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کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش تازه درباره حادثه میرزاولنگ اعالم کرد که مدرکی برای اثبات سر بریده شدن غیرنظامیان و خشونت جنسی علیه زنان وجود ندارد .به گزارش تسنیم ،دفتر

سازمان ملل با انتشار گزارش حادثه
میرزاولنگ؛
خشونت جنسی ،ربودن دختران و

سياسي

نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) یافتههای ابتدایی خود را در مورد کمیته حقیقتیاب حقوق بشر در حمله  3تا  5آگوست در روستای میرزاولنگ شهرستان صیاد در والیت سرپل منتشر کرد.

یوناما در این گزارش اعالم کرد که دستکم  36نفر در جریان حمله به میرزاولنگ کشت ه شدهاند .تاداماچی یاماماتو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل گزارش داده که نیروهای محلی حامی دولت در

سربریده شدن غیرنظامیان را تکذیب کرد

حالی کشته شدند که منطقه جنگی را ترک کرده بودند و دیگر درگیریای وجود نداشته است .در گزارش یوناما آمده است که مدرکی درباره بریده شدن سر غیرنظامیان وجود ندارد .همچنین شاهدان

عینی و مقامات افغان در گفتوگو با کمیته حقیقتیاب اظهارات مبنی بر ربوده شدن زنان و خشونتهای جنسی را تایید نکردند.

یادداشت

با حکم حسن روحانی؛

واعظی به عنوان رئیس دفتر و نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور شدند

رئیسجمهور در احکامــی جداگانه محمود
واعظی را بــه عنوان رئیس دفتر رئیسجمهور
و سرپرست نهاد ریاســتجمهوری و محمد
نهاوندیان را به ســمت معاونــت اقتصادی
منصوب کرد.
بــه گــزارش انتخــاب ،متن حکم حجتاالســام
والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمود واعظی جزء
با توجه بــه ضرورت هماهنگیهای ســتادی در دفتر
رئیسجمهــور و اولویتهــای دولت تدبیــر و امید ،و با
عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این
حکم به سمت رئیس دفتر رئیسجمهور و سرپرست نهاد
ریاستجمهوری منصوب میشوید.
امید اســت با عنایت الهی و همکاری اعضای محترم
دولت و مســئوالن اجرایی ،در خدمت به نظام اســامی

ایران؛ موضوع گفتوگوی
نتانیاهو با پوتین

دفتر نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی اعالم کرد
که نتانیاهو در ســفرش به روســیه قصد دارد درباره
نگرانیهایش درباره ایران با پوتین گفتوگو کند.
بــه گــزارش ایســنا ،بنیامیــن نتانیاهو نخســتوزیر رژیم
صهیونیستی قرار اســت روز چهارشنبه هفته جاری به روسیه
ســفر و در شهر سوشی با والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه
دیدار کند .بنا بر اعالم دفتر نخســتوزیری رژیم صهیونیستی،
وی در این دیدار قرار اســت درباره ایران و نگرانیهایش نسبت
بــه آن چه نفــوذ جمهوریاســامی در منطقه عنوان شــده،
گفتوگو کند.
این چهارمین باری اســت که نتانیاهو در  16ماه گذشته به
روسیه سفر میکند.
وی پیش از این در ماه مارس در دیدارش با پوتین در مسکو
با ادعای حضور نظامی ایران در سوریه ،نسبت به حضور دائمی
ایران در مرزهای اراضی اشــغالی فلســطین ابراز نگرانی کرده
بود.
به گزارش ایسنا ،ایران همواره با رد این ادعاها تاکید میکند
که حضور این کشــور در سوریه تنها به صورت مستشاری و بنا
به درخواست دولت مشروع سوریه است.

