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  گفتارپیش

 نسبت به جهان هستی چه آن چیزهایی که دیده می شوند            بزرگترین مشکل انسان ناآگاهی   

ی این عدم نا آگاه   . و می توان لمس نمود و چه آن چیزهایی را که نمی توان دید می باشد               

. باعث خلقت خدا و انواع دین و مذاهب شده که مشکل اساسی و تاریخی بشر بوده اسـت                 

این ادیان و مذاهب باعث شد که انواع خرافات و عقاید بی پایه و ضد و نقیض بـین بـشر                     

هاي گـسترده در بـین جوامـع        رواج یابد و همین تشدد عقاید دلیل عمده دشمنی و جنگ          

، طمع و دنیا پرستی بشر که بر اسـاس قـدرت، ثـروت و               خودخواهی. ها بوده است  انسان

نام پیغمبران، رهبران مذهبی و یا      ه  شهوت شکل می گیرد، برخی از افراد مبتکر و باهوش ب          

روحانیان را براین واداشته است که از این عقاید خرافی و غیرواقعی بنام دین و یا مـذهب                  

ـ       شدت طرفداري نموده و باعث گسترش آن در میان ج         ه  ب نـام  ه  وامع ساده لوح و جاهـل ب

هـا بـه    وقتـی انـسان   . وجود آمدن احتماالت است   ه  نتیجه دیگر عدم آگاهی ب    . امت شوند 

     داد آن رویداد را بـر اسـاس احتمـال بررسـی            خواقعیت رخداد رویدادي آگاهی ندارند، ر  

            یون دعیان خـدا و مـذهب     می کنند که همین احتماالت باز نان و آب گسترده دیگري براي م

ن امـام زاده و آن   قرآن، تعبیر خواب و طلب شفاعت ازای ا ثنا، دعا، استخاره   خواهد بود و ب   

  .داد احتمال مطلوبی را بیشتر کنندخ سعی می کنند که رمرقد مقدس مطهر

بنابراین، دین و مذهب، چون انگلی خطرناك برروي زمین حاصل خیز خرافـات و            

ها دور مغز و افکار جاهالن می پیچد و آن        ه  را ب هاي خود   احتماالت رشد کرده و پیچک    

دین و کلیه تشکیالت در رابطه با آن چیزي نیست جز نتیجـه             . را مسموم و مسخ می نماید     

در طول تاریخ بشر، بیشتر قتل و عام ها،  . هاي گذشته جهل، نا آگاهی، و بی سوادي انسان      

عـث و بـانی مـستقیم آن دیـن     دلیل تشدد عقاید و با   ه  ها ب کشتارها، و شکنجه ها و جنگ     

دین نه تنها جهان را در طول تاریخ به خاك و خون کشیده است، بلکه از نظـر                  . بوده است 

نظام جمهوري  . تمدن، پیشرفت و تکنولوژي بشریت را هزاران سال به تأخیر انداخته است           

بـه  اسالمی ایران، شاهد واقعی، مستند و قابل لمس تاریخی است که این واقعیـت تلـخ را                  
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صورت دو عنصر غیر قابل اجتنـاب بـراي ثـروت،        ه  دین و اهللا را ب    . خوبی نشان داده است   

  هاي روي زمین تحمیل نموده استقدرت و شهوت خود به انسان

جا یک ابر نیروي عظیم الیتناهی که کاینـات را          بایستی توجه داشت که ما در این        

 الیتناهی انرژي، زمان و یا حرکت       نظم داده است رد نمی کنیم و ممکن است که این نیروي           

چه که براي ما مسلم شده است این می باشد که دین و             ولی آن . باشد که البته ما نمی دانیم     

ما نمی دانیم که در گذشته بوده ایم یا خیر          . کلیات آن چیزي جز زایده جهل بشریت نیست       

 اسـت ادعـاي ایـن       چه که مسلم  هیم بود یا نه ولی باز می گویم آن        او یا پس از مرگ خو     

دعیان دروغگو در مورد بهشت و حوریان فراخ چشم چند کیلو متري دروغ و تمـسخري       م

  .بیش نیست

هـیچ نیـروي خرافـی    . مسلم است این نیروي الیتناهی بر اساس علم است و بـس        

ماوراء الطبیعه وجود ندارد و این نیروي الیتناهی یا خدا به هیچ عنوان از قـوانین فیزیکـو                  

 خود عدول نمی کند و کلیه اعمال، حرکات و تشکیالت او بر اساس علم و روابـط     شیمایی

دعیان خدا که بر اساس    کلیه ادعاهاي پوچ م   . موجود بین مواد و عوامل کایناتی خواهد بود       

عجزه، شفاعت، فال و دیگر موارد خرافی است، حبابی بر آب بیش نیستوحی، دعا، م      .  

                  دکتر سین عین                      
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Preface

The observation and vast research about religions in different area of Middle East and 
western countries and connecting the experiences with history of political, economical 
and cultural factors in the world have been the cause of writing this book. The Islamic 
revolution of Iran has taken away the false musk from the face of Islamic religion and 
horrible and ugly face of this evil is shown now. Without any doubt, the origin and 
reasons of rise of the religions are three things; money, power and sexualities. 
During history, each group or tribe has achieved these three most wanted desires by 
different ways. Some use the force and make a war, some with big enterprises and 
some by creating religions. Creating religion is the most powerful and effective way 
to get all three most wanted desires permanently. Indeed, the false and fake prophets 
have been the most smartest and intelligent people during history. These prophets 
have been the most genius people among men in history. During Stone Age and after 
that, they knew how to deceive mostly illiterate and uneducated people and how to 
propagate false ideas among their followers.

During history, there were three groups of peoples: One group is those few 
people who are very wise, knowledgeable and logical. They never get tricked by false 
prophets and they fight with these prophets untie they have been killed or suppressed 
by prophets and their followers. Second group is regular and illiterate people who are 
the majority of the community (95 percent), they have absolute obedience. In fact 
these people who are raw material of religion creation factory of prophets and are so 
illiterate and naif can constitute the main foundation of the religion. All lies, 
superstitious, reveries, false ideas, illiteracy, brutality against imaginary enemy, wars, 
stoning to death, beheading, cutting fingers and hands, raping women of religious 
enemy and… come from and executed by this group which is called “Ommat” in 
Islam and means religious followers. The third group is false prophets, religious 
leaders, mullahs, and preachers who are very intelligent and know how to talk in and 
how to spellbind the regular and unsophisticated people. This is exactly why; most of 
the religions come from ancient period when illiteracy and insipience have been 
normal and widespread. You can not see rise of any new religion these days any more 
because people are educated and sophisticated and never go or deceived by these 
kinds of rubbish ideas.

We do not deny an extremely huge power which is controlling the universe. 
Of course that there is such a power or order. Because natural laws and rules do not 
function in air. Now what is going to be this power, in fact, nobody knows and 
nobody can understand. Anybody who claims that knows the God, he or she is 
absolutely liar indeed. The God my be a kind of energy or time or motion and 
whatever it is nobody knows. These religious defendant, fake prophets and liars have 
made imaginary heaven and hell without any logical prove. Heaven is for the people 
who are good dealers and hell for frightening the sinners. They have books such as 
Quran, bible, torah, Avesta, and… which have been descended from sky by God. 
Earthly books or actions such as epistle, books, pamphlet, rituals, narrations, Hadith( 
are some phrases or stories that said by Mohammad), Rewayat(stories which are 
related to different Imams in Islamic Shia). All these books, and religious stories have 
no foundation and they have claimed hundreds of idea without any scientific proof 
and experimental observation. Holey Quran itself is loaded with wrong scientific 
claims, conflictions, wrong grammatical expressions. Other religions have the same 
story, however, by the time, after many wars and crucifying thousands of good man, 
especially after Middle Ages, Christianity has lost its violence and now involved with 
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love and affections. However, vice versa, Islamic religions especially Shia continues 
to be the most horrible, hateful and cool blooded devilish religion in the world.

What is the truth? The truth is that this world (earth) is one of the small planet 
in Universe. Compare to Universe, Earth is nothing even smaller than a particle. 
However, these foolish religious defendant, thinks that earth is whole universe and as 
a center, sun is revolving around it. They do not know that in the universe there are 
hundreds of thousands galaxies, each galaxy has hundreds of thousands of stars and 
planets and each planets are million times bigger than earth. They do not know that 
some galaxies have many suns and their suns may be million times bigger than our 
sun. What the real universe is and what these religious defendant thinks  is absolutely 
out of imagination. Earth itself consisting of countries such as US, Russia, Iran, 
Europe, Africa and… just is a small particle compare to world. If one day the earth 
explode into pieces, and this be the end of the world, then from Universe point of 
view it is like falling a leaf from a three! That is it! Now is it worthed all these people 
with different ideas fighting and killing each other in a world that is just smaller than 
a particle? Isn’t it funny? 

Thirty five years ago, devil has descended form the sky and established his 
government as Islamic Republic of Iran in the Middle East. Since then, this Islamic 
devil extends his bloody claw all over the Middle East. The bad news is that they kill, 
rape and oppress the people by the name of their God (Allah) because their holy book 
Quran leads them to do so. Whatever happens in Middle East now, is the consequence 
of satanic Islam in Iran.
In Quran, 4: 24(surah Al nisa) Allah says that, in war with heathen (those who are not 
Muslim) all married women who are prisoners of the war can be captured, raped and 
it is religiously legitimate. In surah maidah, 5:51, Quran says that “you believer, do 
not choose Jewish and Christian as friends”. Surah Al omran, 3:85 says that ”And 
whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the 
Hereafter he will be one of the losers” in surah Saff, 61:4, says that Allah loves people 
who kill another people for his way” Indeed, Allah loves those who kill in his cause in 
a row as though they are a [single] structure joined firmly. As you see holy book 
Quran encourage its followers to kill whoever is against Islam. Man can not find love, 
kindness, science, art, music, beauty and humanity in Islam. They have to look for 
love, affection, kindness and brotherhood somewhere else in the world but not in 
Islam or any other related religions.

This book (Dictatorship of God in Iran) clearly reveals the horrible nature of 
Islamic government of Iran and what it has done to Middle East and rest of the world. 
Without any exaggeration, this book shows that most of the agony, war and hateful 
attitude which existed in Middle East in fact originated from self-made Islamic 
religion. It is very important that young generation in Iran and whole the world to 
understand all events that is happening in Iran, and how Iran regime is going to push 
the world to a bloody ideological war between different religions. Iran government 
spends billions of dollars to spread Islamic Shia ideas between undeveloped and 
developing countries. Assume that how big danger is this satanic ideology of Iran. 
This book is a red light alert to whole the world to stop this devilish snake before 
swallowing the entire world.                                                                     

                                                                                                                        Sin Eighn
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1

  فصل اول

  واقعیت دین

  

  

  مقدمه- 1-1

 در یک فضاي کامالً خالی      تفکّرها تحقیق و    مطالبی که در این کتاب آمده است نتیجه سال        

 بوده اسـت  ي رایج   هامکتبانواع  ها، عقاید و    لوژيو بی طرفی نسبت به ایدئو     ب  از تعص .

ـ          دلیل عادت، بی تجربگ   ه  ب  برخـی از    ته هـا بـراي    ی، و ناآگاهی ممکن است کـه ایـن نوش

ب خاص مذهبی خود را دارند هایی که تعص  خصوص آن ه  اي دینی ب  هقین و پژوهشگر  محقّ

با تجربـه تـاریخی کـه دارد هـر گونـه            ،ولی نویسنده . بسیار گران و گستاخانه به نظر آید      

 همیـشه   داند که تا دنیا بوده و هست،      واکنشی را هرچه هم که منفی باشد ارج می نهد ومی          

ها، اختراعات، نظریـه     در مقابل نو آوري    ههمیشه قشري ازجامع  . اهد بود  و خو  همین بوده 

ه را نداشتند ب  هیچ گاه مردم انتظار آن    هاي تازه، بازگشایی حقایق و ابراز واقعیت هایی که          

 گوینده حق را یـا خمـوش کـرده    شدت مخالفت ورزیده و با چوب تکفیر، تحریم و ارتداد  

الکت رسانده اند او را به ه جامعه رانده اند و یا      یا از  اند،
1

 ، توسـعه ،گذشـت زمـان  با ولی . 

آگاهی و دانش فرهنگی اجتماعی، تمام سوء تفاهم ها از بین می رود و قضاوت تـاریخ در     

  . دمورد گویندگان حقیقت مثبت و تحسین آمیز خواهد بو

در این کتاب، ما نیروي مطلق موجود در این عالم هستی و نیستی را رد نمی کنـیم                    

 نـسبی  يعتقد به خوبی هاي نسبی انسانی و مطلق خدایی هستیم و زشتی ها     چنین م و  هم  

 گذشـتگی، مهربـانی،     عتقد بـه جـوانمردي، از خـود       م. یید نمی کنیم  را رد کرده و تأ    انسانی  

خردانـه نیاکانمـان را     بت میراث غلط، نامعقول و نا     ا به شد  ام. بخشش، زیبایی و هنر هستیم    
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جاي مانـده اسـت     به  مخرب  وصورت لکه هاي سیاه ننگ آور     به  اریخ  که در تمام طول ت    

و مردود می شماریم و با تجزیه و تحلیل و دعوت مردم به خردگرایی، عوامل آن را رسـوا    

قدرت سال و تنومند خرافات، توهمات، دروغ و نیرنگ را با پنجه هاي             ریشه درخت کهن  

، زیبـا و     کـشور کـورش کبیـر      ، عزیز رانای. شکانیم بیرون کشیده و می خ      دانش و خرد   مند

نمردانـه  صورتی نا جواه  با تاریخی پرنور،  همیشه کالبدش ب  ،قدرت مند ، باثروت و    باشکوه

مـدعیان دینـی،     سال است که با نیزه هاي زهرآگین خرافات،          1400از هر نظر براي مدت      

ی، حـدیث و    زادگان وارداتی، سید و سادات تحمیلی، اصول و فـروع تـصنع           امامان و امام  

طور مداوم زخمی شده و تاریخ شاهد جویبارهاي خون جـاري   ه   ب روایت دروغ بی ارزش   

دانـشمند و   ،یـور هاي ایرانیـان غ   ی، تقال و جانفشانی   مردانگ. شده از کالبد ایران عزیزاست    

شاپور ذواالکتاف  چون انیخردمند
2

، مازیار 
3

، مـرداویج  
4

، یعقـوب لیـث    
5

ـ   سـعدي  ام، خی ،  ،

حالجفردوسی، حافظ،   
6

، عبید زاکانی  
7

، میرزاده عشقی  
8

، خیام، ایرج میـرزا 
9

، رضـا شـاه و   

 از این تاریکی جهل و وحشت دینی بیرون آید که            ایران عزیز  می رفت تا   رضا شاه    محمد

ـ ط دسیسه هاي انگلیس و آمریکـا        توسسیطره نا میمون و زشت اعراب       بدبختانه دوباره    ه ب

 هـاي خبیـث    و این انگـل    یران عزیز مستولی شد    ا  بر 1357در انقالب   نام دین و خرافات     

  بـه ایـران،     حملـه  بـار عامـل   ایـن . رنجور ولی استوار ایران را اشغال نمودند      دوباره کالبد   

و خیانـت   ت، فریـب خـوردگی روشـنفکران،         بلکه حماقت ملّ   ند و یا اعراب نبود    گانبیگان

ایـن بـالي بـه    ود کـه  بها و حزب توده مانند مجاهدین خلق، کمونیستبرخی از گروه ها   

ت ایران و براي ملّدر این کتاب سعی شده است که     . ندصطالح آسمانی را بر ما تحمیل کرد      ا

 و اثرات تاریخی و جنبه هاي فلسفی و         طور کلی بازگو  ه  ر مورد ادیان ب   جهان حقایقی را د   

اي حقیقـت  در راسـت ات غلط و نا موزن عـوام      تفکّر و    روشن نماییم   را وجودي دین و دنیا   

 دین و دنیا چه رابطه اي       ،چه هستند  ابزار دین    ما که هستیم،  ،دین چیست . جهت داده شود  

و واقعیـت   اسـالم    هستی چیست، نیستی درکجاسـت،        کیست، مؤمندارند، عبادت چیست،  

  .ه و تحلیل شده اندیمواردي هستند که در این کتاب تجز همه چیست،قرآن
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  حقیقت تلخ-1-2

 چند هزارساله بـشر اتفـاق       الت و تغییراتی که در تاریخ     کلیه تحو  و   تمام رویدادهاي امروز  

طور عمـوم در  ه  و چالش بشریت ب   تقالّ وضوح و روشنی نشان می دهد که تمامی       ه  افتاده ب 

    ایـن رونـد هـم اکنـون        . ده است یزي می ش  کسب ثروت، قدرت و شهوت برنامه ر      راستاي  

اثرات و شدت آن در دوره هاي مختلـف         جود دارد و در آینده نیز چنین خواهد بود ولی           و

 یعنـی  در ایـن راسـتا  . و باورها متفاوت بوده استها، ارزشدلیل فرهنگ ه  بحیات انسان   

انواع مکتب ها، آئین ها، مذاهب و ادیـان   هاانسانقدرت، ثروت و ارضاي شهوانی،    کسب  

سه مـورد ذکـر   در حقیقت عمده ترین دغدغه و نگرانی انسان همین . وجود آورده انده  را ب 

دلیـل توانـایی    ه  هاي بسیار معدودي ب    انسان ،گرچه در طول تاریخ بشریت    . شده می باشد  

خود گذشتگی که داشته اند توانسته اند بر نفس و خواسته هاي خود غلبه کـرده   ازو  فکري  

قـدر کـم    دنیوي چشم پوشی نمایند ولی تعداد ایـن افـراد آن   قدرت مند و از این سه ابزار      

 کلیـه تغییـر و   ،فـی از طر. هـا نمـی گـذارد    ی فکري انـسان   ري برروي روند کلّ   است که اث  

و فرهنگی همـه بـستگی بـه        هبی   نظر اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، مذ      از تحوالت تاریخی 

گرچه اثـرات فکـري ایـن افـراد         .  تعدادي معدود  تفکّر عموم در کل داشته است و نه         تفکّر

ز اهمیت است ولی در مورد      ر حائ  گرفت و بسیا   معدود را در سیطره علمی نمی توان نادیده       

زبان دیگر  ه  ب. بسیار برجسته تر بوده است    اثر افکار کلی     متاسفانه   ،رفتار و فرهنگ انسانی   

 را از نظر اجتماعی،     انسان ها سه مورد ثروت، قدرت و شهوت بیشتر توانسته است زندگی           

 و  ، جوانمردي ر دهد تا زهد   اقتصادي، فرهنگی، مذهبی، دینی و سیاسی دستخوش تغییر قرا        

یـا پرسـت همیـشه      ي شرور، ظالم، زشت و دن     انسان ها اثر  در واقع   .  پارسا يانسان ها کرم  

راستی که قدرت اهریمن در این جهـان خـاکی   ه ب.  پیروزي از آنان بوده است     دامو م بیشتر  

 بـراي همـین   . ان داشته اسـت    رجح انسان ها دست  ه   خداي ساخته شده ب    همیشه بر قدرت  

ـ       انسان ها داوم بین   مطوره  ، ب ظورمن ه قـدرت، ثـروت و شـهوت         براي کسب این سـه مقول

 انواع ابزارهاي مختلف چه سخت افـزاري از قبیـل جنـگ و              بنابراین به . رقابت بوده است  
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ولوژي هـاي مختلـف هماننـد دیـن و مـذهب            ئخونریزي و چه نرم افزاري مانند ایجاد اید       

بـا در نظـر     . جهـانخوارخود را ارضـاء نماینـد        و شیناین نفس آت   تا بتوانند    گسترش یافته 

: تقـسیم نمـود    می توان به سـه دسـته          را در طول تاریخ    انسان ها چه گفته شد،    گرفتن آن 

ي نـا  انـسان هـا  د آنها محدود بوده و دسته دوم  که تعدا است  ي اهریمن   انسان ها دسته اول   

 و ا شـامل مـی شـوند    عمده جمعیت بـشریت ر  بخش اصلی و کهآگاه  و ساده لوح هستند  

دودي را شامل مـی      تعداد مع   که باز  ي وارسته و جوانمرد می باشند     انسان ها دسته سوم که    

بلیغـات دسـته    ست که زرق و برق دنیوي کـه ابـزار ت           حال مشکل اساسی این بوده ا      .شوند

سمت اهریمنان سـوق    ه  ي ساده لوح و نا آگاه بی طرف را ب         انسان ها اهریمنان بوده همیشه    

تی بـراي   ي پارسا و وارسته چندان  جذابی      انسان ها ست زیرا پارسایی و ساده زیستی       داده ا 

      گـروه اول را     . نداشته و در واقـع اثـر دافعـه هـم داشـته اسـت               این گروه عظیم ساده لوح    

ن تا آخر ایو مردان می نامیم  گویان، گروه دوم را ساده لوحان و گروه سوم را جوان          دروغ

     بـه همـین دلیـل و شـواهد تـاریخی مـشخص             .  استفاده می شود   تاکتاب از این اصطالح   

مردان بـوده انـد کـه       می شود که همیشه گروه هاي دوم و سوم یعنی ساده لوحان و جوان             

ا به انواع دسیسه هـاي مختلـف   ه پرداخته اند و یا به فالکت و بدبختی کشیده شده و ی           نهزی

را شتر مواقع با هزاران حیله و نیرنگ خـود  گویان در بی ولی گروه دروغ.ل رسیده اندبه قت 

ویان اگر هم صدمه و یا زیانی دیده انـد همیـشه بعـد از               گاین گروه دروغ  . حفظ نموده اند  

بی دلیل نیست که کورش کبیر در دعـاي         .نابودي و ضررو زیان دو گروه دیگر بوده است        

 از بدو بـشریت    . ظ کند ف می خواهد که ایران را از دروغ ح        خود در حق ایران از اهورامزدا     

 جهان را به آتش و خون کشیده اند و این همـه بـدبختی و فالکـت                  دروغ گویان این دسته   

هاي به ات دروغین، کتابمقدسخداي دورغین، پیامبران دروغین، امامان و      . ببار آورده اند  

. تاس بوده   دروغ گویان اصطالح  آسمانی دروغین همه و همه ساخته و پرداخته این گروه             

 بی سرو تـه     ی تخیلی، روایات و حدیث، جزوات و نوشته هاي        افیونهاي  خرافات، داستان 

ثیري بر جامعه داشته است که نه تنها فرهنگ قدرت مند خـود را           گویان چنان تأ  این دروغ 
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داشته است بلکه تقدسیت کاذب برخی از این        در جامعه بشري براي هزاران سال زنده نگه       

را از ایـن   چ و اطاعت بی چون ساده لوحان را به ی از  گروه بزرگ   که ه است  توانست مقوله ها 

  .  وا دارددروغ گویان

می از بـشریت را  بـه گونـه اي بـه تمـسخر               وهر دسته و ق   مذاهب و مدعیان دین،     

 عیـسویان را بـه مـریم       یهودیان را به خاکستر بر سرکردن وقتی روزه هـستند،         . شته اند وادا

سلمانان را به تر کردن دست  و به صدا در آوردن نا قوس و م        وح القدس   ر،   پسر خدا  باکره،

برخـی را   .  روز وا داشته اند     هر  در ال و راست شدن مکرر     خیس کردن موي سر و دو      و پا، 

      او پرستی، برخی را به شـیطان پرسـتی و برخـی دیگـر را بـه آلـت پرسـتی مجبـور                       به گ 

کرده اند 
10

 از خـود نـشان داده انـد،         انسان هـا   که خنده آور است که با این همه حماقتی       . 

 گاوهـا،  !قاتکدام اشرف مخلو  . خداي ساخته شده شان انسان را اشرف مخلوقات می داند         

جاي تعجب نیست که اگـر      . ار در نمی آورند    و حتی خران که این همه ادا و اطو         گوسفندان

ن بسته هـا را  ا قادر بودند و زبان این حیوانات را می دانستند این زب       دروغ گویان این گروه   

پیغمبـران و ایـن     . تا بهتر به خر مراد خود سـوار شـوند           می داشتند  نیز به رقص مذهبی وا    

 زیـرا بـه بهتـرین       زیرك هـستند  و   بسیار با هوش       ، مدعی خدا  يانسان ها تعداد معدود از    

بگـذریم از   .ي ساده لوح را بنده و برده خود قرار می دهنـد           انسان ها ، شیطانی روش هاي 

و با  ي خوش قلب و جوانمرد که در این کره خاکی زیستند          انسان ها دودي افراد و    تعداد مع 

بنابراین فلسفه تداوم جهان را نمی توان   . قتل رسیدند ه  خواران ب ناهمین جه نامردي توسط   

خـواري  نا که همان جه   ي نیک سیرت نهاد و ما کلیت      انسان ها بر اساس این تعداد معدود      

   ا میزان قرار می دهیم و جهـان را بـر آن اسـاس قـضاوت               گشایی اکثریت است ر   و جهان 

  . می کنیم

 سـت آوردن  که تمام تقال و چالش آنها براي بد       م  اگر به حیوانات نگاه کنیم می بینی      

اي خود را بـراي بقـاء تهیـه         یه حیوانات در تکافو هستند تا غذ      لّک. غذا و رفع شهوت است    

 ،ایـن در کـل    . هوتشان را نیز فـرو نـشانند      نمایند و بعد از سیر شدن شکمشان به طریقی ش         
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دلیل ه  بانسان ها دقیقا به همین صورت با این تفاوت که  نیز انسان ها . رفتار حیوانات است  

ز، شکل دسـت و قـدرت        مغ به علت مغز خاصی که دارند هوشمندتر از حیوانات هستند و          

ه و در لفـاف  می توانند خواسته هاي دنیـوي خـودرا بـه صـورتی خزنـد     تکلمی که دارند،   

تر ابراز نمایند و    غرایض حیوانی خود را معقول    معنویت، دین و مذهب به اجرا در آورند و          

 آن را بـا حیلـه       ند و وکش و یا پرده اي از حجـاب کـش          به این غرایض خود ر     در حقیقت   

ف در حقیقت دعـوا بـر سـر همـان لحـا           . ابل قبول به جامعه ابراز نمایند     صورتی ق ه  گري ب 

قدرت ، ثروت و شهوت تنها سه عاملی هستند که بر اساس آنها .  است و بس دین  المالنصر

 مـستقیم یـا غیـر       بـه طـور   جوامع بشري شکل گرفته و هر گروه ، مکتب، عقیده و ادیانی             

حـال  . دنمستقیم می خواهد به این سه عامل اساسی بسیار مهم از نظر موجودات زنده برس              

  داشتدنخواهم بیشتري از این سه عامل را  سهد بود ونآن گروهی سوار بر خر مراد خواه      

 کنتـرل داشـته      احـساسات دیگـران       برعقل، فرهنگ و    بهتر دننکه با سیاست و شیادي بتوا     

در این میان، همین شیادان براي قـانع کـردن و فریـب دیگـران، مـسائل معنـوي و                    . دنباش

کارشـان را افـزایش   د تا مـشروعیت     احساساتی که خود برآن باور ندارند را بیان می نماین         

 که مذهب قوي ترین و به راستی. دین، مذهب و مکتب هاي مختلف از این قماشند       . بخشند

پیچیده ترین روشی است که مدعیان خدا و شیادان براي کسب ثروت، قدرت و شـهوت از                 

شما در طول تاریخ و در شریعت و فلسفه         .  بتداي تاریخ بشریت تا به امروز بکار برده اند        ا

اي شـهوت    می بینید که در هر قسمتی از آن اثرات دنیا پرستی،  کسب قدرت و ارض                اسالم

در بند بند ساختار آن احساس و مشاهده می شود 
11

 از دوره به خـصوص در طول تاریخ، . 

و مدعیان خدا با پادشاهان    شه روحانیون    در رابطه با ایران تا به حال همی        حکومت صفویان 

ست ومقام، چنگ اندازي به قسمت هاي مهم حکومتی از          ب امتیازات حکومتی، پ   براي کس 

، لشکري، آموزشی در رقابت بوده اند      يوردربار گرفته تا سیستم قضایی، کش     
12

 و در اثناي    

این رقابت با جدیت فراوان سعی در گسترش شریعت مذهبی خود براي سهم بیشتر نمـوده                

 یعنـی   کنار می گذاشـته انـد     ت به   اند تا جائیکه حتی بر شاهان غلبه کرده و آنها را از رقاب            
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براي تاکید باز می گویم که تنهـا دلیلـی          .  ایران اتفاق افتاد   57 که در انقالب     همان شرایطی 

ي نیست جز کـسب قـدرت، ثـروت و شـهوت      بوجود آمدند چیزمکتب هاکه این ادیان و   

مخالف وردن اهداف خود با هر عقیده و مکتبی که          در این راه و براي بدست آ      .ودیگر هیچ 

ند و آنها را به قیمت خونریزي هاي گـسترده و           ه ا  به شدت مبارزه می کرد     هعقیده آنان بود  

حتی هم کیشان و هم دینان خود را که عقیـده انحرافـی از   . قتل هزاران نفراز بین می بردند    

حکومت شاه اسماعیل صفوي بنیان گـذار       . عقاید خود داشتند با بی رحمی تمام می کشتند        

 .ه امامی و قتل عام هزاران نفراز سنی هاي مسلمان خود گواه بر این گفته است               شیعه دوازد 

جالب اینجاست که شاه اسماعیل صفوي با مسیحان اروپایی متحد می شود تا با سنی هاي                

مسلمان عثمانی مبارزه کند یعنی اتحاد شیعه مسلمان با مسیحیان براي سرکوب سنی هـاي               

مسلمان
12

 می دانند که چگونه با احساسات توده مردم بازي کنند            این مدعیان خدا درست    .

و وعـده هـاي   هـارات   و اظو می دانند که چگونه فرهنگ سازي نموده و با ایجاد خرافات     

 قالبی و فرهنگ امام     امام زادگان ان فراخ چشم و ایجاد      حوریاثبات نشده همانند بهشت و      

م خود که همان ثروت، قـدرت و        براي رسیدن هرچه بیشتر به اهداف شو      زاده اي در ایران     

  . تقال نمایند، استشهوت

ي بدوي است براي خود آرامی و خـود         انسان ها دین، در حقیقت اختراع جاهالنه      

دنیایی که هـم    . باوري تا بتوانند در مقابل این جهان زیباي بی رحم ماندگاري داشته باشند            

 هم ان انگیزه کننده و هم هیجستهم خ. هم با ارزش و هم بی ارزش. زیبا است و هم زشت  

کمـی معلومـات و     به علت جاهلیت  دوران  ي  انسان ها .  است زار دهنده و هم لذت بخش     آ

 و خوي حیوانی بیشتر نیاز به خود باوري و امید به ماندگاري و لق خُبه علتبی سوادي و 

 و لذت  ان هیج ، براي بدست آوردن زیبائیها، ارزش هاي مادي       انسان ها . فناناپذیري داشتند 

 راحتی فکر   آزارها نیاز به آرامش و     زشتی ها، بی ارزشی ها و      و همچنین براي خالصی از    

.  مجازي در چیزي می یافتند بـه نـام دیـن           به طور تمام این موارد را     .  داشتند و خوشی دل  

ي ضعیف  بی سواد و دنیا پرست مناسب بود که نه تحمل عذاب و               انسان ها البته دین براي    
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 واقـع   در. دل بر کنند برق آن داشتند و نه می توانستند از زیبائیها و زرق و          راسختی جهان 

 بـرده و  خلـسه  را بـه  انسان ها که براي مدتی شی استدین به منزله قرص مجازي آرامبخ     

 که هرگز دسترسی به آن ممکن نمی        اهی و گیجی به سرابی دلخوش می کند       آنها را در گمر   

  .باشد

 دانش و تعقل آنهـا  یکهبه طور خردمند  ،شمندو هدبودنیی  انسان ها در طول تاریخ    

و هیچ گاه تسلیم و دین داران خسته و درمانده نگشته  هیچ گاه در مقابل خرافات مذهبیون       

  خویش  و آگاهی سر    خرد  همین  گرچه بیشتر آنها بدلیل    .نداین موهومات و چرندیات نشد    

 قـیم خـداي    در حقیقـت می دهد کـه دین داران و تاریخ سیاه آنها نشان . را از دست دادند 

جنگ  تمام یکهبه طورکشیده فالکت بشریت را به     و  هستند دروغین و خود ساخته خویش    

پیروي کورکورانـه از دیـن و مـذهب          تشدد عقاید و     شتارها در جهان بدلیل    و کُشت و کُ    ها

ریت را   و بـش   ه هزاران سال انسان را به قهقرا برد       ،براستی می توان گفت که دین     . بوده است 

  .  طول می کشد که از آن بیرون آید که صدها سالهفکندادر چاهی 

ي اطراف  انسان ها  از   خود متفاوت و در دوران    ي بسیار باهوش    انسان ها پیغمبران  

 دروغـین   هـاي ، گفتـار و رفتار     زیرکانـه   و اعمـال   ،شـیاري یکه با هو  به طور ند  ه ا خود بود 

 پایداري و قـوام     امل بسیار عمده اي که باعث     ع. توانسته اند گروهی را دنباله رو خود کنند       

گذشت زمان عـالوه  . ه است گذشت زمان بود    در واقع  هعقیده هاي پوچ و بی معنی شد      این  

 جمعیت نیز باعـث افـزایش    رشدبر اینکه این عقیده هاي پوچ را جنبه تقدسیت کاذب داد،      

شري در طول تاریخ    این اعتیاد و حماقت ب     رشد .اهب و دینهاي دروغین شد    پیروان این مذ  

 و افیونی انجام پذیرفت که حتی برخی از دانـشمندان و خردمنـدان   هخزندبه صورت چنان  

 این عقایـد و مـذاهب        گرفتار ، شده  بشر منگ و افسون    .را نیز به این اعتیاد گرفتار ساخت      

و از طرفی کوشش و تالش شیاطین و حقه بازانی که خود را بـه اصـطالح فیلـسوفان                   شد  

اري ایـن عقایـد پـوچ       داري و مانـدگ   انگاشتند در طول تاریخ به شدت باعث پای       دینی می   

 این افراد که روزي به بزرگترین خیانتکاران جهان مبدل و شناخته خواهند شد بـا                . گردید
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 و نقـش بـازي کـردن هـا چنـان قربانیـان          ، مداحی ها  انی ها و خ روضهکلمات، نوشته ها،    

دند که حتی امروزه با این همه علم، پیـشرفت و   خود نموجذوب ممحکوم شده به پوچی را   

تکنولوژي هنوز سرسپردگان و احمقـان مـذهبی گوسـفند وار همـان کلمـات و اعمـال را                   

 بدتر از همه اینکه   . دل بسته اند   ي مسخ شده  انسان ها هنشخوار کرده و به دنیاي پوچ ساخت      

 از خرد خود کمک گرفته      مل کنند و ثانیه اي    فراد هر گز نمی خواهند یک لحظه تأ       اینگونه ا 

و تمام این موارد عقیدتی ضدو نقیض و بی پایه و غیر منطقی را که با هیچکـدام از اصـول            

 مـذهبی   اگر انـسان  . شک و تردید قرار دهند    علمی و فیزیکی جهان هماهنگی ندارد مورد        

  موقعیت  در این  لحظه اي را  به خود بقبوالند و      و در واقع بخواهد منتقدانه فکر کند و          بتواند

 با احتمال زیاد می توان گفت که به عقل خواهد آمـد و پـوچی مـذاهب،        ، بگذراند قضاوت

چـه بـسا خردمنـدان و    . پیامبران و خدایان دروغین را به روشنی احـساس خواهـد نمـود       

روشنفکرانی که امروزه و یا در گذشته رها از هر گونه عقاید مذهبی بـوده و بـه اصـطالح                    

در آتشه بوده ولی عقل و خرد آنهـا         یون دو   ب زمانی خود از مذه    ،شند ملحد می با   ،دینداران

و شک و تردید اولیه در مـورد ایـن   شده همان موقعیت دو ثانیه اي تفکر و تعقل قرار داده         

  . استات باعث رهایی همیشگی آنها گردیدهموهوم

  تقدر آویخته بر ثروتاي

   ثروت آویخته برشهوتاي

  دین با تو و تو با دین 

  ن درتو و تو در دین دی

  هیهات چوسرها که به تاراج برفت

  هیهات چو خونها که مذاهب را شست

  قدرت همه کین شد

  ثروت به یقین شد

  شهوت شب دین شد
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  آه  وخ که چنین شد

  ظلم و بیداد چوفریاد

  به آرامی باد

  الله گون شد

  عشق و غیرت به سرافرازي دین

  فیکون شدنکُ

  درتانفجارو، ترورو قتل براي ق

   ثروتندايدزدي و زورو چپاول 

  همه ازدین بتراود، همه در دین بنشیند

  همه از دین توو من 

  همه در دین من و تو

  

  بی دینانمنین و مؤ-1-3

بیـنش کـه   .  آن بهره منـد اسـت    از ل نگري چیزي است که متاسفانه کمتر انسانی       بینش و کُ  

ی دارد گرچه از طریق آموزش و       لی منشاء خصلت   کُ به طور عملکرد غیر مستقیم عقل است      

ل نگـري را    آگاهی گسترش می یابد ولی بهرحال فرد بایستی از ابتدا خمیر مایه بینش و کُ              

افراد معانی و مفاهیم را بدقت می نگرند و همیـشه نـسبت بـه همـه                 برخی از . داشته باشد 

 و مـصنوعات    چیزها و ارزشها دید منتقدانه دارند و با بینش خود واقعیت ها را از خرافات              

؟ چگونه می شود که یک فرد چنین مـی شـود          . معنوي اجتماعی بشري تشخیص می دهند     

 نمـی کننـد و بیـنش        هزاران افراد دیگر آنچنان که باید به عقل خود رجوع         در صورتی که    

ي بـر   تفکّـر لیت   چگونه می شود که در جامعه اي که کُ         . تشخیص و تمایز دارند    درمحدود  

ار است و بیشتر مردم کوته فکر و بینششان محدود است  افرادي    خرافات و موهومات استو   

ا  ایـرج میـرز    ، میـرزاده عـشقی    حالج، عبید زاکانی،  فردوسی، حافظ،   ،   خیام، سعدي  ،چون
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 پیشرفته تر داشـته انـد و        تفکّر سال از افراد معاصر خود       این افراد صده ها   . ظهور می کنند  

 بدست همین دژخیمان     برخی از آنها   ر نهایت  و د  ی دین و مذهب را شکسته     افیونبند  وقید

 آمـوزش    چرا چنین است؟ آیـا بیـنش و خـرد بـا            . اعدام و به قتل می رسند      ،مدعیان خدا 

بدست می آید؟ آیا عقل و بینش خصلتی و ژنتیکی است که از همان اول در نطفـه انـسان                    

 باشـند  و بینش داشته منتقدانه تفکّري از افراد می توانند  نهادینه می شود؟ چرا تعداد معدود     

 منتقدانـه دارنـد و از بیـنش بـر خوردارنـد،             تفکّر آنهایی که    ؟و قالب مردم فاقد آن هستند     

 تجزیـه و   گفتارها، سنتها و کردارها حساس بوده و نسبت به آنهـا قـدرت          نسبت به رفتاها،  

یـن  در ا. تحلیل دارند و ریشه همه این مقوله ها را دنبال می کننـد تـا بـه واقعیـت برسـند           

 درهـا را  تعـصب  خشک و بـی منطقـی دوري جـست زیـرا       تعصبچالش البته که باید از      

پس یکی از شرایط    . میداردهبرروي واقعیت ها می بندد و تا ابد انسان را در اشتباه باقی نگ             

 باشد و متغیرها را بر اسـاس علـم و           تعصباین است که فرد بایستی تهی از         منتقدانه   تفکّر

 و نـه    طبیعی دنیـوي مـورد سـنجش قـرار دهـد          هاي  یزیکی و تعامل  رویدادهاي صحیح ف  

 جـز تراوشـات مغـزي افـراد         ند و چیزي  خرافات و موهوماتی که هیچ پایه و اساسی ندار        

  . نیستندفرصت طلب و شیاد

 حـدیث و راوایـات مـذهبیون را بـدقت           راین بیاییـد و تمـام اصـول، عالیـم،          بناب

اگـر چنـین    .  با آنها روبرو شـوید     تعصب خالی از    موشکافی کنید و با رویکردي منتقدانه و      

چنـین  ....  آقایان حالج، خیام، ایرج میرزا و    .کنید بزودي حقیقت برایتان آشکار خواهد شد      

 بیایید این اصول و عالیم به اصطالح مـذهبی و دینـی را کـه مـدعیان خـدا                    .افرادي بودند 

مورد تجزیه و    قرار داده اند   ستثماراا مسخ و در      ر انسان ها  ما   ،هزاران سال است که با آنها     

           توجه به این سـناریو، مـی تـوان ادعـا نمـود کـه در حقیقـت کلمـه                    با.تحلیل قرار دهیم  

هاي علمـی و    ستدوبی سوادي که در داد    و   یعنی بی خرد، احمق و یا ساده لوح          " مؤمن "

دراینجا مقصود از   ("رف کا "و در همین راستا، کلمه      . ملی نکرده است   جهان هیچ تأ   ییزیکف

 کـه بـه   مندا دانـش یعنی خردمند و فرد آگاه و ی) کافر بی دین است و نه ادیان غیر از اسالم 
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 در اصطالح عام یعنی کسی که فـرائض         مؤمن.کامالً آشنایی دارد  طبیعت جهان و نفس آن      

ی که ساخته و پرداخته بشر اسـت و بـراي بـه بنـد کـشیدن     دینی را بجاي می آورد فرائض     

 ایـن دسـتورات بـی       تفکّـر  یعنی کسی که بدون      مؤمن.  و بهره جویی از آنها است      انسان ها 

ایـن  . تکـرار مـی کنـد     و هرروز آن را     معنی و اغوا کننده را بره وار انجام می دهد هرروز            

 رکعـت نمـاز     17روزي  مـثالً   .  تکراري نه خاصیتی دارد، و نه دردي را دوا می کند           اعمال

  . ب است واجمنبراي هر فرد مؤ

 در کـل     کـه   رکعت نماز خوانـده اسـت      17 سال و هر روز      50فرض کنید شخصی    

ده است؟ اسـتثمار     این فرد چه چیزي را ثابت کر       .  رکعت  310250 سال می شود     50براي  

وابی دارد؟ کدام یتیمی به نوا رسیده است؟ کدام ساخت و سازي در اثـر               چه ث ! و نوکري را  

هیچی یم علمی حاصل شده است؟      است؟ کدام تحول عظ   نماز ساخته شده    این تعداد رکعت    

 انجـام   بهشت نا معلـومی    کار ناصحیحی را بخاطر طمع       و هیچی فقط فردي ساده لوح یک      

ساده فقط نماز را براي خوشحالی خدا می خواند تا خـدا را ذوق زده               مؤمنفرد  . می دهد 

ضـایت خـدا، از بهـشت     کمی زرنگتر عالوه بر ر    مؤمن.  به خدایی خود ببالد    ا نیز کند و خد  

می پرستد ولی برخی که هـم ترسـو و هـم            براي بهشتش   خدا نیز بدش نمی آید و خدا را         

، طمع خـام و      ساده مؤمن فرد   ،بنابراین. ساده لوح هستند خدا را از ترس جهنم می پرستند         

، افراد باهوش و منطقی هستند که دقیقاً مـی داننـد کـه عبـادت و           اما بی دینان  . ترسو است 

یزیکو شیمایی  کافران، به واقعیت و فرایندهاي ف     . این حقه بازان نیست    چیزي جز ابزار     نماز

 رابطه صحیح اجتماعی، کار، دوستی، انفاق، کمـک بـه یتیمـان و            خوبی براي آنها،  . معتقدند

     نیـاز منـد عبـادت      کافر هیچ انتظـاري از خـدا نـدارد و او را           . دستگیري از ناتوانان است   

  .او نیز نمی ترسدنمی داند و از 

از اعمال نـا پـسندیده ماننـد دزدي و     خدایا مرا" در دعا می گوید    مؤمنیک فرد   

 پرسیده شود که اگر خدا در دزدي نکردن بـه  مؤمن حال اگر ازاین فرد   "هیزي دور نگهدار  

تو کمک نکند چه می شود؟ او در جواب می گوید امکان خطا موجود است و ممکن است                 
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      بـا زرنگـی     مـؤمن ایـن آقـا     ! بسیار جالب اسـت   !  فریب دهد و دزدي کند     شیطان او را  که  

و خود را در مقابل سرنوشت فعـال،        . می خواهد همه چیز را بگردن خدا و شیطان بیاندازد         

مصمم و با اراده نمی بیند و براي راحتی همه چیز را بدست خدا سپرده و بر این باور است                   

  .   آینده بدست خدا و در اراده اوستکه همه چیز و چه در حال و چه در

خود در زندگی مصمم است و همه اعمال با اراده خـودش  ، اما یک شخص بی دین 

فرد بی دین می داند که دزدي و هیزي بد است و آن را انجام نمی دهـد و                   . انجام می گیرد  

 خـدا   اگر هم انجام دهد مسئولیش را قبول می کند و کارها خوب و یا بد خود را به گردن                  

 کـدام    و آن اینکه اگر شما خـدا بودیـد         حال سئوالی پیش می آید    . و یا شیطان نمی اندازد    

 بی اراده و مسئولیت گریز      مؤمنیک از این دو فرد را بیشتر دوست و یا قبول داشتید؟ فرد              

   و یا از فرد بی دین با اراده و مسئولیت مدار؟ این داستان یـک حقیقـت بـسیار اصـولی و                      

 انـسان هـا   صدمه و زیان دین این است که اراده را از           ا به ما می آموزد که اولین        پایه اي ر  

می گیرد و در عوض مقوله هایی همچون تقدیرو سرنوشت، هرچه اراده خـدا اسـت و یـا                   

در حقیقـت دیـن زمینـه    . هرچه خدا بخواهد همان است را در جامعه گـسترش مـی دهـد           

قیت و اعتماد به نفس را در فرد کاهش می          التقال، تحرك خ   نوآوري،    را افزوده و   خرافات

  . دهد

  . به دیوار میکشم ایمانم را له کرده ،ممؤمنمن 

  فده بار بار می کشمروز ه هر م ومؤمنمن 

  م و براي   خدا   خار می کشممؤمنمن 

  گر بخواهد می کُشد من را یقین

  گر بخواهد می کشد من را چنین

  می کشاند جسم من را سو بسو

  د عقل من را مو به مومی رهان

  درگاه درشمن کیم، هیچم به 
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  روزیم را همگی دست خدا می بینم

  سرنوشت و قدرم را به چه ها می بینم

   در قالبی که خدا ساخته  می رومم،مؤمنمن 

   ایمانم را له کرده و به دیوار می کشم،ممؤمنمن 

  انگشترم عقیق و پیشانیم سیاه

  صورت به ریش و نگاهم به هر کجا

  عقلم به قلبم و روحم به چشم

  تسبیح بدست، نانم میان ریش و پشم

  م، خرافات افتخار من استمؤمنمن 

  م، نجاسات شرح کار من است مؤمنمن 

   و خرافات سنتیمؤمنمن 

  . درروح من در قلب من همه پیکار می کند

  هب ودینانسبیت مذ-1-4

تومات همان دین را     ا به طور می آید،   وقتی فردي در یک خانواده دینی و یا مذهبی به دنیا            

     زیرا کـودك تـازه بـه دنیـا آمـده            . جبر براو تحمیل می گردد     به طور تقبل کرده و در واقع      

     بمرور که رشد می کند درك و شعور او نیـز رشـد             . نمی تواند خوب و بد را تشخیص دهد       

  قادر است که    و یا لمس کند،    ، بشنود که می تواند ببیند   را   کند و در این ایام بیشتر آنچه       می

 را که در ذهن او بوجـود    يموارد فکري و عقاید   . محک زده و آن را تجزیه و تحلیل نماید        

آورده اند براي او قابل دید و لمس نبوده و برایش جالب هـم نیـست کـه مـورد تجزیـه و            

بـراو  جبـر  به طـور  والدین  بنابراین براي یک فرد معمولی از کودکی دین         . تحلیل قرار دهد  

 او را قبول کرده و تا آخر عمر نیز به           ،حاکم شده و فرد بدون چالش به این دین حاکم شده          

 با بینش و خرد که بزودي نـسبی بـودن مـذهب و              ییانسان ها مگر  . او وفادار خواهد ماند   

متاسـفانه  . ی بـودن آن مـی جنگنـد      و دروغ  ي استثمار  طبیعت دین را درك کرده و بر علیه      
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 طبیعی و از آغاز با آنها رشد می کنـد           به صورت  چنان این تفکر دینی      ان،براي بیشتر کودک  

 آن را احساس نمایند مگر خردمندانی که از          و نسبی بودن   نند دروغ واکه کمتر افرادي می ت    

منطق جهان، کنش و واکنشهاي فیزیکی و شیمیایی دنیا و فلـسفه آن آگـاهی بدسـت مـی                   

ن ای.  خارق العاده هستنديانسان ها خردمندان و    ان،رگدرود بر این افراد که جزء بز      . آورند

 اي در    دمکراتیـک و بـشردوستانه      اگر قوانین  .کت بوده اند   خیرو بر  گونه افراد همیشه منبع   

انسان  مذهب و دین همیشه      ،بر خالف این  .  بخاطر همین افراد بوده است     جامعه رواج یافته  

ود در آورده است و در این ره کـه چـه             خیالی خ  را به بردگی کشیده و آنها را به دنیاي        ها

براحتی به نـام خـداي دروغـین و اولیـاي           . عمال شرم آوري که انجام نداده اند      جنایتها و ا  

 آنکه در یک خانواده کلیمـی دنیـا         بنابراین.  کشیده اند  فالکت کاذب خود همه را به       مقدس

هد بود و به همین     آمده کلیمی است و آنکه در یک خانواده عیسوي دنیا آمده عیسوي خوا            

 از نظر فکري دین و مذهب اصالت واقعی ندارند بلکه نسبی و محـدود بـه                 ، بنابراین .منوال

درچه زمانی و درچه مکانی و در چه فرهنگی فرد چـشم بـه جهـان       . مکان و زمان هستند   

کلیه ساختار فکري آن نسبت به دیـن و مـذهب بـستگی بـه زمـان، مکـان و                    . می گشاید 

عیسوي . هرکدام تصور می کنند  که دین او واقعی و برحق است          . ود دارد فرهنگ والدین خ  

 برحق بـوده و پایـان دهنـده         محمدمسلمان فکر می کند     . فکر می کند عیسی بر حق است      

ه فکر می کند علی بـر حـق مـی    مر بر حق است و شیع    فکر می کند ع    سنی. پیامبران است 

 و درواقـع    دتی کـامالً نـسبی اسـت و پـوچ         یبی خبر از اینکه تمام این اختالفات عق       . باشد

اگـر یـک شـیعه تنـدرو        . نـد  ا  تاریخ دروغ گویان  و همگی بزرگ     هیچکدام بر حق نیستند   

 بـود و اگـر یـک    رو و تنـد تعـصب  در یک خانواده سنی دینا می آمد یک سـنی م  تعصبم

 بنـابراین .  بـود  تعصب در یک خانواده مسلمان دنیا می آمد یک مسلمان م          تعصبمسیحی م 

 چه کسانی راست و حقیقی هستند؟ درواقع هیچکـدام،          واقعیت عقیده و ایمان در کجاست؟     

 پیچیـده شـده و   دروغ گـو زیرا در ابتدا کالفی دروغین از نخهاي باطل بوسـیله پیـامبرانی    

بمرور زمان بدالیل مادي و منافع شخصی این کالف باز شده تکه تکـه گردیـده و در هـم                    
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عه اي سردرگم حاصل شده است که نتیجـه آن جـز دشـمنی،           پیچیده شده اند و یک مجمو     

 اصلی این است که دیـن       پس حقیقت   . کشی چیز دیگري نیست    رجنگ و خونریزي و براد    

 آن چیزي است که در بدو تولد بنا به شرایط فرهنگـی و خـانوادگی بـه کـودك                    ،و مذهب 

گـزینش  . بـري دارد   و ج  جنبه عقالنی ندارد بلکه جنبه اکتسابی     تحمیل می شود و در واقع       

تـداوم   نیاز و تـرس    به دلیل آن نه بر پایه خرد وبینش است بلکه براساس موقعیت است و             

و تنوع ادیان    حال این نتیجه چه می شود؟ معلوم است رشد و توسعه تشدد عقاید               .می یابد 

اگر بـه قـضیه   . و مذاهب که ثمره اش چیزي جز جنگ و خونریزي در میان بشریت نیست             

ي عقیـدتی هـیچ واقعیـت قابـل         جنـگ هـا    تمامی    کنیم در مییابیم که     نگاه لی ک به صورت 

 بزرگـوار کـه مـی       بقول حافظ .  نسبی هستند و نه مطلق      ندارند زیرا عقیده ها همه     توجیهی

در . ره افـسانه زدنـد      حقیقـت  ندیدنـد ذر بنه چون    جنگ هفتادو دو ملت همه را ع      : فرماید

 مسلمانان و عیسویان بود   لیبی بین ي ص جنگ ها  سالیان مدیدي    ،گذشته
13

 ایـن  نهم اکنـو . 

باور کردنی نیست ایـن همـه کـشت و    . ی است بنامهاي شیعه و سنی بین مسلمانان  جنگ ها 

  .نه واقعی و مطلقو  نسبی است شتار همدیگر بنام عقیده اي که تماماًک

  من در سراب دین خود به خواب رفته ام

  آب خویش در آب خفته امدرچشمه پر

  سراب من رهن استاز کودکیم 

  در پهناي وجود من پهن است

   رفته امساببی اعتنا به نسبیت سرابم به 

  مبهوت و گیج درپی مشتی صواب رفته ام

کین و حمام خون،و، عداوت و غضب  

  بر نسبیت سراب دین بخطا رفته ام

  چشمم به آسمان و دلم برزمین

   زدینلوح سفید بود افکارمن
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  درموقع تولدم از  مادرم

  ت نوشت برصفحه افکارم اینچنینسن

  م افتاد بر یقینتعصب چوشد عقیده ام، دینم ،

  علم و دین -1-5

    ه اي است و اگر دین است علم را چگونه  است و واقعیت دارد پس دین چه صیغاگر علم

دین و نا آگاهی و خرافات      . دین ثمره نا آگاهی و جاهلیت بشر است       . می توان توضیح داد   

 انـسان هـا  برعکس علم ثمره آگـاهی و دانـش    . و در واقع تصویر یکدیگرند    از یک ریشه    

علم تعاون و تعامل رویـدادهاي      . د و قابل مشاهده است     وجود دار  علم بخودي خود  . است

حـال  . فیزیکی است که توسط خرد و بینش انسان مهار شده و به فرمول کشیده مـی شـود                

ی دهد و توسط خرد وبینش نمی تـوان آن          هیچ رابطه و تعامل منطقی را نشان نم       آنکه دین   

علم جلوه واقعیت هاي فیزیکی جهان است که مـی          . را بسط داد و در واقع به فرمول کشید        

امـا دیـن جلـوه خرافـات و ثمـره      . توان آن را لمس کرد و تحوالتش قابل مشاهده اسـت      

وده مـی   اصوات تهی است که از فکر بیمار می تراود و از زبان شیادان با صوتی خوش سر                

 بـر اسـاس     علـم .  کرد و تحوالتش قابل مشاهده علمی نیست       دین را نمی توان لمس    . شود

افـراد  . ش موهوم و ثابـت نـشده اسـت    ی ثابت شده است بر خالف دین که ادعاها        ادعاهاي

دینی و مدعیان خدا براحتی و آزادي هر ادعایی را در مورد جهان آفرینش می کنند بـدون       

. باشـند  ادعاهایـشان مـسئول      لد و یا در قبـا     هللا چیزي را ثابت کنن    اینکه بخواهند به خلق ا    

، ءوا، پـل صـراط، جبرئیـل، آدم و حـ     فراخ چـشم ي کیلومتر200ان حوریجهنم و بهشت،    

 . سال عبادت است   70ادعاهایی چون صدبار ذکر فالن دعا برابر با         . شیطان و سیب و گندم    

 هستند که نه سندیتی دارند و نه قابـل  ي همه ادعاها ...ا ، پرتاب ریگ به شیطان و      خانه خد 

 آن و اینکه سالیان سـال در مـورد اینهـا            تنها به خاطر قدمت، فرهنگی بودن     . اثبات هستند 

 فقیهان دنیا طلب و طمـاع قلـم زنـی کـرده و بـا بجـا                  ن ساده لوح و یا    مدعیان و با سوادا   

ر فرهنـگ و سـنت   الت را اعتبار بخـشیده و د    گذاشتن نوشته ها، روایت و حدیث این مهم       
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 مقایسه کردن علم بـا دیـن ماننـد مقایـسه خورشـید بـا                  . زورچپان کرده اند   امت مظلوم، 

علم فی نفسه نمی تواند بد باشد ولی دیـن فـی            . مقایسه شیطان با خدا است    . تاریکی است 

وقتی دین بـا  . جه ارعاب و به منظور کسب قدرت و ثروت طراحی شده است      ینفسه بد و نت   

د فقط بخاطر سوء استفاده دین از علم است براي گسترش سـیطره فاشیـستی               علم می آمیز  

درهرکجا که علم باعث تخریب شده است، در آنجا رد پاي تشدد عقاید دینی را مـی                . خود

همانند تمام قتـل    . دین از علم براي نابودي رقیب عقیدتی خود استفاده کرده است          بینیم که   

فاق می افتد و در این راه چـه ابزارهـایی کـه بـراي       و عامهایی که در کشورهاي اسالمی ات      

  .کشتن هر چه بیشتر بکار نمی برند

.  می کنید، خود را احساس و به آرزو هاي خود می اندیـشید             وقتی به جهان نظاره       

وقتـی بـا هـوا      . وقتی در روز هیبت خورشید و در شب زیبایی ماه و ستارگان را می بینید              

زیزتان را از هـزاران      و تصویر ع    می شکافید و وقتی صدا      را پیماي غول پیکر قلب آسمانها    

وقتی قلبی نا آشـنا در سـینه عزیرتـان          . ماوراي افق می شنوید و می بینید      کیلومتر دورتر و  

می تپد، وقتی حرکت و رقص ستارگان را بدورخورشید محاسبه و مـاه را بـه خانـه خـود           

رآمد ناخالص ملی و در آمـد سـرانه         وقتی، با محاسبات و مدیریت دقیق د      . تبدیل می کنید  

 هکشوري باال می رود و در نتیجه فقرو فالکت از بین رفته و خوشبختی و شادمانی به جامع         

  . ي زیباي علم به حقیقت پیوسته است همه و همه توسط پنجه هاحکم فرما می شود

  در نقطه از دنیا منفجر می شود و ده هـا انـسان بـی               انتحاريمبی  بعکس، وقتی   بر    

 در زمین کاشته شـده       تا نیم تنه   گناه کوچک و بزرك می میرند، وقتی زیبارویی به هر دلیل          

شید با صـداي    وقتی مردي نتراشیده و نخرا    .  هرچه بیشتر سنگ باران می شود      قساوتو با   

وقتـی گـروه هـایی در       . وحشتناك و ناله هاي هولناك خود مردمان را به گریه می انـدازد            

 را خون آلود و سینه ها را چاك می کنند  سرحسین را بریده و به                 خیابانها پشت هاي خود   

لفـضل را  اابوپیش پاي شمر می اندازند و به گلوي بچه شش ماهه تیر می زنند و دسـتهاي       

 بـه علـت   وقتی نوشیدن و خندیدن و رقصیدن و شادمانی را جرم می داننـد            . قطع می کنند  
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ومعه، و عشقها را به ا به مقنعه، عقلها را به ص  یی ها ر  هرکجا که زیبا  . تاثیر مستقیم دین است   

  .  آلود دین را خواهیم دیدي خون در همه وهمه اینها پنجه هاشالق می کشند

 براي برخی باور نکردنی است که در قرن بیست و یکم هنوز علم را بـا دیـن مـی      

و یا دیـن را     اینان یا عالم نیستند     . آورند و یا صحبت از دین علمی و یا علم دینی می کنند            

علم به مجموعه اي از مفاهیم، رفتار و حرکـات           . علم کجا و دین کجا    . بخوبی نمی شناسند  

مطلق و نسبی که بر مبناي زمان و مکان توسط انرژي طبق قوانین و دستوراتی فیزیکـی و                  

. یا شیمیایی در عالم مادي که خود توسط همین مفاهیم ساخته شده اند اطـالق مـی شـود                  

ستی را به چالش مـی کـشد و آن را تعریـف نمـوده و ابعـاد و زوایـاي آن را                       علم عالم ه  

. نیستی را بدرون هستی و هستی را بدرون نیستی به تعـادل وا مـی دارد               . مشخص می کند  

علم سوار بر منطق است و میتوان آن را مشاهده و لمس نمود گرچه در برخی مواقع بـراي        

 در گذر زمان پویا است و تمام تغییر و تحـوالت  علم. مشاهد و لمس آن نیاز به ابزار است  

هیچ حرکتـی بـدون تعریـف نیـست و کلیـه رفتارهـاي              . در چهار چوب آن اجرا می شود      

خرافات و موهومات در علم جائی      . فیزیکو شیمایی کنترل شده و قابل اندازه گیري هستند        

  .  ندارند

. ي را تغییـر دهـد     یی، شیادي و حیله گري نمی تواند اصول علمی رفتـار          دروغ گو 

وعده هاي علمی حقیقی، ایـستا و       . علم بر اساس نذرو نیاز، گریه و یا عبادت کار نمی کند           

بـا خوانـدن    . هر حرکت علمی نیاز به مصرف انرژي معادل آن حرکت دارد          . یا پویا هستند  

 کلـی   به طور . دعاي جوشن کبیر و یا نذر در حرکات دقیق علمی تغییري حاصل نمی شود             

امـا  . ن بوده، با منطق، قابل اندازه گیري، عینی، مشاهده اي و یـا احـساسی اسـت                علم معی 

دین، به مجموعه اي از معانی، حرکات و رفتارهایی گفته می شوند که نه مطلق هستند و نه                  

زمان و مکان در دین تعریف نـشده     . نسبی بلکه بر پایه خرافاتی هستند که از هیچ می آیند          

در واقع زمان و مکان در دین در        . قعی و فله اي استفاده می شود       غیر وا  به صورت و از آن    

هـیچ گونـه تغییرانـرژي در رفتارهـا و          . چهار چوب علمی نمی گنجد زیرا حقیقتی  ندارد        
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در واقـع   . گفتارهاي دینی حاصل نشده و اگر هم بشود متناسب با رفتار و یا حرکت نیست              

محک نمـی زننـد زیـرا مـی ترسـند کـه             در دین حرکت و یا رفتاري را که علمی باشد به            

پس دین بیشتر بر کـالم، صـوت و         . رازشان فاش و عقاید و تفاسیر پوشالیشان هویدا شود        

موهومات غیر عینی، غیر قابل لمسی و غیر قابل مـشاهده اسـتوار اسـت بـه همـین دلیـل            

یخ  ادعاهاي دروغین خود را براي سالیان مدیدي در طول تـار      ،براحتی مدعیان دین و خدا    

تحویل ساده لوحان داده اند و هیچ نیازي به اثبات گفته هـاي خـود نداشـته زیـرا امکـان                 

براحتی اهداف خود را بـا دروغ و نیرنـگ و وعـده هـاي غیـر                . اثبات وجود نداشته است   

. واقعی، جامعه عمل می پوشانند بدون اینکه ترسی از افـشاي دروغهایـشان داشـته باشـند     

یت، معـصومیت،   مقدسـ عبادات، امامزاده ها، تکرار اعمال ثـواب،        دعاها، نذرها، نظربندها،    

، خانه خـدا، بهـشت و جهـنم، حوریـان فـراخ        شورا، زیارت عتبات  دروغهاي عا  بیت،   اهل

 ماه صفر، برزخ، شفاعت امامـان، امـام         ه، صبر، ساعت بد و یا خوب، نحوس       چشم، استخار 

 مهمالت دیگـر وسـایل و ابزارهـاي         زمان، غیبت، عید قربان، ماه محرم، نماز، روزه و تمام         

غیر واقعی و غیر قابل اندازه گیري وحشتناك دینی هستند که بوسیله آنها خر مراد خود را                 

فقط ضایعاتی هستند که در اثر      . د و نه بر منطقی استوار     این موارد نه علمی هستن    . ی رانند م

ت و حکمـت و     تراوشات مغزي این حقه بازان و ساده لوحـان ابـراز شـده و هـیچ سـندی                 

نه آنها را می توان ثابت نمود و نه از مضرات آنها مـی تـوان دوري جـست         . واقعیتی ندارد 

 عادت در آمـده     به صورت زیرا این موارد موهوم در شیرازه جامعه ما براي سالیان درازي            

شورا و صحراي کربال، گرچه     اوت کنید، مثالً در مورد رویداد عا      ببینید و خودتان قض   . است

ي خـدا ایـن قـضیه را     دروغ گـو  اریخی در این مورد وجود دارد ولی ایـن مـدعیان            سند ت 

آنقدرمسخ کرده اند که به رویدادي مسخره، مضحک و غیر واقعی در آمده اسـت چـرا کـه          

ردرآمد در واقع دکان پ   .  اگر می خواستند واقعیت را بگویند این حقیقت دیگر لطفی نداشت          

شورا براي گسترش خـشونت و      را که بر پایه رویداد عا     د مدت خود    آنها بسته و اهداف بلن    

 ملت خود و یا منطقـه و جهـان بـود را             استثمارقتل در منطقه و جهان به منظور استعمار و          
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آخر کدام عقل سلیم باور می کنند که فردي گلوي کودکی           . نمی توانستند به عمل در آورند     

لفـضل چگونـه مـشک آب را از         ا ابو را که در بغل امام حسین است با تیر بزند و یا اینکـه             

دست قطع شده به دست دیگر و دوباره از آن دست قطع شده به دندان انتقال مـی دهـد در           

بنابراین . حالی که طبیعتاً انسان  در این گونه مواقع هم درد شدید دارد و هم مضطرب است       

وانـد سـواره    بده باز و یا آکروباتیست باشد کـه بت        ضرت عباس بایستی یک بند باز یا شع       ح

آخر این چه کاري است که این مدعیان خـدا مـی            . براسب این چنین اعمالی را انجام دهد      

حتـی کـار جوانمردانـه وغیـور        . براي اهداف خودشان همه را به مسخره می گیرنـد         . کنند

ت خود را   لفضل را بر فرض اینکه واقعیت داشته باشد به مسخره می گیرند تا بتوانند ام              اابو

  .ادارند زیرا بر امتی که چنان مطیع باشد که گریه کند می توان براحتی سوار شدبه گریه و

  

  خورشید علم به تاریکی دین نشست

  به موازات رقص غروبجمشید حلم 

  این هیبت خرافه دین را چنین شکست

  راب بی فروغشالق نوربرتن مح

  نشسته در دل یوغ و برهان شمشیر دانش

   است روح حقیقت هستی علم

  عامل سیاه بد مستیاست دین 

  ستدین ضایع تلخ سنت ما

  دین مایه ننگ و نکبت ماست

  سحرگاه حقیقتوتو اي علم 

   و تو اي دین همه خوناب خرافات

  و تو اي شمع فروزان همه روشن همه علم

  چو تباهی همه دینو تو اي غول سیاهی 
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   شیطان دین در دلبی جهت نیست که

  نسلیما امالك به سیاهی بکشاند همه

نبرخی از جمالت بزرگان در مورد دی-1-6
  

تانت و نهایت عقـل و دقـت         که در هر مسئله به کمال ف       من عجب از  مردمان دنیا دارم       -1

  کوشش خویش را بکار میبرند و موشکافی می کنند ، جز در مسئله دین که نه تنها پا

ور مینمایند کـه هـیچ      یوانه میشوند و چیزهایی با    دفیه و   سبرروي عقل خود میگذارند بلکه      

  ... ولتر.فیه دیوانه اي نمی زند هیچ سد و حرفهایی میزنند که ابداًطفل نادانی باور نمیکن

. کجـا خـواهی رفـت      به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي تابتو بگویم پـس از مـرگ                -2

  ...نیچه

آن را کـه    قسمت هایی از    . فهمم ناراحتم نمی کند    قسمت هایی از انجیل را که من نمی        -3

  ...مارك تواین. میفهمم معذبم می کنند

 در   مـا   و  داشـتند  مقدس وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند در دستشان کتاب            -4

 داشتیم و آنهـا     مقدسپنجاه سال بعد، مادر دست کتاب هاي        .  زمینهایمان را داشتیم   ماندست

  ...جومو کیانتا.  زمین هاي ما را داشتندشاندر دست

  ..ناپلئون.  خلق شده استانسان هاهب تنها براي بردگی  مذ-5

یکی از بزرگترین تراژدیهاي بشریت این است که اخالقیات بوسیله دین دزدیـده شـده               -6

  ...ارتوسی کالرك. است

 دین افساري است که به گردنتان می اندازند تا خوب سواري دهید، و هرگز پیاده نمی                  -7

  ..ائوچیو ک.شوند، باشد که رستگار شوید

  ...گري اروین. هب مغزي که فکر می کند را می رباید مذ-8

 اما اگر منظور از خدا قانون هاي فیزیک هستند که این کیهان را اداره می کنند، در این                   -9

... صورت بروشنی چنین خدایی هست و این خدا از دید احساسی راضی شدنی نمی باشـد        

  ... ستاره شناس و فیزیکدان-کارل سیگان. دعا کردن براي قانون جاذبه بی معنی است
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 هر چقدر میوه هاي دانش بیشتر در اختیـار انـسان قـرار گیـرد، همانقـدر باورهـاي             -10

  ...زیگموند فروید. مذهبی از بین خواهد رفت

ین باشد کـه اورا خلـق       نباشد که خدا را بپرستیم، بلکه ا      شاید هدف از زندگی ما این       -11

  ارتور سی کالرك. کنیم

  ...ولتر.  روحانی جهان اولین شیادي بود که به اولین ابله رسید-12

  ...اپلئون بناپارتن.  دین بهترین وسیله براي ساکت نگهداشتن عوام است-13

مـذهب  . شرایط بی روح  . مذهب، آه خلق ستمدیده است، قلب دنیاي بی قلب و روح          -14

  ..کارل مارکس. افیون توده ها است

 حالی روحانیون فالسـفه  شته است، در ل هرگز یک روحانی  را نکُ      وف تا بحا   یک فیلس  15

  ...دنیس دیروت. شته اندزیادي را کُ

  ...بنجامین دیزرائیل.  آنجا که علم پایان می یابد، مذهب آغاز می گردد-16
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دومفصل 

  منطق کار

  میان دو مجهول -2-1

یک سئوال اینکه از کجا آمده ایـم و      .  میان دو عالمت سئوال بزرگ سرگردانیم      انسان ها ما  

. ین و مهمترین عالمات سئوال باشـند      شاید بزرگتر . سئوال دیگر اینکه به کجا خواهیم رفت      

ه در طول تاریخ و از وقتی انسان خود را شناخت این دو سئوال را پیش روي خـود داشـت                   

سوفان، دانشمندان، عارفان، مذهب و دین همگی نظریات خـود را در ایـن مـورد      فیل. است

بـه ایـن    ي دنیا پرست بـه گونـه اي         انسان ها جالب اینجاست که مذاهب و      . بیان نموده اند  

از سـاده  . هر چه بیشتر خود را حفظ نموده باشـند  مادي  سئواالت جواب داده اند که منافع       

ات و تراوشات پوچ مغزي خود را در این دو          رهتُ استفاده شده و دنیایی از       انسان ها لوحی  

جالب اینجاست که این افراد فرصت طلـب        . مورد با اطمینانی باور نکردنی توضیح داده اند       

 و کمتر در مورد     همیشه و بیشتر در مورد اینکه به کجا خواهیم رفت صحبت کرد           هوشمند ه 

این مورد کامالً از یک شیاد سفسطه باف دور نیـست    . اینکه از کجا آمده ایم سخن گفته اند       

 در حال حاضر وجود دارند و به هر حال از جایی آمـده انـد و دیگـر                   انسان ها زیرا چون   

 آمده اند آنها را توبیخ نمود و در حقیقت سوء استفاده کننـده           نمی شود بوسیله اینکه از کجا     

.  را از جایی که آمده اند بترسانند و یا از آنهـا بـاج خـواهی کننـد                  انسان ها ها نمی توانند    

کـه از   بنابراین به همین دلیل می بینیم که تحقیقات فلسفی، دینی و مکتبی کمتر در مورد این               

 عام نیز چندان ترسی از جایی که آمـده          يانسان ها بته ما   ال. کجا آمده ایم صحبت کرده اند     

ایم نداریم چون دیگر لزومی ندارد بدانیم زیرا از آنجائیکه آمده ایم مـشکلی مـا را تهدیـد               

 بنابر این، آنچه که ما نگران آن هستیم و سودجویان شیاد و هوشمند می توانند از                .نمی کند 

  .  رفتآن سود ببرند این است که به کجا خواهیم
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 متمولین و آنهایی که شرایط خـوب  به خصوص. بیشتر افراد تمایلی به مرگ ندارند    

شاید بسیار سـخت باشـد بـراي شخـصی کـه ثـروت ،       . راسند از مردن می هزندگی دارند 

 بخواهد بمیـرد و تـصور اینکـه روزي بـه ناچـار              ،فرزندان خوب ، موقعیت و شهرت دارد      

اینگونه افراد نمی خواهند قبـول کننـد کـه بایـستی     . هدخواهد مرد همیشه او را آزار می د    

. تجربه چنین جهـانی را نداشـته باشـند   دیگر هیچ گاه ممکن است بمیرند و از بین بروند و     

ـ نمی خواهند به پذیرند که میبای     زیـزان خـود را بـراي    هرت و عستی تمام دارایی، فرزند، شُ

شمند، پیامبران و تمـام آنهـایی کـه بـه     بنا براین شیادان هو. همیشه با مردن از دست بدهند   

 و آرام بخش قوي و یـا  ه یک امید دهندبه صورتنحوي خود را فرستاده خدا می دانستند  

ي عام ساده   انسان ها نجات دهنده عمل کرده و با سفسطه و دروغ بافی هاي شاخ دار این               

ی روند که دوباره    لوح را فریب می دهند و به آنها وعده می دهند که اگر مردند به جهانی م                

 موجـود   بیـشتر  هزار برابر  به صورت همین بساط عیش و خوشی، ثروت، دارایی و شهرت          

ند و  جایی که همه چیزش طـال اسـت و جویبارهـا در زیـر درختـان جـاري هـست                   . است

 قـرار اسـت      بگفته شـیادان   براي آن دنیا و جایی که     . نداروریان فراخ چشم لخت در انتظ     ح

ي روي انسان هـا نموده اند و در مورد آن قلم زده اند که براي بیشتر    برویم آنقدر خیالبافی    

گرچه آنهایی که تـه مانـده       .کره خاکی تقریباً شکی نیست که به چنین دنیایی خواهند رفت          

اي از خرد در وجودشان هنوز سو سو می زند در ته دلشان کمی مشکوك می باشند و می                   

ان و دیگر مدعیان خدا درست از آب درنیایـد و          گویند نکند این همه وعده هاي این پیامبر       

، این بهشت برین  انسان ها براي سر کیسه کردن هر چه بیشتر        . نباشدي  در آن دنیا هیچ چیز    

 کافی نبوده است چون برخی را نمی توان فقط با بهشت تنها گـول زد و        همه اوصاف  نبا ای 

که بتوانند قربانیان خود    شیاد براي این  بنابراین حقه بازان و پیامبران      . بایستی آنها را ترساند   

 هـا نشـند بـراي آ   گذاشـته و آنهـا را بدو        و براي قرنها سر کـار       فریب داده  و بهتري را به نح  

البته آنهایی را که ایـن شـیادان        (نه کاران   جهنمی که گُ  .  آفریده اند   نیز جهنمی بس خوفناك  

نجه هـاي    از انـواع شـک     بـردن ا در خود جاي می دهد و با نام           ر )نه کار بدانند  میبایستی گُ 
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 مـی    هـا     شـکنجه  کاران را در آن دنیا بـا همـین گونـه           این گنه    فیزیکی رایج در این دنیا،    

 براي به کرسی نشاندن مکتب پوشـالی خـود و بـه              تمام  این شیادان، با بی رحمی     .ترسانند

صـول   ا به صـورت  تمام عقیده، رویه ها و قوانین سودبر خود را          ،انسان ها استثمار کشیدن   

عقیدتی و دینی در مکتب پوشالی خود جاي داده و جهنم را براي آن افـرادي کـه از ایـن                     

بـا کـوچکترین خـرج و       . چه زیرکی ماهرانـه اي    . د وعده می دهند   ناصول سرپیچی می کن   

بـدون هـیچ   .  بزرگترین بهشت و مجهزترین و وحشتناکترین جهـنم را مـی سـازند          ،زحمت

تري می سازند و بدون هیچ سرمایه گذاري بستر تمام          یان چند کیلو م   حوریخرج و تحقیق  

جویبارها را طال می کنند و درختان میوه هایی را در بهشت خیالی تولید می کنند که حتی                  

قوي ترین سرمایه گذاري همراه با بیشترین متخصصان نمـی تواننـد ایـن چنـین جنتـی را                

  . نداردآخر حرف زدن که خرجی. همه حرف و حرف و حرف. بوجود آورند

ي عامی باعث شده است که در گوشه و کنار دنیا در هر             انسان ها متاسفانه حماقت     

 بشریت را بـراي   وغین خود رد قد علم کند و با ادعاهاي کذب و          دوره و زمانی فردي شیاد    

تراوشـات  .  اسـتفاده میکننـد  ي تقریبـاً یکـسانی  همه هم از یک الگو . اردقرنها سر کار بگذ   

 آن را تجربه نکرده اسـت و        هشت و جهنمی که تا به حال هیچ انسانی        ب. مغزي بدون تجربه  

. هـم مفـت   ر حال سنگ مفـت و گنجـشک          به ه  .ن دنیا نیامده است که به ما بگوید       یا از آ  

ن و حکومت هاي مذهبی در طول تاریخ معلـوم شـده و بارهـا               رفتار و اعمال این مذهبیو    

 بسیار گران تمـام شـده اسـت         ان ها انسآزمایش خود را که بسیار وحشتناك بوده و براي          

  .پس داده اند

 از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت بـراي شـیادان              ی که  این دو مجهول   ،بنابراین  

یکه نه تنها خود بـه قـدرت و ثـروت           به طور هوشمند و هنرمند بسیار ارزشمند بوده است        

 بجاي گذاشته اند براي      پس مانده اي که     و ايبلکه براي قرنها با تفکرات کلیشه       اند  رسیده

هم نوعان خود ثروتی بی پایان به ارث گذاشته اند که این ثروت فقط توسط سـاده لـوحی          

 عامـل مهـم   ،زیزان خـود ترس از مردن، ترس از دست دادن ع    . مردم عام حاصل می گردد    
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دیـن و  . ختراع کنندگان دین و خدا بوده اسـت باج دهی افراد ضعیف از نظر فکري به این ا         

ـ       مذهب    دلیـل نـسل کـشی هـا،          عمـده  بـه طـور    و   هبشر را سالیان درازي به عقب انداخت

  .ارت بوده استقتل و غبرادرکشی ها و 

ي به جرات می توان گفت که دین و مذهب نتیجه یکـی از بزرگتـرین اشـتباه بـشر       

به چرا که بشر به مرور زمان       .  است که در اثر جاهلیت و ضعف فکري حاصل گردیده        بوده  

 باال گرفـت  نولوژي ظهور نمود و دانش و خرد او   ز قرن نوزدهم که علم و تک       بعدا خصوص

کـه  مانند بهایی گري قبل ظاهر نشدند مگر تعداد بسیار معدودي     به صورت دیگر پیامبرانی   

ه است  که بر علیه اسالم بوجود آمد       بوده دین اسالم  خود زائیده  آنهم
1

حکومت طـوالنی و    . 

