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و به دنبال جنگ هشت ساله ايران و عراق، اکثريت جامعه يهود ايران نيز مانند  ۱۳۵۷-۱۹۷۸ بعد از وقوع انقالب

 ايرانيان دچار ازهم گسيختگی گرديدند و برعکس دوران اجداد ما که امکانات تغيير مکان وجود نداشته. گروهی از ساير 
، کاشی ها (به دالئل خاص نژادی در اندک زمان کوتاهی هر خانوده ای درصدد يافتن النه جديدی در سراسر دنيا برآمد

ه های تبه اميد بهره مند شدن از بهترين اندوخ جمعید و گروهی به اتکاء اعتماد به نفس خو ) !زودتر، شيرازی ها ديرتر
 خود، يعنی همياری جوانان خويش که قبل از انقالب برای تحصيل به خارج از ايران رفته بودند، با بجای گذاردن

ل تحم با  الر)ديليون ب 53(بقولی بيش از و دسترنج قرن ها زحمات اجداد خويش دارائی های قابل توجه خود خاطرات و
 به ممالک و شهرهائی رفتند که فرزندان يا دوستان ايشان قبالً اقامت کرده بودند.  مشقات گوناگون، اکثراً 

به تدريج گروه هائی در اروپا، اسرائيل، کانادا، لوس آنجلس و نيويورک و غيره مستقر و مانند محصلينی که اجباراً از 
شايد  ،متفاوت  یشده باشند، درصدد ساختن زندگی جديدی در محيط ها دبيرستان يا دانشگاه به مدارس ابتدائی برگردانده

 تجربيات والدين زندگی توأم باخالقيت جوانان  و به تنهائی يا بهره برداری از معلومات ،صدها سال از ايران جلوتر بودند
 کامالً متفاوتی را شروع کردند. پر مشقت

نواده ها، اختيار زندگی بسياری از فرزندان، از دست پدر و مادرانی که خا نبودندر اين ميان در اثر پراکندگی و تثبيت 
و جوانان بی شماری  مفقود گرديدند نوجوانانشده بود که با يکدنيا تاسف چند نفر از خارج به گونه ای سامان نگرفته بودند

 که از طريق پاکستان و اطريش و غيره درصدد دريافت ويزا بودند.
با سکوت پدر  وهای اروپای شرقی گرديدند کهمتفاوت گت هبيون پيرو فرهنگ کامالً های متعدد مذ گرفتار تبليغات گروه

ادامه  مسموم ميزبان روبرو گرديدند که  محيط های آميختن با اجدادی خود، به احتمال مادران نگران از دست دادن هويت
. رو آوردند روان در حال حرکت و سرگردان ايرانياندارد! اينان مانند کاسب هائی که مشتريان جديدی يافته باشند به کا

به بازار آشفته آمدند که ابزار دست همه آنها هر  اقليتی به قصد خدمت صادقانه، گروههائی به قصد بازاريابی و يارگيری
 و ندارند.کدام تبليغ و ترويج روشن دينی خودشان بود و هيچکدام هم يکديگر را قبول نداشتند! 

 خدمات بی نظيری انجام دادندان منوچهر قدسيان وردشابا نظارت و هم گامی دائمی   Pehrمانند ربای آنها الحق بعضی از
 جامعه، برشته تحرير درآيد.  که اميدوارم فرصتی دست دهد که برای ثبت در تاريخ

با  و شمند ايشانو بهره برداری از کمک های ارز با ارتباط با سازمان های يهودی جهانی منوچهر قدسيانشادروان 
به بيش از بيست هزار نفر مهاجرين، صميمانه خدمت کرد  صادقانه ، وين، نيويورکبه، کراچی، کويته های متعددفرس

