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  برخوردی به پيام سيد عبد الکريم (سروش)
  

ای نوشته -برای خامنه ، چندهزار و چندسال  ،ماه خوش آرا ای که، از سيد عبد الکريم (سروش)، در شهريور-نامه
، ی حکومت اسالمی-جنايات آشگار شدهبه برخی از ، با اشاره در اين نامهنويسنده  .داشتن در بر ای-تازه چيز ،بود

   اسالم پرداخته است.  ها واليان-از آن هم به خونشويی از پنجه بيشتراز هللا و  فاعبه ستايش و د

سود  ه شده است، ب ريخته ی اسالم-خليفهدر اين جنبش به حکم  کهخون جوانان را،  :کوشش شده است در اين پيام
که هللا  ،های او رااز ويژگی نويسنده برای دفاع از هللا يکی. گذاردب های نشان-ولی بر شمشير خامنه بفروشد اسالم
 را، ، جنايات جنايتکارانکه هللا ناخودآگاه ،از اين ويژگی است .کند میدرخشان است،  ستارالجنايت در پيام او و ستار

  . پوشاند می ،را و رنج ستمديگان

پوشانده  ،سالمی رای حکومت ا-جنايات سی ساله همچنين ،ی اسالم را-هللا جنايات هزار و چهارسد ساله از اين روی
کردن، که جان آزاری و  با جنايتکاران مدارا کرده است. برآيند اين مدارا ،ی اين عابد-به گفته ،در جانستانی. هللا است

   است. ترساندهرا  هللاو  هدکشانبه آسمان  ،جنبش ، در اينستمديدگان را فرياد ،است انسان ستيزی

در  کند کهوانمود می ولی .داده استده و خواست هللا جای ادر ار ،اند-رداشتهمردم ب ، کههر گامی را :سيد عبد الکريم
ای را -آن که، هللا،  جنايات خامنه به جز ،ای نداشته-هللا اراده ،داده ، انجام میای-حکومت خامنه ی، کهتای جناي-همه
   اسالم زيانی وارد نشود. آبروی به آبروی خودش و تا است پوشانده می

 د.رو می به ويژه آبروی اسالم ی خودشآبروي کاران مدارا کند،تجنايبا  از اين که اگر بيشتر ،بيند ی هللا میبه هر رو
  . می کندرسوا  را ای-خامنه ی-دلسختی خواه،يکه، با ريختن خون جوانان آزاد بوداين 

ی هللا - ت اسالمی هنوز در بايگانیی حکوم-جنايات سی سال گذشته ؛هللا ستارالجنايت است ی او،-، به گفتهاز آن جا که
  پوشيده هستند.

. مهر به  در جهان پخش شده است ترنتنی اي-آزاديخواه از راه شبکه وانانجدانند که کشتار  البته روشن انديشان می
 با ،آنها .ه استبه يکديکر پيوند داد، به همکاری و همياری را آزادی و بيزاری از انسان ستيزی، آزاديخواهان جهان

  . ندا-هرسوا ساخت ای که توانايی داشته،-، تا اندازهراحکومت اسالمی  هایتجناي ،هوشياری

که،  هم امر به کشتار دگرانديشان داده است. رنج و عذابی ، به حکم قرآن،مانند ديگر پيشوايان اسالم همای -خامنه
بروی اسالم آبروی هللا و آداشته است. آنچه که  تازگی بوده ونه سنگيننه  اند، برای هللا-ديدهمردم ايران در اين جنبش 

 خشونتنه  و ای-خامنه حکومت ی اينترنت بوده است نه-ی جهانی-ی جوانان ايران و شبکه-هوشياری ؛هرا سياه کرد
  . مسلمان جهادگران

ی اسالم در -اله، اين جنايات هم مانند جنايات هزار سگرفتند را به ياری نمیهای کافرانه -رسانه آزادگان ايران اگر
    ماندند.پوشش مدارای هللا پنهان می

 نادرست به فرماندهی او، برخوردی حکومت اسالمی، به ويژه - از جنايات کنونی بخشیبه  د الکريم،بسيد ع ،برخورد
دلشان ُخنک شده  هم شايد ،کننده بوده استخشنود  ،ناگبرای برخی از دلسوخت در اجرای اين جنايات، ،ای-خامنه

برخورد  او به سخنان واژگون پندار اشاره کرده و نامه از اين هايیبخشی ، از ديدگاه بينش خود، بههم کسانی .دباش
  اند.-کرده

.  گمان می برم که يافتن آن، برای درج شده استشهريور، در شماری از تارنماهای برون مرزی،  18در  او ( پيام
  خوانندگان اين جستار، دشوار نباشد.)

