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  سیب سرخ ودست چالق
  

  حقوقدان  –اميرفيض 

   ٢٠١٠ –مه  ۴سه شنبه 

عده ای از ايرانيان مقيم خارج از کشور نسبت به اظهارات آخوند کاظم صديقی امام جمعه موقت تهران واکنش نشان داده 
  . اند

وقتی زنا زياد شود زلزله هم زياد می (اهان کبيره مردم و زلزله قائل به ارتباط شده است، و گفته آخوند مزبور، بين گن
  ) شود

اعتراضی به دبيرکل سازمان واکنش آن عده از ايرانيان نسبت به اين اظهارات آخوند بصورت جمع آوری امضاء و نامه 
  . ملل متحد در آمده است

  : اعتراض آقايان شامل موارد زيراست

، متعصب (!)از يکسو جمهوری اسالمی خواستا ر فناوری هسته ای است و از سوی ديگر روحانيون بلند پايه  -١
عصبان و تو خرافاتی هستند و نمی توان بلند پروازی های جمهوری اسالمی را با آسودگی خيال بدست اين م

 . خرافه پرست سپرد
 .توهين به ملت ايران است) گناهان کبيرهو مقصود ارتباط بين زلزله (اين قبيل اظهارات  -٢
 . از آنجا که اين اظهارات فاقد ارزش علمی است باعث سلب اعتماد مردم نبت به سران مملکت می شود -٣
يه کرده اند توص -  عبارت از نامه مزبور است-!) آيت اهللا خامنه ای رهبر ايران (ودرنهايت نويسندگان نامه به  -۴

 . اينگونه اظهارات غيرعلمی مشاوران خود را رسما تکذيب کند

  : خرافه نیست، نص واصیل است

                     ِ                                              که به معنای بيهوده گوي ی است متوجه موضوعاتی است که متکی به نص تاييد » خرافه«نخست اين توجه بجاست که 
  . شده ويا باور عمومی نباشد

اين سخن خرافه  » درجنبش سبز هرکس رهبراست«: اوريم، اين است که ميگوينداگر بخواهيم يک نمونه از خرافه را بي
  .نامه است و نه باور اجتماعی مردم آنرا قبول دارداست چرا که نه متکی به نص و اساس

ن مسئله ارتباط گناهان کبيره با زلزله ويا بادهای شنی وطوفانهای مهيب وامثال آن ها متکی به آيات قرآن است بنابراي
  . اطالق خرافه به آنها درست نيست
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آخوند کاظم نقل قول از آيات قرآن را کرده است و برطبق ظوابط حقوقی اسالمی وحتا حقوق مدرن، نقل قول از کسی ويا 
  ١. منبعی چه درست ويا غلط ايجاد اتهام نمی کند

  . پريشان قاآنی شيرازی اين اصل حقوقی را در بيت زير بيان کرده است

  اگر صواب بود ورخطا معذور است    ه کس از قول ديگران گويدحکايتی ک

ت های اتمی ايران تاکنون عنوان شده بهانه خرافه يبه جرات می توان گفت دربين بهانه های مختلفی که برای توقف فعال
دادن  سرائی سران جمهوری اسالمی از همه شل تر و بی رمق تر است همانقدر که امضا کنندگان آن نامه از ارتباط

، دو چندان ارتباط دادن سخنان يک آخوند به فناوری هسته ای گناهان کبيره به زلزله وآفات سماوی حيرت کرده اند
  » به شقيقه چکار دارد.... «: ت است آنهم از جانب کسانيکه خودرا روشنفکر معرفی می کنند و به قول رايجريباعث ح

تر مردم اسرائيل اوهامی و خرافاتی نيستند؟ مگر همين آمريکا گرفتار مگر پاکستان و بيشتر مردم هند و بازهم بيش
خرافات بی اصل نيست؟ آقای ريگان تصميات حکومتی اش براساس فال و اعتقاد به خرافات اتخاذ ميگرديد، هم آکنون 

  ٢ . در آمريکا شرکت هايی فعالند که کارشان پاک کردن خانه ها از جن و روح است

 نبايد! اين کشور ها بايد فناوری هسته ای و حتا سالح اتمی داشته باشند ولی ايران بعلت خرافه گويی يک آخوند چطور 
  رای دست چالق بد است؟ داشته باشد، آيا سيب سرخ ب

ته توجه بفرمایید که فناوری هسته ای حقی است که جامعه جهانی بموجب اساسنامه آژانس محترم به این نکآقایان 
  . ست نه حقی که برای سران رژیم ها ویا دولت ها منظور کرده باشدانرژی اتمی برای کشور ها قایل شده ا

