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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ اکتوبر٢٢

  

 مال و رھبری جامعه
 

 گــد به سنــيخ  بکو بيــر  شـی و سـعــسراف

  ن زھر و درين وسوسه و او ھام استآکه در

 ١۴عارف شاعر قرن

 

 روابط ، آنھایو قانومندييافت که تحليل اسالم سازان ازجامعه توان در در جھان بينی اسالمی با اندک دقت می

و ) اگر بتوان اسمش را اصول گذاشت( قرآن ۀحصول مطرو  ا دولت داری و سياست بازی  بر مبنای،انسانھا

را  بر جامعه    و تطبيق  آنلب اسالمی طرحساس داشته  و ھميشه  سعی شده تا ھمه چيز را در قا محمد  ااحاديث

 .تحميل دارند

مبانی آن متوجه خواھيم شد در شناخت بزرگ از اسالم با توجھی کمی با در نظر داشت اصليت و ماھيت اسالم و 

  يعنی اسالم عجمی و يا به اصطالح ساده!!  دوم اسالم غير عربی   ويکی اسالم عربی: که  اسالم دو نوع است

در روابط اجتماعی ھا   بيگانهھا در بين خود و کرد آن  که بر داشت ھای اين دو گروه  از قرآن  و عملزده ھا ؟اسالم 

 .ھای شان از اسالم  با ھم فرق دارد و تحليل

و ) ما(شود  اين است که  اسالم  دريس  که می  اسالمی که ت).... مصر و، يمن،عربستان(ی اسالمی ھا در مدرسه

تر قرار  نئيدر سطح پا) ما( اصلی اسالم ۀجاز در) ديگران(آيد که آن  عمل میه  ھميشه سعی بو) ناسالم ديگرا(

اسالم : توان چنين برداشت نمود که افراد جھان بر دو گروه تقسيم  شده است  داده شوند و  از ديدگاه اسالم عربی می

 .ين بحث گنجايش نداردا در عوامل آنکه تحليل اين طبقه بندی و داليل و) دارالحرب(ا  ي و کفار و)ما(

از زمان محمد تا ) بر ترين مخلوقات(ن ي  و اشود ظاھراً ديد گاه اسالم سازان يعنی اسالم عربی  از قرآن شروع می

. دست داشته باشنده  ممکنه بۀھر وسيله اند تا دولت ھای اسالمی ساخته و قدرت رھبری مردم را ب اکنون سعی داشته

خواھند با انواع و اشکال مختلف چنان تظاھر کنند که   اين ھمه کار ھای تقليدی عربی  میۀعالوه  ھا باما اسالم زده

! دارند  حرکات تقليدی عربی می! گذارند  ؟ مثال اسم عربی می!!!ھم مسلمان اند و ھم غالم و ستايش گر عربھا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 عربی صحبت دارند  تا نشان دھند تا چه دارند در مجالس و محافل زياد تر و سعی می! پو شند  لباس عربی می

 صحبت )دين صلح(ھر دو نوع مسلمان در حالت زندگی عادی  از . دارند مقداری  خدمتگذار و غالم صفت زندگی 

يند  کدام اسالم ؟؟ اما وقتی که انتقاد بر اسالم وارد شد صد ھا نوع اسالم و مسلمان زاده به گو دارند و نمی می

. دازندپر  تا آنوقت از ذھن مسلمانان ساده پنھان بوده  پيدا شده و به اتکای آن به دفاع از اسالم میپيروی از آياتی که

مسلمان  شده ھای !!! . گيرد که عجم ھا خاطر اصيل بودن اسالمش  آنقدر در دفاع قرار نمیه مسلمان عربی  ب

دست آرند بلکه کاری نکنند که رنجش ه هللا را بدارند تا نه تنھا خوشنودی  اجباری  در  دفاع از اسالم سينه چاک می

خاطر خوش خدمتی آنھا ھم که شده صد برابر  ه خاطر اربابان اسالم ساز را بار آورد که مھمتر ازھمه چيز است و ب

 ؟؟!!.در تظاھر مسلمان  بودن تالش دارند 

تماعی و سياسی  جاھای  ز پديده منطقی ايان زندگی   و ھوشياری مردم باعلم و شناسائی ھای عقلی ور سير جرد

ر سد که کم کم توجه مردم به آن جلب و  بعداًافکار  ه مشاھده میی در احکام الھی و متن قرآن بئھا خالء ھا و ضعف

درت و قشتن ان دا و ھم در زمچارگی کرد  مسلمين در زمان پا افتادگی و بی ھمچنان عمل. نمايد حاطه می ارا ناش

