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  پيشگفتار

    

اند،  يي، كه در ذهنش گنجانده شدهها هاي اجتماعي را با اندازه تواند ارزش هر كس مي
هاي اجتماعي برآيند نگرش و فرهنگ مردم هستند كه آنها در درازاي  ارزش .بسنجد

  . اند زمان روييده و پيوسته، نسبت به ديدگاه و نيازهاي جامعه، دگرگون شده

  آنها را، در ذهن مردمان كارآيي دارندها  ارزشاين اكنون براي سنجش ،هايي كه زهااند
   .اند  برداشت شده، كه در آن زيست دارند،از خانواده و از اجتماعي

، نياز است كه ما نخست، براي هاي اجتماعي ارزشي   به روند دگرگوني،بردن براي پي
اجتماعي با آنها سنجيده هاي  هر زماني، معيارهايي را شناسايي كنيم كه ارزش

  .ندوش مي

ترازويي هستند، كه انسان به كمك آنها نيكي و هاي سنجش، ابزار يا  معيارها يا اندازه
   .سنجد هاي اجتماعي را مي بدي يا زشتي و زيبايي

اگر . هاي هستي جاسازي شده است در ذهن ما هم ترازويي براي سنجش پديده
با اين گمان آلوده و ناميزان است، ما  ترازوي نگرش ما آلوده و ناميزان باشد، كه بي

  .توانيم راستي و درستي را ارزيابي كنيم نميت است، ابزار، كه دروغ و نادرس

اين .  در سرشت انسان وجود دارندكه شود اشاره مي هايي  ارزشدر اين كتاب به
 از شناسايي از اين روي ما. اند  پنهان ماندهي گوناگونها  عقيده زير خاشاكها در ارزش

، كه از خرد پيشروندهگستاخ و  ايم و به جاي نيروي سرشت و آفرينش انسان درمانده
 در ايماناين بندها . كنيم را ستايش ميي خود  بندهاي بردگي كند، انسان بروز مي
  .دارند ي ما را از پرواز باز مي  و انديشهشوند مي تنيده اي داشتن به عقيده

 معيارهاي بينش توانند اند، به آساني نمي ها پرورش يافته مردماني، كه در مكتب عقيده
   .ي آنها ساختار دارد زيرا ابزار سنجش آنها از عقيده .زشيابي كنندخود را ار
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 با خود توان  نميي ديگري، به ويژه  با عقيدهتوان را نمي  عقيده يكميزان راستي در
  . آن عقيده، شناسايي كرد

ها و  اند، انديشه ي اين جستارها، كه پراكنده نوشته شده روشنگر و برانگيزنده
 بر خالف ايمان، كه ميدان ها اين يافتهدر . اند بودههر جمالي چنوهاي استاد م پژوهش

ها   برآيند پژوهش.يابد گسترش ميديدگاه انسان  ي ، پهنهكند نگرش انسان را تنگ مي
 و زاينده و پيوسته ن روشنيروي خرد، از ،انسانبينش  دهند كه نشان مياين استاد 

  .داند ي روشني و بينايي مي هفرهنگ ايران انسان را سرچشم  او.نوشونده است

 ،ي خود از راه انديشه، تواند  مياي آلوده نباشد، او ، به عقيده خردش پس انساني كه
. ي هيچ االهي نيست در فرهنگ ايران بنده انسان .بيĤفريندها را  كليد گشايش دشواري

  رسول و كسي حاكم نيستند وزايندگي در سرشت خدايان اين فرهنگ است آنها بر 
  .ي ندارندپيامبر

ولي بيشتر . كند هاي هستي انديشه مي  در مورد پديدهيكس درست است كه هر
 بر. دنساز عقلي مي ي خود را هاي عقيده پسماندگي و كاستي ، از راه انديشيدن،كسان
يعني . راند  شده است، حكم مي ايماني يك پيرو برعقل او، كه مهار  عقيدهرونداين 
 آورده  او به شريعتي ايمان است كهكسي جايگزين خرد ست،، كه تابع ايمان اعقل
  .است

انساني، كه خردش در بند ايمان گرفتار است، گستاخ و جوينده نيست او عاقل 
   .يابد اش پرورش مي  انسان با ايمان تنها تخم عقيدهي فكر زمينه در .شود مي

ا در برخورد با بازگو بشود تاي  به گونهاي  به هر روي نياز است كه هر انديشه
   . شود كاسته انديشههاي آن هاي ديگر گسترده و از آلودگي انديشه

 اي افشرهاند،  شدهبازگو  فرهنگ آزادگان ايران جستارهاي اين كتاب، كه از ديدگاه
از اين روي آهنگ . اند  تراوش كرده ايراندن در پيرامون فرهنگي كه از انديشهستند

  .ها به گوش ميرسد نوشتهي اين  گسستن از ايمان در همه
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 تارنماهاي  برخي ازاي است كه پيش از اين، در هاي پراكنده آوري از انديشهد اين گر
  .اند فارسي، بروز شده

انتشارات فرهنگ ايران، كه پيوسته در را بازسازي و فرشكرد فرهنگ ايران تالش 
ي بنياد فرهنگ ، اين گردآوري را در سيماي يك كتاب سامان داده و در تارنماكند مي

  .سازد  ميآشكارايران 

ي آفرين و   اين پايگاه فرهنگي شايستهگاني آفرينند رادمنشي، راستكاري و پايداري
  .درخور ستايش است

بنياد فرهنگ "ي جويندگان راستي و آزادي در  از فرهنگ دوستي و ميهن پروري
   .كنم ي مي سپاسگزار"ايران

  2008بهار 

    مردو آناهيد      
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  ي از پديده هاي فرهنگيشناخت

   استي زندانبان آزادمانيا

 . كند ي ايمان دارد به راست بودن آن عقيده شك نميا   كه به عقيدهيكس

 ." درست بودن و حق بودن استي راست بودن دستكم در اين گفتار به معنا"

 دانستن را از خود ي ي رنج انديشيدن و شادكند ي مي يا چيزي از كسي كه پيرويكس
 او پيش نويس كرده ياش برا  پيرو را عقيدهيك  نگرش و بينش يسو. سازد ي مدور
 . است

 ي را شناسايي و بديرا دارد كه از راه خرد خودش نيك  آني و نه توانايي نه حقپيرو
 ي بازده كردار او ، ناآگاهانه،رايز.  كردار خود هم نيستآيند پي يپس او پاسخگو. كند
 .  اوي شهياند نديآبر او ست نه ي دهيعق

 ي در راستا،كند شك مي ديگران ي  راست بودن عقيده به  كه،يكس نگرش يسو
 ساختار ي و دانشها ي او هم از انبوه آگاهيبين گرچه جهان.  خودش استيبين جهان

 . دارد كه او از ديگران گرفته است

ران به كاوش  ديگيها    بايد رنج انديشيدن را بر خود هموار كند تا درانديشهخودانديش
 كردار ياو نه تنها پاسخگو.  آنها را در بينش خود بياميزدي بپردازد و بتواند شيره
 . كنند ي مي پيرويا   است كه از عقيدهي كردار كساني  خودش بلكه نگران بازده

 استوار كرده ي خود را بر راستيبين  روشن است، جهانيا   انديشهي كه داراي كسييعن
 . ديگر بركنار نيستيها  عقيده است، او از گزند

اند،   آزمون نشده، برداشت كردهي را، از گفتارهاي روشنفكران، كه روشنفكريبرخ
 ." نداريمي ديگران كاري   ما با عقيده": گويند يم
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 ي فاضالب همسايگان كاريهاي   ما با چاه" كه بگويند مانند ي مي اين گروه به مردم
 ."نوشيم ي م كنده شده است،زمين خودمان ي، كه درنداريم، ما آب از چاه

 . دهد ي آبريزگاه همسايگان را مينوشند كه بو مي يهاي از آب  اين كساني ول

 يها  آب از قانوني زيرزمين به هم پيوند دارند و جريان آلودگيها  كه آبهمانگونه
  زميني كردار پيروان شريعت هم در روي آلودگكند، ي نميها پيرو  و عقيدهيسياس

 .گير هر روشنفكر به ويژه هر خودانديش خواهد بودي دست و پا

 هست بلكه دهد ي كه انجام مي كارهايي است كه روشنفكر نه تنها پاسخگواين
 .  يا نكرده استكند ي مي است كه او در انجام دادن آنها كوتاهي كارهاييپاسخگو

 و ي آنها از هيچ تبهكارنند،ك ي مي شريعت، از اوامر اهللا پيروي پايداري اسالم براواليان
آنها .  در برابر اهللا مسئوليت دارند نه در برابر مردمآنها.  نيستندگردان ي رويدروغوند
بنابراين، نبايد . گرفته است كه حق خودبودن را از انسان كنند ي مي پيروياز شريعت

 .آنهاست  بريكردار آنها را نكوهش كرد، نقد كردار آنها ستمكار

 .  آنهاستي  يد به نقد كشيده شود عقيده كه باآنچه

 واليان او كوتاه كار حق حكومت كردن بر مردمان را گرفت تا دست ستم از اهللابايد
 . شود

 خود آزاد هستند او به كردار يها   عقيدهي مردم در اجراگويد ي كه ميروشنفكر
 . پذيرد ي واليان او را مي ي او را و مردم آزاري يحكومت مطلق اهللا و ستمكار

 .  كه بتواند از حقوق بشر سخن بگويدددان ي آزاد نم را بشري كسچنين

چون .  كندي را نقد و بررسدهي آن عقتواند ي ايمان دارد او نميا    كه به عقيدهيكس
 هر ي و در اين تاريككند ي مبين ايمانش بازي   را در تاريكخانهيا  اين كس هر پديده

 .سنجد  ميانش ايمي با ترازوي را يا دهيپد
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 " نجات ايمان خود با تار و پود دروغ كرباس ي، كه برا"راستين" اسالم سازان بنابراين
،  شرابي زيبايها   كه سركه را در شيشهمانند ي را مي فريبكارانآنها، بافند ي م"راستين

 .فروشند ي م به مردمبه جاي شراب،

 آن عقيده را يها ي و نادرستياست چون او ناركند، ي را آگاهانه رد ميا   كه عقيدهيكس
 خاموش بماند، او كند ي كه جامعه را آلوده ميا  شناخته است، او نبايد در برابر پديده

  .  است  از كسان همان جامعهيهم كس

 بلكه او ت تازه نيسي   عقيدهي   كهنه يا آفرينندهيها  انديش پااليشگر عقيده روشن
  .  كرده استي است كه او شناساييهاي  عقيدهيها ي و پستها يروشنگر كاست

 ي ندارند، ماهيت اسالم را نقد و بررسي مردم كاري   كه به عقيدهيروشنفكران خاموش
  .گذرد ي باشند كه بر مردم ايران مي ستميبايد پاسخگوآنها  كنند، ينم

چون مسلمان .  ستمكارندكنند ي كه تنها از كردار متوليان اسالم انتقاد ميروشنفكران
 كه از ي او به اهللا ايمان دارد، او مسئول پيĤيند كرداركند، ي مي خود پيروي   عقيدهاز
 سزاوار نكوهش هستند كه يتبهكاران در كار . نيستشود ي اهللا بر او امر ميسو

  . اند كرده ي را شناسايي آن كار  زشتيخودشان

جاهدين، و  ستم بر مخيزد، ي ، كه از حكم جهاد برم"امسلمانان كشتار ن"نكوهش 
  .  بر انسانيت استينكوهش نكردن جهاد در اسالم، ستمكار

 جهاد را از اسالم توان ي شب را سپيد كرد با گفتن دروغ هم نمي روتوان يبا دروغ نم
  . جدا كرد

منش  انسان راست.  ننگين و دور از انسانيت استيها در هر زمان و مكان كشتار انسان
  نكوهش. خود را از حكم جهاد در اسالم نشان دهدير بيزايبايد آگاهانه و به روشن

 . شود ي پيدا مي از برآيند اين بيزاري مجاهدين اسالمكردن
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 با خرد يانديش هستند ول  كه روشنشود ي هم برخورد مي در اين نوشتار به كسانالبته
 ياگر دروغ در منش كس. كنند ي نمي جامعه را بررسيها ي آلودگي  كاربند خود ريشه

اين است كه او، در .  سخن بگويدي با راستخواهد يه كرده باشد او ناخودآگاه نمرخن
  . دهد ي را فريب مانخاموش ماندن، هم خود و هم ديگر

ها  ها، فرمول  اجتماع ايران را از كتابيها ي از روشنفكران كه، راز گشودن دشواريبرخ
آنها مانند واليان اسالم به  .، خودانديش نيستندكنند برداشت مي بيگانگان يها و قانون

پس اينگونه . اند   نكردهي ايمان دارند كه آنرا با خرد خود بررسيا   ويژهي  روش و شيوه
  .انديش  هستند نه روشني فكرروروشنفكران هم، پي

 آنها ي   بر شانهي مسئوليت چندانتوان ي پس نم،نام آنها چون كردارشان دروغ است
 اين روشنفكران به فكر بيشتر .باور آنها را به نقد كشيد يها ي بايد كاستي ول،گذاشت
  كه،ي اروپا، مردم را به سويي هستند كه بتوانند با چوب قانون، بسان كشورهايروند
  . ، برانندكنند ي فكر مآنها

 پديدار ي را پذيرفتند، دمكراسياز ديدگاه آنها، اگر بيشترين مردم اين چوب قانون
  . خوانند ي مي را آزاديا   چنين شيوهآنها. شود يم

 خود را ي تا آنها آزاددهيم ي مردم را به آنها وعده مي ما نخست برآوردن آرزوهاييعن
 ي راهاي  قانون، آنها پرزور شديمي كه از نيروآنگاه، .به ما بسپارند و با ما همراه شوند

  .  اجتماع هستندي   همهي   كه در بر گيرندهسازيم يم

 آزاد است كه به كس هري و جهاني اروپاي،ي دمكراس،ي اساس،يانون قي  در اين گردانه
 اين"يعني . كشد به زور قانون با خود ميساز ما گام بردارد يا اين گردانه او را 

 اگر تبهكاران . ندارديا  مفهوم ويژهي مردم فريبي است كه   يك شيوه"يدمكراس
 اگر . آزاد استي تبهكاريرا راه بيبيشترين مردم را فريب دهند پس در اين دمكراس

 و كند ي پيدا ميبيشترين مردم جهادگر باشند پس جهاد كردن هم رسميت جهان
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 نيست كه روشنفكر در ي آن چيزي دمكراساينگونه .كشتار دگرانديشان آزاد است
  . كند ي ميآرزويش روزشمار

 شناخت تگرفتار ساخته اسشان   عقيدهي   تاريكخانهدر روشنفكران را يكه برخي چيز
 تواند ي مياينگونه روشنفكران براين باورند كه هركس. نادرست آنها از بينش مردم است

  .  برگزينديد و بي نيكتواند يآزادانه انديشه كند پس خودش هم م

در .  ايمان نداشته باشنديا   درست باشد كه مردم به عقيدهتواند ي مياين باور، زمان
 را عقيده آنها تعيين ي و زشتيمردم حاكم است نيك ي   كه عقيده بر انديشهيسرزمين

 چون آزمايند ي خود را نميها  پنداريخود اين روشنفكران درست. آنها نه خرد كند يم
  . كنند ي مي پيرويا  خودشان هم از عقيده

