من دشمن اسلم هستم

تیتر این نوشتار من در نگاه نخست شاید بر دل آنان که دوست دارند ادای عیسی مسیح و
ی'ا م'ادر ت'رزا را در آورن'د ننش'یند ،ش'اید آنه'ا بیش'تر دوس'ت دارن'د ک'ه عاش'ق نم'ای خ'ود در آین'ه
باش'ند ،ت'ا ای'ن ک'ه خ'ود را ب'ا حق'ایق ای'ن دنی'ای هس'تی روب'رو کنن'د ،ش'اید ب'رای آن'ان آس'ان ت'ر
است که در این دروغ زیبا زندگی کنند تا این که خود را در برابر واقعیت جهانی قرار دهند که
س'الها و قرنه'ا اس'ت ک'ه توس'ط اندیش'ههای ض'د انس'انی ب'ه تب'اهی کش'یده ش'ده اس'ت.
م'ن ب'رای خ'ود تص'میم گ'رفتهام ب'ه راه ای'ن خ'ود فریب'ان ب'ه اص'طلح عاش'ق انس'انیت ک'ه
متاسفانه نا آگاهانه اسباب بازی فاشیستهای اسلمی شدهاند گام ننهم ،بگذارم آنها خود
شیفته و چشم بسته در قصر بلورین رویایی خود اسباب بازی شیخها و ملها بمانند.
در زم'ان جن'گ ،در زم'انی ک'ه دش'من میس'وزاند ،میکش'د و قبرس'تانها ب'ه پ'ا میکن'د ،ب'ه ج'ا
نیست سخنها به بازی باشد و کردار بی اندیشه باشد .اکنون زمان عشق بازی و لس زدن
ب'ا عاش'قان مس'ت در ب'اده فراموش'ی نیس'ت .اگ'ر ه'م عاش'ق هس'تیم ،عاش'ق جن'گ ب'ا
دش'من هس'تیم .اگ'ر عاش'ق هس'تیم عاش'ق آن م'ام میه'ن در بن'د هس'تیم .عاش'ق فری'اد
باب'ک و مازی'ار هس'تیم .عاش'ق ش'رافت پهلوانه'ایی مانن'د تیمس'ار رحیمیه'ا و فرخزاده'ا
هستیم .چرا باید اجازه دهیم گروهی خود باخته و خود خواه شب تاریک ایران اسلم زده را
ب'ا ن'از و عش'و Lه فریبن'ده چ'ون ش'رابی زه'ر ال'ود ب'ه ن'ام خورش'ید ب'ه م'ا بخورانن'د؟ آی'ا هن'وز
نفهمی'دیم ک'ه ای'ن ش'راب ب'ه ظ'اهر گ'وارا از خ'ون ن'داها و س'هراب ه'ا ،از خ'ون فرخزاده'ا و
رحیمیه'ا رن'گ س'رخ خ'ود را گرفت'ه؟ نوش'یدن ای'ن م'ی در ظ'اهر ن'اب همان'ا م'رگ اس'ت و ن'ه
فقط مرگ وجدان ما بلکه مرگ جوانان ایران را به دنبال دارد؟
آری میگویم که از اسلم نفرت دارم ،میگویم که اسلم را من دشمن هستم ،چون عاشق
ایران هستم ،چون قادسیه را هرگز نپذیرفتم ،سر را به رکوع و سجده خم نکردم ،سلم به
اهریم'ن نگفت'م و خ'ود را ب'ا زه'ر ری'ا و تقی'ه آل'وده و مس'موم نک'ردم .زی'را هن'وز آری'ایی هس'تم،
کی''انی هس''تم ،ساس''انی هس''تم ،زی''را هن''وز اه''ورایی هس''تم .ن''ه س''ید هس''تم ،ن''ه
حاجی .زیارتگاه من آرامگاه کورش است نه آن سنگ سیاه آلوده با پلیدیهای قوم تازی که
هر ذره آن بوی تباهی و مرگ را میدهد.
آری فری'اد میزن'م ک'ه اس'لم ای'ن فرق'ه اهریمن'ی ،ای'ن آیی'ن دروغ و ری'ا را ک'ه خ'ود فری'بی را
خداپرستی و خود شناسی را گناه میداند ،را دشمن هستم زیرا خود را ،خدا را و انسانیت را
باور دارم.
هنجار هستی را در جهاد و ترور نمیبینم.
از اذان حالم به هم میخورد زیرا موسیقی را دوست دارم.
کودک'ان را دوس'ت دارم و ب'ه همی'ن خ'اطر از محم'د ک'ه ب'ا کودک'ان ه'م خ'وابه میش'د نف'رت
دارم.
مانند مردی که به زنان و حقوقشان احترام میگذرد زنان را دوست دارم و به همین خاطر از
چهره زش'ت خواهران زین'ب در خیابانه'ای میهن'م نفرت دارم که نشان از فحشای اسلمی و
صیغه دارند.
ادبیات پرافتخار ایران را میستایم ،به همین خاطر از تازی نامه و هر چه اسلم نامه و زیارت
نامه است نفرت دارم.

چون دموکراسی را دوست دارم پس از دموکراسی دینی !! نفرت دارم.
چ''''''ون روش''''''نگران را دوس''''''ت دارم پ''''''س از روش''''''نفکر دین''''''ی !! نف''''''رت دارم.
راستش اصل نمیدانم چه شتر گاو پلنگی است.
چ'ون ای''ران را دوس''ت دارم از اس''لم نف''رت دارم .آری چ'ون ای''ران را دوس''ت دارم از اس''لم
نف'رت دارم .امی'دوارم ش'ما از آن خ'ود فریب'ان نباش'ید ک'ه تحم'ل دروغ و پلی'دیهای اس'لم را ب'ا
هومانیسم و حقوق بشر توجیه میکنند که آن گاه از شما هم نفرت خواهم داشت.
میدانی'د چ'را؟ چ'ون ب'اور دارم آن ک'ه در براب'ر پلی'دی س'کوت کن'د ،آن ک'ه پلی'دی را ببین'د و رو
برگرداند و نخواهد فریاد بزند ،او خود هم بدون آن که بداند شمشیر ذوالفقار علی است ،به
ن''ام مه''ر و رحم''ت کش''تن آیی''ن اس''لم اس''ت ۱۴۰۰،سالس''ت ک''ه میکش''ند .از س''کوت
قبرستانی شما به ظاهر انساندوستان نفرت دارم زیرا زندگی را دوست دارم.
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