 و انقـالب جمهـوري اسـالمی ایـران و          ي مدت طـوالنی   ها در قرون وسطی برا    سیاه کلیسا 

حکومت مالها در مدت کوتاهی این واقعیت ها را نشان می دهد که مذهب معادل است بـا         

ول کـرده   ذهب رشدو نمو کرده، علم و دانش نز        که م  ئی و هرجا  انسان ها بدبختی و فالکت    

از کجا آمده ایم وبه کجا    . تمدن و پیشرفت کمتر دیده شده است        انسانیت، ی از جا بوی در آن و

خواهیم رفت سئوالی است که تا به حال هیچ خردمند و یا دانشمندي نتوانسته اسـت آن را            

و امامـانی   ) بقول خودشان ( بی سواد    محمدحال چگونه می شود که      . با قطعیت جواب دهد   

ي  بتواند از نظر اجتمـاعی اقتـصادي بـرا         که در طول عمرشان کوجکترین اثر ارزنده اي که        

 بجاي نگذاشته، می توانند قطعاً و یقیناً به سئوال به کجا خواهیم رفت را               مفید باشد بشریت  

  !جواب بدهند

  میان دومجهول دور دورشناورم 

  چگونه باورم بکشاند مرا به نور

  از تیرگی مجهول آمده ام اینجور

  به سیاهی ندانمها خواهم رفت بگور

  تو میدانی اي شیاد؟حال چگونه 

   می دانیبه دلیل آمدنم را چگونه تو
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  ورفتنم را براي پر کردن بهشت و جهنمت

  اي مدعی بی نسبه اي ر حباب نشستبتو 

  مرا به خواب خرگوشی خودت مطلب

   با من چنین بودتوجواب 

  دنیا براي توو آخرت براي من

  نقدت بگیرو نسیه گذار براي من

  از بهر تو اي چشم سفید مدعی

  م خرابو در رفتندر آمدنم خموشی

  هستم پی  جواب دریغا کجاست این جواب

  

  واقعیت، چه احتمال کوچکی -2-2

واقعیت وجود وحیات چیست؟ آیا بودن ما دراین دنیا احتمالی است یا بر اسـاس واقعیـت         

 ادیان معتقد بر این هستند که وجود هستی و       هایی هوشمندانه و از پیش تعریف شده است؟       

این چیزي است کـه  . س عاملی از پیش تعریف شده می باشدخلقت ما هوشمندانه و بر اسا   

یچ عنوان نمی خواهند خلقت و بودن خود را در           ه زیرا به . عامه مردم دوست دارند بشنوند    

انـسان از اینکـه بدانـد       . این جهان بر اساس احتماالت و یا بی دلیل و یا هیچ پوچ بداننـد              

همان است که دیده مـی شـود یعنـی          وجودش بر پایه هیچ امر و واقعیتی نیست و حقیقت           

ل شده و سپس در     اینکه خلقت انسان بر پایه نطفه اولیه اي است که بر اساس تکامل حاص             

اثر تعامالت مادي، فیزیکی و شیمیایی، اتمهاي موجود در این کره خـاکی بـه مولکولهـاي                 

 طبیعی که با    حیاطی چون پروتیینها، کربوهیدراتها و لیپیدها تبدیل شده و در اثر خود نظمی            

کاهش اینتروپی همراه است و تمام آنها را علم پـیش بینـی کـرده مجموعـه اي خودکـا و                     

  .خودساز را تشکیل و در نهایت انسان و موجودات روي زمین حاصل می شود
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د خلقت موجودات و خودمان مـشاهده   آنچه را که ما در این جهان در مور      درواقع،  

کند، نشان می دهد که خلقت موجودات زنده امري بـسیار           می کنیم و علم آنها را تایید می         

هر انـسان   . براي روشن شدن مطلب به آنچه گفته می شود دقیقاً توجه کنید           . احتمالی است 

عمالً و واقعاً آنچه را که مـا مـی   . آفریده شده خود را احساس می کند و خود آگاهی دارد        

اهی و وجود یک امر بـسیار احتمـالی         بینیم و علم تایید می کند این  است که این خود آگ            

احتماالت موجود در کلیه مراحل تولید انسان از ازدواج پدر مادر گرفتـه تـا ایجـاد                 . است

  .نطفه در شکم مادر و  تولد نشانگر این امر مهم است که خلقت بسیار احتمالی است

نکـه  بـراي ای . امري بسیار احتمالی اسـت اولین مرحله که ازدواج پدر و مادر است        

 برطبق  حال. ی بوجود آید نیاز به پدر و مادر مخصوص به خود دارد           به خصوص یک انسان   

 ، تعداد زنان موجـود در  2013 ، براي جوالي CIA world factbookآمار داده شده بوسیله 

با همان مـادر معـین و        اینکه یک  پدر       حال براي  . می باشد  3523843881جهان برابر با    

 پـدر   . باید یکی از زنان جهان را بـر گزینـد           ازدواج کند   ، Xانسان   براي تولید    به خصوص 

 1( ه امري است بسیار احتمـالی        هر زنی در جهان ازدواج کند و در نتیج         ممکن است که با   

 بعد از ازدواج، موضوع تشکیل نطفه اسـت کـه ایـن هـم امـري بـسیار                   .) میلیارد 5/3در  

 ومادر در طول عمرشان انجام مـی دهنـد          از تعداد همخوابگی هایی که پدر     . احتمالی است 

بنابراین اگـر مـرد   . ی بسته می شود به خصوص فقط و فقط یکی است که در آن نطفه انسان           

ازداواج زن  متوسط بدانیم و به هفته اي یکبار نزدیکی قناعت کنیم و          ،را از نظر میل جنسی    

عمـر  فرض کنـیم   سالگی 50آن را در سن سگی سالگی بدانیم و یائ   20در سن متوسط    را  

 هفتـه   1560 سال می شـود      30در نتیجه   . پیش بینی کنیم   سال 30 میتوانیم   باروري زن را  

در یکی از این نزدیکی ها      .  بار نزدیکی می کنند    1560 سال   30یعنی پدر و مادر در مدت       

 بـه   1( پس این هم خـود یـک احتمـال        .  نطفه اش بسته می شود     Xبه خصوص آن انسان   

 میلیـون   600 متوسـط     تعـداد   بـالغ و سـالم      پدر  یک  هر نزدیکی از   حال در . است) 1560

 اسـپرم  ) میلیارد در نوسـان اسـت  2/1 میلیون تا 40براي افراد مختلف متفاوت بوده و از   (
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 .جـود آورد  و را ب  Xخارج می شود که فقط و فقط یکی از این اسپرمها می تواند آن انسان                

.  اسـت   بسیار کوچکی  ) میلیون   600 در   1( این هم احتمال  همانطوریکه مالحظه می کنید     

در هر ماه رحم مادر یـک تخمـک         . احتمال دیگر تعداد اوولهاي و یا تخمکهاي مادر است        

بنـابراین فقـط و فقـط       .  تخمک آزاد می شـود     360 سال تعداد  30آزاد می کند و در مدت       

ـ .  را تولید می کندXیکی از این تخمکها است که انسان مورد نظر           1( ن احتمـال بنابراین ای

 حال از احتماالت دیگر که قابل کنترل و محاسبه ما نیـست مثـل               .نیز وجود دارد  ) 360به  

  .مرگ و میر و یا تلفات کودك قبل از تولید صرفنظر می شود

 ، از یـک پـدر و        Xبه خصوص براي محاسبه احتمال نهایی بوجود آمدن یک فرد           

 نمـود تـا     تلـف را در هـم ضـرب       حتماالت مراحـل مخ    بایستی یکایک ا   به خصوص مادر  

  :بنابراین. احتمال کلی بدست آید

 = احتمال کلی
1699 10 x 1.2

1
)

360

1

10 x 6

1

1560

1

10 x 3.5

1
( 

 معنی کسر ، در این محاسبه.این احتمال کلی یک عدد نجومی بسیار بزرگی ست

1610 x 1.2

1
فقط و فقط 0/12000000000000000  این است که در هر عدد نجومی 

یارکم این یک احتمال بسیار بس.  بوجود آیدXیک مورد احتمال است که انسان مورد نظر 

 همین احتمال بسیار کم به این جهان آمده ایم حال این شانس بنا براین من و شما با. است

براي آنهایی که ثروت دارند و خوش می گذرد شانس و براي آنهایی (است یا بد شانسی

  .)از زندگی بیزار هستند بد شانسی است کنند و ی زندگی مکه با فالکت

حال چگونه می توانیم این احتمال کم را یقین دانسته و بوجـود آمـدن مـا از قبـل                

.بوجـود آمـدن مـا هماننـد بوجـود آمـدن ریگـی در بیابـان اسـت                  . پیش بینی شده باشد   

هاي این ریـک در     نا و انح  به خصوص  رنگ   همانطوریکه شکل ظاهري فعلی، اندازه، وزن،     

اثر طول زمان و ماجراهاي بسیاري که همه اش احتمالی بوده است، بوجود آمده ما هم بـه           

چقدر تصور این دردناك اسـت و در واقـع انـسان            . همین منوال و احتمال بوجود آمده ایم      
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وحی، اوهام، دین، و تمام آنهایی که گفته آنها را نمـی            . گی می کند  داحساس پوچی و افسر   

خلقت و وجـود فـردي را یقـین و از پـیش             با هیچ وسایل و مقوله علمی ثابت نمود         توان  

برنامه ریزي شده می پندارند ولی علم،  واقعیت جهانی و متغییر هاي فیزیکو شیمیایی کـه                 

حال کاله خـود را     . کامالً قابل اندازه گیري و محاسبه هستند بما چیز دیگري را می گویند            

یـک انـسان خردگـرا و    . اس را باور کنیم یـا دم خـروس را       قسم  حضرت عب   . قاضی کنید 

 را قبول   ه هیچ سند قابل قبولی نیست      وحی و اوهام و حدیث و روایت را که بر پای           ،منطقی

دارد یا مشاهدات و اندازه گیري هاي دقیق علمی را؟ بهر حال قضاوت را به عهده شما می    

  .گذاریم

ی کند و نه بهشتی را و نه خالقی چـون           این گونه خلقت علمی نه جهنمی را تایید م        

 و دردم می شود را نمی توان بـر          "بشو"کار و هنرخدایی را که به گلهاي سرشته می گوید           

چونکه کلیه قوانین فیزیکی و شیمیایی مـابین مـواد همـه     . معیارهاي علمی پیش بینی نمود    

بهـشت بـرین    . به این حساب جاي اهللا و یا خداي آرام بخش خالی اسـت            . اش علم است    

ان فراخ چشمش پیش بینی نشده و در نتیجه کلیه وابستگان دروغـین و     حوریبسیار زیبا با    

 و کلیه خرافـات مربوطـه       امام زادگان خرافی آن یعنی پیغمبران، امامان، احادیث، روایات،        

  . ن لم یکن خواهند بوداباطل و بقول عربها ک

  

  من همان جفت تاس هزار وجهیم

  و میریزمکه بدست زمانه فر

  احتمال من که منم 

  بر پایه هیچ است

  من همان جفت تاس هزار وجهیم

  بختکه بدست 

  بر سینه آسمان سخت
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  فرومیریزد

  من همان ریگ در بیابان خفته در خاکم

  من همان ستاره کوچک خفته در مهتاب

   سپیده سحرمهمان شبنممن 

  برگ باد آورده درخت زیتونم

  ؟استدست اقبال مرا آورد

  ؟استه ه ازقبل بنا این بودیا ک

  

  پرواز من -2-3

 طال و حوریان فـراخ      هايا بر طال می کوبید وبهشت را بادر       اي مدعیان دین که میخ نقره ر      

 و تاجرانی هستید که خدارا به بهشتش می فروشید بیایید و بنگرید که من        چشم می پرستید  

اي . و هیچ همـه   ه همه هیچ اند   پرواز می کنم به دنیاي گسترده هیچ جایی ک        . پرواز می کنم  

مدعیان دین این هفتمین هزاره است که جهان و افکار درون آن را به صالبه اي تلـخ و بـر         

شالوده دروغ کشیده اید و مسخ افکار را افتخار خود می دانید بیایید و بنگریـد کـه پـرواز        

د نـه تـاریکی     جایی که نه سیاه است و نه سـفی        .  هیچ می روم   کنم، به دنیاي گسترده ي    می  

است ونه روشنایی نه غم است و نه شادي نه طولی است و نه عرضی حتی نقطه هم معناي                   

آیا این بهتر از بهشت دروغین شـما نیـست؟ بگذاریـد در هـیچ               . خود را از دست می دهد     

بمانم مگر نه اینکه هستی از هیچ است؟ بگذارید در هیچ بمانم وبگذارید از هیچ هـستی را         

آیا ایـن   . هیچ را در قلمرو زمان دست کم مگیر       . گر نه هستی از هیچ  می آید       م. تجربه کنم 

مانند ریگی در بیابـان     یا اینکه من هم   ست  ریه ای گاهی من ابدي است؟ آیا کالبدم عا      خود آ 

اهی دارد؟  پس ریگ هم خود آگ    . یاي مخصوص بخود  ناها و زوا   انح وبا مشخصات منحصر  

مدعیان دین ریگها را در کعبه به حراج مگذارید که سایش خود را می بیند و می میرد؟ اي     

پس ریگها را بر خود زنید که خود زنـی اولـین نـشانه آگـاهی                . شیطان همان نادانی است   
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و دیگـر همـه     من مـنم، تـو تـو      . من می آیم و من می روم تو می آیی و تو میروي            . است

 می آیم و به هیچ مـی   میان دو سیطره هیچ هستم گویی از هیچ در آه من . چیزمان من و تو   

آیا خداوند هیچ ها را خدایی می کند و شیطان همه را؟ بگذارید در منحنی هاي فضا                 . روم

آیا باز می آیم؟آیا باز من منم و تـو  . و میان دو بعد زمان و مکان به خواب ابدي فرو روم       

 و آسمان   تو؟ آه اي مدعیان دین اي باغبانان درختان نا آگاهی درختانتان چه پر ثمر است              

چه خوب خنجرهایتان را با سنگ نا آگاهی تیز و غنچه خنده ها را چیـده          . جهلتان پر قمر  

اي مدعیان دین کـه گـل سـرخ را بـه           . می زنید   وته هاي خار در شبنم گریه ها تاق       و با ب  

بروید، دورشوید، دورشوید، که دوریتـان تولـد        . ومعهو خار لخت را به ص     . مقنعه می کشید  

  .ی استدوباره زندگ

  اي مدعیان همه مخمور کجائید کجائید

  !میکده در فکر خداییدخسبیده دراین 

  در سینه نیرنگ و جفا خانه گزیدید

  هردم به رهی در پی مستی و دعایید

   ایوان بهشتیم در سراسیمههر لحظه

  کشتیم و لب مجنون دوتا چشم سیاه

  تو در سرت اي مدعی نور

   سراب استخواب است و خیال است و دروغ است و

  افسار تو بر گردن ما

  خار تو بر چشم

  در صحنه گیتی همه دنبال خطائید خطائید

  راب به دنبال جفائید جفائیدبا مهر به مح

  پرواز من اندر دل نور اي دل غافل

  استشاهانه کبیر است دلیر است خبیر
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  قدرت و حکومت، دین-2-4

، صل دین توسط جـاه طلبـان دیکتـاتور      در ا همانطوریکه در قبل هم بارها متذکر شده ایم،         

 اگر ظهور   . و در نهایت حکومت طراحی شده است       ، ثروت بنام پیامبران  براي کسب قدرت     

 همان اوایـل هـدف عمـده ادیـان          آن را مالحظه کنید می بینید که از       تاریخی  ادیان و روند    

ـ این کار را یا . ایجاد سیطره خود بعنوان ابر قدرت بر جامعه بوده است         مـستقیم بـا   وربه ط

ایجاد حکومت هاي مذهبی به رهبري و یا پادشاهی  پیامبران، رهبران دینـی، روحـانیون،                

بـه   غیر مستقیم در حکومت و جامعـه      به طور امامان، پاپها ویا کشیشان انجام داده اند و یا          

 گرفته تا   محمداز حضرت نوح، موسی، عیسی، و       . ور داشته اند   قاطعانه در صحنه حض    طور

 و  محمـد ي مسیحی، قرون وسطی و حکومـت هـاي اسـالمی اعـراب بعـداز                ت ها حکوم

حکومت شیعه شاه اسماعیل صفوي در ایران همه و همه انواع مختلف سـیطره مـذهب بـر                  

ـ  قـساوت  جنایت و    . حکومت هاي مذهبی نشان داده است      به صورت جامعه را    ایـن  ی   قلب

تاریخ خـود   همه می دانند و   . بر هیچکسی پنهان نیست   حکومت هاي مذهبی امروزه دیگر      

.  می باشد  نیز شاهد خونریزي ها و بی عدالتی هاي بیش از حد این حکومت هاي  مذهبی               

ظلم و تعدي بیشمار کشیشان قرون وسطی      
2

صدر اسالمزیاد ، خونریزي هاي بسیار  
3

 و بعدا 

 نشان دهنده نفـوذ مـذهبیون در سیـستمهاي دولتـی            هاز آن که براي تاج و تخت انجام شد        

مدعیان دین  اد کربال است که حتی وحشی گري دینی دامن خود           دینمونه بارز آن رو   . ستا

 از آن حکومت دینی صفویان در ایران که واقعا روي چنگیـز مغـول   بعد. را هم گرفته است   

  .را سفید کرده است

ابنـد و چـه آنهـایی کـه نیـستند،            چه آنهایی که به اصطالح صـاحب کت        تمام ادیان،   

وذ خود را در سیاست اقزایش دهنـد و دولـت وقـت را    فل تقال  بوده اند که نهمیشه در حا 

ل، مذهبیون و روحانیون دردرجـه اول، همیـشه بـا حکومـت             براي همین دلی  . کنترل نمایند 

در طـول تـاریخ بارهـا قـدرت     . مرکزي براي جایگاه سیاسی خـود در چـالش بـوده انـد     

می شد کـه خـود پادشـاه را نگـران مـی      مذهبیون در کشورهاي مختلف به اندازه اي زیاد   
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. ه است  همیشه در تاریخ اسالم بین شیخ و شاه براي کسب قدرت بیشتر جدال بود              .ساخت

 مشروعیت  رايب شاهان نیز مجبور بودند       عقاید مذهبی داشتند،   شترکشورهامردمان بی چون  

بـه  . نددادن به حکومتشان قواعد دینی را رعایت کرده و رهبـران دینـی را محتـرم بـشمار              

 موقعیت استفاده نموده و با  ابزار سیاسی اقتـصادي کـه              این  دلیل نیز رهبران دینی از     همین

مـت بـراي سـهم      وبا حک مانند مساجد، حسینیه ها، امامان جمعه، مراسم هاي دینی          داشتند  

، تبلیغات شدیدي براه می انداختند و یـا حکومـت را بـی اعتبـار مـی کردنـد و یـا                       بیشتر

در دوران صـفوي کـه خـود شـاهان در واقـع      .  نظر را از پادشاه می گرفتند   امتیازات مورد 

  . و رشد و توسعه شیعه گري در همان دوره شروع شددست کمی از شیخ نداشتند

گفتـار، رفتـارو نـوع زنـدگی        ( در واقع جنبه هاي سیاسی اسالم از قـرآن، سـنت              

 از  کـه  م مشتق شده است   ، تاریخ اسالم و عناصر جنبش هاي سیاسی خارج از اسال          )محمد

 شامل رهبریت اسـت     سنتی در اسالم    و حکومتی   مفاهیم سیاسی  . میالدي آغاز گردید   622

تعیـین  ) امام در شـیعه   (  پیغمبر به نام خلیفه      محمد از طریق انتخاب و یا انتصاب تابعون         که

ـ .  قرار دارد   براساس تابعیت از قوانین اسالم و یا شریعت         حکومت اسالمی  .می شود  د از  بع

 شکاف سیاسی در اسالم، به علت  اختالف بوجود آمد و      محمد، برسر جانشینی    محمدمرگ  

سنی ها معتقد بودند کـه خالفـت بایـستی بـر            . دو مذهب مختلف سنی و شیعه حاصل شد       

 خالفـت   بر این باور بودند کـه  بر عکسی مسلمانان شیعهلاساس انتخابات صورت گیرد و 

وادگان او بایستی خلیفه شوند     ن محمدز  یستی وراثتی باشد و بعد ا     با
4

بنـابراین، مـسلمانان    . 

 همین امـر انتخـابی   .شیعه غیر از علی، بقیه خلفاي اسالم را غاصب و غیر قانونی می دانند        

 بودن رهبران تسنن، باعث شد که  اسالم سنی کمـی رنـگ دموکراتیـک بگیـرد و معمـوالً                   

  . مسلمانان شیعه باشندازکشورهاي سنی مترقی تر

این جنگ سرد بین شیخ و شاه در ایران از حکومت صفویان ادامـه داشـته و گـاه                   

 بـا سـقوط   1357 درسـال  همالیان و شیخها پیروز می  شدند و گاه شاهان تا اینکه باالخر        

  .رژیم پهلوي، مالها و شیخ ها به شاهی رسیدند
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ـ حاز زمانیکه انسان براي آرامش، ترس از مردن، و بدست آوردن بهشت، و               ان وری

بهشتی دین و مذهب را مهندسی نمود این واقعیت مهم را نیز دریافت که دین و یـا مـذهب                     

در . ي در همین جهان براي کسب قدرت و ثـروت باشـد           قدرت مند می تواند عامل بسیار     

حقیقت دین می تواند بعنوان یک ابزاراقتصادي سیاسی بسیار توانا مورد استفاده قرار گیرد              

ي بی سواد، ساده لوح و حتی با سوادان و دانشمندان قدرت            انسان ها از  و مجموعه بزرگی    

 فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتـصادي و    به صورتطلب را استثمار نماید و در روح و روان آنها        

در واقع این یک تجربه بسیار تلخ و        . سیاسی ریشه دواند و اعمال و اراده آنها را کنترل کند          

د، دانش و   بشر جاهل شده و تا به امروز که دنیاي خر         خطرناك تاریخی است که دامن گیر       

تاثیر منفی دین و مـذهب   . تناکی ادامه و سیطره یافته است      وحش به صورت تکنولوژي است   

ي مـذهبی را    حکومـت هـا   بـه خـصوص   را در طول تاریخ مورد بررسی قرار می دهیم و           

ن و مذهب چه بالیـی   این دی،تجزیه و تحلیل می کنیم تا دریابیم که در طول تاریخ بشریت    

متاسفانه هنوز که هنوز است سینه چاکان، مـدعیان، شـیادان،           .  آورده است  انسان ها بر سر   

ان، متقیان، درویشان، و فقیهـان کـه   مؤمنساده لوحان و ابلهان بنامهاي روحانیان، مجتهدان،  

  . را می مکندانسان ها زالو وار خون اي این عناوین بسیار زیادند در لو

 ها یا حکومت هاي مـذهبی،       تئوکراسیاریخ را که نکاه کنید می بینید که         هرجاي ت 

ین قوانین طبیعی و یا قوانینی مـدنی کـه    عقاید غیر عقالنی و ناخردانه را جایگز    خرافات و 

توسط افراد خردمند و دانشمند  بوجود آمده بود، کرده اند
5

  .  

ن عـصر حاضـر مـوارد       آنارشی و نارسایی هاي دینی در تاریخ بسیارند و در همی          

ي صـدام   انقالب اسالمی ایران، حکومت هاي عـراق بـه رهبـر          . بسیاري را شاهد بوده ایم    

رب هـاي بوسـنی بـه رهبـري رادووان          دوگاه هاي مرگ صـ    حسین، حکومت لیبی و یا اُر     

کارادزیک یعنی در واقع جنگ هاي اورتودوکس  شرقی بر علیه مسلمانان همـه مـواردي                

 مـذهب و تـشدد عقایـد را         به دلیل و ظلم بیش از حد حکومت  ها         هستند که قتل عام ها      

نشان می دهد  
6

بر خالف تصور، علت هیچکدام موارد نژادي و یا سیاسی اجتماعی نبـوده             . 
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هرکدام ازاین رهبران سیاسی، از مـذهب بـراي گـسترش قـدرت خـود و سـرکوبی                  . است

ري کـه بوسـیله     بود و در اثر تنف    هیتلریک کاتولیک   . مخالفان و کنترل آنها استفاده کرده اند      

همین دین به او آموزش داده شده بود همراه با دشمنی و تنفر موجود در او باعث قتل عـام    

  .و نابودي اروپا گردید

 در برخی از حکومت هاي مـذهبی امـروزه مـی خواهنـد اداي آزادي خواهـان را       

مـل مهـم و داراي تـاثیر        مکراسی بپوشانند ولی آنچه که در ع      بیاورند و خود را با پوسته د      

مثالً نظام جمهوري اسالمی ایران به ظـاهر  . است دیکتاتوري مذهبی وفشارهاي دینی است    

داراي مجلس و ریاست  جمهوري است که از طریق انتخابات بر گزیده مـی شـوندو ایـن                   

اما در عمل می بینیم که وجـود همزمـان والیـت فقیـه بعنـوان              . ظاهري دوموکراتیک دارد  

قه مذهبی سیاسی، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و شوراي تشخیص مصلحت           قدرت مطل 

 کاذب بوجود آمده را می بلعد و آنچه در واقـع            دموکراسیشرایطی را بوجود آورده اند که       

باقی می ماند دیکتاتوري مطلق و محض مذهبی است که بر دوش ملت ایران سنگینی مـی                 

.کند

ـ کراسـی را در مـی آمور      در کشورهایی کـه حکومـت مـذهبی اداي دمو          د بـسیار   ن

کراسی با مذهب بـر خـورد       وم وقتی د  خطرناکتر است از حکومت هاي خالص مذهبی زیرا       

می کند آنچه که از بین می رود و نابود می شود مردمان آزادیخواه وابـزار آزادي از قبیـل                    

ار سازمانهاي مختلف مردمی، روشن فکران آزادیخواه، رسانها و سازمانهاي مختلـف طرفـد   

شتار، قتل هاي   شت و کُ  بعد از انقالب اسالمی ایران، سایه ترس و وحشت، کُ         . حقوق بشرند 

ــدام    ــشور، اع ــا از ک ــرار مغزه ــشمندان، ف ــدان و دان ــوال خردمن ــصادره ام ــره اي، م زنجی

آزادیخواهان، سایه شوم جنگ هاي بی دلیل، دشمنی میان مردمان ایران، گـسترش نفـرت               

سئوال ایـن   .  به شدت رواج یافته و ادامه دارد       انتحاريهاي  در کشور و سراسر جهان، قتل       

 آیا حکومت هاي مذهبی فـی نفـسه         ت هاي مذهبی این چنین هستند؟     است که چرا حکوم   

 و آیا حکومـت هـاي مـذهبی    نها بنا به شرایط اینطور می شوند؟    مضر هستند یا برخی از آ     
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ستی علت بوجود آمدن و پایـدار        براي جواب به این سئوال ابتدا بای       قابل اصالحند یا خیر؟   

  .شدن مذاهب را مورد مطالعه قرار داد و سپس عامل مهم تداوم و بقاي آن را بررسی نمود

  شمشیر بدستش مده اي ابله رنجور

  بشود نورتا ابدیت بگذار خرد 

  ظلمت دین سایه ایماننابود کند 

  هیوالي هزار دست کهنسالمگذار 

   برروح و روان تو کند کار

  بلعیده شود بر رخ این غول سیه فامنور 

  و بینش همه دانش،بگذار که ایام

  هنه کتابش بزند میخ پژوهشکُبر

  یده زمعناهنه کتاب همه پوسکُآن 

  هنه کتاب غم و اندوه و جنایتآن کُ

  م اینگه چگونه بمن در عج

  هنه کتاب استکُمعنی این گفتارخدا 

  گفتار خدا ظلم و تعدي و جنایت

  همه تکرار حکایتگفتارخدا این 

  گفتار خدا عین سراب است

  هنه کتاب استکُگفتار خدا 

  

  جدایی دین از سیاست-2-5

درطول تاریخ ادیان، بیشترین دینی که پیوسته در پی قدرت و ثروت بوده است دین اسـالم    

 خصلت مال اندوزي و قدرت طلبی از همان اوایـل در            . مذهب شیعه می باشد    به خصوص 

 بازنی ثروت  محمدازدواج  . ن دین مشاهده شده است    یوجود سردمداران ا  صدر اسالم و در     
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 غیـر  سرکوب .  سال از او بزرگتر است این ادعا را ثابت می کند 20مند قریش که حد اقل      

شمشیر، خونریزي، تجاوز به زن و دختر       ، و گسترش دین اسالم با       مسلمانان و دگراندیشان  

 همـه و همـه دالیلـی هـستند کـه قـدرت طلبـی                کافران وغارت آنها به نام غنایم جنگـی       

 را نشان می دهدمحمدبه خصوصسردمداران اسالم 
7

.  

دین از سیاست جدا اسـت و سـردمداران دینـی    در دین مسیحیت، در حال حاضر،      

هبیون وارد نمـی    د ندارند و دولت نیز در کارهاي مـذ        دخالتی در سیستم اجرایی دولت خو     

 نظر جبنه هاي معنـوي قـضیه الزم باشـد و بیـشتر جنبـه        شود مگر در شرایطی که آنهم از      

.  اما در اسالم دین عین سیاست است و سیاسیت عین دین           .سنتی داشته تا قانونی و اجرایی     

جدایی سیاست از دین در اسالم معنی ندارد و در واقـع دیـن طراحـی شـده اسـت بـراي                      

 مطالعـه شـود مـی       در صدر اسالم   به خصوص  اگر تاریخ اسالم     .حکومت داري و سیاست   

 ابتدا دین را آورد و سپس تصرف ممالـک مختلـف را بـه اجـرا در آورد و                    محمدبینیم که   

  .  گسترش دادومت اسالم را در سرتاسر منطقهحک

ه اسـت و هـر      ، بارها برسرحکومت در این خاندان درگیري پیش آمد        محمدبعد از     

ه اسالم اضافه می شد     فرقه هاي جدیدي به صورت مذهب ب       بار در این درگیري ها،    
8

هـر  . 

بنـابراین رفتـار    . فرقه دو باره براي کسب قدرت و حکومت، با فرقه هاي دیگر می جنگید             

بجاي آموزش،  . مطابقت نداشت سردمداران صدر اسالم با  آنچه که به عقل جوردر می آید           

مهربانی و عشق ورزیدن به بشریت، گسترش علم و هنر و ساخت یـک تمـدن مـدرن در                    

 متاسفانه دست به قتل و غارت، جنـگ         ي آن زمان  انسان ها و رعایت حق     عربستان   منطقه

تجـاوز، سنگـسار، خفقـان و       و باعـث    ،   زده و اسالم را به زور شمشیر قالب کـرده          و ستیز 

  .دیکتاتوري در منطقه شدند

تمام تجارب تاریخی، علمی و فلسفی نشان داده است که به هیچ عنوان نمی تـوان                  

 هـم دیـن     ایـن صـورت   در غیـر    . ین سپرد و یا دین را وارد سیاست نمـود         سیاست را به د   

چرا حال  . به نابودي سوق پیدا می کند     قداست کاذب خود را ازدست می دهد و هم کشور           
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زیرا دین علمـی، عینـی، معقـول،        : دین را نمی توان در حکومت داري و سیاست بکار برد          

. اشـد ، ذهنی، غیر عینی، قابل تفسیرمی ب      قابل مشاهده و بدون نظر نبوده و فی نفسه درونی         

 دین است که نمی توان از آن در این جهـان حقیقـی کـه بیـشتر بـا             همین خصوصیت منفی  

دیـن براسـاس    . و کار داریم، اسـتفاده نمـود      زه گیري سر  اکمیت هاي تغییر پذیر و قابل اند      

معجـزه،  واقعیت ها بدون آزمایش و انـدازه گیـري کمیـت هـا،              خرافات، توهمات، تفسیر  

 اسالم ایـن اسـت کـه در         به خصوص مشکل دوم دین    . استروایت وحدیث بنا نهاده شده      

. آموزش دیـن براسـاس جبـر و زور اسـت          . بطن خود با دیکتاتوري و خفقان همراه است       

نیروي جلوبرند دیـن در کارهـا منطـق،    . آموزش بیشتر تحمیل می شود تا انگیزه و تشویق   

 نادرست، نـا  علت این است که اهداف . ، خرد و دانش نیست    زیبایی، مهربانی، عشق، دانایی   

 بر اسـاس شـریعت و    اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي دین تماماً    مناسب و نا معقول   

 از یک طرف این قوانین پتانسیل انجام کـار       چون . استچند صد سال پیش     قوانین شرعی   

 همـه  راتیک هستند و بر پایـه فاقد اساس دومکرا ندارند و از طرف دیگر چون این اهداف   

پرسی و رضایت مردم نبوده و بیشتر براي حفظ نظام دینی و اجراي قوانین خشک آن بوده                 

 نـشان نمـی    بـراي حکومـت داري اسـالم      در نتیجه مردم رغبت و رضایتی از خود       است،  

بنابراین حکومت دینی براي به اجرا در آوردن اهداف غیر مردمی خـود متـصل بـه                 . دهند

آخوند، مال و یا کشیشی که بیشتر در حوزه علمیه، مـساجد و             . اتوري و زور می شود    دیکت

چـه   کـه   مدرن آشنایی دارند، نمی تواننـد و نمـی داننـد           يکلیساها بوده اند و کمتر با دنیا      

ي پیـشرفته  تکنولـوژ  ملتی که با قوانین مـدرن و  قوانین فرهنگی اقتصادي سیاسی را براي   

در کارشان با عدم موفقیـت      راین وقتی شکست می خورند و یا         بناب .کار برند بآشنا هستند،   

  . دافشان را بازور و دیکتاتوري به ملت دیکته نمایندو می شوند سعی می کنند اهروبر

همانطوریکه گفتیم مشکل اصلی دین به عنوان نظام حکومتی ایـن اسـت کـه دیـن               

عاهایشان هیچ سـند و مـدرکی        است و براي اد     و موارد ماوراء الطبیعه    اساسش بر خرافات  

هـیچ فـردي    . مثالً مقوله مانند خدا   . نه میتوان آنها را رد کرد و نه می توان پذیرفت          . نیست
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هر دلیلـی کـه بـراي    .  که باشد نمی تواند وجود خدا را ثابت و یا رد کند  هم بهر دانشمندي 

  . اثبات بکار می رود از همان می توان استفاده کرد و خدا را رد نمود

  هیچ رویداد مـاوراء الطبیعـه اي      ، به  عنوان مثال،    از بدو تاریخ انسان تا به حال      یا  آ

حداقل بعد از انقالب صـنعتی      !  است؟ خیر   براي یک بار هم که شده  مشاهده گردیده         حتی

  ایمـان    .که علم پیشرفت نمود هیچگونه رویداد ماوراء الطبیه اي دیده و یا ثبت نشده است              

یه که اساس دین بـه حـساب مـی آیـد، چیـزي اسـت ثابـت نـشدنی،                    به مقوله ماوراءالطب  

ندارد ی هیچ دلیل  .، تایید نشدنی، غیرقابل اندازه گیري و مطلقاً غیر معتبر است          یغیرآزمایش

.  اعتقاد مذهبی دلیل منطقی معتبـر نـدارد        . بدانیم که دین را چیزي غیر از داستانهاي خرافی       

 فقط انتخاب می کنند که بـه دیـن اعتقـاد داشـته              مردم. اعتقادات مذهبی بر پایه هیچ است     

  .باشند چون می خواهند که معتقد باشند

اگر دلیلی براي اعتقادات  دینی نیست پس  چگونه تایید می کنید که دیـن درسـت       

گفته هاي   حال چگونه    دات دینی پایه و اساس منطقی ندارند      اگر دین و اعتقا   . است یا خیر  

 گـاه نوشـته اسـت      که صدها سال پیش یک بی سواد نا آ         بیتاضدو نقیض و درهم وبرهم ک     

در هوا  نویسنده اي که حتی نمی دانسته زمین گرد است و یا اینکه             . تعبیر و تفسیر می کنید    

  !می تواند مریضی افراد را سبب شودباکتري و میکروب وجود دارد که 

نون اساسـی   با این تفاصیل، سپردن کشور بدست این مدعیان دیکتاتور دینی که قـا              

 نوشته شده و در مواقعیکه صـالح بداننـد بـراي      مقدسآنها بر پایه همان کتاب به اصطالح        

 کـدام   حفظ منافع خود از حدیث و روایت نیز استفاده می کنند به نظر شما عقالنی اسـت؟                

کـه کارشـان در آوردن گریـه     به رهبري بر گزیننـد  مالیانی را،فکر آزاد و انسان خرد گرا  

ال، محکوم کننده زنان به سنگ سار و تکـه تکـه             ماهه در واقعه کرب    6شتن کودك   زنان و کُ  

 ظرف غـذا و  و پیشنهاد کننده لیسیدن   انتحاريکردن کودکان و افراد معمولی در انفجارهاي        

ا  اتمـام غـذ    لیسیدن انگشتان و جمع آوري و خوردن آنچه بیرون سفره مـی ریـزد بعـد از                

ستا
9

.  
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سرنوشت یک ملت بر اساس داستانهاي خرافی باشـد؟         آیا می شود که حکومت و         

 عوامـل خرافـی    که متکـی بـه طـالع بینـی و            تید که حکومتتان بدست افرادي    آیا مایل هس  

بهتـر نیـست کـه    !  باشد؟ چطور است که یک فالگیر را به ریاست جمهور برگزینیم  هستند،  

هـاي دقیـق از   سیستم هاي مدیریتی پیشرفته مـدرن و برنامـه ریـزي          کنترل صحیح   بجاي  

ملکتـی از تعبیـر خـواب       جالب نیـست کـه درکارهـاي م       . دعاي جوشن کبیر استفاده نمود    

البتـه  !!  و اگر درحین کار عطسه اي واقع شد کارها را براي مدتی تعطیل نمـود            استفاده کرد 

  .نادیده گرفت نمی توان  را نیزدرروابط خارجیو نحوست ماه صفر فال قرآن 

خواهید که رئیس جمهور، یا رهبر دینی کـشورتان         مسلم است که شما نمی          

براي اختالف عقیده هاي مذهبی یا خصومت هاي دیرینـه تـاریخی کـه ریـشه افـسانه اي        

دارند مانند خصومت کلیمیان با عیسویان و یا هردو با مـسلمانان بـه کـشورهاي همـسایه                  

  .حمله کند و یا کشور را به مخاطره بیاندازد

یالت بسیار زیاد مـذهبی     اد کشور را به دینی سپرد که با تعط        چگونه می توان اقتص   

ات پیغمبر و امامان، عیدهاي مذهبی و دیگرمراسم تشریفاتی غیر ضروري باعث           از قبیل وف  

مـردم را  تصاد و نیروي محرکـه      دینی که اق   !لید و در آمد ناخالص کشور می شود       کاهش تو 

 ماه محرم را بـا تظـاهر و تبلیغـات            کردن ساعات کاري و دو     براي یک ماه رمضان با لوث     

در . از بین می بـرد    دینی براي تداوم نظام به قیمت کاهش رشد اقتصادي و باال رفتن تورم              

  . ماه هاي  رمضان و محرم، بهره وري به مقدار چشم گیري کاهش می یابد

 بـه علـت  فر و دشمنی حکومـت هـاي مـذهبی      همتر و خطرناکتر از همه اینکه، تن      م

 بودن مسئله، به خارج از مرزهاي ایران می رود و جنگ و دشمنی کشورهاي               ایدئولوژیکی

هبی شیعه که حتی مـسلمانان سـنی را          حکومت مذ  به خصوص .  را باعث می گردد    همسایه

 خود می مقدسیعی را وظیفه مام جهانیان بوده و گسترش اسالم ش  کافر می داند و مدعی  ت      

این همه کبرو غرور و خـود پرسـتی مـی تـوان             آیا چگونه به این حکومت مذهبی با        . داند

ـ  روشن دیده ا   به طور بعد از انقالب اسالمی ایران      . اعتماد نمود  م کـه چگونـه مالیـان بـه         ی
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 ایران را در هشت سال جنگ خونین قرار دادند و دیگر همسایگان همچـون         ،قدرت رسیده 

 و نیان بسیار نزدیکند، اسراییل که هم از نظر تاریخی و هم از نظر فرهنگی اجتماعی بما ایرا             

 اینکه بیشتر بزرگان اسرائیل بچه هاي کوچه و پس کوچه شیراز، اصفهان و یا اراك بودنـد                

 و در عوض به مشتی فلـسطینیان سـنگ پـران آشـوبگر بـی                دشدیداً آزرده  خاطر ساختن    

حمایت از کشورهاي کمونیستی   .  حمایت کردند   رو آورده و از آنها      تنبل و کار نکن    فرهنگ

کشوري که براي صدها سال به ایران و ایرانـی ظلـم روا داشـته و بـا                  ه هاي روسیه و     نوچ

چاي و گلـستان قـسمت اعظمـی از کـشورمان را بـراي          معاهدات ننگین آنها مانند ترکمن    

حکومت هاي جبار و خونریزي چون سوریه و پشتی بانی          حمایت از   . همیشه غصب کردند  

تـضاد و دشـمنی     .ان و ایرانی را خدشه دار کردند      از دیکتاتوري چون بشار اسد آبروي ایر      

جـویی  بسیار عمیق با بزرگترین کشور جهان آمریکا براي مدت سی و چند سال و مـاجرا               

 آخرین مقاومت هاي    اقتصادي گوناگون،  و سبب شدن تحریمهاي    هاي تاسف بار هسته اي    

جع، لجـوج و    بله، این ماجراهاي یک حکومت مرت     . کشور بی جان شده را در هم شکستند       

کله شق دینی است که هیچ منطقی غیر از مهمالت ارتجایی و خرافی هزارو چهارصد سال                 

 مخلـوط حال خودتان قضاوت کنید که دین را می تـوان بـا سیاسـت               . پیش را قبول ندارد   

؟ در حکومت هاي دینی با چه می خواهند بـه            اعتمادند ي دینی فاقد  حکومت ها نمود؟ آیا   

حکومـت  عیـت  اق با هیچ که نمی شـود زیـرا و   را بچرخانند؟اقتصادشور حکومت کرده و  ک

  .ي  دینی هیچ استها

 براساس  تئوکراسی.  مردود است زیرا آنچه که وعده می دهد دروغ است          تئوکراسی

درواقع حکومت هاي مذهبی    . افسانه است و افسانه ها نیز بر حسب تعریف واقعیت ندارند          

 نیستند و براي پیشرفت بـشریت کـاربردي ندارنـد           و اساس آنها قابل لمس یا ثابت شدنی       

حکومـت  . بلکه چه مستقیم و چه غیر مستقیم باعث رکود و مسخ افکار جامعه می گردنـد               

 با علم و دانش مخالف بوده و در طول تاریخ بارها دانشمندان و نـو آوران                 تئوکراسیهاي  
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حکومـت هـاي   . ده انـد بوسیله رهبران مذهبی و یا اقوام مربوطه تکفیر و به هالکـت رسـی          

  . مذهبی ضد جامعه، ضد تمدن و مخالف جهانی مهربان و شاداب هستند

  دور شو که دوریت بوي بهار

  کور شو که کوریت نور امید

  چه زار است  دار است عهنق محکمتی

  چه خوار استنار است مبیندولتی

   منطق دارتمنطق

   مارخنده ات گریه

  موسیقی روز بهارگریه ات 

  حسین بی سر به دار، هنرت

   به تیراصغرت گلوي یمرد

  خواري رانت،ي همگیاقتصاد

  س اختال همگیاخالصت

   رشوهریشه، روشت

  اوبه حرمتت، فروختن من 

  با کفن، شهید شدن تشجاعت

  دور شو که دوریت بوي بهار

  کور شو که کوریت نور امید

   دین و مذهبضایعات-2-6

بـه  . رایی از بدو بشریت متبلور شده استجنگ خرد و دین یا خرد گرایی و دین گ   

 از نظر خـرد و دانـش        انسان ها  دلیل بیشتر ادیان و مذاهب در همان دوران اولیه که            همین

، دردوران اولیـه   .پایین  بوده و تکنولوژي هنوز بر خرافات غلبه نکرده بود بوجود آمده اند             

 بود و همیشه ادیـان  هزیاد ادیان و مذاهب بسیار   ت جهالت انسان و کمی خرد، قدر      به علت 
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 غلبه کـرده و چـون طـاعون خردمنـدان و            هو مذاهب بر خرد و دانش کمی که موجود بود         

بمرور کـه انـسان     .ندمرگ و نابودي تهدید می کرد     دانشمندان را یا به خانه نشینی و یا به          

ي خرد و دانش خود را افزون نمود خرافات منجمله ادیان و مذاهب کم رنگتر شدند و جال                

 به خصوصبعد از قرون وسطی . خود را در مقابل نور معرفت، خرد و دانش از دست دادند   

بعد از انقالب صنعتی، دیگر خرد و دانش جامعه اجازه نداد که غولهاي استثمار گـر دینـی                  

دیگر نتوانستند با کتابهـاي بـی       . خدا ظهور کنند   گان فرستاد  یا رسوالن و ،  بنامهاي پیامبران 

البتـه تعـدادي ادیـان      . ي خردمند و باهوش زمانـه را فریـب دهنـد          سان ها انسرو ته خود    

کوچک کم ادعا مانند بهائیت ظهورکردند که البته علت ظهور آنها بیشتر به دلیل مبـارزه بـا                

.  شیعه بوده اسـت    به خصوص  دیکتاتور، جنایت کار و بی رحمی چون دین اسالم           ادیانهاي

گرچـه ایـن    . روز ادیانهایی چون بهاییت گردیـد     عث ب در حقیقت ظلم و تعدي مسلمانان با      

گونه ادیان نیز به نوبه خود غیر عقالنی است و با روکشی مدرنتر همان فالکـت و بـدبختی                  

یگري که بر پایه خرافـات و        کالً ، دین و مذهب و یا هر عامل د          .انسان را بشارت می دهد    

 را  انسان هـا  جهانی بخواهد    غیر واقعی و خارج از قوانین فیزیک         به صورتی  باشد و    اوهام

  .به کنترل خود در آورد مردود و غیر عقالنی است

دگرایی و دانش ستیز بـوده اسـت       بهر حال در طول تاریخ همیشه بین دین و خر           
10

 .

 دانش ، گذشت زمان در اثربختانه، گذشت زمان به نفع خرد گرایان تمام می شود زیرا        خوش

متاسفانه فاکتور . ذاهب در مقابل رنگ می بازند  و م   باالتر می رود و ادیان     انسان ها و خرد   

دیگري در جریان است و آنهم تقدسیت ادیان و مذاهب است که با گذشت زمان بیشتر می                 

 زهرآگین با گذشـت زمـان       قدرت مند مدعیان و پیروان دین با زبان دروغ و قلمهاي          . شود

ـ                  ی در برخـی مـوارد      آنقدر در مورد دین و مذهب خود قلم فرسـایی مـی نماینـد کـه حت

تقدسیت دین با گذشـت زمـان و قلـم          . خوانندگان تا حدي خردمند خود را نیز می فریبند        

قرن بیـست و یکـم یعنـی     که در و یا شیاد باعث شده است    فرسایی این مدعیان ساده لوح      

         دلیـل کـشتار     به همین . ر رونق باشد  قرن صنعت و تکنولوژي هنوز بازار مکرو حیله آنها پ 
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، تروریـسم، و    انتحـاري ه مدعیان دین از طریق قتل هاي زنجیره اي، بمب هـاي             بی رحمان 

اعدامهاي بیشمار مخالفان، اسارت و برکناري و کـشتار دانـشمندان خـود گـواه بـر نقـش                   

اسـالم شـیعی و شـریعت آن را بعنـوان رکـن       در ایران که     به خصوص . پررنگ ادیان است  

و یکـم    افسوس که در این قرن بیست      افسوس و صد  . اصلی حکومت خود قرار داده است     

 کشور کورش، داریوش، نادر،  ملت ایران خفـت           در یعنی در این قرن خرد گرایی و دانش،       

ه گردن خود بسته و آن را می کـشند  و ننگ اسالمی شدن و حکومت ارتجایی اسالمی را ب      

  .که همانا مرگ براین زندگی اوالتر است

رزنش نمـی کنـیم بلکـه     عقب ماندگی بشر س  م و شیعه را در    در اینجافقط دین اسال   

کلیه ادیان و شاخه هاي مختلف آنها را منجمله مذاهب مسیحی، کلیمی، زردشتی، بودایی و              

ین علـم و     و بیش خرافات و موهومات را جایگز       را مقصر می دانیم زیرا همه و همه کم        ... 

تـشاش شـاید سـهم    غالبته در ایـن خرابکـاري و ا   .  اند دانش و قوانین مطبوع بشري نموده     

کشیشها، مالها و آیـت اهللا هـا   .  شیعه در طول تاریخ  بیشتر از همه باشد     به خصوص اسالم  

براي دفاع از خود و عقاید خود می گویند که افراد بد هستند و بخودي خود دین بد نیست        

ذات خود ندارد عیبی، هر عیب کـه         اسالم به    "و یا برخی از شاعران نا آگاه می گویند که           

ر طـول   گاهانه و یا نـا آگاهانـه د        آ به صورت  این شعارها که یا      .هست از مسلمانی ماست   

  موثر خرافات هر چه بیشتر را به مـا تحمیـل نمـوده               به صورتی تاریخ مکرراً تکرار شده،   

بوده چونکه خود دین فی      بد   يانسان ها  خانه و ماواي      این آقایان نمی دانند که دین      .است

 وحـشتناك توسـعه     به صورتی مذهب دروغ و ریا را میان امت خود         دین و   . استنفسه بد   

. می دهد زیرا مسئله قدرت و ثروت است که با ریا و تظاهر دینی و مذهبی بدست می آید                  

 خردانـه   مذهب است که بد است، مضر است، نـا        این آدمها تنها بد نیستند بلکه خود دین و          

و موهومات است و بر طبق هیچ متغیـر         بر پایه خرافات    . است نا معقول و غیر علمی است      

هی است وحی که هیچ کس نمـی         وحی ال   این ند که مدعیان می گوی  . یکی بیان نمی شود   فیز

ادیان و مذاهب داراي ذات بی معنی و بی         . داند چیست و از کجا آمده و ماهیت آن چیست         
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فریـب  هر چه که بی معنی و مفهوم باشد خطر ناك اسـت زیـرا شـیادان و       . مفهومی هستند 

کاران نیازي ندارند که با منطقی در تکافو باشند و نیازي ندارند که هنر و یا دانـشی را بـه                     

اثبات برسانند زیرا نفس بی منطق و نا مفهوم ادیان هر بی شعوري را می تواند در بر داشته              

را  افـراد جهـان   د و هر شیاد و یا بی خردي می تواند با وسیله هاي مذهبی کـار کنـد،            باش

ابزار و اسباب ادیان و مذاهب طـوري طراحـی و برنامـه    . د و افکار را مسموم ساز  ثماراست

ریزي شده اند که با منطق و علم نمی توان با آنها کار کرد زیرا این ابزار و اسبابها با منطـق      

این ابزارها بر پایه خرافات و فریب کار می کنند و عـدالت را نمـی            . و علم کار آیی ندارند    

با ظاهري فریب آمیز قدرت و ثروت را در دست گردانندگان و عملگران خـود               شناسند و   

 به هـیچ عنـوان امـر و      ، اسالم و در صدر آن شیعه      به خصوص ادیان و مذاهب    . می گذارند 

نهی آنها بر اساس آموزش و پرورش نیست بلکه همه اش زور است، شالق اسـت، تکفیـر                  

ش بر اساس این کار را بکن و آن کـار           همه ا . است، سنگ سار است، چماق است و اعدام       

شور خواهی شـد و     ان مح حوریگر این کار را کردي در آخرت  با          را نکن بر قرار است و ا      

امن اجرایـی    که نه مستند است و نـه ضـ         وعده هایی . اگر نه در جهنم در آتش خواهی بود       

انـسان  به آنهـا    بران و امامان و تقدسیت دادن       اتی است که با نسبت دادن به پیام       دارد و کلم  

  . ي ساده لوح را می دوشندها

 بهرحـال، وجودیکه اینهمه نیروي جهل و نا آگاهی پشتیبان ادیان بوده است ولـی         با  

ینکـه خـود فنـا       باطل بودن آنها همه محکوم به فنا هستند ولی بدبختانـه قبـل از ا               به دلیل 

تاریخ گواه خوبی بـر ایـن   .  خردمند، جامعه و تمدنها را از بین می برند  بشوند هزاران مردم  

تمدنهایی که زودتر به این حقیقت رسیدند سریعتر  خود را ازاین قید و بنـد                  .حقیقت است 

میراث تاریخی و فرهنگی نجات دادند گرچه نه صد در صد چون بهر حال سایه شوم دیـن     

و در کشورهاي عقب افتاده     . نند واتیکانها ماندگار شدند    کم رنگتري ما   به صورت و مذهب   

 بـی   بـه علـت   ،  ی چون عراق، پاکستان، ایران و افغانستان      یا در حال توسعه مانند کشورهای     
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 اسالم مانند سرطانی نا عالج در به خصوصسوادي ، عقب ماندگی و دیگر فاکتورها ادیان    

  .نظر اگر محال نیاید بسیار سخت استه جامعه چنان ریشه دوانده که رهایی  از آن ب

 را که کفتیم و آن ضعف انسان در مقابل طبیعت و تـرس              علت بوجود آمدن مذهب     

از نابودي از یک سو و کسب قدرت و ثروت از سوي دیگر ظهورادیان و مذاهب را توجیه           

بسیار مهم است که متذکر شویم که بوجود آمدن ادیان و مذاهب بدون وجود یـک          . می کند 

  . بی سوادي، ساده لوحی و جهل توده مردم حاصل نمی شدزمینه

شما وقتی با یک فرد مذهبی در مورد مسایل دینی مجادله می کنید، مثالً اینکـه از                 

بعـد از مـدتها     . او می خواهید که ثابت کند که دین او برحق وبقیه ادیان باطـل مـی باشـد                 

 من کـاري  " که می گویدمجادله و در نهایت وقتی کم می آورد و یا جوابی ندارد که بدهد              

احساس مـی کـنم و بـه آن         است یا خیر، این چیزي است که من         ندارم که دین من درست      

  ."ایمان دارم

  خدا خدا کنم اي دل

  خدا کجاست؟

  به شبنم دیده قلم زنم هردم

  خراش درامواج فکرم کشم هربار

  قسم به درختان بارور خورشید

  قسم به کورش و فردوسی و ابر جمشید

  روال دینکه ضایع است ضایع و ضایع 

  ن بکش به این مذهبکه باطل است بطال

  که عاطل است عاطل و باطل دکان دین

  سیاه چشم خون کشیده بر خورشید

   زنبور هماندهان گشاد چو کندو زبان

  مغان دین همه معمار طرح خدا
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  در آسمان خداي را به بند بسته

  و زبان بستهخداي خسته دل

  زادگاه بی کس و کارامبروي زمین ام

  یندکان داست دکان دین همه این 

   دکان دین است به زمیندیندکان 

  مین است دکان دینکبه در آسمان 

  زمین و زمان را به آب خون شسته

   دل بستهنماي جهان را به کین

  

  تداوم دین و دالیل آن-2-7

سـردمداران، و گرداننـدگان     . مسئله مهم براي حکومت هاي دینـی بقـاي حکومـت اسـت            

ي بقاي حکومت دست بزننـد بـدون اینکـه در       حکومت ها دینی می توانند به هر کاري برا        

اعدام، قتل هاي زنجیره اي، زنـدان،       . مقابل سیستم هاي قضایی و یا خدایی جوابگو باشند        

شکنجه، ایجاد جنگ، دزدي، رشوه، خیانت، روسـپی گـري، چمـاق داري، جعـل اسـناد،                 

ولـوژي   خوانی ، فالگیري ، دروغ و تهمت و جلوگیري از رشد تمـدن و تکن               روضهتجاوز،  

همه و همه راهکارها و ابزارهایی هستند که سردمداران حکومت هاي مـذهبی بکـار مـی                 

در نظام جمهوري اسالمی ایران سیستمی اسـت  . برند تا بقاي حکومت خود را تضمین کنند     

 که در واقع تشخیص میدهد که نظام چه راه کارهایی بکار            " تشخیص مصلحت نظام     "بنام  

 مستقیم قانونی و علنی به صورتدر صورت لزوم چه    .  باقی باشد  بندد تا حکومت پایدار و    

 غیرمستیقیم و مخفیانه می تواند ازابزارهاي گفته شده در باال بـراي بقـاي               به صورت و چه   

  .حکومت استفاده نماید

 پیش می آید که چرا حکومت هاي مذهبی آنقدر فی نفسه خـشن،              لحال این سئوا    

بی رحم و دیکتاتور هستند    
3و2

 و چرا بیشتر    همه حکومت هاي مذهبی چنین هستند؟     را  ؟ چ 
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حکومت هاي غیر مذهبی براي بقاي خود از این گونه ابزارخشونت آمیز کمتر استفاده مـی           

البته حکومت هاي غیر مذهبی جنایتکار و بی رحم و دیکتاتور هم در طـول تـاریخ                 . کنند

تاتور و بی رحم    ه و ذاتاً دیک   داشته ایم ولی کالً حکومت هاي مذهبی نشان داده که فی نفس           

 و محیط خفقان آور تولیـد        دست به خشونت زده     دو دلیل حکومت هاي مذهبی     به. هستند

  .می کنند

 بر اسـاس توهمـات، اوهـام، دعـا، ثنـا و              حکومت هاي مذهبی   کلیتیکی اینکه،   

عوامل واقعی براي پیشرفت یک کشور همانا متغییرهاي فیزیکی قابل لمس           . خرافات است 

و چون سردمداران حکومت هاي مـذهبی و آنهـایی کـه مهـره هـاي          . ندازه گیري است  و ا 

اصلی نظام حکومتی هستند بیشتر کشیش، آخوند، آیت اهللا و غیرو بوده و در این صـورت                 

، خرافی و اوهـامی اسـت و در         )البته نه به معنی علمی    (اینگونه افراد علمشان فقهی، فلسفی    

 می شود که مملکت از نظر اقتصادي، فرهنگی و سیاسـی            نتیجه در کل عملکرد اینها باعث     

. حال بناچار مجبورند که مخالفان خود را یا قانع کنند و یا از بـین ببرنـد                . روبه زوال برود  

چون دلیل قانع کننده اي غیراز ناتوانی، خطاها و اشتباهات خود در حکومت داري ندارنـد      

کنند بنابراین بهترین راه براي آنها این است        و آن قدر هم مردانگی ندارند که آن را اعتراف           

البته کـه در    .  مختلفی از بین ببرند    روش هاي که دست به کشتار بزنند و مخالفان خود را با           

شتار و قتل هاي زنجیـره اي متخـصص شـده و بـه              این راه یعنی ترس، ترور و وحشت، کُ       

نکه مالحظه می فرمایید در چنا. د بی گناه خود را ازپاي در می آورن        بهترین نحوي مخالفان  

. حکومت هاي مذهبی خشونت و دیکتـاتوري جـزء اصـول حکومـت داري خواهـد بـود            

خالصه اینکه مشکل نادانی و ناآگاهی سـردمداران حکـومتی، از عملکردهـاي طبیعـی و                

از . فیزیکی متغییرهاي جهانی است که در پیشرفت و خوشبختی یک ملت بسیار مهم است             

. مرگ آور خواهد بودا آگاهی ترس می آورد و ترسند که نقدیم گفته ا

سنگ سارکردن، چشم در آوردن، زنده سوزاندن، قطع عـضو و دیگـر    دیگر اینکه،   

 ادیـان بـه اصـطالح    بـه خـصوص  رفتارهاي خشونت آمیز وحشت هایی هستند که ادیان،         



52

ه خـود  معتبر مانند یهود، عیسوي، و اسالم از آنها براي سرکوب مخالفـان و توسـعه سـیطر               

 خود با آب و تـاب مخالفـان خـود را بـه              مقدساین ادیان در کتاب     . استفاده می کرده اند   

البته تمام این خشونت ها به اسم خداي بـی   . چنینی بشارت می داده اند    مجازات هایی این  

در واقع مخالفان حکومت هاي دینی به تفسیرمدعیان دینی همان          . زبان تمام می شده است    

، وهرجایی هم که مقدسحال این مدعیان دین، از طریق کتاب  . ستند و کافر  مخالفان خدا ه  

کم می آوردند از طریق حدیث و روایـت، مخالفـان خـود را سنگـسار، اعـدام و یـا مـی                       

 جالـب اسـت کـه مؤمنـان         . تمام می کردنـد    ن را به نام خدا، اهللا و یا یوهووه        سوزاندند و آ  

سته و مخالفان را کافر و مفسد فی االرض مـی           شتار را عبادت و صواب دان     حکومتی این کُ  

ـ         در کل دین ب   . دانستند شتاري را در قبـال بقـاي       ه حکومت هاي مذهبی مجوز هر گونـه کُ

  .حکومت می دهد

  نـا آگـاهی و     -1عامل بسیار مهم اسـت      اما براي تداوم و بقاي مذهب نیاز به سه            

  . محض خفقان و دیکتاتوري-3 دروغ و ریاکاري -2 توده مردم جهل

در اینجا بهتر است کـه از گفتـه شـیخ    :  نا آگاهی و جهل امت و توده مردم  -2-7-1

عبداله انصاري استفاده شود که می گوید خدایا به هر آنکه عقل دادي چه نـدادي و بـه آن       

 بدنبال خرافات و موهومات     هیچ گاه ي آگاه و خردمند     انسان ها که عقل ندادي چه دادي؟      

ییـر   و تحوالت را مستند و بـر اسـاس متغ          نش و آگاهی که دارند تغییر      دا به دلیل نیستند و   

 بـراي ایـن     ، طرفداران مذهب   و موهومات مذهبی   مهمالت. پذیرندهاي فیزیکی واقعی می     

بنابراین شیادان و مدعیان ادیان و مذاهب که تنهـا          . دانشمندان و آگاهان هیچ ارزشی ندارد     

د در مقابل آگاهـان و      یتوانن است نم  وهومات م  و در حقیقت صالح آنها خرافات و       دستاورد

رندیات آنها هـستند کـه بـی        تنها کسانی خریدار خرافات و چ     . نداندام کن خردمندان عرض   

پس براي بقا و گسترش ادیان و مذاهب، محـیط تبلیغـاتی مـدعیان      . سواد، جاهل و نادانند   

مینه ل و بی سوادي ز    ه ج  نا آگاهی،  .دینی و شیادان نیازمند به عوامل جهالت و نادانی است         
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اي را بوجود می آورد تا گفته هاي غیر علمی و خرافـی مـدعیان دیـن خریـدار بیـشتري           

. آنها کمتر باشدهاترّتُداشته باشد و از طرفی توانایی اثبات 

واقعیـت  . دارددرستی و راستی یعنی آنچـه کـه واقعیـت    :   دروغ و ریاکاري-2-7-2

در واقع راستی و    . کی طبیعت سازگار ویا ساخته شده باشد      یرهاي فیزی یعنی آنچه که با متغ    

واقعیت و حقیقـت آنچـه را      . درستی در چهار چوب تغییرات طبیعی جهان حاصل می شود         

حـال چـون اسـاس و بنیـان مـذاهب و ادیـان              . گویند که قوانین طبیعی آن را تایید نماید       

ه مدعیان دینی به ناچـار بـراي        برقوانین طبیعت استوار نبوده و از آن انحراف دارد در نتیج          

 زده و از عـواملی چـون معجـزه، وحـی،            اید خود بـه دروغ و ریاکـاري دسـت         توجیه عق 

ایـن شـیادان از     .  ندارند استفاده مـی کننـد      یماوراءالطبیعه که هیچ اساس فیزیکی محسوس     

عواملی بهره می گیرند که راست و دروغش را نمی توان اثبات نمود و از طرفـی خـود را                    

مـردم را بـا     م به اثبات نمی دانند و چون به این ادعاها جنبه تقدسیت می دهنـد تـوده                  ملز

با گفتن اینکه قرآن گفته است،      . بعیت و قبول ادعاهایشان می کنند     ترس و ارعاب ملزم به ت     

در فالن حدیث آمده است و یا روایت از پیغمبر است مخالفان و یا حریفان مقابل  خود را                   

ته اسـت،   وقتی ادعا می کنند که در قرآن آمده و قرآن گف          . خارج می کنند  با ترس از میدان     

زیـرا درایـن    . ت نیست که بگوید خیر قرآن اشتباه گفته اسـت         دیگر هیچ فردي را این جرأ     

دروغ بزرگ آنهـا در مـورد بهـشت         . صورت فرد مرتد شناخته شده و قتل او واجب است         

ننده در روز قیامت، اثرات فـالن دعـا و   ان صد کیلومتریش، امامان شفاعث کحوریوجهنم،  

همه و همه دروغ و حبابی بیش نیست کـه در اثـر      است که   ثنا کالً اصول دین و فروع دین        

که هیچ کـس    صدها سال تقدسیت یافته و آنقدر در خون و پوست مردم جاي گرفته است               

 در  .اشـد یت حبابی بـیش نب    مقدسد که شاید این همه تبلیغات و        حتی فکرش را هم نمی کن     

  . حمال دروغمؤمنهب یعنی دروغ و مذکل،

 مورد اول یعنی نـا آگـاهی و مـورد دوم یعنـی              : خفقان و دیکتاتوري محض    -2-7-3

دروغ و ریاکاري برهم تاثیر متقابل دارند بدین صورت که نا آگاهان دروغ را بیـشتر بـاور                  
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. ار کرمتـري دارد دارند و از طرفی دروغ و ریاکاري در محیط تاریک جهـل و نـادانی بـاز      

 تعداد معدود خردمندان و آگاهان چه می شود؟ مدعیان دین چگونه با ایـن قـشر                  این حال

تنهـا راه خفقـان و   . براین خردمندان اثري نخواهـد داشـت    که  دروغشان  . برخورد می کنند  

دیکتاتوري است که می تواند این تعداد معدود خردمنـدان و آگاهـان را از صـحنه خـارج       

 خفقان و دیکتاتوري به چند صورت از طرف این شیادان و مدعیان دین بر این                حال. نماید

 طریق خردمندان را سرکوب مـی نماینـد         به هشت .  ه هاي اگاه اعمال می شود     معدود گرو 

 فـرار و    -4 به انـزوا کـشیدن       -3ر خانگی    حص -2د کشیدن و زندانی کردن آنها        به بن  -1

 ترد و عدم گزینش آنها بعنوان       7 اعدام   -6ان   ترور و قتل خردمند    -5مهاجرت خردمندان   

  . تهمت-8ض و فسد فی االرملحد، مرتد و یا م

وقـایع  . خالصه  اینکه سردمداران دینی ایجاد خشونت، و ضرب و شتم می نماینـد         

رهبـران مـذهبی    .  روشن و واضحی این موضوع را نشان می دهـد          به صورت تلخ تاریخی   

   بـی عـدالتی، تبعـیض      . ننـد  تولید مـی ک    ي را  مرگ آور  ل، تنفر آمیز و   محیط غیر قابل تحم

هیچ دین دیگري را تحمـل  . دن را در جامعه افزایش می ده    يادجنسیت، تبعیض قومی و نژ    

.  بـه زنـدان مـی انـدازد         دگراندیـشان را   رض کـرده و   نکرده و در صورت امکان به آنها تع       

ـ    را مـی   تـاریخ   دوبـاره تحکومت هاي دینی، باعث عقب افتادگی تمدن شـده و در حقیق

 مـذهبی   يحکومت ها . حکومت هاي دینی دانش، فکر، و اراده ها را خفه می کند           . نویسد

می کند  را بی رحمانه پایمال      انسان ها اولیه  به حال توجهی نداشته و نیاز       
10

در واقع عقب   . 

  . افتادگی و نه پیشرفت را توصیه و تشویق می نماید

  تداوم زهراگین فرسوده

  ناب تابیدهو طتداوم قیچی 

  جنایت و جادوتداوم ظلم و 

  بر جنبلز تداوم شیخ و نما

  شد بر سر خران افسارکخرد کجاست 
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  سحر کجاست تا زطلوعش شود بیدار

  وسیدهتو اي برادر آویخته به بند پ

  اي رفیق   ساده دلمتو 

   انتظار مکش

   و غلمان سراب در رویاستحوريبهشت و 
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سومفصل 

   رسوا می شونددروغ گویان

  اگر دین نبود-3-1

آیـا تـا بحـال ایـن       ! ه فکر کرده اید که اگر از اول خلقت بشر دین نبود چه می شد              هیچ گا 

د؟ فکر می کنید که دنیا نابود می شـد          رسی و تجزیه و تحلیل قرار داده ای       حالت را مورد بر   

و یا جرم و جنایت تمام کره خاکی را فرا می گرفت          
1

 متاسفانه کمتر افرادي چه موافق دین .

ي و علمی این حالت که اگر دین نبود چه مـی شـد را مطالعـه     جدربه طو و یا چه مخالف     

  .کرده باشند

 علمی و دقیق جواب دهیم بایستی دو مـورد را در  به طوربراي اینکه این حالت را       

 -2مهارت و تـالش انجـام داده اسـت         کارهایی که انسان بر اساس علم،        -1: نظر بگیریم 

  . اندام داده انج و مذهب دینپیامبران، کارهایی که 

کلیـه  : کارهایی که انسان و اسـاس علـم، مهـارت و تـالش انجـام داده اسـت                  -3-1-1

دستاوردهاي بشري از خلقت و غار نشینی تا به امـروز کـه داراي تمـدن پیـشرفته اسـت                    

کشف فلزات، سیمان، و پـیج  . ي متخصص بوده استانسان هامدیون علم و دانش و تالش       

 است و نـه     انسان ها دانش و تالش    و تکنولوژي است مدیون     و مهره که ستون اصلی تمدن       

هیچ کشیش یا آخوندي در کشف آنهـا        .  و یا روایت   حی الهی و یا آمده از قرآن ، حدیث        و

بهداشـت و تکنیکهـاي   ایجاد سیستمهاي مدیریتی علمی و روابط انـسانی،        . دخیل نبوده اند  

، کشاورزي مدرن میکـانیزه  یده عملیات پزشکی شرفته تشخیص امراض و سیستمهاي پیچ     پی

با انواع دستگاه هاي مترقی، سیستم هاي مدرن رسانه اي از قبیل رادیو، تلویزیون، موبیـل،     

انواع ماشینها از موتور گرفتـه تـا هواپیمـا و کـشتی هـاي               انرژي هسته اي و شکافت اتم،       

 همـه و  فضایی، کلیه علوم در رابطه با تسخیر فضا و سیستم هاي بسیارپیـشرفته اقتـصادي        
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 بوسیله دانشمندان، مهندسان، تکنـسینها و       دنجنها در ظرفیت این کتاب نمی گُ      مه که ذکر آ   ه

بدون اینکه دین و یـا وحـی و یـا کـشیش و آخونـدي در                 . کارگران ساده ساخته شده اند    

کمکی در این مـورد نکـرده انـد    این مدعیان خدا نه فقط  . ساخت آنها دخالتی داشته باشند    

 ترقی و پیـشرفتهاي علمـی       طول تاریخ بعنوان عامل بسیار عمده بازدارنده      بلکه همیشه در    

 مسموم و مخالف با خدا و دین می دانستند و خیلی            بوده اند و  این دستاوردهاي  علمی را        

 .از دانشمندان، مخترعین و مکتشفین را به نام مرتد و ضد خدا و دین اعدام و بقتل رساندند       

 و یا در اینترنت جستجو کنید موارد بسیاري از رفتارهـاي ضـد   دیاگر تاریخ ادیان را بخوان 

  .بشري و ضد علم و دانش این مدعیان خدا را خواهید دید

بدترین و منفورترین عملـی     : کارهایی که پیامبران، دین و مذهب انجام داده اند        -3-1-2

یـن مختـرعین    دروغ هاي هزاران ساله ا    . نجام داده اند، دروغ پراکنی است     اکه مدعیان دین    

ایـن دشـمن چیـزي      . شد ظهور بزرگترین دشمن بشریت       تولد و  دین و کلیه هوادارن باعث    

. نبود جز خرافات که همیشه مانع بزرگ آزادي، ترقی و خوشـبختی بـشریت بـوده اسـت                 

، نشر اکـاذیبی کـه آنهـا را گفتـه ایـن      ساخت خداي بسته زبان و قرار دادن آن در آسمانها        

 و به آنها تقدسیت داده و هر جمله آن بعنوان قانون مصوبه شده از               هخداي بسته زبان دانست   

ایـن اکاذیـب کـه در       . ، بکار گرفتـه شـد     انسان ها  دشمنی و خصومت بین      طرف خدا براي  

 بـراي سـرکوب    خـدایی  مجـوزي ،کتابهایی به نام تورات، انجیل و قرآن جمـع آورده شـد      

ـ      غیرخودي و ایجاد جنگ براي گست      و  ثـروت    ور کـسب قـدرت،    رش سیطره خود بـه منظ

. بدروغ گفتنـد کـه ایـن کتابهـا از آسـمان آمـده اسـت               . تجاوز به مال و ناموس آدمها شد      

  يانسان ها  بلکه دروغهاي    کتابهایی که نه جنبه معرفتی داشته و نه جنبه اقتصادي اجتماعی          

کراتیـک و   مو بوده که فقط براي رسـیدن بـه اهـداف غیـر د             ی بی خرد و بی دانش     حیله گر 

.یانه خود آنرا بوجود آورده اندوحش

ه مذهبی داشـته و دلـیلش       زرگ و قتل عامها در طول تاریخ ریش       ي ب جنگ ها کلیه  

تشدد عقاید بوده است   
2

 و کـشتارها بـراي کـسب        جنگ ها توجه کنید که نهایت تمام این       . 
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 هاي اقتصادي داشته است ولی چـون بهتـرین ابـزار            وقدرت بوده ودر حقیقت جنبه    ثروت  

بهانـه هـاي    سیدن به ثروت و قدرت، مذهب بوده بنابراین مدعیان بـی رحـم دیـن                براي ر 

دتی آورده و با داشـتن مجـوز از طـرف خـدا در کتـاب آسمانیـشان بـر مظلـومین و                       یعق

دگراندیشان می تاختند و آنها را به قتل رسانده و اموال آنها را به یغما می بردند
3

.  

قیده شـدید مـذهبی دسـت بـه بـدترین و             نمی تواند آنطوریکه با ع     هیچ گاه انسان  

مذهب هم بعنوان یک مرحم آرامبخش و هم بعنوان     . تها می زند، جنایت کند    یبزرگترین جنا 

در این دهه هاي گذشته، جهـان       . مواد منفجره بسیار قوي در تضادهاي قومی عمل می کند         

 له اصـلی  بوده که در تمامی آنها مـسئ      شاهد افزایش شدید خشونت ، آدم کشی و تروریسم          

هزینه این همه خـشونت هـاي       . تشدد عقاد و جنبه هاي مذهبی نقش عمده اي داشته است          

، خانه بدوشی و مهاجرت و از دست دادن تاسـف           انسان ها مذهبی چیزي نبوده جز فالکت      

برخی می گویند که علت مـذهب نیـست بلکـه برداشـت غلـط               . بار زندگی میلیونها انسان   

 مستقیم مذهب و مذهبیون تندرو و آنهایی        به طور ی دیگر   رخولی ب . سیاسی از مذهب است   

در باور بـسیاري ایـن اسـت کـه     . کنند، محکوم می نمایند درك  که حقیقت را نمی خواهند      

  . کشیده شودخود مذهب بایستی به محاکمه 

ي مختلف در مور عشق و محبت، صلح و مهربانی          هاآیا خرد جهانی با انواع آموزش     

وز شود؟ اگر اینچنین باشد چگونه آنهـایی کـه از اینگونـه آمـوزش               و عدالت می تواند پیر    

هاپیروي می کنند، می توانند خشونت را پایان بخشند و شروع بـه ایجـاد روابـط نیکـو و                    

  صمیمانه نمایند؟

رد موثـق و بـارز آن حملـه         مو. چه تمدنهایی که بدست این مذهبیون ویران نشدند       

ان بود به تمدن بزرگ و پیشرفته ساسانی     اعراب  
4

 بعد از استیال برایران از آن تمـدن ویرانـه           .

 کـه   را مطالعه کنید می بینیـد      اضراگر همین عصرح  یم،  و چرا دور می ر    .اي بیش نگذاشتند  

 کشورهاي جهان را به جان یکدیگر انداخته و در این میان نقش اسـالم در                 بسیاري از  دین

 در -1: یـن کـشورها عبارتنـد از     ا .بیشتر اسـت  ادیان و مذاهب    افروختن این آتش از بقیه      
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ـ     -2افغانستان ستیز مسلمانان رادیکال و غیر مـسلمانان          وین، تـضاد بـین      بوسـنی و هرزگ

 برزیل، کاتولیـک رومـی و افریقـایی هـاي           -3. رب و مسلمانان  مسیحیان اورتودوکس ص  

 هنـد،  -6 تیمورشـرقی، مـسیحیان و مـسلمانان    -5 قبرس، مسیحیان و مسمانان  -4بومی  

 کـشمیر،  -9 اندونزي، مسلمانها و مسیحیان -7.  انمیست ها، مسلمانان و سیک ها    هندوها،

ماسدونیا، -11. رب و مسلمانان  ، مسیحیان اورتودکس ص    کوزوو -10وها و مسلمانان    دهن

 -13 خاورمیانه، کلیمیان، مـسلمانان و مـسیحیان         -12مسیحیان اورتودوکس و مسلمانان     

 ایرلنـد شـمالی، مـسیحیان پروتـستان و     -14مانان  نیجریه، مسیحیان، انمیست هـا و مـسل       

 -17 فلیپین، مـسیحیان و مـسلمانان        -16 پاکستان، مسلمانان سنی و شیعه       -15کاتولیک  

ربی  صرب، اورتودوکس ص   -18 اورتودوکس روسی و مسلمانان      روسیه و چچن، مسیحیان   

 سـري   -20 آفریقاي جنوبی، انمیستها و جـادوگران خرافـی          -19و کاتولیک هاي رومی     

اوگاندا، انمیست هـا    -22 تبت، بودائیست ها و کمونیست ها        -21النکا، بودائیسم و هندو     

  .مسیحیان و مسلمانان

 همه تروریست هاي جهـان    عملکرد خرافات مذهبی بزرگتر از مجموع    اثرات منفی   

تصور کنید که آیا اگر مذهب نبود اصـالً تروریـستی وجـود داشـت؟ اگـر مردمـان                    . است

اکستان، عراق، افغانستان بی دین بودند یک چنین فالکت، قتل عام و ناامنی که              کشورهاي پ 

وجود دارد، موجود بود؟ اگر در کل خاورمیانه پر از بی دینان بود باز هم چنین مـشکالتی                  

وجود داشت؟ آیا تا به حال شنیده اید که یک بی دین به مـساجد و یـا کلیـساها بـرود و                       

  تل عام کند؟مسلمانان و یا عیسویان را ق

 دکترهـا و    تعـصب اما بـرعکس، بارهـا و بارهـا شـنیده ایـد کـه یـک عیـسوي م                  

قانونگذاران را براي مسئله صدق جنین و هم جنس بازان، نویـسندگان و فـیلم سـازان را                  

تمـام اینهـا   . کـرده انـد  بخاطر ساخت فیلمها و یا کارتونهایی از این قبیل ترور و یا تهدیـد      

  .ت می گیرد مذهبی نشأبات و تعصطقی است که از خرافاتنشان دهنده فلسفه و من
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ات مذهبی چـه در طـول تـاریخ و چـه در حـال،               تعصبصدمات، خطر خرافات و     

برخی موارد غیر اخالقـی کـه مـذهب بـرروي آنهـا تکیـه مـی کنـد ماننـد                     خطر  بیشتراز  

ي انـسان هـا   ان مذهبی، ماننـد     تعصبم. ل در اینترنت می باشد     مبتذ پورنوگرافی، یا فیلمهاي  

مبهوت که تحت تاثیر افیون مذهبی قرار دارند بدون هیچ فکرو خرد گرایـی ممکـن      گیج و   

 بتوانند واقعیت هاي طبیعی و فیزیکوشیمایی را        انسان ها اگر  . است دست به هر کاري بزنند     

اینکه بپذیرند و اینکه در آسمان مقوله اي نیست که بر جان، مال و رفتار ما نظارت دارد و                   

 ها هستیم و دیگر هیچ، آنگاه ممکن است کـه           ی تک سلول   و تکامل یافته    ثمره انسان ها ما  

  .جهان روي آرامش و صلح را بخود ببیند

 دینـی نداشـتند،   تعـصب د، اگر دین نبود و یاحد اقل افـراد        یچنانکه مالحظه می کن   

  رشـد    .بودنـد میلیونها نفر جانشان نجات یافته بود و کشور ها از همه نظر پیشرفته و آزاد                

اقتصادي بسیار باالتر از امروز بود و در کل بهروري کشور به بهترین نحوي افـزایش مـی                   

  .یافت

   به تنفر کشیده می شود با مذهبشوقت

   رمیده میشود با مذهبذوقت به تأثر

  یاس خوشبوي سنت وطنت

   مغیالن کشیده می شود با مذهببه خارانگار

  شماي شکیل سراسر بدنت

  به زشتی کشیده می شود با مذهبآه وح که

  هنرت را به هر بهانه اي بی جا

  به فسادخانه اي کشیده می شود با مذهب

  خرد و عقل و دانشت هربار

  به خرافه کشیده می شود با مذهب 

  روشنایی روح و قلب و دیده تو
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  به سیاهی کشیده می شود با مذهب

  گرماي جهنم و سرماي قطب سفید

  د کشیده می شود با مذهببه ذوب ذهن، انجماد خر

  و ننگ نوید دوزخ عذاب  و بهشت سراب

  کشدیده می شود با مذهب آب برحباب امید به 

  مذهب دروغ و ریاکاري و جهالت و جنبل

  مومن به حمالی جهالت کشیده می شود با مذهب 

  

   چیست؟ تبلیغات دروغین-3-2

ار می بردند تا مـذهب خـود      ان قدیم بک  روی بوده است که در د     روش های دروغین  تبلیغات  

سـتند بـه هـر    ااین مدعیان دیـن مـی خو      .  را به طرف خود جذب کنند      انسان ها را تبلیغ و    

 متداولترین روش   یکی از . یشتري را به دین خود دعوت نمایند      ي ب انسان ها طریقی که شده    

گان  متن هایی نوشته می شد وبعد این نوشته ها را بـه پیـامبران و یـا  نویـسند                    این بود که  

این گونه موارد دردین مسیحیت بـه کـرات و در           . اصلی یک کتاب مذهبی نسبت می دادند      

 انجیـل بوسـیله متیـو،    مقـدس مثالً چهـار داسـتان     . دین اسالم به دفعات اتفاق افتاده است      

 سال است که می داننـد و        200مارك، لوك و یا جان نوشته نشده است و این موضوع را               

 نوشـته شـده     مقدسله چه شخصی این داستانهاي      یمی داند که بوس   تا به امروز هیچ کسی ن     

است
5

در .  دروغ اساس دین مسیحیت بوده و تا به امروز ادامه یافتـه اسـت              لیغدر واقع تب  . 

