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 !!ورز هستيد سواد، نادان و غرض اگاه، نامطلع، بی شما منتقدان اسالم، نا: ای نظرات کليشه

های اتوموبيل سازی مشهور امروز چون ميتسوبيشی، مزدا، سوبارو، هيوندای و کيا اصًال  زمانی که کمپانی ١٩٦٦در سال 
خط توليد هيلمن . توليد اتوموبيلی به نلم هيلمن هانتر کردسازی روتس در انگلستان، شروع به  وجود نداشتند، کمپانی اتومبيل

پيکان ) ايران ناسيونال(اندازی شد، محصول توليدی اين شرکت  با تالش محمود خيامی در ايران راه ١٩٦٧هانتر در سال 
به داليل متعددی  توليد شد و از آن زمان به بعد ١٩٧٩ی آن تنها تا سال  هيلمن هانتر توسط شرکت اصلی سازنده. نام گرفت

های ايران پر از  هنوز هم خيابان. شد همچنان توليد می ٢٠٠٥اما در ايران پيکان تا سال . توليد اين اتوموبيل متوقف شد
خورند، از المبورگينی مورچياالگو و  های بسيار پيشرفته و جديد هم به چشم می ها اتومبيل ها هست، در کنار اين پيکان پيکان

که ديگه (ام و و لکسوس تا هيوندای سوناتا و آزارا و تويوتا کمری و کوروال  های مختلف بنز و بی ا ردهفراری گرفته ت
 .های ايران ديد توان در خيابان  را می) های معمولی به حساب ميان ماشين

م شرايط آب و هوايی، پرستان است، پيکان پرستان، پيکان را اتوموبيلی برای تمام فصول، تما* اما داستان ما درباره پيکان
توان معنای واقعی خوشبختی  آنها معتقدند که فقط با پيکان است که می. دانند تمام شرايط جغرافيايی و تمام شرايط زمانی می

شوند در  های ديگری به جز پيکان سوار می کنند که تمامی کسانی که اتوموبيل اين افراد فکر می. و سعادت را درک کرد
آنها معجزات متعدد و غيرقابل باوری . برند و نهايتًا روزی پيکان تمام دنيا را فتح خواهد کرد به سر می انحراف و گمراهی
شکن و تفسير البخاری  ی راهنمای پيکان، بهارالنورباال، اليخ اين معجزات توسط مستنداتی چون کتابچه. برای پيکان قائلند

گويی که پيکان اتوموبيلی از رده خارج و  وقتی به آنها می. استتائيد شده ) که کتابی چندين ده جلدی است(النفتی 
گويند که  کنند، در پاسخ می ی زمانی منطبق نيست، با حرارت تمام از پيکان دفاع می غيراستاندارد است و با شرايط اين دوره

است که پيکان برترين ماشين روی گويند که براهين متعددی موجود  استانداردها را بايد با پيکان تطبيق داد و نه بلعکس، می
ی راهنمای پيکان بر  گويند که در کتابچه پرسی می شان که می از براهين. ايد زمين است و شما چشمان خود را بر حقيقت بسته

هرکس "الخالف نوشته است که  شيخ محمود خيامی نيز در کتاب کنج. چون و چرای اين اتوموبيل تاکيد شده است برتری بی
وقتی با اين اعتراض ". حداقل روزی سند پيکانی به نام خود نداشته باشد انگار به سنت شترسواران مرده است بميرد و

ی خود تعريف کند و اصًال از کجا معلوم که او  شوند که خوب شيخ محمود خيامی قرار بوده از اتوموبيل ساخته مواجه می
ی راهنمای پيکان آمده است  گفته بر طبق آن چيزی که در کتابچه گويند نه خير آنچه شيخ محمود چنين حرفی زده باشد می

مانده و کوچکترين تغيير يا ويرايشی در آن صورت نگرفته  تغيير ناپذير است و اين کتاب دقيقًا همانند روز اول خود باقی
و آسايش و امنيت بيشتری  گويی عزيز من، اين همه اتومبيل جديد با امکانات ايمنی و فنی بسيار بهتر توليد شده می. است

ی هوا، ترمز  دی چنجر، تنظيم برقی ارتفاع صندلی، کيسه باالبر برقی، سی برای سرنشينان اتوموبيل ايجاد کرده است، شيشه
سوپاپ، با مصرف سوخت بسيار پايين و آلودگی  ١٦عقب، تنظيم برقی آينه بغل،  ی اتومات، گرمکن شيشه اس، دنده بی ای

. شنوی که اينها دنياپرستی است و تجمالت پاسخ می. ی عهد بوق اونوقت تو چسبيدی به اين اتوموبيل عتيقه. ...هوای کمتر و 
پاسخ ! شی کنی کشته می گی خوب تصادف می می. ی هوا نداری اس و کيسه بی برای خوشبخت شدن احتياجی به ترمز ای

