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  .آزاد ل

  ٢٠١٢ اگست ١٧

  

 بين خدا و انسان واسطه و رابطه

 بخش دوم
 

 زرنگھا و عقل کل ھای را مسدود ساخت نوبت رسيد به تعداد  پيامبران که محمد دروازه آنۀبعد از گذشتن دور

حجت ،  آيت هللا، علمای فقيه، عالمان دين،ھا ھمان وظايف پيامبران را زير عنوان رھبران دينی ؟؟ که آن!!جامعه

ھا  توان از آن به انجام بر سانند که البته می...  و حضرت،  خواجه، نقيب، پير،صاحب زادهمولوی،  ، سيد،االسالم

روز رو ه ول گناھان و ثوابھای ديگران ياد نمود ؟؟ که تعداد شان ھم روز بؤو يا ھم مسمستقبم نام پيامبران غير ه ب

 .به افزايش است

باشند  و يا  ين اديان میادوش ندارند و پيرو يکی از ه مردم عوام که نقش رھبری و رھنمائی  دينی ديگران را ب 

خدا و احکام آن داشته باشند  چون ھمين خدای واحد در  درستی از توانند شناخت  نمی، را قبول نموده اندی ديناجباراً 

 به بندگان داده و یات مشخصع را در موضومتناقض با ھمسه دين ابراھيمی به سه شکل متضاد تبارز و ھدايات 

خداوندی را به نفع قشر  ارشادات زھای زيادی ا ستاده ھای خدا ھم با اضافاتی غير ضروری قسمتنمايندگان يا فر

وحشت  ی از خوف وئاحاديث و علم دين به مردم تحميل داشته  و فضا، کمروای جامعه در  قالب ھداياتحممتاز و 

فقط در ...  بھشت و دوزخ و، و مردم ھم با اعتقاد به زنده شدن بعد از مرگرا در بين مردم به وجود آورده اند 

 داشته و  است با خداوند آشنائی… قھارو ،برجا،  غفور، توانا دادرس، دانا، رحيم،که خداوند کريم ھمان حدود اين

  .کنند  حق و راست فکر میهرا ب   با خدا گفته است آنهرابطداشتن آنچه مدعی ھر 

بودن از رنج ون   و مص اکثر يت اين مردم مظلوم با خلوص نيت و صادق بودن در دل   و برای  تسلی خاطر خود

امل  با در نظر داشت ھدايات گفتار دلخوش بوده و با ايمانداری کو گزند  ھای جامعه  و طبيعت به ھمين سخنان و 

 اسالم بايد و بايد تذکر داد که اين راز و نياز در(نمايند  ه با خدای خود  راز دل میدين سازان و دنباله روان ھميش

جازات دنباله ورنه  تکفير  و م)  فھمد گری نمی عربی باشد چون خدای معرفی داشتگی محمد جز عربی لسانی ديبه

 عدم شناخت نسبی و منطقی مردم از خداوند باعث شده تا در موھومات. روان شيخک ھای عربی را بايد بپذيرند 
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جوی   کسی و يا کسانی  بيفتند  که ادعای فھم و دانش دينی دارند  يعنی  و   بعد از  پيامبران  در جستزندگی  نموده

  باشند ؟؟ ھای تقرب به خدا را بلد می را جلوه داده  و راها فھم تر از ايشان در شناخت خدا  خود ب

ه کار  اجتماعی را نداشته و ب کشيدن خور که لياقت زحمت  او باشان مفت،ناتعداد از شيادينجاست که   بازار يک  ا

د و  به نماين استفاده می ی دارند  سوءئھای با صفا دين که دلدھند  گرم شده و از ين غفلت پيروان خالص خود نمی

،  پير، خواجه، سيد،  طالب،چلی، مال،  مولوی، شيخ،السالم حجت ا، پاپ و آيت هللا،مرور زمان در  قالب خاخام

 محقق ،الم دين ع،فيسور اسالمی پرو،ضه خوان و يا به شکل مدرن آن  داکتر اسالمی رو، ميا،شان اي، قطب،ولی

کار مند دولت ، دکاندار اسالمی، ينيم مثل ھنر مند اسالمی و شايد ھم بعد ھا بب.. …انجنير اسالمی ،  مفسر،دين

ھا در طول تاريخ  که يک تعداد از آن ينا.(شان باشد تظاھر نمايند    نانی برایۀ لقمۀھر نامی که  آورند... اسالمی  و

قريب به عناند بحث جداگانه است که  ی را به نفع بيگانگان مخصوصاً اعراب مرتکب شدهئانت ھاينايات و خج چه

