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  .آزاد ل

 ٢٠١٣ سپتمبر ١۴

  

  يا نوکر عرب ؟؟ ؟؟!!عالم و متفکر دين 

١ 
 تـعرب ھر که باشد بمن دشمن اس

  بد خوی و اھريمن است،کژ انديش

 مارــوسـردن و ستر خوــر شــز شي

 ت کارــی رسيده سئرب را به جاـع

 د  آ رزوـنــی  کــانــيــر کــــه فـــک

 * وـو ای چرخ گردون تفـر تـو بـتف

 فردوسی

 بخش اول

  ھمچو عنوانی  از خوانندگان چيز فھم  اين نوشته راجع به انتخاب دو عنوان فوق معذرت میۀقبل از تبصره در بار

 عالم  و متفکر دينی يعنی اصطالح  ۀ از کلمح يک سلسله موضوعات به ارتباط دين اجباراً خواھم  چون برای شر

 استفاده ،اند ی که خود را به چنين نامی و يا توسط باداران استعماری شان منصوب داشتها يک طايفه ۀخود  ساخت

که چرا يک تعداد خود را به  د  اينباشد تا عالمی داشته باش دانيم که دين علم نبوده و نمی چون ھمه می. نموده ام

ھنگی استعمار و شکل بھره برداری  و نفوذ فرشود به تشخيص و فعاليت   بوط میر م،دارند چنين مقامی منتصب می

اميدوارم تا در مورد اگر ھموطنان گرانمايه و ھمچنان کسی و يا !! از ساده انديشی  مردمان کشور ھای مختلف 

 .يسند  تا باعث روشنگری در مورد شودفکرين دينی نظری داشته باشند بنومتين عالمان  و اکسانی  از

 استعمار به آن ۀسانم که اين گروه تازه بيرون شده از فابريکبايد به عرض بر) متفکر دين(  لقب ۀو ھمچنان در بار

تقيم اعراب قرار گردد که در اصل در نوکری مس  مغرض و شيطان صفتی  ادا و اطالق می،طايفه از مردم فريبکار

خواھند در بين  بی جايگاه و موقعيت اجتماعی خود را خواسته و میر عۀ حق بودن  مفکورهداشته و برای تثبيت ب

 اصول اساسی دين  تحکيم ۀ و طرح کنند، حقايق دين ۀو کنند و ج جست،توده ھای خوش باور  منحيث نو آور دين 

 .بخشند
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ھا   اين،باشند دنده و لجوج بوده و می سواد و يک تر از مال ھای بیناکخوب واضح است که چنين افرادی خطر

کات ھای  که در چو پوش نيرو ھای استعمار ھستند  ئی مدرن و نکتاآرايش شده، ،نوکران و پيروان لوکس

را برای  نديات و لفاظی  آنو با چرشانيده  دين و مذھب پو خوشرنگی را به ۀخواھند جام استدالالت امروزی می

 به مردم تاسل ھای به خواب رفته و ھمچنان روشنگر و رو شنخواه کشور  قابل پذيرش جلوه داده و سعی دارند ن

 چرا؟ ،  که  ھمه و ھمه ھمين دين اسالم است و بس بقبوالنند

در که دين قابليت حاکميت را  د تا از دين با جلوه گری ھای مدرن و يا به اصطالح خود شان ايناين گروه وظيفه دار

عيت نداشته و  ھر حکومتی بايد  قانون مشروملل عقب افتاده دارا بوده و ھيچ حکومتی بدون رھنمائی  قانون دينی  

  !!بايد باشد مردم در چوکات دولت ۀيعنی حکومت دينی  و دين رھبری کنند!! دينی داشته باشد 

فته تر باشد وھر اندازه پيشر تکامل انسانی ۀدکشوری در جا يا ھر اندازه جامعه و به دانيم  و تا آن جای که ھمه می

 دين وحکومت ئی جداۀی بيشتری  به دست آورده باشد در آنکشورپديدی  در استواری حکومت مردمی پيروزملت

