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 دالالن ومفت خوران

 توليد شده در کمپنی ھای استعماری  يکی از اساسات قرارداد ھای سياسی بين استعمار ۀتعدر جوامع طبقاتی  فروش ام

خواھند جوامع   به اين معنی که فرمانروايان جھانی استعمار می،کند و کشور مستعمره  بوده و ضرورت حتمی پيدا می

 ۀحتياجات مردم  مھم نيست فقط  عرض ودر تداوم اين قرار داد  ا،شود باشند بشری خريدار  آنچه برای شان عرضه می

دن ھم نظر به مسلط بودن کاال ھای مادی اضافه توليد شان  است نه ضرورت مردم آن کشور؟ و اين  عرضه نمو

اه استعمار جھانی  ھمرديف با فروشات جنس گاما چيزی که از ديد ،کند بنائی آن سر زمين ھا فرق میشرايط رو

باشد و آن ھمانا ترويج    می،دارند اختن ذھنيت عامه برای پذيرش آنچه عرضه میشود مساعد س ضروری  پنداشته می

توان   اين ارتباطات فروشنده و خريدار را در دو جھت می.نمودن باور ھای خرافی و اعتياد مردم به خرافات است

 ،دالل ،)خرافاتی (ۀ امتعۀين نوشته فقط به عرضا که من در، جھات مادی و جنبه ھای معنوی ،مطالعه و ارزيابی نمود 

  . و خريدار از جھت معنوی آن نظر دارم،فروشنده

می بازار عالمان گر و معتاد شدن مردم به دين و مذھب ،شود  اعتياد سبب قبول خريدار بودن و شدن ھر نوع متاع می

 ،پرو فيسر اسالمی ،سالم حجت اال، ارتجاع و استعمار در قالب ھای آيت هللا گان نمايندديگردينی و يا ھم به عنوان 

 ھمين ھا ھستند که پايه ھای اساسی اعتقادات شود  و مسلماً   چلی  را سبب می، طالب ، مال ، مولوی ....داکتر اسالمی و

ات بندی را در چوک!! يکه ھای استعمار در فابر وغيره پديده ھای منفی توليد شده ، ضديت با دانش ،و باور ھای خرافی

  بعد تشخيص ،سازند که بعد از فعال شدن اينھا نيرو ھای استعماری وده و قانونمند مینمر گی جلوه ھای مقدس و آسمان

اجات فردی آن جامعه  و مطابق سليقه ھا و احتي کنند يقه نمیضا میاز ھيچ نوع تالش) خواست(نشر و پخش آن برای  

خواھند  که اين جنس بايد و  کند  و می در میک ھا صاگخود افزوده و توسط ھمين مال ) یتفکری و عقيد(به توليدات 

خصوص زمانی فروش اين متاع به زور ه خريدار حتمی و ضروری  داشته باشد   در شرايط ب حتما بازاری داشته و

  يرد  گفته و میگرشمشير ھم صورت 

 به سوی آنھا شتافته اھانهگآ چون  انسانھای خود فروخته و بی وجدان ،ند ھم مشکلی ندارگانشندمشخص ساختن فرودر  

 کنند ؟ را ھم می و تقاضای امتعه و تضمين فروش آن

 که در اکثر کشور ھا به زور سر نيزه صادر بسط و توسعه و تطبيق آن در می باشدھب دين و مذھا يکی ازين امتعه 

 .جوامع بشری بر مردم تحميل شده است

   زيادگانداران و فروشندانکوش متاع خود به ددر مجموع و خونخواران عرب به شکل خاص برای فر استعمار  

 يابی سابقه و ارچه اندازه در باز  فرقی برای شان ندارد که دالل آنھا دارای چه خصوصياتی است ؟،دنضرورت  دار
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 در مقابل يک ت بادارعحيوان چشم بسته به اطاکه وجدان نداشته و مثل يک   فقط ھمين،کدام  مھارت دارد ؟ نه ھيچ

ه گان بيشرف و بي، اينجاست که تعدادی بی وجدان ،بان نمودن توده ھا باشد برای شان کافی است حاضر به قردست مزد

