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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ فبروری ١٠

 

  ؟؟ عالمان دينۀ،در حاشي
  بخش آخر

 

 نا بايد نمودـفی آشـ صنـگنـا جــوده را بــت

 ودد نمـا بايـر فقر و غنـر سـکش را بـمـکش

 ایـا کردند جـيـران اغنـزب فقيـف حـدر ص

 ودـاين دو صف را کامال از ھم جدا بايد نم

 شته استگاين بنای کھنه و پو سيده ويران 

 ودــاز نو بنا بايد نم! وـرح نـا طـای آن بـج

ر مفھومی گ دي کنيم اسالم روی ھم می غلطد ون تنه را از آن حذفئير پاگا ، اسالم روی نجاسات بنا شدهۀتمام فلسف

 ندارد

 صادق ھدايت
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مال و عالم  ، آخوندۀ با وجدان و شريف است تا در بار،ضرورت تاريخی بر ھر فرد با ايمان ! رانمايهگمردم شريف و 

ر مبالغه نشود  ھزاران گ به صد ھا و ا،دانند بنويسند  که باز ھم  کمتر ازآن خواھد بود که بايد نوشت  دين ھر چه می

ر و غالم گحيله  ،بی وجدان ، نفھم،زندان نا بکار اين فرئیسيده و قرون وسطا از لجنزار افکار پوموضوع است که

 ۀباشد و من  غرض بيداری اذھان مسموم شد  مشام ھای پاک مردم ما میۀن شده و اذيت کنندمنش استعمار جھانی بيرو

نوشته ھای قبلی ام  ؛ ادا نمايم،و کوچک ھم باشدتوده ھای شريف و زير ستم سعی نموده و خواھم نمود تا سھم خود را ول

 واه بر اين مدعا استگھمه شاھد و 

ر شود کسی از آنھا گصر در چند قسمت اشاره داشتم تا ادر نوشته ھای اخير چند بخشی فقط با ذکر چند موضوع مخت 

که شايد توقع بجا و درست نباشد  یباوجود(اران صادق شان شرافتمندانه گدين و يا وابسته ھا و يا ھم خدمتيعنی عالمان 

سفانه تاحال نشانه ای از ميل شان  به اشتراک در ھمچو أپيش آمده وواضح و روشن با مردم صحبت دارند که مت) ؟

 . عقالنی نديدمیت ھا و ابراز دليل و يا ھم داليلصحب

خاطر اين بوده است تا توجه به ه بن چند آيت و حديث و فتوا را که در چند بخش قبلی نوشتم فقط آ!  خواننده عزيز 

ھب برای ما   مطرح ساخته اند با آنھا ھم آشنا شويم و که دين و مذ یحلھای  که ما مردم  داريم  شده و راه یمشکالت

اران و  جنايتک،يان وگزور  ،ی را که ھمين پولدار ھائ مصيبت و بال ھا، بايد غم ء ابتدا مثالً ،الزم است  کمی فکر کنيم 

 اين غم و مصيبت ھای ۀبر ما روا داشته اند  بشماريم و ببينيم که آيا ھم) رفاقت و برادری(شامان زير نام ھای خوڼ آ

که ھمين شرايط    اقتصادی پديده ھای آسمانی ھستند؟ و از طرف خدا بر ما نازل شده است و يا اين، سياسی،اجتماعی 

رسی ھر ر  بعد برگ ؟ ابه وجود آمده و خون ما را می مکندظات خاص و توسط يک تعداد خاين و بی وجدان روی ملحو

مشکل خود البته با عقل و شعور نه احساساتی به اين نتيجه رسيديم که ھمه از آسمان بر ما نازل شده است؟ و شما ھنوز 

 يم و راه حل آن قرار دارد؟ و امثالھم ؟ بايد برو-آنھم از جنس داکتر نجيب - اوگ زمين روی شاخ ۀھم معتقد ھستيد که کر

يمش به خدمت رسيده وعرض  چون توانمندی نداريم تا به آسمانھا رفته و هللا را در عرش عظ،م ئيرا ھم در آسمانھا بجو

چطور و به !! و تازه آنوقت عربی ھم بلد نيستيم !! را عاجزانه خواستار شويم  حم و رحيمی شانمشکالت داشته و تر

 قبال قادر بود به ( جز لسان عربی  تخيل  اديان ابراھيمی فعالً ۀدئيفت ؟؟  چون هللا زاگتوان ھمه چيز را  کدام زبان می