 حدیث و یا روایت به اشـخاص بـه          به صورت دین اسالم نیز موارد این چنینی بسیارند که         

ست کـه در قـرآن نیـز برخـی از ایـن             جالب اینجا .   نسبت داده شده است    مقدساصطالح  

  .ستانها تکرار و رونویسی شده استاد

بسیار ساده لوحانه و مضحک است  اگر بگوییم کتابی آسمانی اسـت و از آسـمان                 

آنهم کتابهایی که محتوایشان  چه از نظر نوشتاري و چه از نظر سـاختاري               . نازل شده است  
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ت و شوکت که کل کاینات در یـد قـدرت   خدایی به این عظم. و معنی این همه اشکال دارد    

اوست و هرچه هست و نیست  را او بوجود آورده چگونه می تواند این چنین کتابهاي بـی              

  اگر قرآن را مالحظه کنید می بینید که ساختارآن از  ! ته از نظر ساختار و معنی بنویسد       سرو

، تکرار مکررات،    نوشتاري و معنی پراکنده  و ازیک شاخه به شاخه دیگر رفتن است             لحاظ

 بـه جهـنم   و آنهـا را  خودي و به اصطالح کافرند       و همراه با تهدید و ارعاب آنهایی که غیر        

  می دهد  به آنهایی که خودي و مسلمانند       را وعده هاي خوب و نیکو     و   می فرستد و تمجید   

در دوران استیالي اسالم بر سرزمینهاي مختلـف، مـسلمانان          . و آنها را به بهشت می فرستد      

ا فرهنگهاي عیسویان و یهودیان بیشتر آشنا شده و در اثر همزیستی بلند مدت مـسلمانان                ب

ـ      به صـورت  با این اقوام باعث شد که قرآن         اي عیـسویان و یهودیـان       آمیـزه اي از فرهنگه

بوجود آید 
6

 که برخی از فرقه هاي عیسویان که نمی توانستند در روم شـرقی              به خصوص .

 دلیل می بینیم که     به همین . ه صحراي عربستان پناه آورده بودند     از امنیت بر خوردارباشند ب    

.  در قرآن تکرار شـده اسـت        کتابهاي کلیمیان یا عیسویان     موجود در  ي از داستانهاي  بسیار

بـه  ادیان مختلـف    ) گفتگو(در واقع قرآن سالها بعد از پیغمبر بمرورو بر گرفته از دیالوگهاي           

 آنچه کـه امـروز      به صورت نظم و برهم ریخته      عیسویت و یهودیت بگونه اي نا م       خصوص

لوگ یا گفتگو استفاده می شود که بیشتر جنبه         ادر اینجا از لغت دی    . است تکامل یافته است   

توافق و همدلی دارد تا از لغت بحث و یا جدل که بیشتر جنبه تضاد و عدم توافـق را مـی                      

ـ           قـرآن   دلیل، به همین . رساند ی کلیمیـان و عقایـد       مخلـوطی از فـرامین و دسـتورات دین

چه دلیلی داشت که خدا بعد از نوشتن کتاب اول کتاب دوم و سـوم را نیـز         . عیسویان است 

آیا کتاب اول او موفقیت آمیز نبود؟ شاید خدا هنوز نمی دانسته است کـه چگونـه                 . بنویسد

 اگر بنـا  .  بخوبی نتوانسته است که مقصود خدا را به قلم بکشد          هشاید وحی شوند  !!! بنویسد

 و  بی سلیقگی قلب،قساوت خدا باشد با این همه باشد که قرآن آخرین و کامل ترین کتاب      

      ! پس کتابهاي اولیه خدا دیگر به چه صورتی بوده استاشتباهات،
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د و یا مـدراکی دال بـر اینکـه قـرآن            خ نویسان جدید، هیچگونه شواه    بر طبق تاری    

در حقیقت اولـین نـسخه      . شد وجود ندارد   و یا حتی عثمان گردآوري شده با       محمدبوسیله  

 سـال بعـد از مـرگ عثمـان     150 میالدي یعنی حدوداً 800قدیمی قرآن در اوایل سالهاي     

استدیده شده 
7

  .  

 آنهـا    که بعداً   یا کشیشانی  در دوران یکی دو قرن اولیه ظهور عیسی مسیح، مدعیان         

  را مـذهبی سراسـر اروپـا      فرقـه هـاي     پدر روحانی خواندند، شروع به تجمع      ،را کاتولیکها 

کتـاب انجیـل   .  که در نهایت این دین جدید را دین عیسوي یا دین کاتولیک خواندند    کردند

یا بایبل توسط صدها افراد مختلف که یا سردسته حقه بازان بودند و یا قدرت طلبـانی کـه                   

. دمی خواستند از این طریق نفوذ سیاسی خود را افزایش بدهند، سرهم شد و بکتابت رسـی       

 دروغهاي زیادي کـه توسـط مـدعیان          بر عالوهد  وقتی زبان اولیه کتاب به التین ترجمه ش       

 هاي زبان اصلی کتاب و خود کتـابی          انجیل اضافه شد، بعد از مدتی کوتاه فرقه        فریبکار به 

 به فراموشی سپرده شد  بود  ترجمه شده  که
8

به همین دلیل جـاي تعجـب نبـوده اسـت کـه      . 

سطی مجازات مرگ را بهمراه داشته است زیرا مالیان یا کشیـشان  خواندن انجیل درقرون و  

 سـردرگم و گـیج   به صـورت  و دروغهایی که انجیل را  یر یکنواخت بخوبی از اشتباهات، غ   

ند، ده این اشتباهات می برد معمولی پی بابنابراین اگر افر . دکننده در آورده بود، با خبر بودن      

ساها بوده و در نتیجـه قـدرت و کنتـرل خـود را              در این صورت پایان یا مرگ رهبران کلی       

وسـفند وار    جامعه آن روز از دست داده و دیگر نمی توانـستند آنهـا را گ               ننسبت به مردما  

از طرفی چون بندرت این کتـاب بـا زبـان اصـلی آن              .  سرکیسه کنند  بدنبال خود کشیده و   

 تقلـب و دروغهـاي      خوانده می شد تفاوت انجیل با زبان اصلی معلوم نمی شد و در نتیجه             

 جاودانه باقی می مانـد و  ،اضافه شده به کتاب مشخص نمی گردید و در نتیجه کتاب کاذب        

  .  در واقع تاحدي نیز همین طور نیزشد

 آگاهانـه، بـه نـام    بـه طـور  (pious fraud) عیسويوقتی این دینداري حیله گرانه

جوانمردانـه  نابـه طـور   م   و توده مـرد    انسان ها  جاودانه شود اینجاست که      ،قدرت و ثروت  
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ـ   سال قبل که نوشـته     2000 تا   1700تقریباً  . فریب خورده اند   بـه  ا جمـع آوري شـده و       ه

در آمدند بیشتر مردم بی سواد بودندانجیل (New testament) دوران جدید صورت
8

علم . 

شناخته شده نبود و در حقیقت شیاطین دنیا را کنترل می کردند و در نتیجـه ایـن مردمـان                    

 نادرسـت و نـا    لوح بی سواد هر چیزي را باور می کردند حتـی مـواردي کـه مطلقـاً       هدسا

  .  صحیح بودند

مـثالً  .  حقیقتـی در آن نیـست       انجیل خود شهادت می دهـد کـه        در واقع محتویات  

)  هـستند  وي مایل به بزرگنمایی آن     که تازه ایمان آورنده ها به دین عیس         (تان جنسیس داس

داستان جنسیس می خواهد مارا قانع کند که یک خدا وجـود  .خود یک دروغ بزرگ است    

 روز آفرید  6 دیگر قسمت ها را در        و داشته و او زمین   
8

حال آنگه علم نشان می دهد کـه        . 

از نظر مدت زمانی این ادعا کامالً غلط بوده و از نظر جنبه هاي مـذهبی نیـز کـامالً فاقـد                      

ی شـد، مردمـان یهـودي تـک خـدایی      در زمانی که داستان جنسیس نوشته م  . اعتبار است 

داستان بر می گردد بـه      .آنها معتقد به چند خدا بوده و جنسیس این را ثابت می کند            . نبودند

درواقـع اساسـاً داسـتان یـک        . ن یهودي مردمانی جدا و مشخص بودند      قبل از اینکه مردما   

  .   داستان یهودي نیست

ود داشـته   ل تـاریخ وجـ    وکراتیک درکل طـو   فرمهاي مختلف دولت هاي دینی یا تئ      

 پادشـاه نماینـده و حتـی تجـسم          (Tibet)مان باستانَ، مانند مصر و تبت       درمیان مرد . است

ه است جسمانی خدا بود  
9

 پادشاه بعنوان خدا و یا نیمـه خـدا بـه            ،درواقع در مصر فرعونی   . 

همـین  . حساب می آمد که بیشتر از طریق کشیشان و راهبان بـه کـشور حکومـت میکـرد                 

 ، تولتـسها  (Mayas)تمـدن هـاي اولیـه آمریکـا وجـود داشـت ماننـد مایاهـا        وضعیت در  

(Toltecs) آزتکها ، (Aztecs) و ناچزها (Natchez).   

 در   مـیالدي  632 تـا    622 پیغمبر درسـالهاي     محمددر اسالم، جامعه اي که توسط         

ي و   هم بعنوان رهبـر سیاسـی دنیـو        محمد بود که در آن      تئوکراسیمدینه برقرار شد نوعی     

مادي و هم بعنوان رهبر روحانی به حساب می آمد        
9

 تـشکیل شـده بعـد از     هايحکومت. 
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 تئوکراسـی ي  حکومـت هـا   مر، ابوبکر و عثمان نیز نـوعی از         ي ع حکومت ها  مانند   محمد

 در طـول تـاریخ عبارتنـد از خالفـت یمایـاد             تئوکراسـی بهترین و بزرگترین مثـال      . بودند

(Ymayyad)    حکومـت مـی    مـیالدي   750تـا   661ه در سـالهاي      اولین سلسله اسالمی ک

بود که در   میالدي  1258 تا   750دومین سلسله اسالمی خالفت عباسیان در دوران        . کردند

امپراتوري روم شرقی . این حکومت ها دولت و مذهب یکی بوده و از هم جدا ناپذیر بودند             

(Byzantine)          طـوردر راس کلیـسا    امپرا  و  که در قرنهاي چهارم و پنجم حکومت می کـرده

ار می گرفته است   قر
9

سطی، در ایالتهـا پـاپی، پـاپ هـم بعنـوان حـاکم              در دوران قرون و   . 

اوایـل دوران مـدرن   در عیـسویت  . ن رهبر روحانی عمل می کرده است     سیاسی و هم بعنوا   

سـاووناروال یـک    در اروپا، جمهوري فلورنس تحت حکومت گیروالمو        ) 1452-1498(

 قدرت بی همتا و انجیل قـانون را اعمـال مـی             ینکه در آن خدا اول    تئوکراسی بوجود آورد  

  .نمود

ییرو تحول پروتستان در قـرن شـانزدهم، کوشـش هـایی بـراي تاسـیس                بعد از تغ  

 بوده (John Calvin)تئوکراسی انجام گرفت و مشهورترین آن رژیم تئوکراسی جان کالوین 

سیس گردید  در ژنو در اوج قدرتش تا      1564 تا   1555که در سالهاي    
9

زندگی ژنویها بـر    . 

  .شان آمده استمقدساساس اطاعت کامل از خدا بوده که دستوراتش در کتاب 

بر طبق کالوین، یک جامعه منظم عیسوي بر اساس قواعد، همکـاري و دسـتوراتی               

با گسترش شکوه خدا در جهان،  . که از قوانین خدایی خدا حاصل می شود، بوجود می آید          

یک چنین وضعیتی نیز در حکومـت       . یتوانند متحد، منظم و ساخته شوند     این گونه جوامع م   

 1531تـا 1525 در زوریخ در سـالهاي   (Huldrych Zwingli)تئوکراسی هالدریخ زوینگلی 

بود که در آن حکومت قانونی مسیحی هم کلیسا و هم دولت را رهبري کـرده و از قـوانین                    

  .جویز می شد، استفاده می گردید ت انجیل که بوسیله کشیشان تفسیر ومقدسکتاب 

  که برعلیه سنن مذهبی     از پروتستانها انگلستان بودند    فرقه ایی (اجرت پوریتانها با مه   

محلی که بعدا بـه     (به انگلستان جدید    )  در نیایش بودند   قیام کردند و بیشتر طرفدار سادگی     
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راسـی  ، حکومـت تئوک   1630در اثنـاي سـالهاي      ) ماساچوست و کونیکتیکت تبـدیل شـد      

م حکومتی  ستانهاي مستعمره انگلیس، تئوکراسی بهترین فر     در واقع براي پروت   . تاسیس شد 

کـه مـسیح را بعنـوان فرمـانرواي         نگونه حکومت می توانـست      بشمار می رفت زیرا فقط آ     

 شـهروندي    به انسان ها  نجات روحی براي آزادي      رستگاري و .  بر سر مردم ابقا کند     روحی

مذهبیون نبود بلکه   اهداف پوریتانها ایجاد قدرت سیاسی براي       . ز بود تئوکراسی پوریتانها نیا  

فقـط بـه   بنـابراین،  . ندن می خواستند تا بر طبق گفته خدا و خواسته او عمل ک          رهبران دینی 

ـ نرت عیسی مسیح را در قلبها ثابت ک       ی راي می دادند که می توانست قد       مقدسافراد   از . دن

ر ته و آنها را از قدرت سیاسی بـر حـذ  لب دوري جس افراد سیاسی غیر خدایی یا منفعت ط      

  . می داشتند

 بعد به خصوص، ) 1660-1640(همچنین در انگلستان، در اثناي انقالب پوریتانها      

 Sanhedrin of بـا معرفـی   تعـصب ، تعدادي از پوریتانهاي م1649از اعدام چارلز اول در 

saintsایی را تاسیس نمایند سعی کردند که یک جکومت تئوکراسی دیکتاتوري خد .  

 جمهـوري اسـالمی ایـران       هترین نمونه حکومت تئوکراسی رژیم     ب ،در عصر معاصر    

این حکومـت گرچـه داراي مجلـس بـوده و ظـاهراً             .  تاسیس شد  1979است که در سال     

نمایندگان ورئیس جمهور از طریق راي مردم انتخاب می شوند ولـی بهرحـال ایـن ظـاهر            

 سیاسی در اختیار امام، یا والیت فقیه که خود یک مجتهـد و              قضیه است و در واقع قدرت     

این است که جامعـه    ي واپسگرا رژیم ها هدف از اینگونه    . رهبر مذهبی می باشد، قرار دارد     

در افعانـستان   . را منحصراً تحت قوانین مذهبی اسالمی که آنرا شریعت گویند اداره نماینـد            

 در اولـین دهـه قـرن      . ا دنبال می کرد   هدافی ر  اسالمی طالبان نیز یک چنین ا      تعصبرژیم م 

ـ              حکومـت  ایی از بیست و یکم، گروه هاي مختلف مسلمان واپسگرا سعی کردنـد کـه فرمه

، پاکستان، مصر، سودان، ترکیه و دیگر کشورهاي اسالمی بوجود          زایرسی در الج  ي تئوکرا ها

 در آمریکا، کانـادا     ، عیسویان واپسگرا  تعصبهمچنین به موازات تقالي مسلمانان م     . بیاورند

در بـه همـین صـورت،       . وکراسی را تبلیغ مـی کننـد      ي تئ حکومت ها و استرالیا جنبه هاي     
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 و نفـاق افکـن  بـراي تاسـیس           تعـصب اسرائیل نیز تعدادي از مدهبیون بـسیار افراطـی، م         

  .ي مذهبی باستانی تالش می کننندحکومت ها

   دین ، ببین که چه ها کرده است دیندروغ 

  ن را به کین کشیده است دینزمین و زما

  و پیامبر، امام و مسیحخدا

  کتاب و حدیث و روایت و تسبیح

   و زوزهروضهنمازو عبادت،

  لیم و آّب در کوزهخورده نانی وگ

  سودسراب مکه و سنگ اال

    نور و آیت الکرسی کمیل و دعاي 

  همه  سراب سراب است مشابه خواب

  همه حباب به آب است در دل هیچ

  مل جنگ است، ننگ استدروغ عا

  استرنگشته برغدروغ خنجر آ

   خورانده بر جاهلهالهلزهر دروغ 

  غافل، دین در دل دروغ در دل دین

     همه دین است، این استگناهکار حقیقی

  ریاکار  حقیقی همه این است، دین است

  

    رآناشتباهات گرامري و خطاهاي موجود در ق-3-3

خطاهـاي  :  در کتابی بنام قرآن      ی چون رفیق الحق و نیوتن،     بوسیله محققان خطاهاي قرآنی   

 آورده شده است(Quran: Grammatical Errors)گرامري 
10

معمـوالً مـسلمانان نـا آگـاه و     . 

 خود پافشاري می کنند معتقد هستند که قرآن بی عیـب            تعصبگاهی باسواد که عمداً روي      
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 میالدي بمـرور و  900 سال تا 250ت  در مد قرآن. است و هیچ گونه اشتباه گرامري ندارد      

 علی دشتی  . امروزي در آمده است    به صورت بعد از بازنگري مکرر     
11

 در کتابش می گوید     

ان و مفسران قرآن در جامعـه عـرب ماننـد ابـراهیم نظـام               تفکّرکه گروهی از دانشمندان، م    

ـ     د که   نصریحاً ادعا می کن    تباهات در لفظ، گویش و جمله بندي قرآن بیش از صد مـورد اش

امیر نظام گفته است که قرآن یک معجزه و کـاملترین کتـاب             . امالیی و گرامري وجود دارد    

 عرب می توانند بهتر، کاملتر      قدرت مند در زبان عربی نیست و ادعا می کند که نویسندگان           

انی کـه  تعـصب بهـر حـال م  .  عیب تر از آنچه که در قرآن است، به تحریر در آورنـد            و بدون 

ـ ز قرآن حمایت می کنند مانند عبدالقادر بغدادي در نهایت اظهار می دار            کورکورانه ا  د کـه   ن

 انس و    اگر "د و همینکه خداوند می گوید       نکاري به غلطهاي امالیی و یا انشایی قرآن ندار        

  . براي ما کافی است"جن همه بخواهند کتابی همانند قرآن بیاورند قادر نخواهند بود

در . نـگ هـستند   رخی مواقع پیچیـده، نـا معلـوم و گُ         جمالت و ترکیبات در قرآن ب       

 کـه می باشند    تفسیر    به  و برخی چنان پیچیده هستند که نیازمند        بوده جمله ها ناقص  قرآن،  

ـ   خصوصی افـراد  عقاید شخصی و نظرات    جز البته تفسیر نیز چیزي    قـرآن، بـا   . دنمـی باش

مونـث   صحیح واژه هاي     عرب، بکار گیري نا   و ادبیات    واژه هاي بیگانه با فرهنگ       داشتن

در جملـه   ضمایر ناصحیح به گوینده یعنی اهللا باعث می شود که معانی             و مذکر، نسبت دادن   

 یـا   " قـرآن واژه     1 سـوره المـدثر آیـه        مـثالً در  . بی ربـط جلـوه نمایـد      ها نسبت به هم     

"یا ایهاالمتـدثر  "    درست نبوده و در زبان عربی  صحیح نیست و درست آن               "ایهاالمدثر

. پدیدار شده است معلـوم نیـست      چگونه این غلط امالیی و انشایی         اینکه   حالمی باشد و    

ـ   "ایهالمزمل"، واژه   1ل آیه    در سوره المزم   همینطور  "ایهـالمنزل "وده و بایـستی      درست نب

  .باشد

ی العلم منهم والمو منون     لکن اراسخون ف  :  چنین آمده است   162در سوره نساء آیه       

در ....... مین الـصلوة و الموتـون الزکـاة و        الیک و ما انزل من قبلک و المقی        انزل بما یعمنون

 بـه صـورت   ون  بایستی همانند راسخون و المومنون و الموت      این آیه عبارت مقیمین الصلواة      
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 جمع مونث آورده شده است     به صورت باشد در حالی که     ذکر،  ضمیر سوم شخص جمع و م     

.  

...... طائفتان من المـومنین اقتتلـو     وان  :  است  آمده 9یه  همچنین در سوره حجرات آ      

بنابراین . در اینجا فاعل جمله کلمه طائفتان است و در زبان عربی بایستی فعل اقتتلتتا باشد              

  .در این جمله فاعل سوم شخص جمع است ولی فعل سوم شخص مفرد است

ـ :  چنین آمده است177درسوره بقره آیه       شرق و لیس البران تولوا وجوهکم قبل الم

 خوبی و نیکی در     " آیه این است که      معنی..... المغرب ولکن البرمن امن با هللا و الیوم االخر        

است که ایمان به خـدا و روز   ) کسی(این نیست که روزي به مشرق آورند یا مغرب، خوبی           

 ":  است و خداوند بایـستی اینگونـه مـی گفـت            و پیچیده   این جمله ناقص   .باز پسین آورد  

وردن به مشرق و یا مغرب نیست بلکه خوبی آن است که شخص بـه خـدا و                  خوبی روي آ  

  .روز با زپسین ایمان بیاورد

 از کلمـه    اسم بعد .... قالوان هذان لساحران  : اینگونه آمده است  63آیه  در سوره طه      

همچنـین  . نصب باشد و هذین نوشته و خوانده شود و نه هذان           به صورت  میبایستی   " ان   "

مـان صـورت صـحیح خـود         ه عایشه به شده است که این کلمه را عثمان و         در تاریخ گفته    

  .ذین می خوانده اندهیعنی 

 التکرهوافتیاتکم علی البغـاء ان اردن تحـصنا       : ، آمده است که   33در سوره نور آیه       

 یعنـی  ...لتبتغو اعرض الحیات الدنیا و منن یکزههن فان اهللا من بعد اگـراههن غفـور رحـیم    

دنیا را و کسی که اکراه کند زنا اگر بخواهند عفت را تا بجویید متاع زندگانی   کنیزانتان را بر    

 در ایـن آیـه پیچیـدگی        .زنده مهربان اسـت   بدرستیکه از بعد اکراه ایشان آمر     ایشان را پس    

خاصی دیده می شود که آیا خداوند نسبت به آنهایی که کنیزان خود را به زنا مجبـور مـی                    

نشایی مهم است و بـه      ااین یک غلظ    . یا نسبت به زنا کننده ها     کنند بخشئده و مهربان است      

  .اشتباهاتی در گفته هاي خود انجام دهدنظر نمی رسد خداوند چنین 
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همانگونه که علی دشتی متذکر می شود بیش از صد اشتباه اینگونه در قرآن وجود                 

و بـسیار زیبـاتر،      ادعا می کند که نوشته هاي ا        نیز  و روشنفکر عرب   تفکّردارد و نویسنده م   

  .روانتر، و بی نقص تراز قرآن است

در تاریخچه نگارش قرآن آمده است که قرآن بوسیله دو عامـل حفاظـت شـده و                   

ـ    . نسل به نسل به دست ما رسیده است     ان و عامـل  این دو عامـل عبارتنـد از عامـل حافظ

نان می خوانـد و     کاتبان یعنی اینکه وقتی به پیغمبر وحی می شد، پیغمبر آن را براي مسلما             

و عامل کاتبان آنهـایی بودنـد       . آنهایی که حافظه قویی داشتند این آیات را حفظ می کردند          

  . نوشتاري ثبت می کردندبه صورت معمول آیات را به طوره با ادبیات جاري آن زمان و ک

برخـی ترتیـب    . در مورد ترتیب سوره ها و آیات در قرآن دو نظریه موجود اسـت               

ها و آیـات مـستقیما بدسـتور    می دانند یعنی ترتیب سوره "  توقیفی  " ها را آیات و سوره  

پیامبر صورت می گرفته است    
12

281آیـه   آخرین آیه اي که بر پیغمبر نازل گردیـد            مثالً  . 

و بین آیه هـاي ربـا و دیـن قـرار      بود که پیغمبر دستور داد آن را در سوره بقره         بقرهسوره  

اینکه ترتیب سوره هـا و      ها و آیات را اجتهادي می دانند یعنی         نظم سوره   ،   برخی اما. دهند

  .مصحف هاي مختلف با نظر تنظیم کننده بوده استآیات در 

:تحریف در قرآن  -3-4
13

تحریف در قرآن زمانی اهمیت دارد که قرآن را وحی اهللا           

 را با هـیچ    اما اگر معتقد براین بود که قرآن      . دانست و آن را به اصطالح گفتار خدا پنداشت        

عقل و منطقی نمی توان گفته خدا دانست دیگر تحریف معنایی ندارد و حال چه این قـرآن                  

 بهرحال، شواهد تـاریخی، و مراحـل بـسیار پیچیـده و             .تحریف شده باشد و یا نشده باشد      

 قـرآن غیـر     ریخ داشته است بدون شک تحریـف      نشیب و فرازهایی را که اسالم در طول تا        

وقتی این مدعیان اسالمی در حال حاضر براي منافع هر چه           . ی می دهد  گواهنیز  خدایی را   

 و اگر با تحریف نتوانند مسئله را از بین ببرند کالً             تحریف می کنند    را بیشتر خود هر چیزي   

صورت مسئله را با قتل و ترور پاك می کنند چطور می شود که قرآن را در طول بـیش از                

غیر عقالنی است کـه بـاور کنـیم         بسیار  ! رده باشند  سال براي منافع خود تحریف نک      1400
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قـوانین و    و بعد از او تا صدها سال         محمددر زمان   .  کتاب غیر الهی تحریف نشده باشد      این

امروزه تمام مقاالت و ادعاهـا و کتابهـا در   .  دارد وجود نداشت وجودتکنولوژي که امروزه    

 و امکان تحریف و یا جعـل        ندسیستم هاي علمی دنیا و در مجالت مختلف محفوظ می ما          

نوان وجود ندارد و اگر تحریف و یا جعلی هم صورت بگیرد به سرعت معلـوم و                 به هیچ ع  

 محمداما در زمان . از آن یا جلوگیري می شود و یا خاطی را مورد سرزنش قرار می دهند       

دند  حفظ کردن و یا نوشتاري ضعیف نگهداري می کر         به صورت و سالها بعد از آن قرآن را        

 بسیار راحتر از امروزه بـوده        تحریف و احتمال تحریف در هر صورت وجود داشته است و         

  .است

  :تحریف انواع مختلف دارد که عبارتند از  

  تحریف در معنا- 1

تحریف در حروف و حرکان- 2

تحریف در کلمات قرآن- 3

تحریف در آیات- 4

تحریف با زیاد کردن- 5

تحریف با کم کردن- 6

عنـا،   مدعیان دین چهار تحریـف اولیـه یعنـی تحریـف در م             ،در برخی از نوشته هاي دینی     

 را پذیرفته انـد و      ، تحریف در کلمات قرآن و تحریف در آیات        تحریف در حروف و حرکان    

  بـدین  ، تحریـف در معنـی     مـثالً . متذکر می شوند که این گونه تحریف ها اتفاق افتاده است          

این گونـه تحریـف بـه    .  بریمبکارغیر از معنی واقعی خود در کلمه اي از قرآن را   که  معنی  

ي مجتهـدین   در تفسیر هاي بـه رأ     . ام شده است  ات بعنوان تفسیرهاي گوناگون قرآن انج     کرّ

به . ي تفسیر می کنند   رآنی را به رأ   این گونه تحریف بخوبی آشکار است و معانی آیه هاي ق          

 از حـروف   نیز بسیار اتفاق افتاده است یعنی بعضیهمین گونه تحریف در حروف و حرکان    

 تغییـري حاصـل     یکه در معنـاي کلمـه     به طور ه هاي کلمات قرائتی تغییر داده شود        یا حرک 
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 قرآن بکرات صورت گرفته است مثالً اختالف قرائتهایی که بین           این گونه تحریف در   . نشود

قاریان دهگانه وجود دارد و می گویند که این قرائتها از پیامبر و امامـان معـصوم حاصـل                   

تحریـف  . تحریف در کلمات قرآن نیز صورت گرفته اسـت        . ر اجتهادي هستند  نشده و بیشت  

یکه در معنـاي    به طور برداشتن و یا اضافه کردن کلمه و یا کلماتی به قرآن            در کلمات یعنی    

اینگونه تحریف در اوایل اسالم انجام شده ولـی در زمـان            . کلی قرآن تغییري حاصل نشود    

 یعنی سوره یا سـوره      ،تحریف در آیات  . زبین رفته اند  عثمان اینگونه قرآنهاي تحریف شده ا     

. هایی از قرآن کم شود و یا اضافه گردد به شرطی که در مفهوم کلی تغییري حاصل نـشود                  

یکه طبق عقیده اهـل سـنت جملـه         به طور  تحریف نیز به راحتی انجام گرفته است         گونهاین

. جـزء قـرآن نمـی داننـد    ) ره توبهالبته غیر از سو(بسم اهللا الرحمن الرحیم اول هر سوره را  

  .این جمله را جزء آیه هاي قرآن می دانندکس شیعیان رعب

. این چهار تحریف باال را مدعیان دین اسالم خود قبول دارند که انجام شـده اسـت                 

 بیشتر این مدعیان در مورد دو تحریف آخر یعنی تحریف با زیاد کردن و تحریف با                 تعصب

 اضافه کردن آیات و سوره هاي غیر قرآنـی بـه            زیاد کردن یعنی  تحریف با   . کم کردن است  

 از  برخـی تحریف با کم کردن یعنـی       . یت و ماهیت قرآن را تغییر دهد      یکه واقع به طور قرآن

سوره ها در قرآن نیامده است و یا ادعا شود که برخی از سوره ها در هنگـام جمـع آوري                  

 به هیچ عنوان صورت  هااین گونه تحریف مدعیان معتقد هستند که     . قرآن از بین رفته است    

  .نگرفته است

این همـه   خواه اسالمی   د   مجتهدان واپسگرا و خو    به خصوص ،اگر این مدعیان خدا     

لو و دروغ در مورد قرآن نگفته بودند و ادعا نکرده بودند که هیچ کسی از انسان تا جـن                    غ

ـ                  املترین و زیبـاترین نـوع      و انس در دنیا نمی تواند مانند قـرآن بگویـد و اینکـه قـرآن ک

رویدادهاي  که قرآن مهد علم و دانش است و همه           دنوشتاراست و یا اینکه ادعا نکرده بودن      

ین و آن نکـشیده بودنـد حـال         و این قرآن را آنقدر به رخ ا       علمی را پیش بینی کرده است       

ـ کـه تمـام م    اینگونه مورد حمله  منتقدان روشنفکر دنیا قرار نمی گرفتنـد و ایـن                ان و  رتفکّ
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هند که اینطور هم نیست و  نشان دمی خواستنده اسالمی و چه غیر اسالمی ن     محققان دنیا چ  

انشایی، گرامري و امالیی نیز داراي مشکل بوده و         قرآن چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ          

مسلم است که این چنین کتابی حتی نمی تواند کتاب یک نویسنده مقتـدر            . اشتباه زیاد دارد  

دایی وجود داشته باشد، نسبت دادن ایـن کتـاب      در واقع اگر خ   . انیکه برسد به خدا   باشد تا   

برگـان اسـالمی    سال است که تمام مجتهـدان و خُ     1400به او کفر محض است یعنی اینکه        

بـه   اسـالم و     ،اگر از همـان ابتـدا ایـن مـدعیان خـدا           . ناهی بزرگ آغشته اند   خود را به گُ   

لو نکـرده بودنـد و قبـول کـرده           غ ها آن بودند و در مورد   آنقدر باال نبرده     قرآن را    خصوص

 نه تنهـا بـه       باشد  وجود داشته  اپی و یا تحریفی نیز ممکن است در قرآن        اه چ بودند که اشتب  

قرآن در طول تاریخ لطمه اي وارد نمی شد بلکه منتقدان نیز حربه اي نداشتند براي حملـه                  

. تباهات چاپی و یا تحریفی می دانستند      به قرآن و اشتباهات قرآن را عادي و حاصله از اش          

مهمتر اینکه حتی این اشتباهات خود ادعاي بهتري را ثابت می کرد مبنی بـر اینکـه قـرآن                   

تحریف نشده است و اگر تحریف شده بود بایستی این اشتباهات چه چاپی و چه تحریفـی                 

 مـدعیان    می بینیم که همـین ادعاهـاي دروغـین و ابلهانـه مجتهـدین و               .وجود نمی داشت  

 بـه صـورت  کـرده انـد بلکـه      ناسالمی در بزرگ کردن قرآن و اسالم نه تنها آنها را بزرگ             

ره بـین قـرار     ته اند و روشنفکران جهان با زیـر ذ         آلت دست این و آن ساخ      يمسخره آمیز 

دین عیسویت را ببینیـد؟     . دادن قرآن، اشتباهات آن را برروي صفحه رسوایی قرار داده اند          

 دین عیسویت، تورات و حضرت عیسی کمتـر اسـت و آنقـدر کـه بـه                  حساسیت نسبت به  

چـرا؟ بـراي اینکـه بعـد از         .  انتقاد می شود به عیسویت نمی شود        پیامبر آن  اسالم، قرآن و  

بـه   مدعیان دین عیسویت کمتردین را بعنوان ابزار         19ز قرن    بعد ا  به خصوص سطی  قرون و 

انتقادات نسبت بـه خـود استـشمام        آزاد   مستقیم مورد استفاده قرار دادند و در فضاي          طور

به همین دلیل منتقدان نیز حربه خود را نسبت بـه عیـسویت کمتـر               . کرده و آن را پذیرفتند    

 بعـد از انقـالب اسـالمی ایـران و           به خصوص برعکس، در این چند دهه اخیر       . بکار بردند 

برش بـی سـابقه   جنبش هاي اسالمی، این همه تمسخر و انتقاد در مورد اسالم، قرآن و پیام     
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ي اسالمی می گویند که در آخوندك هاهرجا کشف و یا اختراعی می شود، این    . بوده است 

هر مرحله از علمی را که بشر با تحقیق و کوشش کـشف مـی               . است این مطلب آمده     قرآن

 می گویند کـه در قـرآن        آخوندك ها کند و به یک قانون علمی جدید می رسد این آقایان            

الصه اینکه هرپیشرفت علمی اجتماعی اقتصادي که روي می دهد ایـن            نیز آمده است و خ    

خواهی و حماقت   دثمره اینهمه خو  .  آنها را به اسالم و قرآن ربط می دهند         به صورتی مالها  

  .چیست؟ معلوم است در معرض انتقاد قرار دادن هر چه بیشتر اسالم و قرآن است

بر طبق علی دشـتی   
11

 Twenty-three years: A study of the Prophetic"، در کتـاب  

Career of Muhammad" " انحراف از قوانین و ساختار زبان معمول عربـی  100  بیشتر از 

حتی اگر قرآن هم بدون نقص وعیب بود و هیچ گونـه خطـاي              . در کتاب قرآن وجود دارد    

  قـرآن را گرامري و یا ساختاري نداشت، باز نمـی توانـسیتم صـددر صـد بگـوییم کـه اهللا         

 در قرآن اشتباهات فراوانی وجود دارد و این اشتباهات نشان می دهـد کـه             . فرستاده است 

 آنقدر روي   چرا مدعیان و مذهبیون    حال .ده خدا نیست  قرآن بدون هیچ شکی کار و فرستا      

 را قـرآن . ی براي آنهـا اسـت  تع دهند زیرا قرآن دکان بسیار پرمنف  قرآن حساسیت نشان می   

 کنند و فقط مجتهدان می توانند        و اینکه همه بایستی ازقرآن اطاعت      دگفته هاي اهللا می دانن    

قرآن را تفسیر کنند و آنگاه قرآن بگونه اي تفسیر می شود که مطمعناً منافع آنهـا محفـوظ                   

بنابراین از طریق قرآن هم ثروت بدست می آورند و هم قدرت زیرا ساختار قرآن و                . باشد

وقتی با حماقت و ساده لوحی امـت مـسلمان   ست که   مرور زمان و تقدسیت آن بگونه اي ا       

 براي مدعیان خدا باشـد و همچنـین          ابد می تواند یک منبع در آمد خوبی        تاتوام می شود،    

  . سیاست و حکومت ها را نیز قبضه نماید

  قرآن خدا را به کجا می بري اي دل

  این گونه خطا را به جفا می بري اي دل

  ارخوفمکتوب از این کاتب بیمار عل

  کارنهگووادي نیرنگدراین مکشوف
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  سیما چو کتابه، معنی چوسرابه  

  مفهوم همه جنگ و خصومت

  مقصود همه ثروت و قدرت    

  دیوانه و مجنون و سفیهان 

  بی منطق و بی عقل و همه فاقد برهان

  نامند کتابش همه قرآن 

  خوانند کالمش همه فرقان

  اي مدعیان همه شیطان

  تحریف خداي غم و عصیان

  ما از همه ایمان بگسستیم

  ما از همه پیمان بشکستیم

  

  جود در قرآنوتناقضات م-3-5

 که نشان می دهد  قرآن گفته خدا نیست ضدو نقیض هایی است کـه    یکی از مهمتري دلیلی   

به نظر می رسد که قرآن توسط فردي یا افرادي در مدت زمان طوالنی              . در آن وجود دارد   

فرد بعدي درست متوجه نبوده است که فرد قبلـی چـه چیـزي              یکه  به طور گفته شده است    

ایـن  حتـی نـسبت دادن      ،بهرحال. گفته است و اینکه فرد قبلی ضد ادعاي او را گفته است           

اشـتباهات و   .  قابل قبول نیست تا اینکه برسد به خدا         نیز به افراد با هوش و خردمند     کتاب

کتاب بسیار فرامـوش کـار بـوده    ضد و نقیض هاي موجود آنچنان است که گویی نویسنده       

است و یا اینکه نمی دانسته است کتابش توسط میلیونها انسان مـورد مطالعـه دقیـق قـرار                   

در گذشته یعنی دوران پیغمبر یا کتاب کم بوده است و یا مـردم قـرآن نمـی          . خواهد گرفت 

امـروزه  ولی  . باهات زیاد مسئله ساز نشده است      و به همین دلیل این تناقض و اشت        خواندند

 فـضا بـراي   ،که همه چیز حتی عوامل فیزیکی صحیح و دقیق مورد انتقاد دانشمندان اسـت        
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ان و یا شیادان زیرك     لوح بسیار مشکل خواهد بود زیرا دیگر این ساده          قرآن و حامیان آن   

پایـدار  که خود می دانند کتابشان چه نقص هایی دارد نمی توانند حقانیت کتـاب خـود را                  

 دیـن اسـالم و   بـه خـصوص   بیشتر شـده و زمان می گذرد رسوایی ادیانهرچه  . نگهدارند

 کارتونهـاي سـاخته      در ایـن رابطـه،     می بینیم که  . فاکتورهاي مهم آن بیشتر رسوا می گردد      

، فیلمهاي انتقـادي و کتابهـایی چـون آیـه هـاي شـیطانی بـه         محمدشده در مورد اسالم و      

 واقعـاً کـه ایـن       . انی بوجود آمده انـد    نتقادي فراو نویسندگی سلمان رشدي و سایت هاي ا      

مدعیان خدا و حامیان دین چه رویی دارند با این همه خطا و اشتباهات موجود در اسـالم                  

 دفاع می کنند و حقانیت خود را می خواهند بـا سـرکوب، مرتـد          نباز هم خیره سرانه از آ     

 ضـرب نـشان      و م و اعـدام و شـت      انتحاريشمردن افراد، قتل هاي زنجیره اي، بمب هاي         

  :نقیص موجود در قرآن اشاره می شود در اینجا به چند موارد ضد و .دهند

 59 آیـه  25 و سـوره     7 آیـه    11 ، سوره    3 آیه   10 سوره   54 آیه   7در سوره هاي      

 آیـه   41امـا در سـوره      .  روز آفرید  6خداوند به وضوح می گوید که زمین و آسمان را در            

  .  روز اعالم می کند8و آسمان را می آفریند  جمع روزهایی که اهللا زمین 12-9هاي 

 یـک روز خـدا بـراي    5 آیـه  32 و سوره 47 آیه 22تناقض دیگر اینکه در سوره     

 روز خداونـد بـراي فرشـتگان        4 آیه   70اما در سوره    .  سال است  1000بندگانش برابر با    

  . هزار سال است500000برابر 

ر قیامت شفاعتی وجـود نـدارد و         خداوند اظهارمی دارد که د     123 آیه   2در سوره     

 می گوید که خداونـد      26 آیه   53اما در سوره    . در واقع هرکسی مسئول عمل خویش است      

به نظر می آید که در      . اگر راضی باشد براي برخی از سوي فرشتگان شفاعت بعمل می آید           

  . خود را داردبه خصوصسیستم اهللا نیز پارتی بازي جایگاه 

 خداوند هرگز شرك را نمی بخشد و آن را گناه بـسیار             116 و   48 آیه   4در سوره     

 وقتی گوساله سامري را بعنـوان خـدا پرسـتش           153 آیه   4ولی در سوره    . بزرگی می داند  

  .کردند خداوند از آنها در می گذرد و می بخشد



78

موارد بسیاري در قرآن وجود دارد که متنـاقض هـستند کـه ذکـر آنهـا خـارج از                      

 اینگونـه مـواردو ضـد نقـیض هـا چنـدان             انسان ها براي ما   لبته  ا. ظرفیت این کتاب است   

 ولـی در  همشکلی ندارد و میتوانیم آنها را مقتضی با زمان تفسیر کنیم و چنـدان مهـم نبـود                 

مورد خدا و قدرتی که واالترین است و کـارش بـر حـسب دقـت و خـارج از هـر گونـه                     

در واقع بیشتر به نظر می آید       . یدضایعات انسانی است اینگونه گفتار کمی بعید به نظر می آ          

  .که قرآن را یک انسان زمینی گفته باشد تا خدا

 که خداوند یکدفعه تمام مشکالت جهان       بسیار خنده آور و عجیب به نظر می رسد        

 با این زنان    محمد و رابطه    محمدخودش را رها کرده و براي لحظه اي فقط به مشکل زنان             

شـما بـه عقـل    .  با کنیزکان خود نزدیکی می کند یا خیـر دمحمبرسد و نگران این باشد که       

قی می آید؟ آیا خداونـد عظـیم مـی توانـد      ر صیحیح و منط   خود مراجعه کنید آیا این به نظ      

چنین باشد؟ اینها بیشتر به داستانهاي فکاهی شبیه هستند تا سوره اي بنام سورت التحـریم                

  . بنام قرآنیمقدسبه اصطالح در یک کتاب 

مطلقاً هـر   ( جاي قرآن آمده است که اهللا در مورد هرچیزي تصمیم می گیرد            در چند 

بعنوان مثال، زمان مرگتان دست خداست و او این تصمیم را حتی قبـل از اینکـه                 ) . چیزي

اما قرآن همچنین می گوید     .  ماهه است  4شما دنیا بیائید گرفته است یعنی وقتی جنین شما          

می بینیم که این دو حالـت       .  خود می تواند تصمیم بگیرد     که انسان داراي اراده آزاد است و      

زیرا اگر خداوند از قبل در مـورد افـراد          . تناقض دارد و نمی توان با هم وجود داشته باشد         

. همه تصمیم ها را گرفته باشد پس اراده او در شکل دادن زندگی خود بی معنی خواهد بود   

در . ت که نتوانـسته انـد جـواب بدهنـد          سال اس  1400ان اسالمی این را براي مدت       تفکّرم

 کتابی که بوسیله دانشگاه اسالمی االحضر در قـاهره کـه یکـی از     "پیام قرآن "کتابی به نام    

مهمترین دانشگاه هاي مسلمانان است تایید شده و این کتاب از ارزش فراوانی بر خـوردار              

 توضـیح دهـیم ولـی     ما نمی توانیم این تناقض را"آورده شده است که  این کتاب   است در 

بلـه، هرجـا ایـن     . "بایستی حقیقت داشته باشد چون اهللا گفته است و این در قـرآن اسـت        
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بنـابراین  . یا در حدیث آمـده اسـت      !  قرآن گفته است    که یندومسلمانان کم می آورند می گ     

. تعیین سرنوشت از قبل و اراده آزاد افراد دومقوله اي هستند که با هم جور در نمـی آینـد                   

 ایـن   هرکـدام از  ورد همه چیز تصمیم می گیرد؟        انسان در اراده آزاد است؟ آیا اهللا در م         آیا

 غیـر    بـا هـم    وهردند ولی با هم نمی توانند وجود داشته باشند          گفته ها به تنهایی معنی دار     

  .ممکن است عالرغم اینکه قرآن چه می گوید یا اسالم چه ادعایی دارد

از طرفی باز مـی گویـد کـه اهللا          . ز دانا و تواناست   قرآن می گوید که اهللا بر همه چی         

حـال  . بالیا و حادثه ها را فرود می آورد و درخواست جنگ می کنـد تـا تـو را بیازمایـد     

چگونه می توان این دو مقوله را با هم مخلوط نمود؟ اگر اهللا داناي مطلق است در نتیجه او                   

ن آزمایشات در حقیقت وجهه خدا را همه چیز را می داند و آزمودن دیگر دلیلی ندارد و ای    

خدشه دار می کند زیرا محققان از آزمایش براي آگاهی استفاده می کننـد چـون در واقـع                   

حـال آنکـه   . کـانیزم فراینـد را بداننـد   ایند چیست و آزمایش می کنند تا منمی دانند که فر  

  .شدداشته بانیازي به آزموننبایستی خداي قادر مطلق همه چیز را می داند و 

در قسمتهایی از قرآن گفته است که خداوند راه برگشت را براي برخی از آدمهـاي                

بنابراین بسته شدن راه برگشت باعث می       . بد می بندد و یا راه برگشت به اسالم را می بندد           

ي بد نتوانند پشیمان و یا توبه کنند و همه آنها در نتیجه به جهنم فرسـتاده     انسان ها شود که   

حـال چگونـه ایـن      .  فرصت را داده باشند که توبه کنند        این دون اینکه به آنها   خواهند شد ب  

.خدا را می توان رحمان و رحیم نامید

اسالم و حدیث می گوید که خداوند پنج ماه قبل از اینکه دنیا بیاییـد تـصمیم مـی                   

چگونه می شود فردي را بـه جهـنم فرسـتاد قبـل از              .گیرد که به جهنم میروید یا به بهشت       

ینکه حتی او دنیا آمده باشد و سرزنش بشود براي چیزهاي بدي که او بزور بایستی انجام                 ا

  .حال چگونه می توان تصور کرد که خدا نیکخواه و کریم است.  تا به جهنم بروددهد

اگر فـرض شـود کـه     . بیایید تا این مسئله را بگونه دیگري مورد بررسی قرار دهیم          

ه تمام اشتباهات و تناقضها نشان مـی دهنـد و از طـرف       قرآن گفته انسان است همینطوریک    
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دیگر اگر بگونه اي خدایی واقعی وجود داشته باشـد در ایـن صـورت اسـالم بـا تهدیـد ،              

یـق  سلمانان براي ایـن خـداي واقعـی تحق        ارعاب ومجازات مرگ مانع می شود که تمام م        

  آیا این یک دین خوب و منطقی است؟. نمایند

 مشکل شروع می کنیم و بـا        نیم قضیه را روشن سازیم، از ریشه      توابراي اینکه بهترب    

ایـن  . این سئوال که جامعه براساس چه ارزشهایی بنا نهاده شده اسـت، شـروع مـی  کنـیم                  

  :  ارزشها کالً به سه دسته تقسیم می شونند که عبارتند از

  .مانند صداقت، وفاداري، مهربانی، بخشش و بفکر دیگران بودن: ارزشهاي مثبت - 1

مانند اعمال و سنت هایی که مردم معتقـد هـستند کـه بـا               : ارزشهاي  تهی یا خنثی    - 2

ارزشند چون از کودکی به آنها گفته شده است که با ارزشند ولی در واقع این چنین                 

، یا خوانـدن فـالن دعـا        مانند آمدن صبر  . نه ارزش می باشند   نیستند و فاقد هر گو    

  موقع اعمال حج و یـا گذاشـتن ریـش         براي موفقیت و یا سنگ زدن به شیطان در          

.  رعایت قواعد اسالمیبه دلیل

ارزش که معموالً سنت و رسوم یک قوم می گوید کـه بـا            : ارزشهاي منفی یا دروغ   - 3

ماننـد آزار،   . ور و بد هستند    نه تنها ارزشی ندارد بلکه زیان آ       است ولی در حقیقت   

 یـا تجـاوز بـه زن و بچـه            اینکه مسلمان نیستند و    به دلیل انسان ها اذیت و کشتن    

  . ند و از تجاوز و آزار متنفرندبردگانی که درهر صورت انسان هست

  : حال اسالم چگونه و به چه نسبتی این سه نوع ارزش را در خود جاي داده است

هر بدي هم که باشد بایستی بهرحال برخی از ارزشهاي خـوب را          ه  اول اینکه چون اسالم ب    

 ریاکارانه و نیرنگ بـراي      به صورت  همیشه از در دوستی و       شیطان هم . در خود جاي دهد   

بنـابراین ارزشـهایی مثبتـی چـون صـداقت و           . بدام انداختن طعمه خود وارد معرکه میشود      

  در دین اسـالم آمـده      راستی، امین بودن، دوري از مادیات، تقوا داشتن و به یتیمان رسیدن           

ا بنـا بـه      از ایـن ارزشـهاي مثبـت ر        ولی در برخی موارد می بینیم که زیرکانه برخی        . است

یه شـده   مانند مقوله تقیه که توصـ     .  می کند   بی اعتبار  ی وضع قانون  موقعیت و نفع شخصی با    



81

در مواقعیکه اسالم در خطر است ومنفقت و یا جان مسلمانی از سوي دشمن تهدید               و  است  

. گوینـد  و شـرعی دروغ ب  قـانونی به صـورت  و ه صادق نبودند می توان، مسلمانانمی شود 

 سـرخود  به صـورت بارها دیده شده است که مجتهدین و یا شیخ االسالم ها در محل خود             

  .برخی از ارزشهاي مثبت را بدالیلی که خود دارند بی اعتبار می کنند

دوم اینکه اسالم تعداد زیادي ارزشهاي تهی و یا خنثی دارد ماننـد تـشریفات بـی                 

یـده   در آن هزاران هزار گوسفند سر بر       بان که معنی دربرخی از مراسم هاي مذهبی، عید قر       

 قـرآن، دعـا،     صـبر آمـدن، اسـتخاره     .شتار را عید می گویند    خونریزي و ک   این می شود و  

، نذر، دعاي کمیل و جوشن کبیـر، نمـاز خوانـدن،            تعزیه،  معجزه، سینه زدن، نوحه خواندن    

  ... زمیت، ختم قرآن واوضو گرفتن، نم

منفی و کاذب می باشد مانند قتـل،        ر زیادي ارزشهاي    سوم اینکه اسالم داراي مقادی    

با شـکوه   .  تجاوز، جنگ، گسترش نفرت، دزدي ، خفقان و چیزهاي بدتر           سنگسار، شتار،ک

 ی نـدارد و    و فرهنگهایی که به اسالم نـسبت       رکورانه و سرکوب تمام علوم    کردن اعتقادات کو  

  .می گماردندآنها را دانش و فرهنگ غیر اسالمی خوانده و درنتیجه منفی 

ل سلیم و منطقی می داند که دین اسالم یک دین کاذب و فریـب     نتیجه اینکه هر عق   

بیش نیست و تناقض هاي موجود در متن قرآن ضایعاتی است که ازهمین فریب و نیرنـگ              

لیـل در دوران زنـدگی       د به همین ه است    کم حافظ  دروغ گو می گویند   . می گیرد سرچشمه  

هاي فراوانی همراه بوده است براي کسب هرچـه بیـشتر و بهتـر               با نشیب و فراز     که   محمد

 هشـد ود یعنی جمالتی که به او وحی می         ریاکارانه خ و  قدرت و ثروت از ابزار قدرت مند        

 مردمان دروغ هاي اورا قبول کنند و او بتواند ، تا به نام خدا و از طرف او ه  استفاده می کرد  

 سوره هاي قرآن    توجه کنید درمی یابید که       درست   اگر. بهتر خر مراد خود را به جلو براند       

علـی  (نوشته شده در دوران مکه با سوره هاي نوشته شده در زمان مدینه بسیار فرق دارند               

نگرفتـه بـود     شروع کار، دشمنان زیاد و اینکه پیغمبر هنوز قدرتی           به دلیل در مکه   . )دشتی
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ـ  هربانتر بود تا در دوران مدینه کجمالت قرآن آرامتر، م   ه و مـی  ه پیغمبر قدرت کـافی گرفت

  . بترساندي دشمنان خود را با جمله هاي تهدید آمیزترتوانسته

 و نه مانند کتب اهل جدید (Old testament)مانند کتب اهل قدیم مسیحیان، تورات 

ـ " که استحاله یافته و می گوید (New testament)مسیحیان   و "جنـگ "، در واقـع  "شیدنکُ

، جزء تفکیک ناپذیر قرآن می باشد      )غیرمسلمان(رانشتار بر علیه کاف   کُ
14

 بـاز   با وجود این  . 

 گفته شده است   مسیحیان  حتی از آنچه که در کتاب اهل قدیم        می توان گفت که دین اسالم       

  :به مراتب سرکوبتر و خشن تر است بدو دلیل

 آن را  یاد مـی شـود و  مقدس در قرآن جنگ براي اسالم در بیشتر مواقع بعنوان وظیفه          -1

برخـی مواقـع    دشمن غیر مسلمان که در د تا جنگ را آغاز کرده و   می نامن  مقدس"جهاد"

 را نیز شامل می شد به قتل برسـانند بـراي رضـاي خـدا و اهـداف                    مسلمانان غیر خودي  

 معمـول و    بـه صـورت   ، جنـگ فقـط       مـسیحیان  اما در کتب اهل قدیم    .  و خاندان او   محمد

ا و بیـشتر هـدف پیـدا          و نه عمدي و بنام خـد       هجاد می شد  تاریخی خود بنا به ضرورت ای     

  .وا براي اسرائیلیها بوده استکردن جا و مأ

 سال پیش صحبت می شود و از ایجاد         4000 تا   2000ي  جنگ ها  در انجیل در مورد      -2

ي قـدیمی  جنـگ هـا  ولی در قرآن نه فقـط در مـورد   . جنگ براي امروز صحبتی نمی کند     

نان را تحریک و تشویق ویا دستور می دهد که بنـا بـه وظیفـه                صحبت میکند، بلکه مسلما   

جنگ کنند چون طریق بسیار مطمئنی است براي رفتن به بهـشتی            در هر زمانی    شان    مقدس

  .  ان فراخ چشم استحوریکه در آن خوشگذرانیهاي دنیوي با تعداد زیادي 

  دروغ عین فریب است و فریب عین دروغ

   می آیدتضاد در سخن از خاندان فریب

  تضاد مشابه نیرنگ پر رنگ است

  تضاد در سخن اندر کتاب اسلح دین

  دالیل جنگ ملت هفت رنگ است
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  دروغ من به جهنم کشد من را

  دروغ خدا را چگونه برتابیم

  دروغ دروغ خداست یا برماست

  وکیل خدا سالهاست که در نیاست

   بود یا سلمانمحمدتضاد سخن از 

   اي جاننشانی به کدامین سران رسد

  بعید بعید است از خدا این سان

  اشتباه در عرفانتضاد سخن 

   از خداي جهانبعید بعید است

سزا به جهنم بدن در آتش جان

  خطاهاي علمی در قرآن-3-6

بیشتر مسلمانان معتقد بر این باورند که گفته هاي قرآن از خداي دانا و توانـایی اسـت کـه                 

 اگر ما براین ادعا باشیم قرآن نبایستی داراي اشتباهاتی          بنابراین،.  خطایی نمی کند   هیچ گاه 

اگـر  . باشد که با حقایق هاي فیزیکی و شیمیایی موجود در کاینات مغـایرت داشـته باشـد           

قرآن حتی یک خطا نیز داشته باشد نبایستی آن را به خالق بی همتا و تمام توانا نسبت داد                   

ت که بیشتر برخواسته از تصورات دوران       حال آنکه قرآن داراي خطاهاي علمی فراوانی اس       

  .جهالت و قبل از قرن هفتم است که هنوز جهان علمی نشده بود

 غافلنـد    اي  از نکته عمـده    ،در حقیقت این مدعیان خدا و مدافعان خرافات مذهبی        

 قـرآن شـده  بـا مجادلـه          چونکه آنها به صورتهاي مختلفی از انواع اشتباهات علمی که در          

گاهی از استعاره کمک می گیرند یعنی سعی می کنند کـه معـانی دیگـري                ند و   دفاع می کن  

. ی متوسل مـی شـوند     براي لغت هاي قرآن بیاورند و گاهی اوقات نیز به زبان پدیده شناس            

حتی اگر فرض شود که در هر حالت تفاسیر دیگـري نیزوجـود دارد، امـا از نظـر لغتـی و            

آن ي   از پدیـده هـا     طل تصورغ خته شده  و   محتوایی این آیات اغلب نشانگر داستانهاي شنا      
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سعی نکرده است   ، حال اهللا باشد یا یک  انسان خاکی        ،حتی نویسنده قرآن  . زمان بوده است  

بعنوان مثال آیه هایی که زمـین را  . که محتواي آن را از داستان ویا تصور غلط  مجزا سازد     

به این چنین آیه هایی     .دارندنات می داند یا آیه هایی که ژئوسنتریزم را اظهار می            یمرکز کا 

 اجتناب نا پذیري تصور غلط را در اذهان مردم آن زمان تشدید مـی نمـوده و اینکـه                    طور

بعداً همین آیات دالیل زیادي را براي شک کردن بـه خـدایی بـودن قـرآن بوجـود آورده                  

  حال بگذریم از اینکه بایستی کار یک نویسنده الهی بدور از هر گونه خطا و ضـعف                . است

 گسترده الهی موجـود  يو بگذریم از اینکه یک چنین ضعف هاي زیادي در وحی ها      . باشد

آیا یک چنین نویسنده الهی نبایستی این را بداند  و یا در کل پیش بینی نماید که بـا                    . است

 خواهند داشت و اینکـه ایـن   ردم چگونه برداشت و تصوري از اوبیان این آیات در آینده م   

  . بوجود می آوردي اهللاااتی را در مورد ادعاهآیات چه شک و شبه

در قرآن اسرار بـر آفـرینش مجـزاي انـسان، جانـداران و              : فرضیه سیر تکامل   -3-6-1

حال آنکه این عقیده بـا  . گیاهان است و در واقع به اصول آفرینش یا کریشنیزم معتقد است          

زمـان انتخابگراسـت   فرضیه تکامل انسان از موجودات ساده تر و اینکه طبیعـت در طـول        

مغایرت دارد 
15

البته این موضوع امروزه خیلی جنجال برانگیز نیست زیرا آمار نـشان مـی         . 

دهد که بسیاري از مسلمانان تحصیل کرده قبول دارند که گفته اسالم با سیر تکامل انـسان                 

.تطابقی با هم ندارند

 و الي سالخورده    گلاز   آمده است که خداوند انسان را        26 آیه   15در قرآن سوره      

تی بـه  مشخص کرده است که خاك رس هیچ شـباه        در صورتی که علم     . افریدتغییر یافته بی  

RNA              همـانطوري کـه    .  ، پروتئین و یا لیپید ندارد و نمی تواند واحد ساختاري اولیه باشـد

گرچـه  . قبالً هم گفتیم قرآن بیشتر داستان سرایی کرده است  تا جزئیات را مشخص نمایـد              

 می گویند در خاك همان عناصري است که در بدن است ولی این بسیار کلی است                 مدعیان

  .و با اینگونه دالیل و ادعا ها می توان هر امر ناحقی را حق جلوه داد
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تـا  " چنـین مـی گویـد کـه          86 آیـه    18در سـوره    : غروب خورشید در زمـین    -3-6-2

ـ ب تشمه آافت که در چغرب رسید جائیکه خورشید را چنین یهنگامیکه ذوالقرنین به م   ره ی

 دستور دادیم که تو در باره این        نب می کند و آنجا قومی را یافت که ما به ذوالقرنی           اي غرو 

امروزه همـه مـی داننـد کـه خورشـید           . "قوم یا قهر و عذاب و یا لطف و رحمت بجاي آر           

 و طلـوع و غـروب        او مـی چرخـد     ر از زمین فاصـله دارد و زمـین بـدور          میلیونها کیلومت 

 چرخش وضعی زمین حاصل می شود و نه اینکه خورشـید در آب تیـره                به دلیل رشید  خو

  .زمین فرو می رود، آنطوریکه قرآن گفته است

 یعنی زمین مرکزي، اعتقاد به  اینکه خداوند زمـین را مرکـز عـالم              :ژئوسنتریزم-3-6-3

وجود قرارد داده است   
15

ـ           نقرآن در چندی  .  ک مـدار    قسمت گفته که خورشـید و مـاه در ی

البتـه  ایـن مطابقـت    . دحرکت می کنند اما نگفته است که زمین هم در این مدار می چرخـ             

  .خورشید بدور زمین می چرخدرن شانزدهم که باور براین بود اید قدارد با عق

 می گوید و نیز خورشید که در مدار معین خود دایم بی هـیچ               38 آیه   36در سوره     

  .  بر قدرت خداي داناي مقتدر استياختالف در گردش است برهان دیگر

 می گوید او کسی اسـت کـه   5سوره یونس آیه : ماه نور از خورشید می گیـرد    -3-6-4

 می گوید  ومـاه را  16و در سوره نوح، آیه     ... خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داده          

در این آیه هـا،     . درمیان آسمانها مایه روشنایی و خورشید را چراغ فروزانی قرارداده است          

خداوند ماه را نور نامیده است حال آنکه میدانیم ماه منعکس کننده نور خورشـید اسـت و                  

  . ماه به تنهایی نمی تواند نور از خود بیرون دهد و هیچ صحبتی از انعکاس نور نشده است

 آیه می گوید که قیامت نزدیک شـد         54  در قرآن سوره      : ماه به دو نیم می شود      -3-6-5

 از پیـامبر خواسـتند   در حدیث صحیح بخاري می گوید که مردم مکه  . ه از هم شکافت   و ما 

البته چـون مـاه در حـال        . جزه اي نشان دهد و او نیز ماه را به دو نیم شکافت            تا به آنها مع   

تا به حال هیچ مـدارك      . کامل است بایستی پیامبر دوباره دو نیمه ماه را بهم چسبانده باشد           

اگر این چنین اتفاقی افتاده بـود      . ت که ماه به دو نیمه تبدیل شده باشد        علمی نشان نداده اس   
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حتماً ستاره شناسان هوشیار چینی، هندي ، مصري و ایرانی  در طول تـاریخ ایـن مهـم را                    

 در این باره    محمدیادداشت می کردند و فقدان نوشته هاي تاریخی بوسیله تمدنهاي معاصر            

  .ماه هر گز اتفاق نیافتاده استخود نشان می دهد که دو نیم شدن 

 می گویـد،  7 و 6 ، آیه 86قرآن درسوره : اسپرم از میان پشت و سینه می آیـد    -3-6-6

البتـه  . ده آفریده شده است ، آبی که از میان پشت و سینه خارج می شـود               ناز یک آب جه   

ته اسـت   امروزه همه می دانند که اسپرم در بیضه ها ساخته می شود و آنجایی که قرآن  گف                 

قرار ندارد

همـان  " می گوید،    2 آیه   96خداوند در سوره    :  آمده  پدید انسان از خون بسته   -3-6-7

 جنبن خـون بـسته      هیچ گاه  در دروه جنینی     "کسی که انسان را ازخون بسته اي خلق کرد        

نیست و بیشتر یاد آور موارد غیر علمی و اینکه در موقـع پریـود شـدن زن و یـا صـدق          

 خونریزي توأم است بنابراین در ذهن نویسنده جنین را خون بسته دانسته             جنین عملیات با  

  .است

 مـی   34، آیـه    31قـرآن در سـوره      : فقط خداست که جنسیت جنین را می داند       -3-6-8

گوید آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خدا است و اوست که باران را نازل می کنـد و     

ند، و هیچ کسی نمی داند فردا چه بدست مـی           آنچه را که در رحم هاي مادران است می دا         

در صورتی که امروزه با دستگاه هاي سونوگرافی نه تنها جنسیت بچـه را تـشخیص             ...آورد

.می دهند بلکه شرایط جسمانی و مفزي آن را نیز می توانند پیش بینی نمایند

 و ا ز    " می گوید که     49 آیه   51قرآن در سوره    : موجودات همه نرو ماده هستند    -3-6-9

 امروزه دریافتند که همه جانداران و گونه ها         "هر چیز دو جفت آفریدیم شاید متذکر شوید       

جفت ندارند بلکه تعدادي بدون جفت هستند و تولید مثلـشان از طریـق نـوغ نـر و مـاده                     

برخی از مارمولک ها در آمریکاي جنوب غربی، مکزیک و آمریکاي جنوبی تماماً             . نیست

طریق پارتنوجنسیس یعنی ایجاد مولود بوسیله جنس مونث بدون عمل          مؤنث هستند که از     
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همچنین ویروسها از دي ان آي میزبان براي تولید مثل          . لقاح نوع خود را بوجود می آورند      

باکتري ها از طریق تقسیم سلولی تولید مثل مـی       . استفاده می کنند و نه ماده هستند و نه نر         

ي گیاهی یا از طریق غیر جنسی و یـا از طریـق گـرده               قارچها و تعدادي از گونه ها     . کنند

.افشانی تولید مثل می کننند

، قرآن  14، آیه   23در سوره   : در جنین استخوان قبل از عضله تشکیل می شود        -3-6-10

 مـضغه   بـه صـورت   و علقـه را     ) خون بـسته  ( علقه به صورت  سپس نطفه را     "می گوید که    

نهایی در آوردیـم و بـر اسـتخوانها گوشـت            استخوا به صورت و مضغه را    ) گوشت جویده (

در حـالی کـه مطالعـات مـدرن امـروزي و            . پوشاندیم سپس آن را آفرینش تازه اي دادیم       

.تحقیقات نشان می دهد که استخوانها و عضالت جنین همزمان تشکیل می شوند

و از هر   ( از هرجا    "، قرآن می گوید   149، آیه   2در سوره   : روي به طرف مکه   -3-6-11

کـن  ) مسجد الحـرام  (روي خود را به جانب      ) به هنگام نماز  (خارج شدي   )  و نقطه اي   شهر

در صورتی ایـن دسـتور درسـت اسـت کـه      ..... این دستور حقی از طرف پروردگار توست 

زمین صاف باشد و نماز گزار در این صورت می تواند هر جا که باشد بطرف مسجدالحرام                 

ي که در طرف دیگر روي کـره زمـین هـستند و یـا               اما زمین گرد است و آن افراد      . بایستد

 انحناي کره زمین نمی توانند دقیقاً رو        به علت افرادي که بسیار دور از مسجدالحرام هستند        

به مسجد الحرام باشند و این نشان می دهند که نویسنده قرآن شاید نمی دانسته کـه زمـین                   

.کروي است

ـ    "، قرآن مـی گویـد       20یه  ، آ 88در سوره   :مسطح بودن زمین  -3-6-12 ه  وبـه زمـین ک

این آیه تا حدي نشان می دهد کـه نویـسنده قـرآن             . "چگونه هموار و گسترده گشته است     

 به هر حال اگر  . زمین را مسطح فرض می کرده است یعنی هموار و گسترده نه کروي شکل             

یت رد است چرا یکبار هم کروي بودن زمین را که اهم          نویسنده قرآن می دانست که زمین گ      

  فراوانی نیز داشته است متذکر نشده است؟
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 خـداي همـان   "، قرآن می گویـد 12 آیه   65در شوره   : آسمان هفت الیه است   -3-6-13

 اگر این گفتـه را مربـوط       "...است که هفت آسمان و از زمین همانند آن هفت زمین بیافرید           

صلی در آتمسفر وجـود     به آتمسفر زمین بدانیم، دانشمندان تعین کرده اند که فقط پنج الیه ا            

.  دارد

 در زمین کوه    " قرآن می گوید   15، آیه   16در سوره   :  کوه مانع زلزله می شود    -3-6-14

 تجربه نشان میدهـد کـه در منـاطق کوهـستانی            "...هاي استوار درافکند تا شما را نجنباند      

. ستانی اسـت  مثالً ایران روي کمربند زلزله قرار دارد و بسیار منطقه کوه          . زلزله بیشتر است  

دیگراینکه کوه زایی خود منبع زلزله است چون زمین شناسی مدرن کشف کرده اسـت کـه                 

فشارهاي جانبی به فالتهاي بزرگ باعث برخاستن کوه ها می شود و زلزله ایجاد می شود                

.و این با گفته قران مغایرت دارد

ـ   :زلزله و بالیاي طبیعی براي تنبیه اسـت       -3-6-15 ، قـرآن مـی     37، آیـه    29ه  رو در س

 انگاشتند و آنها را زلزله بگرفت تا در خانه هـاي خـویش بـی                دروغ گو  پس او را     "گوید

 زلزله یک امر طبیعی است و اتفاقاً در این صده اخیـر بیـشتر در                "جان رو به زمین افتادند    

ي بـه مـسلمان، غیـر    رزلزلـه و مـرگ و میـر آن کـا     . کشورهاي اسالمی زلزله آمده  است     

تعـداد بچـه    .  کار و یا بی گناه ندارد و یک امر طبیعی است که اتفاق می افتد               مسلمان، گناه 

بنابراین زلزله چیزي الهی بـراي تنبیـه        . گناهی که در زلزره جان سپردند کم نیست       هاي بی   

ویـا در  .  خود یک خرافات است که برخی از مـذهبیون مـی گوینـد         تفکّربشر نیست واین    

د را با فرو بردن در زمین و یـا بـاران سـیل آسـا مـی      ي بانسان ها قرآن  68 آیه   17سوره

  . آنکه این همه واکنش هاي طبیعی هستند که همیشه با کره زمین بوده استلحا. ترساند

 آیـا ندیـده اي      "، قرآن می گوید     43، آیه   24در سوره   : کوه هایی در آسمان     -3-6-16

پیوند می دند آنگـاه آن را  )  آنپاره هاي(که خداوند اببرها را به باران می راند سپس میان    

پس باران را بین که از  میان آن بیرون می آیـد و از آسـمان و از کـوه                     . توده انبوه می کند   

 تگـرگ از آب بـسیار   "...هایی که در آن است انبوه ابرها منجمد شده تگرگ مـی فرسـتد       



89

.  شده استسرد شده درست می شود و کوهی نیز در آسمان وجود ندارد که در این ایه ذکر      

قرآن می توانست این ها را روشنتر و واقعی تر ترسیم می کرد نیازي نبـود بـه پیچانـدن و          

  .غیر واقعی کردن موضوع

و ... " قـرآن مـی گویـد    187 آیـه  ،2در سـوره  : طبین زمـین قماه رمضان و  -3-6-17

پایدار گـردد   ) شبانگاه(از رشته سیاهی    ) صبحدم(بخورید بیاشامید تا شما را رشته سپیدي        

 ایـن دسـتور بـراي مردمـانی کـه در منـاطق       "...و سپس روزه را تا شب به پایان رسـانید   

 6 ماه شـب اسـت و      6استوایی و غیر قطبی هستند صادق است ولی می دانیم که در قطب              

به نظر نمـی آیـد کـه اگـر خـدا            .ماه روز بنابراین خوردن سحري و افطار چگونه می شود         

 شـب و روز     شـرایط کـره زمـین را از نظـر         نویسنده کتاب باشد این چنین بگوید حد اقل         

  روشن می ساخت

اگر قرآن کلمات صحیح خداوند است، بنابراین بایستی بدالیلی اسـتوار باشـد کـه               

مقصود از اشتباهات واقعی آن اشـتباهاتی       . هات علمی واقعی نیست   نشان دهد داراي اشتبا   

مقصود ما تضاد بین تئوري هـاي علمـی و          . دنهستند که بتوان از نظر فیزیکی آزمایش شو       

بلکه مقصودمان بیشتر شواهد قاطعی است که می توان آن را مـورد آزمـایش            . قرآن نیست 

  .قرار داد

  اول اینکه آیا صحیح اسـت کـه قـرآن را             :ابتدا بایستی به یک سئوال جواب دهیم      

نان براین باورند که بایستی قرآن را چشم بسته         ي از مسلما  تحت قضاوت قرار دهیم؟ تعداد    

آنها اهمیت نمی دهند که اگر قـرآن پـر از اشـتباه و یـا                . قبول نمود چونکه گفته خدا است     

هرچـه  . لمان مـی میرنـد    تا  آنجائیکه آنها می دانند، مسلمان دنیا آمـده و مـس            . تضاد باشد 

همیشه وقتی  .  می شوند  تعصبدر مورد مذهبشان بیشتر م    و خرد آنها کمتر باشد آنها       بینش  

 و کوته فکري    تعصبجهل با کله شقی و خودخواهی همراه شود، در این صورت حاصلش             

  .است
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 آور است که مذهب براي بیـشتر افـراد محـصولی از رویـداد تولـد و                  فاقعاً تأس و

 که در در این صورت اینگونه افراد کورکورانه همان مذهبی را دنبال می کنند           . دفرهنگ باش 

مناك است که انسان مذهبی و ایمـانی آزمـایش نـشده داشـته              چقدر غ . آن زاییده شده اند   

  . باشد یعنی دینی که نمی تواند براساس علم، دلیل و خردگرایی باشد

 خود را دریافـت     یدارك دانشگاه تانه میلیونها مسلمان هستند که امروزه م      خوشبخ  

کرده و این حقیقت را می دانند که یک ایمان و دین امتحان نـشده یـک ایمـان بـی ارزش                      

  .است

  من از آبم و خاکم تو از الماس

  بر صحرااز سفیر سحرم وزیده من 

   اي ساخته در دریاتو از یاخته

   خجسته در خورشیدمن از ملکوتم

  تواز نواده میمون

  اكمن از عصاره خ

   گذشته از افالكتو در حقیقت علمی 

  م نوشته در قرآن امن از حدیثم و وحی

  از برهان سریدهمازتکامل خاکتو

  داشت خواهم شیانهسانهفحباباز من

     بودیگانه خواهیزمین حقیقتردتو

  از خدا جهیده ام اندر  دل فرمانمن 

   و برهان  و دالیلتو از طبیعیت طوالنی
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چهارمفصل 

   در اسالمتعصبدشمنی و 

  تاید در قرآن و اسالم، تبعیض و آپارتعصب-4-1

دستور می  قرآن  . نددر قرآن بارها آمده است که مسلمانان نباید با غیر مسلمان دوست شو            

دهد که یک مسلمان بایستی چگونه درمورد یک غیرمسلمان فکـر، احـساس و یـا رفتـار                

در واقع یکی از عمده ترین عامل دشمنی بین اسـالم و دیگـر ادیـان از هـم اینجـا                     . نماید

ه می گیرد  سرچشم
1

ي مـذهبی   جنگ ها ول تاریخ   ن گونه برداشتها بوده است که در ط       همی. 

آیه و مـن یبتـغ غیـر        . باعث شده است که خون هزاران نفر ریخته شود        را بوجود آورده و     

یعنی هرکسی دینی غیـر از دیـن اسـالم بـر            . االسالم دینا فال یقبول منه و هو منالخاسیرین       

بنـابراین بیـشتر از    . وح نشان می دهـد     را بوض  تعصباین  گزیند جزء دوزخیان خواهد بود    

.  است خود خواهی و زور   این یک   . سه چهارم جمعیت دنیا بنا به این آیه به جهنم می روند           

  .یض آشکار و آپارتاید استاین یک تبع

معموالًً، رهبران گروه هاي عقیدتی سعی می کنند تا امـت خـود را بـدور از دیگـر         

راس دارند کـه نقطـه ضـعف هـاي          د متفاوت نگهدارند چونکه از این ه      یمردمان دنیا با عقا   

 کیایدئولوژیکی آنها بوسیله افراد جهان برمال شود و یادیگران بتوانند با رسوایی ایدئولوژی            

همیشه عقیده هاي مذهبی رایج کـه       . بارشان بر باد رود   آنها، دکان پرسودشان را بسته و اعت      

 به خـصوص راس دارند و  مدرن هيواقعیات است از دنیا   اساسشان بر پایه خرافات و غیر       

ه مقاومت کـرده و مـی کننـد و        در مقابل  تکنولوژي ، نوآوریها و عقاید علمی جدید همیش          

در واقع کلمه ارتجاع یعنی همـین یعنـی   . الکت نرسانده اند  ی را که به ه    دانشمندهایا  چه بس 

  و خرافـات خـود را   ءواننـد ارتجـا  واپسگرایی و عقب نگهداشتن انسان براي اینکه بهتر بت 

اننـد  وبنابراین در اثر عدم آگاهی ودانش است که این مدعیان شـیاد مـی ت              . بمردم بفهمانند 
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 دلیل این مدعیان در طول      به همین . مردم را فریب و متاع خود را واقعی و نافع جلوه دهند           

ـ  انسان هاما سعیشان بر این بوده است که       تاریخ دائ  اهی، دانـش، تمـدن،    را از واقعیـت، آگ

، ها واقعیتها، فریب ها، بی لیاقتیهـا، ضـعف        ر دارند تا بتوانند غیر     موسیقی برحذ  هنر، زیبایی و  

 ی هاي خود را بعنوان دانش، تمدن، هنر، زیبایی و موسـیق           خوانیروضه گریه ها و     زشتیها،

ـ  . ي ساده لوح زجر کشیده غالب نمایند      انسان ها به این    ذهبی را اگر عملکرد این شـیادان م

مندان را بعنوان ملحـدان و جـادوگران         که همیشه دانش   یددر طول تاریخ مطالعه کنید می بین      

ض اعـدام   االربقتل می رساندند و هرفردي که با آنها مخالف بود بعنوان ملحد و مفـسدفی              

زیبا رویان بایستی زیبایی خود را پشت روبنده هاي سیاه و یـا حجـاب هـاي                 . می کردند 

ان آور آنها  مخفی نمایند چون ممکن بود که اصول مذهبی آنها در مقابـل                ساختگی و خفق  

 از فریب و شیادي آنهـا بـه         این زیبایی کم رنگ جلوه می کرد و یا هوش و هواس امتشان            

موسیقی را ابزار شیطان دانسته و شعرو شاعري را         . این زیبایی هاي واقعی معطوف می شد      

رآن آمده است    از شعرا پیروي می کنند که در ق        اهان شیطان می دانستند و اینکه گمر      ساخته

ون والشعراء یتبعهم الغا   "
2

تمام این اعمال غیرانسانی این مدعیان دین براي ایـن بـوده کـه      . 

نگذارند شخص، یا فکري، یا عقیده اي، یا هنري، یا دانشمندي یا زیبا رویی یا شـاعري و                  

ـ           نمـایی کنـد و     دان آور مذهبیـشان خو    یا موسیقی دانی در مقابل دین، عقیده و محیط خفق

  .خداي نکرده دکانشان از رونق بیافتد

 همیـشه سـعی   ،به همین دلیل چه در قرآن و چه در دستورات مذهبی این مـدعیان              

ر دارنـد و پیلـه اي از        ذ حـ  شده است که مسلمانان را از غیر مسلمانان و دیگر اندیشان بر           

د عقاید ریاکارانه و پنجه هاي خون آلود آنهـا   بیرون نتوانيخفقان بدور خود کشیده تا دنیا     

  .را نظاره کند

همین روش را در کشورهاي کمونیستی معاصر دیده ایم که چگونه ملت هاي خود              

 مرزها را می بندند    را محدود کرده و   
3

 شوروي در قبـل و روسـیه امـروزي          اتحاد جماهیر . 

