
 
 

  اساس ابزاری دين

  

به تعداد کمی از معتمدان   ١٩٨١آورد که پدرش در ماه ژوئن از قول احمد خمينی نقل می کنند که:« با اطمينان به ياد می

دهد: دعوای ما بر سر هللا نيست. اين را از سرتان بيرون کنيد. مسئله بر خود، از جمله خود احمد، هدف را چنين توضيح می

  ت. اين مسخره است. مسئله بر سر قدرت است. همه ما به دنبال قدرت هستيم، تماميت قدرت!»سر اسالم هم نيس

  

اين سخنان نه افشاگری است و نه واجد حرف و حديث تازه و طرفه ای می باشد. اسالم از محمد و علی و عمر تا خمينی و 

وت و مکنت بوده است. اسالم برای اسالم  خامنه ای ابزار و وسيله و بهانه ای برای کسب قدرت و به تبع آن کسب ثر

فروشان و آخوندها و دينکاران و تمامی شيادان و شارالتان های تاريخ همواره وسيله بوده است نه مسئله. دين و مذهب و  

هللا و اسالم اگر مسئله و مشکلی بوده، در حقيقت برای اسالم زدگان و توده های مسلمان ِ اسير جهل و خرافات مسئله و 

  شکل بوده است. م

  

البد آنانی که با توجه به بختک حکومت اسالمی در ايران، کماکان معتقدند که:« مسئله دين نيست!» با شنيدن اين سخنان از 

زبان بنيانگزار جمهوری اسالمی تأييدی بر باورها و تحليل های خود می يابند. در صورتی که بالعکس، اين واقعيت تاريخی 

و معضل و گرفتاری و بيچارگی ملت ايران همين دين است. همين ابزار تحميق مردم، همين وسيلهء  نشان می دهد که مشکل

  سواری گرفتن و در صدر نشستن و غارت و مفتخواری ِ علما و آيت هللا ها.

  

ه عبارتی ديگر، بنا به همين واقعيت، مبارزه و مخالفت با جمهوری اسالمی از مخالفت با اسالم و انتقاد از اسالم جدا نيست. ب

چنانچه اسالم بهانه و وسيلهء قدرت طلبی و هژمونی خواهی اسالم پيشگان است، پس مسلماً ضرورت دارد که بهانه به 

  دستشان نداد. الزم است که اين وسيله را از دست ايشان گرفت.

  

تبعيض و غارت و شکنجه و  از سوی ديگر از عقل و منطق بدور است که جمهوری اسالمی را نظام جهل و جرم و جنايت و

اعدام و سنگسار و هزار و يک نکبِت اسالمی ديگر بدانيم، اما در عين حال ايدئولوژی راهنمای همين نظام را محترم و 

مقدس و آسمانی بشمار آوريم و از گل نازکتر سخنی سزاوارش نپسنديم. و يا هر زشتی و پليدی و نامردمی در حکومت 

مال افرادی چون خمينی و خلخالی و خامنه ای و جنتی و امثالهم به حساب آورده و ايدئولوژی اسالمی را فقط محصول اع

همين حکومت را، اسالم راستين و اسالم مترقی و دين مبين و دين حنيف بناميم و بری و پيراسته از هر فساد و فتنه و 

 فاجعه بشناسيم! اين تناقض را چگونه حل می کنيد؟

شود آخوندها از اسالم ايدئولوژی ساخته اند و با استفادهء ابزاری از اسالم حکومت تشکيل داده اند  ه( اين موضوع که گفت

نيز بدون ترديد سفسطه است. اسالم هم ايدئولوژی و هم پالتفرم و برنامهء عملی و راهنمای عمل حکومت اسالمی بوده  

آيات قرآن حکومت تأسيس نمود، نهادهای حکومتی  حياست. همگان به خوبی می دانيم که پيامبر اسالم بر اساس نص صر

تشکيل داد، خمس و زکات و ماليات اسالمی جمع آوری کرد و به نام اسالم با قبايل و اقوام و ملت های ديگر جنگيد. پس اگر 



  کسی از اسالم استفادهء ابزاری کرده باشد، نخستين فرد خود پيامبر اسالم بوده است.)

