
 
 
 

 خروج سوم 

  
  

در طول تاريخ ايرانزمين، از ميان تبعيدها و مهاجرت های مکرر ايرانيان از ميهن خود، دو برهه و دو هنگامهء ناساز 
 روزگار از اهميت و برجستگی ويژه ای برخوردار است.

ان در گروه ها و دسته در مرحلهء نخست به مرور و در طی يکی دو قرن اوليهء يورش تازيان بيابانگرد و مسلمان، ايراني
های بسيار بسوی از جمله سرزمين هندوستان روی آوردند. مرحلهء دوم از مهاجرت ايرانيان باز می گردد به دورهء معاصر 

، چند ميليون تن موطن و خانه ۵٧و در سه دهه پيش از اين که با تجاوز مجدد تازی پرستان مسلمان در انقالب اسالمی سال 
ه ناگزير و دقيقاً به همان داليل مهاجرت نخستين ترک کردند که غالباً آواره و سرگردان کشورهای اروپا و سرزمين خود را ب

 و آمريکا گشتند.

در هر دو مرحله، ايرانيانی که از تهاجم و توحش تازيان و مجاهدين اسالم و سپس آخوندها و آيت هللا ها و علما و پاسداران 
دگی و جان و مال و آزادی و شرافت و کرامت انسانی خود را مورد تجاوز می ديدند، به هر انقالب اسالمی به تنگ آمده و زن

  طريق ممکن و با پذيرفتن مخاطرات بيشمار از ميهن خود گريختند که اين روند تا به همين امروز کمابيش تداوم دارد.
ع اين يادداشت کوتاه نيست. بلکه هدف روشن است که شرح و بسط اين حوادث تاريخی و پی آيندهای اين رويدادها موضو

صاحب اين قلم جستجوی پاسخی است برای اين پرسش که آيا اگر نوبتی هم در کار باشد، اينبار نوبت اسالم فروشان و تازی 
  پرستان نيست که مجبور به ترک ايران شوند؟ 

  
آن آشکارتر می گردد، اين فکر در  هر روز که بر عمر جمهوری اسالمی افزوده می شود و نشانه های اضمحالل و سقوط

ذهن بسياری از ايرانيان ميهن پرست شکل می بندد که در فردای فروپاشی حکومت اسالمی چه سرنوشتی برای آخوندها و 
دينکاران و پاسداران و پايوران و زمامداران اين نظام قابل تصور است؟ آيا اگر در آن هنگام شرايطی بوجود آيد که قشر و 

سته و جريان و فرقه ای، فضا و زمينهء آزاد و مساعدی برای زندگی خود نيابد و ناچار شود ايران را ترک کند، گروه و د
 اين قشر و قبيله، الزاماً آخوندها و آيت هللا ها و دين فروشان و دينکاران نخواهند بود؟

الم فروشان و بيضه داران اسالم که در گروهی ساده انديش را عقيده بر اين است که آن دسته از آخوندها و مراجع و اس
جمهوری اسالمی به تجاوزها و جنايت ها و دزدی های اين نظام آلوده نيستند را می بايد تا انتهای مساجد و حسينيه ها و 
تکيه ها و مدرسه های مذهبی و حوزه های علميه عقب راند و از دخالت های آنان در نظام سياسی کشور ممانعت به عمل  

در همين حد! يعنی آخوند و مال و مفتی، اين دشمنان آزادی را آزاد بگذاريم تا کماکان سم توليد کنند، خرافه بپراکنند و  آورد.
 مغز فرزندان و جوانان ما را خوراک مارهای دوش خود کنند.

وضعيت و شرايط اين گروه آرا و نقطه نظرهای خود را ذيل مفهوم « سکوالريسم» صورت بندی می کنند و در نسبِت با 
سياسی و اجتماعی امروز ِ ايران ِ تحت حکومت اسالمی، مدينهء فاضلهء ايشان يا دوران حکومت های پهلوی است و يا اگر 

تبع بلندی داشته باشند و چشم اندازهای فراختری را در نظر بگيرند، حداکثر از مضحکهء سکوالريسم در ترکيه مثال می 
سکوالر محيطی است که در آن همه نحل و فرق از جمله دشمنان آزادی، آزادند که بازار  آورند. تصور ايشان از جامعهء

  مکاره ای از اسالم های ناب محمدی براه اندازند به شرط آنکه ظاهر جدايی دين از مذهب را رعايت کنند!
  

ن از دولت معتقدند، بلکه از اين  اگر اين نحله را ساده انديش می خوانم نه به اين دليل است که به سکوالريسم و جدايی دي
جهت که ماهيت و سرشت مداخله جو، متجاوز و ستيزندهء دينکاران و دکان داران اسالم را در امور معيشت و حقوق و  

آزادی های مردم که ريشه در آموزه های اسالم و اصول و اعتقادات و تکاليف و قوانين شرع نبی دارد، ناديده می انگارند و 
قياسی مع الفارق تاريخ کليسا و سرنوشت مسيحيت را در پس از سده های ميانه و به دنبال عصر رنسانس مالک  همواره با 

 قرار می دهند و آخوندها و آيت هللا ها را از جنس کشيش ها و کاردينال ها می پندارند.

