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   عالمان دين؟،ۀدر حاشي

١ 

 

 ديريست که خون می چکد از ابر سيھکار

 ر دارـبـت تـده از دسـان آمـغـه فـگل بـنـج

 ھند و سفيھان ھمه سردارشيخان ھمه شا

 ه خدا نيست خبر دارـتنـکه ازين ف! وئیـگ

 سحر

 :قسمت اول

فتن ی وعملکرد شان و يا ھم ناديده گرراوشھای مغزترد  يا ئيد وأھای زيادی  چه به ت  دين و عالمان آن نوشتهۀدر بار

شمول ه ب( عالم دين ۀ کلم،خورد  میبندی شده از طرف آنھا در ھمه جا  در طول ادوار تاريخ  به چشمھم موھومات سر 

 يک بيانگر  موجوديت)  عالمان تصوف ويا ھم به اصطالح علمای فقه تا چلی مسجد ھمه،تمام بنيان گذاران طريقت ھا

 مردم ستيز و تھمت گر در پھنای جوامع بشری ،خيالباف ، خدمتگار بيگانه،چاپلوس ، خود ستا بيکاره ،قشر مفت خور

 .باشد بوده و می

 دين که اين عالمان دين در مجموع چرا نتوانستند در جريان گذشت  صد ھا و ھزاران سال تشخيص دھند که واقعاً  اين 
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شود  بوط میمر تواند ؟؟ خوب است و يا بد ؟ چيست ؟ و چرا به وجود آمده ؟؟ و داليل منطقی موجوديت آن چه بوده می

 .باشد فی کننده چھره اصلی آنھا میمعر عدم تفکر منطقی شان   و ھمين،به موقف طبقاتی و سھم شان در قدرت سياسی 

به )  اگر خوانده باشديعنی(خواند   سال نفھميدند که محمد روزانه پنج بار نماز می١۴٠٠عالمان دين اسالم بعد از گذشت 

 سال٢٣ رکعت  و در مجموع دوران ١١۵٢٠  رکعت در ماه و ساالنه٩۶٠ر روز رکعت  د ٣٢جمعا يک حسابی 

 ، آيت هللا، االسالمةحج ، مجتھد،عالم ،هيرکعت نماز خوانده است  اما بد بختی اين ھمه فق ٢۶۴٩۶٠  پيامبری اش

در نظر داشت اين ھمه نماز که   چلی و مسلمانھای  منشعب شده در فر قه ھای مختلف اين است که با، مال ،مولوی

گفته و دستھايش را   و سجود چی میعخوانده و در رکو نماز چی میايشان ادا نموده اند  تا حال نفھميده اند که محمد در 

 .فتندگر ھای انشعابی اسالمی فقط يک روشی را در ادای نماز پيش می  تا اين ھمه گروه،گذاشت  در کجای شکمش می

قه فرقه شدن   پس چرا اين ھمه فر، ھمان يکی، است!! پيامبر مسلمانھا محمد که ادعا داشت  پيامبر،نآقرآن ھمان يک قر

  دھنده ؟او پيروی به اشکال مختلف از قرآن و محمد ؟؟ چرا اين ھمه مفسر؟  عالم؟ و فتو

که نتوانسته اند  به انسانھای زحمتکش مفيد واقع شوند خود در پيدا شدن ھزاران مشکل انسانی در   اينۀھا بر عالو اين

 تفسير ۀ عالوهاند  که اکنون ب گی و خود نمائی ھا غرق شدهين مکاراجوامع مختلف رول بازی نموده اند  و تا آنجا  در

امون ھمين موضوعات نوشته پير ھمين ۀ که سلسل، قرآن و خيلی چيز ھای ديگر تھمت ھم می بندند، به خدا،ھای غلط 

 . ما در چند بخش ادامه خواھد داشتۀغرض  روشنگری مردم نا آگاه نگھداشته شد

ترين زحمت را   و نمايندگی از خدا نمودن کمئیکه شغل مال ی بوده و  فقط با تشخيص اينھا ھمه جاھالن قرون متماد اين

وليت گفتن را ؤنا مفھوم و بی مس ، ا بی محتو، امعن ود اين وظيفه را يعنی حرف بیش داشته و پر در آمد ترين حساب می

  تعاليم ارشادات آسمانی  و ۀيان   به بھانو در خدمت زور گ نيرنگی زير نام اين شغل علناً  وھا انتخاب و با نقش بازی

  در تضاد با  ارتباط بين نيرو ھای مسلطه زور گو و غير عادل با نيروھای استعماریۀقايم کنند نمايندگی از خداوند

 و قابل قبول برای  مقدسھا و اعمال خود شکل ين بود و است که به گفتهافتند  و  مھارت شان درمنافع مردم قرار گر

