
 
 
 

  واتيکانيزهء مافيای روحانيت: پاداش سی سال تبهکاری
  

آقای اسماعيل نوری عال در نوشتاری باعنوان« خدمت ناخواستهء واليت فقيه به سکوالريسم» بحث تکراری و شناخته شده 
ر مقايسهء ای را مرور کرده اند که اساسش بر مقايسهء دين اسالم و مذهب شيعه با ديانت عيسی و مذاهب مسيحی و نيز ب

  تاريخ اسالم و تاريخ مسيحيت استوار است. 
  

بحث يک کاسه کردن اجتهاد و برساختن نمونهء پاپ برای تشيع و سپس نشاندن دينکاران شيعه در واتيکان قم، که از سوی 
به حوزه ايرانيان به صورت يک آرزو کم و بيش مطرح گرديده، به رغم ظاهر عام آن، اما بحثی عميقاً درون دينی است و 

کار دينکاران و يا الاقل نوانديشان دينی مربوط است و آنچنان در تضاد با منافع دکان داران دين قرار دارد که در معنای 
  تاريخی هرگز به آن تن نخواهند سپرد. توضيح خواهم داد.

  
روندهای سياسی و اجتماعی به انديشمندان ايرانی که از دخالت ها و مزاحمت ها و سنگ اندازی های همه جانبه آخوندها در 

ستوه آمده اند، هرازگاهی اين قصهء کهنه را نو می کنند و راه نجات و خالصی جامعهء ايران از سلطه و سيطرهء مافيای 
  روحانيت را در واتيکانيزه کردن آن می بينند. در به شيشه کردن غول چراغ جادو.

  
ظ نظام اسالمی است و به خاطر منافع و درآمدهای سرشار و رانت امروز علمای اعالم و مجتهدين عاليقدر به خاطر حف

خواری و تجارت شکر و چای و زمين خواری و امثالهم است که از حقوق سنتی و آزادی اجتهاد و صدور فتاوی ِ مغاير با 
د و حتا جان و منويات ولی فقيه دست شسته اند. سی سال است که آخوندها ايران را تصرف کرده و ملک طلق خود می دانن

مال و ناموس مردم را نيز با داليل محکم فقهی و قرآنی، شرعاً صاحب اند. دينکاران امروز در رآس قدرت سياسی و 
اقتصادی و نظامی کشور قرار دارند و موقعيت ايشان با دوران شاهان صفوی بسيار متفاوت است. دوره های صفويه و 

در کنار و در دربار با همهء نفوذی که داشتند اما حرف آخر را سلطان می زد. اما قاجاريه آخوندها آويزان حکومت بودند و 
امروز نه در حاشيه حکومت، بلکه خوِد حکومتند. با چنين موقعيتی و با وجود امتياز های بی حد و حصر، اساساً چه لزومی 

  دارد به استقالل سنتی و اجتهاد آزاد بيانديشند؟
  

که بنا به نظر آقای نوری عال می بايست در حکومت آينده به همين صورت منسجمی که نظام  خود همان سازمان دينکاران
واليت فقيه برساخته و وابسته کرده است باقی بماند، هم اکنون تماميت جمهوری اسالمی را تشکيل می دهد. مگر به غير از  

پس اگر اين نظام ساقط شود، فی الواقع سازمان  دينکاران، قشر و طبقه و گروه و سازمان ديگری بر ايران حکومت می کند؟
دينکاران نابود شده است. و يا مگر در آينده خواسته باشيم الباقی آخوندهايی که از تيررس ترکش های آتش شورش 

سرنگونی جان سالم بدر برده اند را از سوراخ صدام بيرون کشيده، گرد آوريم و با مشتی آخوند وظيفه خوار دولت واتيکان 
  بسازيم! همان کاری که نويسندهء محترم مقاله مزبور معتقد است می بايست نادرشاه انجام می داد.
  اشتباه نادرشاه اين بود که باقيماندهء متفرق دينکاران را نابود نکرد. اين را نيز توضيح خواهم داد.