پیام تبریک دبیر کل اوپک
به بیژن زنگنه
دبیــرکل اوپک طی
نامــهای ،انتخاب دوباره
زنگنه به عنــوان وزیر
نفت جمهوری اســامی
ایران را تبریک گفت.
به گــزارش ایســنا ،متن
کامل پیــام تبریک محمد
سانوســی بارکینــدو بــه
بیژن زنگنه بــرای انتخاب
دوباره بــه عنوان وزیر نفت
جمهوری اسالمی ایران ،به شرح ذیل است:
"عالیجناب،
با کمال مسرت از انتصاب شایسته مجدد حضرتعالی به عنوان
وزیر نفت از سوی عالیجناب حسن روحانی رئیسجمهور مطلع
شدم .جناب وزیر ،احتراما ،بدین وسیله از طرف تمامی کارکنان
ســازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) برای جنابعالی در
این جایگاه طی ســالهای پیــشرو آرزوی موفقیت می نمایم.
بدون شــک ،روابط سازنده بین جمهوری اسالمی ایران و اوپک
در دوران مســئولیت شما با شکوفایی مستمر همراه خواهد بود.
همچنین مایلم با استفاده از این فرصت از حمایتهای شخصی
جنابعالی از زمان انتصاب بنده به عنوان دبیرکل تشکر نمایم.
در حال حاضر ،جنابعالی با ســابقهترین و با تجربهترین وزیر
در اوپک هســتید .انتصاب مجدد شــما ،رای به تداوم ،ثبات و
همکاری ســازنده بیشــتر میان اوپک و غیر اوپک است .خوش
وقتم که اوپک کماکان از ذخیره دانش گســترده و چشمه غنی
حکمت جنابعالی در چند سال آینده بهرهمند خواهد شد.
عالیجناب ،لطفــا پذیرای باالترین احترامــات فائقه اینجانب
باشید".

نوبخت مجددا رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور شد
رئیسجمهــور در حکمــی
محمدباقر نوبخت را به عنوان
معــاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور
منصوب کرد.
به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم
حســن روحانــی رئیسجمهور به
استناد اصل یکصد و بیست و ششم
قانون اساســی و در حکمی محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون
رئیسجمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور منصوب
کرد.
متن حکم حجتاالسالم حسن روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به
مراتــب تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان
معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور
منصوب میشوید.
توفیق شما را در خدمت به نظام اسالمی و ملت شریف ایران با
رعایت اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت
تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم.
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و ملت شــریف ایران بــا رعایت اصــول قانونمداری،
اعتدالگرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق
باشید.
رئیسجمهور در حکمی دیگر نیز دکتر محمد نهاوندیان
را بــه عنوان معاون اقتصادی رئیسجمهور منصوب کرد.
متن حکم حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان
به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و
نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این
حکم به عنوان معاون اقتصــادی رئیسجمهور منصوب
میشوید .توفیق شما را در خدمت به نظام اسالمی و ملت
شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی و
منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت
مینمایم.

قاسم سلیمانی در اجالس روز جهانی مسجد:

برای حفظ انقالب باید باحجاب و بیحجاب را جذب کنیم

ســردار سرلشــکر قاسم ســلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران طی
سخنانی در پانزدهمین اجالس روز جهانی
مســجد در تهران ،با اشــاره به ماجرای
شهادت شهید محسن حججی به دست
تروریستهای داعش ،این شهید بزرگوار
را نتیجه و تربیت شده مسجد دانست و
اظهار داشت :همه دعوای ما با عالم غرب و
در عالم اسالم ،بر سر مسجد است ،بر سر
مسجد االقصی و مسجد الحرام.
وی افزود :مســجد ،حیات دینی و سیاســی
و اجتماعی عالم اســامی اســت .ســلیمانی
خاطرنشــان کرد :ما در عالم اسالمی با  3نوع
مســجد و ثمرههای آن روبه رو هستیم که این
مساجد در کشور ما هم وجود دارند.
فرمانده نیروی قدس اضافه کرد :یکی از آنها،
مسجدی است که آگاه سازی و تربیت میکند
و در بعد فرهنگی و دینی از اسالم دفاع میکند
و در حال مقابله با تهاجم فرهنگی اســت که
وسیعتر و ناپیداتر از گذشته شده است.
وی تصریح کرد :این مســجد تربیت مدافع
فرهنگی و هم ایثار و فداکاری برای دفاع مظلوم
را هم انجام میدهد .این کار در دولت و پارلمان
و وزارتخانهها عملی نیست و در مساجد صورت
میگیرد.
ســلیمانی افزود :یک مســجد دیگــر ،بذر
بیتفاوتی و بیانگیزگــی را در جامعه میکارد
که در کشــور و شهر تهران هم وجود دارد .این
مســاجد هم در میان شــیعیان است هم اهل
سنت.
فرمانــده نیروی قدس گفت :مســجد دیگر،
وظیفهاش انفجار ماشــین اســام است و آن
مسجدی است که ائمه تکفیری بر آن سوارند و
ثمرهاش داعش و جبهه النصره است.
وی اظهــار داشــت :مــا امروز بــا دو خطر
مواجهیم .یک خطر داخلــی که فتنه مذهبی
اســت و دیگری خطر خارجی که تهاجم علیه
جهان اسالم است.
سلیمانی تصریح کرد :در اردن و مصر مساجد
زیادی وجود دارد اما بیخبر و بیتفاوت نسبت