!! دارند بلد نيستند ر لسان ھارا مخصوصا به آن زبانی که بيچاره ھا و مظلومان صحبت میگدي) عبری ھم صحبت نمايد

ررا بھتر و خوبتر می فھمند گ هللا که سخن يکديا و ھمزبان ھای  بايد پناه بريم به ھمين نماينده ھچه کار کنيم ؟؟ مجبوراً 

  .مايند و يا خواھند فرمودفر ز آنچه ايشان میو اطاعت کنيم ا

 ظلم و ستم موضوعاتی ، بی عدالتی،رسی ھای کامل به اين نتيجه رسيديد که اين ھمه تضاد ر شرافتمندانه بعد از برگو ا

باشد و به  مصروف کار ھای آسمانی می - اگر باشد که نيست–ھم اجتماعی و پديده ھای استعماری زمينی  اند و هللا 

جو  و ی را در اجتماع جستئھمچو موضوعات اعتنای ندارد پس بايد  راه نجات و بيرون رفت از ھمچو معضله ھا

 . نبايد شد!!نمود نه در دعا و چف و پف ؟؟ و مزاحم هللا

ر به گر باور به تقدير و سرنوشت ازلی داريد ؟ اگ ا،به جن ھستيدر شما معتقد گا: د ازين ھم ساده تر صحبت کنيم ئيبيا

ر گ ا،سدشما بره ر دھيد؟ و بايد صبر کنيد تا در آخرت يک چيزی بيتوانيد تغي ستيد که ھيچ چيزی را نمیھاين عقيده 

ر معتقد به گا  دست ھستيد ؟ۀباور داريد که شما ھيچ اختياری در ھيچ موضوعی از خود نداريد و مثل يک کدی و آل

 هللا چنين است ؟ ۀاد عاجز ھستيد و بايد باشيد چون ارکنيد شما در مقابل تمام حوادث اجتماعی ر فکر میگجادو ھستيد ؟ ا

واستار کمک شدن از آنھا مرده ھای اعراب رادر فکر مجسم نمودن و خ ،قرآن خواندن ،ر شما معتقد ھستيد که دعاگا

 ؟...ثر است ؟ و ؤحل مشکالت شما م عالمان دين در فتنگکند عربی  ر فکر میگھستيد؟ ا

که برای فھم  د؟ و يا اينئييضی به داکتر مراجعه نماو در او قات  مر الزم نيست دنبال علم و دانش و مکتب برويد 
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بپردازيد؟ علم و دانش و فھم ... ساينس و وساير شاخه ھای  ،بيولوجی ، الجبر،بيشتر به علوم امروزی مثل کيميا

 ،فقط ھمين و بس !!!!! بنشينيد و دعا کنيد  ،آن را بدون معنی از ياد کنيدست فقط قرتماعی برای شما ضرورت نياج

 يک ،ن از آسمان می آيد روزی برای تا،ردد گ مشکالت تان رفع می،شود  درد ھای تان دوا میۀ ھم،خيلی ھا ھم ساده 

 .ين و پشم الدين باشيد لشم الد...بغل لم دھيد و منتظر کرامات امام صادق و 

ی گکه زندای ر فکر ميکنيد چرا بيکاريد ؟ تحصيل نداريد  ؟ انسان ھستيد اما خانه و سر پناه نداريد ؟ در جامعه گاما ا

 بوط به زحمتکشان ھستيد؟ می بيننيد طايفه ای روز به روز سر مايه دار تر می  چون مر،اريد  حق انسانی نداريدد

 فقط ،جو کنيد و  پس الزم نيست علت ھای اين اصول و قوانين را در آسمانھا جست... تر؟ و و فقيرشوند و شما فقير

 کند از خود بپر سيد؟ که چرا ؟؟؟؟ کفايت می

ر است که در گکار شما جدا از ھموطنان دي ،به خرافات و مجھوالت معتقد نيستيد ر به جن و جادو عقيده نداريد ؟گا

 .خودم خواھم نوشت نظر ئۀپايان ھمين بحث با ارا

چه (خواھد بود اين باور مندی ھا را تواند باور مندی خود را داشته باشد الزم می افتد و انسانی  که ھر کس می ينااز 

