
  5/1   ٢٠١٠نوامبر   مردو آناهيد  نگارش:

  

  با خويشتن است یدشمن یبيگانه پرست
  

 خواهد پذيرفت که او بی گمان ،دباش فرمانروای خود -بر انديشه که آزاد سازد، گونه بدان اگر کسی خرد خود را
 روشن ِخردکه از  یا-انديشه از اين روی، نمی تواند در رويدادهای گذشته* کوچکترين دگرگونی را ايجاد کند. انسان

   برخورد است. درهای امروز، چه زيبا و چه زشت، -واقعيت ، بابرآمده باشد

های -در آميختن کردار ِ همگان، با واقعيت نيز آيندههای پيشين است، -برآمدی از واقعيت ،همانگونه که امروز
های امروز را در سوی -دگرگونی درون چگونه که است اين پندار در انديش-انسان روشن گردد. امروز، پديدار می

   . ای زيبا بگرداند-دهآين

ی دگرگون ساختن -رويدادهای گذشته را واژگون می نمايند تا کسی در انديشه ، يعنی آخوندها،*(البته دروغوندان
  آينده نباشد)

  

در همه سو شاخه افکنده و ريشه دوانده ماند که از بينش نياکان ما روييده و شکوفايی  درخت ِ به فرهنگ ايران
ی - شناسايی تنها، ولی نگرش آزادگان جهان، باز شناخت.در  ،توان ه از اين فرهنگ را میبرآمد گوهرهای است.
  و روشن ساختن ِ ديدگاه ِ تنگ و تاريک ما نيست.  ش گستر ِنشان ،پيشينيان بينش

اند و -هگردن بريد تا را اين درخت که زشت کيشان ِ فرومايه، سرآمد ِ  ،هو چهار سد سال هزارواقعيتی است، 
  . اند- نهاده اين فرهنگ ی-تنهبر  ،ترس گستر، با خشمی (شريعت ِ سياه سنگ را) را االسودحجر

 اند.-داشته از رويش باز رده و آنها رابُ  اين درخت فروهای -ريشهنيش زهرآگين خود را در  ،موذی ی ريز وجانوران
ای -که پرنده رد،وآ ی میَبر شکوفه و ی او بيآسايد، نه-، که کسی در سايهنه سايه دارد بی شاخ و برگ،  ِاين درخت

  . خواندآواز ببر آن 

 از آن شادکام و نياکان ماکه  نوشين است ای-باده  ِيادآور ،کند تراوش می درختاز تنه اين هنوز که  ای،-شيره
  .اند-دهبوسرمست 

 های-که شاخه :اين استواقعيت  ی بی شاخ و بر ِ اين فرهنگ روبرو هستيم.-ی آلوده شده و تنه-ريشه ما امروز با
 ينديرهای -کسانی، که با بينش و آموزه بارآور نخواهند شد. هرگز اين فرهنگ ی-فراموش شده از هم گسسته و

  سرخوش و سرافرازند، بايد بدانند: 

های -شوند، ولی هيچ کدام از آموزه ديده می هم های اين زمان-واقعيت در ، بينش باستانی،های-نشانه هرچند که
  ،آنرا گرفته است های-جوانهکه شريعت اسالم جای  فرهنگیپيوند زد.  بدون سری -تنه اين توان به را نمیکهن 

  .اند-آلوده شده شوره زارآن با زهرهای  ی- زمينهکه ريشه و  است درختی

را در ی آنها -های دگرگون شده-نشانه توان می  که هستند گوهرهای درخشانیهای زرتشت يا ميترا و مانی، -آموزه
 ، از هم پاشيد و پراکندهزمان فرسايش در زير، ها-شاخه اين بافت ها شناسايی کرد.-ی اسطوره-ها و شيره-بُن واژه

   . اند-شده

هايی تازه و روينده را، - شايد بتوان شاخه بارور نخواهند شد. ، در واقعيت اين زمانخشکيدههای -شاخه اين هيچگاه
  ِدر فرشکرد ،ريشه و پيکر فرهنگ ايران بازدرخت پيوند زد تا اين ی -به تنه که همبافت با فرهنگ ايران باشند،