به اقدامات رژیم صهیونیســتی هســتند .این
االزهری کــه االن وجود دارد ،االزهر حکومتی
اســت و ای کاش نبود تا که ببینیم نسبت به
جنایات غزه بیتفاوت باشد.
فرمانــده نیروی قدس ســپاه گفت :خدمات
امــام(ره) در جهان اســام قابل مقایســه با
هیچکدام از مراجع و مراکز نیست و امروز مقام
معظم رهبری با تمام توان از آن دفاع میکند.
وی افزود :چه کسی امروز مسئول رشد الحاد
و الابالیگری در کشــور اســت؟ آیا همه ما به
وظایف خود عمل کردهایم؟
سردار سلیمانی خاطرنشان کرد :وقتی من را
مســئول حفظ یک پل میگذارند ،باید بدانیم
فقط نباید پل خــود را حفظ کنیم بلکه حفظ
این پل یک محیطی دارد اگر این محیط سقوط
کرد ،پل هم سقوط کرده است.
فرمانده نیروی قدس سپاه افزود :مسجد مثل
یک قرارگاه است و تاثیر آن بر کل جامعه است
نه فقط محیط خود آن مسجد .اگر مقیاس ما
فقط محیط خود مسجد باشد ،باختهایم.
وی اضافه کرد :کسی که نتواند سربازانش را
حفظ کند ،خطش سقوط کرده و اگر جوانانی
از مسجد رفتند ،خط آن امام جماعت شکسته
و سقوط کرده است.
ســردار ســلیمانی گفت :وقتی یــک برادر
چندشغله و خسته را امام جماعت یک مسجد
کنیم ،این فرد چطور میخواهد محیط مسجد
را حفظ کند؟
فرمانده نیروی قدس ســپاه ادامــه داد :اگر
بخواهیــم دائم از القاب بیحجاب و باحجاب یا
اصالحطلب و اصولگرا استفاده کنیم ،پس چه
کسی میماند؟ اینها همه مردم ما هستند .آیا
همه بچههای شما متدیناند؟ آیا همه مثل هم
هستند؟ نه .اما پدر ،همه اینها را جذب میکند
و جامعه هم خانواده شماست.
وی تصریــح کرد :اینکه بگوییم من هســتم
و بچههای حزباللهی خودم ،اینکه نمیشــود
حفظ انقالب .امام جماعت باید بتواند با حجاب
و بیحجاب را با هم جذب کند.
سردار ســلیمانی خاطرنشــان کرد :انقالب
بستگی به مساجد دارد البته تعداد مساجد هم
مهم است .برای مثال وقتی با هواپیما از باالی
دمشــق میرویم و منارههــا را میبینیم و بعد
از باالی تهــران چیز دیگری میبینیم حالمان
عوض میشود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به
موضوع شــهادت شــهید حججی اشاره کرد و
اظهار داشــت :ما خیلی شهید داریم که برخی

