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  جدايی دين از دولت
  يا سلب صالحيت دکانداران دين از دين و جامعه

  
زن ستيزی نه امروز و نه ديروز پا به عرصۀ وجود گذاشته است بل ميراثی است که از قرون گذشته به ما رسيده 

  . دست  و پاگير ديگری است که از جانب دکانداران دين بر جامعه اعمال می شوداست، و نظير آن هزاران مشکل
پيش از اينکه به ريشه و منبع آن پرداخته شود تا راه چاره  و بيرون رفت ازين سرطان که هر روز چوچه گذاری 

م  و متاثر از تاثيرات ميکند  و درعرصه های مختلف نفوذ می نمايد ،  در يابيم ، بدبختانه به ظواهر آن می پردازي
  .آنی قضايا به اصل مشکل مراجعه نکرده به فرع می چسپيم

  مشکل در چيست ؟  آيا مشکل در اصل دين است ؟  آنهم دين خود ما يعنی اسالم ؟
اگرعلت را دين اسالم بدانيم  و زن ستيزی را مولود آن ،  بايد از زن ستيزی درعيسويت، يهوديت و اديان ديگر چشم 

  .م بپوشي
 وراهبه ها دارد و ُپر از کليساها است  اگر زن ستيزی را در جمع از دين بدانيم ، پس در اروپای کنونی که واتيکان

تمام مراسم مذهبی را با عظمت  و با شکوه ادا و نمازگزاری می کنند تولد حضرت مسيح ، به آسمان رفتن حضرت 
 آيا  دربين شان کمرنگ  و حتی نابود شده است ؟»  ستيزیزن«مسيح و ديگرمناسک دينی را بجا می آورند،  ولی 

  در آن وجود ندارد دين نيست؟» زن ستيزی «دين مسيح که 
ببينيد غربيان را از آنجا می توانيم پابند به مناسک دينی  و ديانت وعقايد شان بشناسيم که در بين شان دروغ نگفتن 

بگفته ما به کافر و مسلمان مهربان بودن  و حتی با حيوانات )  هانه تنهاعيسوی(حق کسی را نخوردن در مقابل انسان 
  و روزيکه پاپ اعظم شان می خواست از اوضاع به نفع شدنمهربانی کردن ، هرگز راه ترقی  و پيشرفت را سد ن

ن ريز می دکانداريش سؤ استفاده کند  و پيامبر اسالم را غافل از دوران  وحشتناک قرون وسطايی کليساها ، انسان خو
او را وادار به تمکين کرده  و مجبورش می سازد تا » جدايی دين از دولت«نامد همين جامعۀ سکوالر يا طرفداران 

که در جوامع اسالمی ما هرگز کسی نخواهد توانست مال شنواری و مال عمر و . اشتباهش معذرت بخواهد از حرف و
را به چنين معذرتی وادارند و برعکس دربين ماها رواج برين است که يا مال ربانی  و يا مال خمينی  و يا مال سياف ، 

، غير مسلمان را بنام کافر، منفور شمردن در کمين مرگش بودن تا غازی شدن،  در مکه شريفه پيمان بستن و فردا 
ۀ حج  نفر افغان مسلمان بخاطر جيب بری در ادای فريض٢١به خاطر منافع شخصی آنرا شکستاندن ،  سال گذشته 

دروغ گويی تاجائيست که اگر دروغ برای شان ميسر شود راست نخواهند .  شريف در حرم خانه خدا دستگير شدند
و به هيچکس حق نمی دهند تا  در .  گفت فريب و رياکاری تا آنجائيکه مساجد را ميدان نمايش و صحنۀ تياترساخته اند

ريش . انتقاد بر مال ها در بين ما به يک تابو تبديل شده استمورد چرنديات  و اراجيف مال ها انتقادی کنند زيرا 
تظاهری برای فريب مردم گذاشتن ، برادری را به دروغ جلوه دادن از کلمات پاک اسالم به خاطرنيات شوم شان 
سوء استفاده کردن ، حق بيچاره ها راخوردن  و خود را مستحق شمردن تا به نان  و نواميس مردم دست درازی 

وبا اضافه اينها ... و...   و به بهانۀ نجات  و ترحم، در حق دختران صغير، آنها را به نکاح پيرمردان در آوردنکردن
  .مانع ترقی و پيشرفت جامعه نيز می شوند

