
 پایان اسالم در ایران
  فاضل غیبی

  

اند و ایرانیان بدل کرده» امارات اسالم ایران«به هدف اصل خود رسیده، ایران را به  تاکنونمالها 
آن  سلطۀدر زیر ایرانیان ها است هدهراست نیز هیوالیی که ه اند. بدهیشانک نندامرا به خفت و ذلت بی

نجد. دههآن است که در شیشۀ عمر متر از زنند، بزرگدست و پا م های گذشته را باید شت آخوند ب
مین حاکم گشت و اگر نه به زادامۀ روند توحش دانست که با تسلط عرب بیابانگرد بر امپراتوری ایران

ه  رده بنای فرهنگ ایران را رده خُخُ و مادی دامن زد، که به تسلسل از فقر ذهنی ضربت، بل
  خایید.  

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

اسالم است که از  نیزداند که تنها ی اسالم وجود دارد و آن خوبی مه به اسالم غلبه کند و امروزه ب
ومت های اشغال پرداخته شدر سرزمینبه بعد برای حفظ قدرت عرب دهجری سدۀ سوم  . و گذار از ح

اسالم نیز تنها ی راه دارد و آن راندن اسالم بعنوان زیربنای ایدئولوژی آن از فضای اجتماع و 
  سیاس ایران.

کردیم به حرکت به ملوح تصور در وادی سادهردان بر اثر سرگما ایرانیان در آستانۀ انقالب اسالم 
راس فرود خواهیم آمد، سپس سرگشته از رویدادهای نادیده های ، نابسامانو بعضاً ناشنیده سرای دم

" نخستین را به حساب  فتمانند خلخال م"موجودات ونه به بهانۀ گذاشتیم، اما ش زده دیدیم که چ
همه تصور راندند. با این میهندند و یا از یرا یا دم از تیغ گذران» هاغیرخودی«جنگ با صدام همۀ 

روی و به زیادهجامعه رفت که این همه، پیامد نافهم قدرتمندان است که برخاسته از اقشار پایین م
  خشونت گرایش دارند. 

ۀ جوانب زندگ را فراگرفت، زدۀ ما هماما اسالم ناب بدوی در برابر چشمان حیرت گیر و داردر این 
هنوز  ول ؛هرگونه مقاومت و دگراندیش را با خشونت و خونریزی سرکوب کرد »فقیه والیت مطلقه«و 

ری است آن زدگان به توهم اینکه اسالم پدراناغلب شیعه اری فریباثر  ربو نیز ان از سرشت دی
  مسند نشسته برآمدند.  بر، به پشتیبان از جنایتکاران »طلباناصالح« نیروهایی مثل

های رنگارنگ و سنگرهای گوناگون فراهم در درازای چند دهه، بازاری پر از دکه "دگانزاسالم"اینک 
اهآورده تا مجاهدین گرفته از سروش و کدیور  ،های اسالم خود در خارج از کشوراند و به موازات پای

از  ،در چهارچوب مرزهای ایران دهباش و آقامیری ای تامشهپور و قُنیز از رائفو ، »نواندیشان«و 
ری وارد میدان کنندای برخوردارند که مصدها مهرۀ چیده و بدین ترفند  توانند ی پس از دی

اری نوع صفحه ر از صفحات پرشمار فریب شایند شیعای دی   .  را ب



ر ملت ایران نیز در دهه فت خود از میزان خشونت و  های گذشته، پس از غلبه براما از سوی دی ش
های خوبی در پس مترسه غلبه کرد و امروزه ب دنائت مالها، گام به گام بر توهمات دربارۀ اسالم

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

های نسل خاطره ساله، ب و چهارصد هزار  با قدمتبنابراین در برابر نسل حاضر ایران در ادامۀ مبارزات
به ای که حق دارند در ایران آزاد و آباد زندگ کنند، تنها ی راه وجود دارد و آن ترک اسالم آینده

یدۀ هزاران پژوهش و نوشتار دربارۀ اسالم در دوران  !است نظام خودکامهدین بدوی و شبهعنوان  چ
ر جز آن بوده است که هیچ مدن موافق  های اسالم نه تنها با موازین زندگی از ویژگمعاصر م
ری» تلطیف«برای بزک کردن و  کوششنیست که در تضاد با آن قرار دارد و   راستایتنها در  شیعی

   ؟!حفظ قدرت و نفوذ مالها است
ترین نامۀ بیدادگری حاکمان مسلمان، امروزه بزرگعنوان آیینه موجود در مورد اسالم، ب »توافق مل«

است. بیش از چهار در سط جهان ها ملتبزرگ سرمایۀ ملت و ودیعه برای بازگشت ایران به خانوادۀ 
ومت اسالم کوشیدهدهه که ایران ه اند، اینک این موهبت بدوستان برای یافتن اتحاد برای گذار از ح

تواند با م» رانمسلمان ای«ست. بدین موهبت هر ا پیش روی ما "ترک اسالم"صورت همآوازی در 
ای با هویت سرافراز بدل گردد. در زمینۀ اجتماع و به شهروند جامعه» اجزاء امت«ترک اسالم از 

ن نیست،  راس و جدایی دین از دولت مم سیاس نیز با توجه به اینکه در هیچ کشور مسلمان دم
  ستیز بستگ دارد.غلبه بر اسالم انسان هکوچ جامعۀ ایران به تمدن نوین جهان تنها ب