 .شناسد ي او نه راه را و نه آرمان را مگذارد ي گام مپيشوايي ي گامهايپيرو در پ

 كه ي حكومتي يعن. استي بينش آنها در مورد جهان هستي  ده بازي هر مردمحكومت
البته .  آن مردم ناپسند نيستيبين  در جهاني كردار ستمكاركند يبر مردم ستم م
 را ناروا ي ستمكاري ولداند ي آن ستم را ناروا مشود ي كه بر او وارد ميهركس ستم

  . داند ينم

 ستمكار هستند و هميشه هم گرفتار  به كرداراند  ته كه در دروغ پرورش يافيمردم
ي   آزاد وليچون مدنيت آنها همراه با فشار و ترس است.  خواهند بودستمكارحكومت 

   .هرگز با ترس سازگار نيست

 . برند ي بسر مي و آزادي يا مردم در دروغ و ترس يا در راستييعن

 . برساننديگاه آي   روشنفكران آرزومند هستند كه با قانون مردم را به چشمهبيشتر
 توانند براي هر مردمي  جهاني ميآنها براين باورند كه جامعه شناسان و خبرگان

اري كنند ذبراي مردم ايران قانونگ پندارند كه آنها بايد اين كسان مي .ي كنندارذقانونگ
  . شناسند ي مان و خبرگان جهاني جامعه شناسيها آنها قانون را از كتابزيرا
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 شناسند ي توليد ميها  كار و روشيرهاها را از رشد ابزا  م جامعهآن جامعه شناسان ه
 ي ي چون بررس.كنند يآنها كمتر به بينش مردم برخورد كرده و م. اند  كردهيو بررس

اين است كه ديدگاه .  آنها بسيار دشوار استيآوردها بينش مردم از راه ديدن دست
 حتا با ،يچون هر مردم .درست باشد مردمان ي   در مورد همهتواند يجامعه شناسان نم

 .  دارندي گوناگونيها  يكسان، بينشيآوردها دست

 آنها هم بر ي مدني   آلوده شده است، روند جامعهيا   كه بينش آنها با عقيدهيمردم
 پيوند ي بدون بررس،تواند ي نميهيچ خردمند.   خواهد بودها ياساس همان آلودگ

  .  كنديبين  سامان آن جامعه را پيشي ي دگرگون،ردم با كردار همان مي مردمي  عقيده

 ي   درروند جامعهي مردم همسو باشد كه بهبودي  ه با احكام عقيدياگر ساختار قانون
 آن  كه مردم وارد كندي   و اگر قانون شكاف در احكام عقيدهكند ي ايجاد نميمدن

 .  نخواهد داشتيقانون كاربرد

 پست و مردم ستيز يها   كه به عقيدهي مردمي برا،ين باشكوه و انسايها  قانونساختن
 پيروان عقيده يها به زشتكار  اين قانون.اران استذ قانونگيايمان دارند، نشان ناآگاه

 . كاهد ي آنها نميآور  و از خشمبخشد ي تاخت و تاز مي  زمينه

ن راه  بست، ايمان دارند به كرداريا   كه خود به عقيدهي كساني قانون از سوساختن
   . است  باز گذاشتن راه پيشرفت آن عقيده، مردميها  گسترش انديشه

 .داند ي خود را قانون مي  ار با ايمان تنها عقيدهذچون قانونگ

. كند ي راست و زيبا بينش مردم را راست و زيبا نميها   كتاب قانون با واژهنوشتن
مفهوم .  دارديينش مردم بستگ آنها هم به بيها و مفهوم دهن   كه كاربرد واژهبينيم يم

 اين .اند   پنهان شدهيا   در ذهن ما  تا اندازهي راستكار،ي راست، راستيها   درست واژه
  .  ايران ناتوان كرده استي    ما را در سامان دادن جامعهن اسالمزدگاي يانگار ساده
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 در "يت راست يا راس" ي  با واژه"Recht" آن ييا آلمان "right" ي انگليسي واژه
. بريم ي به كار مright ي حق را به جاي   كلمهيفرهنگ ايران برابر است كه ما در فارس

  . گذاريم ي ماداش مزد يا پي اين كلمه را هم به جايها  شاخه

 در ي سامان راست" ي نيست اگر به جاي چندان مشكل" حق" ي  در كاربرد كلمه
 برابر با " حق" اگر در كردار هم البته. " حقوق بشر" مانند.  نوشته شود"اجتماع
rightبود ي م .  

اين . مشكل ساز ما ايمان داشتن به اسالم است چون در اسالم حق اسم اهللا هم هست
 اين حق مردم را از . اين اهللا توفان نوح هم دارد.ار هم داردت جهاد و كش، اهللايحق، يعن

 را به اطاعت از احكامش اهللا با ايجاد ترس و زور مردم= حق . ترساند يخشم خود م
 .كند يمجبور م

 ايجاد ي جامعه همĤهنگي ميان تضادهاي ندارد، راستي چنين كاركردtight = يراست
 منش ،ي همزيستي يبين ا جهانب يراست . را آزار بدهدي كستواند ي نمي راستكند، يم

  .  درون جامعه استي چرخش همĤهنگ نيروهاي برا،يراستكارن در مهرورز

اش در    بيشتر روشنفكران ما چون با فرهنگ ايرانيان، كه هنوز ريشه يايبرخ
 ي   ايمان هزارساله زمينهلي و. دارندي اندكي زنده است، آشناي آنها هم  جاني  نهانخانه
 ما را ، گره كور اجتماعي بازگشاي، آنها راهاز اين روي . آنها را آلوده كرده استي  انديشه

  . پرسند ي م"ا گان لب دري  از گمشده"از 

  توان او چون.به دنبال فرمان سروران و برتران است او داند ي كه خود را آزاد نمينسانا
 ايمان يا   يا شيوهي به فرماني كه چنين كسينگام ه.پندارد يخرد خود را ناچيز م

 از آن ي كه مردم را به پيروكوشد ي ماو. آن شيوه است ياكارگزار آن فرمان  او بياورد
  . ن بكشاندفرما

او  پس . انديشه را بشناسد بودن ندارد او آزاد نيست كه آزادود از خي كه بينشيكس
  .  بداردي ديگران را گرامي آزادتواند يچگونه م
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 ي خود آگاهي شايد هم آنها به ستمكار. هستندي ستمگران تاريخ،اران با ايمانذقانونگ
 اند ي را كه به ناحق گذاشته قانون وبينند ي حق را در ايمان خود م آنها چون.ندارند
 .شمارند يحق م

 تنها از راه شناخت فرهنگ خودشان ي رسيدن مردم ايران به سامان كشورآرايراه
 است يانديش ايران  گام به گام اين فرهنگ بر دوش هر روشني رنج شناساي.گذرد يم
  . ايد جوانان را فروزان نمي   انديشهي چراغها، خودي   با چراغ انديشه،كه

 را در بينش مردم ايران ي آزادم كه انديشمندان ايران از را خرد خود تخيتا زمان
 اي هم ندارد كه درختي كه پرورده نشود ميوه. رويد ي هم نمينكارند هرگز درخت آزاد

  . را بچينند آيندگان آن
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   ما را دارنديها يژگيروشنفكران ما درست و

  

 اين .تنها انديشه كردن در مورد يك آرزوستدانستن، حتا به همراه با خواستن، 
  . اي براي توانستن نباشد   زمينهنيست و شايد هم توانستن انديشه به كردار

سخن تنها از . سنجد با اين وجود دانستن ميزاني است كه نسبت توان به آرمان را مي
 در ماعبراي بهبود و پيشرفت اجتكه روشنفكران آنها را  است ي آزادي خواهيها آرمان

  . اند   نگاشتههاي خود  دورنماي برنامه

 واين كنند برخي از روشنفكران ايران هم براي رسيدن به آرزوهاي خود تالش مي
البته  .ي آنهاست  تالش نه نشان دانستن و نه نشان توانستن بلكه تنها نشان آرزومندي

   .افزايد ي ميهاي اجتماع د بر آگاهيناي كه باش   با هر مزهها برآيند اين تالش

  نيز برخي از آنهاكنند و روشن انديشان از ستمكاري بيزارند و آزادي را ستايش مي
توانند از   نمي آنها به كردار ولي؛شناسند هاي گوناگوني را براي رسيدن به آزادي مي راه

 زيرا شناخت ابزار جاي توان ساختن و مهارت در . بهره گيري كنندهاي خود آگاهي
، كه راه رسيدن به هاي باشكوه  و آرمانهاي بلند  انديشه. كند ابزار را پر نميكاربرد آن 

   .هاست  انديشهي آن   و سستيپختگي  نا نشانآنها در پندار كشيده شده است،

آيند ولي ساماني  رويند چون دود به چشم مي ي پندار مي  هايي كه در زمينه  انديشه
ي ايران از   داند كه جامعه روشنفكر راستكار مياگر يك .  جاي بگيرندندارند كه بر دل

ها و  توان كاستي كمبود آزادي در زير فشار است و در اين دهليز تاريك نمي
  ساخت، هاي اجتماع را براي مردم نمايان  پسماندگي

آغاز  پس روشنفكر بايد بداند كه راه برآوردن كمبودهاي جامعه از همين دهليز
  .شود مي
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 هاي ي بسته باشد كه، با نشان دادن راستي و كاستيندارپ دش به اگر روشنفكري امي
شوند و ديوارهاي فشار را ويران  اجتماعي، انبوه مردم خود بخود خواهان آزادي مي

 و چنين روشنفكري سرافكنده و افسرده خواهد گرايد پندار او به نااميدي مي. سازند مي
ت كه به كردار آزمون نشده و آرمان او هم ي پنداري اس  ي او بر زمينه  زيرا انديشه. شد

  .  اميدي است كه بر باد نوشته شده است

ي خود را بازگو كنند ولي   آزاديخواهان هستند كه نياز به آزادي دارند تا بتوانند انديشه
كه به جاي اي ايمان دارند    زيرا آنها به عقيده.انبوه مردم به اين آزادي نيازي ندارند

  از نداشتن كهانبوه مردمان چيز ديگري براي بازگو كردن ندارند. دانديش آنها مي
   .ي رنج ببرندآزاد

در اجتماعي كه احكام شريعت بر آنها حكمفرماست انبوه مردم تنها از ستمي كه بر 
 اين مردم ولي از اين روي آنها تنها از ستمكار بيزارند. برند  رنج ميشود آنها وارد مي
 قصاص،  در احكامي بسان جهاد،، كهستيزي  آنها از انسان.انندد زشت نمي  راستمكاري

  اوامركدام :بلكه تنها پرسش آنها اين است گويند ديه، سنگسار نهفته است، سخن نمي
  ند؟  هستياسالم

چنين مردمي  .كنند آنها احكام شريعت اسالم را، كه بر اوامر اهللا استوارند، ستايش مي
ود بتوانند خدست اين ستمكاران كوتاه بشود تا شايد خواهان آن دگرگوني هستند كه 
  . جاي ابزارهاي ستمكاري را بگيرند

البته انبوه مردم تا آن اندازه به آزادي نياز دارند كه بتوانند از كاركرد و توانايي خود 
.  در راستكاري و نيك انديشي نيستي مردم   ولي كاركرد و توانايي همه.مند شوند بهره

، همان شريعت، همان احكامي  فرو رفته است مردم كه در ذهن،ييارچون تنها مع
   .است كه بر اجتماع حاكم هستند

 ستمكاري در هاي   دوررس خود، با بنمايههاي روشنفكراني كه، براي رسيدن به آرمان
پيكارهستند آنها از هم اكنون با بينش همگاني كه در اجتماع حكمفرماست 
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 و هر گذرد  است تنگ كه از ايمان آنها مياي  ين مردم روزنهزيرا بينش ا. ندا درافتاده
  .  پندارند راست ميبينند  چه را كه از اين روزنه مي

هاي اجتماعي دارد    پديده روندهاي كه از  براساس آگاهيتواند دورنگر باشد و انسان مي
آگاه بودن و .  كه با اين روند همسو باشند، آماده كندآمدها خود را، براي برخي از پيش

شناخت از روند تاريخ، خود بخود، كارآيي ندارند مگر اينكه انسان براساس برآيند اين 
  . ت خود را باز و هموار كندها راه پيشرف دانستني

 هاي خود دهند كه روشنفكران سياسي براي رسيدن به آرمان ها نشان مي برآيند آزمون
به . ا همانديش، هميار و همگام باشندنياز به همونداني دارند كه در راه سياست آنه

زباني ساده كساني كه خواهان ساماني آزاد در اجتماع ايران هستند نياز به سازماني 
  . ي مردم برخوردار باشد  دارند كه از پشتيباني

آنگاه د ن بارور ساز در دامان مردمهاي خود را  بتوانند آرمانروشنفكرانيعني اگر 
  .شكند دگي ندارد و درهم ميحكومت اسالمي توان ايستا

، شايد كنند آزاديخواهان، كه امروز براي جلوگيري از مردم ستيزي در ايران تالش مي
ي آنها تنها در فرآيند ها   خواسته ولي؛ باشند مردمي و پيشرفته آنها همهاي آرمان

انسان دارند بر اساس برده ي   تصوري كه مردم از هستي. آرزوهاي مردم پنهان هستند
   . بر جامعه استي حاكم  از اين روي آرمان آزاديخواهي خالف عقيده. منشي است

تواند  يك آزاديخواه كه در زير ستم حكمرانان اسالمي به ستوه آمده است، او نمي
هاي آرمان خود را به مردم   ند زيبايياتو  كند، او نميآشكاري خود را آزادانه   انديشه

  . ن راستي را با چشمان خودشان ببينند جهانشان دهد تا مردم بتوانند

 دارد تا او بتواند در آزادي از ي مردم نياز  آزاديخواه براي رسيدن به آزادي به پشتيباني
توانند كمبود آنرا  كه باند  با آزادي آشنايي نداشته  ولي مردم.مردم پشتيباني كند

برانگيخته است، برانگيخته آنها از دورنماي اين آرمان، كه آزاديخواه را . شناسايي كنند
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 آزاديخواه نياز به شناساندن آرمانش به مردم دارد نه مردم نياز به شناختن .شوند نمي
  . آرمان آزاديخواه

كه ما بر روند و پيدايش آن پديده فرمانروا اي   دانستن و خواستن، درمورد پديده
هاي ابر و ريزش  يبسان اين كه انسان به ويژگ. آيد نيستيم، توانستن به شمار نمي

 روند و بر در خشكساران است ولي چون او ندگي و خواستار بارآگاهي داردباران 
  . كند و بارنده را به دلخواه رهبريابرتواند  جنبش ابر فرمانروا نيست، نمي

 ها از آن ارزش مردم هاي نيك و درست روشنفكران با تصور  زماني كه خواسته
   .دنشو ي و درستي در بينش مردم پديدار نمي آن نيكهمĤهنگي نداشته باشند

  آنها ابزاري ندارند كهشناسند ولي ها را مي  خواسته هاي اين برخي از روشنفكران نيكي
 يعني روشنفكر بر راستاي نگرش مردم .ها آشنا كنند را با اين نيكينگرش مردم 

  .فرمانروا نيست كه به آنها زيبايي را نشان دهد

، آنها خود را سزاوار عتاب و دانند خالق خود ميي   حكوم ارادهمردمي كه خود را م
هاي خود را به سنگي، به چاهي    خواستهآنها. پندارند عذاب و عِقاب از سوي خالق مي

 اين است كه برخي از .ي آنها با خالق است  كنند كه او واسطه اي بازگو مي  يا به مرده
زنند تا   را به خالق پيوند ميآن كسسازند و   براي مردم بتي مياي   مردهاي يا  زنده