  .بشودبارور  جوانه بزند و ،انديشه

که تخمهای پليد خود را،  فروش، روشنفکران اسالمجانوران موذی را بايد نخست ،ارور کردن فرهنگ ايرانببرای 
تازه  های-ی اين درخت بتواند شاخه- تنهتا  فرهنک دورساختبُن نهاد اين از  پرورانند، ی اين درخت می-را در ريشه
  بپروراند. آنها را در جان خود را بپذيرد و

های امروز -در واقعيت آنها را بينش نياکان خود بهره برداری کنند و ها و-گوهر آموزهتوانند از  ايرانيان می
 ار خشمآوران، يا در پيشرفت زمان به خاموشی ، در زير فشهای خود-کاستی در های ُکهن، که-آموزه بيآميزند. ولی

  . پيوند زد اين فرهنگ به درخت توان نمیرا آنها  ،اند-گراييده

توان   اش النه دارند،-ريشهاسالمزدگان در  اسالمفروشان و ،نهاده شده استبر سرش  شريعتسنگ  ،که درختی
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  .شکوفايی نخواهد يافت

 یمانند ،اند-هپسند ده وربيگانگان پرو آن را ايدآلی، که وانند ازمی ت آنها بيشتر روشنفکران بر اين پندارند که
  . سازند مانند میيک ماشين لباسشويی  از مردمی همانگونه که ،به ايران وارد کنند و بسازند

که   ی روييده استا-جامعه درای، -اند، در زمان و در مکان ويژه-: ايدآلی که بيگانگان پروردهکنند آنها فراموش می
  ديگر است. یديگر با مردمان یديگر و ايران مکان ی. اکنون زمانی ايران همخوانی ندارد-با جامعه

. در ه سازدخواهد کااليی را به مردم بفروشد، بايد نخست مردم را برای خريد آن کاال آماد افزون براين، کسی که می
ی آب - یشبرق و لوله کبه دستکم  پوشاک فراوان و هک شوند نيازمند میماشين لباسشويی  بهی باال، مردمی -نمونه

   .دسترسی داشته باشند

را  آن پندارها ندنمی توان آنها ،ی آنها نروييده است-از خرد و انديشه ،گونه روشنفکران اين ،های-ايدآل آنجا کهاز 
  .بگنجانندمردمان ايران  و بينش فرهنگ در

  

های -واقعيت ، برای پيدايش ِاز ديربازآنها  ،همسو نيستند ،ين روشنفکرانا پندارهایبا  ،جهانداران هایِ -روند برنامه
  .       بهره برداری کنند در آيندهتا  نهند می ها-واقعيت بر اينهای خود را -برنامه اينک و اند-، سرمايه گذاری کردهامروز

مردمان  .مردم بسيار گوناگون هستند، نگرش و نيازهای زيراشوند،  جهانداران هيچگاه با مردم ايران هم پيمان نمی
 رسول دستورهای بهنيازی  . آنهانيازهای خود را برآورده کنند ی روشن،-، به نيروی خرد و انديشهتوانند آزاده، می

  ارند. ند مردگان هزارسالهو  هللا

  هم ايران ن ِ مردمخوش زيستن و آزاد بود ی مردمان در ستيز نباشند، ولی آرمان آنها،-آزادی با جهاندارانشايد 
  .هستند گسترش بازار جهانی در راستای کشور ايران  ِپيشرفت و ايران گسترش نيازهای مردم خواهان آنها .تنيس

 آنها ندبتوان کنند، که ذاری میگکسانی سرمايه  کردار ِکنند، يعنی روی  از اين روی جهانداران از کسانی پشتيبانی می
   .دنپرورانب جهانداراننيازهای جامعه را در سوی بازار و  زنددرآميران ی اي-های جامعه-واقعيت را با

 نياز دارند که آنها ی ايران ستيزی،-، با ويژگیجهانداران به يک مشت روشنفکران از خودبيگانه ،به سخنی ديگر
ن به بازار پول و ی ايرانيا-، بسازند تا نيروی کار و سرمايهزنجير پرست، خودکاربتوانند از مردم ايران بردگانی 