 بدون آن که اينان حتی نام ايشان را بدانند. 
 را ی دارندو م ، خدمات و صدماتی را که اين مذهبيون به جامعه يهودی ايرانی روا داشتندبا بررسی بی طرفانه امروز
فرسايش، آزادی يا م نمود يا و به بينيم آيا تبليغات ايشان برای جامعه آسايش فراه يم مورد قضاوت قرار دهيمنمی توا
محيط و به بينم جوانان اليق ما که در گذشته آبی برای شنا نديده بودند، به محض ديدن  همبستگی يا دو دستگی اسارت،
می و اقتصادی و اجتماعی رسيدند. گروههائی که به دانشگاه ها رفتند به کجا رسيدند و به چه مقام ها و درجات عل مناسب

که به مکتب های مذهبی (يشيواها) بردند به کجا رسيده اند، در حالی که فلسفه مکتب های دينی، کسب  را گروه هايی
 ه همراه با کسب علوم روز.هدف خرد گرايان، حفظ فرهنگ گذشتدانش از گفته ها و نوشته های، پيشينيان است. 

ضعف نظام آموزشی و بی توجهی به آموزش غافل از اينکه بازده محدود کردن کسب دانش به کتب مفسيرين دينی موجب 
 و فرهنگ روز، سلطه ترويج اعتقادهای ناخوانا با علم و فرهنگ روز را هموار کرده و می کند. 

قضا و قدر و خواست خدا می  فاسير کتب دو هزار ساله مفسرين، منوط بهت آيا آنها که موفقيت را براساسقضاوت با شما، 
يا  و دانش روز، کدام موفق بوده اند؟ آنها که به اتکاء علم و فهم خوددانند، نه از ديد خردمندی، عقل و توانائی های فرد، 

به استناد نوشته های  ا کی می توانآنها که منتظرند که از آسمان ها کسی بيايد و خواسته های ايشان را برآورده کند؟ ت
 اهی داشت تا کی؟ وچشم به آسمان های  عهد عتيق ناآگاه مفسرين

افراطيون و مقايسه آنها با هدف های علمی قصد نگارنده گرياندن قلم و خنداندن دشمنان نيست و گرنه نمونه های عقايد، 
اشک هايمان، موجبات اشک ريختن های  اک کردنجای پشويم تا به  به حکم زمان متحول خردگرايان فراوان است.

 و گرنه با ادامه مسير غلط، هرگز کسی به مقصد نرسيده و نخواهد رسيد. مکرر را پاک کنيم.
موفقيت مهاجرين تحصيل کرده ايرانی در جمع، آنقدر چشم گير بود که نخست وزير کانادا گفته بود کانادا برنده بود چون 

 نصيب کانادا گرديد.  ،رده اليقده ها هزار جوان تحصيل ک
ش افتخار کنند و فرزندان يهمانطور که يکی از موهبات الهی آن است که پدر مادران به وجود فرزندان خو دوستان:

 متقابالً به وجود پدر و مادران. چرا نبايد پيروان اديان همگی به اوامر دينی خود افتخار کنند و سايرين به پيروان آنها؟ 
ی بهره برداری از شهد لذت بخش فرامينی مانند ده فرمان تورات مقدس از زهر کشنده مهمالت غير عقالنی چرا به جا

چون ناخوانا با فرهنگ و علم روز بهره برداری گردد تا خردگرايان را بيزار و واپس گرايان را گرفتار نمايد، چرا؟ 
 خودشان قرار گيرند؟اکثريت بی تفاوت مانده اند، تا اين تحفه ها بزودی سر سفره 

کسانی نيستند که نمی توانند  ۲۱بی سوادان قرن 

بخوانند و بنويسند، بلکه کسانی هستند که نمی توانند 

 . آموخته های کهنه را دور بريزند و دوباره بياموزند

  ادوين تافلر
 



آری پدرمادران مفتخر هر کدام يک نفرند برای خود، ولی قادرند دنيائی باشند برای خانواده و جامعه خويش، همانگونه که 
 ب افتخار يا سر افکندگی و حتک آبروی کل دين گردد. موجگفته ها و نوشته های دينی می تواند 