ذاری  گدرين خدمت . يرند گدوش میه  استعمار را بۀليت فروش امتعوؤذاری صادقانه شده و مسگبه خدمت پذير حاضر 

يعنی استعمار جھانی به او سفارش !! ا که بادارش ی سبقت جسته و  جنسی رديگرھر کدام از آنھا سعی دارند که از 

 مطلوب را در ءشش نمايند تا شی وکو، خوبتر و با ارزش تر جلوه داده و به فروش رسانند ،نموده در نظر مردم بھتر

را از طرف مشتری نه تنھا   خريدار از ھر نوع عيب و کاستی مبرا دانسته و ضرورت خريد آننظر مردم مخصوصاً 

 .ندارد بلکه سعی کنند به ھر قيمتی که شده متاع سفارش شده را  بفروشدالزمی  پ

ثر تر و برنده تر برای سرکوب و خنثی نمودن ھر نوع تحرک انسانی و ؤامروز استعمار درک نموده که وسيله ای م

ھبی ساختن دينی و مذ بيشتر توجه خود را به  فلھذا،تواند باشد انقالبی جز باور ھای خرافاتی در قالب دين و مذھب نمی

 .جوامع  مبذول داشته و درين راه از ھيچ نوع تالش باز نمی ايستد

 با اعمال فشار  و زور يباً ردم به شکل صلح آميز و يا ھم تقريات و پيشنھادات دينی و اخروی برای م نظر،آيده ھا 

 ة حج،حانی  رو، چلی،ی مالمنحيث يک متاع و جنس از طرف استعمار عرضه و توسط يک تعداد افراد به نام ھا

 ۀ خالصه شھادتنامه دار ھر مفکور.... و ، انجنير اسالمی ، داکتر اسالمی ،ر اسالمی  پروفيس، آيت هللا ،االسالم 

ردد و شرايط را طوری به وجود می آورند که ما مجبور   گارتجاعی و پست به نام اسالمی بر ما عرضه و تحميل می

 .را خريدار باشيمشويم اين متاع و اين جنس 

دارد با روش ھای مختلف ذھن مردم را متوجه مزيت ھای جنس مورد نظر دارد و با او بايد   دين سعی میۀشندفرو

 شايد به آن احتياج نداشته باشد ن متاع که اصالً د کمی ھا و ناقص بو،طوری روش نمايد که خريدار متوجه کاستی ھا 

 و تواند  يک دين در محيط ما تا میۀشند فرو،ردد گيا نی مجبور به خريد آن متاع شد که خريدار چه مايل با نشود تا اين

 یکه خودش بار ھا ادعا دارد که ھمان دين ھم آسمانی است و به کتاب  با وجودی،يد  گو بد میديگرارد از اديان توان د

حق بودن آن کتابھا و ه ايمان داشتن کامل بر بکه برای آنھا نازل شده ما بايد ايمان داشته باشيم و اين به مفھوم آنست که با

 ؟!!اديان عليه آن مبارزات شديد نموده و پيروان آن اديان را به قتل رسانيد 

سانند و ر رضه شده را که به ما به فروش می الزم است تا آن متاع ع و منطقاً ر ما خريدار باشيم بر ما عقالً گحال ا

 ؟خريد را دارد يا خير ارزيابی نمائيم و ببينيم آيا ارزش  ،مورد سنجش قرار دھيم کنند  اختيار ما را در انتخاب سلب می

 بخريم ؟ يعنی به خوب و بد آن نبايد کار را بايد و حتماً  ی دچار خواھيم بود و ھستيم که متاع شانئبا فروشنده ھا!! اما

 آن متاع بی ۀخريدار باشيم بلکه بايد توصيف کننددارند نه تنھا بايد  آنھا به ما عرضه میرا  آنچه  مجبوراً ،داشته باشيم

 بھا ھم باشيم ؟؟؟

 بايد خريد ورنه  و حتماً ، بايد خريد اجباراً ، فقط بايد خريد ، چه ارزشی دارد ؟ بايد بی توجه بودءکه آن جنس و شی اين