 به روشنی ترس او ،. ولیباشد می  ی او همرنگ و همسو-هميشگی گفتارهایبا  پيام "سيد  عبد  الکريم" تی،درس به
 ماسکهنگامی که،  در. شود ديده می در پی آيند اوامر هللا، ،تااز رسوا شدن اسالم و آشگارشدن جناي ،در اين نامه

کااليی به که  اسالمفروشان،؛ گردد آشگار می کسانیر خشمناک هللا ب ی- چهره ،شود دروغ از سيمای اسالم کنار زده
و به  زنند میشعبده بازی  به دست ی خود،-و ورشکستگی اسالم در دکان خود ندارند، از ترس شکستاسالم جز 

  .پردازند ، میی خودها-بافته پنهان ساختن سيمای اسالم، در تاريک

باز هم دست به  ،بينند هنگامی که هللا را در پرتگاه مرگ می ،ددانن خود را ناچيز و دورغ می، که اين مردمفريبان
ی مسلمانان خود را -اين کسان هم مانند همهنابودی نجات بدهند. او را از  خواهند میکه  می شوند هیدامان همان ال

   پندارند. و در برابر هللا خود را بی آبرو می هکاراگن
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تا هللا، به آبروی  کنند اند، قربانی نذر می-له، که خودشان آنها را خلق کردهبرای مردگان هزارسا مسماناناين است که  
   .بازسازی کند را اسالم ی-شکسته پيکر ،ی آنها-به خاک شدههای بت

 آنها .ترسند می از هللا بيشتر از رسوايی اسالم و هم دلسوزتر هستند ، برای اسالم،هم اسالم، از خود هللا های-نجیمُ 
زيرا آنها در  هللا بگيرند و به مردگان بت شده بسپارند. از قدرت را خواهان هستند که حتا دن سيمای اسالم،پوشان برای

   را. فروشند نه هللامی را دکه خود اسالم

که جنايات اسالم، در کردار حکومت اسالمی، بر مردمان بينای جهان آشگار شده است، سيد عبد الکريم، مانند  اکنون
زاهدها راستين دست  او هم مانند شده است. شتاب زدهديگر، برای پوشاندن انسان ستيز بودن اسالم، اسالمفروشان 

 ای و-به ريش خامنه شوند، ، که بيش از هزارسال بر مردم ايران وارد میجنايات آشگار شده راتا  است به کار
  پاک کند.و از چنگال واليان اسالم  شمشير هللاخون جوانان ايرانی را از  ،مانند هميشه، هميارانش ببندد تا

از بی  خواهی، يا برای دادکندرا نکوهش  ديگری ستمکارانکردار و  ردای را برشمديگر هر کس که، جنايات کسان
خواهان  يا او ستمکاری بيزار است،از ی جنايت و -نيست که او از پديده آن نشان او رفتار فرياد برآورد، ای-خانهداد

  و ستمکاری و بی دادگری آمادگی ندارد. کردن خودش برای جنايت او ی است،  يادادگری و مهرپرور

احکامی را  سخنانگويد و به همراه اين  ای با بيزاری سخن می-ی خامنه-"سيد  عبد  الکريم" از جنايات رسوا شده
يا کردار و رفتاری که رسول اند. آ-بنيان گرفته انانسان ستيز مردمان و کردار تنها بر کشتار آنها کند که ستايش می

   ؟اند-های زشت و ننگين بود-کمتر از کردار و رفتار خامنه ه است،داشت انهللا، در زمان خودش، با دگرانديش

