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  بُرندمی  نرا بُ  تنخويش آزمندان
  

)، پی آيند ِ شوم Sarrazin" (َسر رازين، به نام "بانک و خبرگان ِ چرخش ِ سرمايه در آلمان سرکردگان ِ يکی از
که مسلمانان وارد  ،های او، چنين برآمده است-را بررسی کرده است. از پژوهش فرمانروايان آلمانی -ساده پنداری

برای بايد که  هستند یاز مردمان تر-تر و زيانبخش-تر، بيهوده-تر، تنبل-فرومايه تر،-پسمانده، شده به کشور آلمان
  .دکربهبود آنها سرمايه گذاری 

به فرمانروايان کشور  ،ند"کَ  ش را برمیي"آلمان خو= )  Deutschland schafft sich ab(به نام ِ او در کتابش
. داردزيان بخش  بسای -بازده ،شود و آموزش ِ مسلمانان خرج میای که برای نگهداری -سرمايه: دهد هشدار می

جايگزين همياری و  ،مسلمانانی - خشونت و پسماندگی ،ای نزديک-در آينده ،چنانچه بر اين روند پيش برويم
ر پذينابهبود  خود کوتاه خرد و بُن ِاز  (ترکها و عربها) مسلماناناين  زيرا ردند.گ می سامان اين در همزيستی

  ستند.ه

تا کنون به آلمان  انی، که از چندين سال پيشگبيگان  ِزيانو  ، سوددانش، بازده کارکرد،در پيرامون " َسر رازين"
و با  خودخواه ،ريشه، از مسلماناناين که   :های او اين است-ی بررسی-شيرهوهش کرده است. ژاند، پ-وارد شده

   .ندسازندگی در ستيز

 برگشتبرای  و هوش خود را تنها برای کژروی و بهره برداری از سامان دموکراسی ها)(ترکها و عرباين مسلمانان
   برند. به سامان نامردمی به کار می

، با شتابی . زيراخواهد بودکشور  اين در دموکراسی سامان گورسپردن ِبه  ،با چنين پسماندگانی ،همزيستیپی آيند ِ
- تناين   سنگين ِبار شود. می و از کارآيی آنها کاسته ، افزودهها-کوَدن بر شمار شهروندان مسلمان، فزون،اروز

   برند. برای توليد و سازندگی رنج می که کشندب راستکارانیرا، که از دانش بی بهره و از کار بيزارند، بايد  پروران

ی آلمانی و -کيستی :ارکرداين  در برآيند و شود و زور اين مسلمانان افزوده می شماريارايی، بر  و پشتيبانیِ از 
  .خواهد شدنده برکَ  آلمان خويشتن

  

َسر "ی-انديشه همگی يک زبان  سبز و زرد، ِروشنفکران ،، چپ گرايانانسياستمدار ،ياناوفرمانر با آزمندان
  ها جدا ساختند.-ی بانک-و دستش را از چرخه نددهانش را به نکوهش دوخت ،" و کتابش را نفرين کردندرازين

های پزشکی و -سازمان های توليدی،-گزاران، سازماندانشمندان، جامعه شناسان، کار ،یروندان آلمانبيشترين شه
  های او را ستودند. -بررسی ند وخواند" آفرين نر رازيهمگی يک پارچه بر "سَ  ،کارشناسان و بانکداران دارويی،

  . گذارند گام می ،های مردم-رسو با خواستهدگ ،که چگونه برگزيدگان مردم :اند-ماندهديدبانان سياسی در شگفتی فرو 

پيوند دارند  ،با حسين اوباما و پول نفت فروشان عرب بيشتر ،که فرمانروايان اند:-چنين برداشت کرده ژرف انديشان
   .همبستگی يیاروپا با شهروندان و کمتر

  ."برند می نرا بُ  تنشيخو ،یآزمنداز  ،فرمانروايان اروپا: " که برند گمان میدورانديشان 

  

در مردمانی نابخردی را  نشان ِی کارکرد ِ مسلمانان برخورد کرده است. او -" تنها به بازدهَسر رازيندر اين کتاب"
"، از ديدگاه َسر رازينگذارده شده است. "آنها در کشور ترکيه يا در ناکجای فلسطين  بُن بررسی کرده است که

