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  ؟با اين خودباخته چه بايد کرد
 

  

 پيشينيان را يادآور می ینه تنها اندرزها و پندها ،اند-ساخته شده برای کودکان مردمان فرهنگ درکه ، یيهاداستان
های کوتاهی -مردم ايران قّصه کنند.بازگو می مردم را با سخنانی ساده هایی سدها سال آزمون-چکيده آنها شوند بلکه

 جانوران همخوانی ندارند ولی اين ی-خوی ها بااند. گرچه اين ويژگی-جانورانی سروده هاید به ويژگیبرخوررا در 
  .کند روشن می ی رامفهوم گفتار کاربرد آنها

  . شود میوارد به روستايی  و می پوشدپوست شيری بر خود  که او ها: داستان خری است-يکی از اين داستان

خروشد  میعر و  با عر ،خرسند شده بود خود از خريتکه  ،داشتند پا به فرار گذاشتند. خرمردم روستا که او را شير پن
خر را شناسايی  ند،ا-هبا چشمان خودشان چيزی را می ديد که هنوز ،ی آن زمانها-روستايی .تا مردم بيشتر بترسند

  .ندا-هگين شدی خود شرم- کرده و از ساده پنداری

با کردار  ، در اين زمان هم،زمان خودمان هم آهنگ کنيم بايد اندکی آنرا دگرگون سازيم تا اگر بخواهيم اين داستان را با
  همخوانی داشته باشد. خوش فکرانبرخی از 

 مولوینخست از  کنم. ی اين داستان آشگار می-ی روشنفکران، درد دل خود را در پيمانه-با پوزش بسيار، از همه
     ی مرا ببخشند.- ن گستاخیگيرم تا شايد روشنفکرا بلخی کمک می

  << ايست دانه مثال یو اندر یمعن << >>ايست پيمانه برادر قّصه چون یا>> 

  << نقل گشت گر را پيمانه ننگرد <<     >> عقل مرد بگيرد یمعن ی-دانه>> 

  شود: -داستان اين خر بدين گونه دنبال میاکنون 

نه تنها بر  آنها .خيلی مهارت داشتند هم در پرورش خر ،گرگ ر وکه خيلی مهربان بودند، افزون بر کفتا روستا مردم
 اين بود که در آن روستاکشيدند.  می با خود خران را هم اين بلکه بار گذاشتند بار نمی ،بودند ُگنده کلهانی، که خر

هم ش فکر خو در ميان اين همه خر، شمار خرهای ولی همشان خر بودند. ،ندخرهای بسيار گوناگونی وجود داشت
  ی خريت برای همگان بودند.-خواهان آزادی اين خوش فکرانبيشتر و  بسيار بود

و به  عرعر او را به مسخره گرفتند خرشناس یها-روستايی ؛وارد آن روستا شد ،با پوست شير ،روزی که خر
 ،يافتندآن شيرنما خاش پردر  آرزوهای خود را بازتاب که ،. در اين هنگام خرهای کتاب خواندهکارهای خود پرداختند

ايم ما" -درنده "شيرِ  آواز و ندپرداخت ی آن "شير"-همياریبا خشنودی به  ،کردند در خريت خود احساس شير بودن
   خواندند. شيرخرآن رای را ب

 او خودکار زرين به يال خودنويس وگوهر افشاندند و بسياری  شيربر اين خر ، که شير شده بودند،خرهای خوش فکر
در راه هستند  خروشان "شير"ی ما به سر نرسيده و خوش فکران به دنبال اين -زدند. هنوز که هنوز است قّصه پيوند

   .برسند ی خريت- تا به آزادی

ی خوش فکران و بی -ی نياز در همگان آميخته شود همه- خوش فکران براين گمان هستند: اگر خريت به اندازه
، از رنج در خريت هر کس زيرا .ی خريت به سعادت خواهند رسيد-ر سايهدر زيفکران  و کژفکران و تاريک فکران 

  .، در صراط مستقيم، فرمان ببرده باشداز هر خری که خواست، می تواند است آزاد انديشيدن

عقيده  های يکبند است که در ی عقل کسانی- توانايی خريت، نيست بلکه دانیبايد اشاره کنم که خريت به مفهوم نا
ی -در تاريکخانه هر کردار نادرستی را عاقل هستند و می توانند که بسيار . اين است که خوش فکراناند-گرفتار شده
  سازند.بعقلی  ايمان خود
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  های خوش فکر به پردازيم.انسان سرگذشتبه  واز داستان جانوران بگذريم 