موريت يک حکومت أ فلسفی استوار است  که مۀ دين از حکومت به اين انديشئیشود  اساس اصلی جدا نمايان ترمی

 انسانھا با آفريدگار شان ۀبطو رسالت دين در را!! وب آن کت در يک جامعه است  نه سروريک مل امۀمردمی ادار

دم رحکومت ھای غصب نشده در اختيار نمايندگان م ،شود الصه میخھای اخالقی ومسايل آنجھانی  جه به ارزشتو

ين افت ودر گروصی و فردی در نظرصتوان دين ومذھب را يک امرخ  روحانی است که میۀودين در اختيار طبق

 مورد واسطه ای بين انسان وخدا  مطرح نيست

 حکومت الھی رابه عنوان ۀ يھوديت موسی نخستين روحانی است که انديشگدر دين يھود پيام آور وقانون کذار بزر

ان تعداد پيامبران ورھبران تباس در ميان عبريان دوران( ،کرده است ءرا اجرا زيده واصول آنگ حکومت برۀشيو

در زمان موسی حکومت الھی ) ،ھا بيشتر بوده است  دينی در مجموع از تعداد شاھان ويا فرمانروايان آنبزرگ

نيز در دست  بلکه زمام امور سياسی قوم را کند خدای يکتا اعالم میۀ ستادشود که نه تنھا خودرا فر بنيانگذاری می

 امور ۀمان جنگ ودستورصلح با او بوده وھم فر بلکه رھبر سياسی نيزبوده استموسی نه تنھا رھبر دين ،گيرد می

 »يھوه«گويد از زبان  چون موسی آنچه می ،)مثل محمد و اسالم (شده است دستوراوعملی میه نظامی پيروانش ب

 دساتير الھی ۀ کنندءاو تنھا اجرا :گويد سيت دارد   بايد مردم عوام از او پيروی نمايند وموسی میقد گويد و می

رھبری روحانی  کند و مردم ھم بايد مطيع چنين دساتيری باشند واوخود  میءيد ھمان را اجراگو  می آنچه خدا،است

نوشت ن سريوھم حاکم بر تعي  خداۀاوھم نمايند و دھد و حکومت بر قوم خود را در اختيار وصالحيت خود قرار می

يان  اد که واضحاً ،گيرد و قرار میصار يک شخص وپيروان احدر چنين آيده ای دين ودولت در انباشد و  مردم می

 در کشورعزيز ماھم ازحدودچھل سال به اينطرف ،شی به شکل شديد آن پيروی نموده استز چنين روبعدی ا

امور زندگی شخصی وسياسی  ھبی متشکل وسعی داشته اندروه ھای مختلف دينی ومذگنام اسالم در ه شيادانی  ب

کتاب خدا   ،کنند میء دستور خدا رااجرا مان وآنھا مدعی اند که فقط فر ،مردم ما را زير کنترول خود داشته باشند

باشد اين يک قانون  ن اساسی برای تمام مردم جھان میرای پيامبران نازل شده ھمان قانوفقط ب که آسمانی است و

 استثنای ادعای البته به(نه ضرورت به متمم وضميمه  اصلی و الھی است که نياز به تجديد نظرو اصالحات ندارد و

ً   وباوران ھمه دين) دانند يک تعداد کسانی که حديث را متمم قرآن می ن عقيده اند  که چون مسلمين بر اي مخصوصا

ھا  دارند فلھذا آن تعميل میتحميل و يت را  بر  بشر و به نمايندگی خدا دستورات او  خدا ھستندۀستادپيامبران فر

يک تعداد اشخاص  ساز بشريت از ھمه جھات باشند ؟؟ و در مقام بعدی آنھاحقيقت بوده و بايد سر نوشت  راست و

 مردم را به سر دارند ۀ حق نمايندگی از خدا دانسته وشوق وذوق ادارهکه که خود را وارثين ب عرض وجود نموده اند
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در جامعه  بايد میباشد  و ھدايات وفرامين اسالمی میء دستور دادن وعملی کردن شان ھم جزئی، و اين حق رھنما،