                                      )آنھم خواھم پرداخت

دانند و  که  خود را عقل کل میی ھای قبلی از يک تعداد پيامبران ودستياران شان و ھمچنين از آنان در صحبت

نه ( مردم را در مشکالت فکری ،زخم ھا  و مرض ھا را تداوی نمودنذ،  تعوي،مثل چف و کف(صاحب کرامات 

 بخت جوانان را ،ھمکاری  و رھنمائی نمودن مثل امراض اطفال را تداوی کردن )الت اقتصادی نجات دادنمشک

  ياد دادن دعا به ھنگام گذر از قبر ستان  و يا دعای وقت ،ھا دور ساختن  جن و شياطين را از خانواده،باز نمودن

قعيت و  اين کراماتی ھا  بنا بر موۀش داشتدوه بيف وظا( البته) … و صد ھا نوع دعا  دعای تشناب رفتن،مجامعت

وابسته بودن شان به نيرو ھای استعماری از ھم فرق داشته و دارد و  ھمچنان عوايد    وموقف سياسی و اجتماعی

وليت گفتن؟  فلھذا ھر ؤ حرف بی مسچون اين شغل زحمت و تکليفی ندارد جز) ه البته به آنھم خواھيم رسيدک. شان

ود ھا سعی داشته و  دارند تا چيز ھای جالب و سر گرم کننده ای  طرح و به ھواخواھان تشريح داده و خ کدام از آن

ين ادر .  فی وحرف خود را مطابق تمام ھدايات دينی و مذھبی  قابل تعميل بنمايانندرا پيشتاز و مظھر العجايب معر

از جمع خود را ھم حاء  از انحویماعی خود به نعالوه شغل اجته اواخر مد روز شده تا تعدادی از ھموطنان ما ب

اين . رنگ تری را نصيب شوند  عقب نمانده و زندگی پر  عوايدۀين قافلا قلمداد نمايند تا باشد که از،محققين اسالمی

 ؟؟!!طايفه خطر ناکتر از مالی ريش دار است 

ر که اسالم به زو يکی اين. به وجود آيد توانست  با زرنگی محمد که ختم پيامبر آمدن را اعالن نمود دو حالت می

که ديگر امکان ادعای  پيامبری از طرف شخص ديگر نه تنھا نا ممکن ) چنانکه شد(شمشير پيروز شده و فاتح گردد 

شد  و  شکل دوم آن در صورت عدم  ھای دار کشانيده میث کافِر مطلق و زنديق بايد به چوبه گشته بلکه منحي

ش شده به .پيامبر ھای بعد از محمد  صدق پيدا نموده و اسالم ھم مثل صد ھا دين فراموگسترش اسالم موجوديت 

شد  اما بعد از پيروزی دين اسالم و گسترش آن مسأله پيامبری  توسط محمد از  دامان فراموشی تاريخی سپرده می

 .بين رفت و الزم ديده نشد تا در بستر زمان  پيامبر ديگری تولد يابد

فتن  صدقه  و قر بانی از مردم به زندگی ننگ آلودشان  استفاده نموده و با گرءاز نفھمی مردم سو ھااين عقل کل 

ی است که مذھبی رند و ئ ھاذشويست نوعی از تعوي(شويست نويسی ، دھیذدھند ؟  گروھی به تعوي ادامه داده و می

ی دارد ئشديد به کمک اين رابطه خدا برد و احتياج طرفش که از يک چيز و چيز ھای رنج میه باھوش نوشته و ب

که . (  ھای دودیذو يا ھم تعوي) طرف معامله بدھد خورده غذ را در آب شسته و بھای آن گا شود که نوشته داده می

را  چرب نموده و شبانه آن…    ل شرشم کنجد و يا  نوعی از تي مال صاحب را باۀ گيرنده بايد  آن نوشتذتعوي

 و  جن ای به دسته) افتد  دودی کار گر میذآنوقت آن تعوي. فته و آتش زند خص گر شۀ ان خطرفه مستقيماً رو ب
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 رحمت الھی غنوده و از ۀيشتر در ساي مال اندوزند و بشد که  بيشترارواح   و فالن شناسی  می پردازند  تا با

  ده برند ؟ن دنيا و ھم در آخر ت خيالی استفايا  ھم درھای وعده  نمودگی خدا و پيامبر نعمت

. اند رق در انواع فقر ھا رشد دادهھزاران سال است که اين دالل ھای دين مارا از نعمت سواد محروم نگھداشته  و غ

 و اجداد ءبا، آھا که به ھدايات و رھنمائی ھمين رابطه ين منحالب خرافات به ديد ساده  وجود ندارد جز اينانجات از 