  آيا آن بسامانی بودن غربی ها  و اين نابسامانی ما مسلمان ها مولود دين های ماست ؟    
  .ای ديگر است به نظر من نه هرگز بلکه گره در ج

  .توجه کنيد همين اروپايی ها تا دو قرن قبل همين وضع امروزی ما را داشتند 
 کشيش های مطلق العنان ، متظاهر، دروغ گو، حيله گر، جنايت در حق دختران و پسران صغير در گليساها ، عوام 

اروپاييان .  مندان مصداق حرف ما استفريبی ، زن ستيزی ، تفتيش عقايد وعلم ستيزی که داستان گاليله  و ديگر دانش
چه سبب شد که ناگهان تقدس  و بزرگی .  مبتال هستيم " نيز به همين امراض مبتال بودند که ما هم اکنون به آن شديدا

دين مسيحيت از زير کوه ابهامات بيرون آمد از حالت نا قبولی به حالت قبولی رسيد  و جايگاهش عظمت بيشتر يافت 
ريا را برمال کرد  .  نان منزه و شفاف شد که جز منافع بندگان خدا منافع دکانداران دين را از بين ُبردو تفاسيرش چ

بسته شده بود ، باز نمود که ) مالها(بجای زن ستيزی بال بسته نيمی از جامعه را که زنان باشند  و توسط کشيش ها 
علم  و دانش را توسعه . کند و آهنگ ترقی را آغاز نمايدبا سهم گيری فعال زنان در جامعه ، جامعه توانست قد راست 

دادند که با رشد علم  در جامعه توانستند عظمت دين را تثبيت کنند و چهرۀ واقعی دين را که به خاطر خير و صالح 
 دين را که وحشت نامه ای به وسيلۀ کشيش ها.  جامعه و انسان جامعه بود مستورکرده بودند دوباره وضاحت دادند
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از اغماض بيرون آوردند  و محبت اصلی اش را که جزئی از موهبت خداوندی است .  معرفی شده بود) مال ها(
  .آشکار کردند

دين اسالم که دين مکمل اديان سامی می باشد آيا اين دين بزرگ را چه شده  که هم اکنون به جای خير و صالح سبب 
 ساله می شود که بدون موجب ، ٢٠ساله گرفته تا ١٤ۀ فريب جوانان  ازاذيت  و آزار مردم بيگناه  و بی پناه شده وسيل

حام مردم بيگناه جان شرين شانرا انفجار ميدهند  و چشم بسته باعث  فريب دکانداران دين را می خورند و در ميان ازد
و جنگساالران را قتل صدها انسان بی گناه می شوند  و در جهت مخالف ، همين دين وسيله می شود تا جنايت کاران 

  .صاحب آرگاه و بارگاه ساخته و پول اندوزنمايد
ببينيد جامعۀ مرد ساالرعربستان سعودی را که رهبرانش خود آستان بوس امريکا، انگلستان و اسرايل استعمارگراست 

. ن اندو به تظاهر زعمای آن ، خود را خادم حرمين می دانند درحاليکه خود، دشمنان  دين بزرگ اسالم  و حرمي
دکتورنسايی سويسی که در . (ظاهر شان  درحجاب  و نماز وچلتار، چون به خلوت می روند آن کار ديگر می کنند

خدمت دربار آل سعود بود بنا به کثرت سقط جنين نامشروع دخترکان دربارکه محصول بی بند و باری اخالقی مردان 
  ).   را بخاطراينقدر انسان کُشی رها کرده فرار ميکندوظيفۀ پر درآمد خود.  و زنان ، اين مسلمان نماها بود

به بی عدالتی و بی عزتی موجود که در عربستان ، ايران، افغانستان ، پاکستان ،  سومالی و ديگر کشورهای که 
  حکومت دينی دارند توجه کنيد که آيا اين بيعدالتی  و بيعزتی در نفس دين نهفته است ؟

  .ه را متيقنم جای ديگر استبه نظر من نه هرگز بلکه گر
درمی يابيم که باور مردم باور .   اگر گذرا به سرلوحه مقدس اسالم يا به زبان ديگر  در مانيفست اسالم نظر اندازيم