  به دست از جناياتی است که کمتر ند،ا-هکردبر مردمان وارد  ،در غزوات محمد ،که جهادگران اسالم ستمی مگر
  ؟دنشو وارد می بر مردمانمت اسالمی و گماشتگان حکو پاسداران و بسيجيان

که کافران و کسانی  هللا ، سخن از اين نيست کهکند مگر در سرتاسر قرآن کريم، که عبد الکريم از آن به نيکی ياد می
که از تصور انسان بيرون  د کردگرفتار خواه بالهايی به و ها-عذاببه  ها، -سر پيچی کنند به شکنجه اواز احکام 

  ؟هستند

هزار و چها سد سال است که به امر هللا بر مردمان يورش می برند و با خشم بسيار آنها را کشتار  هدين اسالممجا
کنند، جوانان را به بردگی گرفتار دهند، به زنان و دختران سرکوب شدگان با بی شرمی تجاوز می کنند، شکنجه میمی

های -دانش و اندوختههای -برند، شهرها و نشانه به غارت میفروشند، دارايی مردمان را  و در بازارهای اسالمی می
تحميل  سرکوب شدهزور شمشير به مردمان و احکام پسمانده اسالم را به را پايدار تا اسالم  ،کشند آنها را به آتش می

  کنند.

 سخن شور اب  ی،ا-، در پيامش به خامنه)نيستنشانی از "سروش"  ،در ديدگاه او کهبه هر روی سيد  عبد  الکريم (
. ولی "از کوزه همان برون را پنهان کند گفتارش تضادهایکه  کوشيده است ،هايی از حافظ و مولویسعدی و چاشنی

  تراود که در اوست" 

  <<بنياد مکر با فلک حقه باز کرد>>     << صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد>> 

  <<ض شعبده با اهل راز کردزيرا که عر <<>>ی چرخ بشکندش بيضه در کاله-بازی>>

  

  کند: دفاع می ،هللا ،چگونه از موکل خود، هللا"  ُمنچیببينيم" 

  <<را برافروخت. یو آتش  انتقام اله ديبه گردون رس زانيكه آخر االمر آه سحرخ شادم>> 

  

پندارد. ردم را نادان میيا اين که م ،يا خودش اين گفتار را باور دارد است، نمی دانم آيا او هللا را به مسخره گرفته
در  دانند می  مردمی که اند،-بردهواليان اسالم رنج  خشونت و ستم زير فشاردر مردمی که، هزار و چهارسد سال 

  اند. -هشدکشتار  ناجوانمردانه، دگرانديشان آنها ی حکومت الهی هزاران کس، از نوانديشان و-محکمه

 جوانان بخواند. آور، آهنگ خوابمردمان اين ی سوگواری، برای جوانان بيدار-با ناله خواهد می عبد الکريم اين باز هم
در برابر چشم  ،گماشتگان هللاند که -ديده و ندا-هها آمدبرای دادخواهی به خيابان با جوانمردی ،ای که-زنجکشيده
پناه  همان هللاباز هم به  ن،، که اين جوانا رنجد ولی وجدان عبد الکريم نمی. اند-گلوی آزادگان را بريدهجهانيان، 

  .ببرند
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مگر اين جوانان برای کينه توزی  انتقام بگيرد. و و از چه کرداری چه کسی از خواسته می  هللا گويد که نمی عابداين 
  .باشند داشته ، از ندا و از ندای آزديخواهان ايران،انتقام رفتنگ به نياز ها آمده بودند که هللابه خيابان

  

  :نويسد می ه اميرالمومنينب او باز

شما پشت   تيو نبوت پشت كنند اما به وال انتيشما نرود. مردم به د یخدا برود اما آبرو یآبرو ديشما حاضر بود >>
  <<نكنند.

