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ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم ـ ﺧﺪا از اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﯿﺰار اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﺮوز اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ  .آن ﭼﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ ﮐﯿﺶ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﯽ و
ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯽ و ﺻﻮﻓﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،
دﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد ﺑﯽ دﯾﻨﯿﺴﺖ .
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ دﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻬﻮده ای ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ از دﯾﻦ ﻫﻮده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ  .دﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑĤﻣﯿﻐﻬﺎی ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮداﻧﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﯿﮏ ﺷﺎﻫﺮاه در آورد .
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻮده ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ارج ﻣﯽ ﮔﺰارﯾﻢ و آن را ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﺸﻤﺎرﯾﻢ  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺮدﻣﺎن آﻣﯿﻐﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و آﻧﺎن را ﺑﯿﮏ ﺷﺎﻫﺮاه ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ  ،ﺑﺠﺎی آﻣﯿﻐﻬﺎ دﻟﻬﺎی ﭘﯿﺮوان را ﺑﺎ
ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﻧﺎداﻧـﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ آﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔـﯽ ﻣﯿﺎﻧﮥ آﻧﺎن ﻣﯽ اﻧﺪازد  .دوﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﯾـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﺧـﻮد ﺑﯿﺪﯾﻨﯿﺴﺖ  .دﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن از ﻫﻢ ﻧﭙﺮاﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﺮای
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻦ اﻧﺪازه ﭘﺴﺖ و ﻧﺎدان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .
دﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و دﯾﻨﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ و آراﺳﺘﻪ ﺗﺮ از ﺑﯽ دﯾﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮاروﻧﻪ آﻧﺴﺖ  ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن » ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ  :ﺳﻨﯿﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺷﯿﺨﯿﺎن و
ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯿﺎن و ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯿﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن « ﭘﺴﺖ ﺗﺮ و ﭘﺲ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺪو ﮔﺮوﻫﻨﺪ  :ﯾﮑﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ از دﯾﻦ رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑĤزادی و ﺳﺮﻓـﺮازی و آﺑﺎدی
ﮐﺸـﻮر و رواج داﻧﺸﻬﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕـﯽ ﻣـﯽ دارﻧﺪ  ،و دﯾﮕﺮی آﻧﺎن ﮐﻪ دﯾﻦ » ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ  :ﮐﯿﺶ « را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و از
ﻏﯿﺮت و ﺳـﺮﻓﺮازی و از دﻟﺒﺴﺘﮕـﯽ ﺑĤﺑﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑـﯽ ﺑﻬﺮه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻨﺴﺖ ﻫـﻮده اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﻼم ﻧﺎم .
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاداری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﻮدی از آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ؟…
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ  » :آﻣﯿﻐﻬﺎﯾﯽ ﺑﻤﺮدﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ « دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ  :ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی ﯾﺎ ﺷﯿﺨﯿﮕﺮی ﯾﺎ
ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯿﮕﺮی ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯿﮕﺮی ﯾﺎ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﭼﻪ آﻣﯿﻐﻬﺎﯾﯽ ﺑﻤﺮدﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ؟! .آﯾﺎ ﺟﺰ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ
ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ را در ﻣﻐﺰﻫﺎی ﭘﯿﺮوان ﻣﯽ آﮐﻨﺪ ؟! .در ﻣﯿﺎن اﯾﻨﻬﺎ از ﻫﻤﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺳﻨﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯿﺶ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻣﺎ ﺷﺶ رﺷﺘﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی آﻧﺎن را » ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در آن ﻫﻤﺒﺎزﻧﺪ « در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد
ﮐﺮدﯾﻢ .
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ  » :ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺨﺪا ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺎﮐﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ « ﺑﺎز دروﻏﺴﺖ  .اﻣﺮوز اﻧﺒﻮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ  .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎم ﺧﺪا ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ  ،وﻟـﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در آﻏﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ او را ﺑﯿﺶ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻫﻮﺳﻤﻨﺪ و ﺧـﻮدﮐﺎﻣﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ؛ ﺑﻤﺎﻧﺪ آن
ﮔﺴﺘﺎﺧﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن و ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯿﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .
اﮔـﺮ ﺑﮕـﻮﯾﻨﺪ  » :آﯾﯿﻦ آزادﮔـﯽ و ﮔﺮدﻧﻔـﺮازی ﯾﺎد ﻣـﯽ دﻫﺪ « ﺑﺎز دروﻏﺴﺖ و ﻣﺎ واروﻧـﮥ آن را ﺑﺎ دﯾـﺪه
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ  .اﻣـﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن » آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﺑﺴﺘﮕـﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ « از زﺑﻮن ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ آﺷﮑﺎره ﺑﺎ آزادﮔﯽ و ﺟﺪاﺳﺮی و ﻣﺮداﻧﮕﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
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اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ  » :زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﻨﺎ و روﺷﻨﺪل ﻣـﯽ ﺳﺎزد «
ﻫﻤﭽﻨﺎن دروﻏﺴﺖ و ﻣﺎ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﯽ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  ،و ﻧﻪ از ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺸﺎورزی آﮔﺎﻫﻨﺪ  ،و
ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آﺑﺎدی زﻣﯿﻦ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮارﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻢ از دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﺘﺮﻧﺪ .
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﯿﺸﻬﺎ و از ﺑﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ﺣﺎل ﻣﻼﯾﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎل آﻧﺎن را ﺑﺴﻨﺠﺪ و اﻧﺪازۀ ﺗﯿﺮه ﻣﻐﺰﯾﺸﺎن ﺑﺎﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﭙﺎرد  .آﯾﺎ
دﯾـﻦ ﺑـﺮای ﭘـﺮوردن ﭼﻨﯿـﻦ ﮐﺴـﺎﻧـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ؟! .آﯾﺎ ﺑـﺮای ﭘـﺮوردن ﭼﻨﯿـﻦ ﮐﺴﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا
ﺑـﺮاﻧﮕﯿﺨﺘـﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ؟!.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  :از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺰ زﯾﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰد و ﺑﯽ ﮔﻤﺎن از ﺷﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﺮق اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎﻫﺴﺖ .
اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ را در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻓﯿﺮوزﯾﻬﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در آﻏﺎز آن ﺑﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﮑﺒﺎر ﻧﺎآﮔﺎﻫﻨﺪ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی اﻣﺮوزی را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .
دوﺑﺎره ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ  :اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ و ﮔﻤﺮاﻫﯿﺴﺖ .
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﻨﺴﺖ  .اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ راه زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺴﺖ  ،و دﯾﻦ ﻫﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺪارﻧﺪ و ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ  .ﻣﺜﻼً دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﺮوزی ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻌﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎﯾﺶ  ،و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎداﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺨﻦ از اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ راﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑĤن ﺑﻨﺪﻧﺪ  .آن اﺳﻼم ﮐﺠﺎ و اﯾﻨﺎن ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ؟!.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ » و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ  :ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﺎﺑﻬﻮﺷﯽ « ﻧﯿﮏ روﺷﻦ ﮔﺮدد و اﻧﺪازۀ زﯾﺎن
آن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد داﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :
ﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﺴﺖ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه  ،از راﻫﺶ ﺑﭽﺎره ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ  ،ﯾﮏ
دﺳﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺪﺷﻤﻨﯽ و ﮐﺎر ﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ  ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ و » اﺧﻮت اﺳﻼﻣﯽ « را ﺑﺮخ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ  .از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ  ،در ﻫﻤﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،دﯾﻮاﻧﻪ ای ﻻت و ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻨﺎم » ﻏﻔﺎر وﮐﯿﻞ « ﻣﯿﺒﻮدی ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﻮ و آن
ﺳﻮ دوﯾﺪی و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻻﺗﯽ و ﻟﺨﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻦ از ﭘﻮل و داراک راﻧﺪی و ﺣﺴﺎب از ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
رﻓﺘﯽ .