هم ذبح شدهاند اما خداوند گاهی برای عظمت
دادن به یک موضوعی ،یک حادثه میآفریند و
این شهید حججی ،برای عظمت دادن به همه
عظمتهای مدافعان حرم بود.
ســلیمانی گفت :ما وقتی وارد عراق شدیم،
بین منافع خودمان و عراق تفاوتی قائل نشدیم
و دنبال چاه نفت و تصرف شهری مثل موصل
و کرکــوک نبودیم .دنبال مطالبات ارزی نبوده
و نیستیم.
وی افــزود :مــا بهخاطــر منافع شــیعی به
فلسطین کمک نمیکنیم بلکه اصال اگر کسی
اظهار شــیعی کند ،بــا او کار نمیکنیم چون
 ٩٩.٩٩درصد فلســطین اهل تسنن هستند و
ما از آنها دفاع میکنیم.
فرمانده نیروی قدس ســپاه ادامه داد :قدرت
داعش از قدرت اسماعیلیون و مغول که کشور
مــا را تاراج کــرد خیلی بزرگتر بــود .اینها
گروهی هستند که روزی صد انتحاری به میدان
میفرستند.
سلیمانی تاکید کرد :ایران هیچوقت بحرانساز
و پرورشدهنده تکفیر نیست چون اصالت دارد
و امروز منشا ثبات شده است.
وی خاطرنشــان کــرد :جیشاالســام،
جیشالحر و گروههای دیگر را ســعودی علیه
ما ســاخت ،اما ایران منشا ثبات سوریه شد .ما
با مذهب جلوی جنگ مذهبی آنها را گرفتیم
نه با قدرت نظامی .امروز جمهوری اسالمی در
منطقه از یک قــدرت فائقه حقیقی و غیرقابل
خدشه بهرهمند است.
فرمانــده نیروی قدس ســپاه گفــت :وقتی
نظامی میتواند مســائل قومی و زبانی را حل
کند ،این باعث ثبات است و اساس دستیابی
به این فضا ،رهبری بود .سردار سلیمانی اظهار
داشت :دوستانی در سطوح عالی داخل و خارج
کشــور بودند که میگفتند وارد سوریه و عراق
نشــوید و محترمانه از انقالب دفاع کنید .یک
نفر گفت یعنی ما برویم از دیکتاتور دفاع کنیم
که رهبری فرمودند وقتی به کشــورهایی که با
آنها ارتباط داریم نــگاه میکنیم فرقی ندارد
چه کســی دیکتاتور است و چه کسی نیست؟
ما مصالح را نگاه میکنیم .وی گفت :رهبری در
دو بعد حکمت و جسارت ،این انقالب و دفاع از
آن را هدایت کردند .فرمانده نیروی قدس سپاه،
آقای هاشمی حرف درستی درباره آمریکاییها
زد که گفت عقل گنجشک را در کله دایناسور
گذاشتهاند .سردار سلیمانی اظهار داشت :امروز
اگــر میگوییم خدایا از عمر مــا کم و به عمر
رهبری بیافزا ،این یک ضرورت است.

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق:

همهپرسی ارتباطی به کردهای ترکیه و ایران ندارد
رئیس اقلیم کردستان عراق در گفتوگو
با یک روزنامه سعودی گفت که نفوذ ایران
در بغداد بیشتر از هر کشور دیگری است
و ما میخواهیم روابطمان با ایران بر اساس
حسن همجواری و منافع مشترک باشد.
به گزارش ایســنا ،مســعود بارزانی ،رئیس اقلیم
کردستان عراق در گفتوگو با روزنامه عکاظ عربستان
در پاســخ به این ادعا که ایران دولت بغداد را تصرف
و اشغال کرده اســت ،گفت :من نمیگویم که آن را
اشغال کرده اســت اما به صراحت میگویم که نفوذ
ایران در بغداد بیشتر از هر کشور دیگری است.
وی در پاسخ به این ادعا که مناطق مختلف اقلیم با
ایران روابط متفاوتی دارند و ایران در سلیمانیه دخالت
میکند و برخی از مســئوالن بر اســاس روشهای
ایران عمــل میکنند ،درحالیکه موضــع اربیل در
تقابل با ایران واضح است ،این تفاوت به سردرگمی
شما منجر نمیشــود؟ گفت :در ابتدا ما میخواهیم
که روابطمان با ایران بر اســاس حسن همجواری و
منافع مشترک باشد و در امور یکدیگر دخالت نکنیم،
اما تاکید میکنم که نمیتوانیم نصیحتهای کسی
را بپذیریم .درست اســت ،این امکان وجود دارد که
سلیمانیه به دلیل موقعیت جغرافیایی روابطش با ایران
از روابط با اربیل متفاوتتر باشــد ،اما سیاست اقلیم
کردستان بر این اساس است که نمیتواند دخالت و
نصیحتهای ایران را بپذیرد.
بارزانی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار سعودی
که ایران قبل از این اعالم کرد ،چهار پایتخت عربی
را در دست گرفته است ،آیا از تحرکات ایران در عراق
نمیترســید و وجود قاسم سلیمانی در عراق خطری
برای اقلیم ایجــاد نمیکند ،گفت :تصمیم ما واضح
اســت ،ما نمیخواهیم با ایران وارد درگیری شویم