ر و صحبت ھا گند تا با نظر داشت باور ھای ھمدير ھموطنان و ھمزبانان شريک سازگبا دي) خرافی و يا غير آن باشد

که  ھر ) مثل عالمان دين(درستی نخواھد بود که ادعا شود  اما اين کار  ،سيمه نتايجی بر تمام باور مندی ھا بپيرامون

 بايد باور مندی ھای من قبول و درست و انسانی است ؟ و بدون صحبت و جرو بحث! ويم صحت دارد گچه من می

د خواھن اين طرح نه تنھا انسانی  آورده شود ؟ین اين آيده احترام و سجده به جاالردد و بر من و پيشقراوگ احترام ،شود

 .باشد نانه ھم میئيبود بلکه خا

 وند فھميده شود فقط شمه ای از باور مندی ھايم را در  قبال دين اسالم میحيث يک شھر که اعتقاد من من برای اين

 :نويسم

يده شده ادن مرد آفران است و برای فريب د زن شيط، غالمی و کنيزی جايز و مشروع است ،یگبرد! اه اسالم گاز ديد

ۀ ماي ،تواند ھمسر يک مرد ھمزمان باشد   چند زن می،عقل کامل ندارد ،ت ماھوار نجس است  عاد در زمان،است 

راز با  ت زن ھم،قص العقل است  نا، شر و منحوس ترين موجود در زندکی مرد است ۀماي سر،حقارت مرد است 

 استفاده از جسم شان ،يده است مرد آفرضای غرايض شھوانی برای ار ای است که خدا اورا فقط  وسيله،حيوانات است 

استناد به آيات قرآن  (،ذاری برای مرد آماده باشند گ بايد ھميشه برای خدمت،به ھر شکلی که مردان بخواھند جايز است

 ،آن پيروی نمايندبقيه زنان بايد از، برای  خاطر زنان محمد حجاب بر آنھا حتمی و فرض  شده است) و احاديث محمدی

تواند او را   می،تواند زن را بزند  مرد می،سش و دليل را ندارد د مرد او را طالق دھد و زن حق پرتوان ھر زمان می

ر گ ا، زن اسير است ،  زن کنيز مرد است ،تواند  آنھا را مورد معامله قرار دھد   می، سر شان را ببرد ،سار کند گسن

 کشته و يا اسير شود زن او  ،يرد گو و قدرت مند قرار گم مسلمين زورمسلمان مورد تھاجمردی چه مسلمان و يا غير 

 عفت ،ر شرف و عزت ندارد گدي) ته در حدود خانواده و اسارت شوھر ھم نبوده البرچه قبالً گ(، ر زن آزاد نيستگدي

رات در ساختمان فزيکی يآزاد بدون تغي ھمين زن ،ا ھم نيست  و در  پناه خد،ر گ ديان او کنيز است به دست مرد،ندارد 

 ؟)آيات قرآن و احاديث محمد( حالل  و شرعی است ؟؟ویاش تبديل شده به کنيز و  تجاوز بر 

 اين ھدايت هللا و ، حقی ندارد داند و زن در مقابل مرد اصالً  اين دين اسالم است که زنان را ھميشه مطيع مردان می

چون سر پيچی از چنين احکامی   احتياط را مراعات کنيد ،باشد   شده است میستادهفرفت از طرف او  گمحمد که می

 .مرک را در پی دارد

 .اشته  است عمران زن را مساوی به حيوان پند آلۀد در قرآن سورئيماخوانندکان اين نوشته کمی توجه فرر شما گا

 شان ۀت ھای ماھانن در عادر چند ماھی و زناکه بعضی از حيوانات د  قرآن از اينۀين مورد شايد  به ميان آوردندادر 
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 در نتيجه ،ين نکته شروع شده  باشد اشوند  شايد تشبھاتی از   سکسی محروم میئیکه خيلی ھا ھم طبيعی است از توانا

 دانسته و ، بيمار ، حيوان ، نجس ، زڼ را نفھم ،اه زنان ھمرديف با حيوانات در دين مبين اسالم تعريف شده است گجاي

 . اين دين مبين اسالم است که چنين پنداری در مورد زن  داشته است. دستش حرام استۀر بعضی مواقع غذای تھيه شدد

 . داده استئهتباط سکس ارا در مورد زن به ارمالحظهدين مبارک اسالم دينی است که توجھی قابل 

