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  :الدين شفا شجاع 
  

واه  وز،  حاکان مار دوش ا رد و  دا ود  ب و ه  فاشان  ن  ای ا ی  پیده آوران جا دای  ان   ا
ود را  کاوه حاک واه جای  پرد ُ  ی  ند  وا دا    .ش 

  
ای خطاب به آقای  ماه گذشته، در ارتباط با رويدادهای جاری کشورمان، نامه سرگشاده

در کيهان به چاپ رسيد که هموطنان بسياری از داخل و خارج  من ای از جانب سيدعلی خامنه
تری در همين  ولی پيام بسيار اساسی. کشور موافقت خود را با محتوای آن به من اعالم داشتند

بفرستم، بلکه با » مقام معظم رهبری«دانم آن را نه تنها برای  راستا دارم که اين بار الزم می
خصوص با نسل جوان در ميان گذارم، زيرا اين پيام همراه با پيشنهادی است همه هموطنان، ب

  .که نياز به همفکری و همگامی آنان دارد تا بتواند به مرحله عمل برسد
  

ن َ دا و ا   تا
  

                                     َ                                        پنجاه سال پيش، در آخرين روزهای زندگی ا نشتاين، نابغه بزرگ قرن بيستم، گروهی از 
بودند، از وی پرسيدند که آيا به وجود خدا اعتقاد دارد يا ندارد؟  دانشمندان که به عيادتش رفته

کنيد تا بتوانم  اول خودتان به من بگوييد از کدام خدا صحبت می«و وی بدانان پاسخ داد که 
  ».بگويم که به او اعتقاد دارم يا ندارم

  
زمين سی سال است در کشور ما رژيمی که خودش را تنها رژيم برگزيده خداوند در روی 

شناسد که هزار  آسمانی می آن خودکامه زورگو و منطق ناشناس کند، اين خدا را تنها معرفی می
او » کافی«االسالم کلينی، در کتاب  سال پيش توسط بزرگترين دروغگوی تاريخ اسالم، ثقه

ه آدم دهد ک های گرداننده ايران امروز اختيار تام می اهللا و اين خدا به آيت. ساخته و پرداخته شد
وار از افراد اعتراف   بکشند و زندانی کنند و شکنجه دهند و دروغ بگويند و بچاپند و استالين

داوطلبانه درباره جاسوسی به سود ديگران بگيرند و تروريست به ديگر کشورهای جهان 
خود را در تاريکی قرون وسطايی » شهيدپرور«و در همه حال بکوشند تا جامعه . بفرستند

  .دارند و بدان فرصت برخورداری از دانش و بينش پيشرفته جهان مترقی را ندهند خويش نگاه
  

يادآوری اين واقعيت تاريخی بيمورد نيست که در جهان مسيحيت نيز ديرزمانی کار به همين 
يعنی در همان سالهايی که دانشمندان آزادانديش شروع به شناسايی واقعيتهای . منوال بود

کرده و به مقام ناچيز منظومه شمسی خود ما و کرۀ زمين آن در جمع ناشناختۀ جهان آفرينش 
بردند، کليسا همت بدين گماشته بود که کتاب  می  هايشان پی ميلياردها خورشيد ديگر و منظومه

و افسانه خلقت شش روزه کائنات را هرچه بيشتر در دسترس پيروان قرار دهد  Bibleمقدس 
و چنين بود که اين . مچنان در زير نفوذ خويش نگاه داردتا مغزشويی شدگان سنتی خود را ه

ای به همت کشيشان به صورت پرتيراژترين کتاب چاپ شده جهان تا به  کتاب چند هزار صفحه
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زبان ترجمه شده  ٢٢١٢يش از سه ميليارد نسخه منتشر و طبق آمار رسمی به بامروز در 
  .است و چاپ آن به صورتهای مختلف همچنان ادامه دارد

  
توان يافت، در اين است  تفاوتی اساسی که در اين زمينه ميان غرب مسيحی و شرق مسلمان می