اما اجازه نخواهیم داد که این تحرکات و فعالیتهای
ایرانی وارد اقلیم شود و ما دخالت ایران در اقلیم را به
طور کامــل رد میکنیم و حتی اگر این دخالتها در
پایتختهای عربی ادامهدار باشد ،ما اجازه نخواهیم
داد که اقلیم سقوط کند.
وی در پاسخ به این سوال که سردار قاسم سلیمانی
با شما دیدار داشته اســت؟ گفت :بله ،چندین بار در
اقلیم با من دیدار کرد.
مســعود بارزانی در پاســخ به این سوال که سردار
ســلیمانی در مورد اقلیم کردستان چگونه صحبت
میکرد؟ گفت :در دیدارها دوستانه صحبت میکردیم
و هیچ مشکلی وجود نداشت.
خبرنگار سعودی در ادامه مدعی شد ،همه میدانند
که ســردار ســلیمانی در خاک عراق فعالیت دارد و
تالش میکند تمام منطقه را در دست بگیرد ،به نظر
شــما در جریان حمله داعش و فشار آوردن بر اقلیم،
قاسم سلیمانی نقشی نداشت؟
رئیس اقلیم کردســتان پاســخ داد :هدف از حمله
داعش ســاقط کردن اقلیم کردســتان ،برهم زدن
وضع موجود در آن و در آخر پایان دادن به کار اقلیم
بود و هیچ شــکی وجود ندارد که طرفهایی وجود
داشــت که داعش را به حمله به اقلیم وا میداشتند،
اما خوشبختانه ایستادگی و مقاومت کردیم و داعش و
حامیانش سقوط کردند.
وی درباره نظر ترکیه درباره همهپرسی کردستان
گفــت :به نظر من ترکیه با تجربه  25ســال روابط
اســتراتژیک با ما ،به این نتیجه رســید که روابط با
اقلیم هیچ تهدیدی برای ترکیه ایجاد نمیکند بلکه
پیشرفت اوضاع سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در اقلیم
به نفع ترکیــه خواهد بود و به ثبات اوضاع در ترکیه
کمک میکند و مــا ثابت کردیم که عامل تهدیدی