 ؟!!سر ما به فنا خواھد رفت 

شند که خريدار زود پشيمان را طور ی بفرو  متاع شان خيلی ھا ھم با احتياط متوجه اند کهگانين فروشندابعضی از

استدالل !! ان ديگريدار سعی خواھد کرد به بی کيفيت بودن آن متاع و شرح آن به  چون در آن صورت آن خر،نشود 

 از دست ئیخواھند کرد  و در نتيجه ممکن است  روزی اين متاع و جنس ارزش خود را در بازار  تجارت ھای دنيا

 بدی بر متاع شان وارد شود؟ۀ يک لطمدھد ؟ و 

 را بخريم ؟  آڼ کيست ؟ و ما چرا مجبوريم آنۀد ببينيم ماھيت اين  جنس و متاع چيست ؟ فروشندئيبيا!! حال 

يان خريد و يا ھم بعد از خريد متوجه کمی و کاستی ھای متاع شويم در جر ،ر ما منحيث خريدار اجباری قبل از خريدگا

  :ئيم گو  بتوانيم اخالقاً  تربيت انسانی ما به شکلی است که نمی ،خورد ارد و بدرد ما نمیو ببينيم نواقصی د
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 و بيسوادانه است ؟؟ ، غير عادالنه،اين طرح و متاع شما غير انسانی !  استعمار ۀنمايند! احمق ! مداح! شنده فرو! آقای 

انجام ...  انسان  و ، و بر داشت ھای خود از جامعه   انسانيت، شرافت،نه چنين کاری را ما نمی توانيم نظر به اخالق 

ر  گخون ج( و با حوصله مندی و  به اصطالح ،کنيم   سکوت اختيار میتوانيم کنيم ؟ مجبوراً  پس چه می! دھيم 

ما مانع از آن شده است تا جلو  چون بايد ثابت کنيم که ما انسانيم و شرافت انسانی و انقالبی ،کنيم تحملش می) خوردن

 حانی  و مالی مسجد خود بر خيزيم و استدالل نمائيم ؟؟رو

خواھند  و از ما می!!!  قدرت و حفظ آبرو ،ثروت : داران و تاجران دين فروش  در مجموع متوجه سه چيز اند گاند  

 برای ما قابليت پذيرش   ھای شان اجباراً فتهگباشيم و ھم   يا ھمکار،تا در بر آورده شدن اين آرزو ھا به آنھا مطيع 

 .سدزو ھای شوم خود و باداران شان بر تا جناب شان به آن ار،داشته باشد 

کنند ادعای شان حقيقت محض است ؟؟ و يا ھم  که فکر می  يا اين،طرز فکر و عملکرد آنھا از دو حالت خالی نيست  

  خارج ، بيرونی ھاۀيزانگيشه ھای تسلط ان اندۀاين نظر دومی القاح شدانند  و د کنند که می دانند و فکر می که نمی اين

 باشد از مقطع معيار ما می

 .وسيله برای رسيدن به آن مقاصد شوم و غير انسانی استفاده نمايند خواھند مثل يک آله و در ھر دو صورت از ما می

زن ) ( انسانی است مشروع و کامالً ،رآن آمده جايز ی و غالمی چون در قگسيستم  برد( که  پذيرفته اند اينھا میمثالً  

 و حکمرانان اسالمی به روايت تاريخ   سالطين،ءبار خلفارفت و درگ چون محمد تا توانست زن ،باشد ملکيت مرد می

 . چنين عقايدی استندگان اينھا مبلغين و فروشند،و امثالھم ) اسالم پر بود از صد ھا و ھزاران زن

نمايند که در صورت  روند که ما را تھديد می در خوشخدمتی به استعمار جھانی چنان به پيش میاين بی وجدانان  

 دسيسه و ،م با فشارأخريدار نبودن به اين جنس بر ما مصيبت ھای عجيب و غريب نازل خواھد شد ؟ خريداری جنس تو

 ۀ آن در ابتدای معاملگانشندروو ف!!  بی ارزش  بر ماست و جنس بی محتواۀعرضنوع ناک ترين اين خطر!! زور 

