
  
  عبدالكريم سروش 

  
حاج فرج دباغ (= عبدالكريم سروش ) ايشان را ممكن است جوانان ايران بخوبي نشناسند ولي من كه 
اين " آقا زاده " را ميشناسم! ايشان يك آخوندزاده ئ پروده ئ دولت فخيمه و شيعه پناه و آخوند پرور  

بردند و نميدانم چگونه به عقل سنتي   انگلستان هستند. ايشان حتي از استاداني مانند كارل پوپر سود
رسيدند! انگيزه ئ دگرگوني نام وي موجب سخنان بسيار شده است. اّما در اينكه سرمايه دار بزرگ  

چهار   -"جورج سوروش" ايشان را پشتيباني معنوي و مادي كرده است، ترديد نيست! بيست و سه 
نقالب فرهنگي در تراز دانشگاهي بودند و سال پيش ايشان دست در دست آزادي ستيزان، از رهبران ا

بي محابا استادان برجسته و ميهندوست را تنها به سبب دگر انديشي و يا اينكه بيشتر عمرشان را بهر  
روي در زمان شاه استاد دانشگاه بوده اند و حتي بسبب بستن كراوات! از كار بيكار كرده و بيسوادان 

  اسالمي را بجاي آنها مينشاند.
  

ايه ئ تالش هاي ايشان، يك دانشجوي مثالً مكانيك هوا و فضا، بايستي چند واحد معارف اسالمي در س
و زبان عربي و نميدانم دعاي كميل! را ميگذراند. ايشان يكبار هم در پيشگاه ملت ايران، از كارهاي  

فت كه خود  آتش انقالب "! انداخت. ايشان نگ تبهكارانه ئ خود پوزش نخواست و گناه را بر گردن "
در رديف هيزم كشان اين آتش بوده اند. ايشان ديرتر از همه، زماني تنها خواجه حافظ شيرازي  

نميدانست كه " سيد خندان " و اصالحاتش در نظام واليي راه بجايي نميبرند، جرئت و جسارت خود  
پس از اينكه خود  را از گوشه كنار گرد آورده و يك نامه ئ سرگشاده ئ انتقادي نوشت! آنهم شش سال 

در شمار تئوري سازان اصلي اصالح طلبي و دوم خرداد بود! ايشان زمان خوبي را براي پروفيل (  
برجسته ) كردن خود برگزيد. كفگير اسالم ناب محمدي دارد به ته ديگ ميخورد و البته " دوستان ما 

ران " پُست واليي" نگهداري  در وراي مانش " ميدانند كه بايد اسالم عزيز و "بركات" آنرا براي دو
  كرد. 

  
دينياران داخلي هم كه اسالم سنتي را از دست رفته ميبينند، دست بدامان پروتستانيسم اسالمي شده و يا  
الشه ئ شريعتي را از گور بيرون كشيده و از بازگشت به سرچشمه! ( گند آلود ) اسالم سخن در ميان 

مانند مورد مسيحيت، متن و نص صريح قران، نه تنها    است. ( گو اينكه اصالً سرچشمه خراب است و
منجر به بهبود نميشود، بلكه سر از طالبان ناب در مياورد! ) در اين ميانه، حاج فرج دباغ كه به  

انگليس گرديده است، " با   ١بركت آموزش موثر انگليسي، ايدئولوگ اسالمي شده و "سروش" وحي 
ايي هستند كه گويا قرار است اگر كشتي اسالم " سنتي" بيش از سوات ترين"! اينهاست. ايشان آن ناخد

اين گرفتار گرداب ها شود، و كشتيبان! را سياستي ديگر بايد، سكان اين كشتي حامل انگل هاي  
و الخ ، باز هم زين (خوشدوخت تري) بر پشت   BBCاسالمي را بدست گرفته و به ياري دست غيب 

ان مسلمان پس از سال ها محو آثار ملي و خرابي پرسپوليس و ...  اين ملت بهند. جالب است كه برادر
ستيز با مليت و مفهوم و نماد هاي آن، بتازگي ملت و مليت را باز "كشف" كرده و گاهي نيز سرود "  

بگوش ميرسد و به بهانه ئ مال صدرا سريال شاه عباسي و كريم   IRIBاي ايران " از شبكه هاي 
  نيز پاورچين پاورچين در جام غم ايران! راه پيدا ميكند.  خاني ساخته ميشود و طنز 

  
دينياران از هيچ فريب و ترفندي براي خر كردن مردم چشم نميپوشند و در تراز هاي گوناگون برنامه  

فريب را پياده ميكنند. براي كاهش تنش با زنان، بزگوارانه از چند تار موي بيرون آمده از زير 
ي ميكنند. براي خر كردن عوام از آخوند هاي معمولي دوزاري، براي  روسري هاي نازك، چشم پوش



خر كردن دانش آموز و دبيرستاني از نميدانم عّالمه جعفري، براي خر كردن نيرو هاي اكادميك  
  مذهبي از امثال حاج فرج دباغ و آغاجري ! و ... سود ميبرند.

  
م " ( پس از دادن سهم شير، از جمله "شير  هدف اّما يكي است:  نگه داشتن " بركات ( سياه ! ) اسال

پير" ! ). امثال سروش پس انداز ها و سوپاپ هاي اهل دين براي هرگونه شرايط سخت احتمالي و  
ممكن هستند كه دستكم " بيضه " ئ اسالم از دست نرود! اينها در پي نجات اسالم ( براي جيب خود)،  

فاميل نوكيسه اسالمي  ٥٠٠٠ر پي آنند كه چگونه اين به بهاي فروختن ملت و حقيقت هستند. اين ها د
بتوانند پول و بخشي از قدرت سياسي خود را به ساحل نجات نظام " پس از واليت " برسانند و مانند  
پينوشه و دوستان شاه، دچار خشم ملت و دادگاه هاي مردمي و بازخواست نشوند. در اينراه عمله ئ  

كدام در ترازي و جايي ، سازگار با " استعداد هاي خود " در حال   اسالم عزيز راه افتاده اند و هر
تبليغ در همه ئ گونه هاي رسانه هاي همگاني هستند. آنها ميگويند براي مصلحت ايران هم شده!  

براي حفظ وحدت ملي ! بياييد و به پيقنبر و امامان، به معصوميت آنها ، با قرائتي ديگر! و اينبار با  
  وي بياوريم. از ترس اژدها به مار غاشيه راضي شويد! عقل سنتي (!) ر

  
آقا جان ، ما از همه ئ اين قرائت ها خسته شده ايم. بيخ ريش خودتان! من تنها يك هشدار به دوستان 

جوان ميدهم : هر كه از اسالم ( ناب و الخ) سخن گفت، در پي فريب و كنترل رواني شماست! تنها به  
تكي باشيد و " مريد" هيچكس نشويد. به آنان كه دست در دست آخوند ها  خرد خود و به دانش نوين م 

داده اند و يا داده بودند و اكنون خود را منزه از انان ميدانند ولي باز در پي آوردن اسالم نميدانم  
حقيقي، سكوالر!، پروتستان، مردمساالر، " كم آخوند"، بي طبقه ئ توحيدي ، قسط علي، ناب راست  

غيره هستند، باور نشايد. هر جا كه بوي گند اسالم را شنيديد، آنجا پنهانگاه و النه ئ انگل وحسيني! و 
  هاي اجتماعي و مارهاي فريبا و سرچشمه ئ ضديت با انسانيت است. 
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