 گمراھی ۀ خود را ادا و وسيلۀنانئيم  خوشباور بدھند تا در نا آگاه نگھداشتن شان  از دانش و علم سھم ارتجاعی و خامرد

کنند و سعی دارند بر مردم خوش  مردم شوند  قبل از ھمه بايد نوشت که اين طايفه که خود را به نام عالم دين ياد  می

 .باشند د و پر رو می چشم سفي،باور ما بقبوالنند خيلی ديده درا

 يا ھمان ۀاز تشريح خرافات تمام اديان و ضرورت موجوديت شان در جوامع بشری و سھم گيری مفتخوران جامع

قبالً طی نوشته ھای جداگانه خدمت خوانندگان عزيز اينک می گذرم چه ھای زھر آگين دينی  عالمان دين در پخش انديشه

 ھمين اديان  ابراھيمی فقط از عالمان ۀچندان عميق  در بارط با نگاھی گذرا نين نوشته فقابه عرض رسانيده ام  و در

 .دارم دين اسالم به ارتباط چند موضوع مھم و حياتی صحبت می

نام مزامير داوود که ما مسلمانھا به آن منحيث کتاب ه  اشعارش بۀ داوود پيامبر و پادشاه و مجموعۀاز تشريح زندگينام 

فته از عيسی بن مريم ھم ن يھودی را با پيامبرش ناديده گربايد به آن ايمان داشته باشيم منصرف و ديبينيم و  آسمانی می

 .مدار صحبتی نمی

تر از  نئيحيث موجودی  پا زن را من ، سنگسار زنان،ئيد بردگیأکه  اديان ابراھيمی  وجوه مشترکی در ت با وجودی 

 مشترک اديان متذکره ۀھای آينده به اين قاعد ارند که البته در صحبتدبا ھم ... زن و لکيت مرد برما  دانستن ومرد 

که عالمان آن دين ھا با طرح ھای ارتجاعی و گمراه کننده  در ادوار   اينعنان روی موضوچم پرداخت و ھمخواھ

  نموده اند  تا که خترا کر  داده و ذھن شان فريبام راوه اندازه مردم عچکه تا  اند و اين ی داشتهئ ھاامختلف  چه  فتو

 .م نمود ھم صحبت خواھ،جاه و مقام گردند ،پيامبران و دنباله روان شان صاحب قدرت

دارند  و خود در  گی داشته و می از چه نمايند،) افتخارات کامل دين پروری(ااينکه علمای اديان يھودی و عيسويت  ب(و
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    .شد؟؟ فراموش نخواھد !! انسانی قرار د ارند حلامر ی ازئکجا

 ابراھيمی  برای زور مندان و انتشار  دھندگان آن  ۀ در قلمرو  تسلط مفکورھای به نام دين و مذھب مخصوصاً  تمام پديده

 مفت خوران و ، تنبالن،ظ تعدادی زيادی از بيکارانتماعی داشته است به ھمين ملحوجدر آمد ھای خوب اقتصادی و ا

 فريبکارانه در ،المللی شان يبانه  آورده و صادقانه برای باداران ملی و بين جامعه  روی به اين شغل عوام فرحراف ھای

در   خودۀ اين موضوع را در کشور ماتم زدکه تا باشد صاحب نان چرب تر گردند ؛عمل نموده اندجھت اغوای مردم 

 .نمودتوان مشاھده  وضاحت میه مال ھا و مولوی ھا را ب ،ايشانھا ، سيدان، پيرانھای ازدياد ثروت

  باعث قتل خودش شد و زنش را تصاحب و سليمان پيامبر را  ،نمود تجاوز »اوريا«شاه و پيامبر  به زن حتی داوود پاد

 نطفه گذاری نمود

گفت و مجموع اشعارش را به نام مزامير داوود  از شکار خوشش می آمد  و طبع شاعرانه داشت و خودش ھم شعر می

 .کنند ياد  می

از احکام ن تولد يافته و زير بار فشار افکار فاسدعالمان دين با نا آگاھی مجبور به اطاعت ا و شما مسلمکه ما اما از ين

م که زبور يعنی اشعار داوود پيامبر کتاب خدا ست و از آسمان نازل شده يعنی کتاب آسمانی ئياسالمی ھستيم  بايد بگو

اما !! آيد  از شعرا بدش ھم می ،گويد که شعر نمی  اينۀو عاله چون خدا ب، به خدا است یاست و اين خود تھمت بزرگ

ن زبور را زحمت خواند ،که محمد پيامبر اسالم در قرآن چنين گفته پس اطاعت از ين امر بر ما حتمی است برای اين