 ۀعا کنندو اد  ريش دار،که اين حق مخصوص قشر روحانی  کنند ھا فکر می  آن،تطبيق شود  که باشد در ھرزمانی

 را در قبال اينھمه موضوعات دينی یطرح مسايل ديگر و انتقاد  ،عالم دين بودن است وکسی ديگری حق تشبث

ه خواھند در قالب دين ومذھب ب دست داشتنه باشند وآنچه میه  بکنند که بايد رھبری جامعه را  آنھا تصور می،دندار

دوش داشته ه وليت ديگران را بؤکه آنھا در برابر خدا مس کنند  تطبيق دارند  چون ادعا میرد  مردم داده و عمالً خو

دايت دھنده وآنھا خود را رھبر وھ شود ؟؟ ن میران از آنھاپرساگباشند ؟؟ و در روز رستاخيز گناه دي وجوابده می

ليت دارند نه ؤوکه ايشان به ھدايات و اوامر آسمانی عمل نموده فقط در مقابل خدامس  ادعا دارند،دانند  بر جامعه می

که چه چيزی معيار اين امتياز دھی به اوشان گرديده  برای مردم عوام قابل فھم نيست   ؟ اين!!بنده ھای حقير وفقير

ما ۀ خبر نگھداشته شد کند که مردم بی اشته باشند کفايت می و حديث ھم به ياد د چند آيت،که ريش داشته  فقط ھمين

 زندگی خود را  حتی المقدور ۀاز آنھا منحيث ھدايت گران اسالم  در جامعه پذيرائی نموده و اعمال و گفتار روزان

 در ھمان چوکات ھا  عيار سازند

روشن شدن اسالم و قانون  مندی  و تطبيق آن در کشور ما  خوبی برای تواند مثال  اخير کشور میۀتاريخ چھار دھ

 .باشد   می،بانی را در پی داشتگناه  قر ر انسان پاک و بیکه اضافه تر از شصت ھزا

 ت نموده که روحانيت وب بر زندگی آنان  در طول تاريخ ثاشرايط زندگی مردم ورول داشتن موضوعات اقتصادی 

 مشکال ت زندگی مردم بوده وحقوق ۀل کنندحتوانند  به ھيچ وجه نتوانسته ونمیپيروان شان  نماينده ھای خدا  و

مساوی را در ميان مردم به وجود آورند چون اين نمايندگان خدا و ھدايت دھندگان آسمانی از ابتدای خلقت اين 

  نجات از ئیيا رھنما  جامعه کمک مثبت وۀمحکوم نگھداشته شد  نتوانسته اند به مردم فقير ونادار و،مفکوره تا حال

مودند که آنچه  خود تثبيت نۀ عکس  با عملکرد ھای ابلھانه ب،چنگال اھريمن فقر اقتصادی و فرھنگی داشته باشند 

ھمی مر و ثر باشدؤنادار  م  مردم بی  گناه وۀتواند در  تداوی زخمھای ناسور شد ن ادعا دارند نمیھا بر قدسيت آ آن

مردم درراستای تفکر و پيشبرد زندگی انسانی خود آزاد گذاشته شده و  ادعا نمود که بايدبدين ملحوظ ميتوان  ،ذاردگ

 .دارندبمبارزه  تفکر و ، طبقاتی شان انديشهۀخارج از انديشه ھای دينی  بر مبارز

 میاما به مختصر  ،نوشت  حده بايد رھبری مردم علی نوکری استعمار  تا  روحانيت  ازۀ سير تکاملی مرحلۀدر بار

توان گفت که چون نتوانستيم  بنا بر تأثير گذار بودن عوامل مختلف سياسی و اجتماعی  و تسلط نظام ھای خود کامه 

بر زندگی مردم که با ھمکاری ھمين عالمان و متفکران دينی ھر روز محکمتر و با نفوذ تر گرديده است  خود را با 

  سير  ،ه آھسته زير نفوذ روز افزون  اين خود فرو خته ھاسير تکامل  بشری عيار سازيم به مرور زمان و آھست