  ن سرازير شود. اکاالی جهاندار

از  ،با ايجاد ترس اند، آنها-بهترين برده فروشان آخوندها هستند، آنها هزار و چهارسد سال در اين کار ورزيده شده
 ایمسلمانان را، که خودستيزترين بردگان هستند، با زنجيره توانند آخوندها می .سازند میعبد هللا  ،آزاد  ِانسان

  رانند. ب ،باشد برای آنها سود بخش که ، سويی هر ، در زمانی کوتاه، به  شريعت اسالم

 ،فرمايه تر پيشوايانو از  پيروز شده مهترآخوندهای برده پرور، بر آمريکای  ی-تازيانه، با هميشه  کهتر  ِانگلستان
مکتب آخوندی ست در راهی نهاده شده که ستان در -نگلاست. آرمان اَ  بهره برداری کرده ،و بسيار ارزانبه آسانی 

    در آن راه نوشته شده است. 

انگلستان بازوی گاوگرد خود را بر پشت  ولی .شود و انسان ستيز می اَنگل ،در شريعت اسالم ،آخونددرست است که 
   .شود می، ياری ، يا نفتياریآب ،آخوند چرخش ِبا  ،کشتزار او و بندد دينی، می های-اَنگلهمين آخوندها، 

 ،شوند که در راهی رانده می ،، ناخودآگاه مردمآن ، باشدحاکم  یاز اين روی تا زمانی که شريعت اسالم بر مردم
   .اند-در آن راستا نگاشته شده ستان -نگلسياست اَ  های-برنامه پيشاپيش،

  

به   درخت فرهنگ ايران رای -سخن از کرمهای زهرآگين و موذی بود که، برای پايدار ساختن شريعت اسالم، ريشه
،  ، اين است کهخشکيده و نازا خواهد شد ،ی زهرآگين-با ريشه ،یفرهنگ هر کنند. از آنجا که زهر دروغ آلوده می

های -جوانه دور ساخت تابينش اين مردم  بُن نهاد ِرا از  و موذی بايد نخست کرمهای پليد ،برای پس گرفتن ايران
  شوند.بشکوفا  روينده و ،اين فرهنگپيکر  ، برآنهابرآمده از خرد 

شيادانی  همگی ،گذارند به نمايش می و رحمانی اسالم راستين و دروغين ان،شعبده باز در بازار ،اسالمفروشان که
   کنند. گيری میجلوی انسان -انسان ستيز هستند که برای نجات اسالم از فروزش خرد و رويش انديشه

، پيوسته به ساختن اسالمهای بلند است آنها  نامايران ستيزی از پيشوند ِ ريادف ، که ی زهرآگينبيشتر اين کرمها



  5/3   ٢٠١٠نوامبر   مردو آناهيد  نگارش:

از پيشوند "سيد"، که بر نام اين  توان و انسان ستيزی را میفرمايگی . هستند ننگينی برای ايرانيان درکارفريبنده و 
  نادان پروران افزوده شده است، شناسايی کرد. 

سيد عبد الکريم،  دهند: ، نشان میزشتخويی خود را ، با افتخارکه اسالمفروشان ی از نامهای(کرمهای پليد)ا-نمونه
 فضلهالخزعل، سيد ابوالنصرحمار، سيد فضل السيد ، سيد غالمحسين، کلب سيد علیسيد ابوالحسن، سيد ميرحسين، 

  و ... 

. اين پادوهای دوره گرد، که در ندا-بار گرفتهی هستند که از فضل اين کرمها اسالمزدگان پليدتر از اين ايران ستيزان،
ی -همه که ،ن ابزارهای بی خرد و ارزانی هستنداجهاندار برای اند،-پروده شده زندان خالفت، در ،منجالب شريعت

  ندارند.  ، به جز بهره کشی برای اسالم،پيوندی هيچ است و با ميهن يا کشور ايران از کينه توزی لبريزوجودشان 

بتوانند،  تا کنند مفت خر می پاالننو های نوبل و -اين پادوهای عبادی نژاد را با جايزه ،هانداران جاست که آزمند اين
    بسازند. نشانننگ  انبرای مردم ايران قهرمان از خودفروشان،