م ئيحيت تجاوز مقدس  قبول نما ھم بايد به خود ندھيم  و تجاوز يک پادشاه خونخوار و متجاوز به نواميس مردم را من

کنم ھيچ کدام ما و شما به آن  ورنه ما را ھمين علمای دين اسالم تکفير خواھند  نمود  و اين کاری است که  فکر می

 عالقه  مند نيستيم ؟؟

 موسی پيامبر قوم يھود ادعا داشت که مستقيماً با خداوند صحبت نموده است و قوم او بر گزيده شده از طرف يھوه

نام تطبيق ه  دنباله روانش ھم ب،باشد و به نام خدا ھر چه توانست کشت و چپاول نمود می)  موسیۀخدای طرح شد(

 بيشتری از چپاول و يت و عمل کردند تا نفعکنندگان شريعت موسی در قالب علمای فقه ھر چه دلشان خواست روا

 ادس و زن را ملکيت مرد در چوکات شريعت مقدس  فتو بردگی را ھم مق،ھای مردم داشته باشند ئیغارت اموال و دارا

نيامده تا : دادند  و عيسی ھم بدون پدر متولد شده  و بسياری ادعا دارند که او فرزند خدا است ؟؟ او ھم اظھار داشت که 

 تاراج ھستی ،باشد  شريعت موسی میۀآمده است که آنھا را دنبال نمايد و ادامه دھند ،اديان ماقبل از خود را نابود کند

توان ناديده گرفت و   نمی و تا اينک به اشکال مختلف ادامه دارد،مردم توسط دنباله روان اورا که در تاريخ ثبت است

 .فراموش نمود

البته به شکل (ھا را مقدس دانسته و به حقانيت آن   اينۀ مسلمانھا بايد ھمۀاما نظر به حکم عالمان دين بر مبنای قرآن ھم

 .ن داشته باشنديماا) مقدس

که در مبحث فعلی  ينا  از،ھا موضوعات جداگانه بوده و ايجاب  تحليل و نوشتار  طوالنی را دارد ھر کدام اين صحبت

سازيم به وقت   ديگران را موکول میۀ نوشته در بار، لذا عالمان دين اسالم صحبت داشته باشمۀخواھم در حاشي فقط می

 .ديگر

جنگ ھا و کشتار مردم ديگر  ، موعظه ھای پيامبر،آدمکشی ھا ،قبلی از  دينی به نام اسالمھای  من در نوشته : اسالم

تال ام که در ھمين پور گر مفصل نوشتهھای دي ھای يھوديان و تجاوز به حريم و نواميس ملت  چپاول سر زمين،انديش 

کوب جنبش ا به نام عالمان دين در سرفايت رک عرضه و بی   ھمچنان نقش يک تعداد از مردمان بی،آزادگان موجود است

 با ارتجاع داخلی و قوت کان شيوخ عرب  رالق شريف ما و ھمکاری ھمين بوت پاھای مردمی ضد تجاوز بيگانگان خ

فتم و بار ھا تقاضا نمودم تا يکی و يا چند تن ھانی به تحليل گرج دفاع از منافع استعمار ئی جامعه در ھمسوھای مسلط
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ی اادعکه قالنی و معقول در چوکات دينی عا اين موضوعات مطرح شده بر خورد پيش آمده  و ب) دينعالمان (ين  ااز

نديات دينی و ين باره نشده و به نوشتن چرا اما متأسفانه ھيچ کدام شان حاضر به مباحثه در بنمايند،دارندداشتن آن را 

 .فتندگمن فحش و نا سزا ه که بالبته به جز چند ابله و نادان خوشباور  مذھبی خود ادامه دادند

اند و تعدادی ھم از جمله خوش  ستاده شدهه که توسط استعمار به کشور ما فرھا وارداتی بود اين عالمان دين اکثر آن

باوران و يا تنگدستان و فقير ھای علمی و اقتصادی جامعه با خوشبينی به آنان و يا شراکت در منافع اقتصادی در خدمت 

 اين عالمان دين در پھلوی صد ھا ،را بيشتر از خود شان مقدس تر جلو ه دھند ھای آنان اند تا گفته عی داشتهانھا بوده و س

 و در خيلی ،سيم نمايند  موجود خون آشام و انتقام جو تروجدان فروشی کوشش نموده اند اولتر از ھمه از خدا الت وذر

 .از موارد به او تھمت  ھم بسته اند

ھا در مقاطع زمانی  کرد آن افتد  ببينيم عمل دمات اين مرتجعين به قدرتھای استعماری الزم میبرای روشن شدن خ

ش شان از اجتماع چه بوده اد ه اند و معيار  طرح ھا و بينی را  انجام دئه کار ھاچمشخص چه بوده  و در طول تار يخ 