ھمين هللا در  و ،در موقع ضرورت است  بخششی را به مردان لطف نموده که ھمانا لذت بردن از زنان ،هللا اسالم

دارد که بعد از ھر عمل جماع دو باره برای  يح بھشت خودش برای مردان از دخترکان بالغ و باکره صحبت میتشر

 .ردد گمرد باکره می

ی با  و از لذت جنس،که در آن دنيا ھميشه با باکره ھا سرو کارخواھد داشت   خرافات پسند و جاھل به فکر اينانو مرد 

 شيوه و ،دھند ی ونفھمی تن به ھر پستی و جنايت میگ به ساد ایثير چنين تفکر ابلھانهأشود زير ت آنھا بر خور دار  می

 )اری طالب يک نمونهعمليات انتح.(سند آن بر ھم می زنند تا به آن دخترکان برنظم انسانی را به شکل منفی

  :يدوی گاست م) وعاظ السالطين ( در  قسمتی از کتابش که به نام)علی وردی(داکتر 

 سکس ھم ألۀی نباشند بر سر مسأر ھم رگدي ر در ھر موردی با يکگدوست دارند افراد جامعه ا انسانھا ذاتا سکس را 

 آن چقدر احمقانه ۀکه اين طرز برداشت و تفکر و اشاع  اين(اين خود نشاندھنده طرز تفکر مشخصی است ) عقيده اند

 ؟) باره قضاوت خود را داشته باشندآنتوانند در ان میگخوانند!! است

ه ھمه  بيرون شده از  وی و سکسی است  کۀ از واقعات تاريخی تلخ عقيدیرنگدش و عملکرد ھايش ھمه بيامحمد خو

 ،ينش آدم و حوا  آفر، زمين ،  پيدايش و خلقت آسمانھا ،ټ و زير ھدايت هللا به مردمان بيرون داده است أافکار او نش

 ، آشوريان، زيادی از افسانه ھای کھن بابليان و تعداد، اصحاب کھف ،دواج  از، حرام و حالل بودن، و دوزخ بھشت

 .دندھ  از طرز تفکر و ادعای محمد در متون قر آن را تشکيل میی ھمه و ھمه بخش اعظم... و ،ی ھا ئکلده 

 محمد از شنيدن داستان ۀفظر عدم برداشت حاخاطه شود که شايد ب  ديده میئیدر بعضی از قسمت ھا تفاوت ھای جز 

داشته است و روی ھمين ديان ابراھيمی قبل از محمد وجود اباشد اما در مجموع تکرار ھمان موضوعاتی است که در 

 .توان ديد و ھمچنان در مسيحيت  برای زن در اسالم ھمان حقی است که در دين يھود می حقوق،ملحوظ

 قانونی و اسالمی است ، شرعی،زورانر شرايط و چپاول و تاراج ھستی کم در ھ،در اين دين مبين تجاوز بر ھر کس

 اين دين شمشير بوده و است ؟ !!!!!فته شود گ  هللا اکبربه شرطی که

 چرت انداز عالم که نفھميده و  يا اين، شان از دو حالت خالی نيست ۀتباط تمام اين موضوعات عالمان دين و مفکوربه ار

ده شده از ئيکه کسی و يا کسانی آنھا را تشويق به عالم بودن در  امور دينی نموده اند و زا دين شده اند ؟ و يا ھم اين

 .باشند کمپنی ھای عالمان دين سازی می

 ، داکتر دينی،الم حجت االس، آيت هللا ، مولوی، مال ، طالب ،ر آنھا خيالی و بيسوادانه و يا ھم بر حسب تصادف چلی گا

ديده اند و يا ھم  از روی شوق و ذوق فقط تنھا به خاطر مطرح بودن شان در جامعه  به اين گر ...فيسور دينی وپرو

 در ، جلوه نمايند گکه بزر خاطر اينه شغل نا شريف رو کرده اند و دور از انديشه ھای فاسد و استعماری فقط و فقط ب

 و دينی با اين خشنی و کدورت ، اسالم،ا ببو سندر  دست شان الزمبلھانی ھم در مواقع و ا،صدر مجالس جای شان باشد 

  اما حال که با حقايقی غير از آنچه تصور داشتند بر خورد می،دارند مھم نيست را تبليغ می را پذير فته اند و نفھميده آن

ای قماش خود ند برای نوشتن عقايد خود از نويسنده ھ نوشتن را ندارئیر تواناگشرافتمندانه قلم بر دارند و يا اکنند بايد 