ﺑﯿﺎد اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﻫﻤـﺎن ﺗﺒﺮﯾـﺰ و آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧـﺎن ﺳـﻪ دﺳﺘـﻪ اﻧﺪ  :ﺳﻨـﯽ و ﺷﯿﻌـﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬــﯽ
» ﮔﻮران «  .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻪ دﺳﺘﻪ اﻧﺪ  :ﺷﯿﺨـﯽ و ﻣﺘﺸﺮع و ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧـﯽ  .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،و ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﻬﺎﯾﯿﺎن ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ .
ﺑﯿﺎد اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺎ آﻏﺎز ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﯿﮑﺒﺎر ﺟﺪا از ﻫﻢ
زﯾﺴﺘﻨﺪی و اﮐﻨـﻮن ﮐﻪ اﻧﺪک آراﻣﺶ و آﻣﯿﺰﺷـﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ ﺑﻨـﺎم اﯾﺮاﻧﯿﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃـﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﯿﺎد اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل  » 1330ﻗﻤﺮی « ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺛﻘﻪّ اﻻﺳﻼم ﭘﯿﺸﻮای
ﺷﯿﺨﯿﺎن را ﺑﺪار زدﻧﺪ ﻣﺘﺸﺮﻋﺎن ﺷﺎدﻣﺎﻧﯿﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﻨﺎ ﺑﺪﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .
ﺑﯿﺎد اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ، 1330ﭼﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮑﻮﻻ ﺳﺮان آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺪار ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻣﻼﯾﺎن و دﯾﮕﺮان ﺗﻠﮕﺮاف ﺧﺸﻨﻮدی و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺑﺎو ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .

38
ﺑﯿﺎد اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮐُﺮدان اﻓﺘﺪ رو ﺑﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﻧﺸﯿﻦ
ﮔـﺰارﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﺘﺎراج و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ  .و ﯾﮑـﯽ از آن ﺗﺎراﺟﻬﺎ و ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ در ﺳﺎل  » 1320ﺷﻤﺴﯽ« ﺑـﻮد ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اروﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی زﻧﺎن » ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ  :ﺧﻮاﻫﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد « را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ .
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎد اﻓﺘﺎد و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻨﺎ آﮔﺎﻫﯽ آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻫﺰاران ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺨﻨﺪم و ﯾﺎ ﺑﺒﺪﺑﺨﺘﯽ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﮕﺮﯾﻢ .
ﺑﺴﺨﻦ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﻢ  :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﻤﺒﺴﺘﮕﯽ » ﺑﺪاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ « ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾـﻦ دﺳﺘـﮕﺎه از آن اﺳـﻼم ﺑﺴﯿـﺎر دور اﺳﺖ  .اﯾﻨـﮑﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻨﺪ  » :ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑـﺎز
ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﻢ « ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺨﻨﯿﺴﺖ ﻧﺎﻓﻬﻤﯿﺪه و ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه  .ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑĤن اﺳﻼم  ،ﺑﺴﺘﻪ
ﺑĤﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﻤﮥ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ ـ از ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی  ،ﺑﺎﻃﻨﯿﮕﺮی  ،ﺟﺒﺮﯾﮕﺮی  ،ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﮕﺮی ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن  ،ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی  ،ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯿﮕﺮی  ،ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯿﮕﺮی  ،و ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎدﯾﮕﺮی ـ ﭘﺮدازد و ﺑﺎ ﯾﮑﺎﯾﮏ آﻧﻬﺎ
ﺑﮑﻮﺷﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﮑﻨﺎر ﮔـﺮداﻧﺪ  ،و از آﻧﺴـﻮی ﻣﻌﻨـﯽ ﻗـﺮآن را ﺑﺪاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿـﺪۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻣـﯽ ﺑﻮده
ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،و ﺑﻨﯿﺎد دﯾﻦ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻮده ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  .از اﯾﻦ راﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮان دﯾﻦ را ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ  ،و اﯾﻦ
ﮐﺎر ده ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻮارﺗـﺮ از ﺑﻨﯿﺎد ﮔـﺰاری ﺧﻮد اﺳـﻼﻣﺴﺖ  .زﯾﺮا در ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰاری اﺳـﻼم ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻤﺮاﻫـﯽ » ﮐﻪ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺎدۀ ﻋﺮب ﻣﯽ ﺑﻮد « ﮐﻮﺷﺶ رﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ده ﮔﻤﺮاﻫﯽ رﯾﺸﻪ دارﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن
ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد  .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﮐﺴﺎﻧﯽ » ﮐﺴﺎن ﮔﻤﺮاﻫﯽ « ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪی ؟!.