  

، با اين را خواهد مردم ، او میباز برگرداند نامد،، که از شرم او را خدا میرا برآن است که آبروی هللا عابد ناي
  . فراخواندباز ها، به ديانت و نبوت فريبکاری

اسالم   به ، پيش آن کهبشودآشگار  مردم ای، بر-، مانند خمينی يا خامنهستيز انسان یمسلمان هرآنگاه که کردار زشت
که هزار سال  ،یاسالمزدگان با نيرنگ . اين است کهکنند نکوهش می را آن ستمکاراسالمفروشان کردار  ،زيانی برسد
 ،تراشند بيرون می حجراالسود از را کنند، شياد ديگری نو بزک می از ای-های تازهبا رنگ اسالم را ،اند-به کار برده

  .کنند سوار میبدبخت  مردم رب سازند و دوباره مقدس میباز کسی را 

  

  نويسد: ای می-به خامنه سيد عبد الکريم

  <<و چروك نخورد. نيشما چ استير یمچاله شوند اما ردا قتيو حق قتيو طر عتيشر>> 

  

همه را  باز کند ولی از حقيقت جدا می را طريقتو  شريعتبا زيرکی  هم : اوهستند شعبده باز همگی به راستی عبادهللا
  ، که به هيچکدام خراشی وارد نشود. کند جا سازی می ، به آن گونهتوی اسالمش

  . گرفته نشده است؟ت" از "شريعت" اسالم "مشروعي، برای حکومت اسالمی،همين کس ی-مگر با همياری

  ند؟ا-نفروختهمردم ايران  به نگماشته و هللا را به نام "حقيقت" مطلق به خدمت واليت فقيه ،مگر اين اسالمفروشان

  اند؟ -تو نکردهاُ گسار و کشتارهای گروهی سن حقيقتاز را شريعت  روکچچين و  ،تا کنون اسالمفروشان مگر

  :نويسد سيد عبد الکريم می

  <<دا نخواست.خ اام >>

  <<نگذاشتند. زانيو ستم ست دگانينخواستند. محرومان و مصلحان و ستم كش امبرانيو پ انيپاكان و پارسا >>

  

در اين سی سال  ،اين پاکان و پيامبران ؟فريبکاری هم که از اندازه گذشت رسوايی می آورد. چه چيز را هللا نخواست
 با تنها او کند، ستارالجنايت است، الهی که با جنايتکاران مدارا می اند؟-بر زبان راندهچه سخنی به راستی  ،حکومت
      از رسوا شدن اسالم پيش گيری کند.تواند  رنج ستم کشيدگان می پوشاندن

که  ن داردنشان از آتاريخ اسالم  ولی .بر گرداند باز را ی هللا- ی ريخته شدهآبرو کهبر آن است  ،منجی هللا عبد الکريم،
از آغاز اسالم، رسول هللا، اميران، خلفا يا هر حاکمی،  به کردار .بوده است برجا آبروی هللا تنها از خون و خونريزی پا

کافران، برای خود دارايی و برای هللا آبرو  يعنی دگرانديشان، نی هللا  بوده است، تنها با ريختن خو-که نماينده
  گردآوری کرده است. 

با تکه پاره  ،نگان ايرانابايد با خون فرز هللا است، هللا کنار رفتهی -خليفه کردار زشت پرده از هنگام، که در اين حتا
  .ی خالفت بنشاند-برای اجرای همين احکام، بر ُکرسی ،را یجهادگر ديگر بتواند که کردن پيکر آزادگان

ی - . چرا از نابخردانی که پرودهکرده استخرج ن مسلمان های با ايمان و شهادت طلبچرا هللا از پاسداران و بسيجی
  که آبرويش ريخته نشود. درخواست شهادت نمی کند؟ ،آرزوی بهشت و حوری دارند ، کسانی کهاسالم هستند

ها،.. نه تنها در جان همه آزاديخواهان ايران بلکه در جان -ها، سهراب و سهراب-جان ندا و نداها، ترانه و ترانه
کشتار و  از آنها از جهادگری، .ی ما هستند-افشانده شده است، اين کسان جاودان و نماد آزادیانساندوستان جهان 
نيازی  . آنهابيزار هستند خون انسان  از رنگين ساختن زمين با ها،-آتش زدن به خرمن خانواده از غارت دگرانديشان،
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  .بچسپاندای نشان "شهادت" به آنها -ندارند که اسالمزده

  ر شگفت است:عبد الکريم د

  <<از حد بگذرد رسوا كند چونكه،  لطف حق با تو مداراها كند  "دانستم كه یاز صبر خدا در شگفت بودم. م >>