پس کوچه ھای  نام مال ازه  بسواد  بی،خور اينجاست که يک قشر مفت. کند  ا جلب میتوجه مردم ر!! امارت 

وجود آمده ه دارند تا اين خالی ب عراب سعی می وار از اناک و تعفن آور خرافات سر کشيده  و  با تقليد ميمونبوي

 . ی  را نشخوار کنندئ چيز ھارا با نادانی خود  پر ساخته و

باشد بدون داشتن   شان میۀسی به طبقات حاکمه از وظايف او ليراب را داشته و چاپلوخدمتگاری اعچون صفات 

نديات که نه تنھا آن خالی پيدا شده ناشی از ناقص بودن اسالم را کنند به گفتن يک سلسله چر منطق و علم شروع می

کنند فقط  عی ايجاد میی و فرھای اصل مسلمان  کند بلکه  آن خالء را عميقتر ساخته  و مشکلی بر مشکالت یپر نم

ی اخبر نگھداشته شده از اسالم  به محتو که مردم بی دست می آورند زمان است به اين مفھوم که تا زمانیه آنچه ب

 ھا دقيق شده و تحليلی از آن داشته و به نتيجه برسند  سالھا گذشته است نديات آنچر

ھای   آن خرافات اضافه نموده  و در صحت بودن انديشهۀامی به ادگر پيدا شده و چيز تعداد ديۀقت سرو کلو آنو

ھا  و دور  دھند تا پيھم در ضديت با انکشاف مغزی انسان ی از ھمان قماش به خورد مردم میئسابقه  طرح ھا

 .  نمايندءدمتگاری استعمار ايفاخخودرا در نگھداشتن شان از علم و معرفت  نقش 

 مال باقر مجلسی  در صد ھا کتاب و رساله  بيان داشته تا ھنوز ھم تعدادی ی را کهئنديات و خرافه ھامثالً چر 

 .اند ين مسلمانھای تقليدی از گيچی آن گفتار بيرون نيامدهای اززياد

ی که در طول زندگی خود ديده ئيبی  از آنھا عجيب و غرۀحال که بنا است راجع به مال و روحانی صحبت کنيم قياف 

  ھموطنان شريفم میۀمن ھم با اجاز.  اريمھا د خود از آنشود  و ھر کدام ما تحليل به نوع  ايم جلو چشم ما مجسم می

 وقت صفتھا در مجموع صفات زيادی دارند بر شمردن آن ھمه  چون آن!! خواھم از مال ھا تعريفی داشته باشم

 ھا چھره ای مجسم ساخت ؟؟ توان از آن مال  میطوالنی الزم دارد فقط به اج

و مردم اعم از دارا يا نادار  قدرت مند ھا ،شه به جيب دولتچشمش ھمي. ور و تنبل و بيکارهرانسانی است تن پمال 

و زور نگھدارد و با کتابی که به آن  مين را زير کنترول زميندار ھا و اربابان زرو سعی دارد مظلوخته شده  دو

 خواھد به کند  می را  اکثراً با خود حمل می ن آگاھی کامل داشته باشد و آنکه از آ می ميورزد  بدون آناستناد 

 تمام مشکالت بشر ۀ کتاب او حل کنندخصوصا به آن مردم شريفی که در بيسوادی نگھداشته اند  بفھماند کهمردم م

قع احترام توأم با پول و غذا را ھم از مردم قابل تو  و در مخاطرتفھيم آن به مردم رسالتی ھم داشتهه بوده  و او ب

 ديگران نمايند که دارند در گفتار خود  چنان ادا و اطوار می تعريف می) نمد(مثل يک  مال صاحبان که دين را .دارد
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 خوری  راه مال صاحب خودش با استفاده از بھترين شرايط زندگی مفت )ازين نمد کالھی دارد(فکر کنند که او  ھم 

شته داستانھا ن خيالی گذ از پيامبرا،يدگو  مسأله می،دھد  میذتعوي ،کند  دعا می،دھد میبھشت را  به ديگران نشان 

) اجتماعی و طبيعی، اقتصادی،سياسی( مقابل مشکالت  صبر نمودن در، ديگران را به ساده زندگی کردن،دارد

 مردم مخصوصاً دارد سعی می. ل اساسی داردھا رو شوی مغری انسان و ر مجموع در شستد. نمايد  دعوت می

ھای ديگر دور مانند و ھر انسانی که جزئی ترين مخالفت در گوش دادن   کتابۀجوانان به اسالم گرويده و از مطالع

