
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲فبروری  ۷۱دوشنبه                                 ناتور رحمانی                                        

از دامــی بــه دامــی                 
 

شانه طراحی های ددمن ، با، رادمردی و سلحشوری، وحدتنشان بی نشان از پایان فصل ُحریتبا 

بی فرهنگ  ، ویرانگر ودیوی خون آشام، هزارگونه هزار درهزار، و ایجاد فضای تحقیر و تجاوز

آزادگان را به  ، کشورمرزها، از داخل یا از آنطرف جنس خراتین مکروبزا ، از، ازنژاد خشم

، چنان اختناقی ، متجاوزین اشغالگرشهر سوخته از ّدم شوم خاکستر شهر ، وخاک و خون کشاندند

رای باشندگانش ضیق و زندان ، ببوده باشد دیوارش باقی خانه اگر چهار ، که هردرا به وجود آور

 . گردید

ز از ، در زیرزمین شفاخانه های لبریانتحاری، بعد نشست دود و ّدم بمب های آدمها همدیگر شانرا

 . ، شناسایی می کنندمسله شدگان انفجار و انتحار

به آتش کشیدن و  ، درال روبه ای محیل بیگانه داده است، که ُدم به چنگشغال مخرب خانگی هر

تی و همزیس ،، امنیت و آسایش، باور و اعتماد، محبوبیت، صداقت، معنویتتباهی کامل میهن

، ، جمع ارزش های اخالقیو احترام  ، ُحرمتو دارایی های عامه ، ثروتهمگرایی عشق وعالقه

 .گوی سبقت ربوده است همدیگر دگر ازورجاوند و واالی  و دهها انگیزه

خدای خشم  ، جهاد و پاسداری از، انقالب، بنام های دموکراسیبا تمکین به بهانه های اغواگرانه و 

، ذلت، دریوزگی و ، بی هویتی و آوارگیتنگدستی و ، به فقردرمانده ترین ها را ،و خدعه شان

، و با حرص تمام ناشدنی برای به دست آوردن مال و مکنت ستمکشی و خواری کشانیده است

، و با مودهددمنشانه چپاول ن ،زمین افتاده ، و زخمی برخوردهنامشروع ، آنی را که از پشت خنجر 

 . و لگدمال هوس شیطانی خویش می کند، قساوت تمام ضربه زده تازینامه با تازیانه ای

وش خودشان ، با اتکأ به مقدسات ابداعی ذهن مخداش و پراگندگی شانسنگر عقیده پرخ اوباشان از

، آدمها چیزی به نام شعور داشته ها نمی گذارند و هرگز نمی گذارند، آنفرمان قتل عام می دهند
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می  ، به چوب تکفیردیش استان، آنی را که خرد دارد و دگرش عقایدیتفت ه وئل به توطباشند با توس

، فرمان قتل اش را از منبر ی نام می دهندئها ، بی ایمان و همچو چیز، زندیق، ملحد، کافربندند

 . تعصب و تیره نظری صادر می نمایند

، روشنایی و ، معرفت و آگاهیهنر ضدیت با علم و ، تا بوده دراین خدعه پردازان تاریک ضمیر

جمود  چهار راهی فکر ، هنر را درن دانایی زده اند، آتش به کانوبی خردی شان ۀهیم ، ازنور

وهین و ، زجرکش نموده تشجو و دانشمند را تا توانسته اند، دان، دانش آموز، به دار کشیده اندشان

، ، کینه توزی بیشتری داشته انددخترخانم های علم اندوز ، ویر کرده اند با خانم های روشنفکرتحق

، با جبر این طیف قابل ، شرم کالن دانستهکله ای منگ گرفته ای خودمیزان فهم آنها را برای 

، نامه فتوا می دهند، از مصدر تازیاردیواری خانه و زنده بگور نموده، پرده نشین چهمالحظه را

 . هنر را ندارد ، که زن مسلمان حق آموختن علم وکه زن سیاه سر است و سیه پوش

این ، با رافات پسندی توده ها ریشه داردخ ، جهل و، در بی خردیآنها می دانند که بقا و قوام شان

، بدبختی و فالکت شان ، کهحیله ای به آدمها تلقین نمایند ، با هرتدبیر رذیالنه سعی می نمایند

تصویر دگری از ، یا علم که فرآورد ابلیس است می باشد، از آموختن مصیبت و سیه روزی شان

 . و آدم ها را به آن تناب می بندند، قضا و قدر می کشند

، سرنوشت شانرا به دست قضا و قدر می سوار اند ی که بر ارابه ای جهلئ، آنهاوقتی آدم ها

، همان گونه ، محصول فکر و اندیشه خودشان استدرک این که خوشبختی و بدبختیبدون  ،سپارند

، نادانی و خرافات ، غرق در منجالب بی خردیدست تعصب کور ،کشتهبا روزمرگی مواجه 

 .پسندی باقی می مانند

، و فهم آزادی، استقالل و یریذ، هم پ، همزیستی مسالمت آمیز، ترقیملتی به خودکفایی» :گفته اند

 ، تا به اماکنم بیشتر ُحرمت و ارزش قایل باشند، کتاب و قل، هنر، که به علمانسانی می رسند

  «.رستی های خرافیمتبرکه و ُمرده پ

 مذهبی ، سالح به دستش عقایدی، تحقیر و تفت، توهین، تفتین، تبلیس، تریاکدر ُملک ما تفنگ

دگر  ، تا روز از روز، تیکه دار و دکانداران دین استمتولیان ،خودفروش زاهد ریاکار و ،مزور

، ، تالش دارند بدبختی های ملت راه پوست ها به دستور بادارهای شان، این چرمینبدتر شود

 .شانرا دوامدار بسازندو زبون  بار نگبت ، و با وطنفروشی عمرژرفنای بیشتر ببخشند

 (  ... .جا ه از کجاست ، تا به کببین تفاوت ر) 



، از زیادت ، آنهم به خاطر باور موهومبه اجبار تحویل داده می شویم، از دامی به دام دگری و ما

گ ، دشمن اندیشه رهایی زرنز قضایا و افیون عقیده تحریف شده، نبود درک درست اردگیب خواب

 !!سالی مکرر کرده است ؟و چند صد  این تکرار را هزار است و

، که روز و روزگار را به نفع خویش نرسند ، نمی توانند توقع نمایند بیداری اندیشهتا توده ها به 

 !!تغییر دهند 
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