  .بيجا نيست
دقت کنيد که به چه وضاحت  و شفافيت موضوع را بيان  ] ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا [به کلمۀ مبارکه طيبه " لطفا
  .کندمي
اين . تمام خدايانی زمينی را رد ميکند»  نيست خدايی« در شروع کلمه از نفی خدايان سخن است و با تذکر » الاله«

نيست « می رساند که دين اسالم درنفس، منکر تمام کسانی است که برای خود مقام باداری  و ساالری می سازند  
، نيست بوشی ، نيست خمينی ، نسيت دوستمی ، نيست می رساند که نيست  فرعونی ، نيست نمرودی » خدايی 

برژنيفی ، نيست استالينی ، نيست هيتلری ، نيست چنگيزی ، نيست احمد شاه مسعودی ، نيست کلبدينی ، نيست سيافی 
، نيست حضرتی ، نيست مال ربانی يی ، نيست مال قانونی يی، نيست مال فهيمی ،  نيست مالشينواری ، نيست بن 

  .نيست مالعمریالدنی و 
اسالم ، بشريت را از شرتمام صاحبان  و خداوندان پول و مال و قدرت ، رهايی می  »  الاله«و با اين آغاز يعنی 

  .بخشد  و سند فراغت ميدهد ، تامنکر آنها باشند  و آنهارا باطل می شمارد
  .به بخش دومی دقت کنيد

اين خطاب تمام بشريت را در مقابل خدای واحد  و يگانه مساوی و ،  و با »جز خدايی  واحد  و يگانه  »  «اال اهللا «
برابر اعالم می نمايد و هيچ کسی را برتری و مهتری نمی دهد  و در پيشگاه وحدانيت خداوند ج انسان هارا مساوی 

م بشريت می شناسد ، توجه شود که اين کلمه با عظمت  فقط برای مسلمين خطاب نشده بلکه  اين جمله  خطاب به تما
  .است به تمام انسانهای که درروی زمين مسکون اند

  : به قسمت بعدی آن دقت فرمائيد 
  .محمد فرستادۀ خداست  » محمد رسول اهللا «

که خود پيامبر اکرم نيز در حديث شريف ،  .    فرستاده معرفی می کند نه بيشتر از آن فقطبا اين دقيقه که پيامبر را
بلی اين نشانگر آنست که . من مثل شما بشرهستم » انابشرومثلکم «  معرفی می نمايد خود را  چنين روشن وشفاف

  .تمام ريا  و تظاهر را اسالم دست رد  بر سينه اش می گذارد
توجه کنيد که هم در زمان پيامبر اکرم  وهم بعد از حيات مبارک شان هرگز لقب اعليحضرت محمد ، يا آيت اهللا 

 محمد،  يا شاهنشاه محمد ،  يا آمرصاحب محمد ،  يا اميرالمومنين محمد ، يا موالنا محمد ، يا مولوی محمد، يا سلطان
محمد ، ياظلالهللا محمد ، را بخود نگرفت زيرا اين کلمات  و القاب ها فقط به کسانی ضروری بود که خود را بر مردم 

احب  و خداوند قدرت و پول بر بندگان خداوند بقبوالنند تا  باالتر و برتر جا بزنند تا بر مردم خدايی کنند و خود را ص
  .مردم  را بچاپند

و اين دکانداران دين .  مردم که مليونِ خاموش  و درد مند جامعه اند فقط آرزوی زندگی کردن عادی را دارند  و بس
 صاحبان قدرت را که با مردم که خود صادق  و باورمند اند، دروغ های. حق زندگی کردن را از آنها سلب ميکنند
آنها از روی صداقت که به دين دارند ، خود را مکلف می دانند تا از کسانيکه . لباس مذهب ظاهر شده اند باور ميکنند

خود را ناجی  و حامی دين می دانند دفاع کنند  و در راه دين قربانی دهند  و به خاطر اغراض شوم آنها جوخه جوخه 
مسلمان عراقی در مقابل مسلمان ايرانی .  ن های جنک می روند وطرفين به شهادت می رسندبه کشتارگاه ها در ميدا

غافل ازينکه محرکين ...و... و برعکس آن ، مسلمان حزب جمعيت اسالمی در مقابل مسلمان حزب اسالمی کلبدين و
  . حامی  و ناجی نبوده  بل دشمنان دين در لباس دين اند



 
 