در  که دھد و زنديق به شمار می آيد را فتوای کفر را میشان نمايند فوھای  دايتبه نصايح مال صاحب  و يا امر و ھ

 .شود بس و يا قتل انتقاد کننده میحمنجر به  بسا مواقع

کماالت  و ديگران را ساده و الگردد تا او خود را جامع  شود باعث می غروری که از احترام مردم برايش پيدا می

  میگو  و سفسطه گو  دروغ، شياد، نيرنگ باز، نادان،سواد ی بم آدکه ھمين شخص مال نادان تصور نمايد  در حالی

 خود آگاه عملی  از او سر فی نزده و نا حاکمه حرۀعی دارد تا در ھيچ شرايطی خالف منافع طبقميشه سھ باشد  و

 نزند

ھا ھيچ کاره  صوری پيدا شود که آن چنين تاما نبايد. کارش کم و عوايدش زياد است،    شغل ساده و با اھميتئیمال 

فت انش انسانی  و ھميشه با تمام قوه کوشيده اند تا جلو پيشرالف علم و د ھستند خیئھا ھا آدم آن. اند ؟؟ نه چنين نيست

ئی و گو  دروغ ست بودهمرده پر ،خور  مفتھا جماعت آن. فته و با آن مخالفت ورزند  گرم و دانش بشری راعلو

 . آيد شمار میه شيادی از وظايف شان ب

 ؟؟!!مال صاحب ھمه جانبۀ  رفع احتياجات ولؤدر مسجد و مس چلی بودند  يعنی خادم مال ءاين مال صاحبان در ابتدا

ھای مردم غذا جمع آوری نموده و  بعد از مرور زمان نظر به توجه خاص مالی مسجد که  بعداً طالب شده و از خانه

 اين که ووقتی) را ميتوان مال گفت  شانۀکه در مجموع ھم(؟؟ !!شده است خودش خود را مولوی خوانده طالب مال 

تجاع و مالکين ستعماری با وساطت ارا تباطات غير انسانی و نوکر منشانه  با نيرو ھایارت صف يطانموجودات ش

ساز قدرت   تا اسالم را شکل سياسی داده  و بر مردم حکومت کنند  و يا زمينه کنند  میداخلی قايم نمودند شروع

  .مندی باداران باشند

توان ھزاران جنايت و  که می. ھمان اسالم سياسی استتاريخ به اثبات رسانيده که بد ترين شکل تبارز اسالم  

زير ھدايات ھمان قرآن که آيات . آدمکشی و چپاول ھستی ھای مادی و معنوی مردم را  در دامان آن مشاھده نمود 

شد در شکل سياسی  نيده میاز ھر طرف ش) در شر ايط زندگی نورمال افراد جامعه(صلح و برادری اش يک زمان 

گز ھردھد  و دين اسالم    قتل و کشتار  ديگر انديشان را ھدايت میرانند که آنی ديگری بر زبان میآن آياتی قر

   باشد و نمی ودانش می که فاقد اساسات علمی ينامندی ھای عمومی انسانی  جامعه باشد ازيازنتوانسته جوابگوی ن

  باشد به نفع مردم زحمت کش ،ج از استثمارتماعی خار يک اج ھای مقدس  بنيان گذارئیو ياوه گو تواند در خرافات

 –وق مرد است  کمتر از حق حقوق زن–بردگی جايز است (تی از قرآن که ادگی با خواندن چند آي به ستوانيم و ما می

تواند   نمیی زمينی و آسمانی  با چنين انديشه و طرحۀ ھيچ آيدبه صراحت نتيجه گرفت که)  قصاص و سنگسار

  . و پايه گذار عدالت انسانی باشدتضمينرستگاری جامعه را 

، بيگانه  نوکر،بی وجدان، وطنفروش،نايتگارج ،خاين، آيا ما گاھی فکر نموده ايم که بدون موجوديت اينھمه ابله
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و صد ھا تن ديگر شان که در لجنزار خرافات غرق و از بقايای کثافت ھای استعمار  حقه باز، ناموس بی، کثيف

ھا چه راھی را خواھد پيمود ؟؟  و   ما بدون موجوديت آنۀکنند بر ما چی خواھد گذشت ؟؟ جامع  میجھانی نشخوار

 ما چه بد بخت ملتی ھستيم که رھبری ھمچنان حانورانی را  بپذيريم ؟؟؟؟؟؟؟؟

اگر ار  شمعی را  از جرقه ھای تبادل افکتا! خواھی بگو ھر چه می! بيا نظرت را بگو!! شر م نترس و ن!! موطنھ

 ؟؟!!شن داريمکوچک ھم باشد رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