  
تشخيص داده اند که با تحريک و تحريص مجتهدين همان نوانديشان دينی  -البته نه به زعم اين نگارنده  -اتفاقاً راه درست را

به حفظ استقالل از حکومت به بهانهء وجود قرائت های متفاوت از اسالم، به دنبال رهايی از واليت مطلقهء فقيهند. وقتی 
ت های نقش اينان را « گمراه کننده » می خوانيم در واقع پيشنهاد می دهيم که نوانديشان دينی سکوت اختيار کرده، قرائ

متفاوت را به کناری نهند و اجتهاد و فتاوی حکومتی را برسميت بشناسند تا در روند واتيکانيزه شدن سازمان روحانيت خللی 
  وارد نيايد.

  
اتخاذ چنين استراتژی که مبنايش بر خيالورزی ِ اتوپی است، سرنگونی حکومت اسالمی را در آينده ای بسيار دور فرض 

تاريخی مذهب کاتوليک و ضرورت زمان طی شده تا پايان قرون وسطی برای آن سير تکوينی کرده ( براساس الگوی 
سازمان و تشکيالت دينکاران) و مهمتر از همه محفوظ ماندن انسجام سازمان دينکارانی که رژيم اسالمی در حال شکل دادن 

  به آن است، پس از سقوط حکومت نيز بديهی تصور شده است.
  

آغاجری مدعی شد که اسالم روحانيت ندارد و که دم و دستگاه روحانيت برگرفته از دنيای مسيحی است. زمانی دکتر هاشم 
  اين سخن يعنی اين اشتباه مسلم مسکوت گذاشته شد و هيچوقت فرصت حالجی نيافت.

ران وجوهات توجه به اين نکته ضروريست که دينکاری در اسالم با دکانداری دين انطباق کامل دارد، يکی است. دينکا
می کنند. خمس و زکات و سهم امام و دخل و تصرف در وقفيات دارند. از باب مثال کدام يک از ما به حساب  تشرعيه درياف 



های بانکی آيت هللا ناصر مکارم شيرازی، آيت هللا نوری همدانی، و يا آيت هللا سيسيتانی سرکشی کرده ايم تا بدانيم چندين 
  ا می شود؟ميليارد پول هرروزه جابج

  
تاريخ تأسيس دکان آخوند و مال و مفتی و مجموعاً پيدايش روحانيت معظم را در اسالم، می توان دقيقاً همزمان با نزول آيه 

سوره انفال دانست. در اين آيه به صراحت از مؤمنين خواسته می شود که يک پنجم از حاصل دسترنج خود را به پيامبر  ۴١
هللا خمينی زمانی که می گويد:« لکن حضرت رسول هم يک آخوند بود» و يا« اسالم منهای بدهند. اين نظر توسط آيت 

  روحانيت يعنی اسالم منهای اسالم» تأييد می شود.
  

اين نظر که مذهب سازمانی است عريض و طويل و پيچيده که در طول زمان بر پايه و بستر دين ساخته می شود( از 
نوشته های پيشين ايشان) نظری است که در مورد اسالم تمام حقيقت را بيان نمی کند، احتجاجات خود آقای نوری عال در 

بلکه بيشتر توسط متفکرينی عنوان می شود که همواره و به غلط مذهب را کلی فرض کرده و تمامی مذاهب موجود را ماهيتاً 
ذهب و دين يکی است و همزمان پيدايش  يکی دانسته و اسالم را به خصوص با ديانت عيسی مقايسه می کنند. در اسالم م

يافته است. اگر کليسا پس از فوت عيسی توسط حواريون و رسوالن ساخته و پرداخته شد، اما مسجد با ورود پيامبر اسالم به  
مدينه در همان روز نخست به وسيلهء شخص محمد شکل گرفت و ساختمان و بنای آن نيز که محل و مکانش به تشخيص و 