آن ﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪی  ،ﻣﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدن ﮔﺰاردﻧﺪی ؟! .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻫﺮ ﮐﯿﺸﯽ آﻧﺮا
اﺻﻞ اﺳﻼم ﻣﯿﭙﻨﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﺸﺸﺎن ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  ،و ﭼﺎره ﺟﺰ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﮐﯿﺸﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺖ؟!.
ﺑﺎری  ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮاﭘﺎ زﯾﺎﻧﺴﺖ و ﺧﻮد ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :ﺧﺪا از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﯿﺰار اﺳﺖ  .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد .
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻮده آﻧﺎن را از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ » ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ «  .اﮐﻨـﻮن ﮐﻪ در ﺟﻬـﺎن ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﻬـﺎ رخ داده و ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه اﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺷﺮﻗﯿﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺰاﺷﺖ .
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺮﻓﺮازی ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ﻣﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ  ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﯿﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑĤن ﺧﺮﺳﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ
ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑĤدﯾﻨﻪ و ﻋﯿﺪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ارج ﮔﺰارده ﺷﻮد  .در رﻓﺘﻦ ﺑﻤﮑﻪ و دﯾﮕﺮ زﯾﺎرﺗﮕﺎﻫﻬﺎ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،در رادﯾﻮﻫﺎ
ﺷﺒﺎن و ﺑﺎﻣﺪادان ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﯾﮑﯽ از ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﻼم و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰار
آن ﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺑﭽﺎپ رﺳﺎﻧﺪ  .ﯾﮕﺎﻧﻪ آرﻣﺎﻧﺸﺎن اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ  ،و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط ﺑﺰﯾﺮ دﺳﺘﯽ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﺎ ﺳﺮرﺷﺘﻪ داری ﺗﻮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺳﺮرﺷﺘﻪ داری » ﺣﮑﻮﻣﺖ « اﺳﺖ و اﻣﺮوز
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗـﻮده ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ از آن ﺳـﻮد ﻣـﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﮥ آن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔـﺮدﯾﺪه اﻧﺪ  .وﻟـﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤـﺎن
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» ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻓﻬﻢ و آﮔﺎه « ﺑĤن ﺑﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﺎ آﯾﻪ » و ﺷﺎورﻫﻢ ﻓﯽ اﻻﻣﺮ« 1ﺳﺎزش دﻫﺪ و ﺑﺨﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪه
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ  » :ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ « .
اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﺠﺮوی ﻫﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ  .از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺗﻨﻬـﺎ ﺳﮑﺎﻟﺶ » ﻣﺸﺎوره «
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را از ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .از ﯾﮑﺴﻮ آﯾﻪ ﻗﺮآن را از زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و از
ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺎﺧـﯽ ﻧﻤـﯽ ﭘﺮﻫﯿـﺰﻧﺪ  ،اﺳـﻼم ﮐﻪ ﺳـﺮرﺷﺘـﻪ داری را ﺑـﺪﺳـﺖ ﺧـﻠﯿﻔــﻪ » ﯾﺎ اوﻟﯽ اﻻﻣﺮ « ﺳﭙﺮده و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری او را ﺑﻬﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮده ﺑﺮوی آﻓﺘﺎب ﮐﺸﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺳﺮرﺷﺘﻪ داری در اﺳﻼم
ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺗﻮده ﻣﯽ ﺑﻮده .
