
حنيف معلم-  مردم است؟ }شخصی باور ھای {آيا حکومت جمھوری اسالمی جدا از انديشه ی اسالم و  
 
 

 
 
 

اگر آخوندی بر خری سوار باشد، يا بايد آخوند عمرش به پايان رسد و بميرد : " يک ضرب المثل قديمی مازندرانی ھست که می گويد
!!"خر پياده شود روی واگر نه؛ محال است که آن آخوند از! و يا آن خر  

 
يان، نماينده اسالم وبسيار اين گفته به گوش من خورده که مبارزه اصلی بايد که با رژيم جالد و خونريز ماليان باشد و اين اھريمن خ

!!حقيقی و باورھای مردم نيستند  
ن خود را دارند، تنھا بايد دين از مردم دي! بسياری ھستند که می گويند نبايست به باورھا و اعتقادات شخصی مردم بی احترامی کرد

اما پرسش من اين است، آيا اينھا به راستی باورھای شخصی خود مردم !! سياست جدا شود و جلوی سوء استفاده از دين را بگيريم
به پذيرش اين جھل و نادانی و بی سوادی آنھا را وادار در شان است يا اينکه در طول سده ھا و با زور شمشير و ھمچنين با نگاه داشتن

!انديشه ھای چرند و پليد و غير انسانی کرده اند؟  
ست که روزی در کشورش پادشاه بود که اکنون لچک به سر، گوشه ی خانه ھمچون برده ی مرد و ا آيا اين انتخاب خود بانوی ايرانی

است با او برخورد شود؟جنسی دست دوم که ارزش او نصف انسان   
ھانه خود بانوی ايرانی بوده که آن کتابی را که اين دستورات را در مورد او داده ببوسد و بپرستد و برای اينکه و آيا اين انتخاب آگا

}!و آيا ميداند که در آن کتابی که با خود حمل ميکند،دستور کتک زدنش را نوشته اند؟{ !!بماند، آن را با خود حمل کند؟ ندر اما  
برای علی و حسن و حسين، اين راھزنان خونخوار .. سر گزارده و بر سر سفره ھای ابوالفضل و آيا به راستی ايرانيانی که قرآن بر

تازی بر سر و صورت خود می کوبند و اشک می ريزند، ھيچ می دانند که اين وحشيان تازی با نياکان آنان چگونه رفتار کرده و در 
 مورد ايرانيان چه می گفته اند؟
، که گاه مسافرت و اسباب کشی عده ای !داريد با ھزاران سال تمدنی که اين ھمه ھم به آن می بالد به راستی کدام ملتی را سراغ

!، مبدا گاھشماری خود قرار دھد؟!گدايان راھزن عرب را که تازه دمار از روزگار او ھم در آورده اند  
اين است که از نوادگان دشمنان خود ھستند و به ھر  حتما ايرانيان بسياری را می شناسيد که نام خود را سيد می نھند و افتخار آنان

.کس که اين عنوان را داشته باشد احترام بيشتری ميگزارند  
نيز می  قدردانیآنان که اين نام را دارند،  ازعلی و فاطمه، بر روی فرزندان خود، نام آنھا را می نھند و در مدارس، در زادروز 

!دکنن  
نام آن نظاميان آمريکايی که در جنگ سرزمين آنان را به خاک و خون کشيدند و  و ويتنام ھم ھرگزيا مردم ژاپن پرسش من اينست، آ

ھستی و نيستيشان را سوزانده و به دخترانشان ھم تجاوز کردند، بر فرزندان خود می نھند و به آن افتخار می کنند و تازه در سالروز 
!ھم بر سر صورت خود کوبيده و می گريند؟ رتاب کردکه بر روی کشورشان بمب اتمی پ نظامیخلبان مرگ آن   

 کدام مدرسه ژاپنی يا ويتنامی است که به کسی به خاطر آنکه ھمنام با آن نضامی آمريکايی است جايزه بدھد؟
مرزبانش و يسيا بانوی کآيا اين به راستی سزاوار ايرانيان است که وقتی پوراندخت و آذرميدخت، نخستين پادشاھان زن ايرانی بودند، 

سالگی به ھمسری علی در آمد و در دوران نوجوانی ھم مرد،  9آناھيتا فرمانده نيروی درياييش بود؛ حاال فاطمه دختر عربی که در 
 الگوی او باشد؟

اسالم و آيين اھريمنی در حالی که نياکان ما روزبھان خراسانی، بابک خرمدين و بھمن جازويه، دالوران ايرانی در راه مبارزه با 
رھايی ايران از چنگال آن جنگيدند و جان خود را دادند، وقتی که منشور کورش بزرگ، نخستين قوانين حقوق بشر را در بر داشت و 

، چرا بايد پاسارگاد را آب ببرد، تنديس کورش در استراليا و فنالند داريوش ھخامنشی پايه گذار اساسی ترين بنيان ھای شھريگری بود
آن که  از ساخته شود، منشور کورش در ايران نباشد و حتی گوشه ای از قوانين آن ھم در ايران به اجرا در نيايد، در مدارس کسی