ن و ي ما را تعيۀنوشت  ملت ستمکشيدسواد سر ک ھای نيمچه باسواد و بیقھقرائی پيموديم  که تا امروز ھمين مال گ

 .اند  تحقير و کشتن ھمديگر مجبور ساخته،ھين به تومردمان خوشباور ما را زير نام دين و مذھب  

  خود برای خود اين امتياز را قايل  و يا ھم توسط بيخبران از دين و يا ھم خو شباوران  به اين ،از مردماين طايفه 

گيری از بيداری مردم يک تعداد از ز  آنھا ھم نظر به شرايط غرض جلو شوند و  شکل ديگر تبار اسم خوانده می

زوم ديد استعمار جھانی  آنھا را مجری  تطبيق لتی و لن قشر  بيکاره  از طرف مقامات دوترين و جاھل تري نادان

                          . و مسما نموده اند  خود به ضرر توده ھای مردم ساختهۀنانئياحکام و دساتير خا

ھا را به  توان آن تاريخی ھمچو عالمان میدر مملکت عزيز ما در  شرايط فعلی   صرف نظر از تبصره  بر سوابق 

شان نان آور بوده  و  يکی آن تعدادی که دين و مذھب برای)  ند اشان يکسان ۀدر مجموع ھم(دو گروپ تقسيم نمود 

سختانه از ا سواد و ھم  عربی بلد بوده و سر يک کمی ھم ب،اند  ست آوردهده ين تجارت اندوخته ھای ھنگفتی بااز
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 ايشان ھاو ھمچنان ، پير ھا، نقيب ھا،مجددی ھا ،مثل گيالنی ھا( نمايند  نفوذ بيشتر شان دفا ع میمنافع اعراب و

…  داکتران اسالمی و ، پرو فيسوران اسالمی ، االسالم ھاة حج،شمول تمام آيت هللا ھاه  رھبران جھادی ب–سيد ھا 

  )اسالمی 

ھنگی و فر ،ض تسلط سياسی  يک کشور غرۀ امکانات موجودۀبه ھمه معلوم است که استعمار جھانخوار  از ھم

 تسلط خود را ۀقابل نفوذ در آن مملکت زمينۀ تماعی  آن استفاده نموده و با پرورش تعداد آدم نما ھا در ھمان رشتجا

 .سازد مھيا می

ھا  قش منحوس آنقدس جلوه دادن ن مۀعالوه اند تا ب نيرو ھای استعماری و دست نشاندگان شان ھميشه سعی داشته

 و در اکثر ممالک ،ھا  شکل قانونی ھم بدھند ديت آنوجبی ملت به موت باور ھای دينی مردم برای سر کورچوکاد

يت کنند  و ا ينھا که اکثر ای استفاده می لتھای طبقاتی از تحميل و ھمه جانبه سازی دين  منحيث  وسيلهدنيا از دو

 مولوی ھا ، االسالم ة حج،يت هللا ھا آ ، داکتران اسالمی،سور ھای اسالمیسواد  بوده  مشمول ھمان پرو في شان بی

 .باشند  می،و مال ھای  مساجد که از چلی گری شروع نموده و طالب شده و بعداً مال و يا مولوی گرديده اند

 کشور زندگی در خارج از ھای که در  باال ذکر شد بوده ھای استند  که در ماھيت مثل ھمين اشخاص و گروه: دوم 

 غير ملی تبديل شدند به ۀعه  با داشتن ھر نوع سابقھای دولت ھای متبو فاده از وسايل مدرن و کمکداشته  با است

ايط ری که مسکن گزيده اند با استفاده از شئ؟؟ يعنی  در پناه کشور ھا!!عالمان و متفکرين دين خارج از وطن 

د بود که اگر خود شان ھم منحيث عالم دين شناخته شوند ؟؟ چون ايشان الزم ديدند که بد نخواھ!!  ھای ممکن  آزادی