با دولت ويا رژيم تفاوت دارد، اين تفاوت بسيار هم مهم است دررراه مبارزه ومخالفت با جمهوری اسالمی نبايد از کشور 
  . نظر دورباشد

ِ                                                                                 سازمان انرژ ی اتمی شرط نشده که اگر کشوری خرافاتی بود تا چه رسد که اقليت کوچکی از آن خرافاتی دراساسنامه            
   .داشتن فناوری اتمی را نداردباشد، حق 

سته ای را دارند بلکه داشتن سالح اتمی هم حق ها حتا آنها که خرافاتی هستند نه تنها حق استفاده از انرژی هشور ک
آن حق برای ساير کشور  حقوق بين المللی ناظراست که هرگاه کشور ها از حقی استفاده کردند،زيرا  .مسلم آنها است

  ٣. رگ باشدها هم بصورت حق در می آيد چه کشور کوچک ويا بز

جامعه جهانی کشور هايی مانند پاکستان، اسرائيل، هند، آمريکا، روسيه، و فرانسه و چين و حتا آفريقای يکه درحال
  . تمی هستند، تمامی کشور ها هم اين حق را دارندجنوبی و آرژانتين دارای سالح های ا

                                            
نقل ... نقل است... نقل است«از همين رو است کتاب های آخوند ها ويا مذهبيون در نقل روايت از قول امامان آنرا از جند صافی  -  ١

  ک-ح. و پايه واساسی درستی نداردخودشان هم می دانند حقيقت زيرا . ذرانندمی گ» ..است
2 -  Ghost buster 

خويش را بپوشند و » اهللا کرمی«س جای تعجب نخواهد بود که برخی نادان و نابخرد اين مورد را به نوع ديگری تعبير و باز لبا -  ٣
. ز به خرد سياسی و خرد حقوقی دارددرک اين مطلب نيايکه درحال. سالمی استاميال رژيم اکه اين حرف در جهت  فرياد بردارند

ال عضويت منع گسترش سالح های اتمی را امضا نکرده اند برای هر هند که اص وداشتن نيروی اتم همانطور که برای اسرائيل حق 
برسرلحاف مال دعوا . الم شنگه ها از سوی اسرائيل برای اينکه يکه تاز ميدان خاورميانه باشد راه می افتندبيشتر . ستکشوری حق ا

با حقی که جمهوری اسالمی برای خود ) مردم(ايران حق داشتن هرنوع حق حاکميت ملی را دارد و حق حاکميت ملی وگرنه . است
  ک-ح .درجه تفاوت دارد ١٨٠قائل است 
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فرق گذاشت بين حق متعلق به کشور دررابطه با حقوق بين الملل با رفتار وعملکرد دولت ها و به همين دليل است بايد 
بشر وهمچنين سيستم های اداره کشور اعم از دموکراسی ويا ديکتاتوری، شرط  که رعايت ويا عدم رعايت حقوق

ملل ويا اعالميه حقوق بشر ويا مقررات آژانس بين استفاده کشور ها از حق انرژی اتمی نيست و در اساسنامه سازمان 
  . المللی اتمی نيز به مسائيل مذکور اشاره ای نشده است

  : به ملت ایرانتوهین 

  . مدعی شده اند که اظهارات آخوند مزبور، توهين به ملت ايران استآقايان 

که مسلمان است و قرآن را نازله خداوند ميداند وآنرا منشاء قانون اساسی خود قرار داده چگونه ممکن است نقل ملتی 
  ين تلقی کند؟ قول يک آخوند از قرآن را توه

  . با معنای توهين برای نويسندگان نامه گم شده ويا موقعيت قرآن درنزد مردم ايران ناديده گرفته شده استدراينجا 

آقايان اظهارات مزبور را توهين به ملت ايران ميدانند بايد به سراغ توهين کننده واقعی بروند نه کسی که از توهين اگر 
دزدرا رها کرده جای پايش را «ضرب المثل گويا . به سازمان ملل متحد برسدتا بکشد نرا هم کننده نقل قول کرده وآ

  . شماست لوصف الحا» چسبيده ايد

ناظر است که اگر خدا ) ١٧سوره ( ۶بين گناهان کبيره و آفات سماوی در قرآن محکم است که آيه  مسئله ارتباطآنقدر 
خود يعنی . د می کندا آن قوم را به گناهان کبيره آلوده می سازد، و سپس آن قوم را نابوبخواهد قومی را نابود کند ابتد