 ،کورانديشی زهر ِی کار آنها نگريسته است. او به -ی اين کسان و بازده- گیسوداگران سرمايه، به پی آيند ِ پسماند
  .نکرده استهيچ برخوردی  ،را خشکانيده است مسلمانان جهان ی-خرد همهکه 

  

  : باشدنهفته شده  های زير-در پرسش ی مسلمانان- ی کورانديشی-شايد ريشه

    ؟است برگرداندهن آنها را از ديدن راستی اای است که ديدگاه اين نابخردان را آلوده و چشم-چه پديده

  زيان رساندن به نامسلمانان پيوند دارد؟ تنها در سوی، مسلماناناين  سوی از ،چرا خشونت و تبهکاری

  ؟دشو ديده می ناسازگاریزشتکاری و کمتر  اند،-هآمد ن مسلمانان يسرزمين هم از ، کهنامسلمانانی سوی چرا از
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  ؟به يکديگر پيوند داده است ،در راه انسان ستيزی و خود ستيزیتنها  ،دمان گوناگون رامراين ايست که -چه پديده

  ؟رندندا همبستگی خودشان باولی آنها  ،همبستگی دارندبا نامسلمانان  کينه توزی رایب مسلمانان تنها چرا

 اندکی،مردمان نمی توانند که اين  ،گونه تنگ و تاريک کرده است نآه ديدگاه مسلمانان را ب است، که دودیچه اين 
  ؟بنگرند ،ی خود- ی پوسيده-فراتر از عقيده

کند که   برداشت می ،بيند می ترک زاده و عرب زاده  ِمسلمانان در کردار که ،گی و بی دانشیبيهوداز " َسر رازين"
ی شهروند آينده هم در . از اين روی آنهابياميزند خود آگاهبود ِدر ی آلمانی را -کيستیتوانند  ترکها و عربها نمی

  در انديشه . زيرا آنها در هوش کم مايه وانديشه کنندکشوری، که در آن زيست دارند،  پيشرفتدر بتوانند نيستند که 
  هستند. کوتاه خرد

 اسالم ، به ويژه ترکها و عربها، اززيرا هويت مسلمانان سخن بگويد. آزادانه يا دانسته تواند نمی" َسر رازين"
، که زيربنای آن فرهمندی است، در مرداب  ايرانيان ی- . کيستینه از نگرشی که نو به نو تازه بشود ستبرآمده ا

خورد، از ايرانيان است نه از شريعت   ، که در اسالم به چشم می ی. اندک دانش و هنرشريعت اسالم آلوده شده است
   جهادگران بيابانگرد. 

به حکمرانی  ،نامسلمانان و غارت کشتار ،از راه جهادآنها  اند،-بوده چادرنشين ،پيش از اسالم ،ها-ها و عرب-ترک 
هستی و در . اند -عبد  هللا ساخته ، برای جهاد،از آن مردمان ،با زور شمشير اند،-دست يافته ی پيشرفتهبر مردمان

در گرداب  ،و احکام شريعت اسالم تکيه بر بدون ،آنها شود. يزی به جز شريعت اسالم يافت نمیچ آنها هويت
    .رفتخواهند  فرواند -خونهايی که ريخته

وجدان، خرد و  کيستی، جايگزينخشم،  نادانی و ی- زمينه بر ، با زور و گستردن ترس،هويت اسالمیبه هر روی 
  .شده استبينش مسلمانان 

 .دورندبه ن که از خرد انسا پذيرد را می یسخنان او از اين روی ،ی خود ايمان دارد-يک مسلمان به نادانی
به پست ترين  ، از اسالمزدگی اند، امروز-از پيشتازان دانش در جهان بوده روزگاری کسانی که ،روشنفکران ايران

  اند.-، يعنی واليت فقيه، تن در دادهدر جهان حکومت

،  ايران فرهنگ ، که ازکيستی اسالمزده و آگاهانه ايران ستيز هستند. آنها با ،بيشتر روشنفکران ايرانی ،افزون براين
  ايران.  انپيوندی ندارند. بيشتر آنها بردگان هللا هستند نه شهروندروييده باشد 

اند. آنها برای دشمنان خود، مردم ناکجای فلسطين، -آلوده شده خودستيزیی اسالم به زهر -مردم ايران در تاريکخانه
زار و چهارسد سال هايرانيان، پس از  جنگند. می های فرهنگ ايرانی-نشان ساختن بودناکنند و برای  جانفشانی می