   .هاي خود را از زبان آن بت به گوش مردم فرو كنند  خواسته

 كه در بينش مردمانش راستكاري يابد  گسترش مياي  دادگري و دادگستري در جامعه
 كه شود هيچگاه سامان دادگري در اجتماعي استوار نمي. و دادخواهي پرارزش باشد

   .كنند  و بدي را تنها با معيار حالل و حرام ارزشيابي ميمردمانش نيكي

 در ذهن پندارند و تا شريعت اين مردم ستمكاري را از سوي واليان شريعت عدالت مي
نخواهند  و در نتيجه به مفهوم دادگري پي ستيزي  به ماهيت انسان مقدس استآنها
    .برد
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مفهوم اين ي باشكوهي هستند كه ها هاي آزادي، دموكراسي، مردمساالري ايدال آرمان
 در هاي زيبا و باشكوه  اين پديده.  هنوز در بينش مردم ايران وارد نشده استها  پديده

 آن مردم كه مفهوم آنها در تصورشوند  سامان هر كشوري تا آن اندازه برگذار مي
  . باشندآميخته شده 

 ي  جامعهتوان در   نميدر اين زمان با هيچ نيرويي يا با هيچ ايدئولوژي و حكومتي
اين  . سامان مردمساالري به وجود آورد،پندارند احكام شريعت را مقدس مي كه ايران،

 است بلكه بيشتر نشان از ي روشنفكران  درماندگي كمتر نشان از ناتواني و كژپنداري
  .  بينش مردم ايران است  فرهنگي دري  آلودگي

د كه نخست  تحميل كرمردمي بر  تنهاتوان  مي احكام شريعت رابر اين اساس است كه
  كهتوان در مردمي استوار ساخت مسلمان شده باشند و نيز سامان دموكراسي را مي

   .نخست به آزادگي گرويده باشند

اين است كه سامان كشورداري در اجتماع آزادگان يا حكومت شرعي بر مردمان 
  آنروشنفكران ها و حزباي ه مسلمان به بينش خود مردم بستگي دارد نه به آرمان

اند و اگر در    از بينش همان مردم روييدهها و روشنفكران  زيرا آرمان حزب.اجتماع
 در ها   برويند بيشتر آن خواستهي جدا از روند جامعهيها  پندار آزاديخواهان خواسته

  .شوند سراب آرزو گم مي

ند قوانيني را با ا  ور هم نتوانستهبينيم كه بيگانگان در افغانستان يا در عراق حتا با ز مي
   .كش كنند اندك رنگ دموكراسي به اين مردم پيش

همچنين در هيچ يك از كشورهايي افريقايي، با وجود استقالل و رونوشت برداري از 
وكراسي وجود  دم براييا  شود كه حتا زمينه اي ديده نمي  قوانين دموكراسي، جامعه

  .داشته باشد



                                                                               ? �  C� @��یB از ? �;DE ! <= >                                                                                              ٢٣ C� ? Nو K � �O نP Q                                                                                                                           رو L ا RSTU��ر ا�O ر د     ا

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

گسترده شده است با جادوي روشنفكري از ميان ي ايران  عهبدبختي كه بر جام
 برخاسته "ي او  از حاكميت اهللا و خليفه"وجود واليت فقيه از تصور مسلمانان . رود نمي

  . و اين آلودگي هم در افكار بيشتر مردم آميخته شده است

ه با ي توليدي بستگي ندارد ك  يك جامعه تنها به ساختمان، كارخانه، زمين و شيوه
  . ي آنها را دگرگون ساخت مايه  درون  بتوانيك برنامه

  خالفتهزار و چهارسد سالي ايران در ذهنياتي گرفتار است كه، در درازاي  جامعه
در اين ذهنيات انسان عبد و ذليل اهللا است و . اند  جايگزين فرهنگ ايران شده ،اسالمي

بيرون ي اهللا   از خواست و ارادهدر ذهن اين مردمان هر چه كه شدني يا نشدني باشد 
  .نيست

اگر به راستي بخواهيم از چنگال ستمكاران حكومت اسالمي رهايي پيدا كنيم دستكم 
ستيزان در قم و نفوذ موكلين  خوار شمردن پايگاه ايران. بايد از خودفريبي پرهيز كنيم

  . افزايد ي ايران مي  آنها بر دهنيات مردم به كمبود شناخت ما از ساختار جامعه

اين پايگاه خشم، كه بر كاركرد مسجدها در سراسر ايران حاكم است، سازماني است با 
پروري كه پيوسته، به جز در دوران حكومت رضاشاه، بر ايران و   ي برده  هزار سال تجربه

 به اي   زمينهتوان  از اين روي در حكومت اسالمي كمتر مي .كند ايراني حكمراني مي
   .هاي آزادي برويند   جوانه آن درون دروجود آورد كه

 سرنگون ساختن حكومت اسالمي آرماني است كه شايد در دسترس باشد ولي ايجاد
ي ذهنيات   آرزويي است كه در دورگاه، پس از پاكسازيسامان مردمساالري در ايران 

    .شود هاي مذهبي، شكوفا مي مردم از آلودگي

جامعه،  در اين ،ي حكومت اسالمي  كه با سرنگونيتوان اميدوار بود   ميبا اين وجود
  .اي براي رشد فرهنگي به وجود بيايد  زمينه
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به هر روي آرمان آزاديخواهان بسيار دورتر و فراتر از سرنگون كردن حكومت 
اي بسيار دورتر نمايان    ستمكاران است و سيماي اين آرمان گام به گام در آينده

ومتي را  حك آنهاكنيم كه ته از روشنفكران برخورد ميپس اكنون به آن دس .شود مي
 خواهان هستند و اميدوارند كه پس از سرنگون شدن نامردمان راه  مردم ايراندرخور

  . پيشرفت مردمان گشوده شود

  . مردمشاهيي يعني حكمراني با اندكي انسانيت نه سامان كشورآرايي در شيوه

 آنها بستگي ي ديدگاه   به نيكويي و درستي روشنفكر چندانهاي  ي اين گروه  پيروزي
 همĤهنگ و هاي برخاسته از دل مردم  با موجهاي بستگي دارد كه  ندارد بلكه به لرزه

شوند  دانستن و خواستن اين كسان ايجاد نمي  تنها بهها هم  اين لرزه. باشند همزمان
   .ه باشد كارآيي داشتان مردم درون به سازماني نياز دارند كه در آنهابلكه

هاي فرهنگ  باييهاي اجتماع ايراني را با بزرگي و زي ها و زشتي توانيم كاستي ما نمي
. هايي باشكوه پنهان سازيم ي خود را در پشت آرمان  يم و شرمندگياننياكان خود بپوش
دروغ ي ما بر   ي تاريخي و باالخره ساختار جامعهها ها، بررسي  ها، برنامه  بيشتر انديشه

  . اند  هبنا شد

، با نيايش و ستايش، مردم را به درمان دردي  تشويق كنيم كه آنها توانيم يعني ما نمي
  . ورزند  عشق ميي آن درد  به بيماري

 .گوييم بينش مردم ايران آلوده و بيمار است ولي ما تنها از درد آن بيماري سخن مي
 اين جامعه پرورده شده است چون خود ما نيز در ي ما  بيماري بخشي از هستياين 
.  با فرهنگي آلوده و از خودبيگانهيا  جامعه: ي ايران اين است كه هست  جامعه. ايم  شده

 اند  روشنفكران، آزاديخواهان، سياستمداران و حكمرانان از مردم همين جامعه برخاسته
   .شود  ميآشكار هاي همين مردم و كردار آنها با ويژگي
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 و ي روشنفكران   آخوندها ناليد يا از كژرويي  تمكاري است كه از ستر البته آسان
 تا از  بنويسيمي سياه بيگانگان  پروندهي بيچارگي خود را در    است كه همهتر ساده

  .خودمان شرمنده نشويم

 با ي آنها همگي و اند   دشت زهرآلود روييده ايندرانديشان بسياري هم  روشنتا كنون 
 هاي آنها هنوز خشك نشده ولي اشك. اند   نهادهافسوس و چشم گريان سر بر خاك

  . است

  :گويد نيمايوشيج مي

    <ه چشم كس و ليكب نيست يكدم شكند خواب < 

  <شكند  خواب در چشم ترم مي،ي چند   غم اين خفته>

  :فرستد ، قاصدك را پس ميبيني اخوان ثالث، با ژرف

،  قاصدك،تو را منتظرندبرو آنجا كه >  < با كسي و گوشي آنجا كه بود چشمبرو> 
   < دل من همه كورند و كرنددر

  :كند  ميآشكاري ما را اين گونه   فريدون مشيري پيوند همبستگي

  < همان تنها، همان تنهاها ايم<> ما همان جمع پراكنده>

اند و    تنها مانده شده وهاي نيك پديدار  بينيم كه آزاديخواهاني، پراكنده، با انديشه مي
اند كه اندكي خواب را در چشم اين خفتگان   راستي و درستي نتوانستهي   با همه
  . بشكنند

اسالم ، چون داشته باشندي دل اين مردم النه   كساني كه در سياهخانهايم   ولي ديده
 با شعبده بازي مردم را بفريبند و دوباره در ذهن ندنتوا  مي، به سادگيسازان راستين

  .  الم را نوسازي كنندي اس  هاي پوسيده  آنها پايه
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ايمان اي كه وراي   ، آنها انديشهندنك مردماني كه احكام انسان ستيزي را ستايش مي
 هميندانند، روشنفكران و آزاديخواهان اين جامعه هم در   جرم ميآنها باشد
   .شوند  پرورده ميهاي ذهني پسماندگي

خود را به زنجير ) ز كي؟رهايي ا(مردمي كه خالق امام زمان هستند، به اميد رهايي 
هاي بيگانگان   هم در سرگرداني منجي خود را در كتاب روشنفكران آنها،اند  كشيده
ي پسماندگي   درست بر اساس از خودبيگانه بودن است كه ايرانيان ريشه. جويند مي

   .دنكن در كردار ديگران جستجو مي  همخود را

بختي خود را   بد وپنداريم استي مي خود را پاك و بدون ك" همان جمع پراكنده"ما 
 كه روشنفكران ما " نالند حتا روشنفكران از روشنفكران مي. شماريم گناه ديگران مي
   ."شهامت ندارند

  آيا تنها روشنفكران ما شهامت ندارند يا ما خودمان نيازي به اين ويژگي نداريم؟ 

  تند؟ داش هاي مردم اروپا را مي آيا روشنفكران ما بايستي ويژگي

 مردم ايران  در كوير ذهنها را دارند كه روشنفكران ما، در برآيند، درست همان ويژگي
اگر آنها بي شهامت، از خودبيگانه، خودخواه، خودفريب، كژرو، دروغوند و . رويند مي

اين . اند  ها برآمده تاريك انديش هستند براي اين است كه آنها از مردمي با همين نشانه
پندارند بلكه   ميناشناختهآيند ديوهاي  ي خود را پي  چارگي يان نه تنها بياست كه ايران

   .سپارند  هم به دست فرشتگان با شهامت ميهاي خود را دشواريي   چاره

به  تاانديشيدند  ميي ديگري   دريغا كه چنين است، كاش روشنفكران ما به گونه
 به سوي ي ايران را   و جامعهندكرد راستي و گام به گام فرهنگ ايران را بازسازي مي

ولي اگر مردم ما چنان بودند، كه چنين كساني را . شدند راستكاري رهنمون مي
 نبود و ما نيازي به مردگان  پسمانده امروز ما چنيني  ، پس جامعهداند پرورش مي

  .هزارساله و چاه جمكران نداشتيم
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 ، انگور برويد و اكنونايم،   كاشته ، كه ماي كدوها  بسان اين است كه آرزو كنيم از بوته
افسرده و اندوهگين فرياد بزنيم كه چرا شراب  ،كه آرزوي ما برآورده نشده است

 كه شود  با هيچ شيون يا جادويي هم كدو شيرين نمي. آورد  ما مستي نميهاي  ميوه
ر كشتزا ه نشوند؛ رز كاشتهاي هاي كدو نهال  تا به جاي بوته. شرابش مستي پيدا كند

  . دشو ما هم به تاكستان دگرگون نمي

خورند كه روشنفكران ما  برخي از كسان ما، كه البته با شهامت هستند، افسوس مي
اگر به راستي در روند روشنفكري، در درازاي . اند  هاي زيادي را از دست داده فرصت
ي را در بينيم كه روشنفكران ما به كردار فرصت  مي،ي اسالم بر ايران بنگريم  چيرگي

 آنهايي كه گمنام توانيم در مورد شهامت نميما  .كه از دست بدهنداند    دست نداشته
 ، بر جاي نمانده است از آنهاچيزيولي اند   ، حتا آنهايي كه نامي داشتهاند  جان باخته
  . داوري كنيم

 آنها  كهدهد ، نشان مياند  ولي شهامت آن نامداران، كه در مرزهاي امكانات دآلور بوده
شايد اين . اند   پرداختهي ترسناك اهللا   به خشم زدايي از احكام اسالم و پوشاندن چهره

  .اند  تنها فرصتي بوده است كه روشنفكران در كشور ايران داشته

 آنها كافر، ،اند  هاي بدبختي مردم برخورد كرده  مايه روشنفكراني كه، با شهامت به بن
با اين وجود . اند   گشتهاساس شريعت به جهنم روانه  و برناميده شدهزنديق و مرتد 

آورند و با نام آنها به دانش  اكنون مسلمانان برخي از آنها را از جهنم بيرون مي
  . فروشند فخر ميي اسالم   دوستي

 و چه آنهايي اند   ي خود را به اسالم پيوند زده  هاي انديشه يعني چه آنهايي كه نيكي
 به خدمت و هاي آنها  يافته ند همگي وا   الم فراتر گام نهادهكه از مرزهاي تنگ اس
  .اند  غنيمت اسالم درآمده

 كه  استاند اين بوده  فرصتي كه روشنفكران در دوران جنبش مشروطيت داشته
به رنگ اسالمي درآورند و در دهان آخوندهاي نمايشگر سخنان آزاديخواهي را 
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 كه بدون ستايش از شريعت دهان به سخن اند  هبه جز اين آنها فرصتي نداشت. بگذارند
  . باز كنند

 بود كه فروزان نگشته با نسيمي به خاموشي فرو اي  برآيند آن جنبش هم مشروعه
   .رفت

  بينشاند كه در  روشنفكران به معناي آزاديخواه هيچگاه در ايران سازماني نداشته
زمان يافته بودند عاشقان هايي كه اندكي سا   پراكنده.مردمان ريشه داشته باشد

  . ندا  بلشويكي و سوسياليسم شوروي بوده

احكام شريعت ي رضا شاه هم نتوانست در برابر   ي ديكتاتوري  از اين روي حتا شيوه
اند و هنوز هم   البته جهادگران اسالمي هميشه سازمان يافته بوده. پايداري كند

   .يخته شده است روح جهادگري با ايمان هر مسلمان آمونچ .هستند

 و نه همبستگي آنها را "سازمان" توان  كه نه سامان آن را مي"سازمان جبهه ملّي"
  .  ناميد"ملّي" توان  و نه ديدگاه آنها را مي"جبهه" توان مي

، از آغاز قاجاريه تا به امروز، براي هموار كردن راه هايي اين كسان به كردار فرصتي
 كه از آنها اند   اسالم به نام هويت مردم ايران داشتهپيشرفت آخوندها و پايدار ساختن