ی اسالم خوش سيمايی -نجی" دلباختهفتگان خمينی به نام "اکبر گييکی از ش ،از دوران حکومت اسالمی ،در زمانی
 تابلوهای، که هميشه از وجود اين اسالمی از زبان اسالمفروشان راستين شنيده بود. حکومت آن را که او می شود

  . خر می کندمفت یآموزشها، او را به زندان -رسانه سرنای، همراه با ه استبردسود  گويا

 اکبر از تا اوکند باد می دميده می شود و زدگاناز سوی اسالم ،از آن پس، گمنام مانده بود آن زمان اين زندانی، که تا
   .پر و بال می گيرندهای حکومت، -پی در پی، نه تنها در برون مرز بلکه در رسانه  ی اوها-پيام شود. می هم بزرگتر

 جاربا وجود اين که د. زنپردامی به تعريف و تفسير پيامهای اين زندانی  خوش فکران فرنگ نشين با پايکوبی
 از او را، که های-ناله و گرفته ولی خوشباوران آنها را نشنيده شد ها، هم شنيده می-او، از همان پيام ی-اسالمفروشی

  ند.دمی گردان يک خوش فکر آزاد بر غرش، به بلند می شدند اوين زندان

 از زندان آزاد ورزيدهديده بودند، تندرست و  اندر زند هم به هر روی اين زندانی، که برخی او را در هنگام جان کندن
 خوب او ديگر فرود می آيد. ديار مريدانشبه  ستانفرنگکشورهای ی حکومتی و رويدادهای -با گذرنامه می شود. او

 که در ،ناچار بود او بلکه ،تفسير کنند آنها را قهرمان سازانکه رازهای سياسی را در پيام بفرستد تا  ،بودنزندانی  يک
  راند.سخن ب شاز کرامات و کشفيات خود ،شميان دلباختگان

از کااليی، که در انبانه  در اين سخنرانی . اودشومی آشگار  به روشنی او، ی-اسالمزده، درون در نخستين سخنرانی
بر  ،دی پسمانده را می شناختناين کاال که ،پرده برداری می کند. البته برخی از خوشباوران خوش فکران ، برایرددا

   کنند. او را ترک می آزرده دل پندار سست خود نفرين کرده و

  :گفتار او چنين است ی-چکيده

 "خواه-جو و عدالت-اسالم صلح" ما بايد جو.- يکی خشن و ديگری صلح :می شناسنداسالم را  دو گونه جهانمردمان 
  . بشناسانيمرا به جهانيان 

 خواه.جو و نه عدالتاسالم فروش است نه صلح با ايران ندارد بلکه او يکپيوندی  اوکه  آشگار شد رانیاز همين سخن
محمد را از  برداشت ،بتوانند که کسانی اسالم، پس از هزار و چهارسد سال بر جهانيان پوشيده نمانده است ی- پديده

 ببافند برای سدمين بار را ی"خواهجو و عدالتصلح"اسالم  با دروغ ،نبوت نديده بگيرندزمان قرآن و کردار او را در 
  . ای به مردم فرو کنند-با رنگ تازه و

 به کشتار آشگارا اند،-ی جهان پوشانده-سايه ترس را بر همه با خشم بسيار که مجاهدين اسالم یهنگام ست دردر
انيان جهبه  های ديگران)-را (آن هم از بافته جو"-"اسالم صلح اند، دوره گردی می خواهد-دست بردهدگرانديشان 
  نشان بدهد.