و   کند و بميرد تمامی بازماندگانش خوشبخت گيری که در روايت هست که هرکسی در پشت فرمان پيکان تصادف می
گويند که  کنی به تو می های امروزی تاکيد می های فنی و ايمنی اتوموبيل وقتی که بيش از حد بر قابليت. سعادتمند خواهند شد
ج اينها مسائلی است که از درک انسان عادی خار. کنی نداری ای نسبت به آنچه در موردش صحبت می تو درک و آگاهی

صفحه، تفسير  ٢٣٤ی راهنمای پيکان به تعداد صفحات  است و احتياج به تفسير دارد و برای همين است که برای کتابچه
ی گلگير، تاريخ البيکانی و   های صحاح رابعه بايد حداقل اين تفسير، کتاب. مجلد ٣٦شده در   البخاری النفتی نوشته

گويی بابا جان، اين اتوموبيلی که تو داری ادعا  می. اين مورد نظر بدی الخالف رو مطالعه کرده باشی تا بتونی در کنج
کرد و به جای جلوی ديد راننده اون سمت  کنش چپکی کار می پاک کنی برای تمام دوران است تا همين سه سال پيش برف می

برای شاگرد قائل شده است و  ی ارزش بسيار بااليی است که پيکان دن که اين نشون دهنده کرد، جواب می ديگه رو تميز می
به سراغ کتاب . برای بشر کشف نشده  آيد حتمًا در آن کار حکمتی هست که هنوز اگر چيزی به نظر شما عيب می

شی که صندوق عقب  از جلد سوم کتاب چاپ سوم استاملول، با اين حديث روبرو می ١٢٧ری در صفحه  النورباال می بهار
گويی آيا اين حرف با عقل شما قابل پذيرش است؟ در جواب  می. تن را دارد ١٠يک کاميون پيکان گنجايش بار به اندازه 

پرسی مگر  می. وجود دارد  ها های ضعيف هم در اين کتاب گويند که بايد سنديت اين حديث تائيد شود، حديث ابتدا می
ويند در اعتبار او که شکی نيست ولی ما معتقدان گ عبدالقادرخان ايران ناسيونالی نويسنده بهارالنورباال معتبر نيست؟ می حاج

ها آمده است درست و قابل  پيکان جوانان دو کاربراتوره بر خالف اهالی پيکان کارلوکس هيچگاه نگفتيم که هرچه در کتاب
قل گويی من با ع می. شک درست است ی گلگير آمده است بی گويند هر چه در صحاح رابعه آنها هستند که می. پذيرش است
ی عقايد  دانی که بايد به همه گويند که توهين نکن مردک؛ مگر نمی کنم که اين حديث چرت محض است، می خودم فکر می

ها سال مطالعه  تونی در اين مورد نظر بدی وقتی که علمای عظمای پيکان شناس بعد از ده احترام بگذاری، تو چطوری می
به دنبال فمهيدن سنديت حديث . توانند به اين صراحت نظر بدن غ خوردن نمیاسناد و مدارک و اصول و ساليان سال دود چرا
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گويد اين  گويد قوی است، يکی می گويد که حديث ضعيف است، ديگری می گويد، يکی می پرسی چيزی می از هر کدام که می
ين گنجايشی وجود دارد، حرف بر اساس تئوری نسبيت انيشتين گفته شده و کامًال درست است که در صندوق عقب پيکان چن

ی فيزيک  کند که بايد از دريچه سومی ادعا می. گويد اين بر اساس اصل عدم قطعيت هايزنبرگ گفته شده ديگری می
اعجازهای "اصًال تو کتاب . سوادی کوانتومی به آن نگريست و تو هم که درباره نسبيت و عدم قطعيت و فيزيک کوانتوم بی

گويی ای بابا اينهمه داستان  می. رو خوندی" وفيدبکی، کارديوگرافيکی ونانوتکنولوژيکی پيکانبي  علمی، رياضی، شيميايی،
کيلو نتونستم چيزی توی صندوق عقب پيکان قرار بدم، تازه اين به کنار مصرف  ٢٢٠نداره که، آقا من تست کردم بيشتر از 

ه يک شورولت هشت سيلندر بايد پول بنزين بدم، وقتی هم گی، هر بار که ميرم بنزين بزنم به انداز می  باالی بنزينش رو چی
پاشه، کولر  لرزه انگار االن وسط خيابون از هم می ی ماشين می رسه که همه کيلومتر در ساعت می ١٠٠سرعت ماشين به 

بار هم  ش هم که تا راه بيوفته من به مقصدم رسيدم، دويست هم که نداره توی تابستون مثل سگ بايد عرق بريزم، بخاری
خيال همين پرايد هم از اين قراضه بهتر کار  حاال کمری و سوناتا رو بی. ديدم که سرنشيناش رو وسط بيابون، زمين گذاشته