  . اند  هم به خوبي استفاده كرده

 يكي هميار متوليان اسالم كه ايران را به شوند مليون همواره در دو چهره نمايان مي
   .رسندغنيمت دارند و ديگري همراه ملت ايران كه بايد در پناه اسالم به سعادت ب

اين . اند  ي بدون اسالم با ملت و كشور ايران پيوندي نداشتهاين كسان در هيچ زمان
  و ننگاند  كه اسالم را به كشور ايران و به مليت ايراني پيوند زده اند  مليون ابزاري بوده

   .اند   ناميده"هويت"را اين نكاح 

الموالين و در زبان  اين دو رنگان را در زبان عامي شترمرغ، در زبان فقهي مشرك
  . اند   ناميده"ملي مذهبي" فارسي
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  .  تر البته بيشتر مردم هم از همين بافت هستند ولي بسيار رنگارنگ

 روشنفكران ، كه حكومت از پادشاهي به خالفت بازگشت،1357هاي سال  در شورش
گمان كژروي، ناآگاهي، شتابزدگي و   بي.ندا  در دست نداشتهبه راستي فرصتي 

ور نكوهش است ولي فرصتي براي آنها وجود نداشته ي روشنفكران درخ  پنداري سست
   .است كه از دست داده باشند

دزديده و با  هاي اجتماعي را از دهان روشنفكران مي درست است كه آخوندها ارزش
ند، شايد هم روشنفكران ا  پوشانده هاي شريعت اسالم را مي ها و پسماندگي  كاستيهاآن

 مردم برخوردار ي  ي روشنفكران از نيروي جنبندهافزودند، ول به نيروي اين جنبش مي
  . ندا  نبوده

 اسالمزدگان ي  زماني كه، به درخواست جيمي كارتر، حكومت شاه از اسالم بزك شده
.  آخوندي در سراسر ايران به جست و خيز برخاستندهاي پشتيباني كرد سازمان

، آتش پردازان اين آخوندها كه با سخنان روشنفكران، مردم را سرخوش كرده بودند
روشنفكران زماني به اين توفان گرويدند كه آنها توان ايستادگي . اند  توفان بوده

ولي تنها  .ندا  بوده درست است كه آنها از اين آب گل آلود اميدوار شكاري. ندا  نداشته
  .فرصت آنها فرار از تيررس آخوندها بود كه برخي هم توانستند از آن استفاده كنند

هاي   چيره بوده است، گروه ، كه اسالم بر ايرانرازاي هزار و چهارسد سالدر د
 از آزاديخواهان به وجود نيامده ي ولي هيچ سازماناي در ايران پديدار شدند  پيشرفته

  . مردم را به خود بكشداست كه آرمانش 

عت توانست در برابر حكمرانان گستاخ باشد كه بر شري ميدر اين دوران تنها نيرويي 
 ي ستمكاري   او با همان شيوهرسيد  و اگر چنين نيرويي به پيروزي ميداسالم تكيه كن

 شوربختي در اين است كه اين گونه نيروها بيشتر .شد جايگزين حكمرانان پيشين مي
در اين دوران تنها حاكمي جاي حاكم ديگري را  .اند نه از ايرانيان   بودهانستيز از ايران

  .ت يكنواخت شريعت اسالم بوده استته ولي حكومگرف مي



                                                                               ? �  C� @��یB از ? �;DE ! <= >                                                                                              ٣٠ C� ? Nو K � �O نP Q                                                                                                                           رو L ا RSTU��ر ا�O ر د     ا

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

شريعت اسالم برخورد شده است در دوران رضاشاه ي   تنها زماني كه اندكي به شيوه
ند ولي پس از ا  ده شدهانديشي پرور  روشنهايي از  بوده كه در همين زمان كوتاه جوانه

د و تخم  در شورزار اسالم توان رشها   بيشتر آن جوانهي سازمانهاي اسالمي  بازسازي
      .ندا  افشاني نداشته

 كه او بتواند خود بخود براساس شود ما پديدار نميي   يك سازمان مردمي در جامعه
 در زمين پاك و در آميزش شود كه بارور ميي ا  چون دانه. فرهنگ ايراني گسترده شود
ش ررو پ براييا   زمينهتوان ولي در شورزار به سختي مي. با آب و آفتاب پرورده شود

   .دانه فراهم كرد

  . نگارم شورزار نيست كه من مي  همزها ايران تا اين اندي مردم  مايه با اين وجود بن

 ام  هايي كه انديشه سوز هستند اشاره كرده ها و آلودگي در اين نوشتار بيشتر به كاستي
  .  بشناسيميمهاي كه دار  با ويژگيي خودمان را  تا بهتر جامعه

هاي   هاي زيبا و ميوه  در همين شورزار، كه در آن اميد روييدن گلبايد اشاره كنم
انسان را به شگفتي و اند كه   شكوفا شدههايي تازه و خوشبو   شيرين ناچيز است، غنچه

   .كنند اميدواري وادار مي

تر   ذهن آنها آلوده نشده است، با نگرشي ژرفي  نوانديشان جوان، كه شايد هنوز ريشه
راه رسيدن به آنها را جستجو   خود را شناسايي وهاي  پدران ما آرمانتر از و درست

  . كنند مي

توان  اند مي   در جوانان به ويژه در بانوان شكفتههاي نوين كه بيشتر  در ستايش انديشه
  .        را نام برد" الله ايراني" و "منظر حسيني"براي نمونه 

اي و از   اي جوانه  د كه گاهي از هسته دار اميدبخش امكانافزون بر چنين نونهاالن
حتا اي نيست و   ي تازه  ها شيوه  پرورش اين گونه هسته. اي درختي پرورده شود  جوانه

هاي سياسي در ايران چنين    گروه تا كنون ولي.آيند گاهي خودبخود به وجود مي
   .اند  آزموني را نياموخته
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هاي   كوهنوردي، رقصبساناني هاي شادم   گروههاي خودجوش بيشتر از سازمان
از آنجا كه . آيند  به جود مي زيست، موزيك، نمايش يا پاسداري از جهانگروهي

 اين است كه ها سياسي نيستند  اين گروه وبيشترين مردم شادماني را دوست دارند
 ممكن است كه آنها در اندك زماني كند و حكومت از ايجاد آنها جلوگيري نمي

  . شوندهمگاني ب

اي پيوند ندارند ولي چون   ها سياسي نيستند و به عقيده ا وجودي كه چنين گروهب
ها خواستار آن هستند كه    از سويي هم اين گروه،شود شادماني در آزادي افشان مي

در . دشت و كوه و آبشار آلوده نشوند، اين است كه آنها با حكومت درگير خواهند شد
البته . كنند هاي سياسي گرايش پيدا مي  به خواسته ها  اين جاست كه سازمان اين گروه

  . گيرند كند و از آنها نيرو مي رشد ميها   ميان خانوادهها  اين گونه سازمان

پرور،  ، مردمدوست، ميهن، انديشمند خردمند آزاده،كساني كه خواهان روشنفكراني
ها   ويژگياين با  ايران راراستكار و آميخته با فرهنگ ايران هستند بايد نخست مردمان

  . بياميزند تا آنها بتوانند در دامان خويش چنين آزادگاني را پرورش دهند

  <آدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست>

  ) حافظ (<عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي>
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  كجاست؟يمرز نادان:  از آزادگانيپرسش

  

 پاسخگوي مدني او راهاي  نون نماد كسي است كه قا" نادان" ي  در اين نوشتار واژه
آنرا  يعني اگر از سوي يك نادان كرداري برخيزد، كه مدنيت كشور. دانند ش نميكردار

  .داند جرم شناخته است، دادگاه آن كردار را جرم به ويژه نادان را در خور مجازات نمي

سربازان در  كردار جانوران درنده، بيماران رواني، كودكان و فرمانبرداري ي  بسان بازده
ي    از كنندهخور بازخواستدر  هنگام جنگ كه سزاوار بررسي و ارزشيابي است ولي

 بوده يا توان دانستن را نداشته ي كار در انجام اين كردار نادان   چون كننده.كار نيست
  . است

  .كنيم را مرور ميهايي  اكنون بر اين اساس پرسش

 عيش و عشرت در جنت، بسيار  به اميدر خود، انفجار پيك با، كه راتوان كساني آيا نمي
  ؟ نادان بشمار آورددگانرخو  از فريبكنند مردمي را به كام مرگ روانه مي

كند ولي روشنفكران ايران،  با اينكه حكومت اسالمي از اين كردار ننگين پشتيباني مي
   .دانند ان كه خود هم مسلمان هستند، اين كار را از ناداني ميحتا آن

است كه برآيند اين كردار گسترش ترس و ننگ انسانيت است، ولي كردار اين درست 
 اند، بكشيد  چون آنها از اوامر اهللا اطاعت كرده. كسان در خور مجازات قانوني نيست

  . روان استشير و عسلهاي  كافران را در راه اهللا تا به باغهايي برسيد كه در آن جوي

   .، به اين جهادگران پاداش خواهد دادخواهحوريان مرد پس از مرگ، اهللا ، از 

براي انجام اين كار مجاهدين اسالم تنها كاركرد يك ابزار را دارند نه يك انسان باخرد 
  .را
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  روند همين انگيزه و همين خواسته را ندارند؟  آيا كساني كه به مكه مي

از دست خواهند كه جان خود را   نميكشند و ها را مي درست است كه آنها گوسپند
با اينكه  . خودكنند نه از جان بدهند ولي براي همان وعده از دارايي خود بخشش مي

 ولي بخش است ي كردار حاجيان تنها براي عربها سودآور و براي گوسپندان زيان بازده
  . ماهيت اين كردار از نابخردي است

  خودگان ناداني هستند؟   فريب حاجيان همتوان گفت كه آيا نمي

كردار آنها .   كار خود فكر كنندي   آنها آزادي نيست كه به بازدهي   عقيدهچون در
پس كردار زيارت . خيزد ي آنها به اسالم برمي   است كه از عقيدهاي  پيروي كوركورانه

(  .، در خور ارزشيابي نيست آزاد برآمده است انساني  انديشهي كه ازحج، در قانون
  بررسي دركار هستند كه كردار آنها مورد ان فريبالبته بخشي از حاجيان هم سودجوي

  .)اين نوشتار نيست

  آيا :شود اگر اندكي براين روند با خود انديشه كنيم براي ما اين پرسش پيدا مي
، در اند  ي خود هستند، مهار خود را در دست ماليان سپرده  كساني كه گرفتار عقيده

  آيند؟ ه شمار ميدانا يا نادان بي خود   اجراي اوامر عقيده

 و جان هستيريزند، به  بسان آنان كه به امر يك مال به خيابان يا مسجد مي
بندند،  هاي كشورهاي بيگانه را به آتش مي برند، سفارتخانه  ميورشيدگرانديشان 

   .گسترانند كنند و ترس را در جهان مي آزادي ديگران را نابود مي

تگان حكومت اسالمي نيست تنها سخن از البته در اينجا سخن از مزدوران و گماش
يعني سخن از امر به .  هاي شرعي است  هايي است كه براساس ايمان و وظيفه كردار

  .معروف و نهي از منكر است
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دانند و   انديشمندان و بيشتر روشنفكران ايران هم اينگونه كردارها را از دانايي نمي
. اين پيروان درهاي آگاهي بسته نبوده است ولي بر .نامند  ميي ناآگاهي  زاييدهآنها را

بينش اين كسان از آلودگي ايمان، تاريك است و آنها از ناداني ، توانايي فهم آگاهي را 
  . ندارند

اند   جمع ديگران را به خاك و خون كشيده تا كنون هم كمتر قانوني پيرواني كه در 
 خود انسانيت را به چليپا ي  هر چند كه اين پيروان با تبهكاري. مجازات كرده است

 .آيند  نادان به شمار ميبرند چون كساني كه به چنين تبهكاري دست مي .اند  كشيده
   .داوري كردنادان  بر كردار توان اين است كه نمي

بر يهوديان   از هيتلر پيرويجهاني مردم آلمان را، كه درهاي   براين انديشه هم دادگاه
  . شناسند اه ميگن ستم وارد آورده بودند، بي

 مداواتوان  پريشان را مي  روان،)مانند آموزش كودكان ( توان دانايي بخشيد نادان را مي
 از شهروندان دور توان ، درنده خويان را مي)مانند پرستاري از بيماران رواني( كرد 

 با توان ، پيوند جهادگران را مي)مانند دادن جايگاه زندگي به جانوران درنده(ساخت 
  .) مجاهدهاي  مانند برچيدن گروه( م پاره كردمرد

 نادان را براي كرداري كه به ناداني انجام داده است مجازات كرد يا توان  ولي نمي
  .پاداش بخشيد

  :سعدي بهتر داوري كرده است

  <گرچه تير از كمان همي گذرد>

  <از كماندار بيند اهل خرد>

  . رسم  ي پرسش خود مي  پس از اين همه، اشاره به شاخ و برگ، به هسته
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ي    با انديشهتوانند پرسش من از داناياني كه سدها سال از سعدي پيرتر هستند و مي
  : بگويند اين استروشن سخن

، در  باشدي كرده نادان را از رويكاريي كردار كسي، كه  اگر، براي يك خردمند، سزاي
 سوي پيروان مذهبي كه ازني ا كشوردارندتوان پس چگونه مي. خور ارزشيابي نيست

   ؟حقانيت داشته باشنداند   انتخاب شده

 و در اجراي اوامر ايمان نادان به شمار نند ايمان دارنداد پيروان به چيزي كه نمي
برند،   كساني كه از ناداني به امر امامي به كشتار دگرانديشان دست مي.آيند مي

هزار ساله به خودآزاري كنند، براي مردگان   را نابود ميگذشتگانهاي دآور دست
  كنند  مردمان را در ترس ميخكوب مي ند،كن شيطان را سنگسار ميپردازند،  مي

  .كنند  يا بر كنار ميانتخابهم كساني را ي شرعي   آنها براي انجام وظيفه

  . ي كردار خود آگاهي ندارند  هدآنها بر كردار و باز

شود، شايد از سوي  ذاشته ميچنين انتخاباتي، كه از سوي مسلمانان به نمايش گ
  .  مشروعيت داشته باشد ولي هيچگاه حقانيت نداردفروشان دين

 به دهد كه حكومت كند ولي ساماني حقانيت دارد كه اهللا به خليفه خود مشروعيت مي
نويس كرده   پيش آن رادم پا گرفته است نه اينكه اهللا مرراه خرد از راستي و درستي

ت به دست شريعت همانست كه  دزداني را به پاسداري  سپردن سامان مدني.باشد
  .گنجي بگمارند

 را، كه به تقليد و براي فريب مانانل مستواند بيعت كردن انديش مي چگونه يك روشن
، انتخابات بداند و به ستمكاري و خشم واليان اهللا حقانيت شود جهانيان انجام مي

  .ببخشد

    چه ارزشي دارد؟مام مهدي راي دادن به غالمان حسين يا به عسكر ا
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ي راه پيدا  ي خردمند   است كه بتواند در انديشه روشناي  آيا حسين يا مهدي پديده
  كند؟ 

 به ي او  اگر هم كسي به اين مردگان عقيده دارد پس انتخاب نوكران آنها هم از عقيده
  .حقانيت دادكردار نادان ي  بازدهتوان به   پس نمي. انسانخيزد نه از خرد اسالم بر مي

روند و  اي، انساني يا جانوري مي  اينكه چند سد ميليون كس به ديدن سنگي، ساخته
 نشاني، زنند  يا به كارهايي دور از خرد انسان دست ميشمارند آن پديده را مقدس مي

