
 
»شاهرخ مشکین قلم  « نامه اي سرگشاده به  

 
 ایران دوستی تو آگاهی  من اگر ترا را از نردیک نمیشناختم ، من اگر به اندیشه هايِجان» شاهرخ«

نداشتم ، من اگر کارهايِ هنري ترا از نزدیک ندیده بودم ، من اگر بارها و بارها به تماشاي دست 
در روزهايِ گشایشِ نمایشگاههاي  تو ننشسته بودم ، من اگر افشانی و پایکوبی هايِ آفرین برانگیز

و عشق به ایران و ایرانی را در چشمانت  نگارگري و یا عکاسی هايِ تو به تماشايِ آنها نیامده بودم
آنرا دیدم و از دیگر » وكفیس ب «نخوانده بودم ، پس از دیدنِ واپسین برنامه ات که برروي 

ي با خود میگفتم که این هنرمند ، ه ا رقصید»اذان « و »اهللا و اکبر «وايِ  هم شنیدم ، که با آدوستان
. کسی نیست جز یکی از کارگزارِ جمهوري اسالمی   

جان ، من ترا مانند پسرم میدانم و بسیار دوستت میدارم و به هنر و پاي بندي هایت » شاهرخ «ولی 
انندِ بسیاري از جوانانِ دیگر ایرانی دل در تپش میدانم که تو هم م. برايِ آزادي سرزمینمان باور دارم 

و از رويِ از همین رو هم بسیار ، بسیار شگفت زده شدم که چرا ؟ براستی چرا؟ . و مهرِ ایران داري 
.  است  چنین کاري را کردهما» شاهرخِ «چه اندیشه اي   

:اي   یکی از برگزارکنندگانِ برنامه ات گفته هرچند شنیدم ، در گفتگوِِیی به  
 » اذان«مهوري اسالمی ، بهنگامِ بدار آویختن و یا کشتنِ زندانیان در زندانها در بلندگوچون ج«

.» میکرده و میکند ، از برايِ پشتیبانی آنان به اینکار دست زده ايپخش   
برايِ آزاديِ ایران و مردمش ، براستی ستایش تالش پشتیبانیِ تو از هم میهنانِ بدار آویخته شده و 

  نازنیم ، .سردادن » اذان «گفتن و » اهللا و اکبر «ولی نه از راهِ . نگیز است ا
.این ره که تو میروي به ناکجا آباد است   

رويِ سخنِ من ، امروز با تو جوانِ هنرمند و دیگر جوانانِ برومندِ ایران ، چه در درونِ و چه در 
. بیرونِ سرزمین ، میباشد   

 و دروغ ، روشنایی و تاریکی ، تندرستی و یراست. د دار) ضدي (پادي پدیده اي در جهان هر
گُجسته و مثبت و منفی ، زند و پازند ، بایا و نایا ، سفیدي و سیاهی خرد و نابخردي ، ناخوشی ، 
.)ملعون= گجسته(....خُجسته و   

. ا بکار برد آنر) ضد(باید پدیده ي پادِ ، میز این پدیده ها در زندگی برايِ ازمیان بردنِ هریک ا
کسی تا کنون نتوانسته با تاریکی  . براي نمونه برايِ از میان بردنِ تاریکی باید از روشنایی سود برد

برايِ مبارزه  .بیماري را درمان کند  بتواند »ویروسی «و » میکروب «اریکی برود و یا با به جنگِ ت
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برايِ  .  که به آگاه کردن ناآگاهان بپردازیمایسته است ب) خرافات(دروغهايِ نابخردانه و یاوه ها با 
هیچکس نمیتواند .  و نابکار ، میبایست راستی ها و درستی ها را رو کرد دغلبازبازکردنِ مچ یک 

: کوتاه سخن اینکه . ي رسوا کند با دروغِ دیگر یک دروغگو را  
».راه در جهان یکی است و آن راستی است «   

.سرپیچی کنیم » قانون کلی طبیعت « با جمهوري اسالمی هم ما نمیتوانیم از این در زمینه ي مبارزه  
سردادنِکه همان آخوند و مال است را با »اهللا اکبر گو « ما باید از خود بپرسند ، چگونهجوانانِ  

د در درازايِ هزارها سال از میان برد ؟ این آخونمیتوان ،  }اوست) هویت(که شناسه ي{»اهللا اکبر «
با گذاردنِ و نادانی نگه داشته و  مردم ما را در جهل »اذان «و » اهللا و اکبر «همینیاوه ها و بنامِ ا ب

