پایان اسﻼم در ایران
ﻓاﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﻣﻼﻫا تاکنون به ﻫدف اصل خود رسﯿده ،ایران را به »اﻣارات اسﻼﻣ ایران« بدل کردهاند و ایرانﯿان
را به خفت و ذلت بﯽﻣانند کﺸانﯿدهاند .به راست نﯿز ﻫﯿوﻻیﯽ که دﻫهﻫا است ایرانﯿان در زیر سلﻄﮥ آن

دست و پا ﻣ زنند ،بزرگتر از آن است که در شﯿﺸﮥ عمر ﻣﺸت آخوند ب نجد .دﻫهﻫای گذشته را باید

اداﻣﮥ روند توحﺸ دانست که با تسلط عرب بﯿابانگرد بر اﻣپراتوری ایرانزﻣﯿن حاکم گﺸت و اگر نه به
ی

ﺿربت ،بل ه به تسلسل از ﻓقر ذﻫن و ﻣادی داﻣن زد ،که خُرده خُرده بنای ﻓرﻫنگ ایران را

خایﯿد.

اﻣا از درازی این شب وحﺸت و خون چﺸم برگﯿریم و به روشنایﯽ ﻓردای ایران بنگریم .بدین بنگریم
که ﻣلت ایران در این چهار دﻫه توانست ،ﻫرچند به قﯿمت قربان ﻫای پرشمار ،بر توﻫمات خود نسﺒت

به اسﻼم ﻏلﺒه کند و اﻣروزه به خوبﯽ ﻣ داند که تنها ی

اسﻼم وجود دارد و آن نﯿز اسﻼﻣ است که از

سدۀ سوم ﻫجری به بعد برای حفظ قدرت عرب در سرزﻣﯿنﻫای اشغال پرداخته شد .و گذار از ح وﻣت

اسﻼﻣ نﯿز تنها ی
سﯿاس ایران.

راه دارد و آن راندن اسﻼم بعنوان زیربنای ایدئولوژی

آن از ﻓضای اجتماع و

ﻣا ایرانﯿان در آستانﮥ انقﻼب اسﻼﻣ بر اثر سرگردان در وادی سادهلوح تصور ﻣ کردیم به حرکت به

سرای دﻣ راس ﻓرود خواﻫﯿم آﻣد ،سپس سرگﺸته از رویدادﻫای نادیده و بعضاً ناشنﯿده ،نابساﻣان ﻫای

نخستﯿن را به حساب "ﻣوجودات " ﻣانند خلخال ﻣ گذاشتﯿم ،اﻣا ش فتزده دیدیم که چ ونه به بهانﮥ
جنگ با صدام ﻫمﮥ »ﻏﯿرخودیﻫا« را یا دم از تﯿغ گذرانﯿدند و یا از ﻣﯿهن راندند .با اینﻫمه تصور

ﻣ رﻓت که این ﻫمه ،پﯿاﻣد ناﻓهم قدرتمندان است که برخاسته از اقﺸار پایﯿن جاﻣعه به زیادهروی و

خﺸونت گرایش دارند.

در این گﯿر و دار اﻣا اسﻼم ناب بدوی در برابر چﺸمان حﯿرتزدۀ ﻣا ﻫمﮥ جوانب زندگ را ﻓراگرﻓت،

و »وﻻیت ﻣﻄلقه ﻓقﯿه« ﻫرگونه ﻣقاوﻣت و دگراندیﺸ را با خﺸونت و خونریزی سرکوب کرد؛ ول ﻫنوز

اﻏلب شﯿعهزدگان به توﻫم اینکه اسﻼم پدران آنان از سرشت دی ری است و نﯿز بر اثر ﻓریﺒ اری
نﯿروﻫایﯽ ﻣثﻞ »اصﻼحطلﺒان« ،به پﺸتﯿﺒان از جنایتکاران بر ﻣسند نﺸسته برآﻣدند.

اینک "اسﻼمزدگان" در درازای چند دﻫه ،بازاری پر از دکهﻫای رنگارنگ و سنگرﻫای گوناگون ﻓراﻫم

آوردهاند و به ﻣوازات پای اهﻫای اسﻼﻣ خود در خارج از کﺸور ،از سروش و کدیور گرﻓته تا ﻣجاﻫدین

و »نواندیﺸان« ،و نﯿز از رائف پور و قُمﺸهای تا دﻫﺒاش و آقاﻣﯿری در چهارچوب ﻣرزﻫای ایران ،از
صدﻫا ﻣهرۀ چﯿدهای برخوردارند که ﻣ توانند ی

پس از دی ری وارد ﻣﯿدان کنند و بدین ترﻓند

صفﺤهای دی ر از صفﺤات پرشمار ﻓریﺒ اری نوع شﯿع را ب ﺸایند.