کاری کليسا واکنش متقابل انديشمندان قرن فروغ و نهضت  که در جهان غرب اين افراط
روشنگری را برانگيخت و سرانجام سقوط قدرت کليسا و پيروزی جهان دانش را بر 

دنبال آورد، ولی در جهان مسلمان درست در جهت عکس، به نفوذ  های سنتی به پردازی افسانه
و . بيشتر آخوندان قشری انجاميد که تعصب و جهالتشان راه را بر هر گونه روشنگری بست

نتيجه اين شد که اروپا که از نظر جغرافيايی کوچکترين قاره جهان بود، به مدت چند قرن 
مسلمان، عليرغم جمعيت فراوانشان که در حال  های جهان شد، ولی کشورهای فرمانروای قاره

شود و عليرغم منابع روی زمينی و زير زمينی  حاضر به يک ميليارد و نيم بالغ می
  .اند               ً                                   سرشارشان، غالبا  در شرايط جهان سومی خود باقی مانده

  

ی   وایان وای 
  

د احترام بوده در اين ميان کشور آخوندزنده خود ما با وجود فرهنگ کهنش که همواره مور
توانند يک شبه راه صد ساله  است، و با وجود استعداد ذاتی مردمش که در شرايطی مساعد می

ترين اعضای اين مجتمع يک ميليارد و نيم نفری از کار درآمده است،  روند، يکی از بدفرجام
بايد از  يا می            ً رسد که عادتا           ً                                                     زيرا منظما  صداهايی از کارگردانان بلندپايه آن به گوش جهانيان می

دارالمجانين شنيده شود و يا از باغ وحش، در صورتی که در ايران امروزی ما اين سخنان يا 
دارانی  شود، و يا از بزرگ عمامه نژاد شنيده می ای چون محمود احمدی عمامه از جانب آخوند بی

قلمداد  که به حکم همان قرآنی که اينان خود را مجری احکام آن. چون مقام معظم رهبری
زيرا به موجب آيه قرآنی . کنند هيچيک از آنان شايسته چنين مقام و چنين احترامی نيستند می
نژاد  شرط اصلی برخورداری از اين احترام نه ادعای احمدی» ان اکرمکم عنداهللا اتقيکم«

امام زمان است و نه بزرگ عمامگی و باالنشينی مقام معظم رهبری، بلکه دوستی خاص با 
داند که آنکس که برنده واقعی مقام  تقوای آنان است، و وقتی که يکی از آن دو خوب میدرجۀ 

رياست جمهوری در خردادماه گذشته بوده او نبوده است و با وجود اين خودش را برنده معرفی 
ريزی  داند که به دستور او و طبق برنامه کند، و وقتی هم که مقام معظم رهبری خوب می می

صندوقها دستکاری شده است تا سوگلی او سر از آنها برآورد، و با اين وجود  دقيق خودش در
ری در مراسم مقدسی چون نماز جمعه دانشگاه تهران آشکارا بر صحت ادعای رئيس جمهو

دهند که از تقوای مورد نظر قرآن  م آن و هم اين نشان میگذارد، ه انتصابی خود تأکيد می
  .اند ای نگرفته بهره
  

بايست به دست آنان گل سرسبد  ب، کشوری که به ادعای اين دو مقام بلندپايه آن میبدين ترتي
دنيای اسالم شده باشد، در مرحله عمل لجنزاری اسالمی از کار درآمده است که در آن به 

                            ً    مقام معظم رهبری آن که نه شرعا  و : شود وقفه و به طور سراسری دروغ گفته می صورتی بی
گويد، رئيس جمهوری صاحب الزمانی آن با  ن ندارد، آشکارا دروغ می      ً             نه عرفا  حق دروغ گفت
گويد، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجلس  اش دروغ می های نمايشی همه اهللا اکبر گفتنی