. جلويِ هر پرسش و پژوهش و خردگرایی را گرفته » مذهب «هار چوبِ در چدست و پايِ آنان
حکومت می بینیم پس از سی سال فرمانروایی امروز گواه آن هستیم و دست آوردِ آنهم اینست که 

  .اسالمِ نابِ محمدي ، چه برسرمان آمده است 
را به » خمینی رهبر «که پشت بندِ آن خواهی نخواهی»اهللا و اکبر «و این» اذان «دو دیگر آنکه این

ها و جمهوري اسالمی و همه ي »کروبی«ها و »موسوي «یادها می آورد ، ابزارِ کارِ آخوند و مال و   
آموخته اند را خوبگرفتنِ از این ابزار  کارآنها آنچنان. ا میباشد شت آنهو درجیره خوارانِ ریز   

نشان برايِ درهم کوبیدنِ هر در درازايِ زندگیِ ننگیاینان  . نیست  کسی را یارايِ برابريِ با آنانکه
ابزارها سودبه بهترین گونه از این  در گلو ها خواهانه و خاموش کردنِ هر آوايِ آزادیجنبش  

ه برنده اي که آنان در دست دارند ،  ابزارِ تیز و ب همانامروز چگونه میخواهیم باو ما .  برده اند 
این سنگدالنِ دورانها ، با یک گردشِ به چپ یا به راستِ همین . جنگشان برویم و نابودشان کنیم 

. میکنند  از گردن جدا دم یک را دررهبر کینه توزشان سرِ دهها دالور ایرانی» فتواي «و با ابزار   
  مردم ایران ، توانسته اند خوشبختانه.  تاریخمان فراز و نشیب هايِ بسیاري داشته ایم ما در درازايِ

ولی آیا هرگز از خود . سرفرازانه بیرون آیند ، وي ها رود راز زیرِ بارِ سنگینِ آن فُهمیشه   
. » چگونه؟  «ایمپرسیده   

دازیم خواهیم دید که همیشه و همیشه این تاریخ و فرهنگ اگر بتاریخِ سرزمینمان نگاهی کوتاه بیان
بوده که بگونه ي پشتوانه اي استوار و پایدار به نگهبانیِ سرزمین برخاسته ینِ ایرانی آیینِ راستو 

خویشتنِ برگشتِ به ایرانی پیوسته با  .وآزادي و سرفرازيِ را به ایران و ایرانی برگردانیده است 
   را سراشیبی هاتوانسته و آموختنِ از تاریخِ پرتوانش  ،  گرفتن از آن فرهنگِ پربارِو بهرهخویش 
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پرسش اینجاست که  . به سربلنديِ و سرفرازي برسد و رهایی یافته بدبختی ها درنَوردیده و از چنگالِ

اغ راهِ آینده امان نکنیم ؟ را چرتاریخمان ، به فرهنگمان ، رو نیاوریم و گذشتهه  ما بپس چرا امروز  
ها ،»امیرکبیر «ها ،» بعقوب لیث «ها ،»داریوش«ها ،»شکور«ها ،»کاوه«ما در تاریخمان از  

چرا به پند و اندرزها و راهنمایی ها و رهنمودهايِ . یم بسیار داشته ا...ها »رضاشاه «ها ،»نادرشاه «
  ؟ ندهیم ن گوش فراآنا

بازگو کنیم ؟جوانانمان را برايِ  يِ دالورانِ شاهنامهتیزي ها دشمن سآیا بهتر نیست که  
با که میباشد  زمانِ پدرانمان آیا گمان نمی کنید ، خواندنِ شاهنامه ، به روشِ نقالی که یادگاري از

 به جاي بلند کردنِ  هر جوانِ ایرانی بجوش می آید ،خواندنِ آن خونِ میهن دوستی در رگهايِ
آیا بهتر نیست که جوان ایرانی بداند . کارسازتر و سودبخش تر باشد »اکبرااهللا و  «و » اذان «آوايِ  

سیاه  «، » سرخ جامگان «کیست و چگونه با دشمن ستیز کرده ؟ مگر ما » بابک خرمدین «
ها را نداشته ایم که سرگذشت » افشین «، » مازیار «، » ابومسلم خراسانی «، » پیروز « »جامگان