عرب پرست، باشند سزاوار بردگی و خواری خواهند  ، ميهن فروشان و فرهنگ ستيزان ِآنها مردمی که قهرمانان
  ی آزادگی نيستند.- مردمی از بردگی و گدايی ننگ ندارند و شايستهبود. چنين 

تا  ستايند میرا، به نام آزاديخواه،  اين اسالمزدگان، برای بستن ِ راههای آزادی های جهانی،-، در رسانهاز اين روی
نوبل و خودکار  ی-جايزه هاآنها به بادبادک ی آزاديخواهی با ايران ستيزی همانی داشته باشد.-در نگرش مردم هسته

  . ستايش کنند را، ايران ستيزان ، اينمردم شهيدپرور و گورپرست دهند تا می زرينمداد  سبز و

اند که گويی جهان بدون -آن چنان در مرداب اسالم فرو رفته هستند، اَنگلی کرمهای - که پرورده ،اين عبد العبادها
های -گيرند تا زشتی ايراد می  ، نه از شريعت اسالم، کردار آخوندها آنها پيوسته از ماند. اسالم از گردش باز می

مردم را از ديدن   بندند که ارزشمند را به ُدم اسالم می ناگآنها پيوسته واژ بماند. پوشيدهاسالم، بر مردم اسالمزده، 
   .باز دارند اسالمسيمای زشت 

 واژگانبستن  .شود آميخته نمی یگوهر سود، هيچسنگ شده، مانند حجراال اسالم برای خردمند روشن است که در
 از پسوندهايی بسان .کشد می را به گندواژگان  ی-ههستولی  ،کاهد نمی شريعت اسالمی -، از زشتیبه ُدم اسالم زيبا

اين   ی-هستهوآنکه  يابد نمی  اسالم بهبود نه تنهااز اين نمونه، دموکراسی، مردمساالری، ايرانی، نرم، سکوالر و 
  شود. می و نازا گندند میپسوندها 

  

هرگز به   آنها همين بس که ادوپو خرده فروشان  روشنفکر ی اسالمزدگان-اسالمفروشان و پستی ی-از فرومايگی
کسی که  کنند. افتخار می ی خود-بر عربزادگی و عرب پرستی ، آنهاافزون بر اين .گذارند ی ايرانی ارج نمی-کيستی

ی ايرانی بودن نيست، او آگاهانه يا نابخردانه با سرشت هر انسانی -پندارد او شايسته برتر میعربزاده را "سيد" و 
  در ستيز است. 

اين ننگ را  سرکوب ايرانی"سيد" را به نامش می چسپاند، يا شياد است، که برای سودجويی و  پيشوند آن که
  کند. "کلمه" پنهان میدر پس اين  خود را ،فرمايگی و نادانی از ،سازد يا درخشان می

شود، يا  ، که از اين ننگ شرمسار نمیپندارد يا نادان است آن ايرانی که دزدان و خشمآوران جهادگر را ارجمند می
   ی ايرانی در درون او خشکيده است.-از خودبيگانه، که کيستی

ا يبرد  می به کار  را د "سيد"پيشون ی سودجويی،-، چه از نادانی و چه از انگيزههر نگرشی اب هرکس بر هر روی
   .شمارد را برتر می زادهو عربرا خوار  انسان زيرا او ست.تبهکار ا او به کردار ،پذيرد کاربرد آن را می

ی آزادگی، که با هر انسانی -ننگ ندارد، او با شيره ،از وجود عمامه سياهان ،ی "سيد"-هر ايرانی، که از کلمه
ی خود بودن -انگيزه در درون او، ،بيزار نيست یايران ستيز از و یانسان ستيز او از. بيگانه است شود، زاييده می

     .خاموش شده است ،سرفراز بودن و

شرمسار  ،خود دشمنان برحکومت  از ،پندارند و میخود را ارجمند  و کشور تا زمانی که مردمی دشمنان فرهنگ
ای از خود -اند و انديشه-از خرد خود بريده شده زيرا آنها .نهندنمی گام  آزادگی آرماندر سوی  آن مردم شوند، نمی

  ندارند که برای گسترش آن به آزادی نياز داشته باشند. 