از حقانيت آن سنگ، آن ساخته، آن انسان يا آن جانور نيست؛ بلكه اين كارها نشان 
   .استندگي و نابخردي آن كسان خوردگي، پسما فريب

 ماندگيسكنند نشان پ اگر انبوهي از مردم كه كاتوليك هستند پاپ را ستايش مي
  .پاپ يا ويژگي چوبدستي او برتري نه نشانهاي جهان است  فرهنگي كاتوليك

 بيعت  حاكمي يا حكومتي باگويند كه برخي از روشنفكران از شمار كساني سخن مي
   .اند گذاشتهنام انتخابات  را رعيشي    اين وظيفه اجراياند و  كرده

 آلوده است، ي جهادگري   كه، نگرش آنها با عقيدهبسان مسلمانان ايران يا فلسطين
اين روشنفكران كمتر از . آورند ي شرعي خود را بجاي مي   فريضهآنها در انتخابات

  .آورند پسماندگي فرهنگي مسلمانان سخني به ميان مي

  . روند  پاي خود به كشتارگاه ميا ب، از عشق به كباب شدن،ندان گويي گوسف

ي آنها را نشان   شمار مسلمانان با ايمان در يك انتخابات اسالمي درسد آلودگي انديشه
  .ي آنها را  دهد نه درستي عقيده مي

 چهره خشمگين آنها را نگاشته  شوخيمردمي كه از شنيدن يك شوخي، كه در آن
 در  پس؛كشند شوند و مي كنند، كشته مي كشورها را سركوب ميشده است، آزادي 
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ي   تواند دهان باز كند و از انديشه  يك آزاديخواه ميونهچگ ميان اين انديشه سوزان
  . روشن سخن بگويد

ي   همهيا بايد .  استهاي اهللا  براي اين مردم، آزادي يعني آزادي اهللا و آزادي خليفه
  .  ايمان بياورند يا با شمشير مجاهدين او روبرو خواهند شد"هللا ال اله اال ا"انسانها به 

  ندارد انتحاب كردن يا انتخاب شدن راي حاكم  در جايي كه كسي حق انتقاد از عقيده
  . مسلمانان مفهومي ندارد

. حتا در كشورهاي آزاد انتخاب كردن، مسلماني از سوي مسلمانان، بي ارزش است
  . ني از كسي سربزند درخور ارزيابي نيستچون هر كرداري كه به نادا

 در تاريكي از گمراهان "  تفاوت آنهاپندارند در هند انتخابات آزاد است كساني كه مي
  . شناسند  نمي" رهروي و راه را آزمودننگري  در روشن" را با "ي كردنپيرو

 " آزادي"دستكم براي من روشن نيست، اين كسان كه اينگونه دنباله روي را 
  زنند؟  چرا دم از آزادي و آزاديخواهي مي،پندارند مي

تا زماني كه مسلمانان نتوانند اسالم را نقد كنند و به نقد ديگران گوش بسپارند، نه 
آنها توانايي دارند كه مفهوم آزادي را درك و نه آنها شايستگي دارند كه در آزادي 

  . زندگي كنند

. و بينش آزاد همان كس بستگي دارد آزادي در هر كس به آزادانديشي بيني جهان
اي است يعني يا انسان آزاد است يا او به   انديشد يا پيرو عقيده انسان يا آزادانه مي

  .  بسته شده استاي  عقيده

، آزادند چون اند  ومت اسالمي، كه به زنجير بسته شدههاي حك چه بسا كساني در زندان
  . تواند زنداني كرد ي آنها را نمي  انديشه
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برده و گرفتار ايمان  ،كنند چه بسياري كسان، كه در حكومت اسالمي حكمراني مي
  . خود به اسالم هستند

ولي اي دانايان ايراني بفرماييد؛ مرز ناداني . دناي ندار  آزادانديشي و دانايي مرز و كرانه
  كجاست؟

ي براي آيا باور نداريد كه سفره ابوالفضل دادن، درخواست از امام زمان، خودآزار
  مردگان هزارساله و كرداري بدين سان ناداني است؟ 

 كه همين مردم با همين اساس و با همين كنيد اگر باور داريد، پس چرا فراموش مي
  .كنند ي حكومت اسالمي يا مجاهدين حماس را انتخاب مي  معيار سركرده

  ؟كنيد  پس چرا در نقد كردن پسماندگي فرهنگي اين مسلمانان كوتاهي مي

 نادان بازي  اگر شناختن مرز ناداني تا اين اندازه دشوار است، كه دانايان از شعبده
هاي  هاي سنجش ارزش معيارانديشي  ، پس بايد هر روشنخورند پروران فريب مي

  .كند بازنگري و بازسازي ،اند  فرهنگي را، كه ساختار بينش او شده



_�� �د ن �a ی`  �و  @� #�Sوت ا ا b ا %& cd e                                                                                                                                                               ٣٩                                                                                                                                       �;<= �ی�@ از ?<B C� ? �DE !  

         

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

 شي خوداندكي با روانيتفاوت انبوه پ

  

آنها . گويند ن در پيرامون سامان كشورداري، از اكثريت و اقليت، سخن ميبيشتر كسا
 هر در ذهن ها  از كاربرد اين واژه .نگرند  نميهاي اكثريت و اقليت  ي واژه  مايه به درون
  . شود هاي گوناگوني ايجاد مي  و برداشت كژپنداريكس

دانه بگسترانند امكان آن آزاي خود را   توانند انديشه ي آزاد كه مردم مي  در جامعه
. اي براي همگان شكافته و روشن بشود  هاي پديده وجود دارد كه درستي يا كاستي

  .  برگزينندشناسند ي را كه نيك مي روند يااي   پديدهتوانند دانسته چنين مردمي مي

توان بر   ميترسند، ي خود نمي  در اجتماع آزاد، كه انديشمندان از بازگو كردن انديشه
اي را كه   توان پديده پس در اجتماع آزاد مي. گاهي و خرد مردم آن اجتماع تكيه كردآ

  .تر دانست اند برتر و درست  بيشترين شمار اين مردم پسنديده

  .  شده استآشكاربراي همگان هاي آن پديده  چون درستي و كاستي

    . استزاوار آفرين ساي  اين است كه راي اكثريت، در مردمان آزاد، براي برگزيدن پديده

هايي بستگي دارد كه در همپرسي به يكديگر   ها به شمار انديشه يي دانستن  پهنه
بر . شوند  گسترده ميبرخورد كنند، كه بر يكديگر ،ها دانستي  چون.كنند برخورد مي

ولي ندانستن . نش آنها است گزيدرستي در ميزان آراي مردم آگاهي   اين اساس شماره
. ش نيست و هر چه از ناداني كاسته شود كمتر زيان بخش خواهد بوددر خور شمار

  .  و ناداني دشمن راستي استخيزد عقيده از ندانستن برمي

  : بنگريماي  به نمونه

) ديوانگان( رواني بيمارانبرخي از است كه بوده  بر اين  از مردمشماري ي  عقيده
   .رند پيوند دا آنهاروان باپيامبران خداياني هستند كه 
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   .اند  پرسيده اند از اين بيماران مي  هدانست پيروان اين عقيده چيزهايي را كه نمي

 در آن اجتماع كشورآرايي را به ، اگر پيروان اين عقيده اكثريت را داشته باشند بايد،آيا
  . ديوانگان سپرد؟

نگريم ي اكثريت در كشورهايي كه دموكراسي دارند ب ي واژه  مايه اگر اندكي به درون
 آن حزب ي يك حزب را پسند كنند  بينيم كه چون بيشترين، شمار از مردم، برنامه مي

  . شود هايش فرمانروا مي  براي اجراي برنامه

  كه به آنگونه مردم را براي اجرايكنند  كوشش ميها يعني در دموكراسي حزب
ردم خودبخود م. اي آماده كنند كه بيشترين مردم خواهان آن برنامه بشوند  برنامه

ي حكومت باشند بلكه   جوينده و پژوهنده نيستند كه از خودآگاهي خواهان برنامه
  . پزند اي مي  هاي همگاني مردم را براي اجراي چنين برنامه  رسانه

ويت يا عراق كمترين آگاهي را هاي ك بسان اينكه بيشترين مردم آمريكا به ويژگي
 آزاد ساختن كويت يا عراق از دست صدام راي با اين وجود اكثريت آنها براي. دارند
 و كنند  اگر بيشترين شمار از اين مردم با اين گونه هياهوي سياسي همراهي .دهند مي

 اكثريت بپندارند آن شمار مردم را اين حكومتي   سود مردم آمريكا را در برنامه
   .گويند مي

عركه براي آمريكا چندان كمتر شماري كه با اين هياهو همگام هستند، ولي در اين م
  . گويند  اقليت مي، اين شمار رابينند سودي را نمي

ي   ردانهگاز ، آنها كنند اندك شماري، كه به نيكي يا زشتي اين كردار انديشه مي
   .شوند حكومت بيرون هستند و شمرده نمي

پس . ندا  و نياز مردم آمريكا را بررسي نكرده يعني اكثريت و اقليت، هيچكدام، چگونگي
در توانند  با اين وجود مي. شناسند ي دولت را نمي  ي برنامه  درستي يا نادرستيآنها 

  .  داوري كنندوندنش مورد چيزي كه از زبان فرمانرايان مي
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  و فريب از ابزارهاياند،  در اين اكثريت و اقليت سازي، كه آنرا دموكراسي نام نهاده
هاي حكومت از سوي حزبي پيشنهاد يا   نامهاز آنجا كه بر .شود  سود برده ميدورغ

، ها  آن برنامههاي   شناختن كاستي و نادرستي پس از،توانند شوند مردم مي قانوني مي
  . بشوندها   خواستار دگرگوني يا كنار گذاشتن آن برنامه

  : به زباني ساده

،  يدهند ولي معيار سنجش نيكي يا زشت هاي دموكراسي هم مردم را فريب مي حكومت
مردم در مورد كاركرد حزب داوري . ، دانايي و نگرش مردم استكرد حكومتر كادر
ي   شود نه بر عقيده  يعني در دموكراسي بر نيروي خرد مردم ارج نهاده ميكند مي

  . آنهاي  مذهبي

 ها تنها در مورد خواست و نيازهاي حزب نه خواست و درست است كه در اين حكومت
 تواند آنچه را كه شود ولي هر كس با اندك آگاهي خودش مي ينيازهاي مردم داوري م

  . داند برگزيند  درست مياو

مردم از سازند بلكه  پس در دموكراسي اكثريت و اقليت را پيروان مذهب يا نژادي نمي
 اي  شيوه  برنامه ياشود، آزادانه نگرند يا به آنها نشان داده مي ديدگاهي، كه خودشان مي

   .كنند پذيرند يا رد مي مين، نه براي عقيده شان، براي كشورشارا 

 مذهب كساني معيار گوناگون بودن آنها گذاشته  سرزمين يا گويش،،هرگاه نژاد، قبيله
سخن از برتر شمردن كساني بر  بلكه شود سخن از انديشه و بينش آن كسان نيست

ن مردم را، با يعني اجتماعي را پاره پاره كردن است و بخشي از آ. كسان ديگر است
  . ميان تهي، ارجمند شمردن استاي   نشانه

 براي سروري و سركوب شوند، بخشي از مردم، كه برتر شمرده مي: به سخني ديگر
  . شوند ه مي گماشت اجتماعهاي ديگر بخش
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 به ناچار در اند   پيوند خوردهاي  البته كساني كه خود ناخواسته و ندانسته به گروه ويژه
اينكه شمار اين كسان بيشترين يا كمترين . شوند جويي پروده مي تيزهخودپرستي و س

  . باشد، از ديدگاه خردمندان، تفاوتي ندارد

ي فرهنگي و   ماندگيي پس  بسان سيد تراشي در ايران؛ كه بيگانگان مهاجم، با همه
يران  تا اين عربزادگان بر مردم ااند  كه دارند، خود را برتر از ايراني ناميدهتاريخي 

  .حكمراني كنند

اجتماع اسالمزده به مفهوم شمار پيروان يك هاي اكثريت و اقليت در   مفهوم واژه
ي    بيشترين يا كمترين مردم در مورد شيوههاي مذهب است نه به مفهوم خواسته

  . ي اجتماعي   برنامه اجراي يككشورداري يا

 هاي  كردن كاستيشكارآدر چنين اجتماعي نكوهش زشتي در كردار حكمرانان نشان 
  .  شده است حاكمآن مذهبي است كه بر آن اجتماع

 بنامند تا كسان اين قبيله خود را ياي را امير سرزمين نفت خيز  بسان اين كه سرقبيله
ي مردم آن سرزمين    است بر همهي ديگران   اميري كه دست نشانده.حاكم بپندارند

   .شوند تنها با زور، شرعي يا قانوني ميچون او امير است اوامر او، . كند ستم مي

 يك  چون. استهاي ديگر  ي ويژه با قبيله  ولي تنش اجتماعي در ميان مردم قبيله
   . ديگر شناخته شده استهاي بخش از مردم برتر از مردمان بخش

 امير برخورد به كساني است كه با ي   برخورد به ستمكاري،از ديدگاه اميرسازان
يعني در بازار فريب بخشي از . به ماهيت ستمكاريپيوند دارند نه برخورد ي امير   قبيله

  .پندارند اي مي  ي جدا بافته پذيرند چون خود را تافته اين مردم ستم و ستمكاري را مي

اند   بدون بينش فرهنگي در اجتماعي پديدار شده كه يهاي گوناگون پيروان مذهب
 را در سوي انبوه آن مردم  نگرشتوان ند و نميجدا از ديگران نداري يخواسته و نيازها

  . پيشرفت جامعه گوناگون پنداشت
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ي   كساني كه مردم يك كشور را نسبت به نژاد، زبان، مذهب، پيشه حتا گذشته
شمارند آرمان آنها پاره پاره كردن شهروندان  تاريخي جدا از يكديگر و بخش پذير مي
  . شناسايي كردن راستي استاز يكديگر و گمراه ساختن نگرش مردم از 

  : اي به بينش فرهنگي   اشاره>>

هاي بينش آنها ست كه با معيارهاي خرد انسان سنجيده و پديدار    ارزش مردمفرهنگ
 .ي همان مردم جوشيده است  اي از درون انديشه   چون چشمه فرهنگ يعني.اند  شده

ماعي مردم در گذار بينش فرهنگي هميشه نسبت به دانش و شناخت و نيازهاي اجت
   .دگرگوني و نوشوندگي است

نويس   مذهبي كه از سوي االهي و رسولي براي مردم پيشهاي  بنابراين احكام و عقيده
  . آيند اند بينش فرهنگي به شمار نمي  شده

 سوي پندارند يعني پيروان يك مذهب كه احكام مذهب خود را معيار سنجش مي
بينش آنها از مذهب گرفته شده است نه   ولوده شدههاي خشك آ  نگرش آنها با عقيده

  << .از فرهنگ

. كنند  آنها بخش ميهاي مذهب   مردمان را نسبت به عقيدههاي االهي هر يك از دين
خواهند  از اين روي ميو آنها براين پندارند كه مردمان نابخرد و ناتوان هستند 

 دانند  آنها را بهترين مي را هم  با احكام دين خودشان كههاي اجتماعي  پديده
   .بسنجند

مردمان را باور ي   انديشه سوز هستند ناداني و ناتوانيها كه كمتر  برخي از اين دين
ي   چون آنها همه(دانند بندگي آزاد ميهاي  دارند ولي انسان را در انتخاب يكي از روش