پيامبر تعيين گرديد، ساخته شد.( اگرچه مسجد و کليسا را به خاطر کارکردهای ويژه هريک نمی توان با يکديگر  ارادهء شتر
مقايسه نمود، اما در اينجا تنها برای توضيح موضوع مورد بحث و تبيين ويژگيهای دکان آخوند بکار رفته است.) حدود و 

ين حکومت اسالمی نيز توسط خود پيامبر تشکيل گرديد خود پيامبر اجرا می گرديد و اولاحکام و شرعيات نيز در زمان حيات 
و سياست پيامبر عين ديانتش و ديانتش عين سياستش بود. و همانند خمينی آمده بود که هم ماديات و هم معنويات ما را 

ر همين دنيا و روی زمين بود بحثی متفاوت درست کند. حاال اينکه نتيجهء اين ديانت و سياست برپا ساختن قيامت و جهنم د
است. بنابر آنچه گفته شد هيچ آخوندی را نمی توانيم ملزم کنيم که فقط به کار معنويات و آخرت مردم بپردازد و از دخالت در 

ست. امور معيشت مردم پرهيز کند. چون با هر قرائتی خالف اسالم و آموزه های اسالمی و نصوص قرآنی و سنت رسوهللا ا
  البته مگر زور ما پر زور باشد!

  
  برگرديم به اصل سخن:

اگر در طی دوره های تاريخی، آخوندها بر آزادی اجتهاد در ميان خود اصرار ورزيده اند و آگاهانه و يا بی خبر با پيدايش 
ساختار مافيايی روحانيت  نمونهء پاپ در اسالم مقابله کرده اند، از زيرکی و هوشياری کاسبکارانهء ايشان حکايت دارد. چون

با وجود بيشمار پدرخوانده که در عين حال در هماهنگی کامل با يکديگر بسر می برند از امنيت بيشتری برخوردار است. 
چنانچه مافيای روحانيت دارای يک پدرخوانده و اژدهای روحانيت فقط دارای يک سر می بود، بسيار ضربه پذير گشته و 

همان يک سر اژدها قطع می شد، تمامی دم و دستگاه روحانيت فرو می ريخت. دقيقاً شبيه حوادثی که  هرگاه توسط نادرشاهی 
بعد از فوت پيامبر اسالم روی داد و تازه مسلمانان که بيعت خود را تنها با پيامبر معتبر می دانستند به سرپيچی و خروج از 

  تمام سرکوب شدند.اسالم روی آوردند که توسط ابوبکر خليفهء اول با خشونت 
  

چرا آنانکه راه سکوالريسم را واتيکانيزه و پاپ ساختن برای روحانيت شيعه درنظر می گيرند، سی سال همصدايی و اتفاق و 
اتحاد آخوندها را در به فالکت کشاندن ملت ايران ناديده می گيرند. چرا به اين واقعيت توجه ندارند که امروز ملت ايران به آن  

آخوند و روحانی و شيخ و مال و مفتی متنفرند که اگر با اتحاد و همبستگی سرانجام قادر شوند که نظام تجاوز اندازه از 
اسالمی را سرنگون سازند، بدون ترديد و به طريق اولی با همان قدرت و نيرو و با يک خيزش ضد مذهبی دکان دينکاران را  

  نيز برای همهء تاريخ برخواهند چيد.
  

ی سال جنايت و تجاوز و قتل و سنگسار و شکنجه و دزدی و دشمنی با ايران و ايرانی توسط همين علما و البد پس از س
تصاص داد که در َپرقو خمجتهدين و مراجع و آيات عظام، به عنوان دستمريزاد و پاداش الزم است شهر واتيکانی به ايشان ا

  می به شهر واتيکان قم شرفياب شده و به دستبوس علما بروند!بخوابند و کارگزاران دولت آينده نيز در مناسبت های اسال
اگر هر فرد دموکرات منشی بپذيرد که دين و مذهب امری شخصی است و باورها و اعتقادات هر فردی به خود وی مربوط 