نمايد  ، خود را جانداری برتر و ايرانيان را انسانی پست میی سياه-با گذاشتن عمامه ها زمانی که يک آخوند عربزادت
  .پندارند را بخشی از زندگی میبار بردگی  اين مردم، خروشند نمی ،از ديدن اين ننگ ،مردم ايرانو 
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از فرهنگ باشکوه ايران سخن ، دانند را نيک میميهن پروری  ،پرورانند روشنفکرانی که مهر ايران را در دل می
ساده  ها، آنشوند آزرده نمی "سيد" نام کاربرد از ، ولیآرايند می  به سخنرا آزادی و آزادگی  آرمانرانند،  می

  . شناسند ی آزادی را نمی-درون مايههستند اسالمزده که پندارانی 

پيش  ،شريعتمداران ِ برده فروش، به کوشش و دانش خود را ،بدون ريسمان ،که "آزاد" اين کسان بردگانی هستند
  کنند. کش می

ی -که به احکام پوسيده آنهايی ،های اسالمفروش-شارالتان که ،هستند بر اين گمان، کوتاه نگریاز که،  خوشباورانی
شتابزدگانی هستند خود ،  کژپنداراناين  .واهند گذاشتخبرای رويش و شکوفايی فرهنگ ايرانی گام  ند،لبا عربها می

  روند. که به اميد ِ کباب، با کفتار به شکار میفريب 

ه، فرهنگ و تاريخ ايران را به  ، در اين رانگارند زيبا می در پوشش دروغرا  سيمای زشت اسالم ،اسالمفروشان
بر  ی  خود را- بيزاریو  برگردانند، اسالم، خوددشمن  را، به سوی مهر به زيبايی ايرانيان، تا کنند. زشتی نفرين می

برند تا  گسترش اسالم، بسان گوسپندان قربانی، سرمیايران را برای  اسالمفروشان .فرود آورندبُندادگان خويشتن 
    نود گردد.هللا از آنها خش

تنها از  کسان د که آننا-شده و هم پيمان با کسانی همياری برخی از ايرانيان است، که آنها -تاريک انديشی از اين
آرايشگاه و تنها  ،. در گفتار آنها، کشور ايران و فرهنگ ايرانيانگويند اسالم راستين و رحمانی و صلح جو سخن می

    .اسالم است زيوری برای بزک کردن

  شود.  های زير روشن می-ی اين ايرانيان در پرسش-اريک انديشیت

   ؟را پاکسازی کند لجنزار اسالم  که اين است ايرانیآرمان مگر 

   ؟سامان بگيرد عربی چادرنشينان - مگر زندگانی ايرانی بايد با احکام پسمانده

   ؟باجگزار جهادگران باشنداند، بايد برای هميشه -خورده مجاهدينيورش  در روزگاریايرانيان، که  مگر

  ؟يابد ايرانی سامانبا فرهنگ و بينش کشور ايران نبايد ايران را به ايرانی سپرد تا مگر 

    ؟جهادگر دشمنی با ايرانی و ايران نيست عربزادگان ِايران به کشور سپردن  مگر

  ؟اند-بردهنبه کار تن اسالم تنها در راه ِ پايدار ساخو دانش ايرانی  ايران کشور، شريعتمداران تا کنونمگر 

  

 ،اند-ديده شريعت اسالمکه از   ،پس از اين همه خواری و ستمی ايرانيان  است که ای-هخواب هزاراز نادانی يا از اين 
  . کنند میخريداری و رمالی اسالم رحمانی هم، باز 

برون از شريعت تواند  است و يک مسلمان نمی ميخکوب شدهی اسالم -خرد مسلمان در تاريکخانه که درست است
  کند.  کورمالیاسالم  ی-تاريکخانهدر همان  تواند می اسالم انديشه کند. ولی دستکم يک مسلمان 

  ؟برساند آنها را به راستی بازگو توانسته است که اوامر هللا را به درستی بشناسد ونآيا رسول هللا 