   ٤. خداوند هم نياز به اين ارتباط داشته است

  : فاقد ارزش های علمی استاظهارات 

  . مدعی شده اند که اظهارات ارزش علمی نداردآقايان 

  آنچه در قرآن ويا تورات ويا انجيل آمده ارزش علمی دارد؟ آيا 

  ارد؟ آنچه که آخوند مزبور گفته ارزش علمی ندفقط 

درمجرای انتقاد و تفحص وجستجو  ثابت واليتغير است، علم متغير و متحرک است، دين انتقاد پذير نيست، علمدين 
علم سفره . ی را محکوم و به آخرت فکر می کندآسايش زندگی است، دين آسايش زندگ بدنبال راه يابی برایعلم . ميرود

  . برای همه مردم بازاست که از آن استفاده کنند، سفره دين فقط برای کسانی باز است که خدا آنها را دعوت کند

اين . مانند علم متحرک و پيشرو باشد) نآدين و تراوشات (می خواهند چيزی که ذاتا ثابت و غير متحرک است، آقايان 
  . و مريز استکجدار . نقض غرض است

در دنيای دين، علم تعريف خاصی دارد که با تعريف علم در جهان متداول بسيار تفاوت دارد، بحدی که هم دين به اصوال 
ريم علم را نمی دهد و هم عالمان امروزی شرم دارند از اينکه پای به محدوده مقرارت ازه ورود به حپيروان خودش اج

  . دين بگذارند

                                            
است و در باالی هر سوره آنرا بنام خود خطبه زده است، در ميان آيه ها » رحيمالالرحمن «خدايی که در همان قرآن مدعی،  -  ٤

در همان قرآن به شيطان و ديگر صفات که » قاسم الجبارين» «ماکرالمکارين«ه خدايی است و ناگهان به فراموش می کند، چگون
  ک-ح. معجزه می کند» اهللا«قرآن را می خوانيد ضد و نقيض و تضاد ها و فراموشکاری تی وق. نسبت داده شده است مبدل می گردد
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  : اعتماد مردمسلب 

اين سخنان که فاقد ارزش علمی است سبب سلب اعتماد مردم از «: ترين قسمت نامه آقايان آنجاست که نوشته اندفکاهی 
عين جمله از نامه است لذا توصيه کرده اند که خامنه ای اظهارات غير » ی ميگرددو آيت اهللا خامنه اسران مملکت 

  . علمی مشاور خود را رسما تکذيب کند

دراينجاست که آقايان هم قائل به مشروعيت جمهوری اسالمی وهم رهبری واليت خامنه ای و هم معتقدند که مردم فکاهی 
   .به حکومت مالها اعتماد دارند

. اگر آخوند صديقی اين اظهارات را نميکرد، اعتماد مردم به سران مملکت وخامنه ای دست نخورده باقی می مانديعنی 
  . نفکری هستندشم از کسانی که مدعی روهقضاوتی آنعجب 

ُ انسان با ر فرق    :)رباط(بات          

ُ انسان با ر فرق  بات در اين است که انسان ميفهمد چکار می کند و آثار عمل وفکر و کالمش را می تواند ارزيابی کند          
  . د که به آن دستور داده می شودلی ربات، همانطور عمل می کنو

درايران روشنفکرانی هستند که هرچه ما ميگوييم آنها عمل می کنند «: گفت ١٣٨٢امنيت ملی آمريکا در سال مشاور 
  » انه ميگيرندنش همانند تفنگ هرچه را اشاره کنيم

بين حق و منافع کشور با حکومت وافراد ... محترم امضا کنندگان نامه خطاب به دبيرکل سازمان ملل، ربات نباشيدآقايان 
  . اوت بشويدحکومت و کل رژيم قائل به تف

گروگان آخوند ها است، به گروگان تير ايران . که تيمهای نجات گروگان ها هدفشان حفظ جان گروگان است ايدديده 
  . نياندازيد

  

============ ===========   

  . نوشته ای استجانانه 

در دست بيگانگان همانند موم به هرشکلی که آنان می پيشه  ربات نه تنها اين آقايان به اصطالح روشنفکر شوربختانه 
  . ا هم مغزشويی ميکنند و آنان را هم گمراه ميکنندمی آيند بلکه بسياری ر خواهند در

  .ريشه خراب است زاما کار 

  . است» خرافات«از  خطرناک تر و مضرتر ريشه بسياری از اين آدم های کوکی، بدتر و زشت تر،خرابی 

  . ماست که برماستاز 

  ک-ح

   


