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  اسماعيل ھوشيار

 ٢٠١٢ می ٣٠

  !حکايت اين دلداده ھا 

 

 ايران جدال دين ستيزی و دين داری نيست ۀجامع" گسل"دھد که  به شما توضيح میاکبر گنجی درآخرين نظرش  

 و حتما می!!) ھمان آش کشک دموکراسی دينی يا دين دموکرات...( بلکه تقابل ديکتاتوری و دمکراسی است..... 

توای جنايت که آيت هللا ھا آزادند فرمان و ف دانيد دموکراسی دينی يا دين دموکرات يعنی چه ؟ يعنی اين

گنجی و سروش و کديوروبازرگان و اشکوری و بقيه مارمولکھای دموکرات ھم آزادند که درمقابل .....صادرکنند

دھد وھم دموکرات  دريک کالم دموکراسی دينی يعنی ھم دين دارد چون فتوای جنايت می. فتوای جنايت سکوت کنند

؛ درمقابل فتوا و جنايات مقدس يعنیان دين دموکرات کند؛ سکوت ھم معنی دارد؛ سکوت مدعي است چون سکوت می

 برای حمايت از جنايات مقدس دينی ؛ سرويس  بی بی سی ھم مثل ھميشه! کنيم از جنايات قرآن مقدس  حمايت می

  !دھد  سياسی می

چون ...ياشود يعنی که بی بی سی قورت داده  وقتی اکبرگنجی مدافع دموکراسی دينی می. اين تيتررا دست کم نگيريد 

از قديم با آخوند بی عمامه و با عمامه . بی بی سی و دولت فخيمه ساليان است که با انواع اسالم حشرونشردارند

اکبرگنجی به عنوان ته تغاری دينی ؛ حضورش قابل درک ! کردند با صلوات برمحمد ملنگ  پلوخورشت کوفت می

قورت دادن بی بی سی ھم اصطالح قديمی .  غريبراستش نه کار بی بی سی عجيب است و نه گنجی جايش. است

  !فالنی فيضيه قورت داده : گفت ...خواست شدت شياد بودن طرف رو برسونه يعنی می. است

حسابشان برای ھمه روشن .روند آيند و می گھگاھی می. از گنجی بايد تشکرکرد و از بی بی سی بيشتراز گنجی 

؟ زمانی ....کند که به راستی اين گنجی ديگرچيست  مواقع آدم شک میفقط بعضی. است و نيازی به معرفی ندارند 

شناختيم که آرزوی گاندی شدن داشت و به دست گرفتن قلم طالئی کرملين و پرچم سبزھای وال  يک گنجی می
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ن ولی تا اي. زند ھم میبه يعنی تکليفش با مردم و ھمه روشن بود که آش چه کسانی را ! استريت را؛ افتخارش بود 

  ؟ی و تفکر حاکم به طور واقعی چيستحد ابله نبود که تشخيص ندھد؛ مشکل مردم ايران و جنگ مردم با حکومت فعل

ت فعلی حاکم برمردم ايران ناشی از ذات و عملکرد دين و فاشيسم  يعنی چه ؟ دموکراسی چيست ؟ وضعيديکتاتوری

ط تقابل با ديکتاتوری بود که به نسبت ديکتاتوری اگر فق  ديکتاتوری معمولی؟ مذھبی و تفکردينی است و يا فقط

  .فاز تقابل با يک ديکتاتوری معمولی قبل ازخمينی بود و تمام شده است ! معمولی صد سال عقب گرد نبود

خامنه ای بارھا به زبان اشھدش به درستی شھادت داد که اگر بساط فعلی حکومت دينی جمع شود ازدينداری و آخوند 

   !ماند  اثری برجای نمی

گريزى و دين ستيزی بايد پس از بررسى ھمه  براى مبارزه با دين : يکی ازکارشناسان اسالمی حاکم ھم گفته است 