ی را ھم به دين خود ئ و چه چيز ھابرخاستهشان خذ  و تھداب باور ھای خود أ از م ايشان  به نام دينو چه فرمايشات

 .شان و منبع اصلی آن تھمت بسته  و ما بيخبران را از خود بيخود نموده اند

ی پر  به سازمانھا،ر و غرض زنده نگھداشتن آن دينيھبی تغي پس از اختراع دين  به مبلغان مذمولدان دينی به نام اسالم

 .دانندد را زير عنوان يکتا پرستی در يک چوکات سياسی استوار گر عقايد خوقدرت ضرورت داشتند که اصول

ر از طرف خدا و کالم مقدس به بشريت ھای مبتکر آن دين را به نام وحی به پيامب دين اسالم پس از ظھور  خودخواسته

 فی نمودندمعر

 ،داد ا به پيروان شان پند میبانی و عدالت رمک به بينوايان و ارزش مھر ک، »هللا«ستش اسالم در آغاز ظھور خود پر

 ايجاد يک دستکاه حکومت الھی زورگو و منفعت ھا برای ولی اندکی بعد متوجه شدند که پند و اندرز دادن  آن) در مکه(

ی که در ئآن با اندک نيرواز بعد ) و به مدينه فرار نمودند(ماند  ونقی ندارد و کوشش آنھا بی نتيجه میطلب چندان ر

يه ھا و قصبه ھای ناتوان نموده و با تاراج اموال و نمودند شروع به زور گوئی ابتدائی در مقابل قری سازماندھه نمدي

 .دست آوردنده ک تجارتی برای خود غنيمتی بچھا و غارت کاروانھای کو دارائی آن

 به نام هللا به -د  در اين مور- ی نا شناخته ایوی نيرواسالم ادعا داشتند که از س دين سازان ابراھيمی ھمه مخصوصاً 

رسد و ايشان ھم وظيفه دارند تا آن دستورات را به ھر شکلی که  گردد و دستوراتی به آنھا می ھا وحی و الھام می آن

ممکن است  باالی مردم تطبيق دارند تا بشريت رستگار شده و به بھشت رھنمون شوند و اگر آنھا به رضای خود به 

سانيد تا به بھشت  بايد به زور آنھا را وادار به اطاعت نمود و حتی به قتل بايد رين ھدايات تن در ندھنداپيروی از

 اين شيادان جاه طلب و خود خواه طوری ،» آدمھاۀن شدينوشت از قبل تعي خدا و سرۀ اراد،خواست«خالف !!  روند

ھا  فقط برای  که آن است  در حالی خدا  بوده و حرف شان ھمان گفتار خداوند ۀدارند که مستقيماً نمايند گفتار و عمل می

 .کنند نوعان خود تالش می  در روی زمين بر ھمئیمانروادست آوردن ثروت و فره ب

 پيوند معنوی دارند و ھر آنچه »هللا«در مورد اسالم خدای شان  ظھور خود ادعا داشتند که با ۀپيامبران ھر کدام در دور 

ای ھمه بايد باشد و ھر پيامبر ادعا داشته که آنچه خدا به او گفته بر تر از  قانون بر،گويد ھمان اصول ھا می خدا به آن

که توسط خدا بر تر  اصول و احکامی است که ھمان خدا به پيامبران ديگر گفته است و دين او بر تر است  يعنی اين

 قتل و کشتار ھزاران و صد ساخته شده است و ھمين ادعای احمقانه باعث شد تا تاخت و تاز به اديان ديگر آغاز و سبب

 .ھا ھزار انسان ديگر  در پيروی از دين  گردد

شويم که الزم است خود را از چنگال پليد و شوم دين  رو میه  زشت و نا انسانی اسالم رو بۀدر جوامع مختلف ما با چھر

  واپسگرائی و دين اسالم خرد ستيز نجات دھيم،و مذھب
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 بعدی اين ۀ در مرحل،ست که محمد اصول و موازين قر آن را به پيروانش آموزش داد اسالم ابتدائی عبارت از اسالمی ا

 آخری آن ھم ھمين اسالمی است ۀفته و شامل شريعت و قوانين اسالم گرديد و مرحله ھا نيرو گريدين توسط احاديث و فق

  رواج داردکه فعالً 

تواند از ادبيات و  ه امروز کسی يعنی مسلمانی نمیمحمد شخصاً  خودش از شعر و شاعر بدش می آمد روی ھمين انگيز

 . فقط ھمين،يعنی قرآن :  فر ھنگ اسالمی ،ھنگ اسالمی به مفھوم شعر و ادبيات صحبت داردفر

 ادامه دارد

 

 