برای ترکیه و ایران نیســتیم بلکه بر عکس آن ،در
نزدیکی روابط کردها در ترکیه و ایران با دولتهایشان
نقش داشتیم.
بارزانی در پاســخ به این ســوال که همهپرسی بر
اوضاع ترکیه تاثیر خواهد گذاشــت زیرا تعداد کردها
در آن زیاد اســت ،گفت :موضوع همهپرسی مربوط
به کردستان عراق است و به کردهای ترکیه مربوط
نمیشــود و امیدواریم که کردهای ترکیه با تفاهم
با دولتشــان و بر اســاس شــرایط خاصشان به
حقوقشان دست یابند ،اما همهپرسی موضوعی است
که به کردستان عراق مربوط میشود و هیچ ارتباطی
با کردهای ترکیه و ایران ندارد.
وی در پاسخ یه این سوال که اگر بعد از همهپرسی
با حکومت عراق برای تقسیم آبها و دیگر چیزها با
مشکل مواجه شوید چه اقداماتی اتخاذ خواهید کرد؟
گفت :مشــکل بغداد در تقسیم آبها با اقلیم نیست
بلکه با ایران و ترکیه اســت و این دو کشور سدها را
تقسیممیکنند.
بارزانی در پاسخ به این سوال که برخیها میگویند
ایران و ترکیه در اقلیم دخالت دارند ،این مسئله شما
و نسل آینده را نگران نکرده است؟ گفت :اگر حضور
ایران و ترکیه بر اساس منافع و توافقات دو طرفه باشد
هیچ مشکلی وجود ندارد ،اما اگر هدف تحمیل نفوذ
باشد نه این نسل و نه نسلهای آینده قبول نخواهند
کرد.