اﻣا از سوی دی ر ﻣلت ایران نﯿز در دﻫهﻫای گذشته ،پس از ﻏلﺒه بر ش فت خود از ﻣﯿزان خﺸونت و
دنائت ﻣﻼﻫا ،گام به گام بر توﻫمات دربارۀ اسﻼم ﻏلﺒه کرد و اﻣروزه به خوبﯽ در پس ﻣترس

ﻫای

دروﻏﯿن ،چهرۀ وحﺸ اسﻼم راستﯿن را به روشن ﻣ بﯿند و حاﺿر است تا تسلسﻞ ﻣعﯿوبﯽ را که بر
ایران حاکم شده درﻫم ش ند.

بنابراین در برابر نسﻞ حاﺿر ایران در اداﻣﮥ ﻣﺒارزات با قدﻣت ﻫزار و چهارصد ساله ،به خاطر نسﻞﻫای
آیندهای که حق دارند در ایران آزاد و آباد زندگ کنند ،تنها ی

راه وجود دارد و آن ترک اسﻼم به

عنوان شﺒهدین بدوی و نظاﻣ خودکاﻣه است! چ ﯿدۀ ﻫزاران پژوﻫش و نوشتار دربارۀ اسﻼم در دوران
ﻣعاصر ﻣ ر جز آن بوده است که ﻫﯿچی

از ویژگ ﻫای اسﻼم نه تنها با ﻣوازین زندگ ﻣدن ﻣواﻓق

نﯿست که در تضاد با آن قرار دارد و کوشش برای بزک کردن و »تلﻄﯿﻒ« شﯿعﯿ ری تنها در راستای
حفظ قدرت و نفوذ ﻣﻼﻫا است؟!

»تواﻓق ﻣل « ﻣوجود در ﻣورد اسﻼم ،به عنوان آیﯿنناﻣﮥ بﯿدادگری حاکمان ﻣسلمان ،اﻣروزه بزرگترین

سرﻣایﮥ ﻣلت و ودیعه برای بازگﺸت ایران به خانوادۀ بزرگ ﻣلتﻫا در سﻄ جهان است .بﯿش از چهار
دﻫه که ایراندوستان برای یاﻓتن اتﺤاد برای گذار از ح وﻣت اسﻼﻣ کوشﯿدهاند ،اینک این ﻣوﻫﺒت به

صورت ﻫمآوازی در "ترک اسﻼم" پﯿش روی ﻣا است .بدین ﻣوﻫﺒت ﻫر »ﻣسلمان ایران « ﻣ تواند با

ترک اسﻼم از »اجزاء اﻣت« به شهروند جاﻣعهای با ﻫویت سراﻓراز بدل گردد .در زﻣﯿنﮥ اجتماع و
سﯿاس نﯿز با توجه به اینکه در ﻫﯿچ کﺸور ﻣسلمان دﻣ راس و جدایﯽ دین از دولت ﻣم ن نﯿست،
کوچ جاﻣعﮥ ایران به تمدن نوین جهان تنها به ﻏلﺒه بر اسﻼم انسانستﯿز بستگ دارد.

در این ﻣسﯿر این ﻣهم به ویژه بر عهدۀ تکتک ﻓرﻫﯿختگان ،روشنفکران و ﻫنرآﻓرینان ایران است که

بر دوگانگ ﻫا ﻏلﺒه کنند و ندای ترک اسﻼم را به گوش جهانﯿان برسانند و چﺸمانداز شورانگﯿز ایران

بدون اسﻼم را در برابر دی ر ﻣﯿهندوستان قرار دﻫند ،به ویژه در این روزﻫا ﻣسﺆولﯿت بزرگ بر گردن
رﻫﺒران سﯿاس و اندیﺸهورزان رسانهای قرار دارد ،که در عﯿن کوشش برای گسترش اعتراضﻫای گروﻫ

و ابتکاری ،جوانان را از بازی در زﻣﯿن دشمن و درگﯿری در برخوردﻫای خﯿابان و خﺸونتزا برحذر
دارند و از به خاک و خون کﺸﯿده شدن ﻏلﯿان احساسات پﯿﺸ ﯿری کنند.

بسﯿاری از وابستگان به گروهﻫای اسﻼﻣ و چپ ،در ﻓضای ﻣجازی و رسانهﻫا از باﻻگرﻓتن رﻓتار
خﺸونتآﻣﯿز ،بدین »توجﯿه« که »جواب رژیم ددﻣنش ﻫمانا ﻣقابله ﻣثﻞ است!« ،دﻓاع کرده ،بﯿﺸرﻣانه

از ریختن خون جوانان ایران پﺸتﯿﺒان ﻣ کنند؛ در حال که درست بدین سﺒب که خﺸونت و توحش

سرکوب رانﮥ رژیم اسﻼﻣ ح ّد و ﻣرزی ندارد ،برخورد خﺸونتآﻣﯿز نه تنها ﻣﺤ وم به ش ست است ،که

بهترین دستاویز را برای درﻫمش ستن خﯿزش ﻣلت در اختﯿار ح وﻣتگران اسﻼﻣ قرار ﻣ دﻫد و باید
به شدّت از سوی ﻫمﮥ ایراندوستان ﻣﺤ وم گردد.