 م جهان بر هم زنم فاش گر گوي   راز پنهان است اندر زير و بم 
 گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش  ی نشوی نگردی آشنا زين پرده راز تا

بشر از جهالت مطلق دوران جاهليت عصر حجر، به دليل تمام شدن سنگ! خارج  شيفتگان متعصب اديان توجه ندارند
گرديد،  و به عصر ترويج علم رهنمونرج ، از جهالت آن دوران سياه خادانشنشد به دنبال انقالب فکری و تغيير و تعالی 

 چنين تحولی امکان پذير نخواهد شد مگر با طرد گفته ها و نوشته های غير عقالنی منتسب به همه اديان.  امروز نيز
. ديد گروه هائی است که می خواهند ديندارتر باشند افراط گرائی دينیمرامها نيست،  داضتمشکل امروز دنيا مانند گذشته 

 دنيا انعکاس شخصيت و ارزش باورهای ماست واقع بين باشيم. دين و ما از
همانگونه که طی هزاران سال در ايران نداشتيم.  نيستند و افراط و تقليد محتاج تحميق دينی روشن و عاقالنه ما اوامر

يافته های علمی زمان  ، پيروان اديان هر روزيوميهات ربه جای ساعت ها تکرار مکرچنانچه از ابتدا تکليف کرده بودند 
 خود را مطالعه کنند. 

 امروز دنيا به صورتی به مراتب بهتر از امروز بود. 
مطالعه کنند دگرگون قت به د به زبان مادری، و امروز نيز چنانچه پيروان بالغ اديان کتاب های دينی خود را آزادانه

 . خواهند شد
  در حالی که برداشت ها و درک مطالب، همراه با زمان متغيريند. د.چون بشر تغيير پذير نمی تواند تغيير ناپذير بمان

می يابد تا  دست اشتباه کمتربه  کسب تجربه بيشترو با  اشتباه بيشتر، تجربه بيشتر ،پرواز آزاد تعادل بشر، تنها از طريق
اين کسب اطالعات زمان است که معلومات می دهد، تقسيم تجربيات موجب تکميل معلومات گردد. نه تکرار مکررات، با 

زمان، و آنجاست که  رروچون جسم انسان در رحم مادر متولد می گردد، عقل انسان در م .معلومات عقل، عقل موفقيت
مطالب را با استدالل می پذيرد، نه به استناد گفته ها و نوشته های واهی، فرق است ميان اقتدار و اطاعت کورکورانه. 

 يارند که از دين همانقدر می دانند که سود می برند و در تلمود گفته شده: کيست خردمند؟  کسی که از همگان بياموزد.بس
. دالئل را به سنجيم بعد بپذيريم پنجاه درصد موفقيت هر جامعه ای پی بردن به نقاط ضعف خود و رفع کمبودهاست

آرامش  -ائيت شالما اعمال به اصطالح مذهبيون موجب بعه کنيد، آيدوستان: بدون توجه به اين نوشته در خلوت خود مطال
خانواده ها و تسهيل موهبت ازدواج جوانان، يعنی اين مهمترين مسئله روز جامعه گرديده يا ذلت دوگانگی و سرگشتگی؟ 

به قول غافل از اين که  و تندروی می کند، حتی سرگشتگی بعضی از ربانيم که يکی به طرف چپ افراطی می رود
 سعدی:

  بسی نام نيکوی پنجاه سال              که يک کار زشتش کند پايمال
ديگرانی که از طرف خردگرايان نگرانی ندارند به طرف راست افراطی، و هر دو طرف به اتفاق مردم، سرگردان و 

ان است که دين را نمايندگی پيروان اديو وسعت فکر و معلومات  اعمال که اين خوشه چينان سرگرم خوشه چينی، غافل از
خدا را وسيله ای برای برآوردن اميال خود  بازده . آرینتيجه نشاندن دين به جای عقل، ناامنی امروز دنياستمی کند و 

