ﺑﯾﻧش و ﻣﻧش آﺧوﻧد ھﺎ

ﺣﺳن)ذاﻧﯾﭻ( ﻣﺎﺳﺎﻟﯽ

آﺧوﻧدھﺎ ﻧﻣﺎد ﻓرھﻧﮓ واﭘﺳﮕراﯾﺎﻧﮫ اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد
ﺑﻐﯾراز ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ،اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﺎﺗﻔﺎق آﺧوﻧد ھﺎ ،اﻓراد رﯾﺎﮐﺎری ھﺳﺗﻧد وﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
زﻧدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺧود دراﯾران رﺳﻣﯾت ﺑﺑﺧﺷﻧد،ﺧود را ﺑﺎﻋﺑﺎ و ﻋﻣﺎﻣﮫ ﻣزﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد.
آﺧوﻧد ھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑرھﺳﺗﻧد و ﻣردم ﺑﺎﯾد ﭘﻧدار ،ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار زﺷت آﻧﮭﺎ را
ﺑﭘذﯾرﻧد و درﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺳﺟده ﮐﻧﻧد ،وﮔرﻧﮫ ﻣورد ﺗﮑﻔﯾر ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
آﺧوﻧد ھﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺗرﻓﻧدھﺎی رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ای در ﻣﯾﺎن ﺗوده ﻣردم ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧد،طﯽ ﻣراﺳﻣﯽ ﺑرﺧﯽ ﻋﻣﺎﻣﮫ
ﺳﻔﯾد ،وﺑرﺧﯽ ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎه ﺑﺳرﻣﯾﮑﻧﻧد .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎه ﺑﺳرﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺧودﺷﺎن را” اوﻻد ﭘﯾﺎﻣﺑر “
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد وﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ از اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﯾژه ای ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد.
آﺧوﻧدھﺎ ﺑﻧﺎم اﺳﻼم ،ﺑﻧﺎم ﺧدا ،ﺑﻧﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺧﺗﻠف ،روزﻣره دروغ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و دﺳﺗرﻧﺞ
ﻣردم راﻏﺎرت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
آﺧوﻧدھﺎ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺧود ،ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ دارﻧد ” ﻋدل و داد اﺳﻼﻣﯽ ” را ﺑﺎﺟرا در ﻣﯽ
آورﻧد.ﺳﭘس ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗوده ھﺎی ﻧﺎآﮔﺎه را وادار ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم و اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد ،در ﻣﺳﺎﺟد و ﻣﺣﺎﻓل ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺟﺎﻟس ﮔرﯾﮫ و زاری  ،ﺑرﭘﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد.

رﯾﺎﮐﺎری آﺧوﻧدھﺎ ﺣد وﻣرزی ﻧدارد .آﺧوﻧدھﺎ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻘﺎﺻد رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و دﻏﻠﮑﺎراﻧﮫ ﺧود ،ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ
ﻓرھﻧﮓ  ،ﺑﯾﻧش و ﻣﻧش” ﻣﺎزوﺧﯾﺳﺗﯽ” و” ﻧﮭﯾﻠﯾﺳﺗﯽ” ) ﺧود آزاری ،و ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ( از طرﯾق ﺑرﮔزاری
ﻣﺟﺎﻟس روﺿﮫ ﺧواﻧﯽ ،ﻋزاداری ،ﺳﯾﻧﮫ زﻧﯽ ،ﻗﻣﮫ زﻧﯽ ،ﻣﺗوﺳل ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﻧﻣودار ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای از
ﻓرھﻧﮓ وﺣﺷﯾﮕری و ﺑرده د اری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﭘس ازاﺳﺗﻘرار رژﯾم ﺟﮭﺎﻟت و ﺟﻧﺎﯾت ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ھزاران ﻧﻔر در اﯾران ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد  .دزدی وﻏﺎرت
ھﺎ .درﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣت ﭘوﺷش اﺳﻼم رواج ﭘﯾدا ﮐرد ودر ﻧﺗﯾﺟﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ
واﺳﻼم ﭘﯽ ﺑردﻧدو ﮔﺎھﯽ از روی ﺧﺷم ،آﺧوﻧدھﺎ را”ﺣﯾوان” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد.
ﺑر اﯾن ﺑﺎورم ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺛل :ﺳﮓ  ،ﺧر ،ﮔﺎو،ﺧﯾﻠﯽ ارزﺷﻣﻧد ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﺧدﻣت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻧﺑﺎﯾد آﺧوﻧدھﺎ را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ارزﺷﻣﻧدی ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد.
ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ذﮐر ﺷد،ﺑﻐﯾر از ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ،اﮐﺛرﯾت آﺧوﻧدھﺎ ﻣوﺟودات ﭘﻠﯾدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻟﺟﻧزار ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭘدﯾده ی ﭘﻠﯾدی ﺑﻧﺎم آﺧوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑطور ﺑﻧﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﭼﯾده ﺷود.
آﺧوﻧدھﺎ را ﺑﺎﯾد ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﮔﺎو آھن ﺑﺳت ﺗﺎ ھرﭼﮫ وﯾران ﮐرده اﻧد  ،در ﻧوﺳﺎزی وﯾراﻧﮫ ھﺎی ﺧودﺷرﮐت
ﮐﻧﻧد.
ﭘس ازاﺳﺗﻘرار ﻓرھﻧﮓ وﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺳﺎﻧدوﺳﺗﯽ دراﯾران ،ﺑﺎﯾد ﺷراﯾطﯽ ﺑوﺟود آورد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از
.آﺧوﻧدھﺎ )ﺷﺎﯾد( ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﯾﻧش و ﻣﻧش ارﺗﺟﺎﻋﯽ را رھﺎ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ی اﻧﺳﺎﻧﯾت روی ﺑﯾﺎورﻧد.د
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