   .)شمارند  گوسپند مي همسانرا شبان و مردمانبسان رسوالن را 

 حتا تركيه هم، كه بيشترين مردم آنها پيرو  پاكستان وهايي چون عربستان لكتدر مم
 ي  يك مذهب هستند، معيار حكمراني اسالم است و اين مردمان هويت و توان انديشه

   .اند خود را در دين اسالم گم كرده
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  آزادي، نماينده، همپرسي، خودانديشي،هايي بسان   واژهتوانند مفهوم اين كسان نمي
بنابراين انتخابات در اين گونه كشورها نمايشي است  .راستي و درستي را بشناسند

  . براي فريب دادن مردم و خشنود كردن جهانداران

ي   آنها در تاريخانههاي  هنگامي كه به مردمي بخورانند، كه خواسته و دانستني
ند و خرد پوشان فشرده شده است، آن مردم اين هويت دروغين را برخود ميمذهبشان 

  .بندند خود را در پرورش آن مذهب به كار مي

اكثريت، اقليت، ملت، انتخابات و راي گيري براي پيشبرد هاي   فرمانروايان جهان از واژه
ي    همهي دروغ دارند، ها، كه درون مايه   با اين پوستهگويند و كار خودشان سخن مي

ه دنباله رو هستند و شمار اين  پيروان يك دين يا يك عقيد.فريبند جهانيان را مي
    .سازد پيروان براي ساماندادن كشوري اكثريت و اقليت را نمي

 به عنوان شمار بيعت كنندگان با يك اميرالمومنين توان آراي پيروان اسالم را مي
زيرا پيروان  .شمرد ولي آراي آنها براي انتخاب نمايندگان مردم ارزش شمردن ندارد

را دنبال ي خود   آنها اوامر پيشواي مذهبيكنند بلكه  شيابي نميدانسته چيزي را ارز
  ؛ كنند مي

  . همانگونه كه سپاهيان مطيع فرمان سپهدار هستند

تواند ويران كننده يا سازنده باشد ولي سربازان براي ويراني   مييك سپاهي كردار  بازده
  . دان  ند بلكه آنها سرباز شدها  يا سازندگي هميار و همگام نشده

براي اينكه تفاوت شمار پيروان يك دين با شمار خواستگاران يك انديشه را نشان 
  :پردازم اي مي دهم به نمونه

ناميده  غالتها، كه   آمارگيران كشورها براي تخمين زدن ميزان محصول خشكدانه
در اينجا كشاورز . گذارند شوند، معيار مي  كه كشت مي كشتزارهايي،ي  ، پهنهاند  شده
كه نيكو ي خود هر تخمي را   زاد است كه براساس آگاهي و امكانات فراهم شدهآ

   .داند بكارد مي
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يعني گندم، جو، ارزن، چاودار يا ذرت برآيند گوناگون بودن خواسته و كار برزگران 
تواند ميزان محصول   كشتزار هر محصول را بداند او ميي  اگر آمارگير پهنه. است

 و ي كشاورزان   از شناخت خواستهتوان پس مي. تخمين بزندورش را ي كش  ساليانه
ولي هيچ آمارگيري براي .  پي بردولص ميزان بيشترين محبزرگي كشتزار آنها به

، به رويد ، كه چيزي در آنها نميي شورزار را   كشاورزي پهنه محصولبرآورد كردن
  . وردآ حساب نمي

صول گندم يا جو همĤهنگي دارد درست است كه بزرگي زمين كشاورزي با ميزان مح
ها نه گندم   زاهاي كوير، از سنگ ريزه ، از شن"گندم از گندم برويد جو ز جو"ولي 
  . هاي سنگ شده   چون تخم زنده رويند است نه دانه. نه جو ورويد مي

 ي  ن پياده كردن برنامه خواهاپسندند يا اي را مي  ي ويژه  شمار مردمي كه انديشه
بيشترين شمار هواخواهان يك . باشد د در خور آمار گيري و شمارش مي هستناي ويژه

توان   ميزيرا. آيد انديشه يا يك برنامه نشان برتري آن انديشه يا آن برنامه بشمار مي
پس اكثريت آزاد . است  مردمها در بيشترين شمار از  دانستنيپذيرفت كه بيشترين

   .را شناسايي كند اي  پديدهي    نيكي يا زشتيتواند بهتر مي

 و گوارا  پخته مردمبراي بيشترينآن انديشه شود كه  اقليت بارور ميي   انديشه زماني
   .ييدن نيستوي مذهبي خشك و سنگ شده است و درخور ر  عقيده. جلوه كند

 .كم استاي انسان ح   ولي عقيده بر انديشهستاي خودش فرمانروا   انسان بر انديشه
 ساخت تا آشكارهاي آن انديشه را  ها و كاستي ررسي كرد و بافتتوان ب  را ميانديشه
  .هاي آن بكاهند ي كسان بتوانند با آگاهي آن انديشه را بازسازي كنند و از كاستي  همه

گم شدگان "از  خود ايمان دارند كه هستند به ندانستناي   ولي كساني كه پيرو عقيده
  . كنند  پيروي مي"لب دريا

را ندارند پس اي    توان شناسايي نيكي و بدي در پديدهي خود  ديشهكساني كه از ان
  . داوري آنها در مورد آن پديده بي ارزش است
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، ي مردم هاي، همه  شمار آگاهي.افزايد هر اندك آگاهي بر دانشي كه انسان دارد مي
ولي . دانايي در خور ستايش و ارزشيابي است. انبوه دانشي است كه همگان دارند

  . شود ارها ندانستن با اندك دانستن همسنگ نميميلي

 هستند و د چون اكثريت مسلماننآي شمار پيروان بودا در ايران به حساب نمي
   .دندان يستن نمي چنين كساني را سزاوار زمسلمانان

 اكثريت هستند و اين نشان پستي هناورپي جهان    همه در بودا حتاولي شمار پيروان
 معيار سنجش ماست كه به ي   بودا نيست بلكه نشان نادرستييا برتر بودن پيروان

  .ايم  دروغ چنين سنجشي را پذيرفته

 . برخوردار باشنداي  حقوق ويژهاز  اين پندار نادرستي است كه اكثريت مذهبي بايد
ي آنها نيست؛ بلكه نشان   ي عقيده شمار پيروان يك مذهب نشان درستي يا نادرستي

  . شدن خرد آنها در تنگناي آن مذهب استگرفتار بودن و نازا 

اي پيروي   بيند، او از عقيده هاي اجتماعي را نمي كسي كه در خود توان شناسايي ارزش
پس او از . كند  دنبال ميهاي رسولي، مرشدي، پيشوايي يا امامي را  كند، او خواسته مي

   . خودش آرماني ندارد كه راه رسيده به آن آرمان را بجويد

هاي مذهبي و از اكثريت و اقليت مذهبي   هردن مردم نسبت به شمار عقيدبخش ك
  .سخن گفتن كرداري است نابخردانه و گفتاريست نادرست

بخشي از مردم، كه اكثريت دارند، پيشاپيش برتر و ي   زيرا در چنين دسته بندي عقيده
ابي، احكام ي ناجوانمردانه تر از، اين بخش. دنشو احكام آن مذهب قانون شمرده مي

 و پيروان آنها را جاهل و حتا گناه كار و  پستان راي ديگر  اسالم است كه عقيده
  .داند سزاوار مجازات مي

توان شنيد؛ بلكه بايد در البالي  نمي و توان خواند تاريخ رشد پيروان يك مذهب را نمي
 برجاي مانده مردماني   هستيهايي كه در    و نشانهها ها، يادداشت  ها، اسطوره گويش
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ي   ، همهاند  زيرا پيروان آن مذهب، كه اكثريت پيدا كرده. است شناسايي كرد
  .اند هاي تاريخ پاك كرده يا واژگون نگاشته زشتكارهاي خود را از برگ

چرا در دوران ساساني بيشترين ايرانيان زرتشتي : يم شناسايي كنيمخواه يعني اگر مي
  ؟ اند بوده

، در زمان ساسانيان، ديد بسيار مردمي، كه زرتشتي هاي تاريخ گدر ژرفاي برتوان  مي
پس بايد از روان آن . اند  ههاي ديگر پناهنده شد اند، از ايران رانده و در سرزمين نبوده

  . اند  فرارياني پرسيد كه در جان مردمان كشورهاي بيگانه آميخته شده

  ند؟ ا  ن مسلمان شدهاينكه چرا پس از هجوم مجاهدين اسالم اكثريت ايرانيا

 هاي  شمشير و سرنيزه  و ازهاي سوخته  بايد از خانه. بايد از شهرهاي ويران شده پرسيد
  . يافته شده پرسيد

  . شنود هيچگاه كسي، از اسالمفروشان راستين، پاسخي به جز دروغ نمي

  اگر پرسش اين است كه چرا اكثر ايرانيان امروز پيروان مذهب شيعه هستند؟

  . اند  از ارواح سدها هزار سني مذهباني پرسيد كه در دوران صفويه كشتار شده بايد 

 به حكومت اسالمي تن  مردم ايرانخواهيم بدانيم كه چرا اكثريت چنانچه مي
  اند؟   درداده

ها و    تازيانه و بايد ازهاي بلند دارها   پرسيد يا از پايهها بايد از ديوارهاي زندان
  . مسلمان پرسيد نه از آيت اهللا هاي منتظرالخدمتزنجيرهاي شكنجه گران

ي دادگر همه بر زور و بياند   به وجود آمده پيروان مذهبي  شمارهايي كه با اكثريت
  .اي براي كشورداري ندارد  اكثريت ديني حق ويژه. اند  بنيان داشته



_�� �د ن �a ی`  �و  @� #�Sوت ا ا b ا %& cd e                                                                                                                                                               ٤٨                                                                                                                                       �;<= �ی�@ از ?<B C� ? �DE !  

         

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

  انبوهيي   و نيز نبايد عقيده هيچ ديني حق سروري بر مردمي نداردهمچنين كه
 ديني بر اساس ترس و ناآگاهي در پيروان آن هاي  اكثريت.داشته باشداي   ارزش ويژه

   .اند  دين پيدايش يافته

  :كند  داستان شيريني را بيان ميها مولوي در پيدايش اين گونه اكثريت

پس از . در شكار همراهي كند  آنها راكنند كه روزي گرگ و روباه از شير خواهش مي
دهد كه شكار را بخش   فرمان مي به گرگكنند، شير ري را شكار ميآنكه آنها جانو

  . كند

ي   گرك، سر و گردن جانور را بخش شير؛ درون پيكر جانور را بخش روباه؛ ديگر مانده
   .كند پيشنهاد مي بخش خودش  راپيكر

 به روباه سپس او. كند شود و گرگ را پاره مي يابي خشمگين مي شير از اين بخش
  . دهد ش كردن شكار را ميفرمان بخ

روباه، بخشي را براي ناشتايي شير و بخشي را براي نهار شير و مانده را براي شام شير، 
 شير از پيشنهاد روباه .كند كه اسداهللا، سرور درندگان و اميراالنعام است، پيشنهاد مي

  : پرسد شود و مي خشنود مي

  . از سرنوشت گرگ: باه پاسخ ميدهدرو ي؟ ا  يابي را از كجا آموخته تو اين هنر بخش

 اكثريت مسلمان در زير يابيم كه اگر اندكي به روند همين داستان انديشه كنيم درمي
 .اند  فشار ترس به وجود آمده است و احكام اسالمي در ترس بر ايرانيان تحميل شده

هاي    را معيار سنجش پديده  كهنه هزارسالبراي بشر نشان خردمندي نيست كه احكام
  . بگذارداجتماعي 

پذيرفتن اكثريت ديني براي حكومت، يعني رد كردن خرد انسان، يعني پذيرفتن 
ستمكاري از سوي خشم آوران، يعني پايمال كردن حقوق اجتماعي دگرانديشان، 

  . يعني پذيرفتن حكومت نابخردان بر خردمندان
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 كه آنها دم حكم برانندتوانند بر مر اگر روشنفكراني براين گمان هستند كه كساني مي
پيشاپيش چوب  پس اين روشنفكران. اند اكثريت مردم را ترسانده و فريب داده

 و بر اين اساس هم حكومت اسالمي در اند  سپرده ي مذهبپيشوايان حكمراني را به
البته حكومت اسالمي هيچ حقانيتي ندارد كه بر مردم . ايران مشروعت خواهند داشت

  . ران حكم براندبه ويژه بر مردم اي

آزاديخواهان بايد بدانند كه واليت فقيه شرعي است و اهللا اين مشروعيت را به 
 و نه  به واليت فقيه راي بدهندولي نه نيازي است كه مسلمانان .دهد ي خود مي  خليفه

  . مشروعيت را از فقيه بگيرنداين توانند  كساني مي

يعني بيعت كننده تعهد . ر شمشير استنمايش انتخاباني در ايران بيعت گرفتن در زي
 البته .كند مي  نه اين كه او كسي را انتخاب كند مي از اوامر فقيه اطاعت  اوكند كه مي

اهللا  حاكميت  ايرانيان هم در آزاديداند و انسان خردمند خود را محور فرمانروايي مي
  .پذيرند را نمي

گر يدپيروان  .شود پذيرفته نمي اي به جز اوامر اهللا  در احكام اسالمي هيچ انديشه
دگرانديشان بايد، در . ها و دگرانديشان هم حق بودن و زندگي كردن ندارند  عقيده

 در كشورهاي از اين روي. درازاي زمان، در زير فشار حكومت اسالمي نابود بشوند
بنا . شود  كاسته ميهاي ديگر   اندك، از شمار پيروان عقيده اندك، پيوستهاسالمي

اين در كشورهاي اسالمي تنها مسلمانان حق زندگي دارند ولي آنها هم، وراي اوامر بر
  . اهللا، حق انديشه كردن را ندارند

  .ها بدين گونه نوشته شده است در آيات قرآن حقوق اقليت

   : 28  ي  آيهي ال عمران،   سوره>>

مگر آنكه شر مسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، كه اين خواست اهللا نيست، 
  . ايشان را دفع كند

   :  89  ي ء، آيهي النسا  سوره
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با نامسلمانان دوستي نكنيد تا ايمان بياورند و اگر باز از ايمان برگشتند، آنها را بگيريد 
  .و بكشيد، كه آنها دوست و يار شما نيستند

   :5   ي  آيهي التوبه،  سوره

 بر آنها هجوم بياوريد و بكشيد همين كه ماه حرام گذ شت، در كمينشان باشيد،
توانيد، چنانچه نماز بگزارند و زكات بپردازند از خون  مشركان را با هر نيرنگي كه مي

  . آنها بگذريد كه اهللا غفور و رحيم است

   :29  ي  آيهي التوبه، سوره

او ايمان ندارند، همچنين آن دسته كه خود (...) بكشيد كساني  را كه به اهللا و احكام 
ند، مگر اينكه تعهد كنند كه با خواري و ا  هل كتاب هستند ولي اسالم را نپذيرفتها

  <<.بپردازند)  دگرانديشي در اسالمي جريمه(خفت بدست خود جزيه

  . شود  سخن رانده ميهبيذهاي م در حكومت اسالمي به دروغ از حقوق اقليت

كه انسان  ر است؟مگر اكثريت، كه شيعه مذهب هستند، از حقوق اجتماعي برخوردا
  . سخن بگويدهايي  بتواند از حقوق اقليت

مگر وكالي مسلمان حق يا توان انديشيدن دارند كه در مورد نيكي يا زشتي احكام 
  اسالمي گفتگو كنند؟ 