ـ     آ ـ       نطوریکه کشورهاي غربی مانند آمریک ان آزاد و رفـت و آمـد        ا، و اروپـا هـستند مرزش
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ش مردمان آنهـا بـاز شـده و بـه           مردمانشان راحت نیست زیرا نمی خواهند که چشم و گو         

سردمداران مـسلمانان و کمونیـست هـا از    .  سیاسی عقیدتی آنها لطمه اي وارد آید    اتتفکّر

ترسند که مبادا ملتشان دریابند که کشورهاي غیر مسلمان و غیر کمونیست آنقدر هم              یاین م 

د و شاید هم که عقیده بهتري نیزدارند و اینکه بهشت نقد و             ن اینها تبلیغ می کننند بد نیست      که

. ت نسیه و غیر واقعی مسلمانان اسـت       واقعی غیر مسلمانان و غیر کمونیست ها بهتر از بهش         

ز انقـالب  قبـل ا . شما این واقعیت را درست از انقالب اسالمی ایـران مـی توانیـد دریابیـد              

 کاذبی  الم حرمت و تقدسیت   اي از سیاست جدا بود، دین اس      ازه  ومت تا  اند   اسالمی که حک  

 بود چونکه در پیله خود بسرمی برد و خـود را بـه         نگه داشته را که از قدیم داشت محفوظ       

 ایران، و دینـی شـدن   57ولی دیدیم که به محض انقالب اسالمی . جهانیان آشکار نمی کرد   

می توانست در پیله خود بـه سـربرد و میبایـستی            حکومت ، نظام جمهوري اسالمی دیگر ن      

همـین  . بیرون آید چون اسالم ابزار سیاسی آنها بود و نمی توانستند در پیله مخفـی بماننـد               

امر باعث شد که نقاظ ضعف ، نادرستیها وخطاهاي اسالم چه  قرآنـی و چـه در اصـول و                     

 به باد انتقاد گرفته     نردمنداآموزش آنها هویدا شود و اینجا بود که مکرراً اسالم از طرف خ            

هاي افرادي چون سلمان رشدي    شد و نوشته    
4

 نویسها، کارتونهاي کمدي    ، وبالگهاي وبالگ  

 و غیـرو در دنیـا       محمدمورد   گرفته تا دیگران و فیلمهاي ساخته شده در          محمداسالمی از   

 اسالم یعنی  خود فکر کرده اید که چرا ابر مرد   هیچ با . پخش شده و این شیادان رسوا شدند      

ند؟ زیرا علی سیاست و مدیریتش      علی نتوانست حکومت کند و اینکه چرا با او بیعت نکرد          

 همین دلیل جامعـه و افـراد او را          ی و خیالی بود و نه واقعی و مبتنی بر اصول علمی به            واه

5" دین نبایستی وارد سیاست شـود      "از قدیم می گویند که      . رد کردند ط

 چـرا ایـن را مـی        

آخـر  . ین جمله بسیار مهمی است ولی ما به راحتـی از آن گذشـته و مـی گـذریم              گفتند؟ ا 

دین خرافـات و تـوهم اسـت،        . چون دین نه توانائیش را دارد و نه دانشش را         ! معلوم است 

 به خـصوص دین و عقاید مذهبی .  مبتنی بر علم فیزیکی    و حبابی بر آب است و نه واقعیت      

ربوط به زندگی جهان امـروزي را کنتـرل و هـدایت     اسالم نمی تواند متغییر هاي فیزیکی م      
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وب اسـت   دین اسالم براي این خ    . ی و غیر واقعی است و عمالً کارایی ندارند        کند چون واه  

ـ راس مرگ در امان باشیم که به بهشت می رویم و با        که خود را فریب دهیم و ازه       ان حوری

 و پـرت سـرابی   دین چـرت اسـت   .  خواهیم شد  محشورهشتی چند کیلومتري فراخ چشم      ب

  .   براي پس از مرگ

 اي اهـل ایمـان هرگـز از چیزهـایی           " قرآن آمده است کـه       101  آیه    5در سوره     

مپرسید که اگر فاش گردد شما را بد می آید و غمناك می شوید و اگـر پرسـش آنـرا بـه                       

بیـان مـی سـازد      ) هرچه مصلحت است  (هنگام نزول آیات قرآن واگذارید قرآن براي شما         

  . الت بی جاي شما در گذشت که خدا بخشند و بردبار استا عقاب سئوخدا از

 قرآن هرکه بوده است     ه و یا نویسند   محمددر اینجا به وضوح مشخص می گردد که           

با زرنگی تمام از خالقیت، نو آوري و آزاد اندیشی جلوگیري کرده و بـه امـت خـود مـی               

ابتکـار، خالقیـت ذهنـی، و       . سـت گوید سئوال بی سئوال و هرچه قرآن می گوید همـان ا           

 بـا   محمـد کامالً آشکار است که     . پویایی را کنار بگذارید وگوسفندوار از قرآن تبعیت کنید        

زرنگی تمام می خواهد تمام اهداف خـود را از طریـق قـرآن بـه کرسـی عمـل بنـشاند و         

ـ    . متعرضین و پرسش کنندگان را نیزبه همین قرآن وا می سپارد           اهدت به روباه گفتند کـه ش

  . فت دممکیست گ

عنه زدن  ی را دیدي که براي خورده گیري و ط         چون گروه  " می گوید    68 آیه 6در سوره   

ین تا در سخنی دیگر وارد شـوند و چنانچـه           ما گفتگو می کنند از آنان دوري گز       در آیات   

شیطان البته فراموشت ساخت بعد از آن که متذکر کالم خدا شدي دیگر با گروه سـتمگران                 

  .ست مکنمجال

اي رسول توخود امید آنکه این کتاب بـر تـو           " آمده است که     86 آیه   28در سوره   

 هـیچ گـاه   نازل شود نداشتی جز آنکه لطف و حرمت خدا تو را برسـالت بـر گزیـد پـس                    

ـ    محمد کافران یعنی غیر مسلمانان و اهللا به         ".بکافران نصرت و یاري مکن     د  هشدار می ده

  .نکندي که به غیر مسلمان نصرت و یار
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آرزو کننـد  ) منافقان و کافران از رشک و حسد (" می گوید که     89 آیه   4در سوره   

نـان   برابر و مساوي در کفر باشید پـس آ که شما مسلمین نیز همانند آنها کافر شوید تا همه       

را تا در راه خدا هجرت نکنند دوست نگیرید و اگر مخالفت کردند آنها را هر کجـا یافتیـد                    

در اینجا، بوضوح می    . وري نباید اختیار کنید   ل رسانیده و از آنها دوستی و یا       تگرفته و به ق   

بینیم که قرآن مسلمانان را از دوستی با کافران به حذر می دارد و دستور به قتل و گـشتار                    

  . می دهد راغیرمسلمانانکافران یا 

  تو از منی و من ازتو

  او از او

  یوار استدمیان من و او 

  ار استمیان من و او پیک

   از خدا داري بی جايتعصب

  ت را زنینوا داريتغرورو جهال

   ماتعصباو، تعصب من، تعصب

  ، چهاهببین که چها شد ، چهاشد

  ان کم نیست؟یلیب ستیز صيسالها

   را غم نیست؟هجنگ سنی و شیع

  تعصبجنگ هفتادو دو ملت  همه از روي 

  مرگ  کودك ، مرگ زن

   است دینیتعصبتانفجار

  ستکشتار و مرگ وبد بینیکشت 

   دینتعصبهمه  خوابیده در 

  مرام خداتابیده از بر همه 

   در پندارخزیدهتضاد عقاید 

  ند اینکاردین ک،رشه دین کند اینکایهم
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  دروغ گویانجنگ -4-2

جالب اینجاست که امروزه مسیحیان با جنگ نرم به جان مسلمانان افتاده و مسلمانان نیـز                

ـ         همچنین با مسیحیا  با جنگ نرم و سخت     و د بـا رد     ن جدال می کنند و هریک سعی می کن

مسیحیان می گویند که ما حق هستیم و        . ددیگري حقانیت خود را نشان ده     مردود شمردن   

مسلمانان ادعا می کنند کـه آنهـا بـر حـق            . دین ما خدایی است و اسالم دین شیطان است        

گران هر دینی غیر از اسالم داشته بـا         هستند و دینشان دین تکامل یافته خداوند است و دی         

شند کافرند 
6

هیچ . حال آنکه این دو گروه نمی دانند که هر دو در نا آگاهی و خطا هستند               . 

بشر بوده و بیشتر بدست شـیادان و فرصـت طلبـان            ر حق نبوده و هردو دین ساخته        کدام ب 

ه سـاختاري  ند و نه ربانیت دارریشنه . دنیا دوست و قدرت طلب ساخته و بوجود آمده اند 

ی کـه   هایهمان چیز . همه و همه نمایی از پوچی، باطلی و ناخردي هستند         . واقعی و خدایی  

 اقتصادي هستند که در فکرو پوست       مقدسدیان در حقیقت بنگاه هاي       تمام ا  .ابزار شیطانند 

هیچ بنگاه اقتصادي و هیچ ابرشرکت      .  فرهنگی پایا جلوه میکنند    به صورت و گوشت مردم    

مقابلـه نماینـد زیـرا      م نمی تواند در مقابل ادیـان        ظیم و منسج   هیچ تشکل اجتماعی ع     یا و

د و ساده لوحـان     نادیان از منجالب بی سوادي، سراب خرافات و تاریکی بی منطقی می آی            

رگها حال گُ. و بی سوادان با آن ضعف و عقده هاي خود را می پوشانند و ارضاء می نمایند           

چنگ و دندان خود را با سـنباده دیـن تیـز کـرده و                جنگند و    برسر ثروت زمین با هم می     

در میان این ادیان، اسالم درنده خوتر است و خود را خـاتم             . همدیگر را پاره پاره می کنند     

با ایـن عمـل راه آینـده را بـراي ظهـور             . دین و پیغمبرش نیز خود را خاتم انبیاء می نامد         

دد و از طرفی حقانیت خود را بعنوان خاتم          را که رقیب است می بن      يپیغمبر دروغین دیگر  

          ، پیغمبـر اسـالم هـم زنـان خـود را محفـوظ و              محمد. و تکمیل کننده دین ثابت می نماید      

 با آنها ازدواج کند و هم مکتب خود را اند تا پس از مرگ هیچ مردي نتواند ام المومنین خو  

اگر روند ظهور، رشد وخاتمـه ادیـان   .  ادیان قلمداد نمودن ظهورپایاو جاودان، کامل یافته  

 و خودخواهی و خـود بـاوري را در ادیـان            ينید همین روند دیکتاتور    ک همختلف را مطالع  
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 دلیـل، نـزاع و   به همین. اقعی هستندهر کدام فکر می کنند که درست و و     . مختلف می بینید  

. غین می بینیم  نگ نرم افزاري و در برخی موارد سخت افزاري را در میان این ادیان درو              ج

ی خـدا  که پیغمبر ما رسول واقع و یکی می گوید  یغمبرما پسر خدا است   یکی می گوید که پ    

ادیـان همـدیگر را بـه    . ر ادیان در مقابل اسـالم باطـل هـستند    و خاتم االنبیاء است و دیگ     

برخی از ادیان مانند اسالم سعی مـی        .یی و شیطانی بودن متهم می کنند      دروغ گو خشونت،  

د و برخی دیگربا لبخندهاي کاذب      قتل و کشتار دین خود را گسترش ده       خشونت و   کند با   

د و در نتیجه گـسترش دیـن خـود    سعی در محبوب کردن خو،  و با مهربانی و بخشش خدا     

دین مسیحیت نیز همانند همه دینهاي دیگر ساخت دسـت بـشر            . دارند مانند دین مسیحیت   

درواقع دین مسیحیت یـک  .الطبیعه ندارد اءاورتقدسیت و یا م   بوده و هیچ نسبت الهیت و یا        

رویداد سیاسی اجتماعی بوده همانند دین کلیمی که در واقع الگویی بـراي دیـن مـسیحیت               

در ایـن دینهـا بـه       . و دین مسیحیت به نوبه خود الگویی براي دین اسـالم مـی باشـد              بوده  

ه و وحـی آغـشه   هیـت، معجـز  تماعی را به صورتی با تقدسیت، الحقیقت موارد سیاسی، اج  

نموده و معجونی به نام دین ساخته اند که قدرت آن چندین برابر بیشتر از مـوارد سیاسـی                   

در نتیجه مدعیان دین و پیامبران سیاسیونی بـوده انـد کـه بـراي               . اجتماعی به تنهایی است   

 گسترش سیطره هرچه بیشتر خود معجونی به نام دین را آفریـده             رسیدن به اهداف مادي و    

  .  قدرت و برندگی آن بسیار بیشتر از هر انقالب و یا تحوالت سیاسی استاند که

، دین اسـالم دروغ     ند که البته هست   اگر دین جهود و عیسویت دروغ هستند      بنابراین،    

است زیرا برخی از فرامین اسالمی و محتویات قرآن از عیسویت که            اندر دروغ   اندر دروغ   

جهودیت را الگـوي خـود قـرار         دروغهاي   ه خود  عیسویت به نوب   دروغ است گرفته شده و    

 آن ه واین دروغها را گرفته و دروغهاي دیگري نیز به آن اضافه گرد        حال اسالم   . داده است 

.استهایی دین اسالم در آورده  شکل نبه صورترا
7
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  فضاي نا آگاهی بخود می نگريتو در 

  سرابی بیش نیستخود باوریت 

  .ی رسدم  که از بیابان نا آگاهی بتو 

  گروه گروه با رنگی دیگر

   همان سراب را می بینند

  .را به نگین انگشترشان حک می کنندان شخودخود باوري 

  آه این چه بالیی است،

  این چه خدایی است

  وتهحقانیت خود را در بیابان برکه 

  . به سرابها سپرده است

  به تخت نشانده استا  رو دروغ گویان عمامه به سر

  اخه هاي درخت حقیقت را می خشکانندنیرنگ شعافت 

  جاهالن و رماالن در قمار همیشه بهارشان پیروزند

  و مردم تنها بازندگان این بازیند

   فروغ خود را ازدست داد،ایران به دروغ مالیان

  در کویر فرو می رود ايودشنه نشسته بر سینه تشنه

  دروغاگویان اذان فریب خود را

  ی کنندتحمیل شده عرعر ماز مناره 

  و فضاي آلوده شده به عرعر را به منبر می برند

  

از کهکشان تا آخوندك-4-3

براي یک هستی محدود، همه چیز یا این است و یا آن ، اندازه و ابعـاد یـا بـزرگ نـسبی                       

از نظر تعدد، یا یک است یادو و یا بیشتر و هرکدام معنی خـواص             . است،  یا کوچک نسبی    
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خود پیدا می کند یعنی محدودیت وکوچکی خود معانی و مفاهیم خود را در قلمرو محدود ب  

  .  حاصل می کندوابسته نسبی وبه خصوص

محدودیت در ابعاد، در اندازه، در پتانسیل ، در ادراك، در تصور ، در بینش همـه و          

همه ایجاد معانی و مفاهیمی می کنند که ابرشناسی، کاینات شناسی و بـی نهایـت شـگرف                  

زیرا وجود این محـدودیت     . زبان فلسفیون، خداشناسی را منحرف می نماید      شناسی و یا به     

هاي ناقص، براي مغزهاي کوچک و پندارهاي محدود، دلیلی براي  بودن معانی و مفـاهیم                

مغـز  . مجازي و همچنین براي درك کردن این معانی و مفاهیم نادرست حاصـل مـی شـود        

یی همچنان محدود دارند که خودشان را        کوته وبینش محدود همه باز پرتوها      تفکّرکوچک،  

اعمال وحرکاتی را انجام می دهند که بابستی بر اساس معیارهـاي نـسبی              . تعریف می کنند  

در اینجا است که محدودیت ها مشخص ، ناشدنی هـا  . تصنعی و نه واقعی محک زده شوند     

حـدودکوچک  در این دنیاي م   . متبلور و  واقعیت هاي شدنی همه به آرزو تبدیل می گردند           

ظواهر و جامـدات  . که ساخت تصور و تعقل کوچک است،  همه چیز یا این است و یا آن            

. البته تصور از نیستی در اینجا همان است که عوام از آن یـاد دارنـد               . یا هستند و یا نیستند    

ه به شرطی نسبی است کـه       ز در قید و بند است و وجودش وابست        در دنیاي محدود همه چی    

  .ط اذهان محدود بوجود آورونده شرط می تواند نتایج و یا اثراتش را ببیندآن شرط را فق

یا نتیجه وحدت است و یا نتیجه تکثـر و          . در این جهان یا چیزي هست و یا نیست        

البته مقصود از خوب یا بد، همـان        . یا روشنی است  و یا تاریکی یا خوبی است  و یا بدي             

یـا  . یا چیـزي مـی شـود و یـا نمـی شـود             . ارندخوبی و یابدي است که  عوام از آن یادد         

در ایـن   . لقوه وجود دارد و یـا نـدارد       ارویدادي اتفاق می افتد و یا نمی افتد و یا سکونی ب           

 محدود، همه، همه هستند و  هیچ هیچ ، هستی هـستی اسـت و نیـستی                   تفکّرجهان ساخته   

دودیت محدود خـود    می بینیم که همه در مح     . نیستی و زشتی زشتی است و زیبایی زیبایی       

خفته اند و یا با آن زبانی که نه زبان راستین حقیقت وجود است بلکه زبان محدود نـسبیت       

 فواصـلی    دومرز هست و نیست در محدوده کوچک       در میان این  . ها ست سخن می گویند    
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دودیت خود را دارا باشند که هیچ گونه امتیازجداگانـه اي بـه کـل    است که باز میتوانند مح    

  .دنمی دهن

ه تصور یک فکر و اندیـشه       رض و ارتفاع ک   اما در جهان الیتناهی از نظر طول و ع        

اهی است می بینیم که درست برعکس است و براي یک هستی نـا محـدود هـم ایـن                    الیتن

در این گونه از ابـر اذهانهـا،   . اندازه ابعاد هم کوانتمی و هم ابرنجومی است. است و هم آن     

تی هم نیست و نیستی هم هست و هـستی ونیـستی در             هستی نیست و نیستی هست و هس      

هم می آمیزند و در امواج الکترومعناطیس تا شده در طول تنـسورهاي فـضایی کهکـشانها       

تعدد، یک است و یک، متعدد و متعدد خود را به زیر آسمان بـی نهایـت مـی                   . می رقصند 

ابـل ایـن بـی نهایـت        یکه در مق  به طور ، تعقل و بینش بی نهایت است        تفکّردر اینجا   . کشد

ه به عـدم    به وجود خود، و وجود خود را وابست       ه  رگ همه چیز عدم وجود خود را وابست       بز

 تولد ها مرگند و مرگ ها تولد و فاصله میان آن ها را            تفکّردر این ابر    . وجودخود می داند  

باز هاله اي از مخلوط مرگ و تولد پر می کند که مرگ همان تولـد اسـت و تولـد همـان                       

در ایـن   .  که دو باره در راستاي تنسورهاي فضایی خویش در حال تبدیل بیکدیگرند            مرگ

معیارها، همه بـا خطـاي      .  همه چیز طبیعی و خدایی است و تصنعی در کار نیست           تفکّرابر  

خـوبی و   تفکّردر ایـن ابر   . صفر یا هیچ در راستاي ابعاد زمان و مکان بخط کشیده شده اند            

 و زیبایی، نیاز خود را بخود از دسـت مـی دهنـد و گـویی      بدي، سیاهی و سفیدي ، زشتی     

همه دست به دست در میان امواج الکترومغناطیس با توالی خاص خود در حال رقـصیدن                

هستند و به همدیگر تبدیل می شوند و در لحظه هاي زمانی تبـدیل، خـصلت هـا بـر هـم               

قل، خدا هم یک اسـت و  تف مافوق و یا ابر تفکّردراین . ندمنطبق و به میانگین خود می رس      

خدا هم در یگانگی خود متبلور می شود و هم در چندگانگی خـود مـی           ...... هم دو و هم     

در این ابر تعقل خورشید چون ذره بنیادي است که به آرامی نا پدید مـی شـود و                . درخشد

در زیر پوست آسمان در جایی دیگر پدیدار می گردد که آن جـا همـین جاسـت و همـان               
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از طرفی، هر ذره بنیادي خود ابر خورشیدي است که کهکشان را به سر کشیده و                جاست و   

  . بامعیارهاي نوري و در هاله هاي فیروزه اي خویش راه شرابی را می پیماید

ات پیچیـده،   تفکّـر وآنگاه درمیان این همه بینهایت هاي نجومی، بودنها، نبودنهـا و            

روغ می سازد و او را در زمین با نیروي دفاعی           بناگاه اهللا آخوندك را نه از خاك بلکه از د         

 محدود ومجهز به سیاست     تفکّرآخوندك با   . . وحی بر  سر چماقی از خرافه رها می سازد         

مب اتم تسهیالتی چون اهللا، وحـی، کتـاب آسـمانی،            دروغ و تسهیالتی قوي تر از ب       تفکّرو  

تا با  .  زمین می سازد   حدیث و روایت پایگاه هاي حکومتی خود را بر امت جاهل بر روي            

این کوته فکران دروغ سرشـت،       . بی رحمی هرچه بیشتر بر امت نا آگاه خود حکومت کند          

ازراه خرافات و تراوشات مغزي خود امت خویش را چون چهارپایانی هم تغذیه می کننـد              

 در میان این همه مفاهیم تعریف نشده در کاینات، بـودن هـا              آخوندك ها . و هم می دوشند   

نها، هستی ها و نیستی ها ، و در مقابل این همه عظمت و دانش شـناخته نـشده و در                  ونبود

مقابل خداي بی نهایت سعی میکنند جهانی محـدود و کوچـک فـراهم آورنـد ودر آن اهللا                   

کوچک خود را قرار دهند و خانه اي کوچکتر را براي او به منظور تحکم قدرت و ثـروت                   

که را در نقاط دیگر در میان امت جاهل خـود قـرار مـی                و مراکز متبر   امام زادگان . بسازند

روزهاي آزاد و زیباي ابر کاینات نا محدود را  با دروغ و حیله به سرقت برده و در                   . دهند

، عیـد فطـر، روزهـاي       )روز خـون ریـزي    (دنیاي محدود خود بنام روزهـاي عیـد قربـان         

آخونـدك هـا آسـمان    .  خونریزي، جنگ و گریه یعنی روزهاي ماه محـرم تبـدییل نمایـد    

 سیاسی خود را برروي زمین در زیـر ایـن   قدرت مندمحدود خود را ساخته و پایگاه هاي   

آسمان محدود قرار داده و امت نادان خود را کنترل می کنند و این امت بیچاره، حق دیـدن     

یگـر   دینه آنها را ندارند زیرا اگر ببینند و بدانند       نامحدود و زمین آزاد خارج از قرنط      آسمان  

ند ایـن   ناما اندك افراد دانشمندي که می توا      . زاد می گردد  طلسم شیطان می شکند و بشر آ      

داد و  رمهاي ارت ند و یا به ج    ینند یا بایستی خود را به کوري بزن       آسمان نامحدود و آزاد را بب     

  .  شوندکشتهبی دینی اعدام و یا 
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 ي بـی سـروته خـود      نامحدودها را وسیله اي براي داسـتانها       توانستند   آخوندك ها 

غ خورشـید درآورنـد و بـه قعـر سـیاه      ي بیچاره تر از خود را از فرو    انسان ها قراردهند و   

سـمان را بـه     براي دکان مضحک و خنده آورد خـود آ         آنها را می بینی که       0.چالها برهانند 

 را در میان این ابر تعقلانسان هاریسمان می بندند و با عقل کوچک و تصورات پوج خود 

بـا اسـتفاده از تقدسـیت کـاذب         . د تمسخر گرفته مغز، روح و جسم آنها را می دوشن          ها به 

تی و کالسیک مذهبی مفاهیمی چون عبادت، نماز، روزه و زوزه، روز خوب و بد، فـال                 سن

و دعا و ثنا، خدا یکی است و دو نیست ، روز معاد و بهشت و جهنم ، نجاسات، مطهـرات،                    

وایـت و   بار، ماه محرم و، خانه خـدا، وحـی و تفـسیرو ر             بی کارو    امام زادگان اهل بیت و    

ي انسان هـا  ند تا  بتواند در میان این        وار می خز  ر مهمالت در میان این ابر تصور ذلیل         دیگ

  .بخواب رفته انگل وار به مطالبات خود برسند

، تکثرخدا را در وحدتش و وحدت او را درتکثرش نمـی جوینـد و بلکـه           آخوندك ها این  

ا در وحدتش و تکثرش را کفر و غیر ممکن می دانند و چه بی شعورانه کفـر    وحدت خدا ر  

  . را تعریف می کنند

ه ی براي کسب ثروت و قـدرت از کـر         ن با نیت شیطانی و ولع حیوا      آخوندك ها این    

. ی را با تصور محدود می نگرند ولی انگار که نه انگار           کوچک خاکی زمین، کاینات الیتناه    

د آنها فقط زمین را می بیند و آسمانی که بـراي زمـین سـاخته                مغز کوچک و تصور محدو    

خورشیدرا در بندگی و ماه را به کنیزي خـود          . شده و ستارگانی که چلچراغان شب زمینند      

می برند و به گمان اینکه خداوند فقط زمین را آفریده است و خورشیدو ماه و ستارگان را                  

در ضمیر و مغز کوچک خود غوطه ورند کـه          اینان  چنان    . نیز بعنوان زینت دهندگان زمین    

حتی کناره هاي این واقعیت هاي زمین و آسمانرا به ریسمان پوسیده خرافات آمده از هیچ                

خود گره می زنند و معجونی از وحی، روایت وحدیثی می سازند که مشتریان جاهل خـود         

ي تفکّـر ی   واشـ ت تا دنیـا دنیـا اسـت در آن حـول و ح              تقدسی تفکّر بیماران   به صورت را  

. مغز کوچک آنها همه چیز کاینات را براي کتمان حقیقـت محـدود مـی سـازند                . نگهدارند



104

خدایشان، اهللا، را کوچک، ذلیل و درمانده که گاه گاهی بایستی با شیطان مصاف کند که در                 

د است به    کوچک و محدو   آخوندك ها جهان این   . بیشتر اوقات شکست خورده بر می تابد      

ان فـراخ چـشمی     حوریهایی که زمزمه کنان در زیر آن روانند و           جویبار زمین و درختان و   

آسمانشان هفت طبقه است که کره زمین را     . که فقط براي آنان ساخته شده اند محدود است        

 را انـسان هـا  در برگرفته و اهللا هشان در میان طبقات این آسمانها با گرز گران می لولـد و         

 ، کاینـات و تمـام هـستی در او، از نظـر              دك هـا  آخوناز نظر مغز کوچک     . محک می زند  

ایـن  . اهمیت ابتدا زمین و منظومه شمسی است و بعـد سـتارگانی کـه در شـب مـی بیننـد               

ات جاهالنـه و کوچـک    تفکّـر  آنقدر کاینات را کوچک می بینند که می توانند           آخوندك ها 

  .خود را با آن مقایسه و تفسیر و تعیر نمایند

 موارد علمی فراتر از فهم و تـصور و          آخوندك ها قتی این   به همین دلیل است که و       

ده زمـین  گریزند و آن را کفر و بر خالف قاعیا ظرفیت خود را بشنوند یا بشدت از آن می       

ساخته شده محدود خود می دانند و یا چون فهم آن را ندارند بنابراین آنچه را کـه آخونـد            

ان باشد نعمت الهی اسـت  ه بفهمند اگر به نفعشو آنچه را ک. کها نفهمند یا کفر است و یا گناه 

  .  ررشان باشد جزیی شیطانی و کفر آمیز استو اگر به ض

  یر و مرموز بی خیالاین کاینات پ

  فکرش نگنجد اندر  تصور پندار

   اندر خیال  صد بقراطژرفش نیاید

  جدا زهم نتوان هستی و نیستی را 

  تش درون تکثر است بگمانوحد

   دقیق و یکجاتایی کوانکمیت هاي

  عمیق آید  دربا خطاي صفراندو وزنش 

  صمداین تفاوتهاي رنگارنگ در لوح 

  درپیش خردبی گمان یکسان و یک رنگند
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  دو جفت بسیارخوبی به بدي 

   آن یک نبود بدون آن یار

  در کار  همه زشتیزیبایی و 

  زشتی بنود بودن همکار

  تاریکی و روشنایی نور

    وره یکجدر صحنه گیتی هم

  ا در دل گیتیآخوندك بی شرم و حی

  ی  بنشسته عین طوطیمحدود به کُنجک

  همه  با طلسم و جادواهللا خودش را 

  غ و قتل هر روزروبا ظلم و د

  محدوده فکر کوته خودش را

  تحمیل  کند به ناله و سوز 

  بر امت نادان سیه روز

  تشریح حکومت ایران-4-4

بعـد از انقـالب اسـالمی       . وضیح و بررسی شـده اسـت       حکومت تئوکراسی ایران ت    ،در زیر 

 مذهبیون ایران در مقابل گروه هاي مختلف مردم ایران  که انقـالب کـرده بودنـد و                   1357

 از طرفی نگاه مردم جهان که بـدقت         . قرار گرفتند  کراتیک بودند وخواستار یک حکومت دم   

، ند در ایران تاسیس کننـد     ایران را می نگریستند تا ببینند مذهبیون چه رژیمی را می خواه           

انیون و محافظ کاران بناچار مجبور شدند که پوسـته اي از دموکراسـی بـرروي بدنـه                 روح

ولی طولی نکشید کـه نـیش زهـرآگین هیـوالي           . وحشتناك رژیم توتالیتارین خود بکشند    

  .خفقان دین از پوسته بیرون زد

اسـالمی ایـران کـه       نظام جمهـوري     ، و عقاید مکتبی رادیکال    نند دیگر مذاهب  هما

 نـدارد، سـاختار سیـستم        را مبناي منطقی و عقلی به منظور خوشبختی و شادي ملت خود          
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.  ملت خـود نمـی باشـد   يحکومتی و پراکندگی قدرت در آن نیز درجهت منافع و رستگار   

اجزاي ساختاري حکومت اسالمی در ایران همانند ساختار قرآن است یعنی پیچیده، ضـدو     

، متنفراز غیرخودي، جنگ طلب، ساختاري نا منظم، و از همه بـدتر             نقیض، طرفدار خودي  

 از یک طرف قانون وجود دارد و از طرف دیگـر            .ر و تعبیر مجتهدین است    یدر معرض تفس  

 اجراي قـانون    .همین قوانین براحتی نقض می شوند و مورد تفسیر مغرضانه قرار می گیرند            

ي به قانون ندارنـد چـون قـانون آنهـا           فقط براي مردم است ولی سردمداران حکومتی نیاز       

 آن را به گونه اي به دین بسته اند که دیگر صحبتی      است و کلیات   مصلحتی و کدخدامنشانه  

  .نباشد

مجتهـدي بـه منزلـه       منحصربخود است کـه      هان، در ج   ایران نظام جمهوري اسالمی    

 اسـت و  س آن قرار دارد و داراي بـاالترین اختیـارات مـذهبی سیاسـی           والیت فقیه در رأ   

حکومت تئوکراسی ایران، به هیچ کدام      . کشوررا براساس قانون شریعت اسالم اداره می کند       

رژیـم  بدنه اصلی ساختار حکـومتی ایـران از         . ي جاري دنیا مشابهت ندارد    حکومت ها از  

ي دیکتاتوري دنیا مانند توتالیتارین    ها
8

 و آتوریتارین  
9

 اقتباس شده که بـرروي آن پوسـته         

ي توتالیتارین، قوانین اسـالم و والیـت        رژیم ها همانند  .  است  شده ی کشیده اي از دموکراس  

ي رژیـم هـا   ماننـد   . فقیه قدرت مطلقه اي است کـه بـاالتر از دولـت و اراده ملـت اسـت                 

آتوریتارین، درصد کمی از پلورالیزم    
10

ي رژیم هـا  یا تعدد احزاب را مجاز می داند و مانند    

. ي مـی کـشد    ی کند و مـردم را پـاي صـندوقهاي رأ          مدموکراتیک انتخاباتی کاذب برگزار     

مخلوط این سه نوع رژیم همزمان در سیستم حکومتی ایران وجود دارد و در نهایـت یـک         

ت الیتارین یا رژیم قدرت مطلقـه شـباه       ي توت رژیم ها رژیمی را بوجود آورده که بیشتر به        

 عمـالً   ،   دموکراسی  پوسته  با دارد چون با فرایند هاي بسیار زیرکانه، جنبه هاي پلورالیزم و          

 خزنده آنچه که باقی مـی مانـد دیکتـاتوري           به طور از بین می برند و      دموکراسی واقعی را    

  . مطلق است
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بایستی توجه داشت که سردمداران مذهبی و محافظ کاران ایـران بـال اجبـار و بـا             

 ظـاهراً  توجه به انتظارات جهانی مجبور شدند که حکومتی پارلمانی و ریاست جمهوري که   

، عـالوه بـر    ایـن صـورت   در غیـر    .  از طریق انتخابات برگزیده می شود را بنا نهنـد          و مثالً 

انتظارات جهانی، تمام گروهـاي سیاسـی و در نهایـت ملتـی کـه بـر علیـه دیکتـاتوري و          

حکومت مونارکی 
11

 یا سلطنتی انقالب کرده بودند نا امید می شدند و امکان نداشـت یـک                

اما، مالیان و سردمداران مذهبی براي جبـران  . کراسی را قبول کنندحکومت دیکتاتوري تئو  

این دموکراسی تحمیلی، چنان سیستم پیچیده اي را بوجود آوردند کـه تمـام دسـتاوردهاي     

  .دموکراتیک را عقیم و کارایی آنها را به کمترین مقدار خود رساندند

ـ  بهرحال، همین پوسته دموکراتیک، باعث مشکالت فراوانی برا           کـاران و    هي محافظ

هـاي مخـالف و یـا        تـا گـروه      هزیرا فضاي کاذبی بوجـود آورد     . مذهبیون قدرت مند شده   

تالفاتی بوجود آورند تا سهم مشارکت مردم را در تـصمیم گیـري دولـت               ناراضی بتوانند ائ  

  .       بیشتر کنند

م حکومت اسالمی، طبیعتی دوگانه ولی متضاد دارد و آن ترکیب جمهوریت با اسـال       

قـسمت  .  قـرار دارد   " جمهـوري اسـالمی    "است که این دوگانگی در عنوان رژیـم یعنـی           

 از انقالب فرانسه و تمام انقالبهایی که حکومت سلطنتی را ساقط کردند گرفته              "جمهوري"

  . آن نیز بیان گرانقالب مذهبی اسالمی است"اسالمی"شده و قسمت 

ساسی نوشته شد و بوسیله     توسط مجلس خبرگان، رئیس جمهور و مجلس، قانون ا        

 دوگانگی قدرت در قـانون اساسـی جمهـوري           و حالت متضاد . درسیرفراندوم به تصویب    

قـدرت اراده مـردم و جمهوریـت، در راسـتاي قـانون اساسـی               . اسالمی ایـران درج شـد     

    عد اسالمی نیز از طریق قدرت مطلقه والیت فقیه که سیستم           کشورهاي دموکراتیک بوده و ب

.  انحصاري در اختیارداشته و می تواند قوانین را تغییر دهد، حاصـل شـد           طور بهقضایی را   

 با بـاالترین قـدرت مـی توانـد در کـشور برمـردم               یجه، والیت فقیه بعنوان رهبر اعال     درنت

والیت فقیه یا رهبر می تواند قـرآن،  . حکومت کند وفقط نسبت به خدا جوابگو خواهد بود       
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بـه  ، و در تصمیمات سیستم قانونگذاري در هر موضوعی ث و روایات را تفسیر نماید   یاحاد

و هرگونـه مـشاجره و درگیـري         مستقیم و یا غیر مستقیم دخالت و آن را هدایت کند             طور

  .  سیاستمداران را خاتمه دهدسیاسی

است آن به نفت    ی ایران بیش از صد سال است که اقتصاد و س          :وضعیت اقتصادي -4-4-1

 خارجی که در این دوره از تـاریخ  به خصوصسی داخلی و چه تحوالت سیا  . وابسته است 

 سال گذشته بـه نفـت و   40اما وابستگی ایران دراین     . ایران به دلیل نفت اتفاق نیافتاد است      

دولت ایران، عمدتاً دریافت کننده پول حاصـله        . تحوالت انجام شده حائز اهمیت می باشد      

یل دولت ایران بعنوان یـک بخـش    از فروش نفت به کشورهاي خارجی است و به همین دل          

بنابراین، بخش نفت و گاز مهمترین عامل گرداننده        . اقتصادي عمده در کشور باقی می ماند      

 در صـدر از     85-80درواقـع   .  اقتصادي ایران بـوده اسـت      -اقتصاد و منبع قدرت سیاسی    

  درصد در آمـد دولـت از  80 تا 40صادرات ایران متعلق به فروش نفت می باشد و حدود           

.     نفت است

کـشور   ((Beblawi)تعریـف از بـبالوي  وضعیت فروش نفت درایران بخوبی بوسـله    

)موجري
12

 کشوري اجاره اي می تـوان       به صورت در اینجا ایران را     .  بخوبی بیان شد است    

 اجـاره   به صـورت  تصور نمود که بخش عمده اي از در آمد خود را از مستاجران خارجی               

ه این اجاره مستقیما به جیب دولـت واریـز مـی شـود و تعـداد                 یکبه طور دریافت می کند    

معدودي در این روند اجاره کار می کنند درصورتیکه بیشتر افراد در پخـش و خـرج ایـن                   

طبیعت موجري ایران، و درآمد حاصله از نفت یک سیستم غیرپویا و          . اجاره در گیر هستند   

ت دولت قرار دارد و فعالیت هـاي         در دس  تکل درآمد نف  . تورمی در ایران بوجود می آورد     

اقتصادي مانند کشاورزي و صنعت در اثر عدم مدیریت و کفایت دولت نیمـه راکـد مانـده                  

ـ همچنین انواع درگیریهاي سیاسی با کـشورهاي خـارجی و انـواع تحریم            . است ا باعـث   ه

و تولید و درآمد حاصله از کـشاورزي        بنابراین،  . ه و اقتصاد گردیده است    آنارشی در جامع  

 درآمد سرانه مردم ایران پائین بوده و آنها را نـسبت بـه              ،صنعت کافی نبوده و در نتیجه آن      
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وضعیت موجري ایران، و کنترل در آمد نفت بدست دولت . کمک هاي دولتی سوق می دهد  

باعث شده است که دولت ویا گروه هاي محافظ کار مذهبی که قـدرت و ثـروت نفـت را                    

پول به گروهاي مختلف سیاسی، سیاست مورد نظر خـود را بـه         دراختیار دارند با پرداخت     

در نتیجه تشکلهاي سیاسی که می توانستند با تشکیل گروهاي اجتمـاعی            . ندنآنها تحمیل ک  

مستقل از دولت احقاق حق کنند ویـا در مقابـل سیاسـتهاي غلـط اقتـصادي، فرهنگـی و                    

ایـن  . میـدان خـارج میـشوند   اجتماعی دولت مقاومت نمایند بدین وسیله خریده شده و از         

در نتیجـه   . حالت بدترین شرایطی است که می تواند دموکراسـی در ایـران را مختـل کنـد                

 باعـث  ،طبیعت موجري ایران نسبت به فروش نفت و تجمع درآمده حاصله در دست دولت          

می شود که حکومت ایران از معیارهاي پولی استفاده کـرده و فعالیتهـاي سیاسـی جامعـه                  

  . در ایران را عقیم نمایددموکراسیراتخریب و

البتـه مـسئوالن    . یک بام و دو هوا اسـت       به صورت سیاست اقتصادي دولت ایران       

اقتصادي و اقتصاد دانان تقصیر چندانی ندارند زیرا وضعیت سیاسی حکومـت اسـالمی در               

 این زمان چنان بغرنج و خراب است که متغییرهاي وارده در اقتصاد را نمـی تـوان کنتـرل                   

مثالً، دولت می خواهد سیاست تصویب قیمت هایی را که روز بروز در اثر تورم باال                . نمود

در این صورت با اعالم ثابت نگهداشتن قیمت ها تولید کنندگان بشدت            . می رود انجام دهد   

متضرر می گردند زیرا قیمت دالر در حال افزایش و ارزش پـول ایـران در حـال کـاهش                    

یه بیشترکارخانه ها از خارج وارد می شود در نتیجه هزینـه تولیـد              برخی از مواد اول   . است

باال می رود و ثابت نگهداشتن قیمت کاالي تولید شده باعث ضرر تولید کنندگان می شـود         

 آزاد و به قیمت بسیار باال از طریق دالالن بازارسیاه به دسـت مـشتري                به صورت و تولید   

مایت کند، مردم قدرت خریـد را از دسـت مـی            حال اگر دولت از تولید کننده ح      . می رسد 

دهند و اگر با تصویب قیمت از مردم حمایت کند تولیـد کننـده متـضررو در نتیجـه تولیـد                     

بسیار باالیی سود می برند واسطه ها و        به طور در این میان تنها افرادي که       . متوقف می شود  

  .دالالن اند
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(clientelism)نتلیـزم    امت گرایـی و یـا کالی       :امت گرایی و اسالم   -4-4-2
1

 در اسـالم و     

امت گرایی و یا موکل گرایی براساس رابطـه         . برخی از کشورهاي جهان وجود داشته است      

 فردي اسـت کـه درحکومـت        ، پشتیبان  و وکیل یا حامی  . کیل عمل می نماید   بین موکل و و   

اسالمی صاحب قدرت و ثروت است وبراي تداوم جایگاه سیاسـی خـود نیـاز بـه راي و                   

موکل طرفداري است که نیازمند بـه مـوارد مـادي و سیاسـی              . ایت سیاسی موکل دارد   حم

 همه  جانبه از گروه، حـزب یـا       به طور  موکل   " بده و بستان     "بنابراین، برطبق اصل    . است

  . می سیاسی از موکل حمایت می نمایدفرد سیاسی خود حمایت می کند و وکیل بعنوان حا

ویتریت ابزار براي نابودي یک کشور است زیرا پست         سیستم کالینتلیزم بدترین و ق      

ها، مقامها و پتانسیلهاي پیشرفت کشور بدست خبرگان، صالحیت داران و دانشمندانی کـه              

ره  نمی شود بلکه، موکالن موقعیت طلب و بی سـواد بـر              ادر سیستم بده وبستان نیستند اد     

 کننـد و کـشور را از         حساس و مهم را اشـغال مـی        ياساس رابطه وکیل و موکل پست ها      

صاد و جامعـه ایـران در        دلیل است که سیاست، اقت     به همین . پیشرفت و تمدن باز می دارند     

  .ران وحشتناکی بسر می بردچنین بح

چون در سیاست ایران از اصول اسالم استفاده می شود، بنابراین فرهنگ یک نقش              

 و الگـوي مالکیـت   عمده اي در ساختار سیاسی و قانون اساسـی، سیاسـت هـاي رقـابتی          

ه مراتب شـیعه مـی باشـد کـه           سیاسی فعلی در ایران براساس سلسل      قدرت. خواهد داشت 

 همزمـان بـا     بـه طـور   مشخصه آن رقابت هاي چند گانه و قدرت هاي موازي اسـت کـه               

عه خواهی، هم بـه اصـول مـوجر و    ینتلیزم در ایران هم به شی     کال.  عمل می نماید   مینتلیزکال

 به صـورت  الب اسالمی که باعث بوجود آمدن گروه هاي خود گردان           جر و هم به انق    مستأ

  .، بستگی دارده وکیل شد-باند موکل

ینتلیزم بعنوان یک سیستم غیر نظام طبقاتی شناخته شده اسـت و بیـشتر داراي               کال

 عمودي است تا گروه هـاي افقـی         يساختار قدرتی است که شامل گروه هاي رقباي مجزا        
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)2005مدارلو،  عل(
2

ختار قدرت در شیعه گرایی عمدتاً بر اساس رابطه داوطلبـان بـین             سا. 

این چنین ساختاري از نظام طبقاتی، حرفه اي و هویت هاي معنـوي             . فقیه و امت می باشد    

بـه  می گذرد و بیشتر جامعه را براساس خانواده و رابطه مافیایی گونه تنظیم می کند یعنـی      

  .    ل و وکیل دسته و خانواده و بر طبق منافع موکصورت

با تشکلهاي مـوازي کـه برخـی مواقـع          که  ساختار سیاسی پیچیده ایران     م  ینتلیزکال

بوجود آمدن طبیعت  و همین امر باعث  همراهندایشان باهم برخورد دارند  ه دامنه مسئولیت 

نفاق آمیز سیاست در ایران می باشد و همین نفاق و دسته بندي بر احـزاب سیاسـی غلبـه                   

به ینتلیزم   نظام طبقاتی، پیوندهاي گروه هاي موکل و وکیل در سیستم کال           برخالف. می کند 

لمـدارلو  ع( اتحـاد نظـام طبقـاتی غلبـه مـی کنـد             احزاب سیاسی و اتحادیه ها بـر       صورت

2005(
13

به همـین دلیـل،     . ی چیره می شود   بنابراین رقابتهاي گروهی بر تضاد نظام طبقات      . 

د بـه عنـوان سـازمانهاي معتبـر بـه           نمی توانن ادیه شغلی و احزاب سیاسی طبق معمول        اتح

 براي جاه و مقام در       گروه ها     و چون حکومت منبع اصلی درآمد است،       اهداف خود برسند  

بنابراین عالوه بر مذهب، دو عامـل مهـم دیگـر، بنامهـاي             . حکومت با هم رقابت می کنند     

از نظرمالی باعـث  رابطه موجر و اجاره کننده و سازمانهاي مذهبی خود تاسیس و خود کفا       

با این تفاصیل به نظر مـی رسـد         . ینتلیزم برود می شوند که ساختار سیاسی ایران بطرف کال       

     . که ایران نمی تواند به دموکراسی برسد

 دولت ایران، مجهز بـه      : اي حکومت ایران   روضه اي و    سلیطهطبیعت مصلحتی،   -4-4-3

 هیاهو به منظور منحرف کردن افکـار         فرهنگی براي ایجاد غوغا و     -انواع ابزارهاي مذهبی  

جا کـه بتوانـد بـا       دولت ایران هر  .مردم از واقعیت و کسب حقانیت دروغین خود می باشد         

عدام اهدافش را به پیش می برد ولی اگربا زور، تـرس و ارعـاب نتوانـد                 زندان، کشتار و ا   

انی وه خـ  ضـ  و رو  ي باز سلیطهاهداف خود را به پیش ببرد، براي جلب مردم دنیا دست به             

بت بـه   ی القلبـی او نـس     قساگر دقت کنید تنها دلیل تداوم حکومت ایران در همین           . می زند 

  . انی او نسبت به زورمندان استوه خ بازي و روضسلیطهمظلومین و 
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یل حکومت سقوط   ا اسالمی ایران این دو خاصیت را نداشت همان او         ياگر جمهور 

ه روضـ : وانی حکومت ایران عبارتنـد از  خ ه اي و روض   سلیطه ابزارهاي مصلحتی،    .می کرد 

خوانی و اهرمهاي امامان جمعه در شهر ها و شهرستانهاي ایران، کشیدن مردم بـه خیابانهـا          

، استفاده ناجوانمردانه   به خصوص انی در مراسم هاي     وبعنوان راهپیمایی، مداحی و نوحه خ     

.  مـسخ افکـار مـردم      ازباقی مانده اجساد شهداي غیور ایران وحمل تابوتهاي خالی بـراي          

دستگیري خارجیان وبه زندان افکند و یا گشتن آنها براي انحـراف اذهـان مـردم ایـران و                   

عـب و وحـشت در   ش اعدامهاي مختلف به اتهام مواد مخدر و ایجاد ر  تداوم و افزای   جهان،

 حمله بـه سـفارتخانه هـا و ایجـاد جنجـال سیاسـی، جابجـایی و تغییررویـداد و           . جامعه

سبت به توهین به دین     که از نظر سیاسی مهم هستند، برانگیختن احساسات مردم ن         زمانهایی  

ایجاد دشمنان مختلف داخلی و خـارجی و نـسبت دادن           . وکشاندن آنها به خیابانها   و پیامبر 

گریه کردن رهبر و مظلوم نمایی او درمواقـع خطـر،           . ناهنجاریهاي درون ایران به این افراد     

 صنعتی و کشاورزي و هیاهو راه انداختن دراین مورد، هیـاهو       ایجاد آمارهاي کاذب علمی،   

ـ     و در نهایـت جنـگ زرگـري بـین            اع از کـشورهاي مظلـوم ماننـد فلـسطین         درمورد دف

  .  رهبري و ریاست جمهوريبه خصوصسیاستمداران ایران 

 امام و امت و یـا موکـل و          اسساختار سیاسی ایران براس   : ساختار سیاسی ایران  -4-4-4

شامل تعدادي از گروه هاي موازي خود مختار بوده که بـر همـین اسـاس                . باشدوکیل می   

عدي است کـه بیـشتر اعـضاي مجلـس و           ساختار حکومتی ایران چند ب    . ساخته شده است  

 بده و   " دورانی و از اصول      به صورت شوراها را آخوندها تشکیل می دهند و روند قدرت          

 تبعیت می کند و نه براي مصلحت ملت          که  در راستاي مصلحت خود و نظام است         "بستان

  .و جهان

 الیه هاي افقی باشند، می بینـیم کـه          به صورت بجاي اینکه نظام طبقاتی در جامعه       

ساختار قدرت در هردوي طرفدار شیعه و ظرفدار وکیـل و موکـل بـر اسـاس  سـتونهاي                    

یست که  بنابراین مایه تعجب ن   . اق افکن ساخته می شود    دگردان و نف  عمودي گروه هاي خو   
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امـداري  ن(بین رهبرسنتی بعنوان مرکز تقلید و دولت منتخب دودستگی و نفاق حاصل شـود         

چون گروه هاي سیاسی وکیل و موکل بر اساس منافع دو طرف حاصل می شود و     ). 2005

نه بر اساس یک نظام منطقی و پتانسیل موجود در افراد، بنابراین در تمام سطوح حکومـت          

  . اینگونه تضاد و درگیري مواجه هستیم دایم با به طورایران 

         عـد سیاسـی   ساختار سیاسی ایران تا حدودي پیچیده است چونکـه میبایـستی دو ب

 همزمان و باهم در یک      به طور  اسالمی را که با هم متضادند        "توتالیتارین" و   "دموکراسی"

نـد   برگزاري انتخابـات بوجـود مـی آینـد مان          سیستمهایی که توسط  . دکلی جاي دا  سیستم  

 نمـاد    کـه  نمایندگان مجلس، ریاست جمهوري، مجلس خبرگان و نیمی از شوراي نگهبـان           

رین دارند ماننـد    دموکاتیک دارند را بایستی با سیستمهاي که انتصابی هستند و نماد توتالیتا           

لح، رئیس سیستم قضایی کشور، شوراي تشخیص مصلحت و نیمـی از            رهبریت، نیروي مس  

 ریاست جمهوري و سیستم اجرایی       تا بتوان   یک سیستم جا داد     هم در  شوراي نگهبان را با   

بنـابراین طبیعـت دوگانـه    . درا مورد بررسی و کنترل قرار دا) مجلس(و سیستم قانونگذاري 

نمـاد بـه    (ري  را با ریاست جمهو   ) نماد غیر دموکراتیک  (ساختار سیاسی ایران بایستی رهبر    

  . با هم مخلوط کند)اصطالح دموکراتیک

 که قانون اساسی نوشته شده      یچیدگی سیستم سیاسی ایران این است     ع علت پ  در واق     

در سال   
14

 1906، مخلوطی از عقاید تئوکراتیک خمینی و قـوانین اساسـی ولیبـرال              1979

 یک حزب به تنهایی نمی توانـست کـشور را در اختیـار داشـته                ،بنابراین، طبق قوانین  . بود

هاي دیگـر از یـک طـرف و ظهـورمراکز قـدرت      باشد و بنابراین فضا براي توسعه سـازمان  

سازمانهاي غیر انتخـابی کـه سـازمانهاي انتخـابی          . چندگانه و رقیب از طرف دیگر بازشد      

  :ساختار سیاسی ایران را داوري و بررسی می کنند عبارتند از

نقش رهبر در قانون اساسی برا ساس عقیده خمینی است کـه رهبـر را در رأس                 :  رهبر -1

 6ب  اانتخاب رئیس سیستم قضایی ایران، انتخـ      . سیاسی ایران قرار می دهد    ساختار قدرت   

نفر از اعضاي قدرت مند شوراي نگهبان، ریاست نیروهاي مسلح جمهـور اسـالمی ایـران،               
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رهبـر  .  رهبري اسـت   به عهده امامان جمعه شهرها و رئیس سازمان رادیوو تلویزیون ایران          

رهبر خـود بوسـیله روحـانیون      .  تایید نماید  همینطور بایست انتخابات ریاست جمهوري را     

معموالً بین رهبري و ریاست جمهـوري کـه نمـاد           . عضو مجلس خبرگان انتخاب می شود     

دموکراتیک ایران است تضادهایی بوجود می آید کـه در ریاسـت جمهـوري دولـت دهـم                  

  . ،احمدي نژاد، به اوج خود رسید

 اسـالمی و دیگـر نیروهـاي مـسلح          متشکل از سپاه پاسـداران انقـالب      : لح نیروي مس  -2

فرمانده کل نیروهاي مسلح ایران . هردو نیرو زیر نظر یک فرمانده قرار دارند      . معمولی است 

 سـپاه   ،  بعـداز انقـالب   .بوسیله رهبر انتخاب می شود و فقط بـه رهبـر پاسـخگو هـستند              

الف  مخـ  بوجود آمد و برعلیه آنهایی کـه پاسداران براي حفاظت از رهبري و قانون اساسی  

سپاه پاسداران در دیگر ابعاد اقتصادي و اجتماعی نیـز فعالیـت            . نظام هستند مبارزه میکند   

 بر رهبـري نیروهـاي مـسلح و مـوارد           یکه هم اکنون عالوه   به طور بسیار گسترده اي دارد     

در ضـمن  . ن در آمـده اسـت   ا در ایـر   قدرت منـد   بنگاه اقتصادي بسیار     به صورت سیاسی،

 پاسـدارن   قع ضروري حضور دارند زیر نظر سـپاه        داوطلبانه در موا   وربه ط نیروي بسیج که    

  .است

 یک مجمعی از محافظ کاران است که تمـامی روحـانی مـی باشـند و               :بانهشوراي نگ -3

کارشان نظارت و کنترل بر کارهاي ریاست جمهوري و مجلس است براي اینکـه اطمینـان                

ـ   حاصل کنند که اعمال این دو نهاد بر طبق اصول اس           شـوراي نگهبـان    . ی گیـرد  الم انجام م

 عضو است که شش نفر آن روحانی است و بوسیله رهبر انتخاب می شوند و                شامل دوازده 

. شش عضو دیگراز طرف سیستم قضایی نامزد شده و بوسـیله مجلـس تاییـد مـی  گـردد                 

. ننـد سه سال نیمی از اعضاء تغییر مـی ک         سال انتخاب می شوند و هر        6 براي مدت    ءاعضا

 دارد و قادراست هر قـانونی       قوانینی که از مجلس می گذرد نظارت       تمام    بر راي نگهبان شو

.  واز تصویب آن جلـوگیري نمایـد       م و قانون اساسی بداند وتو     را که برخالف شریعت اسال    

شوراي نگهبان همچنین افرادي را که براي ریاست جمهوري کاندید شده انـد بررسـی مـی        
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راي ریاست جمهوري نامناسب می داند بدون اجازه تجدید         کند و می تواند شخصی را که ب       

  .نظرمردود نماید

چنانچه مشاهده می شود محافظه کاران شوراي نگهبـان قـدرت بـسیارعظیم غیـر                 

دیگـر مجلـس   ) ریننمـاد توتالیتـا  (وجـود شـوراي نگهبـان    بـا  . منطقی را یدك می کشند  

ي کـل ملـت ایـران هـیچ         أیعنـی ر  . معنی ندارنـد  ) ي دموکراسی نمادها(وریاست جمهوري 

نمـاد  (مفهومی ندارد چـون در نهایـت قـانونی تـصویب مـی شـود کـه شـوراي نگهبـان                      

نظر نمایندگان فقط بقول قدیمی ها بچه گـول         .  نماید نه نمایندگان    می تصویب) دیکتاتوري

دقیقاً مثل این می ماند که شخصی به همسرش می گوید تواختیار هرکـاري را               . زنک است 

همین طور انتخاب   ! اري را که می خواهی بکنی بایستی از من اجازه بگیري          داري ولی هرک  

. ریاست جمهوري انتخاب راستین ملت ایران نیست و تحمیلـی و از روي ناچـاري اسـت                

تعدادي معین و مشخص از افرادي را که محافظه کاران دولت مناسب می دانند البته از نظر                 

 می کنند و به ملت ایران می گوینـد شـما یکـی              منافع خودشان جدا کرده و آنها را معرفی       

یعتی هـیچ یعنـی حبـابی بـر آب یعنـی            ! ازاین افرادي که ما انتخاب کرده ایم انتخاب کنید        

همان رژیم دیکتاتوري خیلی بهتراست حد اقـل دیگـر تـوهین آمیـز        . توهین به ملت ایران   

 دیکتـاتور انتخـاب     آخر اگر نمایندگان و یا ریاست جمهوري بوسیله محافظ کاران         . نیست

  !  می شوند دیگر کاندیداي ملت نیستند

 نزاع بین شوراي نگهبـان      ،مصلحتتشخیص    شوراي    : شوراي تشخیص مصلحت نظام    -4

جالـب  . و مجلس را رسیدگی می کند و سعی می کند که به نفع شوراي نگهبـان راي دهـد              

له شوراي دیگري   اینجاست که در سیستم جمهوري اسالمی ایران هر شورا و مجلسی بوسی           

رین ای گیرد که در نهایت جنبه توتالیت      بررسی می شود و این روند پیچیده بگونه اي انجام م          

بهر حال این عمل چنان خزنـده اسـت کـه           . س کشوراستوارشود و دیکتاتوري مطلق در رأ    

بهر حال  .  بی تفاوتی که از بیرون نظاره میکند شاید متوجه این روند شیطانی نشود             یک فرد 
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حکومـت  . د ندارد کراسی یا آزادي در نظام جمهوري اسالمی ایران به هیچ عنوان وجو           دمو

  . رین کامل استایک حکومت توتالیت

ح وکتاتوري در آن بوض   ینام شوراي تشخیص مصلحت نظام یک عنوانی است که د           

 دارد و اگـر همـه ملـت     به عهـده  حت فقط نظام را     ل مص ،یعنی اینکه این شورا   . نمایان است 

ـ     برعلیه نظام اقدام نمایند این شورا بنا به ت         ایران  ناراشخیص مصلحت نظام همه ملت را بمب

مصلحت . اینها فراموش کرده اند که انقالب بخاطر ملت بود و نه دولت           . و ازبین خواهد برد   

امور ملت مهم است زیرا دولت در ابتدا براي ملت است و هرچه که در توان دارد بایـستی                   

  . پایدار و آسوده است که ملت راحت باشندینظام در صورت. امصرف ملت کند نه نظ

 عضو است که همـه روحـانی و از طریـق            86مجلس خبرگان داراي    :  مجلس خبرگان  -5

وظیفه مجلس خبرگان انتخاب رهبر و اعضاي شوراي نگهبان         . انتخابات برگزیده می شوند   

دارد البته در صـورتی کـه       به عهده همچنین مجلس خبرگان وظیفه برکناري رهبر را        . است

برکناري رهبر  . رهبر داراي مشخصات الزمه نبوده و یا به علتی قادر به انجام وظیفه نباشد             

  .  تئوریکی خواهد داشت صورت نگرفته و به نظر جنبه فرضی وتا به حال

.  بعد از انقالب، سیستم قضایی ایران براساس قوانین شریعت بوده است           : سیستم قضایی  -6

که شامل دادگاه عالی، تعداد زیـادي دادگـاه         ه   به اجزاي دیگري تجزیه شد     یقضایساختار  

رهبر، ریاست سیستم قـضایی     .  است هاي انقالبی، دادگاه هاي عمومی و دادگاه هاي صلح        

سیستم قضایی ایـران یـک وسـیله مناسـب و     . را براي یک دوره پنج ساله انتخاب می کند    

متاسفانه سیستم قـضایی در دروه      .  کاران می باشد   ه محافظ  و فانلقانونی براي سرکوب مخا   

نظام جمهوري اسالمی ایران هیچ گاه ازسیاست بري نبوده و همیشه به نفع محافظـه کـاران        

  .در اعمال جنایتکارانه حکم صادر نموده است

 ریاست جمهوري از طریق انتخابات براي چهارسال انتخاب شـده و            : ریاست جمهوري  -7

برطبق قـانون  . پشت سرهم نمی تواند بعنوان رئیس جمهور انتخاب شود     بیشتر از دو دوره       

ریاسـت  . اساسی، ریاست جمهوري دومین نفرازنظرمراتب قدرت بعـداز رهبـري قـراردارد     



117

بهرحـال  . جمهوري رئیس قوه مجریه است و مسئول اجراي دقیـق قـانون اساسـی اسـت               

  در تنگنـا   جمهـوري را  درعمل، روحانیون محافظ کاردرون ساختارقدرت همیشه ریاسـت         

برخالف کشورهاي دیگر که ریاست جمهوري ریاسـت نیروهـاي مـسلح و             . قرارمی دهند 

، درایران رهبر نیروهاي مسلح را کنترل می کند و تصمیمات           امنیت کشور را در کنترل دارد     

شـوراي  .  رهبـر اسـت    بـه عهـده   در مورد امنیت ملی، دفاع و سیاست هاي عمده خارجی           

  .دیداهاي ریاست جمهوري را بررسی و تایید می کندنگبهان تمام کان

د کـه بعـد     ناعضاي کابینه یا وزیران بوسیله ریاست جمهوري انتخاب مـی شـو           :  کابینه -8

 را بـراي پاسـخگویی      مجلس همینطور می تواند وزیران    . بایستی بوسیله مجلس تایید شود    

 فعاالنـه   بـه طـور   ،ی خارج يون رهبردر موارد دفاع، امنیت و سیاست ها       چ. ار نماید احض

بهرحال، همانطوریکـه  . دخالت می کند، بنابراین دفتررهبر در تصمیم گیري کابینه نفوذ دارد         

در نظام جمهوري اسالي روال است، وزیران اصالح طلب کابینه از دسـت محافظـه کـاران     

 ریاست جمهور و یا معـاون       .ها در جریان است   نرهایی ندارند و همیشه جنگ سردي بین آ       

  .او مسئول کارهاي کابینه می باشداول 

اعـضاي  .  اعضاء تاسیس نمـود    290، مجلس جدیدي با     1979 قانون اساسی    : مجلس   -9

ي یک دوره چهارساله انتخاب می شوند و کاندیداها بوسـیله           مجلس از طریق انتخابات برا    

ـ       . نگهبان صالحیت آنها بررسی می شود      شوراي داد صـندلی    رأي دهندگان می توانند به تع

گرچـه مـسئولیت اصـلی مجلـس        . هایی که به نمایندگان اختصاص داده انـد رأي بدهنـد          

تمـام بودجـه   . تصویب قوانین است ولی مجلس می تواند بودجه را نیزبه تـصویب برسـاند     

هایی که بوسیله مجلس به تصویب می رسد بایستی بوسیله محافظه کاران شوراي نگهبـان               

ري دارد، بدین معنی که بوسیله قوه مجریـه منحـل        مجلس استقالل سیاسی بیشت   . تایید شود 

عالوه برقدرت قانونگذاري، مجلس می تواند وزراي انتخابی ریاست جمهـوري           . نمی شود 

  .اح نماید استیضند وارا بررسی و تایید نماید و در صورت لزوم آنها  را به مجلس بخو
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  انقالب شد

  و دین برهنه گشت

  نقاب از صورت برداشت

  یراث باستانی ما برهنه شداین فرشته م

  آه چه عجوزه اي

  با سینه هاي آویزان چروك خود

  با خنده هاي گشاد

  زبان دراز را میغلطاند

  لبانش چو شتر

  گیسوانش رشته هایی از مار

  .شکمش کاو میش باردار را بوحشت می اندازد

  انقالب شد

  و هیوالي خونخوار خون می خواهد

  دینش درخون شناور است 

  خون می میردبیرون از 

  جنگ هشت ساله ایران و عراق

  هیوالي تشنه به خون را سیراب کرد

  بعد ازجنگ و در پایان خون

  هیوال مرد

4-5-عديخفقان چند ب  

ـ  هرمی است    به صورت نی در ایران  کتاتوري دی یتسلسل و تداوم خفقان و د      سیار قـدرت   ب

بسیج، چماقـداران   ارتش،  ن،  سپاه پاسدارا . مند که این هرم به چند طریق حفاظت می شود         

رت و رانـت    شخصی و مردمانی که به برکت انقالب و از طریـق نزدیکـی بـه سیـستم قـد                  
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 که بر مجلس، شوراي نگهبان، شوراي        است س هرم والیت فقیه   رأ. خواري متمول شده اند   

خبرگان و شوراي تشخیص مصلحت استوار بوده و سـپس قاعـده هـرم را امامـان جمعـه                  

یا خرافات  (این هرم باعث اطمینان می گردد که فرامین دینی        . نها می سازد  شهرها و شهرستا  

 ایـن هـرم    . کامل و وافر بر جامعه ایران مستولی خواهد شد         به صورت ) و دیکتاتوري دینی  

قدرت هم از طریق سخت افزاري هم از طریق نرم افزاري براي بقاء خـود پـشتیبانی مـی                   

یروي انتظامی آن است که از پاسداران، بـسیج،    قسمت سخت افزاري آن همان انواع ن      . شود

قسمت نرم افزاري آن عبارتند از قـرآن،        . امامان جماعت و دیگر نهادها تشکیل شده است       

یث و روایات، اهل بیت، اماکن متبرکه مانند امام رضا در مشهد، شاه             دانواع احا امام مهدي،   

  .مراغ در شیراز و حضرت معصومه در قچ

  

  ؟عبادت چیست-4-6

 آفریده انـد، بـزرگش کـرده انـد و           انسان ها عبادت یعنی پرستیدن و ستایش مقوله اي که         

 بزرگان و شاهان انسان هاهمانگونه که . را بر او قائل شده اند     انسان ها همچون روابط میان    

ي قـدرت منـد و      انسان ها عیف سرتغظیم در مقابل     خود را ستایش می کردند و آدمهاي ض       

دند، انسان نیز بایستی در مقابل خـداي سـاخته شـده خـود هماننـد             ثروتمند فرود می آور   

انـسان  یعنی همان فرهنگ و خواصی را       .  او را عبادت و ستایش کند      انسان ها روابط میان 

، خدارا تا سرحد خـود      انسان ها  بنابراین،   . قائل هستند   براي خدا قائلند که براي همنوع      ها

 خدا را عبـادت     انسان ها ند گویی اگر    ایش می دان   را نیازمند عبادت و ست     پائین آورده و او   

 متکبـر و خـود   انـسان هـا  ب او گرفتار خواهند شد و یا اینکه خداوند مانند        به غض نکنند،  

 خدایی کـه بـه گفتـه        .خواه بوده و کلیه مخلوقات خود را به پرستش خود ترغیب می کند            

نات اشراف کامل داشـته و در       ل کاینات را آفریده و بر تمام زمین و زمان و کای            کُ انسان ها 

در واقع ستایش و    . ، یا او خود ستایش است     آیا این خدا نیاز به ستایش دارد      . تکنترل اوس 

زیـرا خـدا بوسـیله    .  خداي بی نهایـت را کوچـک مـی کنـد نـه بـزرگ       ،انسان ها عبادت  
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.  او حتی ذره اي هـم بـشمار نمـی رونـد            تعظمموجوداتی ستایش می شود که در مقابل        

ستایش انسان کوچـک و     ستایش کند؟   خدا را   نسان می تواند با آن مغز کوچکش        چگونه ا 

 پرمعنـی و    انسان ها کم علم باعث کوچک شمردن خدا می شود زیرا هرچه هم که ستایش              

همیشه ستایش بزرگان از کوچکان با      . بزرگ باشد باز در مقابل عظمت خداوند صفر است        

 نیست زیـرا کوچکـان بـا    زرگان را معنایی  ه ستایش کوچکان ب   ند است وگرن  ممعنی و ارزش  

. مغز کوچک خود خدا را می بینند پس خدا را محدود و حقیر مـی نماینـد و نـه سـتایش                     

نمـی توانـد     کوچکی و کـم وسـعتی        به علت  و محدوده دانش آدمها      انسان ها محدوده دید   

حدود بی نهایت را تشخیص دهد پس ستایش او در واقع محدود کردن بزرگی خدا اسـت                  

رخطا و بی اعتبار    خدا را با معیار بزرگی خود می سنجند که در واقع بسیار پ             انسان ها زیرا  

  .است

پرستش . کوچک کردن خداي نامحدود   در نتیجه عبادت چیزي نیست جز توهین و           

تی معیارهاي محدود انسانی وسـع . سانی یعنی سنجیدن خدا با معیارهاي محدود ان     انسان ها 

پس وقتی انـسان مـی گویـد اهللا و      .  نه می بینند و نه درك می کنند        بیشتر از حدود خود را    

 بایستی پرسید که خدا چقدر بررگ اسـت؟ مقـصود از بزرگـی              اکبر یعنی خدا بزرگ است    

چیست؟ دانش اوست؟ اگر دانش اوست که ما نمی توانیم آن را ارزیـابی کنـیم زیـرا یـک             

 حتی فکر کند چه رسد به اینکه دانش محدود و کوچک نمی تواند در مورد دانش نامحدود    

زه است که خدا در اندازه نمی گنجد چـون هـم در ذره   ابزرگی اند.بخواهد آن را تایید کند    

خدا محیط بر انسان اسـت و انـسان بنـا چـار در برابـر       . بنیادي است و هم در کل کاینات      

ایش کند  ل نگري را ست   بنابراین یک جزء نگر مطلق نمی تواند کُ       عظمت خدا جزء نگراست     

  .ل هیچ خبري نداردچون از هیبت آن کُ

بگذارید عبادت وهدف از اجرا و گسترش عبادت را در میـان بـشریت بگونـه اي                 

 آن را   دروغ گویـان  عبـادت چیـست؟ چـرا دسـته         . دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم      

و عبـادت کلمـات، حرکـات       . رار دارنـد   اند؟ و چرا در تداوم آن آنقـدر اصـ          بوجود آورده 
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 جهت بهره کشی و اطاعت بـی چـون چـراي    دروغ گویانرفتارهایی است که توسط دسته   

امت خود طراحی کرده اند تا  مطمئن شوند دسترسی آنها به قدرت، ثروت و شهوت پایدار                 

 بر دسـته بـزرگ      دروغ گویان عبادت در حقیقت ابزار حکومت دسته       . و دائمی خواهد بود   

ـ         ن ع گاه شیوه و زبا   . ساده لوحان است   ان گـروه سـاده     بادت را به زبان دیگري غیـر از زب

گاه شیوه عبادت را بـا  . لوحان ارایه می دهند تا سادگی و ضایعات آن کمتر جلوه گر باشد         

صوت، آواز و موسیقی همراه می سازند تا جذابیت بیشتري داشته باشد و گـاه عبـادت را                  

 ساده لوح خود را چنان گـیج و         توام با رفتارهاي عجیب و غریبی همراه می سازند تا امت          

مبهوت نمایند که او را از هر گونه سئوال و اعتراضی باز دارند و این رفتارها و کردارهـاي                   

.  نماینـد   می  معجزه و یا اسرار خداوندي به امت بیچاره قالب         به صورت عجیب و غریب را     

ند و هزاران رساله    ده و دستور عمل ارایه می ده       رفتارهاي دیوانه وار قوانین، قاع     براي این 

و کتاب درمورد آن می نویسند و این قوانین و دستورهاي به اصطالح دینی بـراي اجـراي                  

عبادت آنقدر بی معنی و مضحک، بی دلیل و بی ثمر است که حدي بـراي آن نمـی تـوان                     

 چندین ورژن و دستور کار دارنـد برخـی   دروغ گویانمثال،ٌ در وضو گرفتن، این   . قایل شد 

رار دارنـد کـه ابتـدا        فرو کنند  و برخی مایل و برخی اص         دست را عمود در آب    می گویند   

آخر چـه فرقـی     . دست راست و بعد دست چب و یا پاي راست و بعد پاي چپ مس شود               

دارد؟ چه اثرات فیزیکی زیان آوري و یا سود آوري در اینگونه اعمال وجود دارد که چپ                 

نید که همه مسلمانان جهان به جاي دسـت  بودن و یا راست بودن آن منطقی باشد؟ فرض ک       

راست ابتدا دست چپ را بشویند فکر می کنید چه می شود؟ به خورشـید قـسم کـه هـیچ                     

  .  اتفاقی نمی افتد و آب از آب تکان نمی خورد

دقت کنید که نماز خواندن چقدر براي مقوله اي که  نماز برایش خوانده مـی شـود                

 بـه یـک فـرد        بـار  17 روزي  نفر هر روز      میلیونها  براي صدها سال   اگر. کسل کننده است  

 که نه زاییدي و نه زاییده شدي آیا آن فرد عصبانی نمی شود؟ و نمـی گویـد خفـه                     بگویند

 آخر این چه خداي با حوصله و صبوري         .د بس است تا چه حد این را تکرار می کنی          یدشو
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ي وییده شده اي و نـه زاییـد  است که میلیونها نفر در هر روز میلیاردها بار می گویند نه زا         

ایـن  ...  تو بزرگی، تو بزرگی، تو بزرگی، تو بزرگی و         یا میلیونها بار در روز تکرار می کنند       

  ؟    اهد برساند؟ آیا این دیوانگی نیستهمه تکرار یعنی چه؟ انسان چه را می خو

  عبادت چون اعتیاد بر پایه عادت است

  عبادت کوبیدن میخ درون آب

  دندر هوا چنگ ز

  عبادت حمالی بر پایه مزد احتمالی است

  چشم دوختن به قطرات آبی است

  که در کویر اسیر شده تبخیر می گردد

  عبادت مالیدن خایه هاي خدا است

  خایه هایی که چون گوشهاي ابلهانش 

  هرروز درازتر می گردد

  براي بهشت پوشالی و گریز از جهنم نتیجه جهل

  خواستنمدام برروي یخ و بر سریدن عبادت

  و دوباره سریدن است

   توده هاي ابرسیاهی است،عبادت

  که هرگز نمی بارد

  مشک پرآبی است در دامن تشنه لبانعبادت 

   و تشنه لبان تشنه در او می گنددآب

  بیچارگان شکم گُشنهفیون اعبادت 

  عبادت کوبیدن طبل توخالی است

  که دیوانگان با آن در هواي مسموم می رقصند

  ي عاقل نیز با دیوانگانواما تو، تو

  يومسموم می ش
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فصل پنجم

  بشر نیازمند

   خداي مجهول فلسفینیاز بشر و تکامل-5-1

 ترس از مردن و امیدواري به بهشت        نسان به آرامش،غلبه بر    نیاز ا  به علت در قبل گفتیم که     

خدایی کـه در    . دست به طراحی و ساخت خدا زد      ایی دیگر،   یو زندگی پس از مرگ در دن      

انـسان  ئیکـه   از آنجا .مین می نمود  اورا تض امش می آورد و زندگی ابدي       ذهن او برایش آر   

روحاً نیاز به یک پناهگاه و پشتیبان       خود خواه هستند  آنهائیکه ضعیف و یا     به خصوص ها

 و نیازهایـشان چـه      ي اولیه ابتدا وابسته به پدر ومادر بودنـد        انسان ها  دلیل   به همین دارند،  

 مـادر خـود را از دسـت    وقتی پدر و. روحی و جسمی از طریق پدر و مادر تعمین می شد     

ه پرکردن خالء موجود در اثر فقدان پدر و مادر، به طبیعـت پنـا             و  امنیت  تامین  دادند، براي   

 و هیبت را کـه دیدنـد و برایـشان بـسیار جالـب و                رقدرت اولین عامل طبیعی و پ     .وردندآ

دبه آن پناه بردند و او را محترم و قابل پرستش و در آخر خدا پنداشتنارزشمند بود، 
1

.  

 از نظر فکر و تجربه توسعه و رشد کردند، دریافتند که در مقابل              انسان ها بمرور که   

خدایی که کل کاینـات را آفریـده       . این جهان عظیم خورشید نمی تواند به تنهایی خدا باشد         

 به همـین دلیـل چنـدین خـداي          .است بایستی خیلی بزرگتر و پیچیده تر از خورشید باشد         

برخـی هـا    . هر کدام بخشی از خواسته هاي آنها را ارضاء می نمود          متفاوت بوجود آمد که     

کاو پرست شدند زیرا کاو در زندگیشان بسیار اهمیـت داشـت و یـک گـاو مـی توانـست                  

، گوشت مورد نیـاز     دیک گاو می تواند شیربده    . بسیاري از احتیاجات آنها  را برآورده کند       

بمرور تکامل مغـز و بـاال رفـتن شـعور،          اما انسان   . ستش استفاده شود  وتولید کند واز پ   را  

 فلسفه هاي مربوط به خدا نیز در فرهنـگ موجـود بـاال    . را تعویض می نمود خدایان خود 

بهر حال بعد از هزاران سال، انسان دریافت که هیچکدام از عوامل طبیعی را نمی               . می رفت 
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ان، به جـایی رسـید      در این رابطه انس   . یستی خیلی بزرگتر باشد   اتوان خدا نامید زیرا خدا ب     

در نهایت بـشر خـداي      .  خدا باشند  نمی توانند  طبیعی    متوجه شد هیچ کدام از این موارد       که

طراحی شده خود را خارج از طبیعت قرار داد جایی که خدا نمی توانست جسم، ماده و یا                  

ـ          . قابل دیدن باشد   ل گردیـد چونکـه اگـر       براي این خداي ساخته شده نمی شد محلـی قای

ل شده مطلب خارج از استانداردهاي قائ     نیازمند به محل بود و این        ت آنگاه خدا  محلی داش 

 بنابراین، خداي بشر پیـشرفته در همـه جاسـت ولـی بیـشتر او را در                  .براي خدایشان بود  

  . آسمانها جستجو می کنند، دیده نمی شود، حرف هم نمی زند

دیگر . ي بوجود آید   باعث شد که خداي منطقی تر      انسان ها مرور زمان و پیشرفت       

و یا سـنگ و بـت    گاو،   ویا نیست که یا خورشید،      خداي امروزي خداي هزاران سال پیش     

یعنی اینکه مدعیان دین این خـدا راسـاخته و   .  امروز بسته زبان استخداي پیشرفته . باشد

 می دانند و خود را مـدعی و   مقدسشدیداً  یقل داده اند و     در طول زمان او را پرداخته و ص       

از طرف او حکومت مـی کننـد و از طـرف او    .  رسول، ویا امام و یا جانشین او می دانند  یا

 چقدر خوب است که خدا هـم چیـزي نمـی            .فرمان می دهند و بجاي او تصمیم می گیرند        

 سـکوت مـی کنـد و نـه فقـط      ظلم، دزدي و تجـاوز    گوید و در مقابل تمام این جنایات و         

  .مدعیان در کتابش صادر می کندسکوت می کند بلکه مجوز هم براي این 

 اسـت، بـزرگ اسـت، قاهراسـت، سـزاوار           مقدسخداي طراحی شده این مدعیان        

ستایش است و همه بایستی از او و گفته هاي او تبعیت کنند و هر دستوري کـه داده اسـت       

اگر فردي از فرمان خدا سرپیچی کند هم در این دنیـا و             . بدون هیچ چون و چرایی بپذیرند     

بـه انـواع زجـر و       در جهـنم    و   سـرگردان   است  آخرتی که ساخته و پرداخته انسان      هم در 

این مدعیان خدا، خدایی می خواهند بسته زبـان و آرام کـه   . شکنجه ها گرفتار خواهد آمد  

این مدعیان . در مقابل تمام ظلم و ستم آنها ساکت بماند و هیچ واکنشی از خود نشان ندهد              

  . نداین گونه خدایی را دوست دار
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 واکـنش نـشان دهـد و در         داي این مدعیان به گونـه اي      حال تصور کنید که اگر خ       

یعنی آسـمان سـیاه شـود،    . مقابل کارهاي نادرست و جنایت هاي این مدعیان ساکت نماند   

 و صدایی بسیار قوي و کلفتی از میـان آسـمان هفـت              رعدو برق بسیارشدیدي بوجود آید    

ي بی خردوظالم چرا به نام انسان ها اي"آن بگوید که مام جهان در یک   ن ت اطبقه به مدعی  

 "به هم نوعان خود قتل و جنایت روا می دارید         من  من ظلم و تعدي می کنید و چرا به نام           

بهت و شکوه خود را از دست می دهد و مدعیان خدا چـون         با این عمل بالفاصله خداوند اُ     

 را بر علیـه     انسان ها  اینجاست که  دوزي خود را در خطر می بینند      منافع، قدرت و ثروت ان    

خدا تحریک می کنند و همه را به خیابانها می کـشند ودر حـالی کـه ایـن مـدعیان خـدا                       

 تظـاهرات مـی     " مرگ برخـدا   "پالکادرهایی در دست دارند که روي آن نوشته شده است         

 حال براي اینکه مدعیان خدا این زحمـت هـا را بخـود       .کنند و برعلیه خدا شعار می دهند      

  .ندهند از همان اول خداي طراحی شده خود را بسته زبان می سازند

این خداي ساخته شده بوسـیله مـدعیان گرچـه پیـشرفته تـر اسـت ولـی همـان                       

بت هاي قدیم حرف نمی     . خصوصیاتی را دارد که بت هاي سنگی بت پرستان باستان دارد          

داشتند که بیجان و بی     زدند، هیچ حرکتی و یا احساساتی از خود نشان نمی دادند، جسمی             

همـین  .  بود ولی بهرحال دیده می شدند      انسان ها  و بیشتر شکل آنها همانند شکل        روح بود 

او هم حرف نمی زند، و هـیچ واکنـشی در مقابـل         . طور در مورد خداي ساخته شده مدرن      

. التماسهاي انسان و یا ظلم و ستم آنها نشان نمی دهد با این تفاوت که دیده هم نمی شـود                   

بت پرستان قدیم در مورد شکل و هیبت بتهایشان نمی توانستند اغراق کنند چون دیده می                

بهـت و  شد ولی این مدعیان خدا در مقابل خداي ساخته خود هرچه می خواهند در مورد اُ      

بزرگی او اغراق می کنند زیرا دیده هم نمی شود و همین امر مجوزي اسـت بـراي اغـراق                    

  .آنها

دلیل عمده اي را کـه  شود که ما وجود یک عامل بسیار بزرگ و          البته بایستی دقت      

در بوجود آمدن کاینات دخیل بوده است رد نمی کنیم و البتـه کـه از نظـر منطـق، خـرد و          
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بهرحـال  . دانش عاملی وجود دارد حال ممکن است انرژي باشد، حرکت و یا زمـان باشـد        

ظـیم نمـی   ار عت که این عامل بسی   پا فشاري میکنیم این اس     آنآنچه که معلوم است و ما بر      

 از طریق این پیامبران شیاد و امامان و         خدایی که . اشد که اینها می گویند    تواند آن خدایی ب   

  .اندجانشینان قالبی می خواهد خود را به بشر و جهان بشناس

  جنونو تاریکی و عصر جاهلیت در 

  آفریداانسان به غمزه خدا ر

  برگشت خداي ساخته شده انسان

  ان و بهشت و جهنم آفریدانس

  می ماند خداي طراحی شده در محراب

  زبان بسته و خموش

  روحش در هفت آسمان است وهمدمش سروش

  خداي ساخته شده امروز

  ب شده دیروزغیهمان بتان 

  جایش در آسمان هفتم و

  ش بر زمین جاري است اوحی

   گذشتباران رحمتش از کبریا

  طوفان نعمتش در سینه دریا نشست

  ل به خشم و زیبائیش به گُرعدش

  دلمش به یش به چشم و نسقبر 

  عدلش چو باد وزیده بر آتش

   بر الماسه سریدمهرش چو برف

  این است خداي ساخته انسان

  دین است  این سند پاره پاره قدیم  
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  تبی نهایت بزرگ و بزرگ بی نهای-5-2

امـا  . ارد بسیار متفاوت استآنچه که ما تصور می کنیم با آنچه که واقعاً در کاینات وجود د          

ـ  ما به آنچه را که    م زیرا    نمی شوی   تفاوت  متوجه این   با یک دید ساده    ما دمان از ابتـداي تول

آن را نمـی تـوانیم    خـارج از  یم عادت داریم وپدیده هايهده، لمس و یا تجربه کرده ا    امش

 آنچـه کـه     نیز با ین دامنه تجزیه و تحلیل ما       بنابرا.  و برایمان بسیار عجیب است     تصور کینم 

ار عجیب تراز آنی است کـه مـا         ی جهان بس  .می داینم و تجربه آن را داریم محدود می شود         

 دیده ایم کوه است ویـا زمـین اسـت و کـوچکترین            بزرگترین چیزي که ما    .تصور می کنیم  

بنـابراین تجربـه مـا      . چیزي هم که می توانیم با چشم مسلح ببینیم حد اکثر میکروب است            

هایی که تغییرات آنها در حد اندازه عادت ماست را می تواند مورد بررسی قرار          فقط پدیده   

را نمی فهمد زیـرا     ) ومیکر(و بسیار کوچک  ) وماکر(تغییرات سیستم هاي بسیار بزرگ    . دهد

 بـسیار   يرفتارها چه در دنیـا    . به متغییرهاي آنها عادت نداریم و برایمان شگفت آور است         

 مقادیر و   مثالً در سطح اتم،   .  ما متفاوت است   يوچک با دنیا  بزرگ و چه در دنیاي بسیار ک      

  .  یعنی منفصل و تکه تکه هستندکمیت ها کوانتایز بوده،

عظمـت و بزرگـی   . حال می خواهیم دنیاي بزرگ را بررسی کنـیم   ):مـاکرو (دنیاي بزرگ   

ي کوچک نـاچیز نمـی تـوانیم حتـی       انسان ها کاینات چنان حیرت انگیز است که اصالً ما         

 بیلیون 100بعنوان مثال، کاینات حدوداً داراي      . تصورش را به ذهنمان راه دهیم     
2

 کهکـشان   

اگـر از   . هنوز برخی نمی داننـد کـه کهکـشان چقـدر بـزرگ اسـت              . است شاید هم بیشتر   

بـراي اینکـه    !! مادربزرگ من سئوال شود می گوید شاید کمی بزرگتر از کره زمـین باشـد              

قطر کهکـشان   . تقریبی کهکشان خودمان را ذکر می کنیم      عظمت کهکشان را دریابید وسعت      

ي اسـت  سال نـور 3000 نوري و ذخامت آن      هزار سال  0/100000ما  
3

صـد هزارسـال   . 