وحشت تسلط و  بانيان دين و عالمان دين بوده و به ممالگ ديگر از ظلم و خود ھم از قر،روی نادانی و جھالت

 دين نمائی ينااما روی ملحوظاتی که نفع مادی زيادی را در!! پناه بر ده اند !!  ھمين دين و عالمان آن ئیوارحکم

 غلطی را برای چه راه(نمايند تا خود را در چنين چوکاتی  بر مردم ما تحميل دارند ؟  می بينند تالش نمودند و می

که ی  يکی آنان،اند ھمين بيچاره ھا ھم به چند نوع نوکر منشی تقسيم شده و )  ؟؟ نده ازندگی کردن  انتخاب نمود

خته اما   آموخته ھای دينی اسالمی را آمو. آی. اس.بندی  و يا ھم آی ديو و فعال بوده و از طريق مکتبخيلی زرنگ

ون باشند  از گزند تيغ شمشير باداران مص کهمحا فظه کارانه از آن مرز ھا دور شده و فرار نموده اند  اما برای اين

 آن گروه ديگر مظلوم ،ارند   گاھگاھی با کله جنبانی در ھمان راھی روان اند  که  سوق دھندگان شان عالقه داجباراً 

کس احتياج دارند   جوی راه نجات بوده و شديداً به کمک ھمه و  بيچاره تر اما حرامزاده تر از ديگران در جست،تر 

 مکتب نخوانده و ،فھميده  ترين اصول اديان را نئی ابتدااشود که  که حت  شامل آن کسانی میماھيت و اين قشر بی

 مال می به در بر گيرنده تمام خدمات(مت مال صاحب  ساعت در خد٢۴ چلی بوده و ء ابتدا،  اند سواد  مطلق بوده بی

وده تا مال صاحب  ايشان را از ھای شان ھمه خصوصی و يا عمومی مشغول ب به اجرای  تمام رفع ضرورت) باشد

 زنا زاده ھای پرچمی و ثور ٧دتای  دورانھای قبل از کو کهیطنانری باال برده و طالب شوند ؟؟ ھمو چلی گۀجدر

 مال صاحب   و ۀول رفع تمام ضروريات ھمه جانبؤدانند که چلی آن وقت مس ياد  می آوردند ھمه میه خلقی را ب

!! جه باالتر از چلی است  طالب يک در،شود  نام طالب ياد  میه  از آن ب باال ترۀج دراما!!  مکلف به آن بوده است 

 کنز ، چھار  کتاب ،ی مثل ئبھان کتارا انجام دھد حق خواند ی که مجبور است آنئ ھا انجام کار ۀ عالوهچون طالب ب

 مانند چند کتاب ديگر ،… نجمای خاکی و ، ھزارو يکشب ،پنج کتاب ، مشکات ، امير ار سالن رومی ، گلستان ،

 هللا شيخ آصف ت آيت و چلی بايد فقط ھمه وقته مطابق روايت حضر،روم بود حين نعمت مارا داشت  که چلی از آن

 که تازه ظھور نموده و فی ما بين اين  ی ديگرھويت بود و بس ؟؟ اما قشر بی مت مال صاحب میمحسنی بايد در خد 

باشد  می)  نيستمرتجع دينی يا اپورتو( الح چپی ھا رامزاده خالصه به اصطح ، پله بين ،ھا در حرکت  است  گروه
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 که خود برای خويش انتخاب نموده  اند فعاليت یجات داشته  مطابق دراد وجودزيين  گروه اکه در ممالک خارجه از 

 ما ۀين است که مردم دور نگھداشته شداتعجب و افسوس بر ) فکر دين و محقق دين تبه نامھای م!! ( اما !!! دارند 

زنند و چشم بسته  ه میات قبول داشته و ھنوز ھم در پيروی از ايشان سينک چوکنھا را در ي آۀاز سواد و معرفت ھم

 ؟!!دارند  اطاعت می

باشد تعداد زيادی از لفاظ ھای وطنی به اين شغل نا شريف  ھای دينی و مذھبی کار بی درد سر و نان آور می فعاليت 