سواد تو اصًال چی  بنده بهت که مردک بی چشمت روز بد نبينه، انگار بدترين حرف روی زمين رو گفتی، فحشو می. کنه می
ت هستش وگرنه برو ببين در  ورزی سوادی و نفهمی و غرض زنی معلومه از بی که می از اتوموبيل سرت ميشه، اين حرفا

اگه . شدند کرده هم پيکان جوانان سوار می مورد پيکان چه چيزا گفته شده، تازه ناصرخان حجازی و بهروز وثوقی و صادق
سی  سی ١٦٠٠در ضمن در مسابقات . کردی ی اين بزرگان توهين فهمی، تو به همه فهميدن و فقط تو می بد بود يعنی اونا نمی

. کردن حيف که رأفت پيکانی شامل حالت ميشه وگرنه بايد سنگسارت می. هم پيکان تونسته اول بشه ١٣٤٨تهران در سال 
که خودش (ريکاردو آلتوبلی . ترن ها در مورد همين پيکان چه چيزا گفتن، همونا از شماها منصف برو ببين دشمنا و بيگانه

کسی که پيکان را ببيند و تمام زندگی خود را برای بدست آوردنش فدا نکند از انسانيت بويی "گفته که ) عمر فيات داشتهتمام 
بايد با تمام وجود در مقابل برتری پيکان سر تعظيم : "گفته ) که حتی يکبار هم سوار پيکان نشده(ارگون  دومنيک پل". نبرده

ی  که اصًال با هر نوع اتوموبيلی مخالف بوده و همه(و کارل ايمانوئل انگلستون " فرود آورد و به حقانيتش ايمان آورد
پيکان همانند يک مرکب الهی : "گفته) هاست از اوست ی معروف اتوموبيل بالی توده شده و جمله عمرش سوار کالسکه می

 "است که انگار توسط پروردگار و با دستان خودش برای سعادت انسان ساخته شده است

سال پيش چه ارتباطی داره، اينکه ناصر حجازی و بهروز وثوقی و  ٤٠دی که عموجان مقام اول در مسابقات  پاسخ می
کنم، دارم درباره  سال پيش رو می ٤٠شدند چه ربطی داره، مگه من صحبت  سال پيش سوار پيکان می ٣٥سيمين غانم 

. ان گفتی هيچ کدومش سند و مدرک درست و حسابی ندارهاين چيزايی هم که از اين بزرگ. کنم شرايط امروز صحبت می
سوادی و نااگاهی و از  تون از دشمنان قسم خورده هستيد و به خاطر بی گيری اينه که شماها همه آخر آخرش پاسخی که می

اون زمان حکومت جهانی پيکان که بوجود آمد . کنين روی عناد و دشمنی دارين با حقيقتی که چون آفتاب روشنه مبارزه می
 !!خودتون باور خواهيد کرد

 
 ها ها و مکان اتوموبيلی برای تمام زمان اسالمی پيکان
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ی مکاتب متفاوت فکری  اسالمی که از همه. داستان ما و اين طرفدارن اسالم ناب محمدی هم همين داستان پيکان هستش
دن حتی حداقلی از آن ادعاها و ايجاد اندک رفاه و ی عمل پوشان ادعای بسيار بسيار بيشتری داره و اما در عمل از به جامه

سعادتی برای معتقدانش عاجز و ناتوانه و در مقابل مدافعانش حاضر نيستند حتی بخش کوچکی از اين ناتوانی را به حساب 
مع ماندگی جوا ذات اين اسالم بگذارند و هميشه عواملی عجيب و غريب و به شدت دور از ذهن را به عنوان عامل واپس

قبول   ی دفاع از اين اسالم هم بسيار جالب است، اولش که اصًال مخالفت رو با اسالم شيوه. کنند مبتال به اين تفکر معرفی می
سوادی و ناآگاهی ميشه،  زارن و بعدش هم متهم به بی کنن و به صورت اتوماتيک به حساب مخالفتت با نظام حاکم می نمی

شی که اين کسی که ادعای سواد و آگاهيش از اسالم  خونی متوجه می ه فقط دوخط بيشتر میها رو ک جالبتر اينکه اين نوشته
البته بازهم مثل هميشه . خرابتره و اطالعش از اسالم در حد همون دانش مادربزرگی هستش  ميشه، خودش وضعش از همه

گر، ورژن الت و  لسوز، ورژن توجيههای مختلف ارائه ميشه، ورژن مودب و د سوادی و ناآگاهی در ورژن اين اتهام بی
خالصه من که موندم که اين . قرن پيش ايران هم که هميشه براهه ١٠ ٩ ٨ ٧دانشمندان   بساط سوءاستفاده از نام... .بددهن و 

  .نماشون بردارن ای و نخ های کليشه خوان دست از اين بازی مدافعان کی می

 .خيالی استفاده شده است  تشبيه در اين مطلب از پيکان تنها به عنوان يک:  *