  حق ھستند ؟؟هکنند حقايق است و ايشان ب که ايشان فکر می يرند و بنويسند آنچه حقايق است؟ و يا اينگشان کمک 

 انفته اند به آن باور دارند و متقين ھستند چرا ؟ صحبت نداشته و از آنچه مجموع عقايد شگر در طول عمر خود آنچه گا

وليت و پوچ ؤ بی مس،ستاخانهگ ،فته اند ھمه غرض آلودگآنچه به مردم تا حال ر گکنند ؟ و ا دھد دفاع نمی ل میيرا تشک
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اه مردم تعظيم نموده و معذرت گبه آن ھمه اعتراف داشته و به پيشبوده است چرا اينقدر شرف و اخالق ندارند که 

 بخواھند ؟

تمندانه فتار خود  نجديد نظر نموده و شرافگديده اند ھنوزھم دير نشده تا در گرعمار  دست اجانب و استۀآل) مخفيانه(ر اگ

ويند و با صد ھا زنجير به استعمار جھانی بسته اند و  گاھانه عالم دين میگ که خود را آیانرگاعتراف دارند ؟؟ و آن دي

دارند تصفيه حساب با آنھا   میئی رھنماءھقرايرند وملتی را به ق گ جلو رشد فکری مردم را می،نمايند به آنھا خدمت می

ی که در طول عمر خورده اند پشيمان و جلو تمام مردم توبه ئ زباله ھاۀکه از ھم ر اينگری خواھد داشت مگکل ديش

توان در آنھا سراغ  آيا چنين شرافتی را می(  نمايند و رشته ھای مادی خود را با کمپنی ھای عالم دين سازی قطع نمايند

 ؟؟)د کر

 ،نبايد در قبال ھمچو موضوعاتی که وابسته به شرف !! تو ای مسلمان خوش باور !! کنند  و نه چنان  ر نه چنين میگا

طرف ھستی ؟ نه چنين  و يا فکر کنی بی!! ف باشیطر  مردمت و مملکتت است بی، ناموس و سر نوشت خودت،عزت

طرف   شايد تو فکر کنی بی،دھد  استعمار را نشان میطرفی خودت ھمان طرف دفاع از استبداد فکری بی! نيست 

که سالھا بر ی استعمار و آنان ،نوشت ساز انسانی دفاع از ظالمخاموشی ات در  قبال موضوعات سر! ھستی ؟ اما نيستی 

که در قبال موضوعات دينی و ھمچون   اينۀفلھذا مفکور!! باشد   می، خون و شرف مردم بازی نموده اند،ی گزند

!!                        انه ھا گباله خور اعراب و بيزطرف ھستی مفھومی ندارد جز ھمکاری و خدمت با ھمين قشر    ت ھا بیصحب

 دينی و ،يا موافق با ھمه نوشته ھای ضد آخوندی!! را باشی توانی مب با خواندن ھمچون نوشته ھا از دو حالت نمی

آنچه به نظرت معقول می آيد  ھمان را ! ایکرده اسالمی ھستی و يا مخالف  آن؟؟ در ھر دو صورت آنچه بر داشت 

م  خوب و انسانی برسيۀو صحبت نما تا در  پر تو ھمين صحبت ھا بتوانيم به يک نتيج! ال کن ؤس! بنويس ! طرح کن 

ی ات گ زند، عقايدت ،مندی ھايته و شرافتمندانه آنچه باورباز ھم آزادان!! ظی مخالف باشی ر روی ھر ملحوگو يا ھم ا

ھيچ کدام ازين صحبت ھا به ضرر انسان نخواھد بود بلکه رھنما و ! را تشکيل داده است طرح کن و صحبت نما 

 ؟؟!!ی بشری گد بود در جھت رسيدن به حقايق رندروشنی خواھ

 با حوصله ،وش دھيم گر گبه سخنان ھمدي ،ر را بپذيريمگي ھمد،بيا با ھم لحظه ای با محبت صحبت داريم ! ھموطن 

ر را گتوانيم ھمدي  چرا نمی،ن در آوريمخ زبان را با احتياط به س،ر توھين نکنيمگھمديه ب! مندی و فراخی ذھن 

و من ھمان نيستم که تو ھستی ؟؟ با برداشت ھا وانديشه ھای جدا ر گر تو ھمان نيستی که من ھستم ؟؟ مگ؟؟   مبپذيريم