 یعنی چه؟ یعنی اگر صد هزارسال با سرعت نور حرکـت کنـیم از اینطـرف                 نوري می دایند  

کـشان مـا    دوست دارید که حـساب کنـیم قطرکه       . کهکشان خودمان میتوانیم برویم آنطرف    
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 946080000000000000./محاسبه نشان می دهد که قطر کهکشان مابرابر چقدر است؟  

  . ه فاصله شیراز تهران را بپیمایید مرتب تریلیون946 اگریعنی.  استکیلومتر

برطبـق  .  تقریب چنـد سـتاره موجـود اسـت    به طور حال ببینیم که در هر کهکشان         

 بیلیون 400 تا   200باً  تقریمحاسباتی که دانشمندان کرده اند،      
4

 ستاره در هر کهکشان وجود      

اندازه ستارگاه  .   حال خودتان حساب کنید که در کل کاینات چند ستاره وجود دارد           . دارد

فکر می  . مثالً در منظومه شمسی ما خورشید بزرگترین است       . و یا سیارها با هم فرق دارند      

 را   یک میلیون کره زمـین      بیشتر از  کنید خورشید چند برابر زمین است؟ خورشید می تواند        

خود جاي دهد  در  
5

 ذره  آنهـا در کهکشانهاي دیگر سیاراتی هستند که خورشـید درمقابـل      . 

 برابـر شـعاع   2100 شـعاع آن  VY Canis Majorisیکی از سیاره ها بنـام . اي بیش نیست

  .ش را نمی توانیم بکنیماي بزرگ یا ماکرو است که ما تصوراین دنی. خورشید است

 بیلیـون   100درمیـان   . حال ببینیم که دنیاي میکرو چـه مـی گویـد          : دنیاي کوچک میکرو  

 بیلیون سـیاره موجـود در       400 بیلیون تا    200از  . کهکشان یک کهکشان متعلق به ما است      

کره زمـین  .  استانسان هاکهکشان ما فقط یک سیاره بسیار کوچک بنام زمین متعلق به ما      

واقع در مقابل عظمت کاینـات هـیچ         هم کوچکتر است و در       درمقابل کاینات حتی از غبار    

حال در این کره خاکی که هـیچ اسـت کـشوري بنـام ایـران بـرروي قـسمتی از آن            . ستا

در کشور ایران یک شـهري اسـت بنـام          . قراردارد که در مقابل کاینات هیچ اندر هیچ است        

 ایـن شـهر فـردي بنـام     حـال در . شیراز که در مقابل کاینات هیچ اندر هیچ اندر هیچ است  

  .  است هیچایکس زندگی می کند که این فرد در مقابل کاینات هیچ هیچ

همین . نیز غیر قابل تصور است    ) ماکرو( کاینات حتی در دنیاي کوچک     تعظمحال    

 بیلیون اتـم    100حدوداً داراي   هر سلول   .  بیلیون سلول است   100فرد ایکس بدنش داراي     

در قبل گفتیم که انـدازه هـا        !!  ود یک منظومه شمسی است    هر اتم را که بشکافید خ     . است

 برروي هسته اتمی مثل اتم کربن       انسبی است و اگر یک فرد را بینهایت کوچک کنند و اور           

 الکترونی که بدور هسته کربن می چرخند به         12قراردهند، آنگاه هسته همانند کره زمین و        
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 را نمـی تـوان   و و دنیاي میکـر   واي ماکر ببینید دنی . ند بود همنزله کرات منظومه شمسی خوا    

  .بهیچ عنوان تصور نمود در واقع دیوانه کننده است

  :میکنمقصود ما از بیان این همه عظمت این بود که نظر شما را بدو نتیجه مهم جلب  

ریکـه ایـن آقایـان    و نیافریده است آنطانسان هابراي ما  اوالً اینکه خدا کاینات را فقط       -1

 مدعیان منت سـر خـدا مـی گذارنـد و      این.ب می اندازند و می گویند غبغ مذهبیون باد در  

خواهانه فکر مـی کننـد کـه         متکبر و خود   به صورتی و  . خود را اشرف مخلوقات می دانند     

البتـه ایـن آقایـان مالهـا و         .  آفریده شده اسـت    انسان ها ط براي ما    م کاینات فقط و فق    تما

آنها فقط نوك دمـاغ خـود   . د جهان چه عظمتی دارکه بدانند اینآخوندها که دانشی ندارند     

آنها با پررویی، کل کاینات را از آن خود می دانند و پس از مرگ هـم                 . نمی بینند را  بیش    

لومتري فـراخ چـشم آفریـده اسـت کـه           ی ک 100ان  حوریخداوند براي آنها بهشت برین با       

ـ   سوار شوند و پیاده و هر وقت        و بخورند و بخوابند    ا خـسته شـدند، غلمـان   هم کـه از زنه

  . و کمدي آخوندهاي مسخرهاین است دنیا. بهشتی زحمتش را می کشند

رو را هم که دیدیم، حال ایـن چگونـه   کعظمت دنیاي ماکرو را دیدیم، عظمت دنیاي می     -2

 در شبه   اتی به این عظمت آفریده بناگاه     خدایی است که با این همه عظمت و بزرگی که کاین          

 وحـی مـی کنـد درمـورد اینکـه بـا کنیزکـان خـود                 محمد به نام    جزیرت العرب به فردي   

همخوابگی بکند یا خیر همانطوریکه در سوره تحریم       
6

و درغیاب حفصه دختر عمربن     آمده  

همخوابگی می کند و حفصه از این قضایا مطلع می گـردد و             الخطاب پیغمبر با ماریه قبطیه      

ول می دهد که دیگـر بـا کنیزکـان           براي خوشنودي حفصه ق    محمدآنگاه  . ناراحت می شود  

ـ      محمدره  ولی بعد ازمدتی دوبا   . نباشد  کنـد و در ایـن هنگـام از          ی به کنیزکان تمایل پیدا م

 چرا آنچه را که ما بـر        محمد اي   " که   خداوند در سوره تحریم آیه اي نازل می شود        طرف  

 بعد از ایـن     مدمح"تو حالل کرده ایم توبر خود حرام می کنی تا زنانت را خوشنودگردانی            

  . جرأت مخالفت ندارند نیزاعتنایی به زنان رسمی خود نمی کند و زنانچراغ سبز دیگر
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  بزرگ بزرگ کدام است؟

  عقلت کو

  معیارت چیست؟

  اي نادان

  دیرین استمعیارت آن وجب هاي 

  معیار من نور است

  به ثانیه اي جهان کوچک مرا می پیماید

  .و تا ابد در کاینات سرگردان است

  بزرگ در حیطه کوچکم و کوچک در حیطه بزرگ

  دجنبزرگیم در اعداد نمی گُ

  نجدگُکوچکیم نیز در اعداد نمی 

  نجد مغز کوچک من استنچه که می گُآ

  آري مغز کوچک من است

  آن موریانه حقیر سراپا تقصیر 

  برروي خورشیدها راه می رود

  مکوچکم لم داده امن برروي ستارگان 

  وستارگان بزرگم را

  ه در دامن خورشید مادر ک

  خوابیده اند می نگرم

    

   و سرنوشت تعیین شده از قبلیقین-5-3

  رویدادها و سرنوشت ها از قبل تعیین شده و یقین هستند یا تـصادفی و احتمـالی؟  آیا همه 

، آخوندها و همه مدعیان خدا ادعا دارند که هر اتفاقی کـه مـی افتـد دلیلـی مـاوراء                    مالها
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این آقایـان  . و همه چیز دست خدا است  و هیچ برگی بدون اراده او نمی افتد        . ه دارد عالطبی

این آقایان می خواهند هر اتفاقی . منطقیو  خیلی راحت این را می گویند بدون هیچ اثبات          

.  را به خداي خود ساخته مربوط سازند تا شاید از این راه بتواننـد بـه آب و نـانی برسـند                     

کاینات رهیبت را ساخته است نمی تواند       یی که این همه کاینات پ     م که خدا  یالبته ما نمی گوی   

را کنترل کند البته که این خداي پر عظمت می تواند ولی آنچه که مهم است این اسـت کـه                     

این آقایان مدعیان خدا دروغ می گویند و تماماً آسمان و ریسمان می کنند تا سوار بر خر                  

  .ه کنندمردا شده و ساده لوحان را بهتر سر کیس

احتمـال زاییـده نـا      .  مطلق نیست و به خودي خود وجـود نـدارد          "احتمال"مقوله    

عـدم اگـاهی    وقتی نا آگاهی باشد احتمال بوجود می آید و شدت احتمال با             . آگاهی است 

 دیگـر   اتفـاق مـی افتـد      اسـت   احتمـالی  ي که  مورد حال، درنهایت وقتی  . افزایش می یابد  

 درصـد  50مثالً سکه اي را باالمی اندازیم .  افتاده استاحتمال نیست زیرا صددرصد اتفاق    

صـد  ولی وقتی نشست دیگر .  درصد احتمال دارد خط باشد 50احتمال دارد شیرباشد و یا      

هی داشته باشد که سکه شیر می نـشیند دیگـر احتمـال             ر شخصی آگا  حال اگ . درصد است 

 کمـی  به علتل در گذشته به همین دلی. احتمال وجود دارد چون آگاهی نیست . معنی ندارد 

، قرآن، تسبیح استخاره با    از فال،     موارد در تصمیم گیري ها      مردم در بیشتر   ،دانش و آگاهی  

 را ودشان احتمال یـک حادثـه  شیر و خط استفاده می کردند و با این عمل به خیال خ           و از   

قاً کنترل   حال بطریقی علمی اگر شخصی بتواند تمام موارد اقتصادي را دقی           .کنترل می کردند  

  .کند دیگر سرمایه گذاري بر اساس احتمال نبوده و بیشتر بر پایه  یقین خواهد بود

شـده  و آب بسیار خوبی براي مـذهبیون         نان ،وجود احتماالت دم آگاهی مردم و     ع  

سعی می کنند احتمـاالت را      بخیال خود   ، قرآن، فال و دعا      مالها با معیارهاي تسبیح   . است

حال اگر کارشان بر وفق مراد نرفت مـی گوینـد           . دي را زیادتر کنند   کنترل و احتمال رویدا   

فالشان و یا دعایشان مستجاب شد در این صـورت          که قسمت نبوده و خدا نخواسته و اگر         

  ! معجزه دین و امام زمانفیکون می کنند و می گویند این استندنیا را کُ
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 براي فریب قربانیان    یاتتعبیر خواب نیز راه دیگري است براي شیادان دین و خراف            

اگـر واقعـه اتفـاق    .  کننـد ال رویدادي را با تعبیر خواب تفسیر  سعی می کنند که احتم    . خود

 رویدادي که تفسیر خـواب بـوده و         نیافتد که هیچ و در فکرشان هم نمی باشد ولی اگر آن           

اه  بـر ن شیادان و حقه بازان چنان تبلیغات و سـرو صـدایی     فاق بیافتد ای  ترحسب تصادف ا  ب

  . و نپرسمی اندازند که نگو

معمـوالً  . اوالً اینکه خواب یک پدیده طبیعی است و واکنش مغز در خـواب اسـت                

 طبیعـی انجـام مـی دهـد         به طور درخواب مغزرویدادهاي در گذشته را با تغییراتی که مغز          

نه جنبه تقدسـیت دارد     . خواب هیچ چیزي نیست جز واکنش مغز در خواب        . مرور می کند  

 هم ندارد و به هیچ وجه به دنیاي بیرون  بیـداري             يو هیچ تفسیر  . نبه ماوراء الطبیعه  و نه ج  

  .توجه کنید تا در زیر توضیح دهیم.ربط پیدا نمی کند

حـال  . یکی از اقوامش که او را می شناسد مرده اسـت          اب می بیند    شخصی در خو    

حـال هـر    . آشنایان بمیرند احتمال زیادي دارد که در دوماه آینده یکی از          در دنیاي بیداري    

بیر شد حـاال فرقـی نمـی        دي که خواب دیده می گوید خوابم تع       کس که بمیرد بالفاصله فر    

اگر در مدت چند ماهی که فرد خواب دیده         . کند که بجاي حسن آقا، حسین آقا مرده باشد        

است فردي نمیرد هیچ اتفاقی نمی افتد و فرد  نمی گوید که من خواب دیده ام چـرا هـیچ                     

صله طرف می گوید که خـواب مـن         ولی برحسب تصادف اگر فردي بمیرد بالفا      ! س نمرد ک

زنهـا  .  و در فرهنگ جاي می گیرد      می شود   تقویت رشد و با این روش خرافات خواب      تعبی

بشان راست در آید که می گویند خوابمان به     اوقتی خواب می بینند اگر بر حسب اتفاق خو        

ینـد کـه   وبیافتد که ربطی به خواب نداشته باشد مـی گ      ت و اگر اتفاق دیگري      سواقعیت پیو 

ب ااگر خـو  .باز ادعا می کنند که خوابشان به حقیقت پیوسته است         خواب زن چپ است و      

م اگر خواب مار را ببینند می گویند کـه پولـدار   یویند که پولدار می شوپول را ببینند، می گ    

بهر حال فرقی نمی کنـد  . ك استمی شویم اگر خواب سگ را ببینند می گویند که باز مبار      

کنند که خواب را به عنـوان عامـل    که چه در خواب دیده اند این مالیان و ابلهان سعی می             
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پـس در واقـع     .گاهی خود را بکمک خـواب جبـران کننـد         ا آ ا ن وراءالطبیه نشان دهند ت   ام

  .خیالآسودگی  و یا استخاره از قرآن است براي ح همان فال، یا تسبیبه صورتخواب نیز 

توجه داشته باشیدکه همه این خرافات تقصیرخودمان اسـت زیـرا نفـس ضـعیف و          

ـ                    ی و یـا    سعقل کم ما باعث می شود که براي راحتی و خالص از ترس بـه هـرکس و ناک

بنـابراین، زیـارت   . بـدانیم  دست به دامن شویم بدون اینکه واقعیت امـر را   يچیزو بی چیز  

 ي، فال، دعا و کلیه سنتها      از مردگان، خواب ، تسبیح     استنکردن مردگان، استخاره، شفا خو    

بیـاد دارم کـه در دوران       . بی سرو ته و بی منطق براي راحت کردن خودمان اسـت و بـس              

بـراي   قلبی داشت و در بستر مرگ بود به پیشنهاد شخصی         مکودکی خواهرم را که روماتیس    

 در آنجا بسربرد و مـادرم        بردیم و شب را    به سید حاج غریب در دروازه کازرون      را  شفا او 

همه اش التماس و گریه می کردو محجررا می گرفت و از سید حاج غریب می خواست تا                  

مردي که این را پیشنهاد کرده بود با کمال         . بعد چند روز خواهرم مرد    . دخترش را شفا دهد   

اد و از زندگی زجـر آور راحـتش          را شفا د   فت دیدي که آقام سید حاج غریب او       پرویی گ 

ـ  بهر حال به هر طرف که بروید به نفع خـدا و     !!ردک ات پوشـالی ایـن مـدعیان دیـن     مقدس

  ! که عجب حقه بازانی هستندبه راستی. خواهد بود

  احتمالت نان آوراست 

  و اعتقادت ولو شده در خیابان

   و همه این ها را به دین،تو آن را به این

  .و در دین تنور نانوایت گرم است

  ن می بافیآسمان را به ریسما

  و در شب ابلهان

  را درجعبه جادویت بدوش میکشیاحتمال 

  و بر سر کوچه و بازار 

  به این یارو به آن یار بیمار می فروشی
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  بازقمار است و روحانیان قمارلاحتما

  بلندپرواز

  بی اعتنا به محیط زجردیده خویش

   من چهارقاپ است و شیروخطقمار

  باختم پنجاه پنجاه

  است و احتمال  توقمار

  پیروزیت یقین

  

  ؟  خوبی چیست و بدي چیست:نسبیت خوب و بد-5-4

نـسبی  خوبی و بدي   اق ما خوش آید خوب است و آنچه بد آید بد است؟ یعنی              نچه به مذ  آ

 انـسان هـا    و حالـت مـا       تفکّر به   تگیآیا خوبی جهانی و مطلق وجود دارد که وابس        . است

یا خوبی براي هـر     آ و    سیستمی خوب باشد؟   نداشته باشد و در تمام مکان و زمان براي هر         

موردي متفاوت است؟ آیا خوبی و بدي عکس هم هستند یعنی عکس هر عمل خوب بـد                 

ا اینکـه هـر چـه کـه بـد اسـت عکـس آن            است؟ آیا خوبی و بدي برگشت پذیر هستند ی        

 بر اساس نیازهاي روحـی، معنـوي، اخالقـی،          انسان ها  بنابراین، ما     خوب نیست؟  رورتاًض

اعی، اقتصادي، فرهنگی و جسمی که داریم و همچنین بر اساس برخوردهایی کـه بـا                اجتم

، برخی عوامـل در بـرآوردن ایـن        داریمو خوشبختی   محیط زندگی خود براي ادامه حیات       

محـیط مطلـوب باشـند و در        نیازها کمک کننده هستند وباعث می شوند که برخوردها بـا            

 ند کننده و بازدارنده  امل را خوب گویند و اگر کُ      اینگونه عو .  خوشبختی هستند  نتیجه عوامل 

در واقع خوب مطلقاً خوب نیست و یـا بـد        .  را بد گویند   هاد آن ن باش انسان ها از خوشبختی   

طبقه بندي خوب و بد را ما بر اساس تجربه و برخوردهایی را که با آنهـا                 . مطلقاً بد نیست  

ند هم سخت  افزاري باشـند و هـم     خوبی و بدي هردو می توان     . داریم مالك قرار می دهیم    

. خـوبی صـورت دیگـري از ارزش مـی باشـد           . یعنی هم فکري و هم فیزیکی     نرم افزاري 
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خوبی ها همان ارزشها هـستند و بـدي هـا           . سبی هستند ارزشها نیز همانند خوبی و بدي ن      

  . بهر حال هردو وجود دارند و نسبی نیز می باشند. همان بی ارزشی ها

وشبختی و آسایش بدن نیست و بیشتر براساس منطـق خـدایی            از خوبیها خ  برخی    

ایـن عمـل بـسیار    . مثالً  شخصی خود را فدا می کند تا جانی را نجات دهد    . است تابشري 

زیبا است ولی بهر حال شخص جان خود را از دست می دهد و برخالف تعریف خوبی که                  

 تفکّـر اینگونه خوبی در    .د ندار يذکر شد، اینگونه خوبی نتیجه خوب و روح انگیز        در باال 

. بهر حال می توان خوبیهـا را از طریـق ارزشـها بیـان نمـود               . است و نه در آسایش جسم     

 ،د می توان گفت که هر فعل و حرکتی که ارزشی را بیان کند و یا به اثبـات برسـان        ،بنابراین

 و از  همانطوریکه در قبل گفتیم ارزشها نیز نسبی هـستند .و عکس آن را بدي گویندخوبی  

ی کـه در یـک      مثالً فعل و حرکت   . بنا به شرایط و محیط تغییر می کنند       طرفی در طول زمان     

بنابراین عالوه بـر    . دن ممکن است در زمان دیگري فاقد ارزش باش        زمان ارزشمند بوده اند،   

. اینکه خوبی و بدي نسبی هستند شدت و کیفیت آنها می تواند به زمان بستگی داشته باشد                

که می تواند در تعریف خوبی و بدي وارد شود فرهنـگ و رسـوم یـک گـروه                  عد دیگري ب 

ود را  می بینیم که تعریف خوبی و بدي به این سادگی هاي هم نیست و پیچیدگی خـ                . است

 عالوه بر اینکه نسبی هستد و به زمان بستگی دارند می توانند             بنابراین، خوبی و بدي   . دارد

ه خوبی و بدي را در یک مقطع زمانی و در یـک مکـان   در نتیج.  باشندوابستهبه مکان نیز    

 می توان تعریف نمود زیرا ابعاد آن در چنین شرایطی ثابت اسـت و مـی تـوان     به خصوص 

در واقع، خوبی کدام است و بدي کدام؟ برخی بـدي هـا         .خوبی و بدي ها را  مقایسه نمود       

 بـراي   "مرگ"مقوله  بعنوان مثال   .  در شرایط خاص خوب می شوند و برخی خوبی ها بد          

 مختلـف غریـزي،     روش هـاي  هر موجود زنده اي دردناك است و کلیه موجودات زنده به            

.  و زندگی بسیار شیرین و مرگ تلـخ اسـت          طبیعی و مصنوعی سعی گریزاز مرگ را دارند       

اما تصور کنید که برخی مواقع شرایطی حاصل می شود که یک انسان حاضر اسـت دسـت        

وقتی هر موجودي که پیر می شود .  را بر زندگی ترجیح می دهدبه خود کشی بزند و مرگ    
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ی جـسمی و تحلیـل      هولـت و نـا تـوان       کُ به دلیل بمرور توانایی خود را از دست می دهد و          

 و از کار افتادن ارگانهاي حیاتی ، باعث می شـود کـه مـرگ را پـذیرا             الت، استخوانها عض

 قبـول اینکـه هـزاران       انسان ها لی از   براي خی . و رنج ترجیح دهد   باشد و بر زندگی پردرد    

کوتاه و مـشخص  سال زنده باشند خیلی دردناك جلوه می کند زیرا زندگی در محدوده اي              

  . قابل قبول است نه بیشتر از آن

مثالً، در طول تاریخ چه     . برخی مواقع بدي و خوبی براي افراد قابل تفکیک نیست           

وره از آنهـا     در آمده و بعنوان اسـط      دسمقبه صورت ي خونریز و جباري که    انسان ها بسا  

مثالً هیتلرکه در بی رحمی و جنگ ستیزي سرآمد بوده است و جان میلیونهـا            . یاد می شود  

نی ها و حتی غیر آلمانی ها یـک   انسان را در جنگ جهانی دوم گرفت، براي برخی از آلما          

 بنیـان  خمینـی گونه ازه همانب. فرد ارزشمندي مورد ستایش است یک به صورتوره و  اسط

 بلنـدپروازیهایش و صـدور      به دلیل خمینی،  . گذار جمهوري اسالمی ایران می توان یاد کرد       

شته شدن صدها هزار انـسان در ایـن   شعله ور شدن جنگ ایران و عراق و کُ   باعث   ،انقالب

شد  و در نتیجـه      جنگ  و همچنین اعدام هزاران نفراز دگراندیشان ایران در داخـل کـشور             

 یک  به صورت  بهرحال می بینیم که      اما. دو ش  می رین جنایتکار جهان شناخته   بزرگتخمینی  

 مقـدس  و آن را حرم       سپرده گردید   و عظیم خود به خاك     مقدسدر بارگاه   مقدسوره  اسط

جت و اعجاز دست به گریبـان او مـی    و مردم گروه گروه براي طلب حا  دهامام خمینی نامی  

ع شخصی نیز در تعریف خـوبی  بی سوادي و حفظ منافیگري از قبیل   بنابراین ابعاد د  . شوند

  پس خوبی کدام است و بدي کدام؟. و بدي دخالت دارند

حال مدعیان دین ادعا میکنند که خداوند جهنم را براي بدکاران و بهـشت را بـراي        

حال می پرسـیم    . نیکوکاران بنا نهاده است تا خوبان را به بهشت و بدان را به جهنم بفرستد              

ـ     بر اساس   ا کدام تعریف خوبی و بدي خداوند می خواهد بهشت و جهنم خود را پر کند؟ آی

هیتلر و خمینی به بهشت می روند یا به جهنم؟ در اینجا در واقع خدا نیست که تصمیم مـی                

را بوجـود مـی      هستند که براي خوبی و بدي تعریف خاص خـود          انسان ها گیرد زیرا این    
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میم می گیرند که چه کسانی به بهشت و چه کسانی بـه              هستند که تص   انسان ها آورند و این    

پس دین و مذهب چیزي نیست جزعاملی که ساخته دست بشر براي تفسیر و              . جهنم بروند 

به همین ترتیب جوانان غیـوري کـه بـراي آزادي و            .  است تعبیر حرکات و رفتارهاي خود    

نجه دیـده و بـه   هبی همچون جمهوري اسالمی شک  در نظامهاي مذ   انسان ها رافت خود و    ش

اعدام محکوم شدند و در نهایت هم در کفرستان به خاك سپرده شده و مستقیماً نیز بدستور                 

 تعاقب آن تجاوز بـه دختـران و زنـان     شکنجه و م   .این مالیان دژخیم به جهنم واصل شدند      

درجهان بر طبق هر اصول، منطق و هر فرهنگی باطل و محکوم می باشد یعنی یک مقولـه                  

اما دیدیم که در نظام جمهوري اسالمی در ایران دختران و زنان مبارز             . ي مطلق بدي تا حد  

و غیرت مندي که نمی توانستند کشورشان را زیر یوغ مذهب و طایفـه عـرب ببیننـد بـی                    

 قبل از اعدام مـورد تجـاوز دینـی     و بعد برطبق اصول و شرع اسالم،رحمانه شکنجه شدند  

رد بیچاره اي که دست به چنین اعمال وحـشتناك غیـر            آن ف . قرار گرفته تا به بهشت نروند     

. به این گمان است که عملش خوب است و منتی بر سر خدا خواهد داشت              انسانی می زند    

شتناك غیر اخالقی نیز بعنوان یک عمـل خـوب          بینیم که این چنین اعمال خشن و وح       می  

  ام؟آیا خوبی کدام است و بدي کد. ار جلوه می کندودر میان گروهی خونخ

ر خوبی دینی دیگري که در برخی از ادیان منجمله اسالم دیده می شود سـنگ سـا       

وحشتناکترین مرگ از نـوع سنگـسار اسـت         . گناهکاران و خاطیان دستورات دینی هستند     

مغزت را  زیزانت با سنگ جسم و      ت، همسایگانت، همشهریهایت و حتی ع     جایی که دوستان  

سنگسار نیز یک خوبی دینی است که       .  کنند  خرد می  تحت وحشتناکترین ترس و اضطراب    

جالب اسـت کـه     .  براي آمرزش و تجلی عدالت خداوندي انجام می گیرد         انسان ها در حق   

این مدعیان خدا نمی گذارند که خدا خود قضاوت کند و خود پـس از مـرگ آنهـا را بـه                      

ـ              این مدعیا . بفرستدجهنم   دگان ن خدا همیشه پیش  دستی کرده و براي چاپلوسـی خـدا بن

خاطی از قوانین دینی را خود با وحشتناکترین روش به قتل می رسانند و آنگاه بـه جهـنم                   

  پس بدي کدام است و خوبی کدام؟ . می فرستند
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 در طول تاریخ بنا به فرهنگ، موقعیت هاي مکانی و زمانی، منفعت طلبی              انسان ها   

مـی خواسـتند، مـی       خاصی که خود     ارزشها را همچون خمیر به هر شکل        و ستیزه جویی    

سیطره خـوبی و  . و گاه ارزشها به بی ارزشی و بی ارزشی به ارزش تبدیل می شد  . ساختند

یکه تعریـف   به طور م و تغییر بوده است      نها پیوسته درتالط  بدي همراه با ارزشهاي نهان در آ      

این مدعیان خـدا    . خوبی و بدي بسیار گیج کننده و غیر قابل تصور و تعقل به نظر می آید               

 منطقشان به گل می نشیند از       ند و هرجا که   پیش می کش  رجا که عقل در می ماند شرع را         ه

این مدعیان خدا برتن بدي لباس خـوبی و         .  استفاده میکنند  انسان ها اقتدار خدا و حماقت     

برتن خوبی لباس بدي می پوشانند و مقوله خوبی و بدي را فقط در مرام و مـسلک خـود                    

 مذهبیون و مدعیان خدا براحتی و بـا وجـدانی آسـوده     است که   به همین دلیل    .  پذیرند می

  .دست به هر جنایتی می زنند و این کارشان را عمل نیکی در راه خدا می دانند

  خوبی و بدي دو مناره مسجد دینند

  اذان فریب از مناره چپ

  بگوش ابلیس می رسد

  خوبی خزنده وار سنگسار می شود

  مور شلیک تیر خالص استأو بدي م

   پا در زنجیريتو اي دوستو

  ودر طلسم دین آرام میمیري

  مدعیان خدا ریشه در بدي

  ساقه در فضاي مسموم

  و شاخه برگ در ابر جنون

  خوبی را خراب کرده 

   برندوبدي را در کجاوه به کعبه می

  نقاب خوبی
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   دین هبر چهره کری

  می لرزد و میرقصد

  تا خنده وحشتناك دین را

  تضمین کند

  لنگانمدعیان، لنگ 

  جهنم را با خود می کشند

  می ریزندقربانیان را درو کرده در او 
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فصل ششم

ه بازعیان حقّمد  

  عیانه مدرمضان حقّماه -6-1

 نشان دهد و    جامعههردین و مذهبی که از آن مشتق میشود، براي اینکه اهمیت خود را در               

 براي اینکه حرفی براي گفتن داشته باشد سعی می کند که قواعد و قوانینی بـراي امـت                   نیز

 به خدا به صورتیزم و این قواعد را تقدسیت می دهد و اجراي آن را ال       . خود باقی بگذارد  

 و  مین شـود   براي همیـشه تـض      توسط امت ساده لوح    پیوند می دهد تا اجراي آن     و آخرت   

چرا مدعیان دین آنقدر بـه      . ین مدعیان خدا پایدار باقی بماند     جنبه هاي مادي قضیه براي ا     

 زیـرا اجـراي قواعـد و    رار می ورزنـد؟   اص  خود بوسیله امت     اجراي قواعد و قوانین دینی    

 به سردمداران آن دیـن ثابـت مـی          فرد را نسبت     سرسپردگی   ،  به خصوص انین آن دین    قو

 به  ، قانون و مقررات   ،مندر ض . اده نمایند از آنها سوء استف   مدعیان نیز بهتر می توانند      کند و   

شـت بـراي ادا   دین شخصیت مستقل بخود می دهـد و مـردم بهرحـال چیـزي خواهنـد دا                

ـ         .  دین درآوردن و به نمایش گذاشتن     انون و قواعـد مـذهبی      دین کلیمـی و عیـسوي نیـز ق

نندن پیروي ک  دارند که تمام پیروان بایستی از آ       را مخصوص بخود 
1

یمیان و البته در دین کل. 

  آنقدر اجباري که در دین اسالم نسبت به اجراي احکام دین            آزادي بیشتر است و    مسیحیان

  .اعمال می شود در دینهاي دیگر نمی شود

وانین دینی براي سالمتی، بهداشت،     عیان دین ادعا دارند که قواعد و ق       پیامبران و مد    

 قواعد آنها مفت هم نمی ارزد و  وجود، عمالً اینولی با تمام  .  مفید است  انسان ها و آخرت   

منطقی و صـحیح     قوانین    مفید است علم،     انسان ها  که براي     آنچه است ثابت شده    به جهان 

 کوشش و سعی دانشمندان، و محققانی است که سـالها           تصویب شده بشري است که مدیون     

 قرنهـا  ازقوانین دینی که این مدعیان خـدا  قواعد و . در آزمایشگاه ها به شدت کارکرده اند 
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سالمت مفید است، نه فایده اقتصادي دارد و نـه          پیش ساخته اند نه بهداشتی است، نه براي         

، فالکت بار، لعکس خطرناك، کشندها ب. اجتماعی فردي را افزایش می دهد -دانش فرهنگی 

  .می باشدی ارتجاع نیز اقتصادي ونظر سالمتی ومضر از 

را ماه رمضان را مـاه      معلوم نیست چ  . تیکی از این قواعد اجباري و مضر روزه اس          

  :مبارك گویند زیرا همه چیز است غیر از مبارك بدالیل زیر

یکـه کـشور از نظـر       بـه طور  اوالً، بهره وري در این ماه به شدت پایین مـی آیـد              - 1

.لیاردها تومان ضرر می کندتولیدي، می

کار به . ی شودخیر سرکار می روند و زود هم اداره تعطیل م       تأکارمندان ادارات، با  - 2

.  سرگردانندو ارباب رجوعانشود نمی آن صورتی که بایستی انجام 

گذاشته  شکسته و منت برسرخدا     را  که شاخ قول   فردي که روزه است مانند اینکه     - 3

از خوراکیهاي رنگارنگ را می خورد و       ی  ، مقادیر فراوان  سحري هنگام   اوالً  . است

دایم منتظـر  . حال و کار نمی کند   روز بی    سپس درتمام مدت   ساعت ها می خوابد   

بمحض شنیدن اذان شروع به     . ار برسد و شکمی از عزا در آورد       موقع افط است که   

اي گوناگون می خورند که بیـشتر بجـاي وزن          هاند و آنقدر غذ   کنعذا خوردن می    

. کم کردن وزنشان هم اضافه می شود

گرما و طوالنی بودن    به علت در دورانی که ماه رمضان در تابستان قرار می گیرد،           - 4

روز، بدن آب از دست می دهد وخون غلیظ مـی گـردد و باعـث سـنگ کلیـه و             

لیظ خون بوجود می آیند، می عروقی و دیگر امراضی که در اثر تغ      امراض قلبی و    

.  شود

 بـراي کـسانی کـه    ،ستورانها و بیـرون از خانـه      خفقان و عدم آزادي خوردن در ر      - 5

یل  و یا بـدال     جزء اقلیت مذهبی هستند     و یا  ،یرندند بگ همسافرند ویا روزه نمیخوا   

 بشر آزاد است و شاید شخصی دوسـت نداشـته           .پزشکی نمی توانند روزه بگیرند    

 می باشد و اگـر  براین هرفردي خود مسئول رفتار خویش    بنا. باشد که روزه بگیرد   
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 فـردي را  روزه نرفتن این فرد تجاوز به حق دیگري نباشد، هیچ قدرتی نمی تواند           

.ندجبور به روزه گرفتن بکم

گرچه در جمهوري اسالمی غیر از   . ی و شادي در ماه رمضان     کاهش عوامل تفریح  - 6

گریه و دیگر نمایش هاي تاسف بار مذهبی سیاسی چیز دیگري بـراي سـرگرمی               

 بایستی شـادي   ولی بهر حال در ماه به اصطالح مبارك رمضان        ندارندوجود  مردم  

. که البته چنین نیستارك استون ماه مبو نشاط بیشتر باشد چ

 د وعده غذاي نخورده را به فقیر دا        بایستی ریکه در دین اسالم ادعا می شود،      آنطو- 7

ی دیگـر چیـزي     در ثـان  .  کمتر مشاهده شده اسـت      این چنین چیزي   ولی متاسفانه، 

 فقط یـک وعـده      ،  اري می خورند و سحري    افط. ی نمی ماند که به فقیر بدهند      باق

ار و سحري هم از نظر کمیت و هم         رند که عوض آن در افط     هر را نمی خو   غذاي ظ 

.کیفیت جبران می کنند

آن چیزي که براي بدن و سالمتی مهم است کار و ورزش است که باعث سـوخت          - 8

 رگها  ،جه سوخت ساز و جریان شدید خون      از و فعالیت قلب می شود که در نتی        س

ـ        رسوب کنننده در خون    باز و مواد   نـه  . دیل مـی شـوند     می سوزند و به انرژي تب

خوردن زیـاد، خوابیـدن     . اینکه روزه گرفتن بدین منوال که در ایران مرسوم است         

زیاد و کار نکردن در ماه رمضان هم باعث افزایش وزن می شود و هـم چربـی و           

 است کـه خـون بـشدت        قند خون باال می رود و از همه بدتر نرسیدن آب به بدن            

.لیظ می شودتغ

اعث کاهش و یا تغییر در کارهاي روزمره شود چـون روزه  روزه گرفتن نبایستی ب   - 9

ي روزه مانند روزهـاي قبـل کـه روزه    انسان هازمانی اثر مثبت خواهد داشت که      

 ادامه داده و درنتیجه باعث سوختن چربیهاي اضافی می   معمول خود  نبودند به کار  

نیـازي بـه    اما اگر فرد فعالیت خود را کم کند و بیشتر بخوابد، دیگـر بـدن                . گردد

ـ به خـصوص کالري نداشته و چربیها باقی می مانند       ـ    اگ ار و ر فـرد در مواقـع افط
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 البتـه   که باعث افزایش چربی هم مـی شـود و         سحري مواد قوي چربی زا بخورد       

.  می باشدوضعیت همینطور

در . هوري اسالمی ایران، تظاهر به خوردن گناه و از نظر شرع حـد دارد             در نظام ج  

اند روزه خـواري    وهیچ کس نمی ت   . وش غذا بسته یا نیمه بسته هستند       مراکز فر  ،جامعه

 کـه منبـع     ئی اگر مریض باشند، توریست ها     به خصوص این حالت براي مسافران     . کند

طبق تضاد و زیبایی تضاد  . اقتصادي کشور هستند و اقلیتهاي مذهبی بسیار سخت است        

و ارزش دارد کـه بـا تـضاد         که در همین کتاب گفته شده است زمانی روزه گرفتن معنا            

 زمانی قدر نور را مـی فهمـیم         ، دیگر به صورت یا  . خود یعنی روزه نگرفتن همراه باشد     

ی مشخص و ارزشمند می شود کـه بـدي          بزمانی خو . که تجربه تاریکی را داشته باشیم     

بنابراین روزه .  قدر عافیت را نمی داند  هیچ کس  این صورت در غیر   . اشته باشد وجود د 

زشمند و با معنی است که در کنار و جوار آنهایی که روزه نیستند قرار گیرد و                 زمانی ار 

در واقـع   .  و آنکه روزه است ارزش زحمتش را در مقایـسه بدسـت آورد             مقایسه شود 

بنابراین، چقدر  .  یا باختی باشد   ابلش شکستی و  زي و برد زمانی معنا دارد که درمق       پیرو

ر رسـتوران آزادانـه در مـاه رمـضان غـدا مـی        ا معنا است که دیده شود که تعدادي د        ب

خورند و همان جا همزمان تعدادي روزه هستند و خوردن غذاي دیگران را تماشا مـی            

بنـابراین روزه گـرفتن در جـوار روزه         . کنند و از اینکه روزه هستند بخـود مـی بالنـد           

یـا روزه  اگر بنا باشد من روزه باشم و تمام کشور هـم            . نگرفتن معناي خود را می یابد     

باشند ویا تظاهر به روزه کردن بکنند و هیچ اثري برخالف کار خوبی که مـن کـرده ام                   

 بـه صـورت  براي روشن شـدن مطلـب ایـن قـضیه را       . نباشد دیگر روزه ارزشی ندارد    

صـورت بهـشت    که اگرجهنمی وجود نداشت، در این       فرض کنید   . دیگري بیان می کنم   

یان خـدا و    د اهمیتـی نداشـت و ایـن مـدع         همیـت دار   و ا  آنطوري که هم اکنون ارزش    

بنـابراین همانقـدر کـه وجـود     . داگران دینی براي به بهشت رفتن تالش نمی کردنـد   سو

در واقع جهـنم اسـت کـه بهـشت را           . بهشت الزم است، وجود جهنم نیز ضروري است       
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ه تضادها همیشه   جالب این است ک     .دآورد و به آن معنا و شخصیت می ده        بوجود می   

بنـابراین اگـر روزه     .   و زیبایی نیز به همین بـستگی دارد        نی دارد خواهند بود   با هم مع  

رونده با آن کسی که روزه نیست با هم باشـند و آن فـردي کـه روزه نیـست  در مـاه                        

 ابش بیـشتر  صـو  است غذا بخورد و نوشـابه بنوشـد،          رمضان  درجلو شخصی که روزه     

 و بخوابد و کار نکنـد و         دراز کشیده   نه اینکه روزه رونده در تمام طول ماه رمزان         است

  .منت هم سر همه بگذارد

  روزه دارم منو در خواب شفق خسته و خرد

  وقت غروبروزه دارم منو در 

   دهنم بوي لجن،شکمم خوره درد

   سحرمرضوانهضروروزه دارم منو در

  رم شیر و فسنجانوبخ

   بریانبرهرم وبخ

  و کوشش کو؟ کجا؟کار

  کار من خواب و خور است

   یار من استچین پلو خرماو سیبه رنگینک، ت

  در سحر همراه ساعت تک و تک

  چه هکگیرم من عجوالنه لقمه 

  سفره ها پهن است پیش از وقت خور

  ار گرفتار شکم خواهم بودطپیش از اف

  ار بیکبار سراسیمه و تندطوقت اف

  چنگ و دندان به پلو

  ار به یک باردلم تیرکشدطبعد از اف

  ال ولو می شوم اندرکف حالمن بیمار چو بیح

  می روم خواب چو بی تاب  بفکر سحرم بار دیگر
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  ماه محرم ماه گریه-6-2

ه  کاري دیگر را به بهانه محـرم بـه بطالـت و سـلیط              ماهحکومت اسالمی ایران، درسال سه      

نمی کند و جالب اینجاست کـه فقـط    و چه ماه ها و روزهایی را که حرام       می گذراند ي  باز

 اسـت    خارجی ه محرم از سنت هاي بسیار ننگ آور        ما سه. را حرام می داند     ماه محرم  سه

 جالـب   .نـد ه ا  رسمی بما تحمیل کرد    به طور که ایرانیان شیعه  از زمان شاه اسمائیل صفوي          

نه فقط بما ربطی .  ربطی به ما ایرانیان و فرهنگ ما ندارد      اینجاست که هیچ چیز واقعه کربال     

تاختنـد  ما  ود به دشمنان ما، کسانی که به کشور ایران بزرگ           ندارد بلکه بیشترمربوط می ش    

و بعد از غارت و تجاوز و کشتار به دست و پا و فکرمـان زنجیـر زدنـد و بمـا حکومـت                        

آن ربطـی بـه   نی بود و نه علـت   ا، نه مکانش ایرانی بود، نه قهرمانش ایر       واقعه کربال . کردند

 از قبیله هاي عرب بر سر تاج و تخت          جنگ بین دو قبیله قریش و بنی هاشم       . ایران داشت 

 ما نمی دانیم و اینکـه چگونـه ایرانـی           ،ه کاسه از آش داغتر شد     ی ها حال چگونه ایران  . بود

 لکه سیاهی   به صورت واقعه کربال   .  باز هم نمی دانیم    ،هاي غیور این ننگ را به خود بستند       

ه پاك کـردن آن اگـر       ی شده است ک   ا ایرانی ها خراط   فرهنگ م بر لوح   بنام ماه هاي محرم     

اگر ماه محرم براي ما و جهان فایده اي داشت و منفعتی            . غیر ممکن نباشد آسان هم نیست     

متاسفانه می بینیم که ماه هاي محرم چیـزي جـز           . را به انسانیت و بشر می رساند غم نبود        

 مـب  دلیل جنگ و خونریزي، ترور ، ب       به همین . دشمنی، نفاق و خونریزي را تبلیغ نمی کند       

گروگان گیري و تجاوز، رفتارهایی است که شیعیان از محرم الهـام و الگـو               هاي انتحاري،   

ه خـوان واقعـه کربـا را چنـان غبـار آلـود و از                مالها و آخوندهاي روض   . ي کرده اند  ساز

 تعـصب ارهاي شیعیان م  و اطو رفتارها، ادا   .  حدي ندارد   که تصویر کشیده اند  ه  واقعیت دور ب  

 تعزیـه خـوانی چنـان غیـر      خـوانی، روضهمه زنی، امهاي سینه زنی، قماه هاي محرم بن  در  

البته گریـه نـه بـراي       .حک است که انسان نمی داند بایستی بخندد و یا بگرید          منطقی و مض  

 بـه خـصوص   حسین بلکه گریه براي خودمان که در میان این همه اقوام، ما ایرانـی هـاي                 

  .  مضحک شویمگونه دلقک بازي هايشیعه ها بایستی گرفتار این 
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  یـا  انـسانی و  و هر کاري بایستی نفعی مادي،       دنیاي امروز دنیاي بهره وري است         

حال سینه زدن، زنجیـر زدن، فرقهـا را         .  براي بشریت به ارمغان بیاورد      را  اي حقوق بشرانه 

سئله بیکاري جوانان را حـل مـی        م. خونآلود کردن گریه کردن چه چیزي را ثابت می کند         

 ؟ و یا روابط سیاسی خارجیمان را بهبود می بخشد         ؟تصادي را پایین می آورد     تورم اق  کند؟

 مالهـا و    خور است؟ تنها ازاین رسـوابازي هـا،       ویا جنبه هاي آموزشی و تربیتی آن بدرد         

ماه هاي محرم باعث تجدید قواي تروریستی شیعه ها می         . برند وبس یمدعیان دین سود م   

منطقه و جهانگردد براي تاخت و تاز تروریستی در    
2

ماه هاي محرم براي مدعیان جنـگ  . 

ولی خسارت تمام این بدبختیها و سنتهاي       . طلب دینی و حفظ منافع آنها بسیار اهمیت دارد        

عـدم  . غلط اعراب مستولی شده برما را بایـستی مردمـان آزاده و شـریف ایـران بپردازنـد              

روزهـاي سـال کـه مـی        نداشتن فراغت و راحتی و تبـدیل        آزادي، فقدان شادي و نشاط،      

انی و  وتوانست بسیار شادي آور باشد به گریه و ناراحتی، دعـا و نمـازو روزه، نوحـه خـ                  

زیز و از آن بدتر مذهب شیعه دامن گیر ما          التی هستند که اسالم ع    همه معض میگذرد و تعزیه

  .کرده است

ا جـشن    که ما امروز براي آنه      وابسته به اسالم را    واقعیت بیشتر رویدادهاي تاریخی     

ان چنان  ت طلب مدعیان دینی و منفع   . ی نمی دانیم  ري می کنیم را بدرست    امی گیریم و یا عزاد    

در .  زمان تغییر داده اند که از کاه کوه و از کوه کاه سـاخته انـد                این رویدادها را به مقتضاي    

آنقدر که حسین را مظلوم، بـی گنـاه و بـی            . رویداد کربال نیز همین گفته صادق است      مورد  

ی قلمداد می کنند این طور نیست وحـسین هـم در ایـن قـضایا خطاهـا و اشـتباهات                     خط

یاران یزید و شمرو معاویه و      آنقدر هم که    سیاسی و قدرت طلبی داشته است  و در عوض           

جنگ یک جنگ خـانوادگی بـوده   .  می دانند آن هم صحیح نیست     ناه کار مقصر و گُ  آنها را   

تند و جنگ جنگ قدرت بوده اسـت         خطا کار هس   ناه کار و  است و در اصل هر دو طرف گُ       

داد کـربال بیـشتر     روی.  بوده خداییمعنوي و    و نه حماسه اي       داشته  نفعی براي بشریت   و نه 

 اتفاق افتاده اسـت بر سر خالفت و قدرت طلبی  بوده که  یک رویداد معمولی  
3

 و ایـن همـه   
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بیـشتر کـاربرد   مداحی و روضه خوانی و بزرگ جلوه دادن ایـن رویـداد در طـول تـاریخ         

دشـمنی  . تبلیغاتی براي شیعیان داشته و حقیقت آن چیزي که این مدعیان می گویند نیست     

.  بوجود می آید مسبب این رویداد می شود        شدیدي که بمرور بین یزید و حسین و یارانش        

اورینب دختـر زیبـاي     بی حد یزید به     تاریخ نویسان مستند، یکی از دالیل جنگ را عشق          

د که چون حسین اورینب را بزنی گرفت آتش دشمنی یزید شـعله ور شـد و                 می دانن عرب

 بود رویداد کربال نتیجه اشدر نهایت
3

.  

  مارا به گریهپارسایی فرهنگ 

  پشتمان را به زنجیر کبود 

  مه شکافتقبا مان قفر

  چشممان در غروب ماند

  سرود ما لباس نوحه پوشید

  ی کردندحان مرگ سرور مارا مداحو مدا

  یگانه پرستیم، چه هستیمما ب

   هستیم که، کهخدایا 

  دزدان عرب سید ماشد

  دیدي که چه ها شد

  حسین و حسن

  شمرو یزید

  سنت ما شد 

  دیدي که چه ها شد

  پروانه و گل، سنبل و بلبل

  همه رفتند

  لل دو سه خُمدیوانه و اُ
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  را همه دیدند

  ساز جنون،درد درونپیمانه خون، 

   نشستندباز

  ددیدي که چها ش

  ایران به کجا شد

   منتقدانهرتفکّ-6-3

خـود را ارزیـابی کنـد و بـر اسـاس ایـن ارزیـابی        .  بایستی جستجوگرباشد یک فرد  تفکّر

 رفتار، کردار و گفتار خود را تصحیح نماید        منتقدانه،
4

 منتقدانه یک اصل کلی آموزش      تفکّر. 

ن از محیط اطراف خود     برداشت آ تقدانه نباشد ماشین ساده اي است که        ني که م  تفکّر. است

ي که منتقدانـه نباشـد      تفکّر. بسیار ابتدایی است و عملکرد او تکرار عملهاي قبلی می باشد          

 و نمی تواند در مقابل واقعیـت هـا واکـنش       ند و فرایند خود سازي او کند بوده       رشد نمی ک  

 چنین فردي معموالً ساده لوح و زود باوراسـت و براحتـی           . صحیحی را از خود نشان دهد     

تقدانه است، هرروز خود را بروز کرده       ني که م  تفکّراما  . در دام خرافات گرفتار خواهد آمد     

تشخیص داده و  حقایق را از خرافات  منتقدانهتفکّر. و کلیه اعمال خود را تحت کنترل دارد     

 و احساسات مقاومت می کنـد و در نهایـت نتیجـه واکـنش او منطقـی و                   تعصبدر مقابل   

ي که منتقدانه است مجموعه افکار و داده هایی که وارد آن می   تفکّر.بودخردمندانه خواهد   

حتی . بدور ریخته می شوند    آنهایی که نا معقول و نامناسب هستند         را وجین می کند و    شود  

 منتقدانه هرچند یکبار تمام داده هاي ورودي، معانی و مفـاهیمی را             تفکّر یک   ،بیشتر اینکه 

ور میکند خود را از مفاهیم و معانی خرافی، غیر منطقـی و نـا    یاد گرفته است دوباره مر    که  

 اسیر دیـن، مـذهب، و یـا    هیچ گاهي که منتقدانه باشد   تفکّر. مناسب با شرایط پاك می کند     

  .خرافات نمی شود

منتقدانه به افکـار خـود کـه      ي   یعنی بازنگر   منتقدانه یعنی چه؟   تفکّرحال ببینیم که  

 منتقدانه بر قاضی وجدان و عقل       تفکّریک  . وشت ساز است  باعث عملیاتی می شود که سرن     
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را به محاکه مـی کـشد تـا بهتـرین افکـار از کـوره                و هربار افکار خود   خود استوار است    

 منتقدانه آزاد، ولگرد، بی خیال و بی تفاوت نیست بلکه او مقید،             تفکّر. آزمایش بیرون آیند  

ي منتقدانه دوري از خود خـواهی       تفکّرد  اولین قدم براي ایجا   . مسئولیت پذیر و عادل است    

 پیوسته خود را در قالب خشک و غیـر قابـل      ، و یا خود خواه    تعصبفکر م .  است تعصبو  

بـه  ات خود را    تفکّر اي غرورش به او اجازه نمی دهد که حتی لحظه        . انعطاف قرار می دهد   

 درنتیجـه کلیـه      می ماند و    باقی در لجاجت و زندگی خرافی خود     .  منتقدانه  مرور کند    طور

 منتقدانه پیش نیاز بینش اسـت       تفکّر. ختی و پیروزي را برروي خود می بندد       بدرهاي خوش 

 . منتقدانه قدرت مند حاصل می شود      تفکّر همیشه از یک     قدرت مند یکه یک بینش    به طور 

 منتقدانه تجارب گذشته و حال را در اختیار بینش براي پیـروزي در آینـده مـی                  تفکّرزیرا  

  .گذارد

کـافی  .  منتقدانه در هر فردي امکان پذیر است و براحتی بدست می آید            تفکّریجاد  ا

در .  که افکارش منتقدانه باشـد     بخواهد بی جا دست برداشته و خود        تعصباز  است که فرد    

مل کند و بفکر فرو رود و از خـود بپرسـد            اي که تصمیم می گیرد، بالفاصله تأ      همان لحظه   

طی بایستی قادر باشـد کـه چنـین        در هر شرای  . کند صحیح است  که آیا این کاري را که می        

 بتواند از اعمال، رفتـار و کـردار          در عصبانیت، در خشم، در شادي، در ناراحتی و غم          کند،

  .خود انتقاد نموده و در راه درست قدم بردارد

هاي دروغین ر منتقدانه داشتیم هیچ گاه خرافات و دین از ابتدا تفکّانسان ها اگر ما   

 سـاده   تفکّـر خرافات و ادیان از نقطه ضعف ما که همان نا آگاهی و             . رما غالب نمی شدند   ب

 اگر منتقدانه بود هیچ گاه خداي سـاخته و          تفکّر. عدي است، سوء استفاده نموده است     یک ب 

 و کتاب آسمانیش را چیزي جـز بازیچـه نمـی            یان دین را قبول نمی کرد     عپرداخته این مد  

 منتقدانه بوده اند و به تفکّرعقل و خرد مجهز به  داراي  دان و بزرگان    بیشتر دانشمن . انگاشت

 منتقدانـه یـا     تفکّـر .ه اسـت  اثري در آنها نداشت   صفت  همین دلیل وسوسه مذهبیون شیطان      
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ي است که پیوسته خود را ارزیابی کند و افکاري که نادرست است را رها               تفکّرانتقاد پذیر   

  .یدنموده و از افکار صحیح پیروي نما

   خویش راتفکّرآیینه 

  پیشاپیش در قاب منطق

  خود انتقادي را در مقابلش بگذارو بگذر

  افکار پیچیده بغرنج را

  چو رنگ بر تابلو وجودت

  معنی ده

   منقدانه تفکّردر دنیاي 

  خشم و غضب را جایی نیست

   خشونت پس چیست که بر طبل

   جهل می کوبیزحاصله ا

  خویش رات منتقدانه تفکّر

  یش به پرواز درآرپیشآ پ

  تا خوشبختی و موفقیت را 

  در طول زمان و در هر مکان 

   بنگريبه راستی

   خویش راتفکّرسنگر 

  با دیوارهاي فوالدین 

   تزیین کنخود انتقادي

  وگرنه دیري نمی پاید

  شاید که وجودیت خود را

  القیدي و جنوندر آسمان 
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  مجنون بسپاري وبه شهابهاي 

  هیچ شوي

  داغ ننگ-6-4

در کجاي جهان این چنین است که به ما حمله کرده و زنها و دختران را گرفتـه و بـه آنهـا                      

نامیـده و وقتـی   ) آقـا ( بدنیا آمده آنرا سـید    نها را حامله کرده و وقتی بچه      تجاوز نموده و آ   

  .نده ا تبدیل شدمقدسامام زادگانها به  ند آنه امرد

ان پرستشگاه و معجزه گران اسـتفاده        از مردگان عرب بعنو    ندر کجاي دنیا مثل ایرا    

مثالً امام رضا هفتصد سال قبل مـرده و خـاك شـده و از ایـن خـاك شـفا مـی                       . می شود 

کوچکترین موجود زنده یا یک میکروب و یا یک پـشه از نظـر حکمـت خـدایی         . خواهند

زیـرا ویـروس یـک ماشـین        .  و امامان سالها پیش مـرده      امام زادگان بیشتر معجزه دارد تا     

ببـرد و یـا     از آمیزي است که می تواند موجودات چندین میلیون برابر خود را از بـین                اعج

بنـابراین معجـزه یـک    .  بیشتر حیوانات به برخی از باکتري هاي نـافع بـستگی دارد         حیات

آنچـه را کـه سـاده لوحـان و     . ویروس و یا یک باکتري بیشتر از این امامـان مـرده اسـت         

می آورند چیزي جز تقدسیت     پناه   به این مردگان     ي ناامیدي ه اجبار و یا از رو     درماندگان ب 

وقتی کـه   . کاذب، دروغ و فریب چند صد ساله این مدعیان خدا و تبلیغات ریاکارانه نیست             

 پناه  يعث می شود که به هر چیز       جهل و بی خردي او با      انسان در مشکالت قرار می گیرد     

دروغهاي مـدعیان خـدا، یـا       . هببرد حتی به سنگ، درخت، چوب و یا یک عالمت و نشان           

 و همچنـین تـصادفات احتمـالی    امـام زادگـان   ي فرصت طلب در مورد معجزات       انسان ها 

 شـده و جایگـاهی در       مقـدس امـام زادگـان   باعث شده است که بمرور قبور این امامان و          

آنقدر این امت ساده لوح در این مورد شـورش را در            . ندنجامعه بی سوادان و ابلهان پیدا ک      

رده اند که حتی دینشان نیز خود بارا ها تکرار کرده است که طلب شـفاعت از مردگـان                   آو

 این امت بـی سـواد همیـشه در          ولی متاسفانه .  مرگشان عاجزند  نخواهید زیرا آنها خود در    
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و از رفتارهاي خرافـات گونـه و واپـسگراي خـود دسـت           صحنه کاسه از آش داغتر شده       

  .برادار نیستند

 ببرنـد، تجـاوز      عرب زن و دختران ما را      ن چنین است که نامردان    اي دنیا ای  در کج 

از آنهـا  مـا   و  شـده مقـدس  مردگان آنها بکشند و اموال مارا به تاراج ببرند و آنگاه  و   کنند

 آور است که نمی تـوان ذلتـی را بـه آن دونـی               این آنقدر شرم  .  کنیم عت و کمک  شفاطلب  

تصور نمود
5

.  

  چو اسب عصارمن ننگ خویش را 

  ر چرخه بی انتهاي خریتد

  بدور خانه خدا با خود می کشم

  چو بوته خارمن ننگ خویش را 

   قارچ گونه ایرانامام زادگاندر میان 

  می نشانم و می مانم

  ننگ پر رنگ است

  حمله اعراب خفته در محراب

   مبین اسالمیچپاندن دین

  کشاندن ایران به کار بد نامی

  مسجدو گنبدو مناره ها ننگ است

  ه هاي نوشته در قرآنسور

  ننگ پررنگ حامی جنگ است

   که دیده ام ایرانننگ برمن

  گشته ویران بدست این شیطان

  ننگ برمن که می روم به سجود

   رکودسنگ بر من که میروم به
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  مرقد زیبکعبه و کربال و 

  ننگ بر ننگ است 

  پر رنگ استننگ 

  

  دیکتاتور-6-5

 سران حکومت انتخـاب مـی شـوند و در آخـر بـه               در طول تاریخ همیشه قهرمانان بعنوان     

ولـی  . این یک روند همیـشگی اسـت      . دیکتاتور تبدیل شده و سرنگون و اعدام می گردند        

آنها به قـدرت  . قعیت را درك نمی کنند که این دیکتاتورها هیچ تقصیري ندارند      امردم این و  

ندارنـد یـک انـسان    خود که به حکومت نرسیده اند زیرا آنها به خودي خود اصالٌ قـدرتی   

معلـوم  . ولی چگونه فرمانروا و حاکم می شـوند       . معمولی با قدرت بسیار محدود می باشند      

براي گرداندن حکومـت در قبـال   وقتی این دیکتاتورها حاکم می شوند    . است بوسیله مردم  

 عقیدتی راه چاره اي جز ایجاد محدودیت براي برخی ندارندو ایجاد محـدودیت هـا                تشدد

 نفري تا قـوانین و  40براي گرداندن یک کالس    . دیل به دیکتاتور شدن نیز همان     همان و تب  

اینکـه  . محدودیتهاي قوي و نیروي جدي یک معلم نباشد نمی توان کـالس را اداره نمـود          

اتوري می  دیگر یک کشور چند میلیونی با تشدد عقاید گسترده است که با عث ایجاد دیکت              

تمام تقصیر ها و سـرزنش هـا را بایـستی بـه      . تقصیر است ، دیکتاتور بی    به عقیده ما  . شود

 از ناآگـاهی و     زیرا بی سوادي ، عـدم آگـاهی، و احـساسات حاصـل            . ملت ها نسبت داد   

بسیاري از کشورها که انقـالب      .  است که باعث رشد و تولید دیکتاتورها می شود         بیسوادي

 نـا آگـاهی و بـی         فرهنگ، علتبه  ،  د ازبین بردن  رنهایت آنرا کرده و با دیکتاتور مبارزه و د      

مثال بـارز آن سـقوط   . سوادي سیاسی دوباره در دام دیکتاتوري بسیار بدتر قرار گرفته اند       

 شمسی و تولد دیکتاتوري بزرگ      57 شاهنشاهی ایران در سال       و مطبوع  دیکتاتور کوچک 

را در نظــر بگیریـد و سرنوشــت  ... اگــر مـصر، لیبــی، ایـران و   .  اسـت  خونخــوارمالیـان 

ي سقوط کرده را بدرستی مورد مطالعه قرار دهید به اصل کلی کـه اشـاره شـد     اتاتوراهدیک
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 نیـز    و صـدام   معمـر قـذافی   رضا شاه قهرمان بود، حسنی مبارك قهرمان بـود و           . می رسید 

 ملی کشورشان بودند و با رضایت و احساسات شایان ملتشان           اناینها قهرمان . ندقهرمان بود 

م که چگونه بوسیله ملتشان سرنگون شدند و تنها چیزي کـه            ولی دیدی . به حکومت رسیدند  

 خوب آنها نادیـده گرفتـه   ياز آنها در ذهن ملت ماند خونریزي و خرابی بود و تمام کارها       

 !اد که فقط یک انسان معمولی بودند      این افر . شده و آنها به دیکتاتورهاي قرن مشهور شدند       

ند؟ البته که دادند چون غیر      ها به آنها نداد   ا ملت   آیا این قدرت ر   . چگونه به قدرت رسیدند   

.می بینید که چگونه ملت ها اشتباه می کنند و خطا بعد از خطـا        .  چیز دیگري نیست   از این 

 خاورمیانـه اي هـا خودمـان را    بـه خـصوص  انسان هـا  ما  که  غرض از صحبت این است      

گرایی دینی است، پس و ا آناسیر و گرفتار بی خردي و نا آگاهی که علت. مسخره کرده ایم 

تشدد عقاید و مـذهبی بـودن افـراد در          . ند که خود کرده را تدبیر نیست       می گوی   و شده ایم 

کشورهاي خاورمیانه همیشه باعث دودستگی و یا چند دستگی شده اسـت کـه نتیجـه آن                 

نادان دوبـاره ضـرر مـی بینـد و      ضرر دیده    . دیگري نیست   بدتر چیزي جز ظهور دیکتاتور   

  .رت نادانی است و نه ضرر فی نفسهمشکل در این صو

  اي هیوالي دوسر با شاخ و دم خوي دیگر

   بسرعمامهدر عبایی و به پا نعلین و 

  کین و دین را یکسره آیین ایران کرده اي

  کشور بی تاي کورش را تو و یران کرده اي

  اي بسا سرها که با تیغ تو رفت

  اي بسادلها که با ورد تو مرد

  تو سیاهی تو گُناهی

  سیه فامو چو خفاش ت

  نشینی و زنی جاملب بام 

  به ایام زخونهاي جوانان دالرام
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  چه در بندو چه در دام

  چه در سنگ و چه در بام

  

   مافیاي جمهوري اسالمی ایران-6-6

تی است که هر کـدام از قـدرتها سـرکوب و            رد یک دولت چند ق    به صورت کومت ایران   ح

همگی در زیر پرچم اسالم و دیکتاتور بـزرگ         دیکتاتوري خود را به نحو احسنت دارند و         

بـه  در حقیقت گروه هـاي سیاسـی ایـران بیـشتر     . والیت براي غارت کشور سینه می زنند    

بجاي اینکه اقـدامات سیاسـی و البـی گـري           .  سیستم هاي مافیایی است تا حزبی      صورت

 یـک حـزب انجـام دهنـد،     به صورتخود را از طریق سیاست صحیح و به نفع کل جامعه         

برعکس مانند یـک سیـستم مافیـایی اهـداف خـود را از طریـق تـرور، قتـل مخالفـان و               

بر خالف روند حزبی، افراد بر اساس خودي بودن و تعهد بر            . دگراندیشان به پیش می برند    

اصـلی  بـه ظـاهر دو گـروه    . کارها گماشته می شوند و نه تخصص و خارج از گروه خـود    

و اصالح طلبان و یا چپی ها وجود        ) و یا تند روها   راستی ها (سیاسی بنامهاي اصولگرایان  

 ي که در تعهد به اسالم شـدت هـا         گرایان خود گروه هاي مختلفی را شامل اند       اصول. دارند

این سیستم هاي مافیـایی همـه بـه         . متفاوتی دارند مانند گروه هاي حجتیه و فدائیان اسالم        

ی و یا اسالمی بودن حکومت و   معتقد هستند ولی شدت دین     یاسالم و نظام جمهوري اسالم    

ي محمـد اصولگرایان تندرو معتقد به اسالم نـاب        .  مختلف تفسیر می کنند    به طور کشور را   

ي می  محمد سال پیش هستند و اداره کشور را بر اساس بی چون چراي اسالم ناب                1400

 و معتقد هـستند کـه کلیـه احکـام صـادره              یعنی قصاص، سنگ سار، قطع دست و پا        دانند

اما سیستم هـاي مافیـایی اصـالح        . یستی دقیقاً طبق قرآن و شریعت ابتدایی اسالم باشند        با

 در اداره حکومت بایستی     طلب و یا رفورمیست ها کمی بازتر فکر کرده و معتقد هستند که            

اما سـک زرد    . تکنولوژي و پیشرفتهاي جهانی و تغییرات فرهنگی را تا حدودي قبول کرد           

نکه هردو سیستم مافیایی براي رسیدن به اهداف خـود دسـت بـه     برادر شغال است و آن ای     
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لوحـان و   اصالح طلبان فقط یک دلخوشی تو خالی بـراي سـاده            . جنایت و ترور می زنند    

 سال حکومت جمهوري اسـالمی، همـین گـروه هـاي            35در این مدت    . خوشباوران است 

بـر سـر قـدرت      ونخـوار را     که ایـن حکومـت خ      افیایی به اصطالح اصالح طلبان هستند     م

 درس خود را یاد نمی گیرند و از نظـر تـاریخی             هیچ گاه  متاسفانه ملت ایران     .نگداشته اند 

ي جنگ هـا   سال بارها ملت ایران فریب       35در این مدت    . یمر دچار هستند  ابه بیماري آلز  

لـی متاسـفانه    زرگري سیستم هاي مافیایی اصولگرایان و اصالح طلبـان را خـورده انـد و              

 در نتیجه این حکومت خونریز به حیات وحشتناك خود ادامه           ه نشده است و   برایشان تجرب 

  .داده است

نام نظام را قبول ندارنـد   نیستند و قسمت جمهوري دموکراسیاصولگرایان معتقد به    

امین، و معتقد هستند که خداوند قدرت خود را به رهبر عـالی قـدر داده اسـت و کلیـه فـر             

 بایـد   "نظام جمهوري اسالمی    "تیار رهبرباشد و به جاي       در اخ  قوانین و دستورات بایستی   

 اصولگرایان هر قتل و غارتی را که بـه نـام اسـالم و بـراي                 ." نظام فقیهانه اسالمی   "گفت  

اوت قـس اسالم باشد قویاً مجاز و صحیح می دانند و به همین دلیل است که بی باکانه و بـا                    

 آمده است   24 در سوره نساء و آیه       همانطوریکه. هرچه بیشتر به نسل کشی دست می زنند       

ـ     ان اسـالم حـالل   که زنان کافران شکست خورده بدون طالق از شوهرشان بـه شمـشیر زن

ی ایران نیز ناموس و اموال مردمان غیر خودي و آنهـایی کـه بـا                است، در جمهوري اسالم   

 ایران،  57 بعد از انقالب     . قابل تجاوز و مصادره می باشد      سیاست این مالیان موافق نیستند    

انـسان  چه جوانهایی که در جنگ ایجاد شده بوسیله جاه طلبی مالها کشته نـشدند و چـه                  

 تـرور نـشدند و چـه         ي که در داخل کشور و یـا درخـارج         ي بزرگ، شریف و دانشمند    ها

همه و همـه ایـن   . جوانها، بچه ها و زنهاي دلیر ایرانی که در داخل ایران مفقود االثر نشدند  

 ملت ایران آمد به خاطر حماقت ملت و ندانم کاري و قدر نشناسی گروه               بالیایی که بر سر   

هایی خیانت کار همچون مجاهدین خلق، کمونیست ها و احزابی ماننـد حـزب تـوده بـود          
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      کـه   از قـدیم گفتـه انـد      . که انقالب کنند  وخی نبودند   وگرنه این جوجه اسالمی ها چندان پ      

  ."ل بیابان شود هرکه گریزد زخراجات شاه بار کش غو"

تجمع ثروت و دارایی کشور در دست حکومت از یک طرف و گروه هاي مختلـف                  

مافیایی سیاسی از طرف دیگر باعث شده است کـه رابطـه وکیـل و موکـل یعنـی سیـستم                     

بین این گروه ها و ملت ایران و  کالینتلیزم رابطه اي بسیار خطرناك و مخرب از یک طرف           

نابسامانی ها، قتل و غارت دولتی، وضـعیت        . هان بوجود آورد   طرف دیگر بین ایران و ج      از

چنان بر ایـران    نج خارجی    اخالقی و رابطه متش    تصادي و بسیار بد اقتصادي، فساد شدید اق     

 هزار ساله تاریخ ایـران وضـعیت ایـن چنـین     7کیانی مستولی شده است که شاید در طول   

  .نبوده است

  اي کشورم اي ایران

  دمانت خدایی بودندتو در حریم کورش، مر

  آتشت را به دلهاي سرد

  و موسیقیت را به دیار غریبان می بردند

  شادیت را با دشمنان تقسیم 

  و شجاعتت را براي جهان می خواستند

  اما در حریم یورش

  یورش ناجوانمردانه مالیان مریض 

  مردمانت مافیایی شدند

  غمهاي زمین و زمان را درجهان

  پاشیدنددر هرمکان 

  ند موهاي بلند تهمینه راتراشید

  خونهاي جوانان غیور ایران را

  چو زالو مکیدندو ترکیدند
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  اي کشورم اي ایران

  تو در حریم یورش هستی و کورش دربند

رند و می برندخون آشامان اعراب سرها را می ب  

  خون را در محراب به اهللا خون خوار خود 

  به رسم عبادت پیش کش می کنند

  بمان و بگذاراي کشورم ایران تو 

ومه هاي فساد رارثخشم کورش این ج  

  بیافکننددره تاریک تاریخ تا بیخ به 

  

   مالکیت و کشور داري در حکومت اسالمی ایران-6-7

میشه سعی کرده اند که اسـالم       مالیان و به اصطالح اقتصاد دانان اسالمی همانند باقرصدر ه         

ع کنند که با تمام سیستمهاي شناخته شـده         فه جدابافته معرفی کنند و اقتصادي را ابدا        تُح را

  بـاقر  محمـد به همین دلیـل   . فرق داشته باشد  ) سرمایه داري و یا کمونیستی    (اقتصادي دنیا   

صدر می گوید اقتصاد اسالمی نه سرمایه داري است، نه کمونیستی است و نه مخلـوطی از                 

 مالکیـت   -1.تسـ صدر، مالکیت در اسالم را به سـه طبقـه تقـسیم کـرده ا              . این دو است  

 معلوم نیست که کجاي این ادعا جدید و         . مالکیت دولت  -3 مالکیت عمومی    -2خصوصی  

در آمریکا نیزکه اقتصاد سرمایه داري دارد همین سه نوع مالکیت      . یا مخصوص اسالم است   

دولتی است، پارکهاي عمومی حالـت مالکیـت    ... مثالً اداره پست و مهاجرت و     . وجود دارد 

  .مالکیت هاي خصوصی که بخش عمده اقتصاد آمریکا را شامل می شودعمومی دارد و 

حال بسیار جالب است که بگوییم در حکومت فعلی ایران نوع مالکیت و مفهوم آن                 

مالکیـت در نظـام     . مالکیت هـیچ قـانون مـدون و واقعـی نـدارد           . شیرو گاو و پلنگ است    

 مصادره امـوال، تمـام      رفتارها و مواردي چون   . جمهوري اسالمی یک دل خوشکنک است     

هاي اوقافی، ممنوعیت هاو قوانین اداراتی چون شهرداریها، باعـث محـدود کـردن و               ملک
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 نداشـتن برنامـه     به دلیـل   در شهرها، شهرداریها،     .مخدوش کردن مالکیت در ایران می شود      

هاي بلند مدت و استراتژیک، مالکان امالك و زمینهاي بسیاري نمی توانند هیچ گونه تغییر               

و یا تحولی در زمین و یا ملک خود بدهند در صورتی که این امر برخالف اصـل مالکیـت              

  . است

نفـت و   (کلیه رودخانه ها، منابع طبیعی، زمین هاي موات، معدن ها، منـابع انـرژي                 

  .اموال بدون مالک متعلق به دولت و یا رهبر است، امالك اوقافی، )گاز

  

می ایـران، سـرمایه داري دولتـی        در جمهـوري اسـال    : خصوصی سازي -6-7-1

 دارد، در حالیکـه سـرمایه داري خـصوصی بـرخالف            ي رو به رشـد    فزایش یافته و روند   ا

مهمتـر  . تبلیغاتی که براي خصوصی سازي راه انداخته اند بسیار کند و ناقص پیش می رود              

 بـه ند خصوصی کننـد بیـشتر       ه که به اصطالح می خوا      را اینکه آن قسمتی از اقتصاد دولتی     

 شبه دولتی خصوصی می شود یعنی خصوصی سازي واقعی نیست بلکه شبه دولتی              صورت

به تفسیري دیگر اینکه یک سیستم اقتصادي سـود زا از حالـت             . کردن اقتصاد دولتی است   

دولتی صددرصد در می آید و به افرادي خودي که در همان سیستم دولتـی و سـردمداران                  

. يرا شبه دولتی سازي گویند نه خـصوصی سـاز         حکومتی هستند واگذار می شود که این        

  : که می فرمایدبقول گفته شاعر بزرگمان سعدي

  گرگیچنگودهانازرهانید               بزرگیراگوسفنديشنیدم

  بنالیدويازگوسفندروان             بمالیدحلقشبرکاردشبانگه

  بوديتوگرگماقبت،عدیدمچو             ربوديدرگرگمچنگالازکه

مشکل اساسی اقتصاد ایران از اینجا شروع می شود که سرمایه اصلی ایران که نفت               

تیار دولت است و صاحب آن دولت مـی          یکطرفه در اخ   به طور و گاز و منابع طبیعی است       

بنـابراین دولـت بـه هـیچ        . از طرفی بیشتر اقتصاد و صنایع ما در رابطه با نفت است           . باشد

اگر هم تحت فـشار قـرار گیـرد و اقتـصاد      این موضع کوتاه بیاید و     ر نیست از  عنوان حاض 
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هـوري اسـالمی    خصوصی سازي ایران را ضروري بداند در این صـورت جم     ،مدرن جهانی 

لتـی اسـت    وساخته خودش را که همان خصوصی سـازي شـبه د          ایران  خصوصی سازیی     

حمید احمدي . انجام می دهد  
6

 که در اقتـصاد سیاسـی ایـران    :در مقاله خود اظهار می دارد     

این خصلت پایدار تـاریخی، گـرایش       . معاصر یک ویژگی غالب تداوم تاریخی داشته است       

  ...نخبگان مسلط به توسعه هسته سرمایه داري دولتی و اقمار شبه دولتی آن بوده است

گرچه در فقه اسالمی و برخی از دانشمندان اسالمی همانند بـاقر صـدر در کتـاب                 

مااقتصاد  
7

 مالکیت خصوصی را قبول دارند ولی ایـن حالـت تئوریـک اسـت و در عمـل                   

در اسـالم در    . اینگونه نیست و همانطوریکه حکومت اسالمی ایران این را ثابت کرده است           

ه بـوده و    ابـست ایران است ، اقتصاد بسیار به سیاست و       مل که نمونه اش جکومت اسالمی       ع

ود که در نهایت امنیت و بقاي نظـام اسـالمی را            نه اي هدایت می ش    کل اقتصاد کشور به گو    

نابع طبیعی و اقتصاد بایستی     به همین دلیل تا آنجایکه ممکن است سرمایه، م        . تضمین نماید 

 اقتصاد و سرمایه به مراکز اقتصادي شبه دولتـی  این صورتدر دست دولت باشد و در غیر        

  . گویندواگذار می شود که آن را خصوصی سازي جمهوري اسالمی ایران

  