 .کنند می سوگواریکشندگان نياکان خود ويرانگران ايران و برای  اند،-مردگان عرب را بر خود حاکم ساخته بردگی،
  سازند. ، آماده میاند-هيچ خلق  کرده او را از که ای-عربزاده برای ،ايران را پيشاپيش آنها

، در پيوند با زادگاه دنشو آشگار میمسلمانان  ادانی و خودستيزی را، که در کارکردن ی-اندازه" َسر رازين"
که مسلمانان تنها از آن روزنه به   ،ايمان تنگنایمسلمانان (ترکيه و ناکجای فلسطين) بررسی کرده است. او به  

  برخوردی نکرده است.  نگرند، هستی می

 آگاهی و با وجود که ،کند اند، اشاره نمی-هبه اسالم ايمان آورد ازهت که هايی،-اروپايی به پسرفت ِ "َسر رازين"
    .اند-شدهمهاجر  از مسلماناننادان تر و خودستيز تر  آنها، ی فرهنگی-زمينه داشتن ِ

يک مسلمان خود را مخلوق و اند. -های نادانی و خودستيز، از ايمان به اسالم، در يک مسلمان آميخته شده-ويژگی
او بايد به نادان بودن خود و دانا بودن خالق خود ايمان بياورد تا مسلمان باشد. مسلمانی که  پندارد.  میی هللا- بنده

   آيد. ورای اوامر هللا انديشه کند مرتد بشمار می

کشتن مرتد، دزديدن ِ دارايی مرتد، دست درازی به زن ِ  به امر رسول هللا، مرتد پيشاپيش به مرگ محکوم شده است.
  شده است.   واگذارمسلمانان  به ،دمرت

افزون  هم کند، او با ابزار شريعت ارزيابی می ،ای را-هر پديده ،او هم  که مسلمان بشود ، آمريکايی يا اروپايی يک
هر  وجدانو  خرد کند. قربانی می ، هم ميهنان و خويشاوندان خود را برای اسالم و به سود اسالمبر ميهن خود

   .گرفتار است شريعت اسالم زندان مسلمان در

  .  آزاد  ِی خرد يک انسان-در گسترهکند نه  ی ايمانش انديشه می -در تنگه مسلمان

 ،زند تا مبادا دگرانديشان را گردن می ،آگاه شدن او از ترس ِ ،کندبا آزدگان جهاد می  ،آزادگی ترس ازيک مسلمان 
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و ناگهان  ای نادانی و پسماندگی از ديدگاه او فرو بريزنده-پرده ترسد که او می. ايمان او ُسست شوند هایبند
  ی خود شرمسار گردد. -فرومايگی ناتوانی و از او و ی هستی بر او روشن بشود-گستره

آنها از خودبيگانه، خودباخته و به در پيکار هستند،  فرهنگ ايرانبيشتر روشنفکران در ايران اسالمزده و دگرسو با 
کم دانش و نابخرد، که   تواند اميد داشته باشد که مسلمانان ِ " میَسر رازيند. پس چگونه "کردار ميهن فروش هستن
آميخته   دموکراسینگ فرهاند، در جامعه و -پرورش يافته جهادگران در شريعت ، آنها کهزادگاه درستی هم ندارند

  بشوند.

به دشمن، گذشته و   زادگاه خودش کردن ، افزون بر پيش کنامی ننگين و پاداشی اندکاسالمزدگان ايرانی، برای 
  ی جهادگران بيابانگرد کمرنگ جلوه کنند. -مايگیوتا پستی و فر کنند گذشتگان ايران را به دروغ آلوده می

 های شيعيان،-حديث داستانهايی بساناست،  هآلود که به زهر اسالمی دروغين یاز مهر يا برخی نيز، از نابخردی،
   بافند. ی ايران می-دان ِ گذشتهبرای دالروان و انديشمن

جان از بينش و فرهنگ ايران  که و زرتشت بسان کوروش هستند انديشمندان فرهنگی و دالوران ايران، نامدارانی
کژپنداری و چه از ، چه از روشنفکرانی. نياز نيست که خشندرمی د شان، آنها از جهان بينی و کردار خوداند-گرفته