الﺒته که با توجه به ددﻣنﺸ رژیم اسﻼﻣ  ،گذار از آن بدون ﻫزینه ﻣم ن نﯿست .اﻣا ﻫﯿچ س حق ندارد
دی ر ﻓرزندان ایران را به رﻓتاری خﻄرناک تﺸویق کند .وانگه چنانکه تجربﮥ »بهار عربﯽ« نﺸان داد،

برخوردﻫای خونﯿن در صورت ﻣوﻓقﯿت نﯿز به برقراری دﻣ راس ﻣنجر نم شود و بهﯿچوجه آیندهساز
نﯿست .از اینرو یاﻓتن تدابﯿر ﻫوشمندانه ،شﯿوهﻫای ابتکاری ﻣقاوﻣت و راﻫ ارﻫای سﯿاس واﻻترین
ﺿرورت لﺤظه است.

چنانکه پژوﻫشﻫای نوین نﺸان دادهاند ،دین بر اعتقادات و احساسات ﻓردی )که ﻫر دو ﻣتغﯿراند(

استوار نﯿست ،بل ه پدیدهای اجتماع و به طور نسﺒﯽ نﺸانگر ﻫویت گروﻫ است؛ بدین سﺒب ترک
اسﻼم از سوی شخصﯿتﻫای اجتماع  ،سﯿاس و ﻓرﻫنگ از نقﺸ بارز برخوردار است .اﻣروزه به ویژه
این ﻣسﺆولﯿت بر عهدۀ شاﻫزاده رﺿا پهلوی به عنوان ناﻣدارترین رﻫﺒر اپوزیسﯿون است ،که با ترک

اسﻼم شایستگ خود را به عنوان پاسدار ﻫویت ﻣل ایران نﺸان دﻫد.

بنا به آﻣار ،اکثریت بزرگ ایرانﯿان ﻣدتﻫا است که دی ر خود را ﻣسلمان شﯿعه نم دانند .اﻣا این تﺤول

بزرگ ﻫنوز تﺒلور بﯿرون و اجتماع نﯿاﻓته است .کاﻓ است به ابتکارات و نﺸانهﻫایﯽ این دگرگون

جلوۀ خارج و ﻫم ان یابد ،تا با »زنّار نمودن از پس خرقه« )عﻄار( بزرگترین و سازندهترین

رستاخﯿز تاریخ جاﻣﮥ عمﻞ بپوشد.

در این ﻣﯿان ﻻزم است که به سه نکته توجه شود:

ـــ چنانکه عرب بﯿابانگرد برای حفظ خود در کﺸاکشﻫای ﻣداوم ناچار از پﯿوند قساوت و دورویﯽ
بود ،ﻣتولﯿان اﻣروزی اسﻼم نﯿز با بسﯿاری بندﻫای پﯿدا و ناپﯿدا ایرانﯿان را به تظاﻫر به ﻣسلمان و دورویﯽ
واداشتهاند .بدین سﺒب بازیاﻓت راست گفتار واﻻترین گاﻣ است که در برابر »ﻣسلمان« ایران قرار
دارد .وانگه ترک اسﻼم بدون دوری از خﺸونت و ﻏلﺒه بر ذﻫن خراﻓ ارزش ندارد.

ـــ اسﻼم ،تﺤقﯿر و توﻫﯿن به ﻫمﮥ ادیان را نهادینه ﻣ کند و در نتﯿجه اﻏلب ایرانﯿان که از اسﻼم گسستهاند
به دی ر ادیان به دیدۀ تﺤقﯿر ﻣ نگرند و از نزدی

به آنها خودداری ﻣ کنند .در حال که بسﯿاری از

ادیان به ویژه ادیان ایران ﻫرچند به عنوان پدیدهای اجتماع نارسایﯽﻫایﯽ انسان را نﯿز بازتاب
ﻣ دﻫند ،لﯿ ن خﻼف اسﻼم ،پاسداران ﻣوازین اخﻼق نﯿز ﻫستند و بﺸریت را در رشد تاریخ خود

ﻫمراﻫ ﻣ کنند .ﻣثﻼ جنﺒش نوزایﯽ اروپا بر پایﮥ دانشﻫایﯽ ﻣم ن شد که در سدهﻫای  ١١تا ١۵

ﻣﯿﻼدی در ساختمان کلﯿساﻫای عظﯿم به دست آﻣده بود و قوم یهود با وجود کمشماری بزرگترین

خدﻣات را به پﯿﺸرف دانش ،ﻫنر و ﻓلسفه کرده است ،چنانکه بدون کوشش یهودیان ﻣدنﯿت جدید قابﻞ

تصور نم بود.

از سوی دی ر ،ایرانزﻣﯿن خود زادگاه ادیان جهان بوده و ﻓروﻏ را که زرتﺸت در سپﯿدهدم ﻣدنﯿت
براﻓروخت ،ﻫنوز روشن بخش دنﯿا است و گسترش آن در حوزۀ ﻓرﻫنگ ایران به ظلمت اسﻼﻣ پایان
خواﻫد داد.