یکی از بدترین خصوصیاتی که نظام :  اختالس، غارت و چپاول ایران-6-7-2

شاعه و آموزش حرفه اي و جمهوري اسالمی ایران و یا دولت دینی ایران دارد، گسترش، ا

سردمداران، خودي ها، و آنهایی که مدعی . ل و غارت مردم و کشور ایران استمنظم چپاو

 مختلفی بسیار ماهرانه و عوام فریبانه روش هايندگاري خود به اهللا هستند براي بقا، و ما

 . وي نشان می دهند بهترین نحراه هاي اختالس و چپاول ایران را به هم سنگران خود به

یکی که علنی و به :  می شودن در غارت مردم از دو روش حاصلمهارت این سردمدارا

 بوسیله مجلس زطریق قوانینی کهاینگونه چپاول هم ا. نظر آنها قانونی و شرعی است

 هم از طریق شرع، و هم از  انجام می گیرد،تصویب و به تایید شوراي نگهبان می رسد،

ی اعطاء اداراتی که به آنها قدرت شبه قضایبه خصوصطریق ادارات دولتی و غیر دولتی ، 
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شده است مانند شهرداریها، هم از طریق به اصطالح خصوصی سازي، هم از طریق 

 ود ابر قدرت اقتصادي در ایران هستند سپاه پاسداران که خبه خصوصیروهاي انتظامی ن

روش دوم که غیر علنی است و سردمداران اصلی هر کدام گروهی درست . اعمال می شود

کرده اند و نماینده اي سرسپرده نیز انتخاب نموده اند و از طریق آن نمایندگان اختالس 

این نمایندگان که بیشتر جوان نیز هستند بعنوان سرمایه . هندهاي بسیار کالن انجام می د

ده اي که به داران و یا تاجران شناخته شده و از طریق قدرت و آزادي عمل بسیار گستر

و بسیار کالن و جالبی گها، شرکتها، و تجارت خارجی به نح بوسیله بانآنها داده شده است،

  .ده و در بانگهاي خارج واریز می نماینداختالس می کنند و ثروت ملت ایران را چاپی

  در حکومت دینی ایراندر چند سال اخیر، مکرراٌ اختالسهاي چند میلیارد دالري  

 به  آنطوریکه باید این اختالس گرانرغم جنجالهاي رسانه ايبوقوع پیوسته است و عال

ت رانی است که حتی ریاسمتاسفانه وضعیت چنان خراب و بح. دمجازات نرسیده ان

جمهوري ها، وکالي مجلس و بزرگان قوم که خود نیز در چپاول ایران به رقابت پرداخته 

اختالسهاي کالن  و یا سر بسته در مورد این  وضوحبه طوراند در سخنرانی هایشان 

 از همه اینکه متاسفانه بدتر. قبا را از میدان خارج کنندی دارند رصحبت می کنند و سع

دیگر ان عادت کرده اند و شاید ارتهاي ایرغه این اختالسها و ملت بی رمق ایران نیز ب

  .علیه این غارتگران حکومتی نداشته باشند را بر حوصله و یا حس مخالفت و جدال

تُهی از ی د دینار دین یک عامل مهم معنوي است و افهمیشه تصور بر این بوده است که

ولی متأسفانه در نظام . ستندخود خواهی و فارغ از هر گونه مادیات و دنیا پرستی ه

در دوران قبل از انقالب که تاحدي دین . اسالمی این روند کامالً بر عکس استجمهوري 

از دولت جدا بود مردم شرایط معنوي بهتري داشتند، مادیات و زرق و برق دنیا کمتر در 

الب اسالمی، بعد از انق. نظر مردم رواج داشت و بیشتر مردم به آنچه که داشتند قانع بودند

دم و رفتارهاي جامعه می بایستی بیشتر بر پایه موارد معنوي و کامالً رکه شرایط معنوي م

 دیدیم که کامالً برعکس شده و زندگی اشرافی، خواسته اشد،مادي بدور از آز و طمع 
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جاي تواضع را خود. هاي مادي و زرق و برق دنیوي شدت و حدت بیشتري گرفت

و جاي جوانمردي را نامردي، دزدي، بی غیرتی، غارت و چپاول خواهی و مال اندوزي 

. رحیم اسالم در واقع همان شیطان رجیم بوده استلانگار اینکه اهللا و رحمن ا. گرفت

تمایل شدید مردم به مال اندوزي و مادیات دنیوي دلیل عمده اي براي گسترش فساد چه 

به این بود که از اوایل انقالب و . اخالقی اجتماعی و چه اقتصادي و سیاسی در ایران شد

 کمبود بودجه، دولت به علت بعد از جنگ و دوران ریاست جمهوري رفسنجانی، خصوص

ات اقتصادي رفسنجانی، ریاست تفکّربه خصوص طریق مجلس و دیگر اقتصاددانان وزا

به   . دولت بودجه تأمین شوده براي خزانهکجمهوري وقت، شدیداً بدنبال راه هایی بودند 

 بعد از شروع جنگ و همچنین بلند پروازیهاي جمهوري اسالمی براي سروري خصوص

به جهان اسالم و در نتیجه کمک مالی بی دریغ و بال عوض به تروریستها و گروه هاي 

دیگر کشورهاي ...مختلف اسالمی در خاورمیانه مانند لبنان، حزب اهللا، سوریه، فلسطین و 

اي موردي و کالن و غیر قانونی از طرف دولت به مردم اسالمی باعث شد که درآمده

 یکی از بهترین و راحترین نوع اختالس کالن در فعالیت هاي عمرانی کشور .تحمیل شود

مثالً ساخت جاده ها و سدها همیشه با اختالسهاي کالن روبرو بوده . صورت می گیرد

سپاه پاسداران می است زیرا شرکت هاي وابسته به حکومت مانند شرکتهاي بیشمار 

ند قیمت چند برابري براي هر متر مربع جاده از دولت دریافت نماید بدون اینکه مورد نتوا

 قیمت ساخت سدها نیز.  چون همه عوامل دست در یک کاسه دارنددنتعقیب قرار گیر

توسط اینگونه شرکت هاي وابسته چند برابر اعالم می شود و تمام این ذزدي ها توسط 

کیلومتر جاده به عرض 500در ساخت مثالً .  بهم انجام می گیردوابستهدولتی گروه هاي 

 متر اگر هزینه هر متر مربع جاده دو برابر پاي دولت محاسبه شده باشد مالحظه کنید 10

 آسمان هفتم می زند و در برخی مواقع که نظارت برخی افراد غیر که اختالس سر به

    .را بودجه هاي مفقود شده در دولت می نامندخودي وجود دارد اینگونه اختالسها 
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ایجاد شرکتهاي بزرگ یک قطبی، گرفتن کلیه صادرات و واردات ایران بوسیله 

عوامل حکومتی، ورود سپاه پاسداران در اقتصاد، دادن قدرت شبه قضایی به برخی از 

پولهاي ن سازمانها مانند شهرداریها، گسترش نفوذ و قدرت سازمان اوقاف ایران و گرفت

مختلفی از قبیل پذیره و حق انتقال، فروش تک قطبی وسایل مدرن مورد نیاز مانند 

مربوط به موبیل، ماشین، باال بردن شدید هزینه مخابرات و موبیل، تحمیل پولهاي هنگفت 

 روش هايعوارضهاي مختلف و بوجود آمدن مراکز بیشماري از سازمانهاي غیر انتفاعی، 

 بیمه تأمین به خصوصالنه، غیر قانونی و بی رحمانه ادارات بیمه و ابتکارات نا عاد

اجتماعی و ایجاد گروه هاي سیاسی مختلف در رابطه با اقتصاد کشور همه وهمه باعث 

یکی بوجود آمدن : بسیار نامطلوب در ایران حاصل شودشدند که دو وضعیت و شرایط 

وه خواري گسترده موجود در شرایط براي اختالسهاي کالن در سطح کشور و دیگري رش

ادرست و  و رشوه خواري در ایران، عملکرد ندلیل اختالسهاي کالندر واقع، تنها . ایران

وقتی دولت خود، بعنوان الگو مردم را . یران بودانمردانه دولت یا حکومت اسالمی اناجو

، دزدي و  متقابل به اختالسبه طورچپاول می کند، مردم هم از بزرگتر یاد گرفته و خود 

واسته هاي کالن در مقابل چپاول و خ یعنی اینکه واکنش مردم .چپاول دست می زنند

ت آن را دارند به گونه اي یا اینکه مردم و آنهایی که موقعی: مادي دولت دو چیز است

نند و یا اینکه رشوه بگیرند و یا رشوه بدهند تا از دست این هزینه هاي نا دزدي ک

ن حکومتی نیز بیکار ننشسته و از در این میان سردمدارا. صی یابندجوانمردانه دولتی خال

 خصوصی با رابطه و نفوذ دست به اختالسهاي به طورب گل آلود ماهی می گیرند و آ

 بین مردم و دولت  افزایشی دو طرفهدر نتیجه یک خود القایی. کالن کشوري می زنند

ملت را به فساد بیشتر آلوده می کند سیاستهاي ناجور دولت، . آیددینی ایران بوجود می 

یکر آز، طمع و تمایل از طرف د. لت را بزه کارتر می کندو فساد بیشتر درون مردم دو

 براي به شعله کشیدن هرچه بیشتر این  ايي تجمالت زندگی نیز عامل بسیار قوشدید به

امعه نیز جهمه پریشانی دولتی، ناهنجاریهاي دیگر در پی این .فساد در جامعه می شود
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ایعات شدید اخالقی خود معلول همین روابط ناسالم بین دولت مانند اعتیاد، فحشاء و ض

بنابراین نتیجه این می شود که دولت و دین در ایران تنها عامل فساد . و ملت می باشد

  .اخالقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در کشور است

ست ا در حکومت دینی ایران به چند دلیلعلت فساد  
8

فاکتورفرهنگی، فاکتور : 

 .رت تک قطبی، قدرت فقهی و یا تعزیريدروانشناختی، فاکتورهاي رابطه سیستمی، ق

 اسالم، برگماشتن افرادي بی به خصوصمهمترین عامل فساد در حکومت هاي دینی 

 در نتجه فساد باعث .هاي کشوري استسواد، اوباش و بی مایه بر صدر قدرت و کُرسی

  :می گرددضایعات زیر 

  کاهش راندمان مخارج عمومی- 1

کاهش در آمد خزانه اي کشور- 2

ري بودجهسافزایش گ- 3

تخریب سرمایه گذاري مستقیم خارجی- 4

کاهش تاثیر کمک هاي دولتی- 5

از هم پاشیدگی وجاهت سیاسی- 6

تخریب توسعه دموکراسی- 7

  : و آنهارا کنترل کردبراي مبارزه با فساد بایستی برروي عوامل زیر تکیه کرد

  زمانهاي خدماتی شهريسا- 1

سیستم هاي قضایی- 2

  )دارائیها(مرکات و مالیات گیري ادارات گ- 3

  غیر مستقیم فساد از هر گونه را در جامعه تحکـیم           به طور طبیعت اسالم و آموزش آن      

، سوره هایی از قرآن همانند سوره نـساء         ) مصلحت آمیز  دروغ(عباراتی چون تقیه    . می کند 

نبه مادي دارند مانند وعده هایی که براي بهشت، حوریان فـراخ            ، سوره هایی که ج    24آیه  

باعث شروع و گـسترش فـساد در جامعـه مـی            ... چشم داده شده است، مصادره اموال، و        
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، ابعـاد فـساد اخالقـی و اقتـصادي           سال حکومت اسالمی در ایران     34در این مدت  . شود

رنـد و صـدها مـورد فـساد در          آنقدر زیاد است که همه جهان در این مورد اطالع کافی دا           

بنا بـه گفتـه سـازمان       . ران را در شبکه اینترنت می توان مشاهده نمود        حکومت آخوندي ای  

ترانس پایرنسی اینتر ناسیونال
9(Transparency International)   که یـک سـازمان 

 از نظر فساد درجه بندي نموده است و ایران          2013 کشور را براي سال      177جهانی است،   

یعنی ایـران از  ( را دریافت کرده است 25 امتیاز 100 ام قرار گرفته است و از        144ه  در رد 

  .)استبدتر درجهان  کشور 143نظر فساد از 

   اسالم  نابدر دین مبین

  شتر را با بارش می برند

  به ابلهان دینیختن يخر را به جاي آهو

  می فروشندو می دوشند

  آنچه را که دوشیدنی است

  توجیه چپاولطریقت را براي 

  شریعت را براي اختالسهاي کالن

  تفسیر می کنند

  اموال غارتی را به اهل بیت به امانت می سپارند

  درجعبه  کعبه، دزدي خود را

  زیر حریر سیاه خانه خدا

  ند پنهان می کن

  ریش خود را پیش آ پیش به گرو می گذارند

   خود را نشان دهنديتا حقانیت حقه ها

  ا در پستو فروبردهرسوره توبه 34آیه 

  راسوره انفال 41و درکاسه کدایی خود آیه 
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  دزمزمه می کنن

  چپاول، غارت و اختالس

  وس عباس دداییه گ کاسبا

  فردوسی خواهد بود براي مالیان

  

  هارگبرخورد منافع گُ-6-8

این افراد دین ساالر و به اصطالح روحانیون و مدعیان مذهب که همیشه خـود را پـاك و                   

و دور از مادیات و زرق و برق دنیا می دانند مشاهده می شود که وقتی پاي منافع می        منزه  

آید و یا منافع خود را در خطر می بینند و حتی وقتی مـی بیننـد کـه گروهـی بـا مـذهب                         

ف امکان شراکت در منافع داشته باشند آنگاه بـه          لمختلف یا همان مذهب ولی با پرچم مخت       

دام دیگري را به بی دینی و شرك محکوم می کنند و هرکـدام              شدت با هم در افتاده و هرک      

 چنان در آنها قوي اسـت کـه    ولعحرص،.  بی اعتبار و بی آبرو سازدمی خواهد دیگري را  

به هیچ عنوان حاضر نیستند که از این خان خداداد باد آورده با هـم بخورنـد و حـد اقـل                      

گانند که بر سـر  اینها همان گر. رندرا که می زنند نگهدا    حرمت و ظاهر حرفهاي فریب آمیز     

نگند با این تفاوت که گرگان وقتی سیر می شوند الشه نیم خـورده را               الشه اي باهم می ج    

رها کرده و می گذارند دیگر حیوانات از آن تناول کند ولـی ایـن روحـانیون، مـذهبیون و                   

ـ                  ن دیگـران  مدعیان دین بعد از سیر شدن حریص تر می گردند و نمی خواهند که سر بـه ت

 را لـق و خـوي  خُتمام ادیان و پیشوایان دینی همین حالت و     .این است مدعیان دین   . باشد

ایان دین   در پیشو  حال این حالت را   بهر  .  دین و یا مذهب باشد     دارند فرق نمی کند که کدام     

  . اسالم بیشتر میتوان دید

  حدیث، روایت و تفسیرقرآن، -6-9

ی، اقتصادي، سیاسی و  ، تمام موضوعات اجتماع   عه ایرانی  شی به خصوص کالً، در دین اسالم     

: ، شخصی، و قابل خطا استواراسـت کـه عبارتنـد از           ی، فرضی  عامل واه  حکومتی بر چهار  
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 عوامـل بـا تقریـب، خطـا و نظـرات      که هر چهارتاي ایـن تفـسیر   و   حدیث، روایت ،  قرآن

 یهیچ منبع موثق حقیق نداشته و با ه و هیچ پایه صحیح و منطقی و عقالنی    شخصی توام بود  

  .در رابطه نیست

. همانطوریکه توضیح دادیم، قرآن بیشتر جنبـه تنبیهـی و تـرس دارد تـا آموزشـی                  

قسمت هاي علمی ، تاریخی، اقتصادي واجتماعی قرآن بسیار ضـعیف و در بیـشتر مـوارد                 

 دیگر  سمانیفسانه هایی هستند که از کتابهاي آ       بیشتر ا   قرآن موارد تاریخی . غیر معتبر است  

به عاریه گرفته شده اند  
10

فقط براي دوران جاهلیـت اعـراب بـدرد مـی     اقتصادي  و موارد 

خورد و هیچ کاربردي دراین جهان مدرن پیشرفته که بر اساس دو سیستم اقتـصادي قـوي             

موارد اجتماعی بسط داده شده در قرآن بیـشتر بـر           . سرمایه داري و کمونیستی است، ندارد     

اي غیر عملی استوار می باشد و روابط اقتصادي که بایستی سیـستم  اساس فرضیه و تئوریه 

بنـابراین چـون   . یک جامعه را بدرستی به پبش ببرد به دقت و صحت تعریف نـشده اسـت       

تحلیـل نـشده اسـت بنـابراین مـوارد      تولید و درآمد و پراکندگی ثروت در قرآن بدرسـتی       

در . و درست پیش بینی شـده باشـد       لیل نمی تواند سالم     فرهنگی نیز به همین د    اجتماعی و   

 را از برخی کارها بازداشـته و بـه برخـی            انسان ها بیشتر مواقع در قرآن با شدت و حدت         

 در برخی از اسناد آمده اسـت کـه   کارها وادار می کند بدون اینکه راه کار را نیز نشان دهد      

 اضافه شده است   جمله بسم اهللا الرحمن الرحیم در ابتداي هر سوره از آغاز نبوده و بعداً             
11

. 

اگر به عقل مان هم رجوع کنیم درخواهیم یافت که بیشتر، جمله بسم اهللا الـرحمن الـرحیم                  

 به صورت صحبت شده و  ضب است زیرا در قرآن بیشتر از روي غ        بعداً به قرآن اضافه شده    

.  جهنم بـشارت داده اسـت      لیم و ن داده و مردم را به عذاب ا       رخود را نشا  اهخداي جبار و ق   

حال چگونه در یک چنین کتـابی ممکـن         . یر مسلمانان را کافر و مستحق عذاب می داند        غ

جملـه هـا در     در قـرآن    .است که اول هر سوره بنام خداوند بخشنده مهربان شـروع شـود            

برخی مواقع نا معلوم و تمام نشده هستند و نتیجه گیري بسیار سـخت و در بیـشتر مواقـع                    

 تفسیري  یا و است که می توان براحتی هر برداشت       اي   کلیات قرآن بگونه  . غیر ممکن است  
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هم می شود از قرآن بعنوان یک کتاب رحمـان و رحـیم             .  بدست آورد  که الزم باشد از آن    

یاد کرد و هم می توان از آن  بعنوان یک کتاب بسیار خشمگین، خشن غیر قابل انعطـاف،                   

از نظر علم   .  یاد نمود  ر جهنم سنگ دل و بشارت دهنده به انواع شکنجه ها در این دنیا و د             

انسان ساز باشد و یا عشق و محبـت را در           آموزش و تربیت مدرن، قرآن هرگز نمی تواند         

ي اسـت   قدرت منـد  قرآن در حقیقت  فقط و فقط عامل بسیار          . میان بشریت گسترش دهد   

 کنترل و مدیریت امت جاهل خود و ادامه حکومت دینی بر پایـه              براي مدعیان شیاد جهت   

ترین و شدیدترین سیستم دیکتاتوري مذهبیباال
12

.  

ابزار بسیار قوي دیگري که مدعیان به آن مجهزند حدیث است یعنی گفته هایی چه        

 این گفته ها و نقل قول هـایی کـه از            ،در بیشتر موارد  . مستقیم و چه غیر  مستقیم از پیامبر       

بوسیله افراد مختلـف بـه   خ  تاری هیچ پایه و اساسی ندارد و در طول        طرف پیغمبر  می شود    

 نوشته شده است و بعنوان یک مدرك مـستند و قـاطع             محمدداف مختلف از قول     منظور اه 

بنابراین حدیث که دومین اساسـنامه      . در تمام مواردي که نیاز است از آنها استفاده می شود          

و دستورکار سیستم حکومتی اسالمی است بر پایه فرض و یـا بزبـان دیگـر بـی اعتبـار و         

وشالی استپ
.

  

 روایـت   ،مستندات حکومتی و اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دیگـر ایـن مـدعیان              

قابل اطمینان در طـول تـاریخ اسـالم بیـان شـده      است روایتی که از قول امامان و یا افراد        

این روایت ها بیشتر نه کاربرد علمی دارند و نه بدرد مملکت داري در قرن بیـست و    . است

ت همانند حدیث غیر علمی، غیر کاربردي و خارج از زمان کاربردي            روای. دنیکم می خور  

ادیه نشین شتر سوار پا برهنـه   اعراب باین احادیث و روایات فقط در دوران      . آنها می باشد  

سوسمارخور مناسب بوده  است و نه براي حکومت داري کشوري که در زمـان کـامپیوتر،                 

  .مختلف قرار داردالکترونیک، انرژي هسته اي، و تکنولوژي هاي 

ابزار بسار قدرت مند دیگري را کـه مـدعیان دینـی بـراي کنتـرل کـشور و ادامـه                   

ي پیشرفت اهداف   اهرچیزي که بر  . دیکتاتوري و خفقان در اختیار دارند مقوله تفسیر است        
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شوم این مدعیان مورد نیاز است و در قرآن، حدیث و روایـت نیامـده اسـت ایـن شـیادان        

فسیر یکی از آیه هاي قرآن و یا نوشته هـاي احادیـث و روایـت آن را                  براحتی از طریق ت   

کالً حکومت مذهبی جمهوري اسالمی یـک حکومـت    . بدست می آورند و به همین راحتی      

در آن تخصص دارند و هر موضوع غیر ممکنی         تفسیري است که مجتهدین و علماي اعالم        

عد حکومـت دینـی جمهمـوري        ب در حقیقت این خطرناکترین   . را با تفسیر ممکن می سازند     

  .اسالمی است که وجوددارد

   بدست استخاره می کند، پاره می کندتسبیح

  حجاب عقل ابلهان خدازده را

   با زبان چاره می کندتفسیر به دهان

  چاره ناتوانی عقل خویش را

  این مالیان خدا در هرکجا

  به حدیث لیس می زنند 

  نا بینش نزدیک به بینی خود را 

   در خانه ساده لوحانتا کنار

  گسترش دهند

  تعبیرو تفسیرو حدیث را

  بر شانه هاي ابلیس گره زده 

  جامعه را در جادوي خود به خواب می برند

  براي هر شکایت روایتی را حکایت می کنند

  و در می آیدقسرو بدینگونه مقصر 

  مجرم الجرم قاضی القضات می شود

  دین در دینالگفته هاي مالنصر

  ابد یقل می یص
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  اعرابی به تارهاي شیطانک چنگ می زنندو دغل بازان 

  تا خود را بر سر دروازهاي بهشت آویزان نگهدارند

  

  شیادان مسئله ساز-6-10

 گاه که اینها مدعیان خدا، هرگاه که بخواهند و به نفعشان باشد خدا را کوچک و هر  

رگ کردن خدا چرخ اقتصادي     وچک و بز  خدا را بزرگ می کنند تا با این عمل ک         اراده کنند   

ـ                 و ردم،  سیاسی خود را بچرخانند و قدرت، دیکتاتوري و سیطره خود را هرچه  بیشتر بر م

افسوس که بیسوادي و بینش واپـس گـراي مـردم، فرهنـگ             . کشور و جهان تحمیل نمایند    

هـد کـه      مـی د    رژیـم هـا   مذهبی و خرافاتی جامعه اسالمی این گونه موقعیت را بـه ایـن              

گاه خدارا خالق کل جهان و کاینـات مـی          . د چنین می باشد    صدها سال است رون    متاسفانه

نسبت به او با ریا به اطاعـت و عبـادت وا میدارنـد و               در مرحله اول    دانند و کلیه مردم را      

گاه خدا . چنانچه خواسته آنها چندان عملی  نشود از زور، ارعاب و تهدید استفاده می کنند        

ستان و در یک مساحت چنـد متـر   یکه خانه او را در عرب   ه طور برا آنقدر کوچک می کنند      

همانطوریکه می دانید صدها سال است که منابع مادي فراوانی از           .  محدود می نمایند   مربعی

این نظر به عربها می رسد عربهایی که کشور مارا اشغال کردند و به مال، اموال و ناموس ما              

ج  بردند و از همه بدتر مـذهبی را بـه   نها را به تاراا کشتند و اموال آدست آزیدند ایرانیها ر  

کی این فالکت و     و معلوم نیست تا      ب کردند که سالها است ما را به استثمار در آورده          ما قال 

 را سـید نامیدنـد و بـر مـا           بدتراز همه اینکه حرامزادگان عـرب     . بدبختی ادامه داشته باشد   

 به امازادگانی تبـدیل شـدند   ، حرامزادگان سیدایرانیها آقایی یافتند و حتی بعد از مردن این   

که سالها است قدیسان و سرمایه داران ما را تشکل می دهند و هنوز که هنوز است جان و                   

اموال و احترام خود را بر پاي این امازادگان پوج و تهی می ریزیم و از آنها که خود سالها                    

چقدر خنده آور و مضحک     .  می نماییم  عتاست به خاك تبدیل شده اند طلب کمک و شفا         

رم  هایی که ایرانیان در موقع ماه محـ        تمام این گریه  . به  نظر می رسد و شاید هم گریه آور         

 و در موقع زوزه کشیدن مدعیان و بانیان خدا مـی کننـد در حقیقـت                 خوانیروضهو زمان   
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و چنـین رسـوایی و      را خورده    تاریخی   ال خودشان است که چنین فریب بزرگ      گریه به ح  

  .نده ادبختی را بر خود مستولی کردب

در طول تاریخ، همیشه کل تالش و نبرد انسان براي بدست آوردن سه چیـز بـوده                 

، ، خونریزیها، بـرادر کـشی هـا، شـکنجه هـا           جنگ ها تمام  . قدرت، ثروت و شهوت   . است

هر گروه و هرشخـصی     . براي همین سه  مورد بوده است       در طول تاریخ   دروغها و نامردیها  

تـاجران از طریـق     . رده  است که از طریقی به این موارد یـا مهمـات دسـت بیابنـد                سعی ک 

دروغ ت و حقـه بـازان،   تجارت، کشاورزان از راه کـشاورزي، صـنعتگران از طریـق صـنع       

ان تنبل و نامردان از طریق مذاهب ابداعی خود سعی نموده اند که به این               ، مفت خور  گویان

نعتگران و دیگر حرفه هاي غیـر دینـی همیـشه در            تاجران، کشاورزان و ص   . مهمات برسند 

زیرا مذهب و گـروه مـذهبیون بـسیار         . استعمار و استثمار دین گرایان و مذهبیان  بوده اند         

 بـرروي   کـشاورزان  ،خطرناك و قدرت مندهستند زیرا که تاجران براساس عرضه و تقاضا 

به د و نیازهاي جامعه را      زمین و صنعتگران بر روي تغییر مواد و تولید محصول کار می کنن            

 حقیقی و راستین بر طرف می نمایند و در واقع به جامعه و پیـشرفت آن کمـک  مـی                      طور

ند کـه بـا دروغ،       حقه بازانی هـست    ،حال آنکه مدعیان خدا، سردمداران دین و مذهب       . کنند

 ایـن   را فریب مـی دهنـد و    امت ساده لوح خود    ،بل، شستشوي مغزي  خرافات، جادو و جن   

 نسیه و مجازي بـه امـت   به طوراقعی را به دوزخ تبدیل کرده و بهشت دروغینی را      جهان و 

 تا عقیده و دین دروغین خود را هر چه بیشتر و طوالنی تر بر جامعـه                 خود وعده می دهند   

دینی که کامالً نسبی است و واقعییت آن وابسته به شـرایط تولـد              . مسخ شده تحمیل نمایند   

 دارد انسان ها 
13

 اسـالمی اگـر در یـک        تعـصب  به اصطالح بلند پایه و شدیداً م       آن مجتهد . 

 می بینید   .خانواده مسیحی دنیا می آمد حتماً مسیحی بود و دین اسالم را شرك می دانست              

 بدست این مدعیان خدا و سردمداران مـذهب کـه           انسان ها که چگونه زندگی و سرنوشت      

در زمان باستان خـدا را      . ده می شود   و ایمان آنها نسبی است به تباهی و بدبختی کشی          تفکّر
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چماق و سنگ می کردند و در دوره آهن خدا را شمشیر و هم اکنون  خدا را به طناب دار،              

  .وارد می آورندگلوله، موشک و بمب اتم تبدیل کرده و بر سر مردم 

حتـی   بسیار متواضع و بی سروصدا است و         ،ا این قدرت مهیب، و عظیم خود      خدا ب 

  مـستقیم خـود را ظـاهر         به طـور   خود را نشان ندهد، حرف نزند و یا          کهترجیح می دهد    

ي کاسه از آش گرمترند کـه بـا نـام دیـن و بـراي                انسان ها ی ما می بینیم که این       لو. نکند

ـ  به طور ساخته خود را   خداي ،ي ساده دل  انسان ها و غارت   حکومت کردن    خ ره  مکـرر ب

ایـن  ، کشنده و یا حتی مضحک ،خطرناكري،   قواعد استثما  دیگران می کشند و با قوانین و      

انـسان  با بی رحمی به  ه نیازمند مناجات و عبادت است        ک  را خداي دورغین و بیچاره خود    

  . تحمیل می کنند ها

 شیعه بر اساس موهومات، خیالبافی، موارد غیر واقعـی،          به خصوص کل دین اسالم    

 را نه می شـود       خدا و حقانیتش   ي اسالمیون در مورد   ادعا. طبیعه و تئوریکی است   الماوراء  

مثالً مورد معاد و جهنم و بهـشت،        . لمس یا احساس کرد و نه می شود دید و یا ثابت نمود            

حدیث، روایت و داستانهاي بی سروته اي که از قول خـداي سـاختگی خـود و امامـان و                    

ین تمام مردم و جامعه را مسخ کرده و همـه را سـرکار گذاشـته و بـاا                 . مذهبیون می گویند  

 دیوانـه وار    یچ گونه واقعیت را نمی توان از آنهـا دریافـت          موارد موهومی و تئوریکی که ه     

نه کار می کنند، نه به خود زحمت می دهند که چیزي را   . خود را پایدار و مستمر می دارند      

ثابت کنند، نه هزینه اي را متقبل می شوند و نه مسئولیتی را عهده دار خواهنـد بـود زیـرا                     

 ه قابل لمس نباشد، مسئولیتی نیز براي ادعا کنندیی ریشه و هویتی ندارد و واقعی      اوقتی ادع 

 یعنی از زمـان دوره      ، در تمام این دوران سیاه حکومت آخوندي به ایران         .بوجود نمی آورد  

 جادوي احادیـث  ،صفویه تا به حال کشور عزیر ما ایران در دست این حقه بازان بی محتوا             

ین شیادان شده و با ظاهري مظلوم و حق به جانب بر جان، مال              ته ا وو روایت هاي بی سر    

اي تف بر این فرهنگ مجازي وارداتی که چنـدین     . و ناموس ملت ایران حکومت رانده اند      

قرن پیش با حمله نا جوانمردانه اعراب بر ما تحمیل شد و این شیادان با هیچ مـا را مـسخ           
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بـا  .  هیچ بر روح و هستی ما خـدایی کردنـد          کردند و با هیچ ما را جادوي سیاه کردند و با          

یک حدیث و بر اساس آن فردي را اعدام و با یک حدیث فردي را بر خالف خدا و بایک                 

م این کتابهـاي اسـالمی، رسـاله هـا،          تما. جمله خانواده اي را قربانی خداي خود می کنند        

 روي هـم  نه از کتاب دروغـین خـود، حـدیث هـا و روایـت هـا را          دا نا جوانمر  يتفسیرها

خـداي دروغـین خـود را در        . بگذارید می شود یک دروغ بزرگ یک حباب بزرگ خالی         

طول تاریخ ساخته اند و سپس از قول این خداي دروغین خود کتاب نوشته انـد و جالـب                   

 مـسخ کـرده و بـا         بنا به مصلحت   است که حتی نوشته هاي خداي دروغین خود را باز هم          

هرجا که نوشته هاي کتاب بـه       .  خود به پایان می رسانند     تفسیر هاي گوناگون آن را به نفع      

 به نفعشان نیست کلمات واضح و روشن آن را به گونه دیگـري بـا تفـسیر                مقدساصطالح  

ـ اگر خدایشان در جایی از کتـاب        . دلخواهانه تغییر می دهند    شات گفتـه باشـد مـثالً        مقدس

. می گویند غیـر از خـود سـیب        وه را    ، با تفسیرهاي جنون آمیز خود همه گونه می         "سیب"

  . را زمانی می گویند که برایشان سودي داشته باشد"سیب"واقعیت یعنی 

 بهشتش سالها است که عبادت می کند         که خدا را براي    د طمع کاري  آن فرد بی سوا   

اسـت مـی    دهد و فقط مانند دیوانه هـا دوالور         به نفع بشریت انجام نمی     يو هیچ کار دیگر   

 تـداوم کـار او      م نمی داند چه می گویـد و       به زبان می آورد که خود ه      شود و مهمالتی نیز     

ي دیگـر و  انـسان هـا  براي سالها نه نفعی اقتصادي و اجتماعی براي او داشته و نفعی براي         

 این آنگاه. کلماتی عربی به زبان می آورده و دیگر هیچدیوانه وار   کشور خود داشته و فقط      

 ولـی ادیـسون بزرگـوار کـه سـالها در             بهشت می رود    پریشان حال ساده و یا شیاد به       فرد

 نـور و  بـه صـورت  آزمایشگاه زجر کشیده و زیبایی و دانش خداوندي را دریافته و آن را          

ـ    شته و تا انسان وجود دارد ازکـار ا         گذا انسان ها برق در اختیار کلیه      ی شـود،   و اسـتفاده م

قـط دوال و راسـت شـده و         کـه ف   آن بی سواد طمع کـاري     . نگاه این فرد به جهنم می رود      آ

ده و بلکه بعنوان یک فـرد       یرسنبه شخصی   هم  ش  تی گفته که خود هم نمی داند و نفع        مهمال

آنگاه این فرد بـه بهـشت مـی    جامعه مدت عظیمی از عمر خود را صرف هیچ و پوچ کرده    
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 براي این همه سال فریب و نیرنگ ایـن شـیاطین   انسان ها خنده آور است که چگونه      !رود

ید اي شیادان، اي حقـه      بروید گم شو  . اند بدخت و بیچاره     انسان ها ا که   واقع. ده اند را خور 

 که   بود شوید  د نا ی گم شو  بروید.  خیانت کنندگان حقیقی به خود و تمام بشریت        بازان و اي  

خـداي  شما خیانت کارانی هستید کـه نـه         . وه کشیده اید  جهان را براي سالیان متمادي به گُ      

براي سـالیان   . را می بخشد و نه حقیقت و بشریت شما را می بخشند           خودتان شما   پوشالی  

متمادي کل جهان را به جنگ، بدبختی، کوري، بی سوادي، خرافات و نکبتی کشیده ایـد و                 

را براي سر کیسه کردن     هنوز هم دست بردار نیستید و هنوز هم این آیه هاي شیطانی خود              

ادي شـما معلـوم    قسمتی از شـی اگر احیاناً.  بکار می برید و تخریب طبیعت انسان ها مردم،  

. وي قضیه را ماس مالی می کنید      نح و عذز بدتر از گناه می آورید و به           شود بالفاصله دلیل  

 ابهام و فرضـیه وار و  به صورتهیچ گاه دلیل مستند و علمی نمی آورید و همیشه در هوا،           

 مـی کنیـد و       بحث ه ریشه اي     نه اساس و ن    ایت نکبتتان که نه پایه اي دارد،      با حدیث و رو   

 آمده اسـت یـا فـالن حـدیث یـا         قرآندر  "ید  ی می مانید می گو    هر جا که مثل خر در گل      

 مگر کسی. . سالم حجت تمامال، و"روایت گفته است ویا از فالن امام نقل و قول شده است     

 مرتد   که این را بگوید    فردينه، نه، هر  .  گفته است  را این جرأت است که بگوید قرآن اشتباه       

اشد بر ضد خـدا اسـت و خـون او           است و هر کس که سخنی بر زبان براند که این چنین ب            

 ؟ مگر تو مسلمان نیستی     اگر فردي بر علیه آنها اعتراض کند به او می گویند           .نی است ریخت

می گوید چرا و بعـد      . ستم و لعنت بر اسالم    نمی کند که بگوید نه من مسلمان نی       ت  فرد جرأ 

ید پس قرآن را قبول داري چونکه مسلمانی، پس فالن مهمالت را نیـز              مدعی شیاد می گو   

، مغـزم تیـر مـی کـشد قلـبم           آخ، آخ، آخ که کمرم می شـکند         .  ه باشی بایستی قبول داشت  

درسینه می سوزد وقتی که این چنین شیادي و پدرسوختگی این مدعیان غارتگر، بیرحم و               

خلوقات، با هوشترین حیـوان روي زمـین       می گویند انسان اشرف م    . خیانت کار را می بینم    

 چطور این انسان نابعه سالیان سال است که با این مهمالت خنده آور               پس ، است یا کاینات 



177

بـه خـاطر آن بـه        بوده و حتی خود و خانواده خـود را           ایبندسر کرده و به این چرندیات پ      

  .نابودي کشیده است

  اي شیادان مسئله ساز

  ز بادخباثت خود را آغاز کردی

  در چرخه کوچک و بزرگ کردن خدا

  همه را در زمین یکجاغارت تو میکنی 

  داغت بدل و زخمهاي بی دریغت بر دل

  هاشا چه کنم که نستعینت در دل

   خفت و خواريعمامه به سر بار دگر

  خونابه جگر می دهد اینگونه سواري

   بپا در همه جا ذلت و زارينعلین

  موشک به هوا چنگ بپا مردن و بردن

  بردن و خوردندان به زمین کفر بدین زن

  بیچاره بلبل چه کند از غم ایام

   معبد بد نامسنبل چه کند، گل چه کند

  اختر چه کند خر چه کند خسته و بسته

  پیش خجستهگوهر چه کند دلبرو داور چه کند 

  باور چه کند، عقل و دو داورچه کند پیش نمازت

  ساقی و ساغرمنطق چه کند، دق بکند 

   تو باورکسی می کند قُلهايچه آخر 

   بستانیگویی که جفایت زخدایت

  نرمانیزنهار که خدایت زجفایت 
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   خشکتعصب-6-11

ی پـوچ همـه واقعیتهـا را بنـا     ان تراشیده اند و بر اساس آن واه       اینها یک خدایی را در اذه     

یـد و   نهاده اند و باعث شده اند که واقعیت ها نیز مسموم شوند و آنچه را کـه مـی تـوان د                     

 پوشـانیده و در نتیجـه       رهـات تُلمس کرد را توسط روکشی ساخته از خرافات، مهمالت و           

 وارونه و غیر حقیقی و بهمان صـورتی کـه سـود و منـافع       به صورت واقعیت ها را مسخ و      

ست ثروت،  آنچه که براي این مدعیان خدا مهم ا       . دنیوي آنها تامین شود بما نشان می دهند       

ست و اینها را به بهترین و راحترین طریق که همان ایجاد تقدسـیت،              دنیا اندوزي و قدرت ا    

هل و نادانی مـا هیـزم        ج حماقت ، . یت ها است انجام می دهند     رواج خرافات و مسخ واقع    

ي نـادان و    انـسان هـا   .  فراهم کننده اسباب شادي و مسرت آنها خواهـد بـود           آتش آنها و  

ون اینکه آگـاهی خـود را       ث می برند بد    آگاهی محدود خود را از پدر و مادر به ار          ،جاهل

دین را واقعی و وحی خـدا مـی       . ن چیزي که به ارث رسیده گسترش داده باشند        بیشتر از آ  

در . دانند و در نتیجه دین براي آنها یک تقدسیت الهی دارد که نیازي به نقد و بررسی ندارد                

ه شدت تا مرگ خود مـی       نتیجه اینگونه افراد هر انحرافی از دین خود را محکوم و با آن ب             

ت اسـت یـا     جنگند بدون اینکه لحظه اي درنگ کنند که آیا کارشان منطقی، حقیقی و درس             

اردي که انحـراف از     مل نمی کنند که از خود بپرسند که آیا همه مو          آنها لحظه اي را تأ    . خیر

  آیا خداي  مقتدر آنها نمی توانست تمام بدي هـا را             ساخته خدا نیست؟   دینشان است خود  

ریشه کن کند؟ اگر اهللا آنها درست است و اگر دین فقط دین اسالم است و تنها دینی اسـت                    

ري چون مسیحی، کلیمـی،     گیکه نزد خداوند کامل و مشروع است پس چگونه دین هاي د           

وجود دارند و از طرفداران بسیار زیادي بـر خـوردار هـستند؟ آیـا خـدا نمـی                   ..... بودا و 

 بـا   انـسان هـا   می که به نظر آنها قالبی هستند را از بین ببـرد؟           توانست این ادیان غیر اسال    

نچه را که بـه او منـسوب        خداي ساختگی خود و آ     خاصی به    تعصبان خود   بعیت از نیاک  ت

 خـود جـوش را پـردازش    تعصب هر فردي بنا به سلیقه و ابتکار خود این           . دارندمی کنند   

. دنن می گردا خود را استوارترتعصبجه د و درنتی می ده اي تازه کرده و به آن رنگ و بوي      
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و کوته فکر ممکن اسـت کـه فـردي توانمنـد و             ي جاهل، باطل  انسان ها در میان این همه     

خردمند یافت شود که با دانش و شعور خود بر کلیه این سفسطه ها و تحریـک هـا غلبـه                     

ـ        با انگشتان قوي و چشمهاي تیز بین      کرده و    ر پـیچ   چ د ی خود حقیقت را از میان کالفهاي پ

در طـول تـاریخ   . این گونه افراد بسیار کمند و ارزشـمند     . دخرافات و موهومات بیرون کش    

عیان خـدا   ن دژخیمان مـد   بیشتر اینگونه افراد خردمند و با ارزش در معرض خطر و تیغ ای            

ـ هم. نها ریخته شده اسـت    یرند و خون پاك و بی گناه آ       قرار گرفته اند و می  گ        چنـین   شهی

 نسبت به مذهب، دین و خرافات دارند بـاز          انسان ها  تلخی که     تمام تجربیات  با. بوده است 

 شـیطان و وسـایل او       .نها گذشته است  آر که نه انگار تجربه اي بر      هم فریب می خورند انگا    

انـسان  این همه نادانی، بی اعتنایی و فراموشـی از          . باور نکردنی است  . چه قدرت منداست  

از طرف دیگـر  پستی و دنیا پرستی از این مدعیان خدا  الت و   رذ ازیک طرف و این همه       ها

؟ معلوم است، آنهایی که آگاهانه چه کسانی سود می برند   از این چرخه     .باور نکردنی است  

و خیره سرانه سوار به اسب مراد شده اند و با قدرت خرافات دینـی، دروغ، و بـا تازیانـه                     

  . دنیاي شهوت آلود خود می رانندهاي حیله و نیرنگ اسب مراد را به سوي اهداف شوم و

  

  خداي بسته زبان-6-12

در حقیقـت   . دو آنگاه انسان خدا را آفرید و از آنجا خدا برگشت و جهان و انسان را آفری                

خـداي  .  که اساس این چرخه بر پوچی و بی عقلی استوار اسـت            یک دوره و چرخه باطل    

ـ ن به او می ده    ساخته شده توسط انسان همان خصوصیاتی را دارد که انسا          د و از او مـی      ن

 و نه اثري مـستقیم از  ز حرف می زند، نه خود را نمایان می کندد خدایی که نه هر گ نخواه

درتی نا محدود دارد و  خود بجاي می گذارد و فقط بهانه اي نا مریی و ناشناخته است که ق              

 جامعه لوح بر   ي شیاد و حامیان ابله ساده     انسان ها  فقط توسط مدعیان او یعنی       این قدرت   

 را بـه نـابودي و بـدبختی    انسان هـا و چه قدرتی که هزاران سال       . و جهان اعمال می شود    
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 یعنی بعـد از  انسان هاپیشرفته و عقالنی    چه در دوران جاهلیت و چه در دورانهاي         . هکشید

  .ز انقالب صنعتیقرون وسطی و بعد ا

 گروه تبدیل می شـود و        و مذهب به چند    رایی و واقعیت بینی در مقابل دین      خرد گ 

د قبل از اینکه خـرد گـراي کامـل    در برخی مواقع افراد طبقه هاي مختلف آن را می پیماین     

برخی جنبه هاي بسیار روشن و خرافی مذهب را رد می کنند و باآنها مخالفـت مـی                  . دشو

مثالً برخی خرافـات کالمـی و روایتـی را      . ورزند ولی درجات باالتر مذهب را قبول دارند       

قرآن را بـه شـدت  قبـول           بول ندارند  ولی به اهل بیت معتقد هستند و پیامبر و اسالم و             ق

برخی در طبقه باالتر قرار دارند و خرافات روایتی و اهل بیـت را قبـول ندارنـد  و                    . دارند

امامزاده بازي را نیز رد می کنند ولی به پیامبر، قرآن و اسالم معتقد هـستند و از آن دفـاع                     

، اهل بیت و امامان و برخی       امام زادگان طبقه باالتر خرد گرایی خرافات روایتی،       . می کنند 

کالس بـاالتر   . از قوانین اسالمی را قبول ندارند ولی به قرآن و پیامبر و اسالم معتقد هستند              

 باالترین طبقه .حتی قرآن، پیامبر و اسالم را نیز قبول ندارند ولی هنوز به خدا معتقد هستند       

 نیز ساخته دسـت     یج   را يدا که حتی خ   ر عالی و باالي خرد گرایی آن است       سیادر جه ب  و  

اشتباه نشود که هیچ کسی نمی تواند منکر این شود که  نظمیت و ساختار               .  شود بشر دانسته 

یوسته به انرژي و نیرویی نیاز دارد که در واقع وجوداین نیرو و انرژي غیر اجتنـاب              جهان پ 

ات انـرژي   هر سیستم پویایی همراه با تغییر     ده علمی است که   این یک مسئله سا   . پذیر است 

است که این انرژي یا گرفته می شود و یـا از دسـت داده مـی شـود و در نتیجـه فرمهـاي         

 که براي خردمنـدان و  اي جهانی روح و حیات خاصی می دهندمختلف انرژي به ساختاره  

ــا       ــان و نــ ــراي نادانــ ــت و بــ ــیف اســ ــل توصــ ــی قابــ ــشمندان براحتــ   دانــ

ماوراء الطبیعه و الهیت می دهند زیرا قبـول          بوده و به آن جنبه       مقدسآگاهان این تغییرات    

دکی در محیطـی قـرار      و که از ک   به خصوص  برایشان راحتر و آسان تر است        تفکّراین گونه   

سـاختگی  جهـنم   گرفته اند که این شیادان مدعی خدا مداوم مغز آنها را شستـشو داده و از               

 آیا این کل انرژي و      .یده و به بهشت پوشالی خود آنهارا امیدوار کرده اند         خود آنها را ترسان   
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قدرت طبیعی که جهان را می سازد و ساختارها را بنا می گذارد و بمرور زمـان تغیـر مـی     

دهد نمی توان خدا نامید؟ چرا می توان ولی مشکل اینجا است کـه بـا اینگونـه خـدا ایـن            

  بـا ایـن خـداي علمـی        ندارند زیرا دیگر نمی توانند    مدعیان شرور و شیاد دینی سازگاري       

آنها خداي  . گذارندزرگ ب دروغ بگویند و سر امت ناآگاه خود  کالهی ب         عقلی  براین اساس   

، قابل اندازه گیري و خداي کمی را نمی خواهند زیرا از طرف این خداي معلوم                قابل لمس 

 را بـه مـردم حتـی نـا          دروغین خـود  و مشخص نمی توانند تفاسیر، روایت و حدیث هاي          

حال آنکه خداي آنهـا یعنـی اهللا، نـه          . آگاهان قالب کنند زیرا دستشان براحتی رو می شود        

این . قابل لمس است و نه کمیت قابل اندازه گیري و نه قابل مشاهده چه علمی و چه عینی                 

 می باشد زیـرا مـی تواننـد براسـاس ایـن مجهـوالت               دروغ گو مشخصات خداي مدعیان    

و روایت خود را در افکار نادانان گسترش دهند بدون اینکه نیازي بـه توضـیح و       احادیث،  

از قول خدایشان براحتـی دروغ      . است واهییا اثباتی داشته باشند زیرا خدایشان از ریشه         

 حرف نمی زنـد، خـود را نـشان          می گویند زیرا می دانند که خداي ساختگی آنها هیچ گاه          

انسان  بنام اهللا    .ه نیست  و نه عینی و نه فکري قابل مشاهد        دهبونمی دهد، قابل اندازه گیري ن     

ي خردمند مخالف آنها را میکشند و بنام اهللا مردم را غارت مـی کننـد و بنـام آهللا انـواع          ها

بدتر از همه اینکه خرافات و موهومات را        . ي شریف روا می دارند    انسان ها تجاوزها را بر    

 ی را ج داده و فرهنگـی عقـب افتـاده و مفلـوک           اوره  ع بقاء و حفظ منافع خود در جام       براي

 فقط خدایشان چند کتابی را تالیف کرده است کتابهایی که محتواي آنـان              .بوجود می آورند  

ي  انسان هـا  است که حتی اگر در معرض تامل        اده لوحانه ، غیر علمی و بی منطق         چنان س 

 گاه داراي داستانهاي کودکانـه      تابهایی که ک. ساده نیز قرار گیرند آنها را به شک وا می دارد          

  گاه وعده هاي نا معلوم به امت وگاه خشم و غضب مولف آن یعنی اهللا را به قلم می کشد و       

 بـا عقایـد مختلـف       انسان هـا  کتابی که دشمنی و خصومت  را بین         . خود را تفسیر می کند    

ن برتـري  دالتی و تبعیض است گاه مردان را بر زنـا       کتابی که غایت بی ع    . گسترش می دهد  

 را اشرف مخلوقات می داند و تمام جهان و موجودات زنـده در آن را                انسان ها می دهد و    
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یگـر برتـري    و گاه اهللا در کتاب خود گروهی را بر گروه د          . بنده و برده این انسان  می داند       

.  و گشتن آنها را وظیفه شرعی می دانـد می دهد چون خون گروه هاي غیر خودي را مباح      

 و خونریزي ها در این دنیـاي خـاکی را همـین کتابهـا بـراي                 جنگ ها  بیشتر    که به راستی 

آورده اند نابشریت به ارمغ  
14

یه همین کتابها انجام نگرفتـه      توصچه کشتارهایی که بواسطه     . 

یی که در طول تاریخ با تبعیت از دستورات این کتابهـا انجـام نگرفتـه      جنگ ها و چه   است

خدایی کـه تمـام جهـان را        .  این مهمالت را قبول کند     کدام عقل هوشمندي می تواند    . است

آفریده است و تمام مخلوقات درون آن خلقـت اوسـت و بگفتـه ایـن مـدعیان مهربـان و                     

    تبعیض آور باشد؟ الم، شنده است آنقدر می تواند کشنده، ظبخ
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فصل هفتم

  پیچیدگی خلقت

  شمند نیستپیچیدگی خلقت دلیل بر خالق هو-7-1

بر ار قانع کننده و معت    بسیار مورد بحث و در واقع یکی از دلیل هاي بسی          یکی از مقوله هاي   

 ولی درواقـع ایـن    .  سیستم پیچیده خلقت است    ،براي وجود خالق و خدا از طرف مذهبیون       

شمند نیست بلکه به عکس نقـش فیزیکـی و علمـی    پیچیدگی دلیل بر وجود یک خالق هو 

-تکامل و یـا هـر چیـز دیگـر فیزیکـی       طبیعت را بیشتر نشان می دهد و این طبیعت و یا            

می بینـیم کـه تمـام       . شیمیایی است که باعث خلقت موجودات غیر زنده و زنده شده است           

 و هیچ گونه مـورد مـاوراء        هستی کامالً از قوانین فیزیکی و شیمیایی مواد پیروي می کنند          

ایـن مـوارد     بمرور با دست یابی بـه واقعیـت          انسان ها یکه  به طور . طبیعه اي وجود ندارد   ال

 رازهـاي  ، و مـستقل فیزیکـی و شـیمیایی        وابستهفیزیکی و شیمیایی و دریافتن متغییرهاي       

هر موجود زنده اي مانند یک سیستم عمـل مـی کنـد و    . حیات و خلقت را کشف می کنند      

یک ورودي دارد یک فرایند درونی و یک خروجی که همه اینها نیاز به انرژي براي تداوم                 

در موجودات زنده از طریق مـواد       . دون انرژ این اعمال غیر ممکن است      کار خود دارند و ب    

لی و معدنی این انرژي حاصل می شود و در ماشین آالت ساخت انسان از طریـق مـواد                   آ

ژي الزم بـراي حرکـات   انـر .  صورت می گیرد   سوختی مانند بنزین، نفت، گازوئیل و زغال      

لیـه سـاخت    واد رادیو اکتیو و یا انرژي ا      جهان و کاینات از امواج الکترو مغناطیس و یا مو         

طبیعـه  الهیچ معجزه اي و یا مسئله مـاوراء        . کاینات بنام بینگ بنگ بزرگ حاصل می شود       

 مـی   انسان وقتی راه می رود، نگاه می کند، حرف می زند و یا گریه             . اي صورت نمی گیرد   

ـ        هزا کند در هر مرحله از این اعمال       الت و چـشمها    ضران واکنش هاي شیمیایی در مغز، ع

 که ایـن آقایـان      يمسئله دیگر . صورت می گیرد تا این سیستمهاي سخت افزاري کار کنند         
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 طبیعت در امـر  عظمیتمذهبیون و مدعیان خدا از آن غافلند این است که اینها از قدرت و     

هدایت، مدیریت و تکامل سیستم هاي درون خود غافلند و نمی دانند که طبیعت در طـول                 

 و  ایـن تغییـر   برخـی از د ولی متاسفانه ي که نمی کن   ل تغییر و تحول، چه اعجاز     نها سا میلیو

 قابـل   انسان هـا   و حتی در تاریخ پیدایش       انسان ها  ما   تحوالت طبیعی در طول عمر کوتاه     

 این آقایان فکر می کنند که انسان و کلیه موجودات زنده و سیـستم               .لمس و فهم نمی باشد    

مثالً کاینـات در شـش  . ده استرست شجهانی و کاینات یک شبه د  
1

 روز درسـت شـده و   

سـاعته از گـل سرشـته      کند و یـک   داشته بازي   اینکه خداوند دوست    
2

 مجـسمه انـسان را      

 مـی  يآخر کدام مغز سالم و انـسان بـا خـرد   .درست میکند و روح خود را در آن می دمد       

دوران جاهلیـت   د  ي ساده لوح و بی سوا     انسان ها  مگر  البته . را قبول کند   رهاتتُتواند این   

و یـا   . ندن باور ک   ترشحات مغزي غیر عقالنی را      این  باشند که  جرحاعراب و زمانهاي عصر     

انـسان   می سـوزانند و      ناه کار را  ي گ انسان ها  وجود دارد که در آنجا       تیاینکه جهنم و بهش   

ان فراخ چشم عشق و حال می کنند       حوریي درست کار با     ها
3

جالب اینجاسـت کـه ایـن       . 

ا حتی کوچکترین دلیل علمی، فیزیکی، لمـسی و یـا عینـی را نمـی تواننـد در                مدعیان خد 

 یـا بایـستی      کـه  دید و ارعاب می گویند    فقط با ته  . اي ادعاهایشان بیاورند  اینگونه موارد بر  

  . نهکاران خواهید بود و در جهنم وعده داده شده به مجازات می رسیدباور کنید و یا جزء گ

 و خلقت نمی تواند دلیل محکمی براي هموجودات زنداز مسئله اصلی که پیچیدگی      

موجـودات  اثبات یک خالق هوشمند و توانا باشد دور نشویم و خالصه اینکه پیچیده گـی              

زنده و کاینات در واقع دلیلی بروجود یک خالق هوشمند، توانا نیست و اینکه ایـن خـالق                  

 را بسازد و یا اینکه نمـی        ه هستی را نابود و یا در یک لحظه هستی          در یک لحظ   دنمی توان 

 قوانین علمی خـود را      هیچ گاه  و   تواند فراتر از قوانین فیزیکی و شیمیایی خود گام بردارد         

توجه داشته باشید که ما وجـود یـک نیـرو و انـرژي در سـاخت جهـان و       . نقض نمی کند  

ام ال تم حهستیم که این وجود دارد زیرا به هر       موجودات زنده را رد نمی کنیم و قویاً معتقد          

 نیاز به انرژي و یک نیروي جلوبرنده دارد و واضح اسـت  این تغییر و تحوالت و خلقت ها   
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 و ایـن    پـی اسـت   ونترآ خود بخود درست  نشده و ایجاد نظم نیاز به کاهش              این عوامل  که

کاهش نیاز به مصرف انرژي دارد و اینکه نظم و کلیه حرکات فیزیکی و قانونمند جهـانی و   

 شیمیایی و رویدادهاي حیاتی مسلماًنیاز به انرژي دارد آنچه که ما در اینجا              کلیه واکنشهاي 

خلقت، درهوا درست نشده است بلکه از قوانین علمـی موجـود            یم این است که     ادعا می کن  

درنتیجه خالق هر که یا هر      . در مواد استفاده شده تا جهان بوجود آید و به نظم کشیده شود            

 چوب این قوانین فیزیکو شـیمیایی کـار خـود را انجـام داده           چه که باشد بایستی در چهار     

باشد و نه اینکه به گلی سرشته بگوید بشو و او در دم بشود
4

 !!  

 که ایـن آقایـان ادعـا مـی کننـد باشـد              یحال اگر خالق مقوله اي مانند خدای      :نکته مهم 

م ایـن پیچیـدگی     بنابراین نیازي ندارد که از قوانین فیزیکی خود طبیعت کند تا بتوانـد تمـا              

طبیعه الند بلکه می تواند از نیروي ماوراء      درست ک هاي کاینات و حیات موجودات زنده را        

دهد باتدر یک قوطی بدمد و به آن قوطی حی        خود استفاده نموده و حیات ایجاد کند مثال         

 رمه نداشـته باشـد و اینقـد       اضـ  به کلیه، جگر، قلب و یا سیستم ه         دیگر این قوطی نیازي    و

چرا خدا  . نج بیماري را نداشته باشد    ین اعضاء نداشته باشد و یا دردو ر       ر براي بهبود ا   دردس

 پیچیده تر شود ایـن       هر چه حیات   ؟ دارد یکی خود براي حیات   ت از قوانین فیز   یعاز به تب  نی

 زیرا محتاج به قـوانین و فراینـدهاي   نشان می دهد که خدا ناتوان تر است تا اینکه توانا تر 

ایـن قـوانین علمـی را در    و شیمیایی است براي ایجاد حیاط و نتوانسته است       پیچیده فیزیک 

شده تمام این مخلوقات توسط نیروهاي شناخته شده فیزیکی ساخته          . خلقت نادیده انگارد  

       . خدامدادي و یا ماوراء طبیعیانکه از نیرو هاي غیبی، و از آن پیروي می کنند و نه آ

حی آن همانند ساخت و طراحی دستگاه هایی است که انسان          واقعیت ساخت بدن ما و طرا     

مـا خـود   .  پیـشرفته تـر اسـت    اعضاي آن بـسیار زد با این تفاوت که بدن ما و کلیه می سا 

 د تصمیم بگیریم و بخودي خـود اراده کنتـرل کـردن           آگاهی داریم و می توانیم بخودي خو      

 و یـافتنی از طریـق تحقیـق و    همه این امتیازات موارد علمی و قابل توضـیح . داشته باشیم 

بلکـه  .  و یا اعجاز غیر قابـل دسـترس نیـست   ماوراء الطبیعهپژوهش می باشد و هیچ چیز   
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چون موجودات زنده از انسان، حیوانات و درختان گرفته تـا  همهمه این خلقت روي زمین    

 قابل توجیه هستند و کلیـه ابعـاد و خـصوصیات        عجایب غیر زنده همه بر اساس علم       تمام

یح و تـشریح نمـود و       ضایی تو نها را می توان توسط متغیرهاي فیزیکی و فرایندهاي شیمی         آ

اونـدي را   و هـیچ گونـه اعجـاز خد        هیچ گونه مورد غیر ممکن و ماوارء طبیه وجود ندارد         

د مرور تحلیل می رو   ام و ماشین هاي فیزیک ب     سبدن ما عینا مانند همه اج     . شامل نمی شود  

رگانهاي بدن مـا نیـز هماننـد قطعـات ماشـین      اُ. دو نا بود می شو  از کار می افتند      یو زمان 

همانطوریکـه قطعـات   . خراب می شوند و در نهایت باعث از بین رفتن سیـستم مـی شـود         

ماشین قابل تعمیر بوده برخی از اعضاي بدن ما نیز قابل تعمیر است فـرق ایـن اسـت کـه                     

 نیـز بمـرور     انسان ها ی دارند و    برخی از سلولهاي بدن ما و یا حیوانات قدرت خود ترمیم          

زمان و با پیشرفت علمی می توانند دستگاه هایی بسازند کـه قـدرت خـود تـرمیم داشـته                  

باشند همانطوریکه برخی از برنامه هاي کامپیوتري می توانند نقایص را تـشخیص و آن را                

رسید کـه  از نظر علم هنوز در مراحل اولیه هستند و زمانی خواهد         انسان ها . بر طرف کنند  

همه این مخلوقات که    .  هم سلول می سازند و هم در نتیجه مخلوقات چند سلولی           انسان ها 

وب می کنند را در نهایت می توان ساخت و           موهوم خیالی منس   آن را به اصطالح به خداي     

همه این مخلوقات زنده چیزي نیستند جز ماشین هایی که بدن و کالبد آنها از پلی مرهـاي                  

 منتها با قدرت ترمیم، خود آگاهی و و خـود           هاي کلسیمی درست شده اند    گوشتی و اسکلت  

ـ           به علت تولیدي که این سه عامل       د و ن ساختمان پیچیده اي که دارند قابل توجیـه مـی باش

ـ                    نهمه این موارد از قوانین فیزیکی و فرایندهاي شیمیایی طبیعت می کننـد و خـارج از ای

ه قرار داده اسـت از      ی که طبیعت مادر براي آنها بهین      ایقوانین فیزیکی و یا فرایند هاي شیمی      

  .  نابود می شوندبین می روندو

می بینید برخی مانند کرمها و یـا باکتریهـا و یـا             . به کلیه موجودات زنده نگاه کنید     

وجودات پست تقریبا نزدیک به ساخته هاي بشري هستند و فقـط تکـان مـی خورنـد و                   م

ی کـه   ولید مثل می کنند و بـا وسـایل دفـاع          می خورند، ت   طبیعی خود را دارند یعنی       غرایز
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ـ  طبیعت در آنها قرار داده است از خود در مقابل نامالیمات طبیعی ح   بـا  . دفاظت مـی نماین

ات فیزیکی بدنشان متالشی می شود و عینا مانند یک ساعت کـه بـرروي               کوچکترین ضرب 

یم حیـاتی از آنهـا دیـده        آن سنگی می خورد له و پاشیده می شوند و دیگر هیچ گونه عال             

باز تکرار می کنیم که کلیه مخلوقات روي زمین چیزي جـز ماشـینهاي سـاخته                . نمی شود 

 که همگی از قوانین فیزیکی و فرایند هاي شیمیایی طبیعـت مـی کننـد و در            ندطبیعت نیست 

دا اگر خ . یی نابود می شوند   ه براي آنها با کمترین انحراف جز      خارج از این قوانین بهینه شد     

ـ عتی را خلق کند که از ایـن قـوانین تب          توانا و بسیار دانا است آیا نمی توانست موجودا         ت ی

نکنند و هیچ گونه متغییر فیزیکی و یا شیمیایی نتواند بر آنها موثر باشـند و همـواره پایـا،                    

  سالم و زنده باشند؟

طبیعت در ساخت، پرداخت و تغییر و تحول موجودات اعجـاز مـی کنـد و علـت                  

ه ما آن را درك نمی کینم بخاطر این است که طبیعت این تغییـر و تحـول را در طـول                      اینک

. اسـت یکه ابعاد زمانی آن خارج از فهـم م به طور مدت زمان بسیار طوالنی انجام می دهد        

 و آن را برایمـان قابـل         در نتیجه  ت را در زمان کوتاه می سنجد      به زبان دیگر فهم ما تغییرا     

عد یک صد هزارم ثانیه تا هزار سال و تغییراتـی کـه در              ییراتی در ب   مثال تغ  .درك می نماید  

مـثال  . مدت میلونها سال اتفاق می افتد را نمی توانیم با عقل و شعور غیر مسلح درك کنیم                

هزاران سان طول کشید تا انسان در یافت هر سال متشکل از چهار فصل است که هر سال                  

ـ ه  بسیار کوتاه بودند و در عرض یک سال ب        با وجودیکه این تغییرات     . تکرار می شد   ع ووق

 طول کشید تا انسان بتواند دریابـد کـه سـال از چهـار               همه سال می پیوستند با وجود این      

 اتفـاق   انسان هـا  عد زمانی قابل درك براي      برخی از تغییرات در ب    . فصل درست شده است   

تیکـی کننـد و تغییراتـی       افتاده است مثال ویروسها و باکتریها به سرعت می توانند جهش ژن           

آیا شنیده اید که می گویند فالن       .  در خود بوجود آورند    ا و یا شیمیایی و یا هردو ر       یفیزیک

 بـه خـصوص   وم نموده است و دیگر آن واکسن        ویروس خود را در مقابل فالن واکسن مقا       

  همین رفتار تکامل و قـدرت      ،اثري نداشته و بایستی واکسن را تغییر داد؟ خوب، این عمل          
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زمـان قابـل    خی از باکتریها می توانند در مـدت         طبیعت را نشان می دهد که ویروسها و بر        

بنابراین تمام این تغیییرات فیزیکو شیمیایی که در   .  تغییر ماهیت بدهند   انسان ها درکی براي   

 برخی در مدت زمان کوتـاه و  ،عی آنهایموجودات حاصل شده اند همه و همه بنا به نیاز طب      

  .  است اتفاق افتاده استانسان هادر مدت زمان بلند که غیر قابل درك براي ما بیشتر آنها 

روزي در جنگلی سبز پروانه هـایی زنـدگی مـی           : براي درك بهتر مثالی می آوریم     

کردند که بنا به طراحی صحیح طبیعت بدن آنها سبز رنگ بود و این براي اسـتتار بهتـر در                    

روزي این جنگل آتش می گیـرد و        . ودیعه شده بود  نها  ت به آ  مقابل دشمنان از طرف طبیع    

بعد از چند سـال مـی       . نده هاي سیاه ذغال تبدیل می شوند      همه درختان می سوزند و به کُ      

بینند که پروانه ها به رنگ تیره در آمده اند چون در آن محیط که همه درختـان سـوخته و                   

همه این  . ل دشمنان آنها هستند   سیاه هستند رنگ تیره پروانه ها عامل استتار بهتري در مقاب          

ست  و ماخذ طبیعی و فیزیکو شیمیایی دارند همه قابل تحقیق و د            اعمال خارق العاده منشأ   

 وجـود نـدارد و      ماوراء الطبیعه اصوالً مقوله اي بنام     . طبیعهالراء  یافتنی هستند نه معجزه ماو    

و و ط، سقراط و ارسطسفه هایی چون بقرا دانشمندان قدیم ما و فال    به خصوص انسان ها ما  

ند چـون ترشـحات مغـزي       ه ا  را فرهنگ سازي نمود    ماوراء الطبیعه آموزش آنها این موارد     

یـر علمـی را در فرهنـگ        ا بود که این موارد غیر واقعـی و غ         بدون اثبات آزمایشگاهی آنه   

  . و ادیان نیز از عوامل مهم تقویت و گسترش آنها به حساب می آیدبشریت بنا نهاد

ي شـیمیایی در    که ساختار پیچیده بدن انسان و وجود این همه واکنش ها          نتیجه این 

 هر کـدام و ظیفـه        سلولی،   این همه بافت هاي   الت، در چشمها و     هر حرکت انسان در عض    

م غذا اسـت    عده و ترشحات اسیدي و بازي براي هض       اینکه نیاز به روده، م    . اي عمده دارند  

 صورت می گیرد، نشان می دهند کـه خداونـد           و همه نیز بر اساس قوانین فیزیکو شیمیایی       

نمی توانسته است از قوانین علمی و فیزیکی خود سرباز زند و آن را نادیده بگیرد و بـراي               

پس، این چگونـه    . خلق انسان نیاز به همه این فرایندها و دستگاه هاي مربوطه داشته است            

ن همه قوانین فیزیکـی خلـق   خدایی است؟ آیا خدا نمی توانسته است ما را بدون نیاز به ای        
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کند و محدودیت مریض شدن، از کارافتادن اعضاء، زخم پذیري در مقابل تصادفات بیرون،              

حال اگر چنین اسـت، چـرا   .  شدن و زخمی شدن را نداشته باشیم      کشتهسرما، گرما، مردن،    

 و تمام موجودات را طبیعت و قـوانین حـاکم بـراو آفریـده اسـت؟                 انسان ها نگوییم که ما    

طبیعت است که از قوانین فیزیکو شیمیایی و مادیات استفاده می کند؟ چرا می گوییم خـدا                 

دایی که خ.  خدایی که می توانست ما را بدون کلیه، جگر، روده و معده بسازد   آفریده است؟ 

پـس  . ازد که هیچ صدمه و ضربه اي مـارا از پـاي در نیـاورد              می توانست ما را طوري بس     

 بلکـه خـدایی   شـمند نیـست  ایی هودیل بر وجود خ چیدگی خلقت دل  نتیجه می گیریم که پی    

  . و نیازمند به قوانین فیزیکو شیمایی مواد بوده و در نتیجه خدایی نیازمند استوابسته

  کار اعجاز طبیعت همه را ساده مگیر

  کار خلقت همه را در دل دین تیره مدار

  این خدایی که تو هردم همه خالق دانی

  زمان خلقتش در گرو طول 

  رگانبا هزاران اُ

  هر کدام تابع یک اصل غریب

  به تکامل چه رسد فصل جدید

  هر رخی علت اعداد نجومیست ببین

  هر گلی علت قانون طبیعیست چنین

  این طبیعت همه بدعت

  فلسف وار به حکمت

  همه اش علم در امواج فصاحت

  همه اش نور زصحراي بالغت

  اي برادر تو چه دانی که طبیعت چه کند

  دانی که زمان از حرکت اي برادر تو چه
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  همه علمند چو ذرات خداکهکشانها 

  آسمانها همه نورند بدورند زما

  هاه کس نداند که چگونه به ظهورند چ

  کس نداند که سیه چال چگونه چالی است

  هاه داند که شهاب از چه پریدست چعلم 

  جهان موج خمیده است بیا علم داند که 

  دستار شیطان-7-2

ـ  حیوان را به کمر بسته اند و با نعل      دستار شیطان را به سر و شهوت      دعیان دین،   م  هین زردین

 و دلیـران را بـی       فیکوننان را مجنون، هنرمندان را کُ     خود زیبا رویان را افسون، جوانمرد     

این مدعیان خدا و گردانندگان دین و ایمان تحمیلی همه را به دینـاري مـی                . جان می کنند  

ال مانند خود را از سـیم و زر پـر           هاي گشاد جو  اري می فروشند تا جیب    وخرند و به خر   

ي انـسان هـا   دینی که بر پایه نا آگاهی و ابلهی         . این مدعیان خدا بیمه شدگان دینند     . نمایند

ـ . یمی جهان را می بلعد     غول عظ  به صورت رفته است و هم اکنون      ساده گذشته جان گ     ،ندی

، حرکت، هنر، آگاهی و دانش را ابتدا منجمـد        حیات زیبایی، بشریت است که هر      سیاه چال 

 اگـر ایـن جانیـان       .می کند و سپس در خود می بلعد و به ذره اي هیچ مبـدل مـی سـازد                  

خونخوار، جهانخوار و شهوت پرست مدعیان دین و خدا هـستند پـس دیـن چیـزي جـز                   

ـ          و خدایی که    نیست افکار پست هیوالیی  عصاره   یاهی  اینان مدعی او هستند چیزي جـز س

  .  نیستمرگ

  اي هیوالي جهانخوار سیاه

  اي سراسر همه مرگ

  تو بیاو تو ببین

  زبان باز خداناي کریه ها

  همه بیماردل آزار تواند
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  تو بیا و تو ببین

  همه در رخت سیاه و همه در قبر سفید

  نت و رنج و همه در شعله شیدهمه در مح

  تو بیا و تو ببین

  واي از خوردن و بردن

  شتن و کُارتواي از غ

  واي از رانت و ریاکاري و رشوه

   و بیداديواي از دزدي و بیکار

  تو بیا و تو ببین

  مهرپیشانی و دستان به وضوء

  اري و عبادت به وضوحروزه د

   توبیا و تو ببین

   بیاو تو ببین این هم کینتو

  تو بیا و تو ببین ریشه دین

  تو بیا و تو ببین تخم عرب

  ایرانکاشته بر سینه ویران شده 

  سیدو مال و روحانی و شیطان همگان

  اتحادي چو سیاه، همه در کار گناه

  می خراشد ایران، می تراشد ایران

  تا بجایی که بر صحنه ایران قشنگ

  تا بجایی که شود گربه چو موش

  تکه تکه بشود خاك کیان

  تو بیا و تو ببین
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  )رابطه حوزه و دانشگاه(رابطه علم و دین-7-3

ا حوزه و دانشگاه در اسالم هیچ سنخیت و رابطه اي نزدیک به هم  ندارند    علم و دین و ی    
5

 .

 معانی و مفاهیم غیر قابل تغییـر        ،در حوزه . بلکه این دو مقوله از نظر اصولی با هم متفاوتند         

و حتمی هستند ولی براي علم و در دانشگاه ها به مسائل و موارد با دیـده شـک و تردیـد    

  یعنیلم تبدیل می گردد در ع" ممکن " به    در دین  "محت"جاي  نگاه می شود و هر چیزي ب      

حـوزه و   . مبـدل مـی شـود     ) در علـم  (به شک و احتیاط     ) در دین (مینان کامل   موارد از اط  

ـ    ا ایست تفکّره یک مرکز    حوز. دانشگاه اصالً ربطی به هم ندارند      ـ   و غیر قاب ر اسـت و    ل تغیی

حال آنکـه دانـشگاه   .  شبهه می داند   بدون تغییر و بی   را   و وحی    فرضیه هاي صفر را حتمی    

بیـر  مشاهدات و آنهم بنا به تفسیر و تعیر و تحوالت جهانی را بر اساس آزمایش و  یتمام تغ 

دانـشگاه فرضـیه هـاي    . می پذیرد و با این وجود آن را معتبر صددرصد نمی داند           احتمالی  

شه آن  د و همب  مربوط به خود را دارد و فرضیه هاي صفر را در معرض آزمون قرار می ده               

 و در حقیقـت   و درستی و یا خطاي آن را مـی آزمایـد          جدنسی  قیق م را با فرضیه هاي تح    

  .فرضیه هاي صفررا نسبت به فرضیه تحقیق آزمایش می کند

 در در حوزه مسائل و جزئیـات    منتقدانه است، حال آنکه      تفکّردردانشگاه اعتقاد به    

چارچوبهاي اخالقـی و معنـوي    در علم   . شدخیلی از موارد قابل انتقاد و حتی بحث نمی با         

د و قـوانین اصـولی فیزیـک را در        نچوبهاي مادي تفسیر و توجیه می نمای      ررا بر اساس چا   

 حال آنکـه در حـوزه  . نندتغییرات ماده و تاثیر آن بر روي اخالق و معنویات بررسی می ک            

یـت مـی     اله  و یبر اساس ثابت هاي غیر قابل تغییر مانند وح        چارچوبهاي اخالقی را فقط     

روشنی توضیح داده شود به این نکته اکتفـا مـی کنـیم کـه بـراي                  براي اینکه مسئله ب   . نددان

 همدیگر را قطع نمی کنند ولی در حوزه دو خـط مـوازي              هیچ گاه دانشگاه دو خط موازي     

ن را تحت   حوزه از اصول خود عدول نکرده و آ       .اگر خدا بخواهد همدیگر را قطع می کنند       

شـک و  حـال آنکـه   .  نمی دهدهار نمی دهد حتی در مورد آن شکی به خود را          آزمایش قر 

 شمند خبره در یـک روز آفتـابی        اگر از یک دان   . تردید اولین اصول علم به حساب می آید       
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 ایـن کلمـه   "ممکـن اسـت روز باشـد   " پرسیده شود که حال روز است یا شب می گویـد      

انشمند احتمال اینکه خواب باشد و یا        علمی بودن جواب را می رساند زیرا این د         "ممکن"

برعکس یک روحانی و یا یک مجتهد و یـا آیـت اهللا   . دیوانه شده باشد را نادیده نمی گیرد 

، خدا یک است و دو نیست، مقوله معاد،   در مورد بهشت وجهنم و یا حوري صد کیلو متري         

 همـان روز     او  چنان با اطمینان صحبت می کند که گـویی         و اینکه قرآن فرستاده خدا است     

این مـوارد بـراي   !! ان را چشم چرانی کرده استحوریمیهمان خدا بوده و اینکه  بهشت  در

بیر و تفسیر قـرار مـی        اساس قرارداده و بقیه را مورد تع       مالها حتمی و یقین است و این را       

  .حتی برخی از حدیث ها را نیز مطلق و بدون تغییر می دانند. دهند

در علـم هـم اصـولی       . شه در شک و تردید باقی مـی مانـد         اما علم و اصولش همی      

ایـن اصـول    . وجود دارد مانند قوانین ترمودینامیک، اصل عدم قطعیت و یا عدد پـی و اي              

براي علم صددرصد قطعی نیست شاید زمانی شخصی ادعا کند کـه قـوانین ترمودینامیـک                

یکه برخـی از اصـول      ورشود همانط شمرده  کلیت ندارد و یا اینکه اصل عدم قطعیت مردود          

  . ه استمردود شدمیکانیک نیوتونی 

زمانی علم و دین یا حوزه و دانشگاه می         . اما در دین زور و اجبار حکم فرما است          

توانند با هم کار کنند که اگر شخصی از علما ادعا کند که امکان دو خدا یـا سـه خـدا نیـز             

مرتـد بـه حـساب      و یا   تهدید  به مرگ   از طرف مالها    وجود دارد، در این صورت این فرد        

نیاید و آقایان مجتهدان با آرامی و صبربا او مجادله کنند و این موضوع را امـري عـادي و                    

در چنین محیطی است که هم دین و هم این    . ناه و ارتداد  علمی بدانند و نه دینی و بر پایه گُ        

ی جـاي خـود را      مالیان می توانند قداست خود را نگهدارند و هم دین علمی و یا علم دین              

  .می تواند باز کند

ی برروي اصول و قوانین علمی خود نـدارد و آنهـا را در              تعصببهرحال  اینکه علم       

امـا بـر   . و پویایی شرط اول تحقیق  علمی استمعرض تغییر و همه را قابل انتقاد می داند     

یی شـرط   عکس اصول دین غیر قابل تغییر است و غیر قابل انتقاد و ایستایی و غیـر پویـا                 
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 و انتقـاد   نمی توان مورد تردیـد حتی در دین احادیث و برخی روایت ها را نیز         . اولیه است 

  . دین فی نفسه ایستا است زیرا خدا، وحی و تقدسیت را نمی توان زیر سئوال برد. قرار داد

بنابراین در چنین شرایط و محیطی هیچ گاه دین و علم نمی توانند با هم کار کننـد                    

 قداسـت خـود را از دسـت         ، در غیر این صورت یا بایستی دین       .تی داشته باشند  و یا سنخی  

تقاد قرار دهد که در این صورت هیبت و احترام خود را پایین             بدهد و خود را در معرض ان      

    . اصالت خود را به فراموشی بسپارد و از پویایی خود دست بکشد، و یا علممی آورد

  

7-4-در اعتقادات و ایماند گیجی، سردرگمی ، تشد  

  نیوي، مابین این شیادان و مدعیان دروغین خداوند، هر وقت که برخورد منافعی مادي و د

ت پوچ خود اخـتالف      برروي اصول و یا فروع اعتقادا      سریعاًشهوتی و لذتی اتفاق می افتد       

جداگانه اي  فرقه   از پیروان نادان ، ساده لوح و احمق خود           هد و با استفاد   نظر بوجود می آی   

 بوجود ، آنها را ارضاء می کند طمع و حرصو یا شاخه اي مجزا از عقیده و دین اصلی  که        

که هزاران هزار مکتب، دین و مـذهب در سراسـر            شده است    همین دلیل باعث  . می آوردند 

بسیار مضحک و خنده آور است که خدا یکـی ، خـوبی و بـدي یکـی ،                   . دنیا بوجود بیاید  

ز هاي فیزیکی قابل مشاهده و پنهان یکی با وجود این بر سر یـک               جهان یکی ، و همه چی     

و هر گـروه بـراي   . ود می آیدج و بی اساس بوف و موضوع هزاران عقیده هاي مسخره     هد

، دروغها و جنایت ها کرده اند تا حـرف بـی             زده اثبات حقانیت خود در طول تاریخ قلمها      

 نتیجه از این خـوان نعمـت دنیـوي و           در و   رسی بنشانند منطق و خود ساخته خود  را بر کُ        

 کـه نمـی     ياین شیادان همیشه و بیشتر برروي مـوارد       . مادي و شهوتی سهم بیشتر را ببرند      

ح و مـسلم     کـه صـری    ارد مناقشه دارند زیرا چیزهایی    توان ثابت کرد و یا صراحت کامل ند       

ت و هیچ کسی    مثال ماست سفید اس   . ان مناقشه و اختالف بکار برند     است را نمی توانند بعنو    

 بگوید که ماست سیاه و یا قهوه اي است پس همه حقه بازان بـرروي حـد اقـل                    دنمی توان 

و یا خوبی و بـدي  بر روي نوع جهنم و بهشت     ولی  . رنگ ماست هم پیمان و هم عقیده اند       
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و هر یک با هزاران دلیـل       بیر بنا نهاده شده است با هم اختالف نظر دارند           که بر تفسیر و تع    

 اثبات برساند و در طـول تـاریخ   هانه خود را به     لیر قابل اثبات می خواهد نظر اب      ن غ رهاو ب

پیروان هر مکتب و مسلک نیز به  نوشته هاي فراوان و به اصطالح حدیث و روایت هـاي                   

 از   یکـی  وب نگاه کنید،  خ. دروغ و پوچ مغزو فکر ساده لوحان را به سمت خود کشیده اند            

مبـر دروغـین یکـی       دو نیـست ، پیغ     د خدا یک است و    یواصول دین توحید است که می گ      

 است ولی این همـه  ی علی و معاویه یک، ابوبکر، امامان و فرمان روایان از قبیل عمر       است ، 

خـود  . آمـده اسـت  تشدد فکر در مقابله با این واقعیتها براي فقط نفع جهان خواران بوجود    

دین زیر مجموعه دیگر تبدیل شـده       نعبه تقسیم شده و هر شعبه باز به چ        دین ش اسالم به چن  

است
6

شعب شده جداگانه دیگر عقاید نزدیک بخود را به  ن و جالب اینجاست که هر عقیده م       

ند و همیشه بین آنهـا جنـگ و         ها را در بیشتر مواقع کافر می دا       هیچ عنوان قبول ندارد و آن     

  . ندشته و هزاران خانوار نابود شده ا بوده و هزاران نفر کُزستی

عمـده  ) مـذهب ( از نظر فقهی و کالمی، اسالم را به چهـار گـروه            اسالمن دین   پیروا

تقسیم می کنند  
7

 مـذهب شـبه     -4 صـوفیه    -3 اهـل تـسنن      -2 شیعیان   -1 که عبارتند از     

اسالمی
1

مثالً، شیعه خود   . هر کدام از این مذاهب بنوبه خود به فرقه هایی تقسیم می شوند            . 