و بدانيم و ھمه بدانند که ما چه  بوديم ؟ و چه ھستيم؟ و چه خواھيم بود ؟ ! تا به ھم روشن شويم!! ؟  بنويس مخالف

ورده را تشکيل ره خگر من و تو ما شويم  مشتی گو نوکرانش خواھد بود ؟ اروشن نشدن اين موضوعات به نفع استعمار 

يانات امروزی ه من و نه تو و نه ھيچ کسی در جرتجاع و نوکران آن خواھيم بود؟ ن ار،برای شکستن دھن استعمار  و

يان ؟ به نفع ارتجاع و استعمار گوران ؟ به نفع زور گطرفی خودش عملی است به نفع ستم طرف نيست ؟؟ بی وطن بی

 جھانی ؟؟

 کشور با قدرت جھانی امروز بر ناموس و شرف من و تو ۴۶ايم ؟؟ اضافه تر از ھموطن ببين بر چه روزی افتاده 

 دختران  و ناموس و شرف ما را ، خواھران ،تجاوز داشته و خواسته ھا و منافع خود را می پالند ؟ من و تو و مادران 

نيم به اين معنی خواھد بود که از ر توجه نکگا  من و تو بی تفاوت نشسته و شاھد اين ھمه جنايت  ھستيم ؟،کنند نابود می

نام طالب و پيروان اسالم  ه ری بگه و ھمچنان از قيافه ھای جانوران دياجرای ھمچو اعمال جنايتکارانه نا راضی نبود

يان  مشغول گوخوش ما می آيد ؟؟ چون اينھا ھر چه نباشد مسلمان اند و عالمان دين شان در تمام ساحات  هللا اکبر 

باشند و نوکر ھای آنان با پيروی از روش محمد و ھدايات اسالم ناب محمدی ھمه را  ر انديشان  میگ و دياھانگکشتار آ

 به بم ھای انتحاری می بندند ؟؟
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 شرف باخته ھای ھستند که ھمه چيز ادارۀ کنونیان گدانندگرنداريم که از ما دفاع نمايد ؟ دولت و جکومتی !! من و تو

ه اند ؟ شرف و عزت آنھا در دادور يعنی دکانداران دين در خدمت استعمار جھانی قرار را به کمک ھمين قشر مفت خ

برای آنھا مھم تر از من و تو و شرف و عزت و ناموس !! شود ترازوی عدالت استعمار به دالر و يورو سنجش می

 سال ۴٠ درسالھا مخصوصاً ی که  ئدالر و يورو ارزشمند تر است ؟ چرا به آنھا دلخوش داشته باشيم ؟؟ آنھا!!! وطن

سفانه من و تو در خواب أ و مت، و ھمه چيز را به ھم ريختند ، چپاول کردند، کشتند،فتندگراخير ھمه چيز من و تورا  

دم ھای آطوالنی رفته و ھيچ موضوعی را يا متوجه نيستيم و يا به آن ارزش قايل نبوديم؟ که درين صورت بدا به حال 

 مثل من وتو ؟؟

 از ... و ، ھزاره تر کمن، ازبک، تاجک، پشتون ، سنی ،مندان من و تو را به نام شعيهر نوکر ھای زورگدياز طرف 

 دولت بی ،سان شيوخ عربين چاپلوامان اطاعت کورکورانه از ذاشته اند ھگ یدور ساخته و آنچه برای ما بر جاھم 

 می  چند جنايتکار به نام رھبر قومی و دينی ؟؟تا اطاعت از اوامر و ھدايو مخصوصاً  عرضه و دست نشانده استعمار

 .باشد

 که من و تو ھستيم ؟!! چه بد بخت انسانی 

... تاجک  و پشتون و  ،و خوانخوار ھزاره! ن گشت افھد! مايه دارسر! ظالم ! زمين دار: موده ای کهفکر نگز آيا ھر

ما را در آتش نفاق !!  وطن عزيز و خواب آلود من  باور کن ھم، ھمه از يک قماشند ،ندارند !! ند ؟ نه باھم فرقی دار

!!!  بی تفکر و بی سنجش ، و من و تو بی انديشه ، داشته باشند ئیو بر ما حکمروا! زانند تا بر ما سلطنت نمايند سو می