 نمايندگی خدا دادن، بوسيدن چندش آور دست مالست که حافظ می گويد:  قرار دادن و برای کسب قدرت به خود
 شنيدن نکه پند بی عمالن واجب است  ين مجلس عنان به ميکده خواهم تافت ز

 که دست زهد فروشان خطاست بوسيدن وس جز لب معشوق و جام می حافظ مب
آيا تحمل قرن ها مشقات تبعيض و دوگانگی به پيروان اديان القاء نمی کند نقاط ضعف ارثی خود را هم گام با زمان 

 اراست؟آيا ملت يهود ظرفيت آزمون بيشتر را دبرطرف کنند؟ 
پارلمان که  -خود با تصويب کنست آيا دولت اسرائيل که در اولين قدم تاسيس مجدد خويش، برخالف دستور صريح دينی

 عدام را ممنوع کرد، دهن کجی به قانون دين بود، يا هم گامی با تمدن روز؟ ا مذهبيون نيز در آن شرکت داشتند
اری از اسب و االغ و گاری به فتح کرات آسمانی و از خبر رسانی از آيا علم و تمدنی که برای حمل و نقل از بهره برد

رسيده و رو به پيشرفت دارد، در پشت ديوار  EMطريق شاخ گاو و کبوتر و بوق و سيم و دود به دوران اينترنت
  يا همه بی خبران را زير پا خواهد گذاشت. تعصبات دينی متوقف خواهد شد؟

 و گوگل مطلع تر از هر عالم دينی جوابگوی سئواالت پيروان اديان است يروان اديان استآری دنيا محتاج انقالب فکری پ
 و کارگذار چنين انقالبی نيز اينترنت است. 

انحصار قدرت را از دست موسسات مذهبی و سياسی، آنها که عبادتگاهها، راديو تلويزيون ها و مطبوعات را در  اينترنت
همه روزنامه  بتدريج غ از سانسور و ترس، امروز جهان را لحظه ای در می نوردد، وفار انحصار داشتند خارج کرده و

 نيز تسليم وب سايت اينترنت می گردند.  نيوزويک، کيهان، ها و مجالت چند قرنی مانند مجله معتبر ريدرزدايجست
روزنامه های جامعه بيش از تيراژ همه مجالت و  BABANOURI.comبرای مثال می بينيم وب سايت گمنامی مانند 

 خواننده دارد. 
خوشبختانه علم برای بشر امروز وسايلی بوجود آورده که بتواند حرف خود را به گوش دنيا برساند، قدم بعدی اجرای بهتر 

 گفته های عقالنی، و دوری از عقايد ناخوانا با شعور جوامع خواهد بود.
اوامر عقالنی فنا ناپذير تورات مقدس،  بهترنيز قادريم با انجام  ما آری کمال هر چيزی به معنی بهتر انجام دادن آنست

هيچ کس قادر نيست به گذشته برگردد ولی همه قادرند از هم اکنون شروع کنند و هر باوری  بقای دين خود را تامين کنيم،
، دسته بندی ترويج دين بر پايه چنانچه تا آنجا قابل قبول است که قاتق نان باشد نه قاتل جان، موجب اتحاد گردد، نه دوئيت،

 منتهی:  نفس دين مقصر نيست نفرت از يکديگر قرار گيرد نبود آن به مراتب بهتر از بودن است، در نتيجه،



 گر ظرف تو کم گيرد گناهی نيست دريا را   به قدر خويش گيرد هر کس از فيض ازل بهره 
 برای عمل، انديشه را دامن بزنند تا بزرگی تفکر را تجربه کنند.عظمت مبارزه  در راه می گويد: جوامع بايد مارتين بوبر

