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  .که انسان مقدستر است از ھر چيز
ی در ئھار نظر ھااظ! که انتقامجوئی جمھوری اسالمی در زندانھا بود يب و اعدام ديگر انسانھا،ببعد از اعدام ح

يا ناخواسته در دفاع از جمھوری اسالمی بر صفحات فيس بوک و با  صورت نفرت انگيز خواستهه فضای مجازی ب

نقش بست و آنقدر غم انگيزه و فاجعه بار بود که مرا به تحريک واداشت تا با نگاھی به  عکس حبيب گلپری پور

 خون جاريست و لمپننيزم اسالمی ھنوز بر اين دريایدر ايران » ھنوز«ال؟ که چرا ؤگذشته و با مطرح کردن اين س

 .نبرد فراخوانم بپردازم و اين مسخ شدگان ايرانی را به ، ھفتاد ميليونی حاکم استۀجامع

  !لمانااز   ١٩٩٠در سال  ابتدا با ذکر يک خاطره 

 به آرامی حرف می زد و گاھی فروشند. ھمراه يکی از رفقايم با عالقه تازه وارد يک سوپر مارکت ايرانی شديم

 گرمی داشت و مارا ۀ می شد برای جلب مشتری چونتگاھی آب دھنش ھمچون آبشار کوھستان به سوی ما پر

. »می گم ، ترياکيه بابا«يعنی چی؟ » شانه ای به من زد و گفت يارو خودشه«تشويق به خريد می کرد که رفيقم 

اما فروشند بدون توجه به عکس العملھای ما خيلی صميمی با اسم مرا » ای بابا محض اطالع گفتم «. خوب که باشه 

در جواب رفيقم . » ايران عزيزه« مارک است خاک ١٥ا شمی ما خاک ايران آوريم کيلوئی غ آ«صدا کرد و گفت 

 مشتری از ته مغازه يک» می فروشيد  ت، خاک  بساطء شما چه ايرانی خوبی ھستی برای احيا«با زبان طنز گفت

اج محمود که اين کار را می کنه ايران را که از ما گرفتند حره ،چرا که نه؟ دورد به آ«م ھم گفت ر جواب رفيقد

من ساکت بودم و يکی ديگر از مشتريھا که لحن صميتی داشت خطاب » الاقل بگذر خاکش را در خانه داشته باشيم

، ما سفره حضرت عباس انداختيم و در کنارش شب جعمه جای شما خالی  حاج محمود  ره، آ«گفت  به حاج محمود 

خاک ايران و عکس کورش بزرک و کتاب فردوسی ھم گذاشتم چکارکنيم وقتی ايران را از ما گرفتند اينھا تنھا 

که  در حالی/ که خريد کنيم با رفيقم از مغازه زدم بيرون  و ما بدون اين» چيزھای است که بايد به آن دل خودش کنيم

اضر جوابی؟ وقتش بود که ح تو که ھميشه «رفيقم با لحنی حق به جانب گفت/ از اين مضحکه سخت آزرد بودم

گفتم چی بايد می گفتم وقتی که اينھا  چرا؟ در جواب، ولی سکوت کردی »  توی اعصاب اين سلطنت طلب ھایبرو

   .نگ می اندازندچمسخ شدن و در اوج حقارت برای ارضا شدن به ھر چيزی 

راضی  و انتقام جوئی جمھوری اسالمی از بلوچھا  در بعضی از صفحات سلطنت طلبھا از اعدام حبيب گلپری پور

گان و نفرين شدگان تاريخ ی اسالمی ايستادند اينھا مسخ شدخصوص تا آنجا پيش رفتند که در کنار جمھوره بودند ب
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 ء خود را ارضاه سال پيش دفن شدھزارانی که ئرده ھاھستند قومی که آينده ندارند و فقط با سرمايه گذاری روی م

از يک سو / ند و به زرتشت افتخار می کنندامسلمان . ند اشان ھم در تناقضات غرقی در زندگی خصوص. می کنند

اما در حقيقت اينھا ھيچ .  حضرت عباس می اندازند هسفر بر اين باور اند که عرب آدم نيست از يک سوی ديگه 

  .يوس کننده و بی شرمند اين گروه از انسانھا أند، چه م اگان حقيریند فقط گم شد نداری مقدس

يه طلبی چه قاچاقی و چه قتل نمی تواند حکم اعدام را توجيه کند چرا که حکم اعدام يعنی سلب حيات و اين زچه تج

  .ضاوت ندارندو حق ق . ند اسران جمھوری اسالمی قاتل و جانی.  بشريستۀبزرگترين جنايت در حق جامع

 بايد خط قرمزھا را در ھم ءرسی پيدا کنيم ابتداانسانی دستۀ اگر می خواھيد به يک جامع. زيادی سرزنشم نکنيد

دين و سنتھايش مانع پيش رفت عقل و منطق . … و نژاد خاک ت دفن کنيم يبشکنيم و مقدسات را در زبانه دان جاھل

قبل ھر چيز ما .  به نقد بکشيم،ستاکه در تناقض با ارزشھای انسانی  راما بايد انسانی فکر کنيم و ھر چيزی . است

  .انسانيم

  از ديار دور

  از ميان جنگھای تن به تن آمدم

   باگذر کوچه ھای فقر                         

  يمئاز دشتھای خونين تا بگو                                   

  . که انسان مقدستر است از ھر چيز                                                       
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