تيز، زن ستيز و زندگی سوز اسالم آيا خوی وحشی و تجاوزپيشهء اسالميون و آخوندها و آيت هللا ها و آموزه های انسان س
با استقرار نظامی سکوالر به ناگهان و يک شبه به آزادی خواهی، ليبراليسم، دموکرات منشی، انسانمداری و محترم شمردن 

  حقوق بشر تغيير ماهيت خواهد داد؟



  
انون اساسی ِ مشروطه ای  آنچه در دوران پهلوی شاهدش بوديم همان است که به طعنه می گويند:« سکوالريسم اسالمی». ق 

که مذهب رسمی حقهء جعفری دارد. شورای نگهبانی شامل پنج آخوند گردن کلفت و کينه توز دارد. قانونی که پادشاه دين 
پناهش وظيفه دارد که بيضهء اسالم را در دست بگيرد و محافظت کند. در سطح جامعه هم هرچه بوق و بلندگوست در اختيار 

س و دانشگاه ها آخوندها تعليمات دينی و قرآن تدريس می کنند و آموزش زبان عربی هم از دروس آخوندهاست. در مدار
اجباری است. در مجلس شورای ملی اش به قرآن سوگند ياد می کنند و قاضی و دادگاه و دادگستری و قوانين حقوقی اش 

ی که پادشاهش از يک آخوند بی مقدار مثل ملعبهء دست آخوندها و شريعت اسالمی است. حکومت و نظام سياسی ِ سکوالر
... می ترسيد و آخوند گردن کلفتی همچون آيت هللا بروجردی آنقدر قدرت داشت که به تقاضای مالقات شاه جواب رد بدهد و 

اراذل و اوباشش را در پوشش اجرای مراسم و شعائر مذهبی در تاسوعا و عاشورا گله گله به خيابان بريزد و ابراز قدرت 
  کند. هرگز هم معلوم نشد که اين چه گونه جامعه و سياست و رژيم سکوالری بود که در نهايت به حکومت اسالمی منجر شد؟

صرفاً با تعدادی وزير و وکيل فکل کراواتی جامعهء غيردينی و سياست سکوالر ساخته نمی شود. جامعه ايران جامعه ای  
ان تاريخاً به پنهانی ترين گوشه هايش تجاوز کرده، در تار و پودش النه کرده اسالمی است، بدين معنا که اسالميون و دينکار

و تمامی راه های تنفسش را در چنگ گرفته اند. بنابراين تنها طريق ممکن جهت رهايی و نجات از شر آخوندها و دينکاران 
  ماست. و اسالم فروشان، بيرون ريختن اينان از ايرانزمين، از ايرانشهر و ميهن اهورايی 

  
همگان به اين نکته واقفيم که آخوندهای شيعه نخستين بار درعصر شاهان صفوی از جنوب لبنان و منطقهء جبل عامل 

بسوی ايران سرازير شدند و با زرنگی خاصی نام شهرهای ايران را بر خود نهادند و در کسوت آيت هللا خوانساری، آيت هللا 
 محالتی، آيت هللا آشتيانی و امثالهم، با خودی خواندن خويش مثل موريانه، مثل موش گلپايگانی، آيت هللا بروجردی، آيت هللا

کور به جويدن ريشه های تمدن ايرانی و سنن و ارزش های فرهنگی جامعه پرداختند. با توليد خرافات و تجاوز به حقوق و 
با مغزشويی کودکان، اسباب عقب ماندگی و فقر آزادی های اجتماعی، با امر به معروف و نهی از منکر، با تکفير و تهديد و 

و پريشانی ملی را فراهم آوردند. ايرانيان در تاريخ کشور خود هرگز دشمنی خانگی و ِکرمی درونی مانند آخوند را نشناخته 
د و مال بودند و تا مقطع انقالب اسالمی و تجربهء پرهزينه و گرانبار سه دهه حکومت اسالمی، ماهيت مخرب و تبهکار آخون

  و مفتی بر همگان آشکار نشده بود.
  

  دکتر اسماعيل نوری عال در نوشتاری با عنوان« ارتباط تاريخی ايران با جنوب لبنان»* می نويسد:
« آخوندهای عرب امامی جبل عاملی در واقع با کردار نابخردانه خود ايران را در سراشيب سقوطی هولناک و طوالنی افکنده 

به تجزيه ايران منجر شود. و وقتی « شاه / سلطان / مال» حسين تاج خود را در سينی نهاد و گريان  بود که می توانست
گريان آن را تقديم محمود افغان کرد، لشگريان محمود در سراسر اصفهان نخست به دنبال «علماء» شيعه امامی می گشتند تا 

ستين گروهی نيز که از پيش و پس سقوط اصفهان اين شهر انتقام سخت گيری ها و خشک مذهبی های آنان را بگيرند. و نخ
 را ترک کرده و به راه عتبات (و احتماالً جبل عامل) پای گريز نهادند همين «علماء» بودند.