ناهشیاری ظالم بر زشتی رفتارش
عثمان عثمانی  -فعال سیاسی

قسمت اول
بدون شــک وضعیت زیســت آدمی دردناک بر کره خاکی بســیار دردناک است .تالم
خاطر ما نه به دلیل بیتحملی ما در برابر فجایع طبیعی و رســوم غیرقابلمهار حاکم بر
زمین چنان ســیل و آتشفشان و زلزله و امراض جسمانی چون وبا ،آبله و حصبه -که در
جامعه کشــاورزی هزارههای قبل دالیل اصلی مرگومیر بودند -که به دلیل ناخرسندی
درونی انسانها است.
به جرئت میتوان گفت آفرینش انسان با نقضغرض روبهرو شده است و آرزوی انتحار
کثیری از ما ،پس از توفیق قلیلی در خودکشی نشان از همان دارد .درحالیکه به شهادت
فالســفه همعصر مارکس و قبل از وی ،رفتارهای شــیطانی در تمدنهای پیشازراعی و
مادرســاالری دیده نمیشد و خصلت انسانگرایی نظامهای اجتماعی قبل از پدرساالری
در آثار باخ اوفن آلمانی ،مکتوب و مستند آمده است .واریش فروم بهآنها استناد میکند
و کتیبههای قابل قبولی در دانشگاههای معتبر آمریکا اذعان میکنند که انسانگرایی و
دموکراســی قبل از عصر کشاورزی در مقام مقایسه و برتری با دموکراسیهای پیشرفته
فعلی ،در اولویت قرار داشــته و بســیار به عدالت نزدیکتر بودهاند .البته این نظامها بر
عنصری فراتر از عدالت و برپایه عشــق استوار بودهاند؛ یعنی ،گمشده این شش هزارسال
تاریخ تمدن براســاس پدرســاالری .فروم معتقد اســت در آن دوران از خوی و خصال
شــیطانی خبری نیست .چنانچه پیشتر عرض کردم ،اینجانب کامال برخشونت نافرجام
وغیرقابل قبول شخصیت یا نظامهای ستمپیشه واقفم.
اما وضعیت تراژیکتر از نظر من ،ناخودآگاه بودن ســائقها و نیروهای ایجاد ســتم،
درذهن و عواطف ظالم اســت .در نظام روانکاوی اریش فروم و پردازش فلســفی دکتر
عبدالکریم سروش به این مسئله برخورد میکنیم که ظاهرا حقیقت دارد .بدین شرح که
معدودی از نرونها وچنگیزها و هیتلرها و اســتالینها و صدامهای تاریخ و همه کسانی
که در دوســتی و مودت خیانت میورزند و حتی والدین مســتبد و ویرانگر که متاسفانه
زیاد هم هســتند ،در اثر عدم اشــراف علمی و شناختی ،در ذهن خودآگاه به این اعمال
خونبار و جانکاه دست میزنند ،ولی عموما زمانیکه اشخاصی با شعارهای آرمانگرایانه
درشکل مکاتب مترقی چون مارکسیستی و یا ملی و حتی دینی عمل مینمایند ،الجرم
باید دســتآویزهای مکتبی و اخالقی و دینی و انســانی داشــته باشند تا بتوانند دست
بــه جنایت و خیانت به همکیش یا هموطن و یا دوســتان بزننــد؛ درغیراین صورت بنا
به مطالعات کلینیکی اریش فروم ،بدینترتیب و شــکل ،خــارج ازدایره آگاهی فرد قرار
میگیرد .البته عملکرد این افراد کامال بیمارگونه است ولی مانند اشخاص عادی نسبت
به رفتار خود ناآگاهاند و ازعلت واقعی رفتارهایشان غافل میشوند.
اساس مفهوم پویای ایدئولوژی ،شناخت این حقیقت است که انسان صاحب اشتیاقها
و انفعاالتی است که در ژرفای طبیعت او و در بطن شرایط هستی بشر ریشه دارند .این
نیازهای ذاتی آدمی ،عبارتاند ازنیاز به آزادی و برابری و خوشدلی و عشق که اگر ارضا
نشده بمانند به انفعالت منحرف و غیرعقالنی مبدل میشوند؛ مثال ،کوشش برای تمکین
و سرفرود آوردن و تالش برای کسب قدرت و ویرانگری و جز اینها.
آیا انسان پیروزخواهدشد؟
نیازهایی عاطفی هرانســانی باید تامین شــود و چون تامین نمیشود غلبه فاشیسم و
ســلطهجویی و برتریطلبی حتمی خواهد شــد .هرچند شخص ســتمگر برای تسکین
وجدان خویش ناگزیر به توجیه رفتارش در پیشگاه قضاوت درونی خواهد بود و باز بهقول
فروم اگر نیروهای بشــری در جهت متعالی ســوق نیابد ناگزیر در مسیر تخریب و ستم
حرکت خواهد کرد .این ســائقهای بیمارگونه گاهی در اثر جامعه استبدادزده که قانون
در آنجا حکومت ندارد شکل میگیرند .ولی در دیگرسو ،دین و اخالق به همان شخص یا
افراد که از راه تنویم و خوابکرد جمعی و یا از راه شرطیشــدگی در خردسالی بهوجود
میآیند ،با همدیگرتعارض دارند .در این تعارض اخالقیات پیروز میشود ولی سائق برجا
میماند اما قدرت بروز در هشیاری را از دست میدهد .از آنجا که سائقها با ایدئالگرایی
آگاهانه و آرمانهای فرد (همچون دیــن واخالقیات ملی و مذهبی و عرفهایی که فرد
در گــروه ،برعهده میگیرد) درتعارض قرارمیگیرد ،پس ناگزیر ،سازشــی بین اهریمن