 به دست مسلمانان ببينند، ، در جلوی دوربين،را ها-که سر بريدن گروگان عقل اسالمی دارندمگر مردمان جهان همه 
  ؟دوره گرد بخرند یاز پيله ور ، پس هزار و چهارسد سال،را "يیجو "اسالم صلح باز هم

  ؟اند-جوييده به جز خشونتی -به گونه ،را "لحص" ،جهاد حکم مگر مجاهدين اسالم در اين هزار و چهارسد سال به

ی -ها و همه- فقيه ،ها-ها، مفتی-های ديگر، آيت هللا-اسالمزده ،اسالمفروشان کشورهای زورمند جهان، مگر
  در ذهن مردمان فرو کنند. " رااسالمی صلح جوبه دروغ " دارند که یغورزان به جز اين آرمانودر

 به گوش کشورهای ستمديده از و حتا پُر زورکشورهای  های-که از رسانه ،سخنانی بامگر الاليی "اکبر گنجی" 
   تفاوت دارد؟ ،رسندمی

يست و ر، تروکنندمی پيرویاز اوامر قرآن  ، کهدر سراسر جهان را مجاهدين اسالم ،حاکمفرمانروايان  ،مگر
  ؟های مردمی جای بدهند-در جنبشآزاديخواه  ها را به نام"اکبر گنجی" بتوانند آنها اند تا-ندهاسالميست نخوا

  که اين فروشنده نوبر آنها باشد؟ پنهان نکندمگر تا کنون اسالمفروشی وجود داشته است که خشونت اسالم را 

کسان،  اين پايدار شده است. با کنند، اسالم را بزک می سيمای خشن اسالم پيوسته به کوشش چنين اسالمزدگانی، که
  شوند. می  "سوار " های مسلمان-کله ُگندهو  " مهار " گستاخ  ِورزانشکند، که ستون تبليغات اسالم هست

 ی- پوسيده کاالیی - جارچی حق دارد که است، زندان اسالم ی-ش يافتهرپرو ، کههم رده فروش دوره گردخ خوب، اين
  ؟ديخواهی داردولی اين کاالی گنديده چه پيوندی با ايران به ويژه چه پيوندی با آزادی و آزا .ديگران باشد

به  را، با هر شگرد و فريبی، بايد اين کاال هنوز هم چرا می چشند. را اين زهر هزار و چهارسد سال است که ايرانيان
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  ؟ کنندايرانيان فرو 

بسيج شده است.  ،در سيمايی دروغين ،اسالم برای پاسداری از ، قهرش بر ايران و ايرانی مانده است ،که اين قهرمان
 ، به امر فقيه،هپسماند در همين احکام است که خواهان سداری از احکام انسان ستيز اسالم، به دروغ،او برای پا

   .می خيزد انسان ستيزی بريک مسلمان از ديدگاه  تنها ای-خواسته نينچ برابر باشد. حقوق "زن و مرد" 

 . زيرا او نمی خواهد که زن و مردمی داند هللا مخلوق پست و ذليل و او انسان را ی آرمان او پيداست که-از درون مايه
  :خواستار است او از حقوق بشر برخوردار باشند بلکه آزاد و

   .برابر بشود در شريعت اسالم  ی مرد-ديه  با  ی زن-ديه  که 

او مفهوم حقوق بشر و  سنجد.با پرداخت پول می را که او جان انسان است کسی ديدگاه ی- پستینشان از  اين گفته
برخی از  بهبود داند کهی اسالم را معيار سنجش می-او تنها احکام پسمانده شناسد.ناپذير بودن جان انسان را نمیندگز

  کند. درخواست می از آخوندها آنها را

داند بلکه  ، او نه تنها جان انسان را ارجمند نمیداردن یاين قهرمان اسالمفروش از جانستانی و آدمکشی هم بيزار
 را کشتارهای حکومت اسالمیخواهد که بر همين پايه هم از مردم می پندارد،می نابخرد مسلمان حتا مان رای مرد-همه

  ببخشند ولی فراموش نکنند. 

  است، چرا ادعای پيامبری نکنی؟  خوش فکر ای پرسيدند: تو را که اين همه مريد-از خودباخته>> 

  <<.می ستايند مريدان مرا به خدايی ؛ اکنوناست شده دير بسگفت: 

را بلند  "اسالم صلح جو"  تابلوی کهوظيفه دارد او  ،که او تنها يک اسالمفروش است کند اين خودباخته فراموش می
مردم  ی-یو دادخواه یدادستان برای نه ولی او نه از داد و نه از دادگری و نه از فرهنگ ايران آگاهی دارد و ،کند

  . گماشته شده است ايران

اسالم پنهان هراسناک گنجند، فراموش کنند تا سيمای  انسان نمی تصور ، که درشماریمردمان جنايات بی  چگونه بايد
و مردمان را  را شير ميدان او از کورانديشی خود که برخيزد تواند تنها از فکر يک خودباخته خواست میدربماند. اين 

  .استپنداشته  ندپگوس

چه بايد  "با اين رژيم :نويسدبرای مردم ايران دستور سياسی می گنجد نمی مه اين اسالمزده که اکنون در پوست خود
ميدان   بديهی است که ،خواهان بخشيدن جنايات اسالمی است ،آورداسالم صلح جو به بازار می ،کرد؟". کسی که

   ديدگاه او هم از زندان ايمانش فراتر نمی رود.