 ؟؟ آيا راھی ديگری ھم وجود پناه ببريم. … طول دعای شان و ، نماز خواندن، عربی گفتن، تسبيح، ريش،شان

 طبيعت ،اجتماع،  پيامبر– خدا –اول شناختی از خود افتد  که ما  کنم الزم می ؟ به ار تباط اين موضوع  فکر میدارد

مين ملحوظ دکانداران و  باشيم تا بعداً اگر ضرورت افتاد به سراغ اين دالالن دين برويم ؟ به ھو حقيقت داشته

 دين ھميشه ۀتجربانحصار گران دين اسالم با نسبت دادن خود به مرجع اصلی تبارز اسالم و  دالالن سابقه و با 

س جامعه پيدا نمايند و  أ حيثيت قابل قدری برای خود در راند که خود را از جامعه و مردم جدا ساخته و سعی داشته

اما بايد ديد که . ين موارد موفق ھم بودند و استندات و يا به زور بدارند ؟؟ که درپذيرش مردمی را ھم يا به رضاي

 ۀخواھند پيوند دھند میخور جامعه را تشکيل داده  و   اند  که قشر مفتئیاين تاجران دين کدام ھا اند ؟؟    آنھا

سند دقيق ند و يا آرزو دارند به آن برھخوا ھا می نھا را شناخت و  آنچه آ ارتباطات بين مردم و خدا باشند ؟؟ بايد آن

 ما بدانند فی شوند ؟ تا ملتھا و زدو بند ھای ايشان با حلقه ھای ديگر مشخص و به جامعه معر بايد شد بايد شخصيت

شود ؟  و کدامين  سلمان بودن شان به آنھا  گفته شده و عملی می می به ارتباطئند  و چه چيز ھاھا سرو کار دار با کی

ای رنگين  دلقک ھ اين، اين خائنين به انسانيت،عرب زده ھااين ، سطه ھا و اين دالالن دين ؟  اين  واداردحقيقت 

 که رویی آناناز البته ......(وو. قيب ن، حضرت،خواجه، نام ھای  سيده صورت  ھميشه به نمايندگی از اعراب  ب

کوب ملت و تأمين منافع استعمار فاده در جھت سراستءين مناصب سوات دارند و از جبر طبيعی به ھمچو القابی نسب

طه  هللا و رابدر تظاھر به نمايندگی)  ؟؟ھا نيستند چون طرف صحبتم آن. خواھم  کنند معذرت می گران نکرده و نمی

نسانھای  بی پناه و مظلوم ما نموده اند   ا عواطف بشری و حق طلبی،با بندگان آمده و سعی در کشتن شعور انسانی

 مثل مردم ما.  نمايند  و اجداد شان میء استفاده ھا  مثل آباحاءاز انحوی نب  به الص مردم نسبت به دين و مذھاز اخ

 سطه و رابط ھا میھای اين واالم ندارند منتظر ھدايت و دستور از اسليونھا مسلمان ديگر برداشت کلی و منطقی يم

فت اند مورد بخشش و عطو ی مرتکب شدهيان زندگه در جر را کیئ ھاکت وساطت آنھا گناهباشند تا باشد که از بر

 و هللا قرار گيرد؟ و اين گروه واسطه ھا احمق تر از آن خواھد بود که اين شغل پر در آمد را رھا نموده  و در جست

ين  طالبی ونمايندگی از هللا و  تأم،ند ؟ اين شغل مالئیزور طلب بروند تا امرار معاش دارجوی کار ھای  شاقه و 

خواھد  ژی بيشتر میی که مغز و انرئ دنبال کار ھانآن  عوايد خوبی در قبال دارد و فعاالھا کننده رابط بين انسان

با ی  را رھا نمايند آنھا ئ خاخامی و برھمنی و موبدی و مال– کشيشی –ت  آخوندی و شغل راح!! خواھند بروند نمی

را  نآ دادن و اندوختن زر و مال  را تر جيح داده و همان جلو خود را مسل،وليتؤھای مفت و مجانی بدون مس صحبت

  نمايند؟ شغل اساسی خود انتخاب می

ز مزد زحمات وقتی يک تعداد خوشباور ومھربان روی عقايد وباورھای خود با رضا و ميل خود يک مقدار ا ا تاچر

 د به شغل جنجالی ديگر بپر دازند؟يزنر  شکرانه و خيرات به جيب آنان می،قهرا منحيث صد  شانۀروزانه و شبان