 خطابیه، شمیطیه، افطحیه و موسویه یا اثنـی عـشر           به جعفري، ناووسیه، اسماعیلیان خاص،    

 مذهب تسنن نیز بنوبه خود به مالکی، حنفـی، شـافعی، حنبلـی، اشـعري،                .تقسیم می شود  

 حتی این عقاید فرعـی      .زله، دیوبندي و اثري تقسیم می گردد      سلفیه، طاهري، ماتریدي، معت   

  .یل می شوندنیز خود به زیر مجموعه هاي دیگر تبد

هر فرقه اي خداي مخصوص بخود را دارد که با هم متفاوت هـستند،              که  جالبتر این 

 تنـد رو و ایـزد خـداي        مثال اهللا خداي اسـالمیون    .  می دهند  یعنی در توحید تعدد را جاي     

ران دوستانون و ایی یي روشنفکر و اهورامزدا خداي مل  انسان ها 
8

کدام از این  است که هر 

. ا هم فرق دارند منشاء گرفتـه شـده اسـت    خاص خداي خود که ب نامها از یک خصوصیت   

انسان از شیادي این مدعیان خدا و حماقت امت و پیروان آنها یا به گریه می افتد و یا بـه                     
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رقی یکم که دانش و علم آنقدر تو ست یبآخر چرا در قرن . خنده اي که بدتر از گریه است      

ه تمام این حقه بـازان       یافته است؟ چرا؟ آه اي کاش حقیقت ها روشن می شد و به یک بار              

آه اي درخت ، اي آسمان و اي زمین چرا شما به زبـان نمـی                مدعیان خدا رسوا می شدند      

 خـود در زجـرو      ید از حماقـت    چقدر با  انسان ها کنید ما   نمی  آیید و حقیقت ها را آشکار       

ر پیله  خود را د   توانیم درك کنیم و چرا       یمم و چرا این حقیقت هاي روشن را ن        شیعذاب با 

م حتـی  بعیت و دفاع میکنیرانه ت کورکویده ایم و از این عقاید     اي نادانی و بی شعوري پیچ     ه

   را فداي این عقاید مسخره و پوج نماییم؟اضریم خودح

  

7-5-س، شمشیر برنده مذهبیونتقد  

 یعنی چـه؟ چـه   مقدس. قدس گرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم        بگذارید تقدس و ت   

انـسان هـا  ا اجسام و یا چرا برخی نادیدنی ها ی    . د؟ و از کجا ناشی شده است      فایده اي دار  

ده اي ندارد عینا مثل طال می ماند که         ییت هیچ فا  مقدسدر واقع تقدس و     . ند می شو  مقدس

. ا خورد و نه می توان آن را پوشید     ارزش آن قرار دادي است نه می توان طال را بعنوان غذ           

قدرت مند از اوایل تاریخ بشریت برخی موارد را بـراي سـلطه             مدعیان خدا و این شیادان      

ته و گـذر زمـان نیـز ایـن         دانـس  مقدس و توده مردم ناآگاه      انسان ها هر چه بیشتر خود بر      

می خوریم و از آن انرژي بدست غذا را . تر و گسترده تر نموده استقدرت مندتقدسیت را  

ـ    براي تنفس اسـت از هوا . کار بکنیموریم تا زنده بمانیم و      می آ  سیژن فاده مـی نمـاییم تـا اک

فایده غذا و هوا .  سوخت ساز بدن و در نهایت زنده ماندن بکار بریم   موجود در آن را براي    

اما خانه کعبـه کـه   . ي کره خاکی و یا کرات دیگر معلوم است   براي تمام موجودات زنده رو    

توان آن را پوشید و نه می   است چه فایده اي دارد؟ نه می توان آن را خورد نه می          مقدس

 در اثر  کعبهبگذریم از اینکه. در واقع بی ارزش است. توان آن را تنفس نمود تا زنده بمانیم     

شیادي مدعیان خدا و حماقت پیروان، محلی شده است براي سر کیسه کردن بندگان خدا و   

 محلی نافع    به گاهی بی سوادي و نا آ     به دلیل و در نتیجه    .ابلهانی که خدا را در آن می بینند       
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ده نـا  ی تـو در واقع خانه کعبه ثمره جهل و نادان. آنهم براي گروهی خاص تبدیل شده است 

ناه کار و یا نا     مضحک است که فردي معمولی حتی گُ      .  و شیادي مدعیان خدا می باشد      آگاه

الیل می شود پـس از مـرگ     ن آن د  ه فقط شرایط خاص باعث بوجود آورد      آگاه بدالیلی ک  

 چاپ لوسان، خیانتکاران، سیاسـت مـداران حیلـه گـر و             به دلیل ی شود و بمرور      م مقدس

یکـه  بـه طور   منفعت طلب به تقدسیت آن اضافه  می شود           دروغ گویان  و   ساده لوحان ابله  

حتی مقام آن از خدا هم باالتر می رود و ساده لوحان از او حاجت می خواهند و در واقع                    

ان ایـن فـرد بـه اصـطالح         د می شود زیرا ساده لوحـ      ن دلیل کسا  کارکاسبی خدا هم به همی    

مسلم است که این تقدسیت کاذب است و ساخته مدعیان     .  را باالتر از خدا می دانند      مقدس

و در شفا دادن به خود هیچ قدرتی نـدارد و           فردي که درمرگ خود نا توان است      . خداست

 و  مقدسکلمه  .  زه کند جتبدیل می شود چگونه می تواند مع      مانند همه می میرد و به خاك        

بسیار جالب و مایه تاسف است که برخـی         . ن شیاد است  ساخته سود جویا  اصطالح تقدس   

  . تحصیل کرده ها و به اصطالح روشن فکران نیز به جمع همین ابلهان می پیوندند

یکی از کشورهایی که در جهان باالترین حالت تقدسـیت خرافـاتی را دارد کـشور             

 مـذهب خرافـی شـیعه، موقعیـت         بـه خـصوص   انه اسـالم    قدرت مند ي  استیال. ایران است 

می نسبت به دیگر ادیان و مـذاهب،        ژئوپلوتیک منطقه ایران، کثرت مذهب شیعه دوازده اما       

صـنعتی   و پایین بودن بهره وري کشاورزي در ایران و تکنولوژي پایین            منطقه خشک بودن 

 براي ظهور مراکز یار عمده و محکم همگی دالیلی بسی   ،ودرنهایت فقر و فالکت مردم ایران     

یی چون صفویه، تقدس    حکومت ها فقرو ظهور   . ه است  و تقدس گرایی در ایران شد      مقدس

 براي مردمان فقیـر،   . یان تحمیل شد  گرایی هم از طریق زور و هم از طریق ناچاري به ایران           

 صـورت  بـه  عواملی بودند کـه      مقدساکز   ایران همین خرافات و مر      دیده تحت ستم و ظلم   

شـی  اتی امیـد و دلخو خلسه و منگی در آورده و براي لحظ      این درماندگانرا به حالت      افیون

، پیـران، و مراکـز بـه        امام زادگـان  لیل تعداد    د به همین .ه است کردواهی را در آنها تقویت      

 مقدسالزم نبود که که حتماً مراکز . ه است در ایران بمرور افزایش یافت     مقدساصطالح آنها   
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، یک سنگ بزرگ، یک سوراخ درسـنگی        به خصوص یک فرد باشد، بلکه یک درخت       قبر  

 بنامهاي قدمگاه و یا یک چشمه یا یک رودخانه و حتـی یـک         به خصوص و یا یک مکان     

 بـیش  . و یا عامل تقدسیت باشدمقدس مکان به صورت می توانست  ویا یک آب انبار  چاه

حسب تصادف و تصنعی بوده اسـت کـه          قالبی، دروغین، بر   مقدس درصد این مراکز     90از  

تعـداد  . حماقت پیروان باعث پایداري تقدسیت آن مکان یا عامل شده است            و بمرور زمان 

شته شده و یا     بودند که در نقاط مختلف ایران کُ        نیز از اعرابی   امام زادگان بسیار معدودي از    

 انگاشته اندسمقددر اثر مریضی مرده اند و قبرشان را بعنوان سید و اوالد امامان 
9

.  

 رشـد خرافـات     به علـت  متاسفانه   از انقالب اسالمی ایران،       بعد به خصوص امروزه    

 قالبی افزوده شده است و بـاز هـم متاسـفانه دولـت نیـز      مقدسمذهبی، برتعداد این مراکز  

بجاي مبارزه با خرافات، و کاهش این مکانهاي تصنعی و خرافی، به تعداد آنهـا افـزوده و                  

 خـرج   مقـدس ها تومان براي بازسازي و تاسیس مکانهاي به اصطالح          دآن میلیار عالوه بر   

و قالبـی دو  دلیل عمده حکومت  اسالمی براي گسترش این مکانهـاي کـاذب   . نموده است 

یکی درآمد هنگفتی است که از آنها بدست می آید و همـه ایـن در آمـدها بـه                    : چیز است 

 مقـدس  دلیـل دوم اینکـه ایـن مراکـز           ،دجیب مفت خوران دولتی و عامالن دینی مـی رو         

 خردگـرا و آگـاه    انـسان هـا   خرافات و فالکت را در ایران دامن می زند و نمی گذارد کـه               

 غیر مستقیم حکومت مذهبی ایران که بر پایـه          به طور تقدس گرایی   بوجود آیند و اعتقاد و      

میان کـشورهاي   بدبختی اینجاست که در   .خرافات و فریب است را پایا و استوار می سازد         

یافـت   ابلهانه و خرافی به وفـور        مقدسجهان ایران تنها کشوري است که از اینگونه مراکز          

  .می شود

  اي احمق، تو طلوع خورشید را می بینی

  شکفتن شکوفه هاي نارنج  را 

  آنگاه به مرده اي که صدها سال

  در زیرخاك به کود مبدل شده 
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  ! می کنیاقتداء

  واي بر تو

  در مرغزارانناري را و صداي زیباي قاي نادان، ت

  و تاخت آهو را در دامنه کوه سپید

  و زیبایی دختر همسایه خویش را می نگري

  ولی هنوز به قبر مجهولی که انسان بودنش

  ! می کنیاقتداءزیر سئوال است 

  آیا تو نمی دانی که مردگان در مرگ خود عاجزند

  معجزه یک االغ باربردن است

  کردن و خار خوردن استمعجزه یک شتر کار

  اعجاز موریانه و زنبور نظم و شیرینی است

  اما اعجاز مرده کود شده به چیست 

  که تو، تو دیوانه

  و، ناموست  را به پاي او می ریزيو، جانمال

  ت را برآن روشن می کنی او مغرور و سربلند شمع

   بتاباندمقدستا شاید شمع بی جانت نوري به آن سراي 

   استاریکی جهل را درخود مدفون کردهه تسرایی ک

  و هنوز تو دیوانه درخوابی

  

  

  



201

  گذر از مادیت به تقدسیت-7-6

یکی از جالبترین و واضحترین موردي که دست این آقایان مدعی خدا و مخرب تـاریخ را                 

رو می کند،  انشعاب و تفرقه اي است که بین خودشان بوجـود آمـده اسـت و در اثـر آن                       

وه مختلف تقسیم شده است هب مختلف خود به دو یا چند گر       ادیان و یا مذا   
7

علت چیست . 

تقـسیم  ..........و چرا عیسوي گري به چندین گروه مختلف مثالً کاتولیک، پروتـستان و یـا        

می شود و یا اینکه چرا اسالم خود به دو شاخه سنی و شیعه تقسم گردیـده وحتـی خـود                     

تبدیل ..... یعه شري و یا شعه علوي، شیعه اثنی ع    ی از قبیل شی   شیعه نیز به گروه هاي مختلف     

 یکی بود و یک نوع اسالم       محمدعیسی یکی بود و یک نوع مذهب را بنا نهاد و          .می گردد 

را بوجود آورد حال چه شد که دستاورد واحد پیامبران بمرور زمان بعد از آنها وحدت آن                 

 می بینیم که علت آن      ،مل کمی تأ  با.  بوجود می آید   يشعبات ادیان دیگر  از هم می پاشد و      

بسیار ساده است و در حقیقت چیزي نیست جز قدرت طلبی و ثروت اندوزي سـران قـوم              

م  چـون الشـخورانی هرکـدا   دست آمده با هم صالح نمی رونـد،   که بر سر اموال و قدرت ب      

ه ب شده از ایده اولیه جدا شـد       عاي منش ه با ایده    بخشی را به منقار می گیرند و گروه گروه        

ـ        و عداوت و د    چنـان دشـمنی و     . ه آغـاز مـی گـردد      شمنی بین این گروه ها از همان لحظ

 زمانی  رور زمان بوجود می آید که گویی هیچ       گروه هاي منشعب شده بم    خصومت بین این    

 اما این تضاد .بوده اند بلکه از بدو جهان با تضاد و دشمنی نسبت بهم آفریده شده اند             نیکی  

بـه  زنده با مدارك و دالیلی که ساده لوحان را جذب مـی کنـد                خ به طور  بمرور   و دشمنی 

 دیگر فکر نمی کنند که این گروه هاي مخاصم در           يانسان ها  بر حق جلوه کرده و       صورت

اصل یکی بوده اند و هیچ دلیلی براي جدایی آنها وجود نداشته جز طمـع، قـدرت طلبـی،                   

  ، عقایـد  بـا کمـی تغییـرات     یک ایده واحـد     ثروت و شهوت پرستی که باعث شده است از          

 قضایا وارد شویم می بینیم کـه در      ننه ای  علمی به کُ   به طور  اگر   .ب دیگري بوجود آید   مذاه

هـی   معنـوي و ال    به دلیل  نه   انسان ها ز  وري از دنیا و بهره کشی ا      ه   مادي و بهر   به دلیل ابتدا  

ود می آید و بعـد   دینی بوج، بوسیله فردي زیرك و باهوش بنام پیامبر و یا رهبر   ،بودن دین 



202

 ستیز پدیدار مـی   قدرت، ثروت و جهانخواري دشمنی و    آن براي بدست آوردن   بین وارثان   

 و ستیز باعث جدایی ازهم و پایه گذاري فرقه ها و یا مذاهب               دشمنی ، این  و در نتیجه   شود

یـل اصـل    حقیقـت و دل   ،مسئله مهم این است که بمرور زمان      .  می گردد  يمشتق شده دیگر  

بلیغات و همچنین با ت    ساده لوحی و خرافی بودن امت        به دلیل . فراموش می شود   این تفرقه 

ب  انگل وجود دارند بـه ایـن مـذاه         به صورت  چاپلوسانی که همیشه در هرجا       ،و قلم زنی  

 این تقدسیتی که در اصل ریشه مـادي و دنیـا پرسـتی              .مشتق شده جنبه تقدسیت می دهند     

 کورکورانه و با تمـام      ،ذهبیکه طرفداران آن م   طوربه  تر می گردد    مقدسداشته است بمرور    

 از آن مذهب دفاع کرده و بدون اینکه بدانند چه می کنند دشمنی و عداوت خـود را                   وجود

یجه این  نت.  وحشتناکی با گروه هاي دیگري که منشاء یکسانی داشته ادامه می دهند            به طور 

 دین اولیه و یا اصلی صادق       توجه شود که اگر   . شتار بیش نیست  رفتار جز قتل و کشت و ک      

 منشعب نمی شـد و اگـر   هیچ گاهبود و بوجود آمدن آن بر پایه کسب قدرت و ثروت نبود        

دقیقاً ظهور یک دین جدید چـون  . قدرت نبودند وهم می شد انشعاب آن نیز بدنبال ثروت   

ریشه قدرت و اقتصادي دارد همانند تاسیس یک شرکت اقتـصادي بـا مـسئولیت محـدود                 

 بر سر سود حاصله بـه       ه در ابتدا با چند شرکاء تاسیس می شود و هرگاه که شرکاء            است ک 

بـه  در قرن جـاري   . از هم جدا شده و هر کدام یک شرکت جداگانه می زنند           توافق نرسند 

شتارهایی که بین مسلمانان سنی و شیعه بوجود آمـده           هاي اخیر جنایت و کُ     ه ده خصوص

سري بیانگاریم است را نمی توانیم نادیده و یا سر       
10

هزاران نفر بیگناه و ساده لوح در اثـر         . 

این دشمنی ها کشته شده اند و روزي نیست کـه در کـشورهاي اسـالمی ماننـد پاکـستان،                    

افعانستان، عراق و ایران و یا دیگر کشورهایی که در آنها اقلیت هاي مسلمان وجود دارنـد         

.  تروریستی ترور نشوند  روش هاي  دیگر    و یا  انتحاريمبهاي  ندوستان افراد در اثر ب    مانند ه 

 کـم و بـیش ایـن قتـل و     به طـور هب اصلی مشتق شده اند البته بین تمام مذاهبی که از مذ 

خونخواري و فرهنگی که بر اسـاس خـون و          به دلیل جنایت ها وجود دارد ولی در اسالم        

این  مـی بینـیم    بنابر .شهادت بنا نهاده شده است اینگونه کشتار و ترورها بسیار بیشتر است           
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 شـدن   مقـدس که تمام موارد تقدسیت ریشه مادي داشته اند و حتی در طول دوران گـذار                

تقدسـیت بـا ایثـار    همیشه این تقدسیت را با معیارهاي مادي سنجیده و در حقیقت شـدت            

 همیشه عاملی بـراي انجـام نـذرها و          امام زادگان مثالً  . ش می یافته است   ري افزای مادي گ 

محل هایی چون امام رضـا، شـاه   . ن نقدینگی و یا موارد غیر نقدي بوده اند      محلی براي داد  

دادن نذرها، و وقف کردن امالك و دارائی ها به منظور          همیشه عاملی براي    ... چراغ و غیرو  

تر اسـت   مقدسهر امام زاده اي که      .  است به خیر شدن بوده   رستکاري و به اصطالح عاقبت      

روتمنـدترین  کـی از ث   امام رضا ی  . ن انفاق می کنند   شتر به آ  ي داشته و مردم بی    دارایی بیشتر 

ن مکه یا به اصـطالح      مثال بسیار واضح آ   . می باشد و یا دنیا    امام زادگان شاید خاور میانه      

 که می بینید این تقدسیت به اندازه یک کشور مهم نفت خیز تا جهان وجود                خانه خدا است  

امروزه براي عربستان سعودي ایـن برکـت        دارد براي عربستان سعودي منبع درآمد است و         

اعراب را خرسند می سازد و نـه        درآمد زایی این مرکز متبرکه است که بیشتر سیاستمداران          

 توسـط  مت کنید که مضحک است خدایی به آن عظ       شما تصور . جنبه هاي خرافی آن    اینکه

 و تمـام     متر مربعی را خانه این خـدا بداننـد          ساخته شود و سپس یک محل چند       انسان ها 

 از این خانه خدا دیدن نمایند و البته این دیدن خانـه             سلمانان جهان را ملزم می سازند تا      م

ی کنیـد کـه هـر جـا         ه م مالحظ. شور را می چرخاند   خدا چه خوب چرخه اقتصادي این ک      

 منشاء آن مادي است، هم توسط مادیات از نظـر تقدسـیت رشـد و            همتقدسیتی می بینید ه   

برخـی از فـرامین   . با معیارهاي مادي سنجیده و ارزیـابی مـی گـردد         نمو کرده است و هم      

 وضوح و مستقیم با مادیات و درآمد زایی همراه است مانند خمس و زکـات                به طور اسالم  

رو نیـاز و دادن در راه        نـذ  به صـورت  برخی  . ان درخواست می شود   که مستقیما از مسلمان   

بهرحال تـا ابلـه     . ت اهل بیت می باشد    خدا و برخی دیگر غیر مستقیم مانند حج و یا زیار          

 و  مقـدس آثـار عقـب افتـادگی و ایـن مردمـان خر           تا وقتی که    . در جهانه مفلس در نمانه    

ـ      فرهنگ بی منطق مذهبی در ایران و یا در سراسر ج           ین آش اسـت و     هـان وجـود دارد هم
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لعنت شوند آن کسانی که پایه و شـیرازه دیـن و مـذهب را بـراي بـدبختی و                    . همین کاسه 

  .ا نهادند بنانسان هافالکت 

  نفاق، نفرت، تحجر و دشمنی در متن اسالم است-7-7

 آتش اسالم واپس گرائی را شعله ورتر می سازند به           ،برخی بدتر از منافقین و مدعیان خدا      

 مـی   وعلت جهلی که دارند مشکالت و تمام بدي هاي اسالم را خـارج از آن مـی داننـد                    

اینگونه افـراد بـسیار     .  ماست  مسلمانی د و تمام مشکالت از    گویند اسالم خود مشکلی ندار    

.از مسمانان رادیکال واپـسگراست    در خطا هستنند و نه فقط در خطا بلکه خیانتشان بدتر            

زیرا همین ها هستند که اسالم را تداوم می بخشند و هر گونه خطا و اشتباهات اسالم را به                   

  شـیره  بـه صـورت   فی نفـسه زهـرآگین را       ن  دیگري ارتباط می دهند و سعی دارند این دی        

اسـت کـه    ایـد   بدبختی ما بیشتر از همین جاست و این گونه افراد و عق           . حیات جلوه دهند  

دراینجـا چنـدین نکتـه مهـم        .  است نگه داشته فالکت حاصله از دین اسالم      سالها ما را در     

نی دین  آورده می شود که بدبختی و فالکت ما حاصل مکتب اسالم و فقط و فقط نفس درو                

  . اسالم است نه چیز دیگر

 شیعه، امت خود را از ازدواج بـا دیگـر           به خصوص اسالم:محدودیت در اسالم  -7-7-1

ته و آن را    ر داش ذح از اسالم مانند ازدواج بین شیعه و تسنن بر           یادیان و حتی دیگر شعبات    

 در  .ن شـود  ته مگر اینکه طرف غیر مسلمان قبل از ازدواج مسلما         گناهی نا بخشودنی دانس   

اگـر  . غیر این صورت طرفین مورد مواخذه قرار گرفته و گناهی نا بخشودنی انجام داده اند              

ایـن  . به همین موضوع دقت شود می بینید که چقدر در نفـاق و بـرادر کـشی مهـم اسـت                    

 و خـود را     فراد غیر مسلمان جهان جـدا سـاخته       کل از دیگر ا   ه  موضوع مردم مسلمان را ب    

ـ             تافته جدا بافته د    در قبیلـه هـا     . تانسته و اولین قدم بسیار مهم در نفـاق و دودسـتگی اس

 که اگر فردي از یک خانواده فردي را از خانواده دیگر به قتل برساند بهتـرین                 مرسوم بوده 

اگر مسلمانان براحتی می . راه براي بخشش و پاك شدن خون ، ازدواج بین دو خانواده بود  

، هم اکنون این بنیان دشمنی زیـادي کـه بـین مـسلمانان و     توانستند با کلیمیان ازدواج کنند    
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آمیختند و نسلی یکدسـت و  کلیمیان بود دیگر بمرور از بین رفته بود زیرا نسلها در هم می      

 در دیـن    تعـصب متاسـفانه همـین     . فکر حاصل می شد و دشمنی ها از بین می رفـت           یک

سالیان سال اسـت کـه منـزوي و          دلیل است که کلیمیان      به همین کلیمیان نیز وجود دارد و      

  .درجهان توسط گروه هاي مختلفی شکنجه و یا آزار شده اند

است کـه   رد دیگر، آیه هاي مختلفی از قرآن        مو:  قرآن منشاء نفاق و دو دستگی      -7-7-2

هی عظـیم و نـا بخـشودنی        و تمـرد از آن را گنـا         دین اسالم را برترین ادیان     بارها و بارها  

ب دیگر را نسبت به اسالم معتبر نمی شمارد        دانسته و ادیان و مذاه    
11

 گرچـه ادیـان هـاي       .

 نـا کامـل     ا وجود این اینگونه ادیان را      کلیمی، را بنا به اجبار رسمیت داده ولی ب         سوي و عی

 بارها از مجاورت    ا غیر مستقیم آنها را نیز گناه آلود انگاشته و مسلمانان ر           به طور دانسته و   

ستی با کلیمیان و ارمنیان    و دو 
12

 می گوید   85در سوره آل عمران آیه      .  حذر داشته است    بر 

 یعنـی هـرکس   "سرینینا فلن یقبل منه و هو فی االخرة مـن الخـ      االسالم د  غیر  یبتغ  ومن "

ند از او قبول نخواهد شد و در نهایت جزء گناه کاران به حـساب       یدینی غیر از اسالم بر گز     

عیان شیاد مـی دهـد تـا بـا          ت این مد   مسلم است که یک چنین آیه اي بهانه بدس         "می آید 

 مختلف دشمنی و عناد خود را با دیگر ادیان نـشان دهنـد و در حقیقـت چـراغ                     ایرادهاي

انان غیـر شـیعه     وقتی اینها در مقابل مـسلم     .  براي نابودي غیر مسلمانان    ي است از اهللا   سبز

اگـر  . د برس ناوت قلب نشان می دهند پس واي بر حال غیر مسلمانا          یعنی تسنن آنقدر قس   

ایـن مـسلمانان    کـه    نیمه آرامشی بسر می برد از این نظر اسـت           که جهان در   ید می بین  ههم

 مـی گویـد    مولـوي .جاهل ابزار و قدرت آن را ندارند وگرنه جهان را به آتش می کشیدند      

 کلمـه کـافر یعنـی غیـر     .  از غم بی آلتی افسرده اسـت و کی خفته است،   انفس اژدرهاست   

حتی همسر غیر مسلمان کـه در جنـگ بـه           ده است که جان، مال و       مسلمان و در قرآن آم    

 مهاجم حالل است و حتی همسران کافران بدون طالق  ن بر مسلمانا  غنیمت گرفته می شود،   

به آنها حالل است و قابل تجاوز      
13

ببینید که خیره سري و بی شرمی تا چه حدي در مـتن            . 

. وحـشتناك اسـت   ته شده اسـت کـه        خود ساخته نگاش    مکتوب و بنام اهللا    به صورت اسالم  
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 اینگونه دشمن ستیزي و دشـمن سـازي و نـابودي دشـمن               مکرراً بدبختانه در سراسرقرآن  

اسـت کلمـات و آیـه هـاي     از آنجائیکه متن اسالم با ریا و دروغ سرشته شده     . وجود دارد 

 براي فریب ساده لوحان آورده شده است و هرگاه به ساده لوحان مهربان مـی            ضدو نقیضی 

 هـر   در قرآن شـروع   اینکه   بسیار مهربان است و      براي فریب آنها می گویند که اسالم      سند  ر

گوید لکم دینکم ولی سوره اي را با بسم اله الرحمن الرحیم آغاز کرده است و در قرآن می   

 است که وجود بسم اهللا الرحمن الرحیم نیز در سوره ها خود بـا شـک و                  بسیار جالب (دین

دانشمندان دینی اختالف نظـر اسـت  ه روبروست و بین   هشب
14

یـا خـداي دروغـین    حـال  ). 

یمر داشته و آیه هایی را که می گفته خود فراموش می کرده است و یـا اینکـه              ازلآ) اهللا(آنها

در مدت حکومت اسالم در ایران بوضوع دیده    .  شیادان قرآن را به خدا نسبت می دهند        نای

در اوایـل  .  نـد ه ا دم تیـغ بـی دریـغ گذرانـد    شده است که هزاران هزار جوان برومند را از   

 که سرمایه هـاي کـشور بودنـد          را  قهرمانان کشور و سرداران جوانمرد ایران      انقالب چطور 

  بـر بـاالي     بخاطر اعـدام آنهـا     بر دعاي شکر   ناجوانمردانه   به طور پشت بام مدرسه علوي     

  . وحشتناك استار کردند،جسد این برومندان بر گز

ست؟ عقل ملت ایران کجا است؟ چرا ما تن به ایـن خفـت مـی                عقل ما کجا رفته ا    

. ت بما حکومـت کنـد     لمت، دشمنی، تحجر، بدبختی و فالک     ظدهیم و می گذاریم که دروغ،       

 کجـا رفتـه     .مرك بر ما مرگ برما که مرگمان بهتر از زندگی نکبت بار و جهل آلود اسـت                

 اولـین    سال 1400عد از   ب. است همت و قدرت کاوه، کجا رفته است دانش و شکوه کورش           

موج حمله اعراب سوسمار خور کشور کیانی وکاویـانی مـارا بـه تـاراج بردنـد و مکتبـی               

 تا به جائی که دوبـاره       نگه داشته غشته  ا غالب کردند و مارا به این زهر آ        وحشتناك را بر م   

  . به نام انقالب منفور دامن گیر ما شد1357موج دوم حمله اعراب در سال 

 شیعه را وارد    به خصوص  را بنا نهادند و دین اسالم        یه جمهوري اسالم  آن کسانی ک  

سیاست کردند و حکومت و دولت داري را مذهبی کردند و آن افرادي کـه ایـن حکومـت                   

رار ورزیدنـد و بـه حکومـت شـریعت          ی بودن حکومت اص   دینی را تداوم دادند و بر اسالم      
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 آزادي هـاي حقیقـی ملـت را         میقت و قانون پافشاري کردند و تما      نسبت به حکومت طری   

ان، آیـت اهللا هـا،      اینها مجتهد ه کسانی بودند؟    چفداي اجراي قوانین شریعت کردند در واقع        

 بعد از انقـالب صـنعتی اطالعـی    ی بودند که نه از دنیاي مدرن و مرتجعان مذهبیون رادیکال 

زرگ بعد از سالها داشتند و نه از قوانین پیشرفته حقوق بشر که با جانفشانی هزاران انسان ب            

 . دنیـا حاصـل شـده بـود     تالش و چالش چه در کشورهاي غربی و چه در شرق و سراسر            

يمحمـد  مکتب اسـالم بـه اصـطالح نـاب           وارثد که    بودن بلکه اینها جاهالن کوته فکري    

اینها ابلهان لجوج زیلو نـشین بودنـد کـه نـه از         .  سال پیش بوده اند    1400بوجود آمده در    

 احتـرام    ادیان و  ي مدرن اطالعی داشتند و نه ازحقوق بشر، آزادي بیان و          تکنولوژي و دنیا  

. بلکه اینها دشمنان دموکراسی و رهایی انسان از یوغ بودند. دند گروه اقلیت بویی برده بو   به

 از این قوانین و معانی نیکوي حقوق انسانی بدست آمده           اینها نه فقط  مشکل اینجا است که     

 بلکه با مقوله هـایی چـون دموکراسـی، حقـوق بـشر،              نداشتندی  اطالعبعد از قرن نوزدهم     

اعی ضـدیت ورزیـده و      تمام پیشرفتهاي صنعتی، اقتصادي، اجتم    و  آزادي زنان، تکنولوژي،    

روش  هیوالیی وحشتناك این عوامل مدرن انسانی را بـه   به صورت ،هن بود تا جاییکه ممک  

ی این وضعیت را به وضوع بعـد از         لکو و نمونه کامل و حقیق     اُ.  مختلفی سرکوب کردند   هاي

این آقایـان جاهـل، امـا       . بر قراري نظام جمهوري اسالمی در ایران می توان مشاهده نمود          

 سال پیش است و زیلوها گسترده شـده تـا       1400گاه تصور می کنند که هنوز       لجوج و نا آ   

حـو، کـالم،    ، صرف و ن   اصولمعنی فقه   پوچ بی   با کتابهاي   برروي آنها چهارزانو زده و      آنها  

 مردم را بفریبند و گمان می کنند که این جهان عظیم و بی نهایت فقـط در                  ،معارف و تفسیر  

اینها هنوز با کتابهاي مـضحکی چـون رسـاله ایـن     . کتابهاي مسخره آنها خالصه شده است  

 اینکه آیـا     و کشندیی رفتن و شستن مقعد را به چالش می          نادان و آن جاهل طریقه دستشو     

تی در مقعد فرو رود که مستحب است یـا          ن مقعد یک یا دو بند انگشت بایس       ستدر موقع ش  

دانشمندان و بیشتر مردم تحصیل کرده در علـم   که در آن مدرن امروزي دنیاي    در این  .خیر

ها و تکنولوژي نانو و چگـونگی       کوانتم، کشف جهان بی نهایت عظیم، آگاهی به سیاه چال         



208

 و گیاهـان درتکـافو      انسان ها ت و اصالح ژنتیکی     نسبیت و امواج الکترومغناطیس و ساخ     

ي غـار نـشین     انسان هـا   می بینیم که این زیلو نشینان هنوز در موارد اولیه نفسانی             ،هستند

 و یا اینکـه     ابگی با زنان حالل و صیغه اي      و همخ روش هاي شستن مقعد و    یعنی چگونگی   

 ویا این امام و آن امامزاده       چگونه این دعا و آن دعا عاملی براي دادن مراد به ساده لوحان            

تمام هنر این مجتهدان و شیادان یا حـدیث اسـت           . ، فکر می کنند   شفاعتی در آخرت بنماید   

د و یا قرآن است     حقیقتی ندارد و یا روایت است که داستانهاي بی سروته اثبات نشده ان            که  

 ندارد هم رد خور  گفته و کلمات اهللا می باشد و       ت رد آن را ندارد و حتماً      که البته کسی جرأ   

 م و آن ثقت   هر چند که بی سرو ته و مشکوك باشد و یا نوشته این موال و آن حجت السال                 

 شیعه هاي ایران نمـی      به خصوص انسان ها  باور کردنی نیست که چگونه ما        .االسالم باشد 

 مـذهبی بـه ارث      تعـصب  کنیم و بخود آئیم و از ایـن          تفکّراگر یک لحظه    . توانیم فکر کنیم  

ه و اکتسابی دست برداریم متوجه می شویم که رفتـار، گفتـار و اعمـال ایـن شـیادان          رسید

ولـی  . چقدر دروغ، خنده آور و باطل است حتی کودکان می تواننـد بـه آنهـا شـک کننـد                   

 چیـزي   بـه صـورت   و بیشتر مردمان ساده لوح ما این میـراث را           متاسفانه پدران و مادران     

 از آن چیزي کـه کورکورانـه از         زه نمی دهند که غیر     می انگارند و به خود حتی اجا       مقدس

باور کنید اگر یک بـار ایـن اصـول باطـل را             . ت می کنند به چیز دیگري فکر کنند       آن تبعی 

  . رعایت نکنند باطل بودن اینگونه افکار را می فهمند و بخود می آیند

  نفاق و کین در دین است

  آیین است

  حیات دین کین است

  واقعاً این است

  خ بشر به شر دینتاری

  بافته شد

  بنام اهللا و خدادریاچه خون 



209

  در فطرت دین نهاده شد 

  عیناً به یقین

  و نفرت کشتارو دشمنینفاق 

  وارده به هر منیجفاو ظلم و ستم 

  کرداردین، رفتاردین، پندار دین

   اشغالگراعراب-7-8

در کنتـرل عـرب و      57تمام شواهد و مدارك نشان می دهد که کشور ایران بعد از انقالب              

 مجازي سراسر   به صورت  عربی    فرهنگ و سنت   گرچه در قبل سایه   . فرهنگ عرب در آمد   

استیال و اشغال واقعی و هرچه بیشتر عرب         اسالمی ایران را در برداشت ولی بعد از انقالب       

چهارده قرن پیش به ایـران      بیش از    حمله اول اعراب نزدیک به       .برایران به حقیقت پیوست   

شتار همراه بود بدتر از همه اینکه دیـن          ویرانی کشور متمدن ایران و کُ       با ت که صورت گرف 

 و نکبتی دینـی     ه خرافات، ارتجاع  اسالم را بازور شمشیر در حلق ما فرو کردند و بدینوسیل          

 که حمله دوم اعراب، انقـالب ننگـین اسـالمی           به راستی . را به ملت عزیز ما تحمیل کردند      

 آن بارهـا  ، کشتار و اعدامهايملی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی    ایران بود که ویران گري      

  .ه استبدتراز حمله اول اعراب بود

متاسـفانه، جامعــه طبقـاتی و امتیــازات زیـاد طبقــه روحانیـان زردشــتی در دوره       

 و در واقـع کـشور را بـه          باعث شد که مردم ایران بستوه آمده      یزدگردسوم پادشاه ساسانی،    

در طول تاریخ اسـت کـه   ایرانیان  واین بزرگترین اشتباه راب قرار دهند  آسانی در اختیار اع   

 . دین زردشت و روحانیون زردشت بـه مـا وارد شـد            رمتاسفانه باز از طرف دین ولی اینبا      

در دوران ساسـانی، روحـانیون      .  کشور مارا به فالکت و بدبختی کشیده اسـت         ،همیشه دین 

یکه اولین و اعال ترین طبقـه را        به طور رده  زردشتی قدرت و ثروت فراوانی را به چنگ آو        

ن زردشتی آن زمان به حدي رسید که حتی برخی از           یوظلم و جور روحان   . نددشامل می ش  

  .ن خسته و آزرده شده بودند پایه آن زمان از دست این روحانیوشاه زادگان و امیران بلند
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ر می زیست و از     مانی یکی از افرادي بود که در دوره صده سوم میالدي در آن دیا               

جور و ستم معبدان زرتشتی دعوي پیغمبري کرد تا دین جدیدي بر علیه زردشت و معبدان                

 شـده بودنـد   قدرت منـد بدانی که بسیار ید بتواند با پیروان خود از شر موایجاد نماید تا شا   

رهایی یابند 
15

بدبختی این است که در طول تاریخ همیشه براي رهایی از شـر یـک دیـن                 . 

سعی می کردند که به دین دیگر رجوع کنند و نمی دانستند که همه ادیان در نهایت به                  مردم  

یک صورت یکسانی در خواهند آمد و هواي قدرت، ثروت و شهوت نیز دامن آنهـارا فـرا              

  .خواهد گرفت

ـ  ان بهرام اول، بدستور مو    بهر حال در زم        و در نهایـت     شتی مـانی زنـدانی    بدان زرت

اي بهترین و امـن تـرین محـل بـر         . می کشتند مانی را تعقیب نموده و      اما پیروان   . کشته شد 

 ابتدایی بودن سیستم حکـومتی در       به دلیل  العرب بود زیرا     فراریان پیرو مانی مکه و جزیرة     

 ملـوك   بـه صـورت    منظم پادشـاهی بـود و بیـشتر          نطقه عربستان و اینکه فاقد حکومت     م

بـه  . مین بین دو کشور ایران و عربستان نبود الطوایفی اداره می شد، هیچ قرارداد انتقال مجر       

مهـاجرت  . و دیگر اندیشان  یان پیرو مانی    براي فرار  دلیل، عربستان محل مناسبی بود       همین

  . ایرانیان ظلم دیده از مذهب به عربستان در چند نوبت صورت گرفت

 ظلم زردشتیان خاموش نـشد و در دوران         بعد از مانی، مبارزات مردم ایران برعلیه        

بـدان  دوبـاره مؤ . مسیحیت سوق پیـدا کردنـد  رف دین  زدگرد اول مردم ستم دیده ایران بط      ی

زرتشی بر علیه عیسویان و ایرانیانی که به مسیحیت ایمان آورده بودند، اقـدام نمودنـد کـه                  

مرحلـه سـوم و در دروه پادشـاهی         در  . نتیجه آن مهاجرت دوباره ایرانیان به عربستان شد       

بـدان زرتـشت، قبـاد و       اینبـار نیـز مؤ    .  مزدك گرویدند   آئین ایرانیان به  باز برخی از     قباد،  

جرت بیشتر  اک کردند که نتیجه اش مه     یپسرش خسرو انوشیروان را به کشتن مزدکیان تحر       

بـراي مـوارد   در مرحله چهـارم، تعـدادي از مزدکیـان زنـدانی را      .ایرانیان به عربستان بود   

  .همانجا ماندند که آنها نیز در سیاسی به یمن فرستادند
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بدان زرتشتی بعنوان دین در دوره طوالنی باعـث شـد    نیتجه اینکه، ظلم و تعدي مؤ       

. که ملت ایران به ادیان دیگري ایمان آورند و گـروه گـروه بـه عربـستان مهـاجرت کننـد                    

 اعالم پیامبري کرد، همین گروه هاي ایران ساکن در عربستان به ایران             محمدبنابراین وقتی   

 دوم بـراي تـسخیر ایـران        ند و مردم را دعوت به دین اسالم کردند و وقتی خلیفـه            شتاز کُ ب

 بود و ایرانیان خود ایران را به اعراب         ده  مینه براي شمشیرزنان عرب مساعد ش     روانه شد ز  

نی خیانت کردند   ادر واقع گروه هاي ایرانی مهاجر در عربستان به ایران و ایر           . تحویل دادند 

آخـر در   . اي سوسمار خور بی تمدن کشور کیانی را تسخیر نماینـد          و باعث شدند که عربه    

 مانند چوب و آن زمان اعراب چیزي نداشتند و سپاه آنها متفرق و ابزار جنگی آنان ابتدایی   

بدان زرتـشت وجـود نداشـت هرگـز         ؤاگر کمک مهاجران نبود و ظلم و ستم م        .  بود چماق

ر مقابل گروه کوچکی از سپاه ایرانیـان        ند د ن که بتوا  نداعراب حتی تصورش را هم نمی کرد      

  . کافی بودند تا اعراب را زیر پا له کنند سپاه ایراند و فقط فیالننمقاومت بیاور

خانـه هـا،   ابتمام کتمر دستور داد تا   شوم اعراب بر ایران مستولی شد، ع       وقتی سایه   

اخته و یا آتـش     هاي هنرمندان و خردمندان بزرگ ایران را به رودخانه اند         آثار تمدن و کار   

رسد و ایـن    ی به کتابخانه مداین م    ی گویند وقتی سعدبن ابی وقاص     معروف است که م   . بزنند

 عظمت علمی را مشاهده می کند از عمربن خطاب، خلیفه آن زمان سئوال میکنـد کـه                  ههم

در جـواب سـعدبن ابـی       . آیا می تواند کتاب هاي عالیقدر ایران را به عربـی ترجمـه کنـد              

الخطاب خلیفه وقت می گوید، عمربن وقاص
15

.  

که اگـر متـضمن هـدایت و        . کتابهاي ایرانیان را به آب بیافکنید     

ارشاد باشد خداوند مارا به کتـابی راهنمـاتر از آنهـایعنی قـرآن              

هدایت کرده است و اگر سبب گمراهی است که نیـازي بـه آنهـا               

  .نیست

 تـا   مربن الخطاب همیشه کوشید   ع. دشمنی سران عرب بعد از اشغال ایران تمام ناشدنی بود         

تـا بـراي    بداند و ایرانیان را چنان نـابود و ضـعیف سـازد    ارجح) عجم(عرب را بر ایرانیان 
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براي اینکـه نظـر دون عمـر را در مـورد            .  و بردگان عرب باشند    ارهمیشه ایرانیان خدمتگز  

در ایـران نوشـته     ) زیاد(ایرانیان بدانید بهتر است نگاهی به نامه معاویه که به کارگزار خود             

است و در آن نامه کارگزارخود راتشویق نموده است که از راه کارهاي عمر براي مـستولی          

متن نامه چنین است. شدن به ایرانیان استفاده کند
15

 :  

  و اما ایرانیان

 که بنام موالی و بردگان   زیاد، در باره ایرانی ها این قوم      و اما اي    

ز با سیاست و روش عمـربن       در میان ملت اسالم بسر می برند، ج       

باید ذلیل  . این ملت را باید اسیرکرد    . الخطاب اداره شدنی نیستند   

ید، باید بگونـه اي     مر می کو   بهمان روش که ع    این ملت را  . کرد

چنانکـه  ( گـوش کـن زیـاد    . کوبید که هر گز نتوانند سر بردارند     

: برنامه تو در برابر ایرانیان باید چنین باشد      ) روش عمر بوده است   

. چنانکه عمر فرموده اعراب حق دارند با زنان ایرانی ازدواج کنند     

چه آنکـه  . ولی ایرانیها حق ندارند که دختر عرب را بزنی بگیرند    

و بایـد کـه     ...است و ایرانـی بنـده و نـوکر        ) سید و سرور  (عرب  

رند ولی ایرانیان چنین حقی      از خانواده هاي ایرانی میراث بب      عرب

نیان که حق همگانی ملت مسلمانان است تـا     از عطاي ایرا  . ندارند

در تقسیم خواروبار و ارزاق تا می تـوانی از سـهم      . میتوانی بکاه 

گجویــان و در میــدانهاي جنــگ، همیــشه جن. ایرانیــان کــم کــن

ف اول قرار بده تا هدف حمله هـاي پـر           سربازان ایرانی را در ص    

 خـود   ایرانیان باشند و با مرك،نیروي جنگاوران تازه نفس دشمن   

 جنـگ هـا   در  . موجبات پیـروزي سـپاه عـرب را فـراهم آورنـد           

سربازان ایرانی را بکار جاده سـازي بگمـار تـا راه هـا را بـراي                 

کنند و درختهایی را کـه مـانع      گذشتن شمیشیر زنان عرب صاف      
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 را کـه    ر گیرند وبیشه هایی   راهشان ب ن آنهامی شود از سر      گذشت

ز میان بردارند و بـاالخره  طر  می اندازند، ا    سپاهیان عرب را به خ    

بکوش که هر چه کار سخت و دشوار و جـان کـاه باشـد نـصیب                 

آنقدر بار بر دوش ایرانیان بگذار کـه بردوشـشان          . ایرانیان گردد 

 به خـدا و آئـین   مؤمنایرانی هرچند . فشار بیاورد و سنگینی کند 

حــق نــدارد بــر صــف هــاي اســالم و صــالح و پرهیزکــار باشــد

ایرانی هر چند   . دامامت کنند و پیش نماز گرد     عرب،  نمازگزاران

هم که شریف و بزرگوار و از خاندانی بزرگ و نـام آور باشـد،               

ـ  عرب هرچند که پست  و رذحق ندارد بر    و دل باشد پیـشی جوی

 ایرانی حـق    .کوچه ها جلوتر از عرب راه برود      از  هنگام گذشتن   

ر ت در صف اول و یـا صـفوف نخـستین قـرا            ندارد درنماز جماع  

. مگر اینکه عده عربها براي تکمیل صف هـا کـافی نباشـد            . دگیر

ایرانی حـق نـدارد بـر       . ایرانی حق ندارد بر مرزها فرمانروا گردد      

هـم کـه    انی هـر چنـد      ایر. شهري از شهرهاي اسالم حکومت کند     

ــ ــد  درفق ــشمند باش ــرآن دان ــد  ه و ق ــضاوت کن ــدارد ق ــق ن .ح

ثالً  اگر یک ایرانی، یک عـرب را         م......................................... 

 معنـی کـه دیـت کامـل را          بـدین .  محکوم به اعدام گردد    ،شتکُ

 اگر یک عرب ایرانی را کشت از اعدام در امان باشـد             بپردازد و 

از ..................................... .و تنها به نصف دیت محکـوم گـردد        

ــ ــه    ایرانی ــواه ب ــاري مخ ــت ی ــاي دولت ــتهان در کاره ا و خواس

نیازمندیهاي ایرانیان اعتنایی مکن و غیر مستقیم آن مقـررات را           

ــار        ــی بکـ ــرده باشـ ــار بـ ــان بکـ ــق آنـ ــد در حـ ــه بایـ کـ

: آري عمر چنین نوشـته بـود      ...............................................انداز
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بموجب این نامه مردم بصره را احضار کن و در میان اهـل بـصره    

رمسلمان هرکس که طول قامتش بـا ایـن         از ایرانیان مسلمان وغی   

  .ریسمان اندازه بود گردنش را با شمشیر بزن

  اي کشورم ایران

  تودر تب طاعونی عرب

  بدان زردشتیؤاسیر درخفقان م

  میان لجنزار دینهاي خدا

  ا ها کشیده اي اکنون چه هچه

   در غیابت کورش چه ها دیديتو

  و اتو در جوار خدا، دین

  اشاحد شتنت به تیغ کشیده 

  بسوخت درآتش زردشترخت 

  خیال تو در بند دین کشیده شد ایران

  زوال تو در دین خزیده شد ایران

   خودقساوتعزیر تو زردشت با 

  حماقت ایرانیان چو خنجري از پشت

  تو را به کعبه نشاندند واي از من

  تو را به عربهاي تشنه و گشنه

  شترسوارو رفیقان سوسمار

  شدسرود و سنت و ایران چه 

  به بند دین کشیده شدو کار شد دشوار
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  ق خرافات خال،دین-7-9

. دین و خرافات جـدا ناپذیرنـد      . دین در اصل عین خرافات است یعنی خود خرافات است         

دیـن  . در واقع دین بخشی از خرافات است که به نظم کشیده شده و تقدس پیدا کرده است                

یلی و به اجبارو زور زنـدگی انـسان را     خود را به انسان تحمیل می کند یعنی خرافات تحم         

 دیکتاتور بزرگ قوانین و مقررات خرافـی خـود را بـه انـسان               به صورت کنترل می کند و     

دین اطاعت بی چون چرا را می طلبد و هرکس کـه در ایـن وادي تخلفـی                  . دیکته می کند  

ت براي او   تنبیه می شود و یا عقوبتی بس وحشتناك در آخر         انجام دهد یا عمالً و مستقیماً       

ـ دین یع . دین خیلی بدتر از خرافات است     . پیش بینی می کنند    ی خرافـات تـاثیر پـذیر و        ن

دین یعنی خرافاتی که در راستاي ثروت، قـدرت و شـهوت تنظـیم شـده                . انسان ها مدعی  

غیر منطقی و غیر عقالنی اسـت کـه در صـحنه وجـود دارد و هـر       رافات عقایدي خ. است

گرفتار است ولی دین خرافاتی است که ضمانت اجرایی داشـته  فردي بسته به عقیده در آن       

ویـا  دین خرافات روان، پویا، گ    . می شود و فرد وادار به اطاعت از قوانین و دستورات دین           

فریب و غارت واگر الزم باشد کشتار امت خود عمل می           و سیستماتیک است که بر اساس       

  .کند

دیـن چنـد    : این موارد توجـه شـود     اثبات خرافی بودن دین کافی است که به         براي    

اجزاي مهم هر دین عبارتنـد      . اجزاي اصولی مهم دارد  که کل دین برروي آن استوار است           

 را مورد توجه    ءاجزااگر همه این    .  احادیث و روایات   -4 خدا     -3 پیامبر   -2 کتاب   -1از  

  .  که همه خرافی هستنددیقرار دهید می بین

سه کتابی اسـت کـه مـا بیـشتر مـی            جیل و قرآن  کتابهاي آسمانی تورات، ان   : کتاب- 1

یلـی خـدا    ل و هـیچ د    اسـت مدعیان ادعا می کنند که خداوند این کتابها را نوشـته          .شناسیم

دنقع نیازي هم ندار   اد و در و   نپسندانه اي نیز نمی آور    
16

ـ بـه دلیـل  این کتابها  .  ف ع ضـ ه نقط

ـ     ساختاري، تاریخی، علمی و گرامري که دارند نمی شود آنرا حتی             زرگ بـه نویـسندگان ب

را خلـق   سد به خدایی که تمام این کاینات و هرچه در اوست          انسانی نسبت داد تا اینکه بر     
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یمی که از هم به ودیعه گرفتـه         چیزي جز داستانهاي قد    یقرآن و دیگر کتابهاي آسمان    ! کرده

ـ      . داستانها همه دروغ توام با خرافات است      . اند نیست شده   رون دین بیشتر خرافات را در بی

براي کنترل، ترساندن و اطاعت بی چـون وچـراي          . از خود خلق کرده است تا درون خود       

دین با اجـزاي    .امت است که مذهب توام با خرافات و همراه با آن به بشر تحمیل می شود               

ل دادن و نازك کاري خرافات موجود به کـار مـی            اقی خود بعنوان یک ابزار براي صیق      خر

اهر معقول تحویـل امـت خـود         به ظ  به صورتی  چه بیشتر و بهتر      ا هر رود تا این خرافات ر    

.ددهب

 هزار پیامبر داریم که هـر       24می گویند که    داستانسرایان و مدعیان دینی     :پیامبران- 2

غیر از آنهـایی کـه از       . کدام در سطحی براي راهنمایی بشریت به این جهان خاکی آمده اند           

یستند حقیقت دارند ولی تعداد قابل توجه اي        نظر تاریخی مستند هستند و چند تایی بیش ن        

افسانه و در واقع خرافات هستند چون براي وجود آنها غیر از داستان و افـسانه هـا چیـز                    

دیگري نمی توان آورد   
17

تعداد معدود پیامبران حقیقی گرچه حقیقت داشته اند ولی بـراي           . 

خرافـات بـه نحـو    به قدرت رسیدن و گسترش سیطره خویش با قدرت هرچـه تمـامتر از         

 از مرگ این به اصطالح پیـامبران،        ضیه اینجاست که بعد   مشکل ق . احسنتی استفاده کرده اند   

افراد کاسه از آش داغتر با دروغ و خرافات، دین بوجود آمده خرافی را بیشتر به خرافـات         

 خرد تند که با منطق،ار باهوشی بودند و بخوبی می دانسي بسی انسان ها  پیامبران   .اندوده اند 

 بنابراین کلیـه    .ندجاودانی نمود با حیله   و راستی نمی توان پیش رفت و دین کاذب خود را            

ند خرافات محکـم نمـوده و تـداوم و    دستورات، قوانین و اصول خود را با میخ و بست و ب        

پیامبران از تمام افراد خرافات پرور و خرافاتی که دین کـاذب            . قاي دین را تضمین کردند    ب

ریـزان  ، دانشمندان و خردمندان گ     دفاع کرده و از علم و خرد       ندحکام می بخشید  آنها را است  

رض از میدان خارج    سدفی اال ارب با خدا و مف    مت ها، ارتداد، مح   بوده و آنها را به انواع ته      

چیزي جز حقیقت را نمی گوینـد و   زیرا می دانند که این دانشمندان و خردمندان         می کردند 

 به همین دلیل اسـت کـه تمـام    .دن بانیان دین به حساب می آیت است که اولین دشمن حقیق
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رفت عپیامبران و مدعیان دین دانش گریز بوده اند و همانند تاریکی در مقابل نور دانش و م          

 تخاصم بین دین و دانش براي این است که دین در  ریـشه               ت و همه این مخالف  . ندمحو شد 

استو نفس خود خرافات را اساس کارخود قرار داده 
18

.

یل در انسان   ا خدا و تکامل او تاریخچه بسیار طوالنی دارد و در واقع در همان او              :خدا-3

موجـود  شاید قدیمی ترین و استوارترین خرافه       .  تصنعی نهادینه شده تا به امروز      به صورت 

. باشد

. در تمام طول تاریخ هیچ دانشمندي و یافقیهی نتوانسته خدا را ثابت و یـا رد کنـد                 

ـ             هستی   ولـی  .  و تفـسیر نمـود     یو کلیه اجزاي متغیر آن را می توان بر اساس علم پیش بین

 خشم و   انسان ها  و همانند    انسان ها وجود خدا به عنوان یک مقوله جدا که ناظر بر اعمال            

ن است خدا   می توان گفت که ممک    . غصب و احساسات داشته باشد را نمی توان ثابت نمود         

بهرحال مقوله اي است بسیار پیچیده که .  باشدلکترومغناطیس یا حرکت و یا امواج ا     انرژي،

که به این خـداي    بنابراین آنچه   . طق امروزي بشر قادر به در ك واثبات آن نیست         نعقل و م  

ساخته وطراحی شده می بندند و داستانهاي ساده انسانی را به خدا نسبت می دهند چیـزي    

هرچه که قابل اثبات نباشـد      . ین سادگی  به هم  ،نیست جز خرافات چون قابل اثبات نیستند      

برد و هیچ اثري نیـز  یااز طریق آزمایش پی به وجود آن  و آن را نتوان دید ویالمس کرد و         

  .نداشته باشد، چیزي نیست جز خرافات

برخی از مدعیان دین براي دستیابی به قدرت و ثروت آنچنان ولع دارند کـه حتـی             

مانند شیعیان  . نی خود را از خدا باالتر می دانند       مبانی و برخی از شخصیت هاي داستان دی       

که واقعاً دیگر شورش را در آورده اند و با عقاید تمسخر آمیز خود کمـدي اسـالمی را در                    

از دوران صفویه تا به امروز آنقدر در مورد علی قلم زده انـد کـه                . جامعه بوجود آورده اند   

. علی را خدا می دانند و شاید از خدا باالتراین فرقه  .  را بوجود آورده اند     اي فرقه علی اهللا  

 پنـاه بـرده و از آنـان         امـام زادگـان   یا اینکه، براي شفا و بـرآوردن حاجـات بـه امامـان،              

 از خدا   وقتی درخواست . ن را از خدا بخواهند    درخواست شفاعت می کنند بدون اینکه همی      
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از خود او شـفا نمـی   به این راحتی وآسانی است و دفتر خدا در همه جا موجود است چرا   

  .بدانند را شاید باالتر از خداامام زادگان امامان و ، زیرا ابلهان دینی!واهندخ

احادیـث و   .  احادیث و روایت دیگر خرافات اندر خرافـات اسـت          :احادیث و روایت    -4

ت گرفته است و چون دین خـود خرافـات     افات و مهمالتی است که از دین نشأ       روایت خر 

بدبختانـه، قـدرت   . ندر خرافات در این مورد چیـز بـی ربطـی نیـست      است پس خرافات ا   

پـس از مـرگ     .  خرافات در جامعه، فرهنگ و سیاست بسیار زیادند        اجراي این احادیث و   

 در مذهب شیعه، در راستاي      به خصوص ت طلبان   ع، داستان سرایان، چاپلوسان و منف     محمد

آنقدر داستانسرایی و تعبیرو     امامان  و محمداسی خود به نام     یمنافع اقتصادي، اجتماعی و س    

ورنـد کـه نـه      ي هر موردي حدیث و یا روایتی می آ         قرن برا  14تفصیل کرده اند که بعد از       

این مدعیان خدا هیچ لزومی و یا اجبـاري بـراي اثبـات آنهـا               . سندیتی دارد و نه اعتباري    

 و روایـات را      در اسالم شیعی، این احادیث     به خصوص ی این است که     سمسئله اسا . ندارند

 قانون شرع   به صورت  و   ي اجبار به صورت  شمرده و بر اساس این تقدسیت، آنها را          مقدس

. ین نقش عمده اي دارد تحمیل مـی کننـد         یی که د  حکومت ها در حکومت هاي دینی و یا       

هرمطلبی که در قرآن نیست و یا در هر زمانی که نسبت به یک موضوع کمبود قانون و یـا                    

کیسه خرافی  بهر حال از    .  بالفاصله از احادیث یا روایات کمک می گیرند        دستور کار دارند  

  .می براي شفا بیرون می آیداین مدعیان خدا هر مره

  در البالي پوسته هاي پیاز دین

  در آن کتاب آسمانی مسموم

  كدر جیبهاي گشاد آخوند

  هر بستري و هر معبري

  که به اسالم ختم می شود

  ی کندخرافات نفس می کشد و رشد م

  نده می شودگُرشد می کندو خرافات 
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  بسته زبان بی همتاخداي 

  کتاب آسمانی مردود در حیطه علم

  حدیث، حقیقت افراد کوته فکر

  خلقت تبار بشرهمه نشانه اي از

  همه کرانه اي از خرافات پی در پی

  کوش بآ بستر  دریا بسازي  تو ، گر زدین ا

   خلق کنی  اي تواگر زخدا خانه

  ست و شالوده اش خرابجاسقفش ک

   درونش  کجاستدربش کجاست  و

   تو خود خوانیاگر کتاب آسمانی دین را

   دانیکجا تو توانی  اگر خرافه را

  کجا تو توانی اگر خرافه را دانی
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فصل هشتم

  عقل چه می گوید

  ختم کالم-8-1

کراسی را رعایت نمـوده و نـه     وبا تمام تفاسیري که در این کتاب آمده است می خواهیم دم           

ما هرچه شرط بالغ بـود  . اف نماییمو نه به شخصی اجحن را تحمیل کنیم  به فردي عقایدما  

مـا  . را در اینجا آوردیم حال این شما هستید که بایستی مناسب با خرد خود تصمیم بگیرد               

که بقول خودتان ماهیت ماوراء الطبیعـه دارد را از شـما            مید و دلبستگی شما   نمی خواهیم اُ  

ـ      . گی  تبدیل کنیم   میدي و افسرد  اگفتن واقعیت ها به نا      با  بگیریم و    ان ما نیز در کـار خودم

اي کاش اینچنین نبود و اي کاش همانند افـسانه هـا و             . واقعیت ها بیم داریم   مانده ایم و از   

  بـل تمـام خـشونت هـاي طبیعـی          هرمانان هرگز نمی میرند و در مقا      هاي کارتون که ق   فیلم  

مـردن بـه جهـانی دیگـر        ایکاش مطمئن بودیم که پس از       . کارند ما هم اینچنین بودیم    ماند

 ها بـا جـام     حورين  ه ای عزیزانمان را می توانستیم ببینیم و هم      خواهیم رفت وتمام اقوام و      

 حقیقـت   هاي طالیی شراب و کباب بره بریان، درختان انبوه سربه فلک کـشیده سـایه دار               

چشمه هاي آب زالل و جویبارهایی که زمزمه کنـان زیـر ایـن              و ایکاش آن  . دنداشته باش 

همه اینها نا معین اسـت و هـیچ         ولی چه کنیم که     .  دنتان زیبا روانند حقیقت داشته باش     درخ

ما ادعا نداریم   .  براي این ادعاها   دلیل علمی و منطقی غیر از دین در این مورد وجود ندارد           

شاید جهانی دیگر باشد، شاید ما دوباره زنده شـویم          . که هر چه ما می گوییم صحیح است       

 بـا کالبـد دیگـري زنـدگی         ود در جهان دیگري و یا در همین جهـان و          و با خودآگاهی خ   

همین گونه که یکبار آمده ایم شاید باردیگر نیز درجـایی دیگـر بـا               .  را ادامه دهیم   يجدید

 این ها همه چیزهایی هستند که ما آرزو داریـم کـه   .کالبدي دیگر خود آگاهی داشته باشیم   

منطق، عقل و علم سازکاري ندارد و واقعیت جبري         باشند ولی وجود این موارد بدبختانه با        
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تمام این تخیالت زیبا و دوست داشتنی را  . این دنیا نمی تواند این آرزوها را پیش بینی کند         

مجبوریم که همانند داستانهاي تخیلی مادربزرگ در مورد دختر شاه پریـان کـه بفراموشـی       

 فرو بریم به امید سر خود را به زیر برفسپردیم اینها را نیز به فراموشی بسپاریم و یا اینکه    

نمـاز، دعـا، ثنـا، روزه و تمـام     . اینکه ما را نمی بینند بگوییم که انشاء اهللا که حقیقـت دارد        

 دلیل مـی    به همین . فرایض دینی عکس العمل هاي روانی این آرزوهاي تردید آمیز هستند          

 بـه علـت  عقده هـایی کـه   گوییم که عبادت در واقع یک نوع مرض روانی است که در اثر             

 عبادت دلیلش احتیاج بشري به آرامش و        .کمبود وفشارحاصله ایجاد شده، بوجود می آید      

دین عامل وعده هاي آرامبخش پس از مرگ اسـت و عبـادت             . تضمین شدگی ابدي است   

ستدي است کـه    و این داد  .قیمتی است که بایستی افراد براي این وعده هاي قشنگ بپردازند          

بـا  . در واقع پا در هوا است بـا ریـسکی بـسیار بـاال             . ایی دارد و نه اعتباري    نه ضامن اجر  

کـار و اینکـه   وجودیکه ما هنوز در مورد جهان هستی، وجود موجودات و انسان و عاقبت  

ما به کجا خواهیم رفت مطمئن نیستیم ولی با قاطعیت مطمئن هستیم که دین سـاخته بـشر                  

که در لواي دین و مذهب آمده است حبابی برآب          د و هرچه    راست و هیچ ریشه خدایی ندا     

  .بیش نیست

 دینـی بوجـود نمـی       عد ازمردن چه اتفاقی می افتد مطمئناً      که ب اگر همه می دانستند   

.  سر عقایـد راحـت مـی شـد    شتار برمه مهمالت، خرافات و کشت و ک ه بشر از این آمد و 

، بدون تفکر   انسان ها ده و   ی را دا  به خصوص هنگی دین و گذر زمان به آن تقدس         متاسفانه کُ 

 فکـر ، عقـل و خـرد خـود را مـی              ،بانه درمقابل آن  تعقل، بدان می گروند و گوسفند مأ      و  

  . فروشند و گویی عقالنیت همه مسخ شده اند

  م کودکیم را بیاد دارمبیاد دار

  افسانه شاه پریان را دوست داشتم

  جسمم دراینجا بود و روحم در آنجا

  دمدر آسمانها پرواز می کر
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  برروي آب راه می رفتم 

  و در آتش می رقصیدم

  به ابرها چنگ می زدم   

  شهابهارا از آسمان از دست خدا می قاپیدم

  و آنرا به ماه می زدم

  افسانه بودش مه اهبود افسانه 

  من حتی در چیدن سیب درختهاي خانه ام درمانده ام

  است این واقعیتواقعیت 

  قرآن و عقل سلیم-8-2

 و منتقدانه قرآن را مورد مطالعه و بررسی قرار          تعصب دقیق، خالی از     به طور  وقتی ،در کل 

 مطابقت ندارد و بـه همـین        می دهیم برخی موارد با منطق خدا و انتظاري که از او می رود             

بهر حال،  مدعیان،  مالها و تحصیل کـرده          . ل کند ود آن را قب   یک عقل سلیم نمی توان    دلیل  

  موضوع را تفسیر کرده و بهانه هاي مختلفی بـراي یـک آیـه            رق مختلف هاي مذهبی به طُ   

 آنقدر صریح و روشن است که دیگر جـاي  اما در بیشتر مواقع آیه ها     . ورندمخصوص می آ  

 تمام  ،علما و مدعیان دین در تفاسیر مختلف قرآن       . هیچ شک و تردیدي را باقی نمی گذارد       

بگونـه دیگـري تفـسیر نمـوده تـا           را   خود را بکار می برند تا این نقـایص        سعی و کوشش    

دید کننده، تشویق کننده، تحریک کننده و تمجید کننده بـه   آیه هاي ته  . واقعیت آشکار نشود  

نظر می رسد که تماماً جنبه هاي سیاسی داشته و پیامبر بخوبی توانسته است از این آیـات                  

 محمـد . یـد در طول پیامبري خود به نفع خود و سیاستهاي موجـود آن زمـان اسـتفاده نما                

ـ        ه و چـه در دوران  بوسیله این آیات، قوم خود یعنی انصار و مهاجرین را چه در دوران مک

 چند نمونه از . استه قرار می داد و یا اطاعت ترس و  مخالفان را در خوف    مدینه کنترل و    

  :این آیات درزیر آورده می شود
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 ان اهللا یحب الـذین      "، قرآن می گوید     4و در آیه    ) سوره صف    ( 61 در سوره    مثالً  

در اینجا معنی تحت الفظـی وواقعـی آن ایـن           . "یقتلون فی سبیله صفاً کانهم بنین مرصوص      

 همانا خداوند کسانی را دوست می دارد که صـف کـشیده و در راه او                 "است که می گوید     

 امـا تمـامی   .را گویی آنـان شـالوده اي از سـربند      ) مخالفان و یا مشرکان   (بقتل می رسانند    

ن فارسـی   مثالً، جالالـدی  . ل بکار برده اند   ه کارزار و یا جنگ را بجاي قت       من کل رین قرآ مفس

 می دارد کـه در راه او صـف کـشیده      مان خدا کسانی را دوست     بیگ "چنین ترجمه می کند     

ر اینجا مفسرین کمله یقتلون یعنی بقتل رساندن        د. جنگند گویی آنان شالوده اي از سربند      می

کلمه هایی چون پیکار، جنـگ و کـارو زار          . ر و جنگ ترجمه می کنند     را به کاروزار، پیکا   

از طرفی کاروزار،  پیکـار و یاجنـگ را مـی            . مانند بقتل رساند شدید و غیر انسانی نیست       

قتـل رسـاندن را     بتفسیر نمود امـا     نرم افزاري   جنگ  آموزشی و یا    کاروزارتوان به صورت    

  . تفسیر نمود و آنرا به چیز دیگريکردنمی شود ماله کاري 

ده باشـد  بنابراین به نظر می آید که خداوند نمی تواند یـک چنـین دسـتوراتی را دا      

 بندگان خداونـد هـستند و    مسلمان، غیر مسلمان، مشرك و کافر جزء   يانسان ها زیرا تمام   

یعنی خداوند عدالتش درحد قوانین مدرن مدنی و        .  حق بیان و اظهار نظر دارند      حق وجود، 

بنـام  ( در قرآن ابتداي هر سوره اي جمله بـسم اهللا الـرحمن الـرحیم                ست؟نیي  حقوق بشر 

بسیار عجیب به نظر می رسد کـه همـین خـدا یکمرتبـه در     . است) خداوند بخشنده مهربان  

.  مسلمانان را به کشتار مخالفان ترغیـب نمایـد         ی القلب باشد که    دیگر خود آنقدر قس    آیات

چرا خودش مخالفان اسالم را از بین نمی برد و          عجیب اینجاست که این خداي مقتدر توانا        

  . می خواهد دست به این جنایت بزنندانسان هااز 

 رسول اهللا   محمد" می گوید     است که  ، قرآن 29 آیه   )فتح (48در سوره   مورد دیگر     

: نی تحت الفظی ایـن آیـه نیـز چنـین اسـت      مع"لی الکفار رحما بینهم   و الذین معه اشداء ع    

دشان مهرباننـد  و است و کسانی که با اویند با کافران سختگیرند و میان خ             پیامبر خدا  محمد

 شیعیان ایـران  به خصوصاین آیه یک کلیتی را در مسلمانان   .)ترجمه جالل الدین فارسی   (
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براسـاس ایـن آیـه،    .  اسـت " غیرخـودي  " و "خودي "بوجود آورده است و آنهم مسئله  

ـ نولی با غیرمسلمانا ان باشند   دوست مهرب مسلمانان بایستی با مسلمانان      ی  و مشرکان و حت

درست همین روند در ایران و در نظام جمهوري اسـالمی          . مسلمانان مخالف سختگیر باشند   

آنهایی که مورد تایید رژیم هستند می تواننـد از همـه آزادیهـا و               . ایران بسیار مرسوم است   

  مورد غضب حکومت هستند و  بدالیل عقیدتی سیاسی امتیازات بهرهمند باشند و آنهایی که     

. ي و یا امتیـازي محـروم مـی باشـند          دنه آزا  هستند از هرگو    آن با رژیم مخالف و یا منتقد     

ـ       دستور آیه هاي قرآن  درواقع این آیه به بهترین نحوي نشان میدهد که            ینانوات و حتـی  ق

ـ   ند که اصالًریشه الهیت ندارد و چیـزي نیـست         سیاسی اقتصادي هستند   دان  جزاسـتثمار و فق

    .انسان هاآزادي و حقوق 

ـ          آیه هاي این       د میکنـد، در    چنینی که به اصطالح مشرکان ومخالفان اسـالم را تهدی

 شـاید اینگونـه آیـات    محمـد ان دردور.  و در ظرفیت این کتاب نمـی گنجـد   قرآن فراوانند 

آن  ناآگاهی و خفقان محیط چندان تـوجهی بـه   به دلیل آمیز نبود و مردم هم    چندان تعجب 

 آگاهی به دلیل و جامعه بسیار پیشرفته تر بوده و         انسان ها اما در این دوران که      . نمی کردند 

مـل اینگونـه     هوشـیارند و دیگـر تح      انسان هـا  د،  موجوو آزادي هاي    و وسایل ارتباطات    

 سـایت  در رسانه ها و دلیل است که به همین. دید کننده را ندارند   جمالت تبعیض آمیز و ته    

  . اسالم می شودبه خصوص ایرادات و انتقادات فراوانی از ادیان هاي اینترنتی

 در می یابنـد کـه ایـن کتـاب بـه             اگر این امت ساده لوح کمی عقل خود را بکار ببرند          

اصطالح آسمانی مسلمانان و یا دیگر کتابهاي آسمانی از نظر معنی و محتـوا فقـط در حـد             

ین معنی که این کتابها نتوانسته اند حقیقت بد. یی همان دوران بوده اند  انسان ها شعور و فهم    

 را که امـروزه مطـرح   انسان هاهاي طبیعی و یا قوانین مدرن حقوق بشري و آزادي واقعی        

همین دلیل کافی است که حقانیـت و خـدایی بـودن ایـن کتابهـا                . است بیان و نشان بدهند    

با شعور و فهم ابتدایی مردود شود و معلوم شود که این کتابها بدست مردمان همان دوران و   

، نوشته شده است و گرنه خدایی کـه تمـام   ه و ابتدایی داشته اند   ه از طبیعت و اجتماع اولی     ک
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 آنقدر کتابش ابتـدایی و مبتـذل        این کاینات بسیار بسیار و بی نهایت بزرگ را آفریده است          

ه مثالً چـ  . ت مشکل کار اینجاست که زبان این کتابها براي بیشتر معتقدانش بیگانه اس            !تاس

 جهـان    میلیارد مسلمان  6/1 از درصدي از مسلمانان عرب بخوبی معنی قرآن را می دانند         

 کـه دسـت کـاري       ی و یا کتابهاي انجیل و تورات       میلیون نفر عرب باشند    350شاید کمتر از    

شده اند چه درصدي از معتقدانش بدقت و با حوصله تمام آن را می خواننـد؟ آنهـایی کـه                  

را بدقت می خوانند و نقاط ضعف آنها را بخوبی می دانند خود مدعیان و بانیـان           این کتابها   

مـثالً  .  ما ترش اسـت    ت نمی گویند که ماس    هیچ گاه همان دین هستند و خود ذینفع بوده و         

 و سـودجویی    کشیشان مسیحی، روحانیان یهودي و آخوندهاي اسالمی، یا از روي زرنگی          

ی که دارند نمی خواهند به خدایی نبودن این کتابها          کم حالت د   خشک و  تعصبز روي ویا ا 

 نمـی   با تهدید و ارعاب، و یا معجزه دانستن این کتابهاو اینکـه هـیچ بـشري               . اذعان نمایند 

 باعث شده انـد کـه       ، در طول تاریخ   ین چنینی د و یا دروغهایی ا    تواند مانند آنها را خلق کن     

این شیادان می گوینـد و چـون زبـان و           مردم به این باور برسند که واقعیت همان است که           

 نـا   بـه صـورتی   میشه آنهـا را     کتاب آسمانی را نمی دانند و ه      معنی جمله هاي به اصطالح      

ما بیاد داریم که مادرمان و یا       . ور کرده اند برسر ایمان و باور خود باقی مانده اند          مفهوم بلغ 

ول تا آخر با اهداف مختلف پدر و پدربزرگمان در طول عمرشان بارها و بارها قرآن را از ا          

بیـاد  . اي از قـرآن تامـل کـرده باشـند    ختم کرده اند بدون اینکه ثانیه اي براي معنی جمله          

یکـه گوشـه    بـه طور  داریم که قرآن خانه ما، توسط مادر و پدرمان ده ها بار ختم شده بود                

 در هاي آن که ورق می خورد سیاه و چین خورده شده و برخی از صفحات آن از شـیرازه           

اما هیچ گاه ندیدیم که مادرمان و یا پدرمان در مورد معنی قرآن و یا روایت و یا           . آمده بود 

 آن در زیـر     جالب اینجاست که قرآنهایی که ترجمـه      . نصیحتی از آن را براي ما بازگو کنند       

 این ترجمه هـا کـه همـراه بـا تفـسیر             وم و گمراه کننده هستند زیرا     آیات نوشته شده نا مفه    

رجمه کنننده نیز می باشد چنان درهم و برهم است که خود ترجمه بـاز نیـاز بـه                   شخصی ت 

 کلنـک از پـشت بـام افتـاد و           "ترجمه دیگري دارد و این ترجمه ها همانند جمله قدیمی         
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وه ادبیات قرآنـی   جالب اینجاست که نح.می باشند" نشکست  و گرنه من کجاوو بی وفایی      

مـثالً  . داشته و مانند قرآن نا مفهوم صحبت می کنند        در صحبت کردن برخی از علماء تاثیر        

برخی مواقع سخنرانی هـاي خنـده آوري        آقاي خمینی بنیان گذار جمهوري اسالمی ایران        

 در اینجـا برخـی از عقایـد و    . بوده اسـت رزبانهاي جوانان ایرانمی کرد که بعنوان جک س    

ـ  سخنان آقاي خمینی آورده می شود که آنها را در سایت هاي ا             فـور خواهیـد    ه و ینترنتی ب

  :یافت

  .دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست- 1

شما یاوه گویان با زندگی معنوي و سـعادت اجتمـاعی یـک گـروه انبـوه صـدها                   - 2

).74کشف االسرار، نوشته امام خمینی صفحه ( هزارمیلیون نفري بازي می کنید

 هزار میلیـون مـی شـود صـدها         میلیارد انسان و صدها     صد هزار میلیون می شود صد       

  . میلیارد نیست7 بیشتر از  امروزه جهانجمعیتمیلیارد نفر در صورتی که

کشف االسـرار نوشـته    ( میلیونها میلیون سالطین و بزرگان و فالسفه در عالم آمدند         - 3

  ).176امام خمینی صفحه

کـشف االسـرار    (و اخذ کرد  فیثاغورث حکیم در زمان سلیمان بود و حکمت را از ا          - 4

).32نوشته امام خمینی صفحه

ا فیثـاغورت در قـرن پـنجم قبـل از        و سلیمان هیچ رابطه اي نیست زیر       بین فیثاغورث 

.میالد در یونان زندگی می کرد ولی سلیمان در قرن دهم و در اورشلیم زندگی می کرد

مـام خمینـی   کشف االسـرار نوشـته ا    (از حکما و فالسفه بزرگ دیگر اسکندر است       - 5

  ).35صفحه 

ــروز نیــست - 6 ــه امــروز و دی ــوط ب ــن موضــوع مرب ــه . ای   دو هــزار ســال اســت ک

 پـس از گروگـان گیـري        1358 آبان   19جماران  ( آمریکا مارا استعمار کرده است    

).اعضاي سفارت آمریکا

  :از سخنان ضد و نقیض آقاي خمینی عبارتند از
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توحیـد و تقـوا و بخـش و         روحانی نباید کار دیگري غیراز روحانیت یعنی بـسط          - 1

کـشف االسـرار نوشـته امـام        ( تعلیم قانون هاي آسمانی و تهذیب اخالق بپـردازد        

 خرداد 6اما در دیدار با نمایندگان مجلس در جماران بتاریخ        ). 208خمینی صفحه   

این را بدانید که تنها روحانیت می توانـد در          :  می گوید   تناقض آمیز  به طور 1360

فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیـت        . از پیش ببرد  این مملکت کارها را     

.)را

ما باید به هر قیمت شده باشد انقالب خودمان را به تمام ممالـک اسـالمی و تمـام         - 2

ولی در دیدار با مسئوالن صـدا و  . )1358 بهمن 22پیام به ملت،    (جهان صادر کنیم  

انقـالب اسـالمی را   ور  دمـا قـصد صـ     :  با تناقض می گوید    1361 مرداد   16سیما،  

.اینها حرفهاي دشمنان اسالم است. نداریم

ناه جاسوسی دیگران را بکنـد زیـرا ایـن          گهیچکس حق ندارد براي کشف جرم و        - 3

 مـاده اي امـام خمینـی بـه ملـت،            8 از فرمان    6ماده  ( خالف مقررات اسالم است   

بازگشایی ولی در پیام به دانش آموزان، استادان و دبیران،        . 1361 مرداد   1جماران  

دانـش  : متنـاقض مـی گویـد   . 1361 مهـر  1 ،   62-61مدارس در سال تحـصیلی      

آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیرنظر بگیرند و                

اگر خداي نکرده در یکی از آنها انحرافـی ببیننـد بالفاصـله بـه مقامـات مـسئول                   

.ی انجام دهنداین کار را به صورت مخف... گزارش نمایند

در نظـر دارنـد     ... ه فکـر مـی کنـد      چگون) دولت شاه (تعجب می کنم که این دولت       - 4

این موضوع نه تنها خالف اسالم است، خـالف         ... اقچیان هروئین را اعدام کنند    قاچ

 به طـور  اما  . 1355کتاب والیت فقیه نوشته امام خمینی، نجف        (انسانیت هم هست  

نهایی که مواد مخدر میفروشند شرعاً      آ: وید می گ  1359 اردیبهشت   30ض در   متناق

هیچ ترحمی هم در مورد     . مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تاخیري اعدام شوند        

.آنها جایز نیست
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 آورده انـد اینجـا و        همین مردم کوچه و بازار از پـاریس        جناب آقاي بنی صدر را    - 5

متگزار است  است، خدمؤمنبراي اینکه مردي مسلمان است،      . رئیس جمهور کردند  

  شهریور 3اما در دیدار با افسران و درجه داران جماران           . 1359 آذر   18جماران  (

این آدم از اول ادعا می کرد که مسلمان است و براي اسالم کار می کنـد               : می گوید 

.منهم از اول فهمیدم دروغ می گوید. و کذا

یراد کـرده بـود کـه قابـل         خمینی قبل از اینکه به ایران بیاید در نوفل لوشاتو سخنانی ا           

  :تامل می باشد

ر و هـادي امـور      دشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظ      اسالمی علما خو  در ایران - 1

 بـه  ي نخـواهم داشـت و از همـان ابتـدا         خود من نیز هیچ مقام رهبر      .خواهند بود 

مصاحبه با خبرگزاري رویتـر، نوفـل       ( حجره تدریس خود در قم بر خواهم گشت       

  .)1357 آبان 5لوشاتو، 

در حکومت اسالمی رادیو، تلویزیون و مطبوعات مطلقاً آزاد خواهند بود و دولـت              - 2

 2مصاحبه با روزنامه پیزا سره، نوفل لوشاتو      ( هد داشت احق نظارت بر آنها را نخو     

 .)1978نوامبر

در جمهوري اسالمی زنان در همه چیز حقوقی کامالً مـساوي بـا مـردان خواهنـد             - 3

.)1357 آبان 1امه کاردین، نوفل لوشاتو، مصاحبه با روزن( بود

من در داخـل    . موکراتیک به معنی واقعی خواهد بود     دولت اسالمی ما یک دولت د     - 4

 ،  NBCمصاحبه با تلویزیون    ( هیچ فعالیتی براي خودم نخواهم داشت     این حکومت   

.)1978 نوامبر 11نوفل لوشاتو، 

مدن بسیار ظاهر فریب بود همانند      خمینی حرفهایش در نوفل لوشاتو، قبل از به ایران آ         

وحـی  به اصطالح   همانگونه که آیه هاي     .  در مکه قبل از اینکه به مدینه سفر کند         محمد

 در مکه صلح آمیز و مالیم بود، صحبتهاي خمینی نیـز در نوفـل لوشـاتو     محمدشده به   
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 درجه  180 ایشان   د ولی بعد از اینکه به ایران آمد       دوموکراتیک و بسیار روشنفکرانه بو    

  : زیر تغییر یافتبه صورت دادند و گفته هایشان تفکّرتغیر 

مسیر مـا   . دموکراسی باشد اینها مسیرشان غلط است     آنهایی که فریاد می زنند باید       -1

            مـا اسـالم مـی خـواهیم       . ملی کردن نفت پـیش مـا مطـرح نیـست          . مسیر نفت نیست  

  .)1358 خرداد 3سخنرانی در جمع دانشجویان، اهواز، کیهان ( 

.  فحـشا را مـی خواهیـد   يید و آزادي همه چیز، از  جمله آزاد         شما روشنفکر هست   -2

مـا مـی خـواهیم مملکـت را         .  آزادي می خواهید که جوانان ما را فاسد کند         هیک نحو 

ایـن آزادي مملکـت     .حفظ کنیم و حفظ مملکت به آن آزادي که شما می گویید نیست            

صـحیفه  (دي که شما می خواهیـد آزادي دیکتـه شـده اسـت            این آزا . را بر باد می دهد    

  .)372 صفحه 9نورجلد 

کـه  در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود          در انقالبی که در ایران حاصل شد       -3

سـخنرانی  ( این مردم قیام نکردند که مملکتشان دموکراسی باشـد        . ما اسالم می خواهیم   

  ). قم1358 آذر 19

.آنهـا بـا اسـالم مخالفنـد       . راسی حرف می زننـد گـوش ندهیـد         به آنها که از دموک     -4

ما قلمهاي مسموم آنها را که صـحبت        . میخواهند ملت را از مسیر خودش منحرف کنند       

  )1358 اسفند 22سخنرانی  ( د می شکنیمی و دموکراتیک و اینها را می کننمل

گذاریم این احـزاب    دیگر نمی توانیم آن آزادي که قبالً دادیم بدهیم و نمی توانیم ب            -5

شرعاً جایز نیـست کـه      . ما شرعاً نمی توانیم مهلت بدهیم     . کار خودشان را ادامه بدهند    

به ایـن حیوانـات درنـده نمـی تـوانیم بـه             . ما آزادي دادیم و خطا کردیم     . مهلت بدهیم 

دیگر نمی گذاریم هیچ نوشته اي از اینها در هیچ جـاي مملکـت              . مالیمت رفتار بکنیم  

با اینها باید به شدت رفتـار کـرد وبـا           . ام نوشته هایشان از بین می بریم      تم. پخش شود 

  ).1357 مرداد 27کیهان، .( شدت رفتار خواهیم کرد
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بـا  محمدهمانگونه که مالحظه کردید، سخنرانی هاي آقاي خمینی همانند حضرت           

تو در نوفل لوشـا   . می گردد در برخی مواقع حتی متناقض      شرایط و زمان تغییر می کند       

 دموکراتیک، مدرن و خوش آیند بود ولی وقتی خرش از پل گذشت و قدرت               هاه  وعد

را در ایران بدست گرفت، وعده ها کامالً متغییر شد و بجاي دموکراسی و قوانین مدرن                

آقـاي خمینـی    .  گـشت  ت دیکتاتوري والیت فقیه جایگزین آن     ، قوانین شرع و حکوم    

 تبحري نداشت و بیشترمواقع جاي فاعل و        حتی در صحبت کردن فارسی نیز توانایی و       

  حال ببینید که وقتی در جامعه امروزي یعنی قرن بیست         .  کرد  را جابجا بیان می    یا فعل 

و یکم  که آنقدر تحصیل کرده داریم و جامعه آنقدر پیشرفته است یک فـردي بـا ایـن                    

ه مردمـان بـی    کذار یک رژیم شود حال توقع دارید  سواد می تواند انقالب کند و بنیانگ      

 قرآن را باور نکننـد و   سال پیش که در جامعه اي بدوي زندگی می کردند        1400سواد  

   قرن این خرافات و احادیث را قبول نکنند؟14در طول 

  ورجهمه مجنونند و مح

  وتو اي رفیق بهترمیدانی 

  ها در زنجیرندکه عقل

  در سرماي نادانیمنطق و علم را 

  منجمد ساخته اند

  گان و دیوانگانبیگانیورشحال 

  را در سرزمین کورش

  با عقده و کین می نگري

  که آنچه بر ما می رودافسوس 

  ازماست که بر ماست

  طلسم تاریخی دین من

  حکاکی شده در آیین من
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  دیوانگان بیگانه رااین 

  برتارك ایران نشانده اند

  برتخت جمشید

  زیلوي خود را گسترانیده

  عمامه بسر پادشاهی  می کنند

  جوي دیگر در ارکان اسالمحجاب ه-8-3

دیـن، هرکـدام از ابعـاد        . دین سالخ خرد، دانش، زیبایی هـا، هنرهـا و جوانمردیهـا اسـت             

 ریشه خـدایی دارنـد بگونـه اي ابتـدا مـسخ و      به راستیمشخصه انسانیت و بشریت را که      

 قدرت مند این اژدهاي هزار سر در طول تاریخ آنقدر در این زمینه            . سپس سالخی می کند   

شده است که از طریق  قوانین کتابهاي بدروغ آسمانی خـود، حـدیث و روایـت و الفـاظی         

ر رساله هاي پوسیده و بی    رض، خرد و دانش فرد را به زی       مفسدفی اال چون مرتد، بی دین،     

فون کرده، زیبایی ها را به مقنعه، نقاب وحجاب کشیده وهنرها را به زیر زمـین و                 محتوا مد 

  .   به بند می کشندجوانمردي را

.  بوجـود آورده اسـت      است کـه در خـود      ، زیبایی هایی  عد از عظمت کاینات   ک ب ی

درمیان این زیبایی ها، زن، یا مادر و یاهمسر زیباترین موجود زنده اي است که از نظر مـا                   

  بوجود آمده و احساس دار، زیبایی دارد، می خندد، با اندام زیبـاي خـود عـشوه            انسان ها 

م مو هاي خودش را بر دوش حمل کرده و به نسیم صبا ند و امواج زیبا و متالط    گري می ک  

 زیبا را درست کرده که کشیشان، آخونـدها و           مواج هايآیا پروردگار این مو   . می سپاردش 

یعنـی  ! ومعه به خاکستري سپید تبدیل کننـد      د و در ص   خان مدعی، آن را در مقنعه بپیچن      سال

  . سالخی خالقی می کند و مدعیان خداخدا

یکی از عمده ترین دلیلی که مدعیان دین برروي مسئله حجاب پافشاري می کننـد            

این است که زن را فقط و فقط عاملی براي همخوابگی و ارضاي شهوانی خویش می دانند                 

 قبالً هم گفته بودیم که قدرت، ثروت و شهوت از عوامل مهـم بوجـود آمـدن دیـن                    .و بس 
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 یک تکه گوشت با ارزش از نظر شـهوانی          به صورت ند زن   به همین دلیل می خواه    . هستند

را در کیسه اي که سرو ته آن را با بند محکم بسته اند قرار داده و هر گـاه بخواهنـد رفـع                        

شهوت کنند، کیسه را در خلوت باز کرده و بعد از خالی شـدن از شـهوت دوبـاره دو سـر                      

راي زن آنچنان ارزشی قائل نبـوده   اسالم ببه خصوصبه همین دلیل، ادیان . کیسه را ببندند 

یکه در کتاب آسمانی خود و نوشتهاي مدعیانش  نیز هویدا استبه طور
1

.  