ن رهنمودِ جوانانمان شود ؟آنان و جانفشانی هایشا  
:این روزها هرگاه کسی از این سخنان بگوید ، فوري برچسبی براو می چسبانند که   

جانشان به لبشان رسیده . ندگی می کنند تو در ایران نیستی ، نمی دانی مردم در چه بدبختی اي ز «
» سبز «و » موسوي «تِ گفتن ها گذرا است و جز رفتنِ در پش» اهللا اکبر «این.آزادي ندارند و.و

 خودشان کارها را با اینکار می خواهند رژیم را براندازند و پس از آن فوري.  ندارند شدن چاره اي
 بدست بگیرند

» نوفلوشاتو «در » خمینی «در آن روزها که . این سخن ها من را بیاد سی سال پیش می اندازد 
: یدار او میآمدند ، اگر از آنها می پرسیدي نشسته بود و گروه گروه ایرانیان از سراسر جهان بد  

تو نگران نباش  «: ، پاسخ میدادند » چگونه میخواهید سرزمین را بدست این آخوند واپسگرا بدهید «
که شایستگیِ اداره کردنِ سرزمین را  او. را برمی اندازیم » شاه «، » خمینی «ما با رفتنِ زیرِ عبايِ 

  . »د اداره ي کشور را بدست میگیریم  میزنیم و خوش  بکنارندارد ،
هايِ برخی از وزیران ، دبیران ، و سرانِ آنروزِ ایران که میخواستند بدیدارِ»استعفا نامه «هنوز جوهر   

و دار و دسته اش را » خمینی «دیدیم که چگونه توانستند .  ، خشک نشده است بشتابند» !!آقا؟؟«
!!ند ؟؟بکنار بزنند و خود کارها را بدست بگیر  

خود بپرسیم چند بار از  آیا بهتر نیست. نیم که باز همان آش است و همان کاسه امروز هم می بی
که آیا خِرَد بما نمیگوید . ي مال و رژیمش بیفتیم باید به دام و تله   

»آزموده را آزمودن خطاست؟ «  
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اي که ان از هر گروه ، و دسته و پیشه رويِ سخنِ من نه تنها با جوانان که با همه ي مردم ایراینجا 
الیت  ومهوري اسالمی ورهاییِ سرزمنیمان از چنگالِ رژیم جبراي  ، میباشد و آن اینست که هستند

به هرچه آخوند و مال و آیت اهللا ، و» نَه «  ، جز گفتنِ یک ...فقیه و رهبرش و  

.م  نداریرو آوردنِ به تاریخ و فرهنگِ گذشته امان ، راهِ دیگري  
تا زمانی که مردم ایران یک بار در « :  در یکی از کتابهایش نوشته »احمد کسروي« روانشاد ، 

حکومتِ آخوندي  زندگی نکنند ، نخواهند توانست از دست او و اندیشه هايِ واپسگرانه اش آسوده 
» .د نشده و زندگیِ آرامی داشته باش  

را با رگ و پوست و خون و جانِ خود » آخوند« امروز مردم ایران سی سال است که حکومت 
نرسیده که دستِ رد به فرا آیا گمان می کنید که هنوز زمانِ آن . زندگی کرده و آزموده اند   

 یکبار برايِ همیشه دستِ آنان و، بزنیم که بویی از ایرانی بودن و ایرانیت نبرده این گروه  سینه ي
تنها در پِیِ سودِ ايِ همه ي ما روشن شده که اینان در این سی سال بر را از حکومت کوتاه کنیم ؟

 اسالم و دن خونِ سدها ایرانی را بریز بیشتر برسرِ کار ماندن آماده اندد و برايِ یک روزنخود میباش
، چون با دست آویز کردنِ آن میتوانند به آرمانهايِ اهریمنیِ برایشان بیشتر از ایران ارزش دارد 

.خود برسند   
روزِ مردم ایران بیاورند که ما بیدار سالمی و کارگزارانش چه باید بکنند و چه باید ب جمهوري ا

  ، دغل ، ترفندباز ، خودپسند ، خودسر ، خودکامه ، که این گروه ، مشتی واپسگراشویم و دریابیم
و دروغگو هستند که برايِ مبارزه با آنان و رسوا کردنشانشکمباره   

.وآوردنِ به آیینِ و فرهنگِ ایران نداریم راهی جز راستی و درستی و ر  
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