هم گامی با زمان در حقيقت در مسير تکامل قرار گرفتن است و گرنه مروجين موهومات عمالً دشمنان را مسلح و 
ات مقدس، در داری می پندارند و در حالی که در جائی که ارزش عقالنی اوامر تورندوستان را خلع يد می کنند و آن را دي

 ميان نباشد هرگونه تقليد و ظاهر سازی بی ارزش است. 
و هم گامی با تمدن روز را افتخار می داند،  خردگرا تغيير پذيریآن است که  بزرگترين تفاوت بين خردگرا و واپس گرا

به مکتب های مذهبی  بارز آن اين است که واپس گرا بچه ها را برای در جا زدن نمونهکه  را واپس گرا تغيير ناپذيری
 می سپارد، خردگرا به دانشگاه های روز.

تالش کنيم  به استناد باورهای عقالنی خويش روزی همه ما برای قليلی از آيندگان تنها خاطره ای خواهيم بود،دوستان: 
 که نگويند. از خود به جا گذاريم  عقالنی و منطقی الاقل خاطره ای

 امروز چنان شدی که کس چون تو مباد  ود تو نب نديروز چنان بدی که کس چو
پيری خود را در آئينه نگاه می کند و آه می کشد و می گويد: آئينه هم آئينه های قديم. آری ديندار هم دينداران قديم، هر 

 ،مانند امروز بهترين دينداران بودند، بدون آن که در حد امکانات زمان خود روز بيش از پيش معتقد می شوم اجداد ما
اوضاع روز وضع آينده را پيش بينی و نسل با بررسی  کسی در زندگی آنها فضولی کرده باشد، جامعه موفق آنست که 

 .بتوانند سيل بند بسازند (تبليغات مسموم) از وقوع حتمی سيل آينده را مطلع کند تا قبل
جاندار جنگ دائمی برپاست، يکی از باالخره پدر بزرگی به نوه خود می گويد: فرزندم در درون هر انسانی بين دو 

جانداران، عاقل، آرام، خوشحال، فروتن، اميدوار و راستگوست، ديگری عصبانی، دروغگو، متظاهر و فريبکار است، 
نی که تو به او غذا می دهی، اونی که تو به او نوه گفت بابا بزرگ، بابا بزرگ کدامشون موفقند؟ پدر بزرگ گفت: او

 گی ات را می دهی.ازه دخالت در زنداج
 در رهگذر زمان کمتر از برگيم  ما سال خوردگان سفر کرده 

ه. از دتنها آن نيست که فرزندران را به اصطالح مذهبی می کنند، عمالً در مقابل پدر مادر قرار دا ستان غم انگيزدا
چنانچه حسن  زشمند و محدود است.در ارايشان چقخانواده خود جدا می کنند، بدون آن که توجه داشته باشند. با هم بودن 

نيتی در ميان باشد، به دور از هر روش خاصی می توان مراوده و محبت افراد خانواده را نامحدود و هر کدام را به خود 
 متکی کرد نه به دعا و ثنا، چون اطمينان به خود دو سوم موفقيت است.

را با  ماذهن فرزندان  مفرصت ندهي با الگوی خردگرائی م ورا فراهم نکني تذب تعصبادوستان: آمادگی ذهنی، و زمينه ج 
و  می خواهيمفرزندان خود را پرندگی بياموزيم آنگونه که  .مهمالتی به نام دين آلوده کنند، دين ما شايسته مهمالت نيست

ه ميان آيد عقل می آنجا که پای تعصب ب و هيچ فرزندی هم مستثنی نيست. ،گرنه پروازشان خواهند داد آنگونه که بخواهند
  گريزد.

  بيدار باشيم تا آسوده بخوابيم در حالی که: از کجا آمده ايم کافی نيست به کجا می رويم حياتی است. 
 گر نظر پاک کنی کعبه و بت خانه يکی است   اين همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است 

 نه يکی است چون نکو مينگرم حاصل افسا  هر کسی قصه شوقش به زبانی خواند 
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