در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻓﺮازﯾﻬﺎ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪﯾﻬﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﯿﺸﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺮداﻧﻨﺪ  .اﻣﺮوز
ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از داﻧﺶ ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑĤن ﺑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ را از ﻗﺮآن ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﻧﺸﻬﺎ ﺳﺎزش داده ﭼﻨﯿﻦ وا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗـﺮآن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ  .ﻫـﺮ ﺳﺨﻦ ارﺟـﺪاری ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ
ﺳﺮزﻧﺪ  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ آن در ﻗﺮآن ﯾﺎ در ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .
دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺮدﻣﺎن راه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮕﺎﻫﺪارﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر واروﻧﻪ ﺷﺪه و اﯾﻨﺎن ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻨﻪ زدن
و دروغ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻦ را ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن آن را ﺑﺮﻧﮓ دﯾﮕﺮی اﻧﺪازﻧﺪ  .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﺸﺎن
ﻫﻤﯿﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻬﺎﯾﯽ را از ﻓﻼن ﮐﯿﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،و ﺳﭙﺲ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻨﺴﺖ ﯾﮏ آک ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﯿﺸﻬﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﮥ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﯿﺪارد و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻟﺨﻮاه ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .
داﺳﺘﺎن اﯾﻨﺎن داﺳﺘﺎن آن ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻤﺎرت ﺳﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ درﻫﺎ و
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺧﻮد ﻻﻧﮥ ﻣﺎر و ﮐﮋدم و رﺗﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﺸﯿﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ  ،و ﺷﻤﺎ ﭼﻮن اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻓﻼن ﮐﺎخ ﻧﻮ را
ﮐﻨﺪه و ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﺎﻟـﯽ ﺑﻌﻤﺎرت ﮐﻬـﻦ و ﺑﺪ ﻧﻤـﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺪ ﮐـﺮده اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑـﺮخ ﺷﻤﺎ ﻣـﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :
» ﺑﺒﯿﻦ  ،ﻋﻤـﺎرت ﻣﺎ ﻫﻢ در و ﭘﻨﺠـﺮه دارد « ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮔِﻞ ﺑﺸﮑﺎﻓﻬـﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺪه اﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ « ! .
ﺷﻨﯿﺪﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎزه ﺑﮑﻮﺷﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾـﻢ و از ﺧِـﺮَد ﺳﺨـﻦ راﻧـﺪه ﻣـﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ :
» دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮد ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ «  ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻬﺎﯾﻬﻮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  » :ان دﯾﻦ اﷲ ﻻﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل.2
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﻦ را ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮد ؟! .ﻋﻘﻮل ﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ « .
ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﮕﻔﺘﮕﻮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﭽَﺨِﺶ  ،ﻣـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .وﻟـﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ درﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ  » :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ  .اﺋﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ آن را ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ … « ﮔﺎﻫﯽ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ آورﻧﺪ  » :ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻗﺒﻞ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ادﺑﺮ ﻓﺎدﺑﺮ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺰﺗﯽ و ﺟﻼﻟﯽ ﺑﮏ
اﻋﺎﻗﺐ و ﺑﮏ اﺛﯿﺐ« . 3اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺎم » ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ  :ﭼﻨﺪ

 -1در ﮐﺎر از آﻧﻬﺎ ﺳﮑﺎﻟﺶ ﺧﻮاه .
 -2دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺧﺮدﻫﺎ ﻧﺘﻮان ﺳﻨﺠﯿﺪ .
 -3ﺧﺪا ﭼﻮن ﺧﺮد را آﻓﺮﯾﺪ ﺑﺎو ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ آی  ،آﻣﺪ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺮو  ،رﻓﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﮕﺮاﻣﯿﮕﺮی و ﺷﮑﻮﻫﻢ  ،ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﺮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد  ،ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺰد ﺧﻮاﻫﻢ داد .