 می باشد و در قـرآن از آن     " پرده یا دیواره     "کلمه حجاب در ادبیات عرب بمعنی       

درقرآن به مسلمانان مرد دستور داده  مـی  . بعنوان پارتیشن و یا جداکننده نام برده می شود    

 صحبت می کنند بایستی از پشت یک حجاب این عمـل را             محمدکه وقتی با همسران     شود  

. محمـد در واقع اینگونه حجاب مسئولیتش به مردان برمی گردد و نه به زنـان               . انجام دهند 

بیشتر سیستم هاي قانونی اسالمی این گونه لباس ها را در جامعه براي پوشاندن همه بـدن                 

حجاب بوسیله دختران بالغ و از طریـق چـادر،    . رمی بردند زن غیر از صورت، و دست بکا      

درواقـع  . روسري و روبنده و یا دامن هاي بلند در مقابل مردان رعایـت مـی شـده اسـت                   

حجاب عفت زن را می رسانده و فقط منحصر به پوشیدن فیزیکی بدن نبوده بلکه حجـاب                 

از . ین انـسان، زمـین و خـدا   مثالً الحجاب یعنی پرده اي ماب.  مفهوم متافیزیکی داشته است   

بیـشتر  . حجاب نیز بیشتر براي جدایی زن از مرد در فضاي جامعه استفاده می شـده اسـت           

مواقع بوسیله زن مسلمان پوشیده می شده است تا عفت، محدوده خصوصی و معنویـت را                

.برساند

ر راه  قبت شده است، درسـت نگـاه کـردن، مـؤ          در قرآن از عفت زنها و مردان صح         

در قـرآن در مـورد عفـت زنـان     . ، و با لباسهاي درست اعضاي تناسلی را پوشـاندن   رفتن  

هـیچ  درقرآن  . صحبت شده ولی ضرورتی نمی بیند که زنان سرها و صورتشان را بپوشانند            

 " صریحا از حجاب به منظور پوشش در هر زمینه استفاده نشده و در عـوض از لغـت                    گاه

قرآن از حجاب به عنوان قوانین پوشـش اسـتفاده          در  .  یا جلباب استفاده شده است     "خمار
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 از حجاب به عنوان تکه و یـا پارچـه اي بـراي پوشـش                هیچ گاه ،  به خصوص . شده است 

  .استفاده نشده است

وا برهنه آمدند، انسان برهنه متولد می شـود و برهنـه            بقول خود مذهبیون، آدم و ح     

بدالیل سرما، گرمـا و تمـاس بـا    برهنگی یک امر عادي است و انسان . نیز از دنیا می رود   

ولـی ایـن    . مواد آزاردهنده فیزیکی برآن شد که جامه و لباس را اختـراع نمایـد و بپوشـد                

واب، و گناه زیـر چتـر دیـن          دیگر را که به نام حالل، حرام، ث        مدعیان دین، مانند همه چیز    

قان آور را بزور کشیده اند این مسئله برهنگی را نیز در قلمرو خود وارد نموده و قوانین خف            

  .  چپانده اند و آن را حجاب نامیده اندلوحبه حلق ملت ساده 

از کشورهاي مسلمان، خانمها هر     در کشورهاي اروپایی و آمریکایی و حتی برخی           

برخی کامالً پوشیده هستند، برخـی نیمـه پوشـیده و           . ع لباسی که می خواهند می پوشند      نو

بـه  فردي در کاردیگري دخالت ندارد و نه زمـین          برخی نیز تا حدي عریان هستند و هیچ         

همه مردم روحیه اي شاد و خنـدان دارنـد و           . زمین می آید  به  آسمان می رود و نه آسمان       

جالب اینجاست که همـه مـردم چـه زن و     . لباسهایشان خوشرنگ، رنگارنگ و دلپذیراست    

 مـی کنـد و نـه        چه مرد به محیط عادت کرده و نه بدن نیمه عریان زنی مردي را  تحریک               

زن زیبا و خوش اندام هیچ  فرقـی نمـی           . بدن پوشیده زنی باعث نگرانی و یا تعجب است        

کند که نیمه عریان باشد و یا پوشیده باشد چون در هر دو صـورت زیبـا، جـذاب و دلربـا                   

زن زشت هم برعکس نیمه عریان او که پناه برخدا و پوشیده او نیز سبب دعاي خیر                 . است

  .می شود

له اینجاست که بایستی دقت شود و متاسفانه سردمداران دینـی ایـران بـه ایـن              مسئ  

مهم این است که جامعه فاسد نباشد چون اگر جامعه فاسـد باشـد              . موضوع دقت نمی کنند   

چه بی حجاب و چه با حجاب هردو در معرض خطر قرار دارند و در فضاي حجاب حتی                  

آن اینکه شهوت مرد وقتـی  را بیان کنم و  می خواهم واقعیت    . فساد بیشتر صورت می گیرد    

 هیوالي وحشتناکی در مـی آیـد کـه هـر چیـزي را               به صورت حیح ارضاء نشود    از راه ص  
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شما اگر یک گوساله را در گونی قرار دهید و درب آن را ببندیـد و                . شهوت انگیز می بیند   

 که در ایـن گـونی       آن را میان زندانیانی که ماه ها است جماع نکرده اند بیاندازید و بگویید             

همه به گونی حمله ور می شوند و گونی را با دنـدان پـاره   . یک زن است چه ها که میشود 

می کنند و گوساله را بیرون می آورند و حتی فراموش می کنند که در این گونی میبایـستی        

  . یک زن باشد و شاید به گوساله بیچاره نیز تجاوز کنند

 وحـشتناکی   به صـورت  ت است که همیشه و      راه چاره، حجاب نیست، مشکل شهو       

در حال طغیان است و این شهوت را بایستی مهار و یا آرام نمود و نه اینکه حجـاب را بـه           

.  ارضـاء نـشده را بـدتر مـی کنـد           قدرت منـد  حجاب شهوت   .  مستولی کرد  جامعهزور در   

  را محـدود مـی سـازد، در ایـن دنیـاي            انـسان هـا   حجاب عالوه بر اینکه حقوق وآزادي       

تکنولوژي و قرن بیست ویکم  عامل بسیار بازدارنده اي اسـت بـراي پیـشرفت و برابـري                  

اگر موي زنان براي مردان شهوت انگیزاست، موي مردان نیـز بـراي             . زنان نسبت به مردان   

زنان شهوت انگیز خواهد بود چون خداوند جذابیت زن و مرد را دو طرفـه نهادینـه کـرده                   

.  بخش است  بخش است صداي مرد نیز براي زن لذت        لذت   اگر صداي زن براي مرد    . است

خدایی که این همـه زیبـاي و سـلیقه          . ببینید که این مدعیان خدا چقدر غیر خدایی هستند        

 بخش کند آنگاه    ردان را براي زنان جذاب زیباو لذت      بخرج داده تا زنان را براي مردان و م        

ر امـر او خدشـه وارد آورنـد و    این مدعیان دین می خواهند کار خدا را خـراب کننـد و د         

  . زیبایی ها را می خواهند به مقنعه بکشند و در واقع این مدعیان ضد خدا هستند

و دانش زن است و نه لباس او، حجاب عقل و خـرد زن اسـت و نـه                   تفکّرحجاب  

حجاب اهمیت و قدرت سیاسی اجتماعی زن اسـت کـه از او حمایـت و                . موهاي برهنه او  

حجاب حرمـت، احتـرام و حقـوق زنـان در           . پیراهن بدون آستین او   حفاظت می کند و نه      

  . است و نه دامن پایین تراز زانوهجامع

ت و شلوار، دامن، پیـراهن و       همان اول لباس معمول زنان یعنی کُ      اگر در جامعه، از       

. در تابستانها کمی لباس رقیقتر باشد، مردم همه عادت می کنند و مشکلی پیش نمـی آیـد                 
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 اسالمی اگرآمارهاي صحیحی از تجاوزات مختلف جنسی بگیرند معلوم مـی            در کشورهاي 

آمـار  . روپـایی اسـت   ورهاي مسلمان بیشتر از کشورهاي اُ     شود که ضایعات جنسی در کش     

 از هرجاي دیگر بیشتر اسـت و  که درقم شهر مذهبی ایران عمل لواطاخیر نشان داده است    

ی به زن در قم کمتر است بازار لـواط           چون دسترس  .ضایعات جنسی بکرات انجام می گیرد     

  .رونق گرفته است

در ابتداي این کتاب گفتیم که تاسیس دین مانند تاسیس یک شرکت براي قـدرت،                 

عد قوي دین شهوت و چگونگی و اصول شهوترانی است البتـه       یک ب . ثروت و شهوت است   

لم از انواع جمـاع و      تب مجتهدان اع  در رساله ها خوانده اید، در برخی از کُ        .  رسمی به طور 

،تالیف سـید   بیعرکتابها، کتاب زهرال  این نوع    متعدد آن بهره برده اید مثالً یکی از          روش هاي 

 می باشد  نعمت اهللا جزایري  
2

بر تمام ملت ایران شهوت رانی هاي مالها، آخوندها و آیـت            . 

و اهللا ها پوشیده نیست و همچنین براي عیسویان تجاوزات جنـسی کشیـشان بـه کودکـان                  

زنان
3

حتـی از   کـه   در مورد آخونـدها مـی گویند      .  در اروپا و آمریکا غیر عادي نمی باشد        

 عمـل لـواط      در حجـره هـا     اوایل طلبه گري در حوزه هاي علمیه با همکالسی هاي خود          

انجام می دهند چون این جوجه طلبه ها صبرو تحمل ندارنـد و نقـد را بـر نـسیه بهـشتی                      

  . ترجیح می دهند

تر از همه چیست؟ بدتر از همه اینکه مدعیان هوس باز خود خـواه              می دانید که بد   

در قبل از اسالم که حجابی نبود     . کاسه از آش داغتران همیشه مشکل را چند برابر کرده اند          

 نیـز  محمـد در زمـان  . درواقع لباسی به آنصورت نبود و بیشتر مردم عربستان برهنه بودنـد     

ورتی و نه عماري و بعداز اسـالم و در طـول            حجاب محدود میشد به پوشیدن قسمتهاي ع      

تاریخ این مدعیان کاسه از آش داغتر بودند که حجاب را این همه تغلیظ کرده و بـه امـت                    

  :حال بشنوید قسمتی از واقعیت ها را. غافل زورچپان کردند
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بگذارید کمی از تاربخچه حجاب صحبت کنیم تا آشکار شود که تمام این بازیهـاي       

ب که سالها است ایران را بـه سـتوه در آورده اسـت چیـزي نیـست جـز                    خفقان آور حجا  

  . دستاورد شوم همین مالها و مدعیان دین

در کتاب بسیار ارزشمندي که آقاي امیر ترکاشوند بنـام          : محمدحجاب در قبل و در دوران       

 حجاب شرعی در عصر پیغمبر     "
 نوشته است به تفصیل حجاب را در قبل از اسالم و در             "4

  با اجازه این بزرگوارو بـراي زینـت بخـشیدن          ن ظهور اسالم توضیح داده است ما نیز       دورا

  .بهتر مطلب، قسمتیهاي از آن کتاب را در اینجا تشریح می کنیم

 توانـایی و رغبتـی بـه    محمـد بگفته ترکاشوند، مردم قبل از اسالم و حتی دردوران      

گـرم آن منطقـه نیـز خـود بـه           بیشتر فقیر بوده و هواي      . پوشش شرعی و اخالقی نداشتند    

اگر هم فردي متمـول تـوان خریـد لباسـهاي گونـاگونی را              . برهنگی اعراب کمک می کرد    

داشت استفاده از این لباسها فقط براي کالس و مقام اجتماعی بوده است و نه صـرفاً بـراي                 

براي پوشش عورت خود یا از دستها استفاده می شده و یا تکـه پارچـه     . حجاب و پوشش  

ه ها دوختـه نـشده بودنـد و ماننـد           پارچ. دوخته نشده را بدور کفل خود می پیچیدند       هاي  

. ه احرام حجاج نیز تا حدي بدین صـورت اسـت          امروزه جام . بدور خود می پیچیدند   نگ  لُ

 قباحت و زشتی که جامعه امروزي براي برهنگی قائـل هـستند در              محمددرواقع دردوران   

برهنه باهم نشست و برخاست می کردند       . یار عادي بود  آن زمان قایل نبودند و برایشان بس      

، برهنه می خوابیدند و حتی برهنه مردو زن و یا زن و زن باهم در بیابان براي رفع حاجت              

زنان در برخی مواقع پیراهنهاي نادوخته مـی        . دستشویی می کردند و با هم حرف می زدند        

ـ برخی مواقع زنهـاي مت   . نشودپوشیدند و هیچ اطمینانی نبود که محلهاي حساس دیده           ول م

روسري می پوشیدند نه براي رعایت حجاب و شرع بلکه براي سروري و اینکه از کنیزکان           

  .جدا و شناخته شوند

واف بدور کعبه می بایستی برهنه باشند زیرا هـم بهانـه اي بـود               حتی مردم براي ط     

ـ       براي اینکه ضعف مالی خود را بپوشانند و هم معتقد براین بودند             اه که در لباسهایی کـه گن
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واف نبایـستی بـرتن داشـته       شند در موقع ط   آلود است و در آن ممکن است که گناه کرده با          

می پوشـانیدند بدورخانـه کعبـه    بنابراین با دستهاي خود درحالی که عورت خود را  . باشند

  .واف می کردندنیز ط

متفـاوتی توسـط    هاي  بـه صـورت   ، تا به امروز مسئله حجاب در جهان         محمدبعد از     

 بی   حجاب  بجاي اینکه  و باپیشرفت و تمدن     مدعیان دینی تفسیر شده است و بمرور زمان         

 ز اسـالم بـدالیل فقـر، فقـدان لبـاس،          قبـل ا  . تر شده است  رنگتر شود بسیار بدتر و غلیظ     

تکنیک دوخت آن و گرماي منطقه در واقع حجابی به آن صورت وجود نداشـه و در حـد                   

ل ولی قسمت عمار که شـام     .  به پوشش عورت کمر تا زانو و سینه ها         هاعال منحصر می شد   

بعدها مدعیان دینی براي گرم کردن دکـان        .  برهنه بود  سر و سینه ، دستها و ساق پا می شد         

دینی خود و کنترل و سروري به زنان، موها را نیز عورت به حساب آورده و پوشش آن را         

 را نیـز عـورت پنداشـته انـد و بمـرور دیگـر       برخی دیگر گردن و سینه  . واجب دانسته اند  

مدعیان بازوان و ساق پا را نیز عورت به حساب آورده اند و در نهایت برخی دیگر حتـی                   

 کـرده و  ه اندام زن را شامل میـشد عـورت فـرض   صورت، دستها و پاها را که در واقع کلی     

ـ         . پوشش آنها را شرعی دانستند     اي زن را نیـز     حتی برخی از مدعیان دیوانـه دینـی ناخونه

برخی دیگر زینت پنهـان    . عورت برشمرده و پوشش آنها را شرعی دانسته اند        
5

در سـوره   (

 را خلخال پاي زنان می دانند و صداي این خلخالها در موقع راه رفـتن زن را                  )31نور آیه   

بر همین اساس صداي زن را نیز عورت دانسته و مردان نا محرم نبایستی              . عورت می دانند  

با این حساب این سئوال پیش می آید که اصالً خدا نمی بایستی زن را خلق             . شنوندآن را ب  

شاید این مدعیان خدا با این ایرادهاي بدتر از بنـی اسـرائیلی خـدا را از کـارش                   . می کرد 

. زن نیمی از جامعه است و از نظر انسان و اخالق حقی برابر با مـرد دارد    . پشیمان کرده اند  

 ببرد و آزادانه فکر کنـد و        د و از موهبات طبیعت لذت     در جامعه کار کن   همانند مرد بایستی    

  هاي حال با این محدودیت   . زادانه بیندیشد و آزادانه ببیند، نفس بکشد و اظهار وجود کند          آ

 حسی، فکري و روحی زن را با چـادر، روسـري، مقنعـه،              ي همه اعضا  ،دیوانه وار حجاب  
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ولی بمرور که   . معرض سوء استفاده قرار داده اند     نقاب و خفگی صدا محدود کرده اند و در          

انسان در تکنولوژي لباس پیشرفت می کرد و هنر و تکنیک دوخت نیز توسعه مـی یافـت                  

  . متاسفانه ذهن پوسیده مدعیان دینی نیز بر شدت حجاب می افزود

 و در آیـه هـاي       11 قرنتین، فصل     اول اپیستلچه پوشش مو براي عیسویان در       گر  

ل توصیه شده است    انجی 3-10
6

 هنري با    و همیشه حضرت مریم در تصاویر و نقاشی هاي         

ي مردان به زنـان  در عیسوي گري روسري زنها نشانگر برتر.  داده شده استروسري نشان 

ب مـی خواهـد عفـت را برسـاند حـال آنکـه روسـري        ام صراحت حجاست ولی در اسال 

کس مـسلمانان بـا توسـعه و        بهرحال، عیـسویان بـرع    . عیسویان به منظور عفت زن نیست     

یکـه تـا سـال      بـه طور   دوخت، حجاب را کمتر کردنـد        روش هاي پیشرفت انواع لباسها و     

شـده   پوشاندن مو در کلیساها براي کاتولیک ها اجباري بود ولی بعد از آن مدرنیزه              1960

داشتند و امروزه در کشورهاي اروپایی و امریکایی مسئله         و دیگر اجباري در پوشیدن مو ن      

  .جاب حل شده است و زنها بیشتر به حقوق واقعی خود نزدیک شده اندح

 نسبت به محمدلیظ حجاب در اسالم این بود که        یکی از دالیل مهم شروع و بعداً تغ         

بروشود و یا پـس      نمی خواست هیچ  مردي با آنان رو        زنهاي خویش بسیار حساس بود و     

این شرایط  .  خواند نینها را ام المومن    آ هایش ازدواج کند و به همین دلیل      از مرگ خود با زن    

  اي " ، مـی گویـد     59 آیـه    33در سـوره    .  در آیه هاي مختلف آورده است      اهرا پیغمبر بار  

ـ پیامبرزنان و دختران خویش و زنـان         ان را بگـو چادرهـاي خـود را بـر خویـشتن             مؤمن

ح و عفت    خود را بپوشانند این نزدیکتر است به آنچه که شناخته شوند به  صال              -فروپوشند

اي کسانی که ایمـان آورده ایـد در   " می گوید 53 آیه   33 ویا در سوره     "و آزارشان ندهند  

 از قبـل (خانه پیامبر وارد نشوید مگر به شما براي صرف غذا اجازه داده شود، در حالی که    

در انتظار وقت غذا ننشینید اما هنگامیکه دعوت شدید داخل شوید و وقتی             ) د و موعد نیائی 

مبر  بحث و صحبت ننشینید این عمل پیا       به) بعد از صرف غذا   (راکنده شوید و  وردید پ غذا خ 

مـی  ) همسران پیامبر ( به هنگامیکه چیزي از وسایل زندگی را از ایشان           را ناراحت می کند   
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ر  اي همـسران پیـامب     " مـی گویـد      30 آیه   33در سوره   ... خواهید از پشت پرده بخواهید      

ذاب او دو چندان خواهد بود و این         فاحشی مرتکب شوید، ع    هرکدام از شما گناه آشکار و     

 این همـسران پیـامبر شـما        " می گوید    32 آیه   33 و باز در سوره      ".براي خدا آسان است   

همچون یکی از آنان ، معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید پس بگونه اي هوس انگیز سـخن   

  ".ده بگوییما طمع کنند، و سخن شایستنگویید که بیمار دالن در ش

 محمـد خالصه اینکه حجاب به این معنی امروزي قبل از اسالم و حتـی در زمـان                 

دالیلـی کـه بعـداً      .  پوشش سر و مو جایی از اعراب نداشـت         به خصوص وجود نداشت و    

باعث شد حجاب شرعی بوجود آید و بمرور سـختر و شـدید گـردد بـه گفتـه ترکاشـوند                     

  :  عبارتند از

  پیشینمقدستاثیراحکام کتب - 1

نادیده گرفتن شأن نزول وحی و واقعیات زمان پیغمبر- 2

اداستان ستر عورة آدم و حو- 3

روایت عورتالمؤمن علی المؤمن حرام- 4

)عورة شمردن زنان(روایت المرأة عورة- 5

تفسیرإالماظهرمنهابه صرف وجه کفّین- 6

تصورپرده نشینی زنان پیامبر و حضرت فاطمه- 7

شخصیت عمربن خطاب- 8

اهاحادیث نهی از نگ- 9

احادیث نهی از ورود به حمام- 10

احادیث نهی از طواف عریان- 11

احادیث نهی از خلوت- 12

 روسري" تشریع"تصور - 13

تبدیل حجاب عرفی و اعتباري  به حجاب شرعی- 14
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طاب هاي مطلقخخارج ساختن زنان از - 15

گره زدن تدین، اخالق و حیا به پوشش و حجاب- 16

افزایش حساسیت هاي فقهی به موازات افزایش پوشاك- 17

گرگونی معناي واژه ها و عباراتد- 18

  :  زیر تشریح و بیان می نمایدبه صورت سه نظریه حجاب را نهایت آقاي ترکاشونددر 

  )نظریه ابن جنید اسکافی( ستر عورتین - 1

)برخاسته از حدیث نبوي(ستر کمر تا زانو - 2

)رأي مطابق(ستر تنه، ران و بازو- 3

  : سیم نموده که عبارتند ازق زن را به سه قسمت تاز طرفی از نظر حجاب اندام

  سوء ة  - 1

عورة- 2

  زینۀ - 3

   برم باخودجو حجاب   را کجا ه

   حجاب  را  چگونه برتابمگنن
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   منقولی تقدس،امام زمان- 8-4

 و ضعف    ترس به علت ، که در تمام طول تاریخ     انسان ها امان ازدست بشر و فقان از دست        

ند و آنگـاه خـود      ن درست می ک    را ام و پوچی ها    دنیایی از خرافات، اوه    ،و طمع براي خود   

ـ  جان می دهي که درست کرده اند سراب زهر آلود  در گرداب فریب و      دیـن بزرگتـرین   . دن

ي سیاه پیچاپیچ است    اخطاي بشراست که خود تنه عظیم زشتی ها است که داراي شاخه ه            

   یـک شـاخه کتـاب      . ي مفلوك و وابسته را می سازد      انسان ها دگی  عدي از زن  که هر کدام ب

 شـاخه   وانین دین است، یـک شـاخه حـدیث و         ، یک شاخه اصول و ق     کاذب آسمانی است  

از همـه    روایت است و یک شاخه عبادت است و یک شاخه امامـت و یـک شـاخه                   دیگر

دروغ عیان  ی عالم بشریت است که همیشه لنگ در هوا مانـده و مـد             بدتر و خرافی تر منج    

فیکـون شـود و ایـن منجـی          اطراف این حباب بر آب سینه می زنند تا شاید جهان کن            گو

بیشتر ادیان و مذاهب منتظر یک چنـین منجـی و مظهـري             . لم قالبی برجهان قالب شود    اع

یط اهراز گاهی وقتی کسی یـا شخـصی بـر حـسب شـر             . هستند که چه انتظار احمقانه اي     
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جتماعی به قدرت می رسد و اسم و رسمی در منطقـه بهـم              وموقعیت سیاسی، اقتصادي و ا    

می زند برخی از ساده لوحان فکر می کنند این فرد ممکن است که همان منجی عالم امـام                   

همانطوریکه وقتی خمینی در انقالب به ایران آمد برخی تصور می کردنـد کـه               . زمان باشد 

  . ممکن است امام زمان باشد

دیستا تاریخ بسیار طـوالنی     یستی متذکر شد که آیین مز     در مورد پیشینه مهدویت با      

 است ولی اگر تاریخ تولد زرتشت را قرن هفتم قبل از میالد بدانیم می بینـیم کـه در                  داشته  

اما در مورد تاریخ تولیـد زرتـشت بحـث          .  می دانسته است   مورد مهدویت دین یهود پیشتر    

بل از میالد می دانند که با ایـن  زیاد است وبرخی حیات زرتشت را حتی یازده هزار سال ق       

بهـر حـال دیـن    . حساب تاریخچه مهدویت دین مزدیستا بریهود و البته اسالم  پیـشی دارد     

 بایستی توجه داشت که زمانی اسالم مـسئله مهـدویت را            .اسالم مهدویت را تکامل بخشید    

 آن   تفـصیل در مـورد     بـه طـور   عنوان نمود که حدا قل سه دین مزدیسنا، یهود و عیسویت            

  .آگاهی داشتند

 از کمدي تر و بـسیار خرافـی تـر   ،شیعهدر میان منجیان عالم، امام زمان مسلمانان     

 بهرحال، امام زمان نیز  . است زمانی که ظهورش با خونریزي بسیاري همراه      امام  .  است بقیه

ـ      ،مانند بقیه ابزار دینی مدعیان     ی بـراي گـول زدن و سرکـسیه          وسیله بسیار خوب و مطمئن

  . مردمی است که دوست دارند همچنین چیزهایی را بشنوندردنک

 و یـک    انند اختراع دین توسط بشرطراحی و ساخته شده اسـت         مهدویت هم عیناً م     

در این ره گذر، مدعیان هر      . دکان مطمئن و خوبی است براي قدرت طلبان و ثروت جویان          

 همه امت خـود را تـا     قومی در جهان بدنبال دین کاذب خود یک منجی نیز تراشیده اند که            

 و  یـا ماشـیخ را و زردشـتیان سوشـیان           مـسیح   کلیمی هـا    . دنیا هست بر سر کار بگذارند     

، سـد هارتـا     یانبودائ. برخی ماشیخ را همان داوود می دانند      عیسویان حضرت عیسی را و      

زمان لجوتوما معروف به بودا که در نپال متولد شده و می گویند فرزند خدا است و در آخرا
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برخی از سـنی هـا و کـل مـسلمانان شـیعه داوزده              و  ر می کند و در نهایت مسلمانان        ظهو

  . پسر امام حسن عسکري را منجی خود می دانندمحمدامامی،  

 جمعـه پـانزدهم   ، فرزند امام حسن عسکري نام مادر نرگس که در شب            محمدنام    

. آمده استبدنیاپایتخت عباسیان  هنگام طلوغ فجر در شهر سامراء 225شعبان 

صاحب الزمان، قائم، حجت، خاتم، منتظر، و مهمتراز همه مهـدي           :  عبارتند از  محمدلقاب   ا

 سـال بـه طـول       69 سـالگی بمـدت      5مهدي، دو غیبت دارد یکی صغرا که از سـن           . است

 بـا مهـدي تمـاس     مسلمانان شیعه می توانستند توسط سـفیران چهارگانـه خـود        انجامید و 

بن عثمان بن سعید،    محمدعثمان بن شعید عمروي،     :  تن عبارتند از   این چهار . حاصل نمایند 

غیبت دیگري بنام غیبت کبرا یا غیبـت        .  مسعودي محمدحسین بن روح نوبختی و علی بن        

.  شروع شده و همینطور ادامه دارد تا وقتیکه خداوند فرمان ظهور بدهد      329 از سال    بزرگ

 انگشتر سـلیمان و در      در انگشتان مهدي  . محل ظهور مکه و محل بیعت مسجدالحرام است       

) به  تعداد اصحاب بـدر     (  نفر 313دستش عصاي موسی است و یاران و همراهان او تعداد           

می باشند که حکومت او را تشکیل می دهند و کارگزاران واقعـی انقـالب جهـانی اسـالم                   

 مرکز حکومت مسجد کوفه یعنی همان مکانی که جدش علـی خالفـت کـرده              . خواهند بود 

  .حضرت عیسی نیز از آسمان فرود می آید و بعنوان وزیر حضرت مهدي کار می کند. است

 شـیره مـی      را واقعاً که با این خرافات سازمان داده شده خوب سر مردم ساده لوح              

 یاردارد و یا حـضرت عیـسی وزیـر          313اینکه دو غیبت صغرا و کبرا دارد و اینکه          . مالند

نمی دانم چرا براي حضرت موسـی و سـلیمان در           . استاوست همه به نظر کمدي اسالمی       

به حضرات سـلیمان     بخاطر انگشتر و عصا      از طرفی، . حکومت مهدي پستی قائل نشده اند     

ضرت سیلمان را وزیر    د و ح  ااقل حضرت موسی را وزیر اقتص      حد   .و موسی مدیون هستند   

 ان فرمـانرواي   زیرا حضرت موسی در اقتصاد و حضرت سـلیم         نددادمنابع طبیعی قرار می     

تانش می تواند آهن را نرم کند بـه         حضرت داوود را هم که دردس     . ات است  حیوان طبیعت و 
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واقعاً که یا ما مردم شعورمان نمـی رسـد و یـا ایـن               .ندوزیري صنایع و معادن می انگاشت     

  .مدعیان دروغین خدا نابغه هستند

 که درنهایت   استی است که بدرستی و راستی هدایت کننده       در اسالم، مهدي شخص     

در قرآن چیـزي از ایـن       . الفت یکدست جهانی را بوجود می آورد      ظهور می کند و یک خ     

 گفتـه  بـه خـصوص  موضوع ذکر نشده است ولی می گویند که در حدیث، روایت و سـنتها     

حتـی ایـن    .  پیامبر نسبت می دهند این موضوع پیش بینـی شـده اسـت             محمدهایی که به    

 هـاي سـنی کـه یکـی     از کتابهاي دو مؤلف بـزرگ حـدیث     دام  موضوع مهدویت در هیچک   

. و دیگري مسلم بن الحجـاج ذکـر نـشده اسـت           )قرن نهم پس از میالد    (اسماعیل البخاري 

  مسلمانهاي سنی ماننـد محقـق توانـا وبـزرگ          همین موضوع باعث شده است که برخی از       

یـزي جـز    موضوع مهـدویت و عقایـد در ایـن مـورد را چ        آفریقاي شمالی بنام ابن خلدان    

بهرحال علی رغم این گونه شک و تردید نـسبت بـه موضـوع، عقیـده بـه                  . خرافات نداند 

  . درصد کل مسلمانان جهان را تشکیل می دهند باقی ماند85در تسنن که مهدویت 

برطبق نظریه مهدویت، امام زمان زمانی ظهور خواهد نمود که دنیا و امت مـسلمان                 

رهبـر هـدایت جامعـه را       یـک   اشند و در نهایت بعنوان      در شرایط بسیار بدي قرار گرفته ب      

 برخی معتقدند که امام زمان همراه با عیسی مسیح که اوهم با امـام زمـان                 .بدست می گیرد  

رهبري می شود   ) فریب دهنده ( که توسط دجال    و کافر  برگشته است، با نیروهاي غیر معتقد     

پیش می رود   ه مقلدان خود     ها گفته می شود که دجال بوسیل        دربرخی از سنت   .می جنگند 

گروه هـاي  در موقع ظهور امام زمان،  همچنین  . لسفیانی است ، ا و یکی از قویترین مقلدانش    

 ماننـد   هیوالهایی به شکل جانوران و گروه هاي درنده خـویی         دیگر شیطانی بنام الدا باح،      

ي میان نیکی و بـدي، عیـسی        جنگ ها یعجوج و معجوج وجود دارند که در یک سري از           

ودجـال را مـی کـشد درصـورتیکه مهـدي            یعجـوج، معجـوج    ،سیح بعنوان رهبر معنوي   م

م و درنهایت برتمام دنیا خالفـت       مسلمانان را در جنگ رهبري کرده و ابتدا خاورمیانه، رو         

بعد از آن عیسی مسیح و مهدي در حکومت جهانی با هم همکاري             .  را مستقر می کند    خود
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 هـا   درحـدیث ( درنهایـت   .  می بینـد    را خوشبختیکرده و پس از آن جهان روي  صلح و         

ناپـذیر خواهنـد بـود و بعـد هـردو      متفاوت است که تا چه مدتی عیسی مسیح و مهدي فنا         

آل مسلمانان از   ه  له و حکومت اید   بعد از آن مدینه فاض    . مرد میمیرند نیز  محمدمانطوریکه  ه

و به جایی می رسـد کـه        هم می پاشد و گناه و بی ایمانی دوباره بر دنیا مسلط خواهد شد               

 در برابـر قـضاوت      انسان هـا  روز قیامت فرا می رسد و تمام        واقعاً دنیا به آخر می رسد و        

  .خداوندي قرار گرفته و نیکان به بهشت و گناهکاران به جهنم می روند

ی بهرحـال تعـدادي آن را بـسیار         لدر اهل تسنن نیز اعتقاد به مهدي فراوان است و         

ه دوم اینکه مهدي براي برخی از سنی ها همان  مهدي شـیعه هـاي      مسئل. کمرنگ می بینند  

  !نیست) پسر امام حسن عسکري( دوازده امامی

 محمدلح آخرالزمان که نام او      اسالمی کم وبیش اعتقاد به ظهور مص      همه فرقه هاي    

در کتاب عون العبود که شـرح کتـاب سـنن ابـی داوود        . و از تبار پیامبر اسالم است، دارند      

همه مسلمانان براین هستند که حتماً در آخرالزمـان مـردي از اهـل بیـت       : ی نویسد است م 

نـام او مهـدي اسـت و عیـسی     . ظهور می کند که دین را یاري و عدل را برقرار می سـازد   

  . می کنداقتداءهمزمان یا بعد از مهدي نزول کرده و دجال را کشته و در نماز به مهدي 

 که ظهور مهدي را در اصـل مـردود و خرافـات           گروهی در میان اهل تسنن هستند       

حتی گروهـی از اهـل تـسنن        . می دانند مانند ابن خلدون، احمد امین مصري و رشید رضا          

 بـن حـسن     محمـد همان مردي را مهدي می دانند که شـیعیان بـدان اعتقـاد دارنـد یعنـی                  

 را کـسانی     بن ولید بغدادي،  مصداق مهـدي       محمدبرخی از اهل تسنن مانند ابو       . العسکري

  .مانند حضرت عیسی می دانند

 حسن بن بربهاري در کتاب شرح السنۀ در مـورد اعتقـادات اهـل سـنت              محمدابو  

ایمان به نزول عیسی بن مریم که دجال را می کشد و ازدواج کرده و پشت            : چنین می گوید  

.داو را دفن می کنن نماز خوانده و از دنیا می رود و مسلمانان محمدسر قائم آل 

  )پیامبر اکرم(برترین اعمال امت من انتظار فرج است :  احادیثی از انتظار فرج
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  )امام علی(در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا نومید نشوید

  )امام سجاد(منتظران ظهور امام مهدي برترین اهل هر زمانند

  )امام صادق(در شب و روز منتظر فرج موالیت باش 

 دروغین خدا این احادیث و روایات را نداشتند چه خاکی           واقعاً که اگر این مدعیان    

هرچیز غیر ممکن را با این احادیث ممکـن مـی کننـد، هـر               . بایستی برسرخود می ریختند   

وانین مدنی جامعـه را  ق. یات و احادیث مطیع خود می کنندانسانی را که بخواهند با این روا 

شمندان را نیـز بـه اراده    چه بسا هوسخ کرده و ساده لوحان و    با همین روایات و احادیث م     

آخر این مدعیان خدا یک دم      . به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم      . خود در می آورند   

و سه دم که ندارند از هر نوشته اي، از هر امامی و از هر سیدو پیـري هـزاران دم                     و دو دم  

  . ا تایید می کنندب این مدعیان خدا ره همه این دمها صداقت دروغین و کاذدر می آورند ک

هرچنـد  ر هر دین و مـسلکی یـک منجـی    ا با مهدویت مشکلی نداریم زیرا د     م :نتیجه مهم 

 واقعیت هم این است کـه در طـول          .  وجود دارد  انسان ها خیالی و یا تصوري براي نجات     

ي بزرگ زیادي ظهور کرده اند مانند کـورش، اسـکندر، چنگیـز، نـاپلئون،               انسان ها تاریخ  

.  همیشه فکر می کردند که اینها نیز همان ناجیان وعده داده شده هـستند              ان ها انسکاندي و   

جهان از  ر نیز د  قدرت مند بهر حال بعید نیست که در تاریخ معاصر و یا در آینده نیز فردي               

لطه خود را بربخشی از جهان بگستراند که باز هم بـراي برخـی     د و س  ظهور کن نظر سیاسی   

 بهر حال مشکل مـا اینجاسـت کـه ایـن          . ه داده شده باشد   ممکن است که همان ناجی وعد     

مدعیان دروغین خدا و دین می خواهند از این منجی ها تقدسیتی درست کنند و بر اساس                 

یعنی با تقدسیت این منجی     . شان را پررونق نمایند   دآن مردم را فریب دهند و دکان دین خو        

بـدتر از همـه اینکـه دشـمنی         .  رواج دهنـد    را  دوباره خرافات دینی و فالکت و پوچی       ،ها

گسترده اي بین آنهایی که معتقد هستند و آنهایی که معتقد نیستند بوجود می آیـد و جهـان                  

 آنهم بخـاطر    نگ و برادر کشی شروع میگردد     بر اینکه خرافات زده می شود موج ج       عالوه  

ـ          .مشکل اینجاست و نه منجی یا مهـدویت فـی نفـسه           . هیچ ه  مـثالً، نگـاه کنیـد کـه چگون
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نـد و  راي بقاء حکومت خود استفاده می کجمهوري اسالمی ایران از مهدویت و امام زمان ب   

وافـق  ي کشور خود را می دوشـد و آنهـایی را کـه بـا مهـدویت م     انسان هادر سال چقدر    

بیش از یک قـرن اسـت کـه         . نها را شکنجه و بقتل می رساند      نیستند به بند می کشد و یا آ       

 اند، تجاوز کرده اند و آنهارا به قتل رسانده و از کشور رانده اند،               بهائیان را در ایران چاپیده    

گروه حجتیه در ایران عامـل بـسیاري از ترورهـا و            . مال و اموال آنها را به تاراج برده اند        

این است که براي مهدویت مشکل ایجاد مـی کنـد و            . ضایعات سیاسی در کشور بوده است     

هـر  . داریم و نه با مهـدویت بـه تنهـایی         ه مشکل   مین قسمت از مهدویت است ک     ما هم با ه   

فردي حق و اختیار دارد که براي خود منجی داشته باشد ولی نبایـستی ایـن حـق باعـث                    

 باعث تولید خرافات مـی شـود و         تقدسیت بخشیدن بسیار زیاد   . حذف حقوق دیگران شود   

تحـرك   به منظور ساخت یک جامعه مدرن پر       انسان ها خرافات باعث کندي و عدم تحرك       

  .که براساس منطق و واقعیت است، می شود

  من مهدیم که درالبالي زمان می لولم

  من مهدیم و محکوم به بودن

  هستم ولی نیستم

  هستیم را سوداگران دینی

  مبالغه می کنند

  و نیستیم را به تاراج برده اند

  ي همیشه منتظرانسان هااي 

  خود را بیابید

  تدر دروازه دانش کسی در انتظار نیس

  هاي سیه چشم را نخورید برسرعمامهفریب 

  بمانیدو بمیریدخواهند شما در انتظامی 

  انتظار شما قوت آنهاست



250

  این مرده خواران

   نیز نمی گذرندمقدساز مرده هاي 

   را چو السیدمقدسمردگان 

  براسب مراد می نشانند

  بسوي سراب جهل ساحل در و 

  می تازانند

  درنده خویی دین- 8-5

. شـیر، ببـر و گـرگ طبیعـت درنـدگی دارد           مانند  همانند حیوانات درنده    . نده است دین در 

آنها است، برخی با دندانهاي تیـز و بـران و          کانیزم دفاعی   ر حیوانات براساس م   حیات بیشت 

سم و انتقال آن به رقیب مقابل و ناخنهاي تیغ مانند از خود دفاع می کنند و برخی با ایجاد            

بـه  ار کامـل    اسـتت زه مانند جوجه تیغی و برخی با تغییر رنگ و یا            رخی دیگر با پرتاب نی    ب

یکه شناسایی آنها غیر ممکن است و در نهایت برخی اصالً هیچ گونـه وسـیله دفـاعی       طور

، در طبیعـت محکـوم بـه نـابودي          لی نباشند ان و گوسفندان که اگر اه     ندارند مانند چهارپای  

  . هستند

   حفظ منافع خود مجهز به انـواع مـوارد دفـاعی          به همین گونه دین نیز براي بقاء و           

جالب اینجاست که دیـن، قـویترین و بیـشترین وسـیله هـاي دفـاعی را بخـود                   . می باشد 

مهاي عالوه بر سیستمهاي دفـاعی موجـود در حیوانـات، بـه سیـست             . اختصاص داده است  

خت افزاري دارنـد و هـم       اعی س هم سیستمهاي دف  . دفاعی مخصوص بخود مجهز می باشد     

بایستی اعتراف نمود که سیستم هاي دفـاعی نـرم افـزاري      . فاعی نرم افزاري  سیستم هاي د  

از سیـستمهاي نـرم افـزاري       . آنها هزاربرابر موثرتراز سیستمهاي سخت افزاري آنها اسـت        

 آنوقت با سیستمهاي     ،و بعد از محکومیت فرد براساس معیارهاي خودشان       استفاده می کنند    

  . ه معیارهاي خودشان هر موانعی را از پیش پا برمیدارندسخت افزاري بازهم بنا ب

  :سیستمهاي دفاع سخت افزاري عبارتند از
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  اعدام- 1

سنگسار- 2

ترور- 3

و اعالن جهادایجاد جنگ- 4

شالق زدن- 5

پرت کردن از دره- 6

قطع اعضاي بدن- 7

  سیستمهاي دفاعی نرم افزاري عبارتند از

  )تورات، انجیل و قرآن(کتابهاي آسمانی - 1

حدیث- 2

روایت- 3

 خوانی و مداحیوضهر- 4

 و عیدها مانند عید فطر، عید قربان ماه رمضان و ماه هاي محرم مقدسروزهاي - 5

وفاتها و تولدهاي مذهبی

زبان بازي و دروغ- 6

) اه چراغ و حضرت معصومهمانند کعبه، کربال، امام رضا، ش ( همقدساماکن - 7

خمس و زکات- 8

 در ایرانبه خصوصانواع امازادگان دروغین - 9

 قرآن و دیگر فالهاخواب، استخارهتفاسیر - 10

دعا و ثنا- 11

. چناچه مالحظه می کنید، ابزار دفاعی و ابزار بقایی دین و مدعیان دیـن بـسیار اسـت                 

به همین دلیل اسـت کـه مبـارزه بـا آن     .دین هیوالیی است که هزار دست و هزار سر دارد       



252

 تـر   قدرت منـد  روز  زمان تا به ام   بسیار سخت است و از بدو بشریت وجود داشته و بمرور          

البته کلیه این ابزارهاي دفاعی دین رابطه مستقیم با دانش و آگاهی مردم دارنـد               . شده است 

  نرم افـزاري  به خصوص ستمهاي سرکوب سخت افزاري و       باشند سی  ترو هرچه مردم آگاه   

از طـرف خـداي   مدعیان دین می گویند که دین موهبتی است کـه  . دین بی رنگتر می شود    

ست و ضدیت با آن ضدیت با خـدا اسـت و            دایت بشري داده شده ا    انسان براي ه   به   ،قادر

دیـن  . دایت شـده اسـت    دانیم که در کجاي جهان دین باعث ه       ما نمی   . ل او واجب است   قت

 جنگ و خونریزي، بدبختی و فالکت براي بـشریت           دیکتاتوري، غیر از خشونت، خرافات،   

  .چیز دیگري نداشته است

دراین جهان مادي که روابط بیشتر بـر  .  دین درنده خو است    ،ببینیم که چرا در اصل    

) بدون در نظر گرفتن موارد اخالقی و معنوي       (پایه اقتصاد، قدرت و جایگاه اجتماعی است        

هر گروه و فردي با تمام قوا سعی می کند که از موقعیت، ثروت وقدرت خود با هر قیمتـی          

اران دین نیز با تمام قوا از دکان دیـن خـود         بنابراین مذهبیون و سردمد   . که شده دفاع نماید   

اما فرق مدعیان دین و مذهبیون با دیگـر گـروه   . که بسیار سود ده می باشد دفاع می کننند     

ـ    مذهبی، هاي اجتماعی این است که این گروه       ام دیـن و خـدا اختیـار هـر جنایـت و              به ن

ا نسبت به گروه هـاي  شتاري را براي بقاي خود دارند و همین مسئله است که این گروه ر         ک

 است که مدعیان دین بخاطر خـدا و    جالب. جلوه می دهد  و هولناك   تردیگر بسیار خطرناک  

یی را که مخالف خود می دانند به راحتی مرتد و ضد خدا دانسته و بـا                 انسان ها دفاع از او    

 رسـد،   آخر این بسیار احمقانه به نظر می      . ابزارهاي مختلفی که دارند از میان بر می دارند        

 هـستی را بـه   میعنی خدایی که باالترین قدرت کاینات است و می توانـد در یـک آن تمـا      

نیستی تبدیل کند آیا نمی تواند از خود دفاع نماید و مخالفان را از میان بردارد؟ هیچ عقـل     

سلیمی این را قبول نمی کند، بنابراین معلوم می شود که این مدعیان دین نه براي خدا بلکه                  

  . خود است که مخالفان را به نام خدا از میان می برندینافع شخصبراي م
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تئوري خصومت-8-5-1
7

(The Hostility Theory) :  رابطه بین علم و مذهب معموالً بر

بر اساس مدل خصومت، ادعاهاي علمـی غلـط خواهـد    . پایه خصومت بنا نهاده شده است 

 غلط خواهد بـود اگـر ادعاهـاي         بود اگر ادعاهاي مذهبی درست باشد و ادعاهاي مذهبی        

متاسفانه این اختالف از این محدوده هم می گذرد و اینکه مخـالف نـه          . علمی درست باشد  

بنـابراین،  . فقط ادعاهایش غلط است بلکه متهم می شود که فریبکار و کافر نیز مـی باشـد                

ه بسیار  براساس این مدل هرطرف سعی می کند که طرف دیگر را به نادانی و اشتباه و اینک                

در اینجا ما سه مورد مهم و پرآشوب اختالف تـاریخی بـین             . خطرناك است محکوم نماید   

علم و مذهب را متذکر می شویم تانمونه بارزي باشد براي اختالف طوالنی مـدت ایـن دو                

  .  گروه

تضاد بین کلیساي کاتولیک و دانشمندان در مورد خورشـید مرکـزي نیـز یکـی از                 

یکه دانشمندان فقط مایل به کشف حقیقت بودند در    به طور  علم بود    جدالهاي عمده کلیسا و   

 سرسختانه  با دیدي بسیار پایین و کورکورانـه از موضـع غیـر               به صورتی صورتیکه کلیسا   

واقعی خود دفاع کرده و دانشمندان را به  باد نا سزا گرفتـه و آنهـا را ملحـد و کفـار مـی                         

آیـا زمـین بـدور      . ام سیاره بدور کدام می گـردد      در حقیقت مسئله این بود که کد      . پنداشتند

وس بـه یادگـار مانـده     گذشته که از بطلمیتفکّردور زمین؟ خورشید می گردد یا خورشید ب 

بود می گفت که خورشید و دیگر ستارگان آسمانی بدور زمین که در مرکـز کاینـات قـرار                   

  از   (geocentrism)ي   در مـورد زمـین مرکـز        را البته کلیسا نیز دلیل خود    . دارد می چرخند  

هایش اسـتوار کـرده    تو زمین را روي شالوده" که می گوید کتاب آسمانی خود گرفته بود 

اي ، و نمی تواند حرکت کند      
بهرحال، تنها تفسیر انجیل نبود که باعث اخـتالف مـابین           .  "8

  .    کلیسا و کالیله شد

تـري از بطلمیـوس     سیستم ساده (Nicolaus Copernicus)  نیکوالس کوپرنیکوس

 Revolutions of the) کتـابی بنـام  تحـوالت کـرات آسـمانی      1543ارایه داد و در سـال  

Celestial spheres)  امـا  .   منتشر نمود که در آن خورشید را مرکز کاینات معرفی کـرده بـود
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بهرحال این مدل چندان روشن نوشته نشده بود تا بتواند مدل مورد عالقه کلیسا کـه همـان        

کوپرنیکوس براین باوربود که فرضیه اش منطقی تر بـوده          .  مرکزي بود را واژگون کند     زمین

  .  بیشتري نسبت به مدل بطلمیوس می باشدو داراي قدرت توضیحی

الیله با کمک دستگاه تازه اختراع شده       گ. بعد از کوپرنیکوس، گالیله بزرگ وارد صحنه شد       

 بـرروي سیـستم     ب زمان مـشاهداتی را     تلسکوپ به ترتی   که قدرت بزرگنمایی داشت یعنی    

بعنـوان  .  دریافت که مشاهدات او با فرضـیه بطلمیـوس مغـایرت دارد   خورشیدي انجام داد 

ه صـاف   مثال، او دریافت که ژوپیتر داراي چهار ماه در مدار خود است و اینکه سـطح مـا                 

  . تنبوده و پراز قله و دره اس

ن دوباره رابطه بـین مـذهب و        تووشمندانه اسحق نی  درقرن هفدهم نیز کار بسیار هو     

نیوتن از طریق  قوانین میکانیک مدعی شد که کرات آسمانی ماننـد             .علم را پرآشوب نمود   

زمین ، ماه و خورشید بر اساس نیروي جاذبه کـار مـی کننـد ماننـد افتـادن اجـسام و یـا              

ـ          . چرخش زمین بدور خورشید      د در واقع نیوتن تمام رویـدادهاي طبیعـی را از طریـق چن

 بهرحال نیوتن به وجود خداوند اعتقاد داشت و         .د بسیار دقیق فیزیکی پیش بینی نمو      اصول

خداوند را باعث نیروي جاذبه می دانست و یا اینکه کوچکترین ذره مواد بوسـیله خداونـد     

اما در مدل نیوتن و سیستم طبیعی آن چیزي نبود که نیاز بـه    . غیرقابل شکسته شدن هستند   

خواص مـاده در حرکـت کـافی بـود کـه      . ک قدرت هوشمند داشته باشدوجود خدا و یا ی  

  . رفتار اشیاء طبیعی را توجیه کند

ـ                د و  در دوران نیوتن این تصور پیش آمد که اگر براي رفتار جهان خدایی نیاز نباش

 ساعت غول آسا فقط از طریق اصول میکانیکی کـار مـی   اگر آسمان و ستارگان مانند یک     

وتن خودش این را رد اما نی. رد که تصور شود حتی خدایی وجود دارد  کنند سپس دلیلی ندا   

.  دارد کاینـات   در تنظیم شرایط اولیـه      را  د بود که خداوند یک نقش حیاتی        می کرد و معتق   

 الپالس را دعوت کرد تا در موردتاریخچه و آفـرینش           ، فیزیکدان معروف  ،ناپلئون بناپارت 

قـط اصـطالحات   الس تمام داستان را بـر اسـاس ف       الپ وقتی   . کیهان به او توضیحاتی بدهد    
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میکانیکی بیان نمود سپس ناپلئون سئوال کـرد کـه چـرا درتوضـیح آفـرینش و تاریخچـه             

قاي الپالس جواب داد که من نیازي به فرضیه وجـود  آ. ده نشد کاینات اسمی از خداوند بر    

  .خدا ندارم

. ي تکامـل بـود    ارلزداروین یعنی تئـور   سومین جنگ علم و مذهب برسر تئوري چ       

کانیکی نیـوتن، بحـث بـر سـر تکامـل           هاي م ند بحث هاي خورشید مرکزي و رویداد      همان

یکی از دالیلی که برعلیه تئوري تکامل داروین آورده مـی شـد ایـن               . نیزمشاجره آمیز بود  

بود که هیچ موجود و یا گونه زنده اي نمی تواند به گونه دیگري تبـدیل شـود و یـا گونـه                  

 گویند براساس مـشاهده  (fixity of species)این عقیده را که ثابتی گونه . ددیگري تولید کن

همیشه اعتقاد براین بـوده اسـت کـه هماننـد تولیـد             . یکنواخت و نه براساس آزمایش بود     

  . وانه رادوانه هندیعنی مرغ فقط مرغ را تولید میکند، عقاب عقاب را و هن. همانند می کند 

بول دارد و در جنسیس ادعا می شود که خداونـد فرمـان   انجیل نیز این فرضیه را ق     

داد که باید مخلوقات تولید مثل نمایند همانند خودشان و همچنین در انجیل ادعا می شـود         

ـ        به طور که گونه ها و حیوانات       ه امـروز وجـود      مستقیم بوسیله خداوند به همان صورتی ک

  . دارند تولید شده اند

 درونـی   به طور  می شود هم     نگه داشته ذهب براي صلح     م ، براي ساده لوحان   ،به ظاهر   

ولی متاسفانه می بینیم که چه در عصر حاضـر و چـه             .  اجتماعی به صورت وشخصی و هم    

مذهب همیشه نسبت به آزادي، و . در طول تاریخ مذهب بسیار خشن و بی رحم بوده است          

 یک شاهی آنهـا     وعده ها، قولها و حرفهاي صدتا     . خوشبختی بشر دودوزه بازي کرده است     

ظاهري فریب آمیز دارد ولی آنچه عمالً نشان داده است جز خفقان، شکنجه، آزار و گریـه                 

برخی براین باورند که دین بمرور زمان یا از اهمیت آن کاشته مـی شـود و یـا          . نبوده است 

 بـسیار   تفکّـر ولی متاسفانه اینگونـه     . رکنی از جامعه مدرن براي پیشرفت بشریت می شود        

دهد کـه خـودرا بـا دنیـاي      و ارتجاعیت دین به او اجازه نمی    تعصبنانه است زیرا    خوشبی

گ کند و برعکس سعی می کند که هر توسعه و پیشرفتی را که به دنیاي مدرن                 مدرن هماهن 
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پتامبر،  سـ 11وحشی گري و قتل و خونریزي معاصر مانند حادثـه     . مربوط می شود بکاهد   

ي انتحاري انجام می دهند و یا جنگ هاي مـذهبی کـه    بمب ها  کشتارهایی که مسلمانان با   

 رواج دارد مانند سوریه، عراق و افعانستان که هرروزه صدها نفر یا             تدر خاورمیانه به شد   

بـه  ند و یـا   بوسـیله تروریـستها سـربریده مـی شـو     در اثر انفجار تکه تکه می شوند و یـا         

  .هاي مختلف اعدام و کشته می گردندصورت

یخ و هم معاصر را مطالعه کنیم می بینیم کـه رشـته هـاي دیـن و                  اگر بدقت هم تار   

هر مذهبی خشونت را تحت شرایطی بـال مـانع و یـا حتـی               . خشونت در هم بافته شده اند     

زردشتیان قدیم خشونت جنگی را در دین و بـین خـدا و شـیطان مـی                 .  می شمارد  مقدس

(cohn 1993)دانستند 
9

 تحت شرایط جنگ متحد و گـرد   ، یهودیان باستان مردم را با زور و

 ننـگ آور،    یوسـط شهیدان خود را داشتند و قرون       مراحل اولیه عیسویت،    . هم می آوردند  

ازهمـه بـدتر    .  کلیساهاي کاتولیک، جنگ هاي صلیبی و تفتیش هاي عقایدي را          يخونریز

 که حکومت و رهبري را با مذهب درآمیخته و اصولی دینی بنام جهاد یا جنگ                 است اسالم

براي تجـاوز بـه مـال و         قدرت مند از جهاد بعنوان وسیله اي سیاسی مذهبی        .  دارد سمقد 

ناموس دیگراندیشان و بعنوان یک وسیله سیاسی براي تداوم خشونت از آن اسـتفاده مـی                

  . کند

ایسم، هندویسم  د مذهبهایی چون بو   اي مدرن کمتر خشونت دارند مانند       البته مذهبه 

در برخـی از کـشورهاي      . ه در عمل کمتر خوشونت دارنـد      و کانفوسیانیسم چه در دین  چ      

بهر حـال بـا تمـام ایـن       . مدرن با تدوین قوانین مدنی و منطقی، از قدرت مذهب کاسته اند           

کوششها هنوز قدرت بی چون و چراي دین در عرصه خشونت در حد اعالي خـود اسـت                  

اي مذهبی در تمام    کالً، خشونته . در کشورهاي عقب افتاده و یا در حال توسعه         به خصوص 

ر و تحول   در هر تغیی  .  وجود دارد حتی جوامع مترقی مانند فرانسه و یا روسیه          جامعهارکان  

یر مستقیم و یا مستقیم دخالت می کند و در برخـی مواقـع        غ به صورت اجتماعی مذهب یا    

  .دخالتهاي مذهبی همراه است با خشونت و ترور
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جنـگ طـوالنی    .  تنگاتنگ بوده اسـت    درواقع دوستی دین و خشونت از قدیم بسیار         

مدت یهودیان و فلسطینیان، مشکل اساسی در ایرلند شمالی، اختالفات ملیتـی در بالکـان،               

ي نژادپرستی در آفریقا، اختالفات بین پاکستان و هند، عملیات تروریستی بوسیله            جنگ ها 

لـه بـا    سـپتامبر در آمریکـا، حم      11اصول گراهاي راستی عیـسویت در آمریکـا، رویـداد           

گازهاي سمی در کانالهاي زیرزمینی توسط گروه آم شینریکیو در تکیو، مرگ صـدها نفـر                

در کلیساي اوگاندا، جنگ خونین مخالفین در سوریه و مصر همه خشونت هاي عقیـدتی و         

  .مذهبی هستند که در این چند دهه اخیر اتفاق افتاده است

 وجود دارد؟ برخی اظهار مـی    آیا رابطه درونی بین دین و خشونت       :خشونت در دین    

 غیر مستقیم و بسته به شـرایط زمـانی و    به طور دارند که دین فی نفسه خشونت ندارد ولی         

ما با ذکر موارد زیر نشان می دهیم که خشونت جـزء  . مکانی این خشونت حاصل می شود     

  :ذات دین است و حتی خشونتهاي غیر مستقیم نیز از بدنه دین تراوش می کند

اي آسمانی تورات، انجیل و قرآن بـه کـرات از خـشونت، قتـل و تجـاوز                  در کتابه - 1

عمل سنگسار، حد و شالق، قطع انگشت و یا اعـضاء، اعـدام ،              . صحبت شده است  

تهمت و منزوي ساختن، نجس دانستن و همه اینها دستوراتی است کـه در قـرآن و              

تابهـاي  یا حدیث و روایت مدهبی ذکر شده است که مـی توانیـد بـه راحتـی در ک                  

  ایید قرآن مشاهده نمبه خصوصآسمانی 

عید قربان و داستان حضرت اسماعیل خود داستانی خزنده اسـت کـه از خـشونت               - 2

زنـد خـود    که مـی خواهـد سـر فر       ) ابراهیم(پدري  . بسیار زیادي حکایت می کنند    

باالتر از این می باشد؟ بـه  آیا خشونتی . یده و قربانی کند  براي خدا بر  ) اسماعیل(را

ی؟ بنا به کدام منطق و آیا کدام عقل سلیم می تواند قبول کند که سـر یـک                   لیلچه د 

به نظر ما اینگونه خدا اصالً خدا نیـست بلکـه           . جوان برومند براي خدا بریده شود     

البته در طول تاریخ اقوامی بوده اند کـه فرزنـدان بـی عیـب و                . همان شیطان است  

.نند مایاهاماد نقص خود را براي خدایان قربانی می کردن
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 در مکـه    به خصوص کشتن هزاران هزار گوسفند در عید قربان در سراسر جهان و            - 3

ده است و نسبت    گوسفندانی که خدا آفری   !! خونریزي در خانه خدا   . یعنی خانه خدا  

شدار داده استبه آزار حیوانات ه.

 مذهبی و یا عالم مـذهبی سیاسـی کـه          یانادستور فرمان قتل و یاترور توسط پیشو      - 4

عد از انقالب فراوان بوده      در ایران ب   به خصوص مونه اش در دنیا در طول تاریخ و         ن

.اند

.شهید پرستی و اعتقاد به شهید شدن- 5

.شتارهاي مذهبی سیاسیلگوقرار دادن آن در کشتار کربال و اُبا شکوه دانستن ک- 6

زنجیر زنی و قمه زنی در ماه هاي محرم- 7

.بی، و جرایمیاعدامهاي بیشمار سیاسی با مستندات مذه- 8

  خداي حقیرو فقیرو سراپا تقصیر

  ش را به کمک می طلبدمدعیان

رند و می دوزندبنام خدا مدعیان می ب  

  راه خدا را به دکان کدایی خود می برند

  مایت کردهحاز خداي علیل و ذلیل 

  ودر آستانه او چه داستان ها که نمی سرایند

  شمشیر را به نام خدا

  می برنددر قلب دگراندیشان فرو 

  در دادگاه خدا تکفیر را متهم به

  شندله و زنجیر می کشند و می کُبه قُ

  خداي مخفی شده در آسمان

  از طریق نوچه هاي خویش

  اعتبار می یابد
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  خدا ضرابخانه مدعیان

   پر عصیانشیاطینپناه گاه 

  اي  نوك  تشنه هبرند نام خدا برسر دشنه

برگشته بخترند سرها ي بی نوايب   

  

  ستی و نیستی در یک کالبده-8-6

هستی براي چه و هستی براي که، هستی فی نفسه نسبی است زیرا هـستی بایـستی بـراي                   

مـن  . هستی یعنی هست براي مقولـه اي و بـراي دلیلـی           . ی خود را بنمایاند   به دلیل کسی و   

یـرا  این کره خاکی هست ز    . هستم چون تومرا می بینی و من هستم چون خود آگاهی دارم           

اگر من نبـودم    .  و برروي آن راه می روم و زندگی می کنم          ا می بینم، لمس می کنم     من او ر  

 به نظر می رسد که هستی ها بهم وابسته اند و بود یکـی، بـود دیگـري                   باز کره خاکی بود؟   

  . است

مـثالً  . آیا هستی بستگی به زمان دارد یعنی هستی بالقوه با نیستی چـه فرقـی دارد                 

د خیر نته که همه مردم سطحی نگر می گوی  بال.  ود داشته یا خیر   سال قبل هوا پیما وج    200

مقی به این سئوال بخواهـد جـواب     ولی اگر فردي با نگرش ع     . هوا پیما وجود نداشته است    

 سـال پـیش     200لفعـل در    بابه صورت نکته اینجاست که هواپیما     . دهد قضیه فرق می کند    

طبیعی مواد در سطح ماکرو و میکـرو         بالقوه در فراکنش هاي      به صورت وجود نداشته ولی    

وجود داشته است و فقط می بایستی به این فراکنش ها نظم داده شود تا هوا پیمـا بوجـود                    

در واقع هواپیمـا    . بنابراین نمی توانیم بگوییم که در آن زمان هواپیما نیست بوده است           . آید

    بـراي روشـن   . پیما رسید سال را پیموده تا به هوا      200عد زمان   وجود داشته فقط بایستی ب

فرض کنید که شخصی ادعا می کند که خانه اي در شـهري             . شدن موضوع مثالی می آوریم    

عمالً شما خانه را نمی توانید ببینید، لمس کنیـد و یـا در او قـرار گیریـد                   . دور دست دارد  

ـ             . بنابراین خانه از نظر شما نیست       هولی اگرحرکت کرده و بـه شـهر و آدرس خانـه مربوط
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لقوه بـا به طـور  پس در مرحله اول خانه    . ید، خانه را می بینید و هم اکنون خانه هست         برو

وجود دارد ولی در مرحله دوم، وقتی به آدرس خانه می آیید و در آن قرار مـی گیریـد و                     

بنابراین بـراي اینکـه خانـه    . لفعل تبدیل می شود بالقوه به هستی   با خانه را می بینید هستی    

اما در برخی مواقع که موضوع کمی پیچیـده         . ی بعد مکان را بپیمایید    هست باشد شما بایست   

    فعـل تبـدیل شـود     لعد زمان را بپیمایید تا هستی بالقوه به هـستی با          تر است شما بایستی ب .

یل هزارسال پـیش و     ار و موب   هواپیما، تلویزیون، ماشین، کامپیوت    بنابراین هستی هائی چون   

 1000ته اند امـا بعـداز پیمـودن       اي ماده وجود داش   لقوه در خواص و فراکنش ه      با به طور 

سال و نظم دادن به خواص مواد درجهات تعیین شده می توانیم هستی هاي این دستگاه ها                 

  . را ببینیم

 باشد، نیستی چیست؟ پس نیستی نباییستی وجود داشته باشد و        پس اگر قرار براین     

قاعده را ازجبـر نیـز مـی تـوان          این  . اگر نیستی نیست باشد، پس نیستی عین هستی است        

 تـصور   مقوله هاي هستی و نیستی آنقدر هم کـه        . دریافت که منفی در منفی می شود مثبت       

براین، هر چیزي را می توان هست پنداشت و به سه طبقه تقسیم             بنا. می کردیم ساده نیستند   

 برخی ازهستی ها درحال حاضر قابل رویت و لمس هـستند و آنهـا را مـی                  -1:می شوند 

عد مکان را پیمود تـا       برخی دیگر از هستی ها هستند ولی بایستی ب         -2توان احساس نمود    

عد زمـان را پیمـود تـا         برخی دیگر از هستی ها بایستی ب       -3آنها را لمس و احساس نمود       

  .بدانها رسید

 نمادي از نظمیت خواص ماده است که بوسیله قوانین طبیعی ماده و             ،هستی هر چیز    

بـه  حال این نظمیت ممکـن اسـت در حـال حاضـر             . ذرات حاصل می شود   برهم کنشهاي   

. عد زمان حاصل شـود     یک سیستم وجود داشته باشد و یا ممکن است نظمیت در ب            صورت

 دینامیـک   به صـورتی  لی متفاوت از نظر زمانی      وع هستی و نیستی دو مقوله یکسان        در واق 

 زمانی تعریف شده و     در فاصله هاي  تعادلی پویا که واقعیت بودن را       . در حال تعادل هستند   

  .دنوجود می آورمخصوص بخود، ب
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این چرخه اجتناب ناپذیر است که هرچه هست نیست می شـود و هرچـه نیـست                    

 پایـدار   هیچ گـاه   پایدار نیست و نیستی نیز به همین منوال          هیچ گاه هستی  . هست می شود  

 بوجـود آمـد و سـپس        دراثر انفجار بزرگ یا بیگ بنگ بزرگ جهان هـستی         . نخواهد بود 

یـه  انسان، درخـت، کل   . دوباره سیاه چالهاي کهکشانی کلیه خورشید و ستارگان را می بلعد          

.  و کهکشانها فرسود شده و بمرور بـه نیـستی مـی رونـد       حیوانات، کره زمین، کل ستارگان    

مداوم هـستی بـه نیـستی و        . واهد بود  نیست و هیچ نیستی نیز پایدار نخ       هیچ هستی پایدار  

یک تعادل جاودانه پایدار پویا و دینامیکی بـین هـستی و            .  به هستی تبدیل می شود     نیستی

  .نیستی وجود دارد

   هستی را به قلم می کشد،زمان

  و تو راستی هستی؟

  ست اریه ايعاهستیم قائم به ذات و کالبدم 

   هستی استي ازنیستیم تولد دیگر

  و خود آگاهیم پوسته اي از هستی

  اي عالم پرشور زمانه

  !گویی  که تو هستی

  مگر تو هستی مستی؟

  انگار که هستی چو هستی نیستی

  انگار که نیستی چو نیستی هستی

   هستی؟،این است شروع هستی

  ما در دامن نیستی جوانه می زنیم

  و هستی چون دودي رقیق

  از دره نیستی ظاهر می شود

  غایت هر نیستی مرگ است
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  من بودنم چه می شود؟

  من بودنم دوباره

   از مولکولها معنی می یابديساختاردر 

  نیستیم در ساختارهاي پر معنی

  به هستی می لغزد
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  مراجع فصل هشتم

  (http://www.derafsh-kaviyani.com/books/ali_dashti_zan_dar_eslam.pdf )زن در اسالم -1

.398-393صفحه ) 1361(میه، چاپ چهاردهم، ، انتشارات کتابفروشی اسالترجمه زهرالربیعسید تعمت اهللا جزایري ، -2

) 2008 (اسالم کیش سکس و شهوتفرزاد جاسمی، -3

(http://jenseyatvajameh.files.wordpress.com/2008/07/islam_kish_se-x_va_sha-hvat1.pdf)
).1390(، حجاب شرعی در عصر پیامبرامیر حسین ترکاشوند، -4

فرو گیرند ) از نگاه هوس آلود( و به انان با ایمان بگو چشمان خود را -جمه مکارم شیرازيتر:  در قران می گوید31سوره نور آیه -5

روسري هاي خود را بر سینه ) اثراف(و دامان خویش را خفظ کنند و زینت خود را جز ان مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و

و صداي خلخال که بر پا دارند به (زنند تا زینت پنهانیشان دانشته شودو هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمین ن.... .....خود افکنند 

)......گوش برشد

اما بایستی شما بدانید که سر هر مرد مسیح و سر هر زن مرد :  می گوید15-3 آیه 11کتاب عهد جدید، اپیستل اول، کورنتین، فصل -6

اما هر زنی که با سر برهنه . یده، به سرخود بی احترامی کردههر مردي که عبادت می کند با سرپوش. است، و سر هر مسیح خدا است

اگر زنی سرش پوشیده نباشد، بهتر است که . عبادت می کند به سر خود بی احترامی می کند، همانند اینکه سرش را تراشیده است

پس اجازه دهید که مویش را مویش ببریده و یا تراشیده شود، اما اگر این بی احترامی است براي زن که . مویش تراشیده شود

مرد براي . اما زن شکوه مرد است.  مرد نیازي ندارد که موهایش را بپوشاند، چون او تصویر و شکوه خداوند استبه راستی. بپوشاند

؛ .  دلیل زن بایستی نسبت به سرش اختیار داشته باشد بخاط فرشتگانبه همین. زن خلق نشده، ولی زن براي مرد خلق شده است

Why muslim and christian women alike should practice hijab? (http://peacethrough.com/hijab.htm)
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بله جهان تاسیس شد و او هر . ... می گوید 1 آیه 93 فصل (psalms)؛ در سالمز . جهان محکم ایستاده و هرگز حرکت نمی کند

.گز حرکت نمی کند
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