ان ھای  به بد ا به حال من و تو انس!! فت و چنان گ فالن شيخ و فالن عالم دين چنين باب وھمه را می پذيريم که فالن ار

  آخر ھموطن تا کی بخوابيم؟ و منتظر معجزه باشيم ؟؟،خواب رفته

ر که بر گآنھا و يا مرده ھای اعراب تجاوز تا چه وقت منتظر کرامات شيخ پشم الدين و شيخ لشم الدين باشيم ؟؟ تا 

 بار هللا عرب بلند داريم ؟؟ درسند ؟؟ تا چه وقت بايد دست نيايش به وز و خون ھا ريختند به داد ما برنواميس ما تجا

 را یداند ؟ نبايد چنين اللھ ر نمیگذرد ؟ ا گذشته و میگد اند که بر ما چه  ر او نمیگنمی بيند ؟ مر او حال  ما را گم

 سال است که ١۴٠٠داند و کاری نميکند باز ھم نبايد قابل پرستش باشد ؟؟ چون من و تو از  ر میگ و ا،ستش کنيمپر

 حتی از پول حالل و يا حرام به ھر ،ه و نماز خوانده ايمدعا نموده صدقه داد!  داشته ايم ر  بارش بلنددست نيايش به د

را به  ھا بی که  سر زمين ن بی وجدان ھا و بيشرفھای عرآ بر قبر ھای ،قيمت و ارزشی که بوده به حج ھم رفته ايم

 ،ديم ؟؟ ھم غرض حل مشکالت خود مراجعه کربر ھای آنھاان هللا احترام داشته و حتی به قگتاراج بردند منحيث فرستاد

  يريم ؟؟؟؟؟؟؟ گ ؟؟ تا مورد تفقد اين هللا قرار ين باالتر  چه بايد کنيمااز

 و با  دانی درست است با ھمه طرح کن ؟  آنچه می،ی بيا ھمو طن آنچه بر داشت داری ، آنچه به آن ايمان دار

 بدان خودت ارزش ، ئیخواھی با من و امثال من صحبت نما  تمام اينھا نمیر  با وجودگھموطنان خود صحبت نما ؟ ا

 ی تو جانش را بدھد ؟؟؟که کسی در راه آزاد فتن را نداری ؟ و نمی ارزی به اينگسخن 

 مشتی شويم و بر ،وفانی به وجود آريمط ، به پا خيزيم، بسيج شويم ،ديمرگ عصيان ، نعره شويم ،ياد شويم بيا با ھم فر

 بستر نرم تفکر خيالی و ،دنيا به ھمين منوال خواھد بود !! و ھر دو ما !  تا من تو نشوم و تو من ،بيم ن استعمار بکودھ

اين !!  و تا چه وقت دانم چرا نمی!! غالم بودن و کنيز بودن و شدن !  تن دادن به ھمه پستی ھا ،ھامنوده در بستر اوغ

 و غرور ما را از ما گ فرھن، افکار ما ، شخصيت ما ، ھستيم ،ادو شده  ج، من و تو افسون شده ،ران است گخواب 

 بی اراده و بی ،که از من و تو موجودات بی فھم   چرا ؟ برای اين،که من و تو توجه داشته باشيم   بدون اين،فته اندگر

به ! و می ترسند من و تاز !! اما ،شخصيتی ساخته اند تا نتوانيم خود را درک و احساس اصلی خود را داشته باشيم

 !یخود آه ب! ی داريم ؟ بيا ئ ھائیچه ھستيم ؟ و چه توانا دانيم کی ھستيم و  اما من و تو نمی،سند شرافتت که می تر
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 خيانت و بی ، جنايت ،فان شو و دنيای سراپا افسون  طو، موج شو ، تحرک بيافرين، انرژی شو، قدرت شو،کت کن حر

 فارغ از ،زاد آ جھان ، حقوق انسانی ، با انسانيت ،ابه ھای آن جھانی از نو و بر خر!  ريز اين مردمان را فرووجدانی 

 . يک بار امتحان کن، خارج از ظلم و تعدی بيا فرين ،استثمار

 . انقالبی توده ھا اين قسمت را خاتمه می بخشمۀذار انديشگبا جمله ای ازبزرک مرد تاريخ و بنيان 

  وسيله ای بھتر از جالد برای دفاع از خود نمی شناسد؟؟اين چه جامعه ای است که

 پايان
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