، به ه، چه آگاهانه و چه ناخودآگایاست، او با ايران و ايران علی یپا و خاکسار ی اسالم- او خودباخته و خودفروخته
ستيز است نه  نايرا ،بلند است پسمانده های پيکرش بوی اسالم-ريزهاز که  اين کس،جز دشمنی ، پيوندی ندارد. 

از  هستند ینيا خود سوداگرا اند-در نادانی فريب خوردهپويند يا ره می خودباختهايرانی. کسانی که به دنبال اين 
   اند.-که بويی از ميهن پروری نبرده خودبيگانه

اگر کسی هم پست و ميهن فروش است بهتر است که خود دانسته، اين ننگ را بر خود بپوشاند، مردم ايران را به 
  ها باشد.-نه اين که ريزه خوار دالل دالل دالل دالل دالل ،بفريبد به سود خود دروغ

 ی فرهنگ ايران و شريعت اسالم را نمی داند،-، که تفاوت درون مايهسالمفروش دوره گردايک  بايد پذيرفت: چگونه
هستند که از نابينايی شعار  کورانديش . تنها اسالمزدگانبراندسخن در پيرامون پرچم ايران با گستاخی و بی شرمی 

 هاآن شم آوران جهادگر "اکبر" است که"هللا" برای خ بينند.ی اين پرچم نمی-خشم آوران، "هللا اکبر"ها، را در کناره
  بتوانند، با اين فرياد، خشونت و ترس را بر مردمان فرود آورند.

 ،باشند، شعار خشمآوران را بر روی پرچم خود نمی پذيرندشده هرگز مردمی، هر اندازه هم که نادان و بی آبرو 
   اند. -ا را ويران کرده، با همان شعار، نياکان آنها را کشتار و سرزمين آنهی کهخشمآوران

و از هر فريادی که با جان  از اين فرياد مهر خاموش نشده است، جان بخش آتش ی آنها-در سينه که هنوز ،ايرانيان
  است که خشمی ی-نه تنها ايران ستيزی آشگار است بلکه نعره هادر اين" هللا اکبر" بيزارند. ها در ستيز باشد-انسان

کارکرد "ال اله اال   ،شده ، در ميان اين پرچم آلوده"هللا" تکارباف  .شود به کار برده می ی انسان-آزادی برای سرکوب
  . کندهللا" را نمايان می

پنج شمشير، که نماد جنايت پيشگان جهادگر است، دگرگون  هو آن را ب را هم از سيکهای هندی دزديده اين نشان (
   )،  را نشان می دهندالهیاسالم، عدل  ی- ی. همين پنج شمشير هستند که عدالت خواهاند-کرده
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محکوم به  ،که در برابر "هللا" برخيزد ،ای-هر پديده. يعنی است همين "ال اله اال هللا" آشگار از اسالم ه جويیستيز 
"اسالم   سخن ازباز هم    به جز هللا" هی" نيست اال  با شعار توانند می اسالمزده چگونه نابخرداناست.   نابودی

   .رانندبحقوق بشر  جو" و صلح

 ،کهريزکهای -خانه شکنجه همين در ،اسالمی را ی-هزارساله جناياتبرآنند تا  اين کسان که، بی شرمیبسی 
 حکومتکهريزک به  در زندان جناياتگويند:  می که  پيداست آنها سخنان ازی اسالمفروشان -بی شرمی مرزبندی کنند.