شان  ایاند  و خواسته آند با آن ھمه بی دانشی  و نفھمی رھنمای مردم و رھکشای در ھای بھشت بر ميالن داشته

 چون ،خورد  کار مشکلی به نظر نمی!! از خياالت  صحبت نمودن!! منطق گفتن وليت و بیؤف بی مسباشند ؟؟ حر

شود دين ؟؟  و نا گفته  ھمين می!!  استعمار ۀماي سرۀ برای نفھم نگھداشتن مردم و  حفظ و ادام،فقط بايد حر ف زد 

  فعاليت اين تاجران دينی  به ، و دانشفت مردم از فھمپيشر درک و ۀنبايد گذاشت که  به تناسب اندک بودن درج

رونق پيدا نموده  که امروز در جامعه ھای عقب مانده ھنوز ھم سر  داشتمی توان  بيش از آنچه تصورش را ۀانداز

 .نوشت ساز است

ً سيس جميعت مال ھا تصويب و متعاأ تۀلنام اصو١٩٢٩ ما در دسمبر ۀدر کشور مصيبت زد    ۀسسؤ در کابل مقبا

  در خدمت گذاری سالطين  دم  و اجداد شانءکب از مال ھا  و فقھای اسالمی که ھميشه مثل آبامر) لعلماجمعيت ا(

مولوی بھرام خان : ھا بودند سيس گرديد که اعضای مشھورش اينألت نادری بودند  تشوراندند  و طرفدار دو می

   مولوی حفيظ هللا خان و قاضی  مولوی عبدالرب خان اندری، مولوی محمد ابراھيم خان کاموی ،قندھاری 

وحشی خونخوار پيرو عرب وسگ ھای زنجيری دولت ھای  سواد ھای جاھل و  و ھمين تعداد بی،عبدالکريم خان 

ی انمودند و  فتو  صادر میاضد قيام کنندگان و مبارزان راه آزادی و انسانيت  فتوه مستبد حکمروا در کشور  ب

زندان اصيل اين  فران زندانی و تير بار،ای محاکمه  ھای زور گو و مطلقه برای دولتايشان سند دينی و مقدس بر

زندان استعمار نوکران عرب  فر، بی وجدانان تاريخ ،ھای مخرب ھمين دالالن دين کشور بود که به پيروی از انديشه

ت هللا مجددی بغفيسور صورفيسور ربانی و پوبا ھم نظری پر= فتوای مال محمد عمر يک چشم : در مجموع  امروز

 آيت هللا محقق و ،  آيت هللا خليلی ، آيت هللا  محسنی ، پرو فيسور ستار سيرت،سول السياف  پرو فيسور عبدالر–

شالی ھا و خدمت گذاران سواد مطلق و در رديف سومی  پو بیاين بيچاره چون (مارشال و جنرال پھلوان قسيم فھيم

شان با ريش و بی  ۀکه ھم…آيت هللا ،  االسالم کشافة حج، ) نداشته باشدد شايد نماز را ھم يادار قرار داراستعم

 .المللی  در داخل و خارج کشور قرار دارند برابر است تجاع داخلی و استعمار بينريش در خد مت ار

چند حديث شباور ما  عربی گفتن و ھا و مردم خو نامند  به نظر آن را عالم دين می ھا خود شان معموالً اين نوع انسان

 مولوی و ،ده مال  ،مال  ،نيمچه مال  ، طالب ،مثال  چلی (عيار برای عالم دين  بودن است  از ياد داشتن معراج و م

رو شنفکر و متفکر دينی  که  بايد توجه داشت.)با عالمان و متفکرين دين = که چند آيت قرآن را ياد گر فته اند ی آنان

. دارندئی ه مسير ثابت  مشترک را می پيمايند بلکه در تضاد با ھم  ھر کدام طرح ھاک در تقابل ھم قرار دارند نه اين

که نظر به )  مغز اما داکتر اسالمی فريد يونس نام برد آدم بیتوان از  يکی از نمايندگان آن می(تجدد خواھی دينی 