 در خدمت اعراب و چاکر منشی اوشان به اعراب بر مردم ما ،نام اسالمه ھا بين خداوند و انسان ھميشه ب اين رابطه

باشند   سلطه استعمار میۀ دولتی و تأمين کنندۀھای حاکم که ايشان محافظ منافع قدرت ينااز. خود را تحميل نموده اند

ن پی ينمايند و پيروی نکردن از ھدايات اين مقدس  ازايشان دفاع میھا را تمويل ومطلقاً  تعمار جھانی آندولت ھا و اس

در قبال جنايات و تجاوز ھای ...  را در قبال داشته است حمانه و شديد شانآمد ھای خونين و بر خورد ھای بير
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 عملی شده الزم می ک تعداد از مردم بر ماکر منشی يبا تکيه بر خصايص غالم بودن و نو اسالم که نامه عرب ب

تحول رسی شده و مورد تحليل فکر ھای انديشمند و انسانھای ن مورد ھر چه زود تر رو شنتر  برياافتد تا حقايقی در

تا اين !!  مخالف به آن  ظاھر شده و جلو چشم مردم قرار گيرد ئی  طرف ھای موافق ياخواه قرار گيرد تا حقيقت گو

اما متأسفانه و . بانی ھای وحشت و بی ناموسی دينی اجانب  باشد مظلوم و قر تبلور عقايد انسانھایبر رسی ھا

گی بی سند نويحفته و به اصطالن کننده تماس گريی اين موضوعات حساس و تعي ما روۀبختانه که کمتر نويسندبد

  !! ی و تحمل مشقات زيادئدھند تا حقايق گو جيح میوليت را ترؤاطالع و بی مس

را پيش قراول و دانشمند  نام اسالم خود شانه ين دين سازان و دنباله روان که باساليان متمادی است  که تعدادی از 

 ،انگليسھا، رو سھا،ه بر ما توسط اعراب دفاع از ھر چحساب می آورند در  مقامه وطندوست و رو شنفکر  ب

 بر اند بر آمده و قھراً  ل داشتهحين ما ھم پيروانی از خود در ساسانی ھا و ھر متجاوز ديگر که، مغولھا،ی ھائامريکا

 هما تلقين مقدس بودن و انسانی بودن آن تجاوزات را نموده اند و چنان تحليل و ارزيابی  نموده اند که تجاوز آنھا ب

ه و تحجر شيدزی  در تمام اين ده سال گذشته کوسالمی در تحکيم دولت پوشالی کر جانيان اتمام. حق بوده  است

 شبکه ھای  آی و. اس.و تنظيم ھای مخلوق آی  محقق ،سالمی و نوکران استعمار مثل ربانی افکران عربی و

 اسالم و اسالم !ھای متجاوز ی عر بستان سعودی در پھلوی تبليغ به نفع قدرتوھابی ھا جاسوسی آخوندی ايرانی و

ن راه ھر چه داشته يا ؟؟ و در!!کنند ملت قلمداد مین راه کشای مشکالت  ااب محمدی را در ھمکاری با متجاوزن

تر از  ھای عربی است که اينھا ديده دراگان و عقل کل اسالم زد مورد بحث ما ھمألۀمس. اند به ظاھر بيرون زده اند 

کس در زنجير  رای آنھا فکری  ترزيق شده که ھمه جا و ھمهکه ب  اينخاطره چرا؟ ب. خورند ديگران به نظر می

! نوشت سازی مردم ما بر جسته تر گرددواسطه ھا در سر ھا و بار اسالم بايد بسته شوند ؟؟ تا نقش اين رابطه تاسار

 ھستند که افتخار به غالم بودن اعراب را ھم ننگ ين راه نسبت به خود اعراب پيشقدم ترا در و تعدادی از افراد

فته و چنان صادقانه خود گره ار و کار آمد عربی را بحيثيت پيشکندانسته و در راه تداوم منافع شيخک ھای عربی 

  ی آنھا از پدر و اجداد خدمت گذار اعراب بوده اند ؟؟ ئ گودارند که عمل می

  شخصی ات میۀخواھی مسلمان باشی ؟ باش  و اين عقيد  با  فھم اين موضوعات اگر می!ھموطن نھايت عزيز

آرزو ھای انسانی بسازی ۀ ينی را ترويج و از آن مظھر آمال و قبلآئو فدار آن مباش تا ھمچشمار آيد  اما طره تواند ب

ھنګ انسانی قادر شود شما و امثال و بروز فررا در حدود فکر و عمل خودت نگھدار تا اگر شرايط اجتماعی  فقط آن

 ين خمودی فکری بيرون آوردارا از  تان

 ختم

 

 

 