ما  ار خواھيم شد ؟؟چبت ھا در  نباشيم به فالن وفالن نوع عقور چنين جنسی را خريداگاکه   اينۀخريد و فروش در لفاف

 از اوامر شان اطاعت نمائيم  شند قبول وکه ايشان می فرورا خريد ھمچو متاعی سانند تا مجبور باشيم و شويم  را می تر

که ما به عذاب ھای عجيب و    آنھا به خاطر اين،سازند به زور شمشير ما را به خريد اين متاع مجبور مینه آنھا ور

کنند و باالخره می کشند تا دلسوزی خود   شکنجه می،دھند   ما را زجر می،ار نشويم بر ما فشار  می آورند چغريب د

ون ناشی از گوناگو آرزو ندارند ما دچار عذاب ھای تند ران ھسگازند ؟؟ آنھا خيلی  برای ما و سرنوشت ما نرا ثابت س

 ؟؟؟،شرافت و انسانيت دينی: يند گو ؟؟ به اين میگرديمپيروی نکردن اوامر شان 

چه نامی مگر اين که  اديان ديد نات بندی اجتماعی مال ھا  و رھبراتوان در چوک اين نوع جنس و متاع فروشان  را می

 )انم ؟د نمی(،اطالق نمودبرای شان 

سازند برای خريد   و ما را مجبور می،حدود آن ھم مشخص است!!! می بينيم اينھا يک جنسی دارند به نام دين و ايمان  

 ؟!!دين  شويم خريدار و ما می! شوند دين فروشان  پس اينھا می!!!  دين انکاين متاع از د

ر ميل داشته و يا نداشته باشيم با فشار و زور  آنھا گابايد اين جنس را بخريم !! ستيم  آنھا ما که خريدار ھۀبه عقيد 

دھند به  بندکی و تسليم بودن  قرار داده و میۀ باشيم و ھميشه آنھا ما را در چوکات مفکور مجبور به خريد اين امتعه می

لمداد و بر ما تحميل نماينده ھای هللا قخود را ما از خود اختياری نداريم  ومجبور به اطاعت از آنھا که : اين مفھوم که 

که ھر چه شما آقايان می ) بايد بپذيريم و قبول کنيم(يم و قبول کنيم  بپذيرر اجباراً گباشيم؟ خوب حاال ا نموده اند می

ئيد چه کنيم؟ و چه انجام دھيم گوکنيم ب ست و ما ھم اطاعت مینا درست ھر چه باشد مورد قبول ماست و يا فرمائيد در

 دست آريم ؟؟ه  خوشنودی  شما را بۀردد و يا  حد اقل وسيلگداران شما  خوشنودی باۀکه وسيل

 ؟؟!!نمايد  کند و شروط الزمی خود را طرح می ا می قدر  اجباری پيد،شود  اينجاست که اين متاع بی ارزش واال می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ه  يک روحانی را بين مقطع حيثيتافرو شند در داران که عقيده و باور ھا را خوب و خراب به زور به ما میانکاين د

بعيت و پيروی از وی و احکامش مطلق بوده و شخص اکه ت م زاھد و هللا پرست ؟؟شود يک آد  و می،يرد  گخود می

ات انسانی بلکه شکنجه ھا و مجاز!! ای خيالی البته نه مجازات ھ،ی را در پيش رو خواھد داشت ئمتخلف مجازات ھا

ی که در قسمت پاداش مردم در ئ؟؟ اما وعده ھا!! کشی از احکام الھی در قانونمندی اجتماعی سياسی بر مبنای سر

ونه ارزش علمی است و ھمه گمه واھی و خيالی بوده و فاقد ھردھند ھ رابطه به تسليم بودن شان به احکام دينی می

 ؟!!!!دانند  شود به آن دنيا ؟؟ کدام دنيا ؟؟؟ بيچاره ھا خود شان ھم نمی بوط میمر

شود اينھا خود شان  يروی نکردن از ايشان تنبيه نمودن و زدن و بستن و کشتن ما به آن دنيا محول نمیاما در صورت پ