  

؟  اين هللا  هزار و چهار سد سال است با جنايتکاران کند را بازگو میدروغ به اين بزرگی  بينديشد، دانسته ، کهآيا کسی
ی ندا ها، -بايد با شکافتن سينه ،ستم از اندازه بيرون شده است که ،اکنون هم  کند. همکاری يا به دروغ مدارا می

  ؟کند رسوا ی او بودند،- ، که يک عمر بندهخودش را نمايندگان، ترانه ها، سهراب ها، سياوش ها

  ؟ ه استجنايات حکومت اسالمی را رسوا کرد کی و کجا، که با جنايتکاران در مدارا است، ، هللاز اين گذشته

  کند << (فريدون مشيری) ُخلق و خوی گرگ پيدا می <<  >>کند >> آن که با گرگش مدارا می

در  را های گره گشا-شبکههای اينترنت وجود نداشتند، اگر کافران -همراه نبودند، اگر رسانه ها روی تلفناگر دوربين
ن بيشتر زور داشتند و نااگر مسلما مسلمان بودند؛ به مردم نمی بخشيدند، اگر اين کافران هم مانند عبد الکريم اينترنت
   ؟شدبرداشته می اسالمکی و چگونه پرده از خشم واليان  گردن زده بودند؛ را کافران

ی يک -اگر خودش به اندازه ؟دناسالم راستين بساز عبادهللا برای او که داشتپس چه نيازی  ،بود ای-اگر اين هللا کاره
 هللا، که. تحريف و تفسير کنند برای فريب مردم، ها اوامر او را با دروغ،-نيازی داشت که طلبهبچه آخوند توانا بود چه 

يش ها-ی برنامه-همه سحرخيزان گونه با آهپس چ است، برنامه ريزی کرده ی خودش-به اراده همه گذشته و آينده را
  ؟ سازدرا دگرگون می

پذيرد  کسانی را می "آه"يا هللا تنها  کشند؟ می آه"  هللا " سویبه  ،يک خواسته برای  ،آيا اين سحرخيزان همه و همه
  ؟فوت کنندران ککه توی جاه جم

باد آتش را به  او اين "عابد" از او در خواست کمک دارد که اند،-درست کردههللا  برای که درماندگی،با اين همه 
 هللا يا از با آه ناله، خواهند می ،بيگانه هستند ای هم برساند. اسالمزدگان با خرد انسان و توان مردمان-خرمن خامنه

 و مردم آزاری حتا کينه توزیخواهند  آنها می  کار بکشند. به آسانی و خيلی ارزان ،ی او-دستياران در گور خفته از
  برای آنها انجام بدهد.  ، هللا،را

   گويد: می نامهی - نويسنده

  <<جدا یخود را ز غم كرد بنده<< >> خدا  یها بر تو بادا ا نيآفر>> 

  <<آتش را به كشت او بران باد<< << گرانيزد او به كشت د یآتش>> 

  

به آزاديخواهان،  کشتار و تجاوز که ،کند وانمود می در اين جا پندارد، ی هللا می-، که جنبش مردم را به ارادهاين عابد
جنايت از  ، کهاکنون .ته استخپردا آن جنايات می بيشتر  به پوشاندنو هللا  ای بوده-خامنه خود به توان و خواست

هم  ای-خامنهبه خرمن  باد آتش را بايد ، برای آه عبد الکريم،اندازه گذشته و هللا ديگر توان پوشاندن آنها نداشته است
  برساند. 

  بار گفتی و نيامدت جوابی ) سعدی می گويد: ( برو ای گدای مسکين و دری دگر طلب ُکن<  > که هزار

از راه دعا و نذر و ، به ارزانترين قيمت ،رزويی راآمی کوشد هر  او ،پندارد می انسان را پوچ توان ،اسالمزدهيک 
 تاکنون اين است که .تصور می کند و سرقبيله را هم مانند هللا سرقبيلههللا را مانند يک  او. جاپلوسی برآورده سازد

