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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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  بابک يزدی

 
  !؟"جامعه ايرانی يک جامعه مسلمان است"آيا 

  
  خرافه پراکنی در ايران استار

com.yahoo@babakyazdi  
com.babakyazdi.www        

  
 ، شماره اين ھفته٩١ به صفحه ی .تار رسيدسايران ا نوبت به  تانشريات رسمی شھر را ورق می زدم

ھنوز چند . از سيد حسن بنی طبا" سپيد و سياه"که رسيدم تيتری را مشاھده کردم به نام آن  ٧٣٣شماره 
خرافاتی و خرسواری افتادم که در  به ياد دوران کودکی و مالھای امل وخطی را نخوانده بودم که 

وز جزا و  مردم را از خر دجال و ر.د و خرافه پراکنی می کردنددھات سر مردم را کيسه می کردن
يه ای را مل دارم کشکول منتظری و يا رساله عدوباره فکر کردم که .مه دادمادا !آتش جھنم می ترساندند

به توالت مقلدينشان را با کدام پا و چگونه اينکه می خوانم که در مورد آداب نجاسات و دفع مدفوع و 
  خود بيچارهوضيح می دھد و يا اينکه ھنگام زلزله اگر از باال به روی عمه و يا خالهتمی فرستند 

 به ی شمالی گفتم خوب ھنوز ھم ھستند کسانيکه در قرن بيست و يک و در آمريکا با خود...!افتادی و
 که جوکھای مال را درج کردهآن به اين قسمت نشريه بيش از صفحه ديگر . اين خزعبالت باور دارند

 و م از حالت جوک و طنز و خنده در آمداما ھمانطور که مطلب را ادامه می دادم کم کم  .بود خنديديم
اسالم دينی است که می " ، و يا"معه ايرانی يک جامعه مسلمان استجا. "يکه خورده بر خود لرزيدم

ی مواجه ھستم که ا واژه ھايديدم درست ب. "خواھد افراد را از سياھی خارج و به سپيدی رھنمون سازد
کاران حاکم بر ايران سه دھه با ھمين واژه ھا بھترين و شريف ترين انسانھای آن ديار را به جنايت

 قتل ياد به .شالق و زندان و سنگسار و شکنجه و اعدام کردند. خاورانھا و گورھای جمعی سپردند
نماز می "، "مسلمانی؟ "م كه با يكی دو سئوال به ظاھر ساده مثل افتاد شمسی٦٠ی  عامھای دھه

و غيره حمام خون راه انداختند و دھھا ھزار نفر از شريف ترين " به خدا باور داری"، "خوانی
 انسانھائی كه زندگی بھتری .فرزندان اين جامعه را در زندانھای مختلف اين كشور، از دم تيغ گذراندند

دنيا آمده بودند و دلشان می خواست كه يكبار به . می خواستند؛ می خواستند كه حرف دلشان را بزنند
بگويند اين رژيم را نمی خواھند، رژيمی كه يادآور ھزار و چھارصد سال پيش و عصر جاھليت است 

 و سالھای بين اين دو شماره، دھھا ھزار جوان را ٦٧ و ٦٠آری فقط در دو سال . را نمی خواھند
نوشته بنی طبا من را ياد چنين . ميشه داغدار كردندكشتند و دھھا ھزار پدر و مادر و خانواده را برای ھ

  .سالھای سياھی انداخت
ران يک کشور اسالمی است ھزاران نفر از مردم آن  که ايبھانه ھمين  بهحاکم بر ايرانجنايتکاران 

زندان و .  به مسلخ برده اندديار را به نام کافرو منافق و ملحد و بی دين و بھائی و يھودی و مسيحی
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 آواره کرده ، را، از جمله ھزاران خواننده خزعبالت بنی طباشکنجه و اعدام کرده اند و ميليونھا نفر
 اسالم را به لقايش بخشيده اند و ی که بيشتر آنھا عطا و آواره اين ديارحاال ھمين انساھای شريف .اند

انی و شرافتمندانه ای را در اين گوشه ی جھان دور از می خواھند آزاد و رھا باشند و يک زندگی انس
  . چشم مرتجعين اسالمی به راحتی بگذرانند بايد با مبلغين و مروجين ھمان خرافات روبرو شوند

 و یونيليمدزديھای  ھنوز افشاگريھای سران ريز و درشت رژيم از ھمديگر خاموش نشده است كه با
 بنی طبا می فرمايند حسن خان يغما به راه انداخته اند كه  مردم خالیاز سفره ی ميليارد دالری

يعنی ھر چه شما را چاپيده اند و می چاپند !"  تا در آن نور معرفت بينیـــاندرون از طعام خالی دار "
  !ز ھم گرسنگی بکش و شکر گذار باششما با

ت و به ھمين دليل تيراژ  در حال تابو شکستن اس"سياه و سفيد" متوجه شده است که مثل اينكهبنی طبا 
مجله ھای رنگارنگ با "حت شده و فتوا صادر می کند که اآن ھم باال رفته و ايشان از ھمين امر نار

 اسالم  زير سيطرهنادر اير و اعتياد آمار فحشا" .تيراژ باال دارند عکسھای غير اخالقی چاپ می کنند
  .می زنيدل را دارد و باز شما دم از اخالقيات در جھان رتبه او

در اين شھر نشريه ای ھم وجود دارد که ھر از چند گاه به قول خودش "ايشان در جايی ديگر می گويد 
 و مرتب به خدا )نظورش ماھنامه روشنگر است که گويا خوب به خال زده استم (روشنگری می کند

ش و حخمينی روزی فتوای قتل سلمان رشدی را داد و اوج تو. "و پيغمبر و مقدسات توھين می نمايد
 ھمان ، محضرداری در قلب تورنتو،بنی طباحسن  و حاال ؛بربريت خود و مذھبش را نشان داد

 پنھان  ھم بيچاره گاليله کجاست که از ترس اين مرتجعين در قبر. می کندتکرارخزعبالت را دارد 
  .شود

 سال پيش به مردم  اعالم کرد و ھنوز ٢٠٠انقالب کبير فرانسه حق شھروندی و آزادی بيان را بيش از 
  .  آزادی بيان را تھديد ميکنند كه در کاناداو آنھم مرتجعينیدر قرن بيست و يکم ھستند 

  شود کليت نظام اسالمی با تمام سران مرتجع آن با انقالب مردم به گورستان تاريخ سپرده دير نيست که
مه خواھند شد و اک ھمه ی جنايتکاران آن نيز در دادگاھھای مردمی و علنی در پيشگاه مردم مح آنگاهو
آن را  و ن زمان انقالب مردم اين خس و خاشاک و اين نوع تفکر را نيز با خود جارو خواھد کردآ

 به زباله دان تاريخ و در آرشيو جنايتكارترين جانيان .برای ھميشه به جای واقعی خود خواھد سپرد
 بر ويرانه ھای آزادی و برابری و رھايی و شادی و خوشی رادور نيست روزی كه  .٢١ و ٢٠قرن 

  .ارتجاع مذھبی جشن ميگريم
 