ر توان گترسانند اما خود شان ا  بعد مردن میئی فقط ما را از عذاب ھای آن دنيا،باشند مجری آن در ھمين دنيا می

 کنند ز دريغ نمیگه ھای نافر مان را داشته شند ھرزدن بندسر

چون !!  و احزاب الھی گانيرد به نمايند گخود اين موضوع ارتباط میه خود ب!!  صحبت ما آمد روی احکام الھی چون

 توانم انجام دھم ؟؟ سيد ؟ چه می شان توصل جست و پرگانرسيدن به خدا خيلی مشکل است فلھذا بايد به ھمين نمايند

که  يعنی اين!! کنند   ھمان طور فکر کنيم که ايشان فکر میخواھند که ما در مجموع  خدا میگاندر قدم اول اين نماين

 .چون در آن صورت باز ھم عذاب ھا متوجه ما خواھد بود!  خارج از آن هدر حدود فکری شان بايد بود ن

فرمايند چه  و ھر آنچه آنان می! ه و غالم بند! مانبر  بايد مطيع باشم وفر،فتيم خوب وقتی چنين مفکوره ای را پذير

 قی ندارد مھم اين است که ما قبول نموده و ايمان داريم به آنچه آنھا مینيروی ماورالطبيعی دھند يا نه فرتباط به ار

 نه ابراز نظر  و دخالت در امورخصوصی و باالئی ؟!! وش به فرمان بود گر مشکل حل است و بايد گ دي،مايند فر

رين مجازات ھا محکوم خواھيم شد به شديد ت!!  و نماينده ھای شان مانی کنيم از هللار نا فرگيند؟ ا گوحال به ما چه می

 .سدا مثل ھمين نمايند ه ھای هللا برکه کسی به داد م ر اينگم

 توان داد ؟  آتش ھاست ؟ عذابی را خواھيم کشيد که مثالش را نمیۀبه آتشی خواھيم سوخت که سوزنده تر از ھم

 ان به ما عرضه میدارانکخريدن متاعی که اين د نا فرمانی و نۀکه در نتيجی ئسيم ؟ از چی ؟ از عذاب ھاما بايد بتر

 ورنه به آتش جھنم خواھيم ،را حتما بايد بپذيريم) دين (  اين جنس و اين پيشکش  يعنی ،و بايد بدانيم که اين متاع دارند ؟

 . آنھم برای دايم و دايم،سوخت 

تش نسوزيم آنھا آکه ما به   انسانی دارند ؟ برای اينۀچقدر انسانيت و عاطفداران چقدر رحم دارند ؟ انکمی بينيم که اين د

 دارند پيروی کنيم ؟؟ ی که برای ما عرضه میئسازند تا از باور مندی ھا ما را مجبور می

رت م ساخته ايم ؟ چون در صورا فراھ  فقط ما ھستيم که اسباب ناراحتی شان،احتی ندارند آنھا برای خود پريشانی و نار

 راحت ھستند برای ما ؟؟؟و آنھا نا ما در آتشی خواھيم سوخت که انتھا ندارد ؟ ،فته ھای ايشانگنا فرمانی ما از 

 ؟؟!!!يند متاع و جنس قابل فروش اجباری  گوبه اين می

و !  فرد است استثمار فرد ازۀوسيل  استعماری وۀپديد!  ابراز داريم که اين جنس و متاع کھنه شده نحوی از انحاءر به گا

توانند بی خصلت و بی عاطفه؟؟؟ باشند؟  نظر به حکم دين و فتوی ايشان زنده بودن   آنھا غافل نيستند و نمی...امثالھم 

اه دولتی و ھدايت استعمار به انواع و گام بی وجدانان سياسی تاريخ و دستما الزم نيست و اين دستور به ھمکاری تم

 .شود  عملی میگوناگوناشکال 

که زھرش مغز ھای جوانان  يناتر و انسانی تر خواھد بود تا با مبارزات پيھم و شديد دامن اين خرافات دينی را قبل ازبھ

 . بر چينيم،ما را بيشتر مسموم سازد

  