  اند، که بتوانند بر خود حکومت کنند. -شتهکشورهای جهان، آن شايستگی را ندا مسلمانان

همياری و همکاری داشته  با اين حکومت ،برای گمراه ساختن مردم ،می خواهد ساليانی کههم "سيد  عبد  الکريم" 
  .ببرداست با دعا از ياد مردمان 

برائت  نينظام استبداد آئ نيا داديداده ام. از ب نيداشته ام و درس د نيدرد د یتو گواه باش، من كه عمر ايبارخدا>> 
  <<طلبم.  یبه ظالمان كرده ام از تو پوزش و آمرزش م یبه سهو و خطا اعانت یو اگر روز ميجو یم

  

پوزش  کسانیاز  ،بردارد رفتار و کردار اين گونه دست از بايستی، مان شده بوديفريبکاری پش کردار اگر اين عابد از
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    .اند-که از کردار او زيان ديده بخواهد

چگونه بايد از کسی که، پس  ،اند-در دست گرفته جنايتکاران را ی زورش-همه که ،است درمانده اگرهللا اين انداز 
  درخواست؟ چيزی را  يارانش ُمردگان و آدمکشان خشمآور هستند،

، است تالجنايستار ی اين عابد-به گفته ،يش از هزار سال با ستمکاران همکاری و همياری داشته استبکه  ،هللا
  چرا بايد کارهای انسان را به چنين کسی واگذار کرد؟  ؛ه استپوشاندجنايات جنايتکاران  پيوسته

کسی که  پيوسته جنايتکاران و انسان ستيزان را ياری کرده ، داند ترين میزبردست خود را کسی که در شکنجه دادن
  نامد. خود را غاضب، جبار، مکار و مالک جهنم می ، کسی کهاست

ويژگی های او را هم نمی شناسد  حتا ، که لهیپندارد و از ا چگونه مردم را ناتوان میببينيم که اين عابد الکريم 
  کند. می فضيلتدرخواست 

ما را هم با  یپارسا دعا رانيپ دهيو به آب د <<<مردان راستگو >>>نهي! به صدق سلتيخرد و فض یخدا یا >> 
و  انيبر یها نهيعابدان و صالحان همراه كن  و شكوه دردمندانه ما را بشنو و بر س و روزه داران و زانيسحرخ یدعا

و خروشان مپسند. دوستان خود را به دست  شانيرا پر یخلق نياز ا شيرحمت آور و ب دگانيستمد  انيگر یچشم ها
  .<<نامردمان به در آر نيرا از اسارت  ا لتيدشمنان مسپار و خرد و فض

  

  ی:اندکی خدا شناس

بر همه چيز حاکم است، هر چيزی به حکم او همان  او کند، يعنی به اراده خلق می چيزی راهللا هر از ديدگاه اسالمی: 
 فرستد تا که توفان می ، اوستدهد پيوسته امر به کشتار کافران می که او کسی است شود که هللا اراده کند. هللا  می

  ، نابود سازد اش شده بودند، -که برده ، به جز شماریجانداران زمين را ی-همه

  دست از کشتار دگرانديشان برنمی دارد. ،ی پيران پارسا و دعای چاپلوسان-به آب ديده چنين کسی

   هللا "مردان راستگو" را از کجا پيدا کند؟ مسلمانان بايد به دروغ شهادت بدهند: که" نيست الهی به جز هللا"، پس

زيبايی و زشتی را  تاسنجد  انديشد و می می دهای هستی دار-انشی که از شناخت پديدهانسان به نيروی خرد خود و د
او عالم بر همه  انديشه نياز دارد، نه به ، نه به خرد وکندو نه انديشه مینه خرد دارد  که است یشناسايی کند. هللا خالق

   .و به اراده بر همه چيز حاکم است چيز است

    رامزدا است نه هللا."خداوند جان و خرد" اهو

 ها-هزارهی -زمون ها و انديشهآ، دانش و دانايی انسان از او بستگی داردانسانی به خرد  ی- توانايی و درستکاری
و  گرفته شودپس  اواز  ،به درخواست عابدی ،ی هللا به کسی داده نشده است که-به ارادهش دان خرد و .جوشيده است

  .بخشيده شود کس ديگریبه 

  ناهيدمردو آ
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