 
  ٤از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  .ه ها  و قلم بدستان که در بين مردم حضور دارند قابل توجه استاز جانب ديگر نقش مکتب ديد
 نيش گژدم نهبخشی از آنها که در خيانت  و جنايت دکانداران دين همدست اند مورد توجه ما نبوده زيرا به گفتۀ شاعر 

ست نمی شود از زيرا دزد ،  دزد ا.   ما با آنها سرو کاری نداريممقتضی طبعيتش این است] بلکه [از رهی کين است
  .آن توقع ديگر داشت

بخش ديگر اين کتله متذکره ، آنهائی اند  که همه معايب را از دين می دانند  و مثل شجاع الدين شفا نويسندۀ ايرانی به 
و ضديت با اعراب ، سره  و ناسرۀ دين را با ] ايران[خاطر باال بردن شؤنيزم منحط قوم فارس تحت نام  دزديده شدۀ 

ب يکجا بباد ناسزامی گيرند  و تمدن آسوری کلده، اکاد سومری عراق وسوريه ، تمدن  فراعنه مصر و تمدن تمدن عر
کارتاژ تونيسی ها را ناديده می انگارند  و بجايش عظمت فارس راجعل ميکنند وغيرمستقيم ضربۀ مدحشی بر پيکر 

د  وارد کرده ، دين را در بست به خدمت ملل ديگر و باورهای مردم ، که مردم در راه آن حاضر به قربانی ان
  .دکانداران دين قرار ميدهند  وغير مستقيم آب به آسياب دالالن  و دکانداران دين می ريزند

بخش ديگر اين کتله که نسخۀ درمان اين نقيصه را نيک نمی دانند شب  و روز به تفسير و توجيه گوشه های دين می 
ای محکم دين را با تفاسير ضعيف شان کم رنگتر کرده ، ضعف بخشيده  و پردازند غافل از اينکه آن  گوشه ه

  .ناخودآگاه خود در خدمت سؤ استفاده گران  و دگانداران دين قرار ميگيرند
دست دکانداران  و دالالن دين را از دامن مقدس و باعظمت دين برچينيم راه " در حاليکه اگر خواسته باشيم واقعا

 به نتيجه رسيده که نيات دالالن ، سؤ استفاده گران  و دکانداران دين را از دو قرن به اينطرف  عملی ، البراتوار شده
و دين را با شأن  و عظمتش که راه رهايی انسان از مظالم است از قيد .  در اروپا خنثی کرده است چرا بر نمی گزينيم

  .طراران  و شارالتانان آزاد نمی  سازيم 
، که زمزمه هايش از دوران نهضت مشروطيت  در کشورآغاز شده  و تا امروز از طرف  »جدایی دین از دولت«

توجه مردم را بدبختانه بنا به تبليغات  و قوت دکانداران دين  کمرنگ . روشن ضميران  و آگاهان پيشنهاد می شود
  . را کوبيده اند » دین از دولتجدایی«ساخته دکانداران دين احساس خطر نموده  بنام راه تکفير در اذهان مکتب ديده ها

هم اکنون که مشت . است که بنام سکوالريسم در غرب شهرت دارد » جدایی دین از دولت« اين راه عاقالنه ، راه 
دکانداران دين باز شده  و چهره های شان برمال شده ، فرصت غنيمت است که قلم برداريم  و دکانداران دين را به 

  . را از گروگان گيری آنها نجات دهيم حاشيه کرده دين  و جامعه
کجايش بد  و برضد . کجايش بی دينی والحاد است ؟ » جدایی دین از دولت« برای رفع ابهامات سؤال می کنيم  که 

دين است ؟ کجايش نا روا و دين ستيز است؟  که از طرف دکانداران شارالتانان دين  و سوء استفاده گران دين مورد 
  .رد  و روز و شب در نقاط مختلف جهان دستگاهای شيطانی شان برعليه آن شايعه پراگنی دارندتکفير قرار ميگي

ضربه اش مستقيم بر پيکر دکانداران و سؤ استفاده گران دين  » جدایی دین از دولت« هرعاقل  و باهوشی می داند که 
ست شيادی دکانداران دين را از جامعه د » جدایی دین از دولت«در آن مضمر و دخيل است " است و منافع دين عميقا

کوتاه می سازد  و فرايض باعظمت دين را بدون جبر، به روح انسان نزديک ساخته بنا به رغبت وعالقه به متن آن 
  .فرايض ، نه به جبر و اکراه ، انسان جامعه را وادار بسر تعظيم فرود  آوردن در مقابل فرايض آسمانی می نمايد