تک فرهیختگان، روشنفکران و هنرآفرینان ایران است که ویژه بر عهدۀ تکه بمهم این در این مسیر 
انگیز ایران انداز شورها غلبه کنند و ندای ترک اسالم را به گوش جهانیان برسانند و چشمبر دوگانگ

ر میهن ولیت بزرگ بر گردن ؤویژه در این روزها مسه ب ،دوستان قرار دهندبدون اسالم را در برابر دی
گروه  هایاعتراضای قرار دارد، که در عین کوشش برای گسترش ورزان رسانهرهبران سیاس و اندیشه

زا برحذر و ابتکاری، جوانان را از بازی در زمین دشمن و درگیری در برخوردهای خیابان و خشونت
یری کننیان احساسات دارند و از به خاک و خون کشیده شدن غل   د. پیش

ها از باالگرفتن رفتار های اسالم و چپ، در فضای مجازی و رسانهبسیاری از وابستگان به گروه
بیشرمانه دفاع کرده، ، »جواب رژیم ددمنش همانا مقابله مثل است!«که » توجیه«بدین  ،آمیزخشونت

که درست بدین سبب که خشونت و توحش  حال در ؛کننداز ریختن خون جوانان ایران پشتیبان م
رانۀ رژیم اسالم حّد و مرزی ندارد، برخورد خشونت ست استسرکوب وم به ش که  ،آمیز نه تنها مح

ومتگران اسالم قرار مبهترین دستاویز را برای درهم ستن خیزش ملت در اختیار ح دهد و باید ش
وم گردد.شدّت از سوی همۀ ایران هب    دوستان مح



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

راس منجر نم ساز وجه آیندهو بهیچ شودبرخوردهای خونین در صورت موفقیت نیز به برقراری دم
ارهای سیاس واالترین ز اینرو یافتن تدابیر هوشمندانه، شیوه. انیست های ابتکاری مقاومت و راه

  ضرورت لحظه است.
، دین بر اعتقادات و احساسات فردی (که هر دو متغیراند) اندهای نوین نشان دادهکه پژوهشچنان

ه پدیده بدین سبب ترک  ؛ستطور نسبی نشانگر هویت گروه اه ای اجتماع و باستوار نیست، بل
، سیاس و فرهنگ از نقشاسالم از سوی شخصیت ویژه ه بارز برخوردار است. امروزه ب های اجتماع

عنوان نامدارترین رهبر اپوزیسیون است، که با ترک ه ولیت بر عهدۀ شاهزاده رضا پهلوی بؤاین مس
   عنوان پاسدار هویت مل ایران نشان دهد.ه اسالم شایستگ خود را ب

ر خود را مسلمان شیعه نما هابنا به آمار، اکثریت بزرگ ایرانیان مدت د. اما این تحول ندانست که دی
 هایی این دگرگونو نشانه ست به ابتکاراتا بزرگ هنوز تبلور بیرون و اجتماع نیافته است. کاف

ان یابد، تا با ترین ترین و سازندهبزرگ(عطار) » زّنار نمودن از پس خرقه« جلوۀ خارج و هم
 رستاخیز تاریخ جامۀ عمل بپوشد. 

  در این میان الزم است که به سه نکته توجه شود:
های مداوم ناچار از پیوند قساوت و دورویی که عرب بیابانگرد برای حفظ خود در کشاکشـــ چنان

بود، متولیان امروزی اسالم نیز با بسیاری بندهای پیدا و ناپیدا ایرانیان را به تظاهر به مسلمان و دورویی 
ایران قرار » لمانمس«اند. بدین سبب بازیافت راست گفتار واالترین گام است که در برابر واداشته

  . وانگه ترک اسالم بدون دوری از خشونت و غلبه بر ذهن خراف ارزش ندارد.دارد
ـ اسالم اند سالم گسستهکند و در نتیجه اغلب ایرانیان که از اتحقیر و توهین به همۀ ادیان را نهادینه م ،ــ

ر ادیان بسیاری از که  حال کنند. درنگرند و از نزدی به آنها خودداری مبه دیدۀ تحقیر م به دی
هایی انسان را نیز بازتاب اجتماع نارسایی ایهعنوان پدیده ب ویژه ادیان ایران هرچنده بادیان 

ن خالف اسالم، پاسداران موازین اخالق نیز هستند و بشریت را در رشد تاریخ خود م دهند، لی
ن شد که در سدهکنند. مثال جنبش نوزایی اروپا بر پایۀ دانشهمراه م  ١۵تا  ١١ یهاهایی مم

ترین شماری بزرگدست آمده بود و قوم یهود با وجود کمه کلیساهای عظیم بدر ساختمان  میالدی
مدنیت جدید قابل  که بدون کوشش یهودیان، چناناست خدمات را به پیشرف دانش، هنر و فلسفه کرده

 بود.تصور نم
ر، ایران مدنیت دم زمین خود زادگاه ادیان جهان بوده و فروغ را که زرتشت در سپیدهاز سوی دی

بخش دنیا است و گسترش آن در حوزۀ فرهنگ ایران به ظلمت اسالم پایان فروخت، هنوز روشنابر
 خواهد داد.   