  

رز و اين سردرگمی و گمگشتگی و نادانی دقيقاً به اين می ماند که مقصر و مسبب و باعث و بانی حماين اشتباه مسلم و 

تمامی جنايت ها و کوره های آدم سوزی و نسل کشی و جنگ ويرانگر دوم را فقط و فقط کردار و رفتار افرادی چون هيتلر و 

مردم آلمان بشناسيم و دائماً نگران ايدئولوژی فاشيسم را دين و آيين مقدس گوبلز و گورينگ و آيشمن و ديگران بدانيم و 

باشيم که خدای نکرده سخنان ما احساسات فاشيست ها را جريحه دار نکند. که بايد به اعتقادات و باورهای فاشيست ها 

 احترام گذارد. که به مقدسات فاشيست ها نبايست توهين کرد!

عدام ها و بازداشت گاه های سيبری و اردوگاه های کاراجباری و گوالک و ديگر جنايات کمونيست ها او يا مثالً قتل عام ها و 

در شوروی را صرفاً به استالين و ژدانوف و بريا و مولوتوف و ديگر همکاران وی نسبت داد و ايدئولوژی کمونيسم و 

شه و اصولی بدون تضاد و تناقض و معضل و مشکل يديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم علمی و مارکسيسم را فلسفه و اند

  دانست و هر نقد و انتقادی از کمونيسم را توهين به مقدسات مردم شمرد!

  

حقيقت اين است که تا زمانی که نقد و بازنگری و بازکاوی اسالم و قرآن و دين و مذهب با هدف اسالمزدايی از جامعه و به  

ان ضرورت اجتماعی و فرهنگی و سياسی امروز ما، به گستردگی و در همهء  وطور وسيع در سطح جامعهء ايران به عن

نهادهای آموزشی و دانشگاهی و در رسانه های عمومی و راديو و تلويزيون و روزنامه ها رواج نيابد، و در يک دوره ای 

ملی ما نباشد، نخواهيم  حرف و حديث عامهء مردم، در کوچه و خيابان و حتا بر سر سفرهء غذا نبوده و دغدغهء جمعی و

 توانست از اين بغرنجی و از اين مرحلهء گرفتارِی تاريخی ايرانزمين برهيم.

در جامعهء ايران تا هنگامی که ريش و ريشه و پشم و پيل مرتجعين و متدينين و مؤمنين را نتراشيم و شمشير را از دست  

ت و زشت ترين اعتقادات اسالمزدگان بخواهد همچنان نگرانی فاآخوند و مال و مؤمن نستانيم و احترام نهادن به جهل و خرا

ما بوده باشد، هرگز نخواهيم توانست رنگ آزادی و دموکراسی و رعايت حقوق بشر و پيشرفت و ترقی را در زندگی 

 اجتماعی خود به چشم ببينيم و سهم ما از غرب کماکان همان غربزدگی خواهد بود.

ی از تجاوز دينداران و دينکاران، حداقل به عمر چند نسل، نياز مبرم به استفاده از تمامی مومآينده ايران و نجات حوزهء ع

ظرفيت های آمرانهء مصوبات قانونی و حکومتی داشته و با مماشات و مسالحه ممکن نيست بتوان با خوی تجاوزگر و 

 پرخاش جو و قدرت طلب آخوندها و اسالم فروشان مقابله نمود.

ی در ايران، اگر با خود و در درون خود همزمان و همگام جنبش اسالم زدايی را نيز حمل نکند، حرکت مدن جنبش جامعهء

  ندهد و به پيش نراند، هرگز هيچ راهی به ديهی نخواهد برد. دينفروشان در هر گام و با هر قدم پايش را قلم خواهند کرد.

تساهل و اتخاذ روش هايی پر از ادا و ژست های  شف وبزرگترين خطا و نابخشودنی ترين اشتباه، مماشات و شف 

 دموکراتيک در برابر اسالم متجاوز است.

اگر پادشاه ايران حجرهء چارتا آخوند گردن کلفت و عمامه گنده را در مدرسهء فيضيه بر سرشان خراب می کرد، تمامی 

  بر سر ملت خراب نمی شد.  ۵٧سرزمين ايران در تجاوز 



  

 اسالم با شمشير آمده است، با شمشير هم می رود. دی :به گفتهء سلمان رش

  

siamakmehr@yahoo.com 
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