   رساند.زيان می یاسالم

خود را مالک جهنم او اند. هللا، که -از عدالت هللا هم سخنی نشنيده نمی شناسند، ، ماهيت اسالم رای شرماناين ب گويی
او در قرآن . دنگنج هيچ انسانی نمی در تصور دهد کههايی مژده می-خواند، پيوسته در قرآنش از شکنجه و عذابمی

های -و عذاب دادهو سرپيچی کنند به آزارهای جهنمی وعده بيش از چهارسد بار دگرانديشان و کسانی را که از اوامر ا
  .ناميده استعدالت  خود رابی کران 

شکايت های جهانی -"جنايت عليه بشريت" به دادگاه به نام  ، تنها از کردار حکومت اسالمی،که می خواهندکسانی 
 ماسکتا ماهيت خشن اسالم در  ،دارد ندتنها به کارکرد اين حکومت پيو اين جنايات وانمود بشود، که برآنند ،ببرند

   .بماندپنهان صلح جو"  اسالم"

گرفته است، اسالمی که شکنجه دادن و کشتار کافران را  اسالمی که از آغاز بر جهاد (کشتار و غارت دگرانديشان) پا
، کنندزی ياد میسرکوب شدگان با سرفرا تجاوز به زنان بنيان گذارانش از که ،کند، اسالمیبه مسلمانان امر می 

  کند.کردن امر می سنگسار به، چپ اندر راست دست و پای مجرم بريدن احکامش به گردن زدن، به که اسالمی

نخستين بار در  که گويا برای، وانمود می کنند پندارند؟ می مسلمان ی مردم را مانند خود-همه اناين خوش فکر آيا
   .اند-شدهشکنجه در زندان کهريزک  شريعت اسالم، جوانانی را

گوهرهايی را پنهان  ،سرکوب شدگان ،به گمان اين که حتا در زمان محمد، ،مجاهدين اسالمکه  ؟دانندآيا اين کسان نمی
   دست يابند. یبيشتر افروختند تا به غنيمتتش میآ، روی سينه آنها دارند

 ننگين هایگوش، درآوردن چشم) از روشثله کردن( بريدن دست پا، بريدن که مُ  ؟داندکنند کسی نمیآيا فکر می
   اسالمی بوده است. هایمجازات

کشتار ايرانی را، به جرم دگرانديشی،  هزاران جوان ،در سی سال حکومت اسالمی ،اند که-آيا همه فراموش کرده
  اند. -کرده

   .ارنداسداران می سپدختران جوان را پيش از کشتن برای تجاوز کردن به پ ، در اين حکومت،که دانيمآيا ما نمی

در  ،هرگز شکنجه کردن را ،باشندو کر  وری مردمان مانند خود اين اسالمفروشان ک-که همه فت،پذير توان چگونه می
  اند. - بردهنگمان  ،زندانهای حکومت

نديده يا  های دربند رااند، مگر سنگسار انسان-نديده يا نشنيده در ميدانهای شهر انسان راتازيان زدن  اين مردم مگر
سنگدالن ی مردم -اند، مگر همه-نديده يا نشنيده را آويخته به دارهای اسالمیاند، مگر دسته دسته مردم -نشنيده

   بدانند. دادن تازيانه زدن، سنگسار کردن، بدارآويختن را کرداری به جز شکنجههستند که  اسالمزده

، اند-يا جان باخته اند-آزار ديدههای حکومت -ياهچالدر س هيچ کدام از دگرانديشان، کهدر اين سی سال گذشته،  
ی احکام -آنها بر پايه ی-ولی همه .سزاوار آنها باشد بازداشت حتا اند که-گناهی نداشتهدستکم از ديدگاه حقوق بشر، 

يعنی جنايت در شريعت اسالم مشروعيت  اند.-اسالمی مجرم شناخته شده و بر اساس همان احکام هم مجازات شده
  د.دار

  

کشورهای اسالمی انجام شده است و پس از  ی-همهدر  دگرانديشان) به ( به ويژهشکنجه و تجاوز به زندانيان بی گناه
داند و سرکردگان اسالم هم در سراسر تاريخ می آنها کافران را سزاواردادن  زيرا هللا شکنجه شود.اين هم انجام می

سرداران اسالم،  حتا اند.-دانستهافتخار خود می ،می گرفتندنيمت غد به ، زنانی که در جهارا تجاوز به زنان اسالمی
 اند. -تجاوز کرده بی پرواشاهان سرکوب شده  زناندختران و به  ،ی هللا- خشنودیو  ايران برای خفت بزرگان

  

 .زندمی  سر پاسداران حکومت اسالمی از ی است که تنهااسالمی نه کردار خشونت بار ی است-اين سنت و شيوی
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