 امروز ما بسيار مھم است، ايجاد موجى ۀآنچه در جامع. کارھاى مناسب را برگزيد جانبه علل و عوامل آن، راه

  بار خرافات و کژانديشىو زدودن غ" زيباى دين "ۀ چھرۀ ارايگين و توفنده در برابر تھاجم فرھنگى دشمنان و سھم

   )به جان محمد خيلی زيباست...(ھاست

ی دارد ؟ ولی بی بی سی اين ئگنجد که چه قدرت باال  امثال گنجی ھم نمیۀدين ستيزی نسل جوان امروز حتی درمخيل

آقای گنجی . ر رسمی و محترم داشته باشدکند تا حداقل دين و دينداری جايگاھی غي را فھميده است وتالشش را می

مردم و جوانان .  امروز را شما خبرنداريد که با کدام تفکر و راه وروشی به فضاحت و تحجر کشيده شده استۀجامع

مشکل نسلھای امروز فقط دين . شوند  شان با ارزشھای دينی پيوند زده شده و سرکوب میۀايران؛ زندگی روزمر

از اقتصاد دينی و فرھنگ دينی و سرکوب و دانشگاه دينی و فقرو فحشاء و فساد . ندا دين متنفرستيزی نيست ؛ آنھا از

  ....!دينی 

يعنی جايگاه دين . ی خوب استئنوع فرانسوی بد است و مال امريکاسروش ھم زمانی نظرداد که رنسانس از  

گنجی که به ھمه سور زد و ....یولی حذف نشود آن ھم به شکل فرانسو...درھرحالتی حفظ شود حتی اگرمنفعل

آقای گنجی . يعنی کال حافظ دين و جايگاه دين شده است....تنفرازدين را به تقابل دموکراسی و ديکتاتوری کاھش داد 

 مشکلی  يعنی مجموعا با حکومت اسالم و قوانين قرآن اصال. نوشتی شما که درزندان اوين مانيفست و کتاب می

دينی ........ امروزی با اقتصاد دينی و فرھنگ دينی و نوع ريدن و پوشيدن و نوشيدننداشتی؛ اما اگرجای جوان

  . شد مجبوربه زندگی بودی حتما نظرت عوض می

نسلی که . کند جنس دين ستيزی نسل امروز ايران حتی با جنس دين ستيزی روشنفکرخارج از ايران فرق می

ديگر .....ن ساعت کارتوضيحی بی بی سی و گنجی و سروششود با ھزارا درپراتيک زندگی روزانه دين ستيز می

اما . عبورکند ... ايران به داليل متفاوت تاريخی نيازداشت تا از اين رنسانس فرھنگی ؛ دينیۀجامع. گردد بازنمی

آن . ستا ايران ؛ سکوالريزم سياسی دروازه ورود به سکوالريزم اجتماعی ۀدرپايان اين راه طوالنی و خونين جامع

بعد از .... مد نظرگنجی و بی بی سی ؛ مربوط به قبل از ظھورخمينی بود که دين محترم بود اما دستش کوتاه"ۀمم"

قابل  دينی را تجربه کرديم آنوقت بحث يک تۀ سال جنايت و ارتجاع ؛ وقتی زندگی روزمر٣٣ظھورخمينی و طی 

ديروز ........ ی گنجی شما درانتخابت آزادیآقا. ت ندارددب معمولی ديگرموضوعيؤسياسی ساده با يک ديکتاتورم

. مبارکت باشد ....کنيزی ايدئولوژيک آيت هللا ھای داخل ايران و امروز کنيزی سياسی آيت هللا بی بی سی و فريدمن

 ايران ، ھمان ۀفقط يادتان باشد که جامع. حکايت دلدادگی خر و کنيز نيازی به تکرار ندارد ! خواھی بفھمی  تو نمی

  .ن نيم قرن پيش نيست خاتو

   ٢٠١٢می٢٩ 