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ﮐﯿﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه « ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺮد ﺻﺪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺪارد  ،و اﯾﻦ درﺳﺖ داﺳﺘﺎن ﮐﻨﺪن درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی
زﯾﺒﺎی ﯾﮏ ﮐﺎخ ﻧﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧـﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣـﺮدم ﭼـﻮن ﺧـﺪا ﭘﺮﺳﺖ و دﯾﻨﺪارﻧﺪ و دﻟﺒﺴﺘﮕـﯽ ﺑﺪﯾﻦ و ﻧﺎم ﺧﺪا
ﻣﯽ دارﻧﺪ از آن روﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎرﯾﻬﺎ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻬﺪاری آن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺎم ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ  .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﭘﻨﺪار راﺳﺖ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣـﺎ آزﻣﻮده دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼـﻮن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از دﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر واﻻﺗـﺮ و اﺳﺘﻮارﺗـﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺑﻠﻨـﺪی ﻧﺎم
ﺧﺪاﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﺮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .
راﺳﺘﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮوی ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﻬﺎی
ﭘﺴﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد آدﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه  ،و ﭼﻮن روان ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺮدﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد اﯾﻦ ﺧﻮی ﭘﺴﺖ ﻧﯿﺮو ﮔﯿﺮد و
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ اﺳﺖ راز آن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .
از آﻧﺴﻮی اﻣﺮوز ﺻﺪ ﻫﺰارﻫﺎ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰار ﻫﺰارﻫﺎ ﮐﺴﺎن از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ  .ﻣﻼﻫﺎ  ،ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ ،
روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﻬﺎ  ،ﻋﺸﺮ ﺧﻮاﻧﻬﺎ  ،ﺳﯿﺪﻫﺎ  ،ﭘﯿﺮوان ﺻﻮﻓﯽ  ،دروﯾﺸﺎن وﯾﻠﮕﺮد  ،دﻋﺎ ﻧﻮﯾﺴﻬﺎ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺒﻮه
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  .در ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ و ﺳﺎﻣﺮا و ﺑﻐﺪاد و ﻣﺸﻬﺪ و ﻗﻢ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ در ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺮد ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎم ﻣﺘﻮﻟﯽ  ،ﺧﺎدم  ،زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮان  ،ﻣﺠﺎور ﻣﻔﺘﺨﻮاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .اﯾﻨﺎن ﺑﻨﺎم دﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ زﯾﻨﺪ و
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺮدم ﻣﯽ دارﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮑﻮه و ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺷﯿﻌﻪ  ،ﺑﺎ دروغ و اﻓﺴﺎﻧﻪ  ،دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﯽ ﺗﺎج و
ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﺮاﻧﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﺑﻨﺎم » ﻣﺎل اﻣﺎم « ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﺳﺮان ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن» اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن « ﺧﻮد را » ﻣﻈﻬﺮ
ﺧـﺪا « ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺠﺎن و داراک ﭘﯿـﺮوان ﻓـﺮﻣﺎن ﻣـﯽ راﻧﻨﺪ  .ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺳـﺮان ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯿﺎن در ﮐـﺮﻣﺎن
ﻣﯽ دارﻧﺪ .
اﻣﺮوز اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪو ﮐﺎر  ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﺨﻮرد  :ﯾﮑﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﻔﺘﺨﻮاری ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ دﮐﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .
دﯾﮕﺮی ﺑﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی آزﻣﻨﺪ اﯾﻦ را اﻓﺰاری ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺘﻮده ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ دﯾﻦ » ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﯿﺶ ﺷﯿﻌﯽ  ،در ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی و در ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎی اﯾﻨﻬﺎ « راه ﻫﻮﺳﺒﺎزی
و ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮوی ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎم دﯾﻦ ﺑﺎ آن راه رود  .ﯾﮏ
ﻣﺮد آزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل ﮔﺮد آورد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑĤن ﺑﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻤﻼﯾﺎن دﻫﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد را
آﺳﻮده ﮔﺮداﻧﺪ  .ﯾﮏ ﻣﺮد ﺗﻨﺒﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﮑﺎر زﯾَﺪ و ﻧﺎن از دﺳﺘﺮﻧﺞ دﯾﮕﺮان ﺧﻮرَد و ﻧﺎم آن را ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ دروﯾﺸﯽ
ﮔﺰارد  .ﯾﮏ ﻣـﺮد دوﻟﺘـﯽ ﺑﯽ آزرم ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪ دزدی و ﻧﺎﭘﺎﮐـﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫـﻮاداری از دﯾـﻦ روی ﺧــﻮد را ﺳﻔﯿﺪ
ﮔـﺮداﻧﺪ  .ﯾﮑﻤﺮد ﺑﺪ ﻧﻬﺎد ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰار دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻨﻮان آن را دﯾﻨﺪاری ﮔﺮداﻧﺪ .
ﯾﮏ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺳﺎﻣﺎﻧﺶ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرده ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن اﻓﺰار دﺳﺖ ﻫﻮﺳﺒﺎزان و
1
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﺪﮐﺎران ﮔﺮدد  .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﺨﻦ درازی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
ﭘﺲ از ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ  ،ﭼﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺎم و ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﮕﺮی و ﭼﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﻦ ﻫﺎ  ،اﻣﺮوز زﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺠﻬﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ  ،و آن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﯾﮥ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﻬﺎ  ،و در ﻧﺘﯿﺠﮥ آﻧﮑﻪ
زﻣﺎﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﯾﮥ رﻣﯿﺪن ﻣﺮدﻣﺎن از دﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 -1در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎب »ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و داوری ﮐﻨﻨﺪ« دﯾﺪه ﺷﻮد
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اﯾﻦ درد ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﻬﺎ رخ داده
ﻣﺮدﻣﺎن دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از دﯾﻦ رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ  ،و اﯾﻨﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﯿﺤﯿﮕﺮی ﯾﺎ از اﺳﻼم ﯾﺎ از ﺟﻬﻮدﯾﮕﺮی  ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﻨﯽ ﮔﺮﯾﺰان و رَﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻧﺎن دﯾﻦ ﺟﺰ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺸﻬﺎ
از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ  ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .
در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی 1ﻣﺎ اﯾﻦ را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن از روزی ﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ رو
ﺑﺴﻮی ﺑﻬﺘﺮی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آدﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دو راه ﺑﺎﺷﺪ  :ﯾﮑﯽ از راه
داﻧﺸﻬﺎ  ،دﯾﮕﺮی از راه دﯾﻦ  ،وﮔﺮﻧﻪ ﺳﻮدی در دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .دﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دو راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺴﺖ و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑĤن
ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ .
اﯾﻦ زﯾﺎن از آن دﺳﺘـﮕﺎه و از ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﯾﺶ در ﺧـﻮر ﭼﺸـﻢ ﭘﻮﺷـﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .اﯾﻨﻬـﺎ ﻣﺎﯾـﮥ ﺑﯿﺮاﻫـﯽ ﻣـﺮدﻣﺎن
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  .اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻨﮓ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺟﻬﺎن از اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺘﺮده ﮔﺮدد .
ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ارج و ﺑﯿﭙﺎ ﺟﻬﺎن از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧَﺪ  .ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﯾﯿﻦ ﺧﺪا دﯾﮕﺮ ﮔﺮدد  .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :ﺧﺪا از اﯾﻦ اﺳﻼم » و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﯾﺶ « ﺑﯿﺰار
اﺳﺖ .

زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺰﯾﺎرت ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯿﺮود

 -3اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در »ورﺟﺎوﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎد« در ﺑﺨﺶ دوم راﻧﺪه ﺷﺪه  ،وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آن دﻓﺘﺮ » ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ « ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