   . بنگارددروغ با رنگهای  را اين ستارگان المی،های اس-با شيوه نادانی،

اند. -آفريده ی نيک،ها-با ويژگی ،را فرمانروايی چنينی بينش مردمانی است که - کوروش نشان دهنده فرمان
ننگ ِ واليت  ،به نام کوروش پادشاهیبا ستايش  ، برآنند، کهاند-با گوهر اين فرهنگ بيگانه ، کهاسالمزدگان ايران

  . بپوشانندخود را  ی- ستيزیايران فقيه و 

از  هايی که نماد فرهنگ ايران هستند-يیزيبا ستودن. است آشگار  اسالمزدگان ِکردار درخويی زشتی بوی ناخوش و 
   کاهد. نمی شريعتمداران  ِی کردار-زشتی

را ی يها-يشه، اندشوندگینو فرشکرد جهان، ای از فرهنگ باشکوه ايران است، او برای-شاخه زرتشت ی-آموزه
، مزدک مانی زرتشت، ،کوروش .اند-بوده ،آن زمان ، درفراتر از نگرش مردم ،ی آنهاها-شراره بازگو کرده است، که

  اند. -ها نيز از فرهنگ ايران برآمده-و ميترايی سکاها يا

ی شناخت ها رهنمودی برا-شايد آن درخشش گوهری از بينش ايرانيان درخشان است. ،در ديدگاه هر يک از آنها
گرهگشای دشواريهای زمان ما نخواهند بود، زيرا هر کدام از آنها در  ،ولی هيچ يک .ی فرهنگ ايران باشند-زمينه
  اند.-اند و به زهر دشمنان ِ انديشه آلوده شده-اند، در خشم زورمندان جهان درهم شکسته-های خود فرو مانده-کاستی

 اينی - زشتیافزون بر  ستمکاريست. ،ه شوددادزرتشت پيوند  ی-هآموز به دروغ به که ،ای-و انديشه داستانهر 
   شود. پيوند آنها با بينش ايرانيان پاره می ونده برکَ ی زرتشت - های آموزه-ارزش ،در توفان دروغ ،پسندنا کردار ِ

ويدادهای ر که ،کسانی لیو .آزمند هستند ، آنهافروشند می  ،دشمن به سود ِ ،بيش از نياز خويشتن را کسانی که
فرومايه و  ،، ستمکار ناجوانمرد کوتاه خرد، ، آنهاکنند فرهنگ ِ ايران را به دروغ آلوده می های-گذشته و ارزش

      تبهکارند.

  

     ":َسر رازينهای گوناگون در پيرامون ِ گفتار"-برگرديم به واکنش

ی خود را در پوشش -وابستگیآز و اند که -"، کوشيدهَسر رازين، در برخورد به سخنان "ان آلمانفرمانرواي
با خوراکی، از مغز  اند،-پرورش داده آستينيی را، که خود در اژدها :بر اين هستند. آنها پنهان کنندانساندوستی 

  رام سازند.  ،اروپا جوانان

آگاهی و نشان نا اند،-ايجاد کرده ،در همزيستی با شهروندان آلمانی مسلمانان،هايی، که -دشواری :گويند می آنها
کارکردن و هنر ِ با شکيبايی و مهربانی، پيوسته، ای-در برنامه ،نانچهچ .هستند های دموکراسی-نشناختن ارزش

از  و آشنا یدر آزاد ارزش ِ راستی و خوشکامی اب آنها هم ؛به اين پسماندگان، ياد بدهند را، کاربرد ابزارهای نوين
  . شدخواهند با شهروندان ديگر بهره مند  نزيستخوش

آنها  ند،ا-هرا انجام داد، 2001،ی سپتامبر-يازده  ِکشتار ی کهجهادگران :اند- فراموش کردهيان ااين فرمانرو
های مدرن را به خوبی ابزار کاربرددانش و  جهاد، آنها ی- انگيزه برافزون  .اند-بوده های اروپا-دانشگاهدانشجويان 

هللا، به   به  رسيدن ِدر راه ، برای کشتارخود را و شناخت دانش که ،مانبا اي اند-بوده یآنها مسلمانان. اند-شناخته می
   اند. -کار برده
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را  ها انسان- ده ِپيکر با انفجار بمب، در راه اسالم، برای جهاد که، در لندن، کسانی ،اند-بردهياد  از فرمانروايانآيا 
  اند.-مسلمان بوده مسلمان زاده و از دانش آموختگان ی آنها،- همگی ند،ا-همتالشی کرد