کام اسالم را است، اما از آن سو حتا يک آخوند و اسالمگرا وجود ندارد که نخواهد آيات و احاديث و شرعيات و حدود و اح
به ديگران اماله کند. اسالم مکتِب تجاوز است. اسالم دين حقنه ای است. دينکاران اسالم چه در يک فرد فتاوی و اجتهادشان 

متمرکز باشد و چه به ماندد امروز در هزاران قالده منتشر باشد، هيچ تغييری در واقعيت اسالم به عنوان دين شمشير، دين  
قتل و سنگسار، دين شکنجه و تعزير و دين متجاوز به حقوق و آزاديهای ديگران به وجود نخواهد ارعاب و ارهاب، دين 

  آمد. 
  

امروز اگر امثال آقای نوری عال و بنا بر نفس نيک و سرشت انسانی خود، جهت دفع شّر آخوندها از زندگی ما، مسير 
د که حرمت روحانيت نيز بدين وسيله حفظ خواهد شد، اما واتيکان را نشان می دهند و همچنان که ديگران نيز بارها گفته ان

  بدانند که در مقابل، علما و مراجع کينه توز قم و مشهد و اصفهان به کمتر از قتل همين آقای نوری عال رضايت نخواهند داد.



  
ه اين حکومت چسبيده بر اين صحبت هايی که رفت، آخوندهای مکار از من و شما واقفترند. به همين دليل است که مثل کنه ب

اند و همهء به اصطالح اعتبار تاريخی روحانيت شيعه را خرج آن می کنند. سازمان روحانيت شيعه را می توان به آندسته از 
شرکت های کامپيوتری تشبيه کرد که فرضاً خودشان ويروس می سازند و منتشر کرده و کامپيوتر ها را آلوده می کنند و 

  آنتی ويروسش را به معرض فروش می گذارند. سپس خود همان شرکت ها
  

در عصر کنونی و با توجه به پيشرفت علوم و دانش های بشری دکان آخوند رفته رفته و خود بخود تعطيل می شود. آنانی که 
 خالف اين حقيقت را با توجه به دينگرايی سه چهار دههء اخير در جوامع مختلف به رخ می کشند، از يک سو به اين زمان

کوتاه در برابر بلندای قرون تاريخی ِ حاکميت مذاهب بی توجه اند و از طرفی نقش دول استعماری و سرمايه داری جهانی و 
سياست های دوران جنگ سرد و پس از آن در دامن زدن به دينگرايی و اسالم خواهی بويژه در منطقه خاورميانه ناديده می 

  گيرند و يا کوچک می شمارند.
  

ساختن رژيم اسالمی ايران سکوالريسم خود به خود در حکومت آينده برقرار خواهد گرديد. وگرنه آن حکومت  با سرنگون
نيز خود همين حکومت است و اساساً سرنگون نشده. اينکه پس از آن دينکاران متمرکز باشند و يا متفرق، در همان زمان 

ه اصالً دينکاران نباشند. اين راه سوم هم خواستنی است و هم  تصميم گرفته خواهد شد. چه بسا ملت ايران تصميم بگيرند ک
شدنی. پس از سقوط محتوم جمهوری اسالمی، مجموعهء جماعت فناتيک ها و اُمل ها و پس مانده های مذهبی و اسالم گراها 

ای ايران برای حفظ و خرمذهبی هايی که به آخوند و مال و مفتی نياز دارند، به صورت يک اقليت ناچيز در حاشيه های شهره
امنيت خود ناچارند کلونی های کوچکی تشکيل دهند و تحت عنوان محلهء مسلمان ها شناخته شوند و سرشان به کار 

  خودشان باشد، وگرنه...!
  
  

siamakmehr@yahoo.com  
 -----------------------------------------------------------------------------------------  

  مت ناخواستهء واليت فقيه به سکوالريسم! اسماعيل نوری عال:خد
http://www.newsecularism.com/Nooriala/071108-Religious-organizations.htm 

 
 
 
  
  
 
 

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