تشخيص مصلحت نظام و دستگاه قضائی و امامان جمعه و دادگاههای انقالب و صدا و سيما و 
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شيخ و زاهد و «، به تذکر تلخکامانه حافظ شيراز، گويند مطبوعات دولتی آن همه دروغ می
  .اند کنند و همه آنان قرآن را دام اين تزوير ساخته آن همه تزوير می» مفتی و محتسب

  
برای اينکه بت پرست «: در قرن گذشته نيچه، فيلسوف سرشناس آلمانی، هشدار داده بود که

و . »پرستی را ترک گفته باشی بايد خوی بت.                    ُ                  نباشی کافی نيست که ب تها را شکسته باشی
اهللا خمينی  تزويرپيشگان ما عليرغم همه ادعاهای بت شکنی خود، ديروز بت بزرگی به نام روح

را در جای بتهای شکسته شده کوچکشان گذاشتند و امروز بت نيمه بزرگی به نام علی 
گردد که ديروز گشته  اند، ولی در هر دو حال در بر همان پاشنه می ای را جانشين او کرده خامنه

بود، و ديروز نيز بر همان پاشنه گذشته بود که از يک هزار سال پيش پيوسته در کشور 
  .آخوندزدۀ ما گشته است

  

ی ن ادب پار دا و دا ند از  ی    وا
تری در مورد  مورد نيست که نسل جوان کشورمان را در اين فرصت با واقعيتهای روشن بی

اطالع  ظ از آنان ياد کرده است آشنا کنم که به احتمال بسيار از آنها بیاين تزويرپيشگانی که حاف
  .است
  

اهللا که مفهوم برخورداری صاحبان آن را  واقعيت نخستين اين است که عنوان پرطمطراق آيت
از لطف خاص الهی دارد نه از جانب خداوند بدانان داده شده است و نه از جانب پيامبرش، 

شايد کسانی از ميان خوانندگان به . اند د اين بزرگواران به خويش دادهبلکه عنوانی است که خو
قرن گذشته رئيس جمهور گمنام يکی از فقيرترين کشورهای  ١٩٧٠ياد داشته باشند که در دهه 

مقدمه هوس کرد که نه تنها رئيس جمهور يا حتی پادشاه  افريقايی که بوکاسا نام داشت بی
مقام امپراتوری آن را داشته باشد، و برای تثبيت اين موضوع مراسم کشورش باشد، بلکه 

تاجگذاری مجللی نظير تاجگذاری ناپلئون بناپارت که مدل کار او بود در پايتخت خود ترتيب داد 
  .ای از رؤسای جمهوری ديگر کشورهای افريقايی از نظر تشريفاتی در آن شرکت جستند که عده

اهللا عنوانی است که تنها در دو قرن گذشته  ح است که اين عنوان آيتاين نکته نيز الزم به توضي
وضع شده است، آن هم به خاطر اينکه جماعت آخوند عنوان مترادفی در مقابل عنوان 

داشته باشند که پادشاهان قاجار برای خود قائل ) سايه خدا(اهللا  خودساخته ديگری به نام ظل
  .شده بودند

  
نه در هيچ زمان قطر عمامه مالک اعتباری برای دستار برسران به واقعيت ديگر اين است که 

در ارتباط با . شمار آمده است و نه فراوانی ريش و پشم احترام بيشتری را نصيبشان کرده است
 هترين سخنور دوران صفوی، در اصفهان دوران خود، چنانک مورد نخستين، صائب، سرشناس

  :گويد، گفته بود می گويی در تهران جمهوری واليت فقيه سخن
  

  کار با عمامه و قطر شکم افتاده است
  !ها به افالطون کند ُ                    خ م در اين مجلس بزرگی

  
ای را پشت سر گذاشته  و در ارتباط با مورد دوم، مولوی که خودش دوران فقاهت برجسته

  :بود، هشدار داده بود که
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  روش بگزين و ترک ريش کن، !هين
  ترک اين ما و من و تشويش کن