   .استهای آنها -ی خانواده-پی آيندی اِز ناآگاهی و بی سوادیاگر ناسازگاری و خشونت جوانان مسلمان 

به انصار جهادگران  آنها ،آورند میکه به هللا و رسولش ايمان  پس از آن ،اروپايی ی- جوانان ِ نازپروردهبيشتر چرا 
  . پردازند میبه ستيز  و با همبودان ِ زادگاه خود پيوندند می

و اجتماعی  کنند پيوند خود را با نامسلمان پاره می های مسلمان شده، چه سياه و چه سفيد،-چرا تنها آمريکايی
   سازند. برای خود می يی،آمريکا شهرونداناز  ،بريده

  هستند که با همبودان زه مسلمانانتا( آمريکا، کانادا، استراليا، نيوزيلند و ..) تنها مسلمانان يا کشورهای نوپاچرا در 
  .کند بروز میآنها تنها برای سود خود و زيان نامسلمانان   ِکارکرد و ناسازگاری و شوند کشور آميخته نمی  و سامان

  

در  از اين روی برآنند که .سازند اسالم را می  هستند که : مسلمانانبرند ی گمان میاروپا از کژپندار فرمانروايان
دانش و  ،نشان بدهند تا مسلمانان مسلمانان  به ، اسالمی بدون خشونت و سازگار با دموکراسی ش و آگاهیپرتو دان

  .قرآن را برای هللا باز نويسی کنندآزادگی را به هللا و رسول هللا بياموزند و 

خرد،   است که سالما ،سازد می  ان رااسالم است که مسلمان به راستی، زيرا .چنين پنداری از نادانی است درستیبه 
  هللا است.  مسلمان عبد هللا و مطيع اوامر .يردگ را به گروگان می مسلمانانی -وجدان و انديشه

  ء،ی النساسوره

ودانه وارد جاکند و از احکام او بگذرد، او را در آتشى  یچيهللا و رسولش سرپ اوامرآن كس كه از  :  ١۴ ی-آيه
 .  اى است-كند؛ و براى او مجازات خواركنندهمى

! باشد که هللا از قدرت یستين یکن، تو پاسخگو قي تشو نيپس بکش در راه هللا ، و مومنان را بر ا:  ٨۴ ی-آيه
  .كافران جلوگيرى كند، هللا قدرتش بيشتر و مجازاتش دردناكتر است 

آنها را بگيريد و بکشيد، که  ،: با نامسلمانان دوستی نکنيد تا ايمان بياورند و اگر باز از ايمان برگشتند ٨٩ ی-آيه 
  آنها دوست و يار شما نيستند. 

پيرامون  در انديشه کردن، .باشد، کافری است انی بينش و خرد مردم-بر پايه از ديدگاه شريعت اسالم، سامانی که
  و شک کند مسلمان را به شک وادار می يدن،. انديشاست ُسستی در ايماننشان  ،يا درست بودن شريعت ،راستی

را بی چون و چرا  حکمت و حاکميت هللادر شريعت اسالم، مسلمان بايد  .داشتن سرآغاز گسستن از ايمان است
  .بپذيرد

هللا به مخلوق خود نه اجازه و نه  .نه پيشنهاد کند امر می انهللا به مسلمان .اکم است نه هميارح هللا بر مخلوق خود
  .را شناسايی کنند درستیو  راستی ،انهرخودس ،بخواهند توان آن را داده است که آنها

کند.   خشم هللا را بيشتر می ،با نامسلمان ،مسلمان بايد ايمان داشته باشد که نامسلمانان نجس (ناپاک) هستند، دوستی
  برای نمونه: 

گوسپندی  .به دست مسلمان و با نام هللا کشته شده باشند آنها بخورند که ،گوشت چارپايانی را ،توانند می مسلمانان
  را که نامسلمان کشته باشد نجس و خوردن گوشت آن حرام است.  