باشد برای مقابله با رو  ف مسلمان شده و مصروف جيب پر کنی  میرھدايات استعمار جھانی از مدتی به اينط

  .شنگری پديد آمده است

يعنی ( ھا را  فت علوم آنقاتی اين عالمان دين بنا بر پيشرشويم وابستگی طب جه میبا نگاھی ساده به تاريخ خود متو

ر شرايط اجتماعی و يمجبور به تجدد گرائی نموده است تا با تغي) گروه اولی  که در فوق از آن تذکر به عمل آمد 

 يک سد  در مقابل سی کشور ھا منحيث عالم و حتی رو شنفکر و متفکر دينی خود را تبارز دھند تا  بتوانند مانندسيا
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نبايد   مردم ما حايل گردند تا باشد که تسلط منحوس استعمار را دوامدار سازند و نا گفته ۀخواھانجنبش ھای آزادي

 طالب ھا  ھمه و ھمه در ، چلی ھا ،سواد  مال ھای بی ،سالمی دکتوران ا، االسالم ھا ةگذاشت که آيت هللا ھا و حج

خاطر حفظ منافع خود و باداران شان  از ھيچ نوع پستی در يغ نمی نمايند زيرا منافع طبقاتی شان با ه مجموع فقط ب

د  که بقيه کن ھا را نشخوار می د ھمان گفتهن که قرار داریھم پيوند می خورد و ھر  کدام در ھر سطح از فھم و دانش

  .دارند می

 محمد در ۀندياتی که آن مالی حيوان صفت با گفتن حديثی راجع به خوردن مواد غايطباور نما آن چر!! ھمو طن ( 

 مال ، مولوی سيمن عمر ، داکتر مال نيازی،يد يونس فر ، ستار سيرت  آقای سادات ،ميمنه گفت ھيچ تفاوتی با گفتار 

 اعراب باله ھایز ندارد ھمه به خوردن .... و گيالنی، کشاف  ، ربانی ، سياف،شد ارشاد ار،بکر و مجددی ابو

يکی به شکل بدوی و احمقانه و آن ديگری عصری و متمدن با )  ه شکل و نوع ديگر ؟؟بمشغول اند منتھی ھر کدام 

قی ندارد ان دين فر برای اين عالم،يکی با چلتار و لنگی و ريش و آن ديگری با دريشی و نکتائی!!  قاشق و پنجه 

مند دينی  منحيث  ای  باورشوند؟؟ چی می فروشند و چی می خرند ؟؟ و بر ی را متقبل شده و میئچی بی وجدانی ھا

گويند و به ھر زبانی  گويد ؟؟ مطمئن ھستند آنچه می ر بيگانگان در چوکات  دين به شکل مقدس آن   چی میگاخدمت

  .وقع و يقين  دارند برای مردم خوش باور ما قابل قبول  استھا ت گو يند منظور ھمان است که آن می

 ادامه دارد

 

  :يادداشت *

  :الزم به يادآوريست بيفزائيم

ين تلقی  ھمان طوريکه اعتقاد ما به يک دين و يا آئين نمی تواند به معنای ترجيح قومی مدعی و مروج آن دين و يا آئ

ان را از مدعی و گردد، به ھيچ صورت حق نداريم به اساس عدم اعت ی، نفرت م ا آئين ن و ي ا نفرت از دي قاد و يا حت

ا . مروج آن دين و يا آئين، گسترش قومی و نژادی داده در تخاصم با يک نژاد معينی موضع بگيريم به ھمين اساس م

ي وانيم موافق باش ه با صراحت کامل اعالم می دارم که ضمن آن که با محتوای شعر نژادپرستانۀ فردوسی نمی ت م، ب

ً تمام خلقھای عر ه ارتجاع ب به مانند ساير خلقھای جھان عميقا ه علي ای عرب را ک احترام داشته، دست آنعده از خلقھ

  .مذھبی و استعمار مبارزه می نمايند، به گرمی تمام می فشاريم

 AA-AAادارۀ پورتال 