ي مسلمان و    كشتن انسان را نكوهش كنند آنها ميزان ديهتوانند حتا اين نابخران نمي
 پندارند كه اين كسان تا آن اندازه خود را نادان مي. دپرسن ي كافر را از فقيه مي  ديه

اين . توانند بدون اوامر فقيه اين احكام پسمانده را از قرآن برداشت كنند  نميحتا آنها
دانند توان آن را  چاره كه كشتن انسان را با پرداخت پول مشروع مي پسماندگان بي

  . ندارند كه حقوق بشر را بشناسند

دارند، يكي براي اين   هم يك وكيلهبيذهاي م مت اسالمي اقليتاگر در مجلس حكو
ها را  است كه زشتي انسان ستيزي در احكام اسالمي پوشيده بماند ديگر اين كه اقليت
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 كه دانند و اميدوارند البته واليان اسالم مي.  خودشان آگاه كنند و ناچيز بودنبه وظيفه
 و در برابر زور اسالم سر شوند  خود بيزار مي هم در زير ستمهاي قانوني ازها اين اقليت
  .آورند فرود مي

خواهند يا   ما ايرانيان اين است كه بخشي از روشنفكران نميهاي يكي از شوربختي
آيا : جدال و گاهي پرسش آنها بر اين است. توانند برون از تنگناي اسالم بينديشند نمي

وجود دارند يا  در اسالم ، هستندها آن كه روشنفكران خواهان،هاي اجتماعي آن آزادي
  نه؟ 

دانند كه آزادي، دموكراسي يا  اگر كساني پس از هزار و چهارسد سال هنوز نمي
چون در اسالم اهللا حاكم و مردم  .تواند در اسالم وجود داشته باشد  نميمردمساالري

وم پس اين كسان تفاوت مفه ، محكوم و قرآن حكمي است كه براي آنها امر شده است
 ي اهللا است و  برده عبد اهللا  كهدانند  نمي ياندا  عقيده داشتن را نفهميده با دانستن
  . تواند آزاد باشد نمي

  .شناسند آنها تفاوت مفهوم حكم و حق را نمي

فهمند كه احكام يعني اوامري كه براي عبوديت بشر صادر   نمياين روشنفكران
  . نه براي حقوق بشر ؛اند  شده

  . نه حقدن دار عبد  اهللا، بندگان اهللا هستند آنها تنها وظيفهمسلمانان، 
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 پاداش واژگون در منشور حقوق بشر

  

 در . نشان پيشرفت فرهنگ در جهان تمدن است، به راستي،منشور جهاني حقوق بشر
در  هر كس كه وند؛ بدين سانش  ارجمند شمرده مييكسان ي مردمان  اين منشور همه

   .آزاد است بينش، در انديشيدن پيدايش، در زيستن، در

هاي اين منشور   در برابر ارزش، به دلخواه يا به ناچارداران، پيشرفته يا پسماندهكشور
  . اند سرفرود آورده

ي مردماني نيكخواه تراوش كرده است كه    از انديشه زمانيايست كه  اين منشور پديده
اين . شوند ديگري نمايان ميي   هگونبه  آن يها ارزش  برخي از سيمايشايد امروز

نياز به بهبود   نيست و  و نارسايي  كاستي بدوني ديگري   هم مانند هر انديشه هفرآورد
  .و نوسازي دارد

گويند كه با انسان  از حقوقي سخن مي) 4 تا 1مانند بند (برخي از بندهاي اين منشور
  . اند  ان گرفته آن حقوق را به ستم از انس حكمرانان مذهب وليشوند ميزاييده 

تنها ارزش فرهنگي دارند و كمتر به كار گرفته ) 8 تا 5مانند بند ( برخي ديگر هم
  شوند مي

 "ستننندا " در آن بلكه داده شودپاداشي نيست كه به بشر ) 18مانند بند ( ولي برخي
  .  است" پاداش واژگون"  چنين حقي .اند   را از حقوق بشر شمرده"پيروي كردن "و 

  .پردازم  مي"پاداش واژگون"مفهوم به ايي، ه  نمونهيز، از راه چز هر پيش ا

 در خدمت انسان "حق دارند" جانوران > : اگر به روشنفكري گفته شود) 1(
  .  <جانفشاني كنند

  . چون واژگون بودن اين حق روشن است. خندد او به اين گفته مي
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  .  <ق برده شدن دارد حق داشتن ارباب و حكسهر  > : اگر به او بگويند) 2(

  زودزيرا او به زشت بودن اين سخن آگاهي دارد و. خندد آن روشنفكر ديگر نمي
  . يابد واژگون بودن اين سخن را درمي

اش زن   هر كس حق دارد براي پاسداري از آبروي خانواده> : اگر به او گفته شود) 3(
  .  <يا دختر خودش را بكشد

پذيرد كه انساني حق  چون او نمي. ين خواهد شددر اين هنگام آن روشنفكر خشمگ
آبرويي واژگون، كه از كشتن خويشان " ولي او به .كشتن انسان ديگري را داشته باشد

    .انديشد به دست آيد، نمي

 هر كس حق داشتن آزادي مذهب را دارد، > : اكنون به همين روشنفكر بگوييد) 4(
، به تنهايي يا همراه با ديگران، همگاني همچنين آزاد است كه، مذهب يا بينش خود را

  .  <هاي مذهبي بنماياند يا خصوصي، از راه آموزش، كردار، عبادت و انجام آئين

از منشور ، 18ي بند    فشرده،چون اين گفته. پذيرد او اين سخن را با جان و دل مي
  .جهاني حقوق بشر است

، يعني به )3(تا ) 1(هاي   ونه در نم،چرا روشنفكري كه با تيزبيني به تلخي و زشتي
ي    در نمونههمان تلخي و زشتي راتواند   پي برده است؛ نمي" پاداش واژگون"مفهوم 

  ببيند؟ ) 4(

  . پذيرد  يكجا مي)4(ي    در نمونه را)3(تا ) 1(ي   ي درون مايه  آميختهاو 

  نهفته"هاي واژگون پاداش"ي   ، همه)4(ي   داشتن حق آزادي در مذهب، نمونهدر 
هاي برده داري و برده شدن،    آزردن و بهره كشي از جانوران، شيوه( ي آنها    همه.است

هاي مذهبي   بخشي از كردار، عبادت و آئين،در احكام اسالمي) جانستاني از انسان
  . هستند
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. شناسد هاي اجتماعي را مي ها و ستمكاري روشنفكر ما، در اين داستان، تك تك زشتي
ها را، در پوشش منشور حقوق  ها و خردستيزي ي اين تلخي  تواند آميخته ولي او نمي

  .بشر، شناسايي كند

 هر كس، از ترس اين كه مرتد و كافر خوانده شود، از بررسي  هاي گذشته در زمان
امروز بيشتر كسان، از ترس اين كه . كرده است كردن آيات قرآن پرهيز مي

  .كنند  از بررسي كردن حقوق بشر پرهيز ميت خوانده شوند،سيست و فاشيتورديكتا

 ،كه شود  را شكافته و به اين انديشه اشاره مي"پاداش واژگون"در اين نوشتار مفهوم 
   ،سازد  را آلوده و نازا ميحقوق بشرمنشور ي   مايه حق آزادي در داشتن مذهب درون

   :<يابد پرورش مي نداشتنايمان  آزادي تنها در >

هاي فرهنگي در اجتماع   براي همپرسي و شناخت برخي از كاستياين كندوكاو تنها
       . است و خواننده نيازي به آگاهي هاي حقوقي در مورد منشور حقوق بشر نداردايران

چه ما مردم، از سامان اجتماعي ايران، سرافراز و چه سرافكنده باشيم همين است كه 
خواهيم يا  اريم؛ شايد هم نميشايد هم خشنود باشيم كه چنين ساماني را د. هست
  . ي ديگري داشته باشيم  توانيم ساماني به گونه نمي

  .ولي زياني نخواهد داشت اگر به درستي به سامان اجتماعي ايران برخورد كنيم

اگر آهواني را با گوسپندان پرورش دهند؛ شايد اين آهوان گوسپندوار بدين سان 
  . زندگي كردن را دوست داشته باشند

.  باشد جستن، پيوسته درآزادبودن و ، ازتر د براي آنها به آرامي چريدن دلچسپشاي
  . كند  براي اين آهوان هم چندان تفاوتي نمي زيرا سرانجام زندگاني

چه آنها همراه گوسپندان به كشتارگاه بروند يا در كوهستان با تير شكارچيان از پاي 
هاي نيرومند خود را براي گريز آزمون ولي زياني نخواهد داشت اگر آهوان پا. درآيند
  .كنند
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 از منشور جهاني حقوق 16توانيم به ماده ، در مورد كژپنداري و برداشت نادرست مي
  )برگردان فارسي از زبان آلماني( بشر بنگريم 

ي نژاد ، مليت يا  هر زن و مرد همسرپذير حق دارند بدون هيچ مرزي در زمينه) 1 (
آنها در پيوند و هنگام  .  اي را بنيان گذارند  و خانوادهندببندپيوند همسري ، مذهب

  .باشند همسري يا گسستن از يكديگر داراي حقوق برابر مي

  .نداين ماده مورد اين نوشتار نيست) 3(و ) 2(بخش 

در پيمان و پيوند ) كه همسر پذير است(مفهوم اين ماده روشن است كه هركس
 مرد را  چندين چندين زن يا"هر زن و مرد"هومتوان از مف آيا مي. همسري آزاد است

  پذيرند؟  تصور كرد كه يك كس را به همسري مي

ي خواهراني، كه در يك دير مسيحي هستند، عيسي را همسر   به اين مانند كه همه
  .   ندبخوان يا هزاران مرد شاهزاده گلچهره را همسر خود بدانندخود 

بشر براي دو كس، كه يكديگر را به همسري بديهي است كه مفهوم اين ماده از حقوق 
از اين . عيسي كه پيمان همسري با كسي نبسته است. پذيرند، نوشته شده است مي

  . گذشته ميزان همسر بودن براي دوكس برابر بودن حقوق آنهاست

 تا ، وليدداردر برداشت اين ماده كمتر كژفهمي و فريبكاري جاي ، كه با وجود اين
 از منشور حقوق بشر 16ي  ي جهان پيوند همسري بر بنياد مادهكنون در هيچ كجا

  .نشده است بسته

  : ي ديگر نمونه

هركس حق دارد و آزاد است كه نماينده يا حزبي را در روند كشورآرايي براي زماني 
هاي  كسي كه در آزمون.  در اين سخن روشن است"هركس"مفهوم . برگزيند

تواند براي سامان اجتماعي در كشور  مي)  سالگي18سن ( اجتماعي شناخت دارد 
  .هاي او را نمايان سازد  نماينده يا حزبي را به نمايندگي برگزيند تا خواسته
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هاي   بايد در آزموناو.  است يك كودك براي شناخت روند كشورداري اندك آگاهي
  . ار كنداي واگذ  هاي خود را به نماينده  زندگاني پخته و ورزيده شود تا بتواند خواسته

سودبخش  هاي گوناگون براي برآوردن نيازهاي انسان به هر روي آزادي در گزينش
انسان در روند زيستن . نگرد ديگري مي ه ديدگا به نيازهاي خود از هر كسچون .است

 ،انسان. اي را در اجتماع برگزيند  نياز به دانش و هنري دارد كه بتواند از اين راه پيشه
  .  نياز به آموزش دارد،اي  پيشهبراي فراگرفتن هر 

   :شود از اين روي گفته مي

هاي   البته رشته. اي كه توانايي دارد آموزش ببيند  كه هركس آزاد است در هر رشته
  . اند  آموزشي بيشتر براي برآوردن نيازهاي اجتماع به وجود آمده

كرب يا ويروس ي آموزشي براي مي   رشته، اجتماعهايبراساس نياز، ها   در دانشگاه
توان  به سخني كوتاه مي. چون انسان به تندرستي نياز دارد. شناسي پديدار شده است

 كه او آن را ، رااي  شيوهگفت هر كس براي برآوردن نيازهاي خود آزاد است كه آگاهانه 
  .  برگزيند،داند درست مي

هاي  كاستي نارسايي و ي خود،   خرد و انديشه راه، ازهر كس آزاد است كهالبته 
اين مانندها بر همگان روشن هستند و نيازي . بررسي كند را كه برگزيده است اي  شيوه

 هايي ايده آلتوان ميزان راستي را در  به شمردن آنها نيست ولي از شناخت آنها مي
  .اند  سنجيد كه بر بيشترين كسان پوشيده مانده

 شدن يا برگزيدن نماينده سخن حقوقدانان جهاني نه تنها از آزاد بودن بشر در همسر
اند بلكه آنها بر آزاد بودن هر كس در پيروي كردن از هر عقيده و مذهبي هم   رانده

  . پافشاري دارند

به آن اشاره شد، تضادهايي ) 4(ي   منشور حقوق بشر، كه در نمونه18ي  در ماده
را دارد  هر كس حق داشتن آزادي در انديشه، وجدان و مذهب >>ده شده استنگنجا
....>>  
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يكسان و   گذاشتن، آنها را" مذهب<ي    در كنار پديده را"انديشه و وجدان " ي  پديده
 و وجدان را ه انديش ي در حق آزاديمذهبهر .  يك فريبكاري استهمسنگ شمردن،

  . گيرد از انسان مي

ه سپرد  انديشه و وجدان خود را به مذهبش كند او مي مذهبي ي ازيعني كسي كه پيرو
ميزان . اي داوري كند   در مورد پديده خودش بتوانداو ديگر آزاد نيست كه. است

  .  و او پيرو يا فرمانبري بيش نيست ست  دستورهاي مذهب اومومنسنجش يك 

  . سخن از آزادبودن در نادان بودن و نينديشيدن است18در بند 

توان ديد كه  ند ولي ميگويم كه اين حقوقدانان جهاني نادان يا برده پرور هست من نمي
  .نگرند ي تاريك مذهب به حقوق بشر مي  آنها از دريچه

آزاد بودن در انديشيدن و داشتن وجدان آزاد با هر انساني زاييده شده است ولي دين 
حقوقدانان به انسان حق پيرو بودن، حق نادان . اند   فروشان اين حق را از انسان دزديده

اند و حقوق بشر را به واليان مذهب سپرده   ده شدن دادهنداشتن، حق بر بودن، حق حق
  . اند

اي، كه   برگرديم به حق آزادي در انتخاب همسر، نماينده، آموزش، پيشه و هر پديده
. گزيند اي از آن پديده را برمي  انسان به داشتن آن نيازمند است و هركس چهره

را از مرزهاي مذهب فراتر مند بود او پاي خود  نياز هماگرانسان به داشتن مذهب
  .شد  پديدار نميهاي او دانش و پژوهش اي از   و هيچ فرآوردهگذاشت نمي

دانش انسان .  در ناداني بپروراندي دانشمندان جهان   همهتوانست واليت فقيه مي
پيوسته، از شكستن مرزهاي مذهب، گسترش پيدا كرده است؛ زيرا نيازهاي انسان در 

  .شده است  نميتنگناي مذهب برآورده
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 امر او به ش از زبان رسولرا احكامي ، خالق كه انسان نادان خلق شده است،در نگرشي
 حق گزينش ، تنها وظيفه دارد، اودر اين نگرش چون انسان نابخرد است. كند مي
  . پندارند  آنها انسان را نادان ميدانند  كساني كه داشتن مذهب را حق انسان مي.ندارد