پراکنده شدن آخوندها از اصفهان در دو موج انجام گرفت: يکی در دوران محاصره اصفهان بوسيله افغان ها و يکی هم در 
افشار و اصالحات مذهبی ضد آخوند ناتمام او. موج اول مقصدی داشت به نام عتبات عاليات اما روند موج دوران نادرشاه 

  دوم موجب پراکندگی علمای اواخر عهد صفوی در سراسر ايران شد.» 
  

ميان  از اين داده های تاريخی نتيجه می گيريم که فکر بيرون ريختن آخوندها از ايران و رهايی از نکبت وجود علما در
پيشينيان و پدران ما وجود داشته است و صرفاً دغدغهء زمان ما نيست. پس آيا امروز وظيفهء ما ايرانيان نيست که کار  
ناتمام نادرشاه افشار را به سرانجام رسانده و يکبار برای هميشه از وجود بی وجود و خفت بار آخوندها و علما آسوده 

  گرديم؟
  

مده بود که دو قالده از اسالم فروشان به نام های محسن کديور و حسن يوسفی اشکوری به مدتی پيش از اين در خبرها آ
بهانه های مختلف از ايران خارج شده اند. ما ايرانيان از اين بابت بسيار خوشحاليم و در هر صورت از مهاجرت آخوندها و 

 عمامه داران به هر جهنم دره ای با خشنودی استقبال می کنيم.

هاد مشخصی هم داريم: همانگونه که همگان اطالع دارند تمامی سرمايه گذاری ها در جنوب لبنان و شهرهای بعلبک حتا پيشن
و صور و صيدا توسط رژيم اسالمی انجام گرفته است. از سوی جمهوری اسالمی ميليون ها دالر صرف ساختن مجتمع های 

اده ها، پادگان های نظامی برای تروريست های حزب هللا و ديگر مسکونی، بيمارستان ها، مدرسه ها، کارخانه ها، پل ها، ج
تأسيسات و سازه های زيربنايی گرديده است. کليه سالح های سبک و سنگين حزب هللا را حکومت اسالمی تأمين کرده و 

 همانطور که به درستی گفته اند، حزب هللا دست دراز جمهوری اسالمی در مرزهای کشور اسرائيل است. 



  
بر همين واقعيت هاست که آخوندها می بايست جنوب لبنان را هم به دليل عالقه به سرزمين آبا و اجدادی خود که امری بنا

طبيعی است و هم به دليل سرمايه گذاری های هنگفت، ِملک و خانه و وطن خود دانسته و در صورت ضرورت که دير يا زود 
اينکه مثل ترسوها با بيش از هزار کيلومتر فاصله از مرزهای اسرائيل فرا خواهد رسيد به آن مکان کوچ کنند و در عوض 

عربدهء مرگ بر اسرائيل سر دهند، از نزديک و رودررو با قوم يهود بايستند و همپای تروريست های تربيت شده و تعليم 
و پيامبر اسالم از اين قوم را   ديدهء خود با صهيونيست ها بجنگند!( آخوندها چهارده قرن است که نفرت و کينهء هللا و اسالم

حمل و نمايندگی می کنند.) درهء بعلبک نيز زمين حاصل خيزی است که هرساله شيعيان علی صدها تن حشيش توليد می کنند 
و ميليون ها دالر درآمد دارند. اين مورد نيز زمينهء مناسبی است که برای سرمايه گذاری در دوران بازنشستگی آخوندها 

  شود. پيشنهاد می
  

به خوبی می دانيم که دين بدون دينکار و تبعاً اسالم بدون آخوند قابل تصور نيست. بنابر اين اگر روزی از شر و شرارت 
های آخوندها و آيت هللا ها و مافيای روحانيت نجات يابيم، بدون ترديد پس از گذشت يکی دو نسل بساط اسالم و پليدی ها و 

 يی ما برچيده خواهد شد.زشتی هايش نيز از ميهن اهورا

  
سرنوشت ايران و اسالم از دو حال خارج نيست: يا ما ايرانيان هرگز توان و نيرو و همت و حميت برانداختن نظام نکبت الهی 
را نخواهيم يافت و حکومت سنگسار اسالمی هزارسال دوام خواهد آورد و يا اگر روزی روزگاری بتوانيم اين تحفهء الهی را 

 يم، يقين بدانيد که آنوقت هر کفتاری که زوزهء اسالم اسالم سر دهد دهانش را با سرب پر خواهيم کرد.سرنگون ساز

  
siamakmehr@yahoo.com 
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