  برضد دين است يا برضد دکانداران دين فروش ؟ »  دولتجدایی دین از«آيا 
روشن است که زنان بيشتر از مردان محتاج دين و فرايض دين اند  و دين را که مانع جنگ می شود دوست دارند 

زنان به خاطر زنده ماندن فرزندان ، شوهران برادران .  زيرا در جنگ ها بيشتر از هرکسی زنان آسيب پذيرند
و به خاطرجلوگيری از ويرانی خانه  و کاشانه ، شهر و مسجد شان از جنگ که پديدۀ شيطانی وغير وپدرانشان 

از اينروست که . انسانی است و توسط دکانداران دين دامن زده می شود  نفرت دارند  و بيشتر به صلح نيازمند اند 
ن دين به خاطر ايجاد رُعب و ترس درجامعه خار چشم دکانداران دين و سؤ استفاده گران دين قرار گرفته و دکاندارا

تالش دارند تا دست شان بيشتر برای چور و چپاول باز باشد بناًء ضربه را بر اين طبقۀ جامعه وارد آورده غرچگان  
با زن ستيزی نمايش قدرت می دهند  و خشونت شان را به اين وسيله ابراز .  و مردان جاهل را به دنبال می کشانند

  .سند مسلمانی بهتر آنها شده می تواند» زن ستيزی «  زيرا در تفکر شان .می دارند
کسانيکه ديندوست و دين پرست باشند به خاطر آسيب . از آنجائيکه زنان درنفس شان ديندوست  و دين پرست اند

  .بوده خار چشم دکانداران دين اند» جدایی دین از دولت« نديدن دين شان طرفدار 
ست داريم  و کسانی بد نام که نام دين رادرعمل بد کرده اند از دامن ُپر مهر و باعظمت دين اگر دين خود را دو
» جدایی دین از دولت«يگانه راه البراتوار ديده  و به اثبات رسيده  و نتيجه داده ، به نفع دين ، . بخواهيم دور کنيم

  .است و بس
وهريک مثل غرقی دست بدامن ديموکراسی ناممکن می توجه کنيد که همه از اين وضع سالهاست بجان آمده ايم  

غافل ازينکه تمام هرم های قدرت بدست همين دين فروشان است که  تا ديروز .  اندازيم تا ازين وضع نجات يابيم
ديموکراسی را ضد اسالم معرفی کرده بودند و امروز از ترس قوای جامعۀ ملل مثل گژدم خود را به موش مردگی و 

  .نيز جلوه داده اند!!  اند  و حتی خود را ديموکراتکرختی زده 



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

کجای ديموکراسی با دين منافی است؟ برعکس  پيامبر اکرم خود ممثل : در جواب ديموکراسی ستيزان بايد گفت 
روايتی است که پيامبر اکرم  در وقت .   باشدعدالت  و شایسته ساالری  و مردم ساالریدموکراسی بودند که همان 

چسان می توانيم دين . خاطر خوردن تازيانه پشت مبارک شان را آماده ميکند تا شخص مدعی تازيانه بزندرحلت به 
آيا چنين امری . فروشان دکاندار، مدعی اسالم را ما وادار به امپولق زدن  در برابر اين همه جنايات شان خواهيم کرد

  ممکن است؟
. يعنی  دکانداران دين را بايد سلب صالحيت نمود. د جدا کردديموکراسی وقتی ميسر است که دين را از دولت باي

  .درغير آن همان آش است و همان کاسه
در اروپا  و نتايج نيک و قناعت » یا سلب صالحيت دکانداران دین » «جدایی دین از دولت«ناگفته نبايد گذاشت که 

يادی را در اين راه پذيرا شده و جام بخش آن محصول هفتصد سال مبارزات روشن ضميرانی است که قربانی های ز
اگر از آن ياد نگيريم  و آنرا در . اين تجربۀ گران قيمت ، هم اکنون مفت در خدمت ما قرار دارد.  شهادت نوشيده اند

عمل پياده نکنيم هرگز نمی توانند ابنای جامعه ما نه امروز و نه فردا، دين  و زندگی شان را از گزند دين فروشان  
  . داشته باشنددرامان

                 ومن اهللا توفيق 
  