   بر او فرمانروايي كند؟ بايداي را دارد كه  ادان حق برگزيدن پديدهپس چگونه يك ن

تواند   مي زندگي، سال18 پس از  او براي زندگي به آموزش نياز دارد، كهانسان،
ي    را، به جايزهحقوقدانان اين به راستي بايد. ي آموزشي را در دانشگاهي برگزيند  رشته
 چيزي كه ؛بخشي از حقوق بشر بشمارند ب رامذه ي  پديده كرد كه خرـ ـــ مفت،نوبل

اي كه حق انديشه را از انسان   هيچ انساني خودبخود به آن نيازي ندارد، پديده
   . درو  كه از زادن به گوش نوزاد فرو مي معياريگيرد، مي

جوشد،  شايد به راستي بخشي از مردمان، كه نيروي خودانديشي در درون آنها نمي
تواند آگاهانه پيشوا  پس هر كس از اين كسان مي. هبري داشته باشندنياز به پيشوا يا ر

  .  برگزينداو باشد، در خور نياز ، كهو رهبري را

 از  را ديدگاه انسان است كه پيش نوشته مذهب راهنما نيست بلكه اوامر و احكاميولي
 حكاماوامر و ا. دهد ورش ميگرداند و او را از كودكي به كورانديشي پر ميراستي بر

  . شوند شمرده نمي حقوق پيش نوشته

شود، كه كسي بتواند  هاي گوناگوني نشان داده نمي افزون بر اين به كودكان كه مذهب
  .دي در داشتن مذهب سخن بگويدااز حق آز

اند، اين نشان آن   اگر بخشي از مردم در انديشيدن كم توان هستند، يا خام پروده شده
حقوقدانان به اين . هاي هستي ناتوان است  ردن پديدهنيست كه انسان در شناسايي ك

اند و به شماري از دروغوندان كه در    حقوق انساني را از بشريت بريده"حقوق بشر"نام 
  .اند  پروري مهارت دارند پيوند زده نادان

ها هستند،  توان كساني را، كه جوياي آن ارزش هاي اجتماعي مي در پوشش ارزش
  . ي ديگري دارد، كشانيد  ه دنبال آن پوشش، كه درون مايهفريفت و آنها را ب
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مردم  ، از راه مهرباني،توانند ميدهم كه چگونه شيادان  اي نشان مي  در نمونه
  .انديش را گول بزنند نيك

  : اي در پندار نمونه

مردمان مهربان براين باورند كه جانوران در جايگاهي حق زيستن دارند، كه در خور 
اي را به جانوران واگذار كند كه زندگاني بر آنها    باشد، و انسان بايد پهنهنيازهايشان
  .تنگ نگردد

 پس بايد .هم كه جانور هستند و حق زيستن دارند..) گاو و گوسپند و مرغ ( دامها
 چريدن دامها در  ازانسان مهربان. ي را هم به آنها واگذار كرديها  كشتزارها و چراگاه
بيشتر مردم، كه به جانوران  البته .شود آنها به زايندگي شادمان ميكشتزار و پرداختن 

   .خورند اين راه فريب مي از ،ورزند مهر مي

كند بلكه كشتزار و چراگاه را  زيرا به كردار كسي زمين زيست را به دامها واگذار نمي
بي ندارند كه اند، اربا  جانوران آزاد، كه آنها را وحشي نام نهاده. سپارند به دامداران مي

  . بتواند آنها را بفروشد يا پوست آنها را دباغي كند

كند، او دام را براي توليد گوشت پرورش  ولي دامها ارباب دارند، كسي كه دامداري مي
 ولي حق . حق آزادي در زندگي است)وحشي (حق زيستن براي جانوران آزاد. دهد مي

  . اران استزيستن براي گوسپندان حق توليد گوشت براي دامد

 از گوسپندان "جانور بودن"با آزاد گذاشتن دست انسان در كشتارگاه، پيشاپيش، حق 
  جانور وشوند جاندار درست است كه دامها زماني كه زاييده مي. بريده شده است

 پرورش ،هاي دامي   گوشت و ديگر فرآورده كاال،هستند ولي دامداران آنها را براي توليد
  .دهند مي

ولي پرورش . دارد  را ارجمند بشناسد او جان هر جانداري را گرامي ميانكسي كه ج
گرگ و موسي، هر دو گوسپند را . گوسپند براي ساختن كباب و يافتن پوشاك است

رود؛ او سربريدن  ولي موسي از گرسنگي به شكار نمي. براي خوردن دوست دارند
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ستاني به انسان داده شده زيرا در مذهب، حق جان .داند گوسپندان را حق انسان مي
  . گرگ، در جايي كه انسان زيست كند، حق زندگي كردن ندارد. است

 كار سودبخشي ، براي ارزان شدن گوشت و پشم،واگذار كردن كشتزارها به دامداران
  . است

 ساخته است تا به آساني از ي خود  پرورده انسان گوسپند را دست: راست است كه
  . د شودمن هاي او بهره  فرآوره

  . گرگ گرفتار نشودچنگالپروراند تا او به  انسان گوسپند را مي: دروغ است كه

، سخن از گوسپند و آهو و گرگ هم سخن از زيبايي يا زشت بودن كرداري نيست
  . ي استفرهنگهاي   بلكه سخن از واژگون ساختن ارزشنيست،

اشتن مذهب را حق  از منشور حقوق بشر، كه پيروي كردن از عقيده و د18در بند 
هيچ كس دانسته و آگاه . دهد داند، حق نادان پروري را به متوليان ديني مي انسان مي

  . در جستجوي مذهب و احكامي نيست كه او را به بند بكشند

ي انسان را در هر   دهد كه آنها آگاهبود و انديشه  به دكانداران دين حق مي18 بند در
  . خواهند بپرورانند سويي كه مي

 به شمارد تا دين فروشان  حق انسان مي راراندن بر كودكان نوزاد در اين ماده ستم
  .  هاي مردم فرمانروايي كنند   بر انديشه و خواستهسادگي بتوانند

 پاداشي است واژگون كه حق ، نيست انسان حقواگذار كردن مردم به فقيه،
  . سازد از بشر جدا مي  را"خودبودن"

روايان جهان، براي پيشبرد آرمانهاي خود، نياز به ريسماني پنهان بديهي است كه فرمان
. دانند، برانند دارند كه بتوانند مردمان را به آساني به هر سويي، كه آنها سودبخش مي

 بكاهند و گوناگون هاي  توانند از برخورد انديشه تر مي آساناز اين راه آنها شايد هم 
  . كنندنزديك تمدن هاي   جهان را به كرانه
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 نادان در سويخود را ي   انديشه حقوقدانان و روشنفكران جهان آگاهانه اينولي آيا 
  ؟ برند بكار مينگهداشتن جهانيان 

هاي گوناگون   بخشي از پرورش يافتگان مذهب، در اين تاريكي،يا اين كه خود آنها هم
  اند؟     شده
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  تمدن و تمدن گور فرهنگ استي فرهنگ گهواره

  

انسان در حصارهاي هر عقيده، ي    انديشه جنبش و گسترشاست كه ميداندرست 
همچنين دليري و گستاخي، سركشي و . دشو  ميتر  تنگ فلسفه يا سامان فكري،
كه راه مردمساالري را  كرداري است پسنديده ،هاي حكومتي خودرايي در برابر قانون

 . كند هموار مي

نديشه و بيان، در خور ستايش است ولي ما هر چند كه آزادي، به ويژه آزادي در ا
ها    ساختن تراوش نوين انديشههايي داريم كه ما را در همĤهنگ دستكم نياز به پيمان

   .و سامان اجتماعي ياري كند

 كه همگان را به يكديگر پيوند دهد تا ما اي نيازمنديم   ويژهي  ديگر اينكه ما به پديده
يعني، ما تنها در پيوند و بستگي به  . پرتوان بشويمي خود مردم از راه خرد و انديشه

مان كه آزادي است برسيم، پاره شدن پيوند ما از يكديگر  توانيم به آرمان هم مي
  .گسستگي ما از آزادي است

هايي را كه   براي اينكه ما بتوانيم با يكديگر گفتگو كنيم و يكديگر را بفهميم بايد واژه
  . گي، با يك تعريف بشناسيم بريم با يك ويژ به كار مي

كه كنيم  با يكديگر همپرسي اي   پديدههاي  در مورد ارزشتوانيم هنگامي ما مي
ساختار آن پديده براي ما شفاف باشد نه اينكه هر كس به گمان خود از آن پديده 

  . برداشت ديگري داشته باشد

 با  نامدو پديده  يكي، يا برا ي گوناگون يك واژه  برخي از روشنفكران براي دو پديده
اي، با ديگر  گاهي روشنفكران زمان درازي، پيرامون پديده .برند ، را به كار ميدو ارزش

 ؛كشند  و خود را به آب و آتش مينويسند  مي كنند، كتاب كسان گفتگو حتا جدال مي
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 را  هاي آن پديده گي كساني كه با آنها درگير هستند به درستي ويژولي نه خود و نه 
  . شناسند يم

 را در گفتار، نوشتار و در ذهن ي فرهنگ براي نمونه بيشتر روشنفكران مفهوم واژه
 برخي روشنفكران ديگر اين دو مفهوم، .پندارند برابر ميي تمدن   خود با تعريف كلمه

اگر، در ذهن . دانند  مي، گاهي به هم پيوسته،ي همسايه  فرهنگ و تمدن، را دو پديده
  .  استدشوار روشن نباشند براي او برگزيدن راه درست ها   واژهيها انسان، ارزش

، ولي به شناسيم گوييم، كه به گمان خود آنرا مي اي سخن مي  يكي اينكه ما از پديده
  . در آن پديده گنجانده شده استهايي گي ه ويژ چدانيم كه درستي نمي

  برداشتدر ذهن هر شنونده توانند كه ميهايي    از واژهتوانيم، ديگر اينكه چگونه مي
  . ديگري را به جاي بگذارند، بهره برداري كنيم

فروشيم و  مي پذيريم، ستاييم، مي جوييم، مي چيزي را كه ميهاي  يگ ويژهبايد ما 
  . تا نه خود و نه ديگران را فريب دهيمخريم به خوبي بشناسيم مي

. هاي آنها  د فرآوردهتمدن به سخني كوتاه، يعني آگاهي و دانش سازندگي و كاربر
هستي براي زيستن و آسان هاي    و ديگر پديدهها ها، سنگ  ها، بافته كاربرد فلزها، چوب

  . هاي تمدن است  زيستن نشانه

ساختن يك بناي بزرگ نشان داشتن آگاهي از دانش و داشتن ابزارهاي پيشرفته 
هاي    و ويرانههاي مصر، تخت جمشيد، ديوارچين بناهاي كهن بسان هرم. باشد مي

  . كه امروز مرده استسازند  ميآشكار تمدني را برما ديگر باستاني

ي جهان   اي دارند كه در همه  شهرهاي بزرگ جهان امروز نشان از تمدن زنده بيشتر
همه ....، انرژي الكتريكي، تلفن، خودرو، تراكتور، فرودگاه وها  جاده. شود گسترده مي

  . اند  ا سرچشمه گرفتهي اروپ  وهمه از تمدن زنده
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ها نيست بلكه از تمدن  شود از تمدن ژاپني آنچه كه در ژاپن هم ساخته و پرداخته مي
  .اروپا گرفته شده است

 ديد ولي ها توان در تمدن  آنرا هم ميي  هاست كه بازده فرهنگ تراوش خرد انسان
هاي و   ، پندارها، گمانبيني جهان. بيشتر در درون بينش مردمان پنهان است

  .  به آفرينش جهان هستي نشان فرهنگ آنها استسبتن مردم هاي  انديشه

گيرد   مي سرچشمهيمردمآن هاي ناشناخته از فرهنگ   پيشرفت دانش و كشف پديده
  .كه خود جوينده باشند نه اينكه خود را عبد خالقي عالم بدانند

 اشاره به چند .اوش كند ترمردم  خودتوان خريد ولي فرهنگ بايد از درون تمدن را مي
  . شود تر مي نمونه اختالف تمدن و فرهنگ روشن

 هستند نشان تمدن باشكوه آن مردمي ، كه گور خدايان هستند،هاي بزرگ مصر هرم
  .ندا  زيسته كه در آن زمان مي

 آن  فرهنگ بينشنشان، ندا ه بودها كه خدايان آن،ها  فرعوني اميد به زندگي دوباره
  .  يافت در موميايي كردن اين مردگانتوان  مي فراهنگ رامردم است كه آن

توان جستجو كرد و   ميمردمي   پستي يا پيشرفتگي فرهنگي را تنها در انديشه
 پيشينيانبيني  ها و جهان  ها، واژه   در سامان كشورآرايي، اسطورههاي كهن  انديشه

  . نگاشته شده است

ي باشكوهي براي مسجدها ساخته شده در عربستان و ديگر كشورهاي مسلمان بناها
 تمدني هستند كه در آن كشورها به كار برده شده هاي است، معماري مسجدها نشان

ورند نشان فرهنگ  آ  اهللا را بجا ميهاي اينكه آن مردم در اين بناها عبادت. است
   .آنهاست

 در آن ها با گنبدهاي زرين از تمدن مردم است و دخيل بستن ههاي امامزاد ساختمان
  . شيعه پروران استامامزادها از فرهنگ 
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 تمدن پيشرفته را در شكوه معبدها و پسماندگي فرهنگي را در تواند خردمند مي
شكوه فرهنگي ها    اسطورهي   در ويرانهتواند  مي نيزمعبود مردم به روشني ببيند و

  . مردمي را پيدا كند كه از آنها هيچ تمدني بر جاي نمانده است

توان تفاوت اين دو واژه را خيلي كوتاه بيان كرد بايد گفت كه فرهنگ پيشرفته، اگر ب
انگيزد ولي پيشرفت هر تمدن نشان پيشرفت  مير تمدن بنبرد مردم را به پيش
  . فرهنگي نيست

 ي  از تمدن پيشرفتهعني يند، رهاي تكنيك برخوردا   فرآوردهترين مردمي كه از مدرن
 دور  آنها باشند، دليلي نيست كه  بينش آنها پسمانده، چنانچهبرند جهان سود مي

   .ند را قرباني نكنندپسنگ سياهي نگردند و ميليونها گوس

د كه چشم را ان   معبدهايي ساختهاي برخوردارند  در هند مردمي كه از تمدن پيشرفته
 معبود آنها .شود  ميآشكارمعبود آن مردم  پسماندگي فرهنگي آنها در. كند خيره مي

  .شوند  عبادت مي هستند كه در آن معبدهاي با شكوههايي موش

 و ي پستيها  آن مردم فرهنگي از خود ندارند بلكه فرهنگ آنها با عقيده: توان گفت مي
شايد تمدن آن مردم نمرده باشد ولي فرهنگ آنها در آن . خردسوز خاكستر شده است

  .معبدها به خاك سپرده شده است

اند تمدني كه امروز در راه   اند يا در خاموشي فرو رفته  يا مردههاي پيشين همگي  تمدن
 پخش ي جهان   در همه كم و بيش است كهاي  گسترش و زايندگي است تمدن زنده

هاي  هاي مردمان سرزمين  توان در شهرها و خانه  ميهاي اين تمدن را   نشانه.شود مي
  . ديدگوناگون

 تراوش ها  از فرهنگ مردمان همان سرزمينولي بايد دانست كه بيشترين اين تمدن
  . نكرده است

 ها  معيارهاي اين بينشاند ولي   شده رسوا از ديدگاه دانش امروزهاي پسمانده بينش
  . كارآيي خود را دارند در جان اجتماع هنوز
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در كشورهاي