضاوت وبرداشت جھانيان نسبت به اخالق وعادت وھويت ايرانی  اوبھم

  .ايرانی نشئات ميگرفت

ای داده اند که عالوه برمحروميت ازحق حاکميت سياسی، ازحق مصلت ايرانيانی که به جمھوری اسالمی ر
شرمن بايد به حقارت  اعتراض به ويدی محروم ھستند درحدی بمراتب بيشتر اززانديشی خود ني

  .وشرمساری خودشان بيانديشند

***  

  : وحاشيهتوضيح 

از سری برنامه ھای پژوھشی طبيعت انسان و جانداران وگياھان در تلويزيون بود  ای پيش برنامهچندروز 
  است. پر بيننده  علمی و بسيارکه  در روی کره خاکی 

آزمايش ھای رفتاری به اين نتيجه رسيده اند که ھمه جانداران وگياھان در طول عمر به در دانشمندان 
ھوايی ويا دريايی يا  ،خاکی ن گياه، جانداردر بدن آ» موجودی غير از خودش - پارازيت«دليل حضور 

آن پارازيت تا مدت محدودی از بکار گيری مجبور به ترک و تغيير رفتار ھا می شود ويا به دليل حضور 
  مغز و رفتار مربوط به نوع خود باز می ماند. 

کنند [طبيعت ھم ھمينکاررا ميکند] اگر نوعی پارازيت به ماھی ھا وارد آزمايشگاه ثابت کرده اند که در 
تنھا ماھی ھای آلوده  رھا کنند، و آن ماھی ھا را در رودخانه در محوطه ای که تور دور آن کشيده شده

 اند آلوده نشده که با آن پارازيت ھستند که طعمه شکار پرندگان ماھيخوار ميشوند و ديگر ماھی ھا
  پرنده را ميدانند. ھمواره راه فرار از منقار 

پيگيری  ھمواره در تالش وجرگه خودمورچگان در  گريا ھرجای دي کرده اند در جنگل ھای آمازونثابت 
گر برخی از مورچه ھا که به چه و موريانه جريان دارد ھستند مرخود به سبکی که در جرگه موزندگی 

که انتھای آن  کشاخگردن آن مورچه ھا نوعی پس نوعی پارازيت آلوده شده اند، در جنگل آمازون در 

                                               
، دوم کتمان (deception) ,(Obfuscation) مذھب شيعه چھار سفارش و برداشت ورفتار توصيه شده است: نخست تقيه  در - ١

(dissimulation), (Reticence)برای فرار از راستی ، سوم تنفيح به چم گذاشتن بالشی نرم زير سر کسی (softly tricking one 
from understanding the truth)  [نيرنگ] وچھارم تزويرhypocrisy   است که بيشتر  ايرانيان به ويژه آنانی که بيشتر پای منبر

  ک-ح آنھا را بکار می گيرند/دارند  به مذھب تشيع اعتقادمال نشسته و 
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رشد ميکند و پيش از رشد آن شاخک بسيار خنگ و » شبيه بوته و گل خشخاش«شده است  شکل توپی
زندگی  تپارازي هببه نوعی . و بطوری که به مورچه ای منگ و مست شبيه می شوند بی اثر می شوند

  دوزيستی ميدھند. 

موش ھای شھر لندن انگلستان که بسيار ھم زياد ھستند، متوجه شده بودند رفتار موش ھا با رفتار در 
وش بجای رفتار ه ھمان پارازيت را وارد کردند و معادی موش ھای ديگر متفاوت است در آزمايشگا

را  و گردش در قفسک خورا موش گونه، به نوعی رفتار که به رفتار گربه بيشتر شبيه بود عمل ميکند.
به صورت نه موش بلکه بصورتی شبيه رفتار گربه انجام ميدھد، ھمان رفتاری که در برخی موشھای 

   لندن مشاھده شده است.

براين آزمايش ھا، آزمايش در رفتار انسان ھای اطراف جھان را ھم پی گرفته اند و معلوم دانشمندان 
مغز انسان ھا ميشود که رفتار ھای انسانی را به  يا نوعی پارازيت وارد بدن وشده است در ھر گوشه دن

ير ل رفتارش غرفتار ھای غير انسانی تغيير ميدھد، اگر انسانی بداند چنين پارازيتی دارد و به اين دلي
معقول و خارج از قاعده است با تماس با دکتر متخصص ميتواند آن پارازيت را از بدن دور سازد ورفتارش 

   به حال عادی برميگردد.

بی  »بيشترمان«ميتواند پاسخ به پرسشی باشد که بسياری از ما از خود ميکنيم، چرا ما ايرانيان اين 
ترجيح  خدمت بخودیه بده ايم، چرا خدمت به بيگانه را قانونی و دروغپردازی و کج خلقی را پيشه کر

  دو چيز عامل اين رفتار است:   ميدھيم؟

  .پارازيت در مغز و بدن آن دسته که رفتاری غير اخالقی دارندحضور  -١
» دتعب«و درنتيجه » بدتع«نادرست پس مانده از پس از حمله تازيان که منجر به تربيت تاثير  -٢

 شده است. » ناآگاھی«عدم مطالعه و منجر به 

  خود مفصل ميخوان از اين مجمل. وتو 

    ک-ح

 