  اند؟-درمانده بودهات قرآن از شناخت آي تاکنون شريعتمداران اسالم همگی نادان و آيا

  ؟ و اسالم بوده است آيا کردار رسول هللا و اصحابش همگی بر ضد هللا

    ؟وحی نازل شده است ناگهان ،باسالمفروشان مردمفري ، برایپس از هزار و چهار سد سال ، اکنون آيا

به همان گورستان  ها- اَنگلين آگر هم چنين باشد، پس چرا ا .از اسالم خشن اسالم نرم بسازند خواهند می که آنها
  فرهنگ ايران را آلوده کنند؟ ،گندآب اسالمبا  ،کرده است؟ چرا بايد رسول هللا اسالم سازی می روند که نمی

پيش کش  ان ِ جهانزورمند ايران را به کهبرآنند  ،لولند می ها-ستان -اَنگلدادههای سپ دردوره گردهايی، که  اين
  ، آماده سازند.اسالمبرای گسترش  م را،مرد ذهن ،آنهاکنند، تا 

با بينشی،  با خرد و ،ندنتوا می آنهاد. نکرمهای پليد اسالمی نيازی نداری -فلسفهبه اسالم و  ،به راستی، ايران مردم
     سامان دهند. ،اسالم ويروسبدون  ،را ايرانکشور  باشد، خودشانی آزاد -که از انديشه

  

، چه اسالمزدگان و چه  موذی های-اَنگلاين  زمانی که تا اين واقعيت ِ تلخ اشاره کنم:بايد بی پرده به  با اين وجود
مردم از ُگسستن  زنند، به زنجير شريعت گره میمردمان را  و دارند انسان را از انديشه باز می خرد اسالمفروشان،
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  . کنند پرهيز می بردگی ِ ِزنجير

 مسلمانانکورانديش است،  عباد هللا .اند-کردهی خود را فراموش -يستی، در بردگی، در شريعت اسالم، کايران مردم
  د.بندن میچشم خود را از ديدن واقعيت ، آنها ی خود زيبايی و زشتی را شناسايی کنند-انديشهتوانند با  نمی

  بنگرند.  ای-توانند به ژرفای پديده شود، آنها نمی می ديدهها -ی پديده-تنها رويه پيروان نگرش ِ زيرا در

 ،تصرف رایب ،با عقد اسالمی زنی را مسلماناناست:   جهان ِی مسلمانان-اين پندار، کوتاه بينی در ی روشن-نمونه
   .کنند نکوهش می درنده خويی را در سنگسارولی بيشتر آنها  .سپارند میمردی  به

، آگاهی ندارند اند-شدهبه مردی واگذار  ،برای تصرف ،زنانی که، در شريعت اسالم، با مبلغی معلوم  و مدتی معلوم
با اين عقد خود را برای همخوابی با آن مرد . آنها اند-پذيرفتهی آن مرد را بر خود - که آنها در اين عقد، سروری

ی خود وارد - به کشتزار خريداری شده تواند می، که بخواهد، از هر راهی و هر زمان در ،آنها شوهر .اند-فروخته
  .شود

  سزاوار سنگسار است. ناساز با اين عقد،  ِآميزش که اند-اسالمی پذيرفته عقد به همراهاين ننگ، زنان  افزون بر

های پيوسته به عقد اسالمی هستند که زنان -، تمکين، نکاح، تنبيه، نفقه و سنگسار از ننگ(ُمزد همخوابگی) َمهريه
به مردی واگذار   َمهريهتن خود را برای  شريعت اسالم، ، در، کهزنی دهند. از ناچاری يا از نادانی به آنها تن درمی

ن نابود کند، او ديگر يک تهای انسانی در خويش-ی آن شوهر است، او بايد خرد و انگيزه- او ديگر برده کند، می
  آزاد نيست که بخواهد آزادانه بينديشد. انسان

بيزاری خود را  تنها ،شريعت  ِی احکام-ون مايه، بدون برخورد به درپذيرند عقد اسالمی را می  به کردار کسانی که
را با نيش مارهای زهرآگين  انسانیپيکر  خواهند می ساده پندارانی هستند که آنها ،دهند از سنگسار نشان می

  دهند. نوازش

                           

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de      دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان: 
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