  َ          م ردستی کسی... به ريش و  گر
  !   ُ                        هر ب زی را ريش و مو باشد بسی

  
گيری برنامه ريزی شده از نمازهايی چون نماز روز جمعه دانشگاه تهران، سخنور  درباره بهره

  :بزرگ ديگر، سعدی شيراز، متذکر شده بود که
  

ِ                  کليد د ر  دوزخ است آن نماز  َ       
  که در پيش مردم گذاری دراز
  به نزديک من شبرو راهزن
  به از فاسق پارسا پيرهن

  تکلف برون نکو سيرت بی
  !به از پارسای خراب اندرون

  
  :و همين سخنور جهان بين شيراز در وصف بسياری از امامان جمعه ما گفته بود

  
  نه دانشورند، پرهيزکار و نه

  !خرند همين بس که دنيا به دين می
  

ره هم اينان تذکر داده بود همچنان که ابرمرد جهان سخن ما، فردوسی نيز، پيش از او دربا
  :که

  
  زيان کسان از پی سود خويش،
  !بجويند و دين اندر آرند پيش

  

ن ن  یدا و   ی  وا   پھ
  

های گذشته، نه کنار  و در همين هفته» اسالمی«شگفتا که درست از درون همين لجنزار 
اند که نه  ت نهادهخاصيت، بلکه دالورانی سرکش و تازه نفس پا به ميدان سرنوش گودنشينانی بی

بزرگ «های سنتی رژيم ماليان هستند و نه در مقابل توپ و تفنگهای  شنوای دروغگويی
ينکه اينان درست تر از آن ا ند، و شگفتهست دانترک ميباالنشين رژيم آماده » داران عمامه

ازند که خواستند از آنان سرسپردگانی برای رژيم خود بس همان فرزندان انقالبند که آخوندان می
  .قيد و شرط بقای حکومتشان باشد موجود، ضامن بی» الزمان حضرت صاحب«تا زمان ظهور 

  
اين جوانان که به حکم تاريخ وظيفه سنگين بازسازی ايران از بند رسته فردا را برعهده دارند 
به خوبی بر اين واقعيت حقوقی آشنا هستند که به موجب اعالميه حقوق بشر سازمان ملل متحد 

حق برخورداری واقعی از آزادی ) ه ايران ما يکی از نخستين امضاکنندگان آن بوده استک(
تواند به نام دين يا از طريق تظاهر دروغين  انديشه و آزادی بيان را دارند و هيچ حکومتی نمی

  .به پيروی از موازين دمکراتيک آنان را از مطالعه دمکراسی واقعی باز دارد
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ی کنونی با آگاهی کامل به خطری که از جانب اين نسل جوان امروز حکومت دين ساالر

متوجه آن است تمامی امکانات خود را برای درهم شکستن نيروی پايداری آنان به کار گرفته 
کنم که در ايفای يک  است، و با توجه به همين واقعيت است که من از همه هموطنانم دعوت می

   ِ                                       مورد  بخصوص و در شرايطی چنين استثنايی، همه  وظيفه بسيار بزرگ ملی و ميهنی، در چنين
ّ                    ها را کنار گذاريم و يکپارچه و مصم مانه اين نسل سرد و  گونه اختالف نظرها و اختالف سليقه                                 

گرم چشيده و آبديده و سرسخت را در پيکار سرنوشت سازش ياری دهيم و به خفاشان نيمه 
ه بقای حکومت واپسگرای قرون وسطايی فردا را در راآوران   شب اجازه ندهيم که اين سپيده

با همه توانايی خود، و هر يک از ما از طريقی که بيشتر امکانش را داشته . خود قربانی کنند
باشيم، پشت جبهه اين رزمندگان را استوار نگاه داريم و آن را تبديل به سنگری شکست ناپذير 

  .قاطعيت آن است کنيم که آينده فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما در گرو
  