افزون براين که کافر ناپاک است، دارايی او هم تا زمانی، که او به دست مسلمان کشته نشود، ناپاک است. درست 
 رسد مانی می لزيرا دارايی او به مسشود.  پاک می اودارايی  ی به دست مسلمان کشته شود هنگامی که نامسلمانان
   که او را کشته است. 

  گر آب چاه نصرانی نه پاک است

  (سعدی) شويی چه باک است جهود مرده می

  .دارا بشودمسلمان  راچاه آب آن تا  ،بايد نصرانی را کشت ،برای پاک ساختن آب چنين چاهی

  ؟هم زيست و هميار بشوند آمريکا  اروپا و ِچنين مردمی با چنين فرومايگی، با نامسلمانان توانند، می پس چگونه

  دهند تا از خشنود و آرام نشان می به دروغ اندک است، آنها خود را در کشوری تا زمانی که شمار مسلمانان
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 نخواهند کرد. آنگاه که مسلمانان پُر زور شوند، هيچ درنگ زور خود بيافزايند بر و سودبر ی نامسلمانان -کژپنداری
همان گونه که هللا امر کرده  ،زمين را تا ،خواهند شوريداند، -گرفته ، نيروآنها ی و دانشتاز هس که ،و بر کسانی

  .سازندرنگين  نامسلماناناز خون  است،

برخی از ايرانيان با هزاران  بينش ايرانيان، هزار و چهار سد سال است، به زهر شريعت اسالم آلوده شده است.
بينايی  نمادکه آن را " شير و خورشيد " نشان با درفشی راريعت اسالم، شپس از هزار سال، در زير فشار  زيرکی،

  خود را ايرانی بنامند. تا  برافراشتند، پنداشتند و توانايی می

ا خون آزادگان او را و ب خيزند به جهاد بر می خونآشام مسلمانان به خفتگان نابخردی مانند که با فتوای آخوندی
نشان  آنها .پياده کردند ، در ايران،خالفت اسالم را از نو ، با زور چنين خفتگانی،تيزان سايران  .سازند خوشکام می

ی ايرانيان( هللا اکبر) را -و چهار سد ساله نشان سرکوب هزار نيز را و ی شريعت اسالم( ال اله اال هللا)- انسان ستيزی
  . بکشندبر دوش  ،را دشمنان خودی - یزپيرو سرکوب شدگان ايران، ند، تاايرانی نگاشت خفتگانبر روی پرچم 

  بيش از سی سال است ،دانند دستور زندگانی می ، را، يعنی نادان بودن انسان، که واليت فقيهان اسالمزدهروشنفکر
  سويی از سويی به ،فقيهيک  حکم به گوسپندوار، آنها ،افزون بر اين ننگ نشان بردگی را با خود می کشند. اين که

   .شوند رانده می

شير و  نشان "از ديدن  شود، زرده میآخورشيد  تابش که از ،ی، مانند خفاشای-دريغا، چنين خفتگان خرد سوخته
      کنند. َرم می ر روی درفش ايرانيان،ب "خورشيد

ن تداشبا  ،آنها اين همه دشوار است که  در مسلمانان آميخته شده، زهر آن ، که"اسالم"  ِشناختن ها-برای اروپايی آيا
   اند. -درمانده از شناسايی اين مرداب زهرآگين ،اين شمار فيلسوف و انديشمند

عبد هللا زاييده شده است، کسی که انديشيدن برای او کفر  او  تسليم اوامر هللا است، کسی که او کسی که :مسلمان
" و " نهی از روفعم  که " امر به است کسی کند، برای بردگی و برده ساختن جهاد می که او است  است، کسی

    .منکر" به او امر شده است

  شوند. ی خود پرورده می-خبرچينی و دشمنی با هموندان جامعه کسانی هستند که برای جاسوسی و مسلمانان

  

، خشمآوران مسلماناناز با شيرين زبانی و آموزش،  ،خواهند می ها-اروپايی که ساده انگاريست به راستی از
و  قوانين، اسالم به همراه ِ ايمان به شريعت ،بتوانند آرمان که مسلمانان با اينسازند. بان بمهرراستکار و  آدمهای
  در آن کشور زيست دارند. ، کهکشوری را گرامی بدارند  ِفرهنگ

  ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بيد بر نخوری

    ی بوريا شکر نخوری (سعدی)- با فرومايه روزگار مبر، از نی

  هيدامردو آن

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