و اهورامــزدا در نهاد جانی و گاهی افراد معمولــی بهوجود میآید .در نتیجه ،همه آحاد
انســانی بر اثر جنایات او دچار عذاب جســمانی و روحی میشوند و در خود فرد انفعال
عاطفی و احساســی و دلسوزی برای تخلف و جنایاتی که دیگران انجام میدهند شکل
میگیرد.
علم بر اشــتباه بودن گناه و جنایات خود ،کمــاکان در روان فرد ،ناخودآگاه میماند.
این شق ســوم داوری درباره حکومتهای آرمانگرا است؛ حکومتهایی چون حکومت
استالینیست روسی و ملیگرایی افراطی هیتلری و یا حکومتهای دینی قرون وسطايی
و یا وهابیت طالبان افغانســتان و تروریســم القاعده؛ که مثال ،درمورد شــوروی عدهای
میگفتند اینان به اصول مارکسیســم خیانتکارند .افراطگرایان در ناسیونالیسم و ملیت
خواهی برای هیتلریســتها و بی بهرگان از دین برای کشیشــان قرون وسطا و وهابیون
سلفی و دیگران ،کاملترین شکل تجلی ایدئولوژی فاسد را بهنمایش میگذارند .به قول
اریش فروم ،فروید با کشــفیات روانکاوی ما را متوجه مســئله ســوم ،دال بر ناهشیاری
گنــاهکار و جانی ،از جنایی و خائنانه بودن رفتارش کرد که شــخص مذکور مادامی که
مستمســک مکتبی و انســانگرا و اخالقی در پیشگاه خودآگاهیش نداشته باشد ،دست
به عمل نخواهد زد وگرنه ناگزیر ،دچار جنون و خروج از تعادل روانی خواهد شد .همه
عرفای دارای تجربه عرفانی و اشراق درونی ،در طول حیات عارفانه خود بر توهم داشتن
انسان و عدم ارتباط وی با واقعیت را یادآور شدهاند که از نظرگاه تعاریف روانپزشکی و
روانشناسی علمی جدید ،پریشی روان و جنون نام میگیرد؛ مثال ،پردازشهای فلسفی
دکتر عبدالکریم سروش و یا عرفای معاصر چون راجنیش اشو آمده است که در صورت
آگاهی بر نادرســتی عمل و فعل و از دیگر سو انجام آن ،صرفا تالش روانی مجرم است.
چرا که این باور که «انگیزههای انســانی بسیار موثر و شرط اصلی وقوع عملاند» چنان
نیرومند است که او را وا میدارد همیشه غیراخالقیترین و غیرعقالنیترین انگیزههایش
را نهتنها از دیگران که از خود نیز بپوشاند و به کسوتی دیگر بیاراید تا چنین انگیزهها و
علل رفتاری وی ،نیک و واال و شریف بنمایند.
در دو هــزار و پانصدســال اخیر همه جریانات دینی و اخالقی توســط انبیا و رهبران
اخالقی و دینی ،ژرفترین تمایالت انســانی را به قالب بیــان درآوردهاند؛ آنان به درون
پوســتهای از عادات جمعی و ویرانگر و ترس ،که مــردم را از تجربههای اصیل معنوی
و دینــی و زندگی محفوظ میدارد نفوذ کردنــد و پیروانی یافتند که از این حالت نیمه
خوابزدگی بیرون آمدند و از پی پیشــوایان روان شدند ،اما پس از مدتی این اندیشهها،
نیروی نخســتین را از دست دادند .به جای تجربه دینی و انسانی شروع به داشتن افکار
خشک صرفا تراویده از مغز ،و از خودبیگانه کردند .در اینجا که فروم به احساس و شهود
مســتقیم دین تحت عنوان تجربه دینی اشــاره مینماید ،به زعم اینجانب فاصله شارع
و عارفی که از تجربه دینی برخوردار اســت و به صرف محفوظات دینی چون فقه ،اکتفا
نمیکند ،با فقیه روشــن میگردد و اگر به اعتقاد «دان کیوپیت» عرفان عموما اعتراضی
به شــکل گرفتن نهادهای پدرساالری و فرهنگ پدرســاالرانه است ،من بر این اعتقادم
که فقها و متشــرعین غالبا در تمام ادیان از بزرگترین نمایندگان فرهنگ پدرساالرانه
و ســتیزندگان با فرهنگ مادر ساالری هستند .نکته اینکه بخشهای عبادی فقه وسیله
بازگشــت به فطرت و سعادتاند و جنبههای اجتماعی آن صرفا قراردادهایی برای ازمنه
و امکنه ویژه هستند که به دلیل فرا روایت قرارگرفتن به تعبیر لیوتار در تضاد با ماهیت
دیــن قرار میگیرند و ناقض آن میگردند .لذا وقتی در خانواده یا ســطوح مملکتی که
قدرت ،مورد اعتراض واقع میشود و در انگیزهها و یا پیشبرندههای رفتاریاش و صحت
آن تردید گردد ،بهخشــم میآیند و بهراستی میرنجند .ایدئولوژی این اشخاص به دلیل
آنکــه عبارات واال بهکار میبردند و جامعه کوچک خانواده یا کشــور را تحت تاثیر قرار
میدهند دروغی میانتهی نیســت .واقعیت این است که او بهراستی آرزومند فضیلت و
نیکی و محبت اســت اما بهجای آنکه این انگیزهها را در عمل بیاورد ،به حرف مبدلشان
میکنــد و چون میپندارد که مثال وقتی از محبت ســخن میگوید حقیقتا بامحبت در
ارتباط است ،خویشتن را میفریبد .
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