دم پيشانی خود و کودکانشان را د و در عوض در زادروز مرگ حسين تازی، مرکنن قدردانینامش آرش و کاوه و بابک است 
!بشکافند؟  



اينھا ھمه ناشی از جھل و بی خردی و نادانی و نا آگاھی ناشی از ! اينھا نه باورھای مردم و نه مقدس و نه شايسته احترام است! نه
!خواب ھزار و چھارصد سا له است  

!به راستی چه کسی گفته که خريت شايسته احترام است؟  
!جلوه دھند؟! ای کوشش بر آن کنند که اسالم را صلح آميز و پاستوريزهچرا ھنوز بايد عده   

و آن کتاب نامقدس و اھريمنی نيز به راستی ھمان دستورات قتل و غارت و تجاوز و پايمال  ،اسالم به راستی ھمان تازينامه قرآن
.کردن تمامی حقوق و شخصيت با نوان است  
و محمود احمدی نژاد ھم ھنوز نتوانسته اند چھره ی  اھريمن  محمد عمر و روح هللا خمينیاگر از من بپرسيد حتی عثامه بن الدن، مال

، شگفتا که حتی ھنوز گروھی نويد آزادی برای ايران را زير پرچم اسالم و !و شگفتا! اھريمنی را نشان دھند پليد راستين اسالم
!شمشير علی عرب می دھند  

 عطر پھن را ھرچقدر ھم که به آن! م خوب و صلح آميز، ھمان حکايت پھن خوشبو استحکايت اسال" به قول آقايی که ميگفت؛ 
!"بزنيد، باز ھم ھمان پھن است و ذات آن عوض نمی شود  

.خالصه اينکه اينھا به ھيچ وجه باور شخصی مردم نيست و بايد بدون رودربايستی و تعارف، بی پرده در مورد آن گفته شود  
که تمامی امورات ريز و درشت مردمی را در دست نگرفته باشد، مردم بايستی بيدار شوند يک بار و  باور شخصی تا زمانی است

.به پايان برند بر اين آيين اھريمنی پس از ھزار و چھارصد سال و اين بار جوانان ايرانی، نبرد رستم فرخزاد را با پيروزی  
بايستی به مردم آگاھی  يست و تاثير مخربش را بر جامعه می گزارد،اين که کسی در خانه خودش نماز و روزه بکند، باور شخصی ن

.داد و ديد آيا باز ھم ھمين راه را برمی گزينند يا نه  
و از طرفی تاريخ بعضی  تشکيل ميدھند" بی دينھا"سرنوشت کشورھايی چون سوئد، آلمان، دانمارک، بريتانيا که بيشتر جمعيت آن را 

ر ی باور نکردنی نظم،صنعت،حقوق براب،برای نمونه در نظر بگيريد که چطور با شتابفراتر نميرود کشورھا از نه سده ھم ناز اي
از سوی ديگر، تصوير کشور ھای مذھبی اجتماعی و دانش و تکنولوژی در آن پيشرفت کرده و ھنوز در حال پيشرفت است و 

که چگونه مردم آن در حال به جای  ر ذھن خود مجسم کنيدرا نيز در ماه عربی محرم د! ھمچون ايران امروز با ھزاران سال تمدن
!!خود ھستند} اعتقادات شخصی{آوردن   

!، نياز به آخوند و مال ھم دارد که راھش را به او نشان دھدبه جای آوردتا وقتی که کسی نماز و روزه بکند و باورھای مذھبی   
؛ يا بايد خر و خريت کنم؛ سرنوشت ايران يکی از اين دو حالت استو با يک نتيجه گيری بحث را تمام مي با اشاره به جمله نخست

!بميرد و يا اينکه آخوند ھرگز پياده نخواھد شد  
در واقع از ماست که بر ماست، مذھب بايستی که ابتدا از خانه ھا و باورھای شخصی مردم و سپس از حکومت جدا شود و بيرون 

 ت که آنچه که شايسته اوست برای خويش تعيين ميکند و اين خود ھر ملتی است که بااين به راستی خود ھر ملتی اس. انداخته شود
.رای خويش رقم ميزندباور ھا و طرز فکرش سرنوشتی را ب  

اگر روزی آخوندی شال و کاله کرد و به باالی منبر رفت تا روضه اش را آغاز کند اما نگاه کرد و ديد ديگر در آن پايين کسی 
الت او گوش دھد، ھمان موقع آخوند دمش را روی کولش گذاشته و دکانش را جمع می کند و برای ھميشه به ننشسته تا به مھم

.گورستان تاريخ می رود و آن روز، روز آزادی ايران خواھد بود  
...ھنوز پای منبر آخوند و سفره ابوالفضل نشسته،} اعتقادات شخصی اش{اما تا ھنگامی که ھنوز ملتی با   
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