گمان راه  اگر اين تالش حياتی را آنچنان که الزمه آن است به شايستگی به سامان برسانيم، بی
نجات را به ديگر ملتهايی نيز که در سالهای گذشته فاجعه طالبانی شدن همسايه و دوست 

خود ما و نه جهان زيرا نه ايران . ايم اند نشان داده نازنين ما، افغانستان ستمديده را شاهد بوده
  .متمدن نياز به سربرآوردن طالبانی نو به صورت طالبان شيعه ندارند

  
گمان ايرانی خواهد  ايران نوينی که از درون آشفته بازار کنونی در حال سربرآوردن است بی

بود که همچنانکه خالفتهای قرون گذشته تاريخ اسالم را نپذيرفت، به هيچ رو پذيرای آن خالفت 
ن بيست و يکمی که مورد عالقه مقام معظم رهبری رژيم واليت فقيه است نخواهد بود، شيعه قر

ً                                               و از اين پس نيز، به طور يقين اصوال  هيچ حکومتی را که به نام دين ابزار خدافروشی بی دينان                                  
کنند،  اند و می                                    ً                              قرار گيرد، چنانکه همه حکومتهای ظاهرا  دينی ديروز و امروز چنين کرده

  .رفتنخواهد پذي
  

ر ی     گا
  

از مخالفان رژيم در ايران » اعترافات داوطلبانه«در اين روزهايی که بازی استالينی گرفتن 
مورد نيست که در  اوجی تازه گرفته است، يادآوری اين واقعيت دوران انقالب فرانسه بی

نام گرفته  »دوره ترور«اين انقالب يا در اصطالح خود فرانسويان » دوره وحشت«سالهايی که 
يکی از تندروترين رهبران اين انقالب، به منظور خاموش  Robespierreاست روبسپير 

روی در خونريزی نگران شده و خواستار اتخاذ روش  کردن صدای آن دسته ديگری که از زياده
تری در اين مورد بودند به متهم کردن هرچه بيشتر اين مخالفان و اعتراف گرفتن از  انسانی
  .ه تالش برای متزلزل کردن نهضت انقالبی کشور، روی آوردآنان ب

  
 Amnestyالملل  امسال توسط سازمان عفو بين) امرداد ١۴(در گزارشی که در چهارم اوت 

International  نفر که از روز انتخاب رياست جمهوری  ١٩۵منتشر شد، مشخصات دقيق
اند اعالم شده بود،  نژاد اعدام شده یهای پليسی دولت احمد در سال جاری تا کنون توسط دستگاه

ها در ايران اين کشور  اعدامزيادی  عدادت     ً                                            و ضمنا  تذکر داده شده بود که با آنکه پيش از آن هم 
را بعد از جمهوری چين دومين کشور جهان و با درنظرگرفتن جمعيت بيش از يک ميليارد نفری 

جهان از نظر اعدام  لين کشورميليون نفری جمهوری اسالمی ايران او ٧٠چين و جمعيت 
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.                      ً                 های اين چند هفته عميقا  مايه نگرانی است شناخته شده است، معهذا افزايش شگفت آور اعدام
ً     نژاد قطعا  با اطالع مقام رهبری رژيم و به احتمال بسيار اصوال  به  بدين ترتيب دولت تازه احمدی                                                ً        

ود را با هدف زهرچشم گرفتن از ريزی اين مقام، دوره وحشت روبسپيری خ دستور و با برنامه
ولی برای اطالع بيشتر همين دو کارگردان دست اول رژيم و اطالع . مخالفان آغاز کرده است

ساير کارگردانان بلندپايه آن، الزم به يادآوری است که تنها يک سال پس از آنکه لوئی شانزدهم 
ِ          ير اعدام شد، س ر  خود اين در مقام بزرگترين قربانی اين دوران وحشت با فشار شخصی روبسپ  َ              

  !فاعتبروا يا اولی االلباب. عاليجناب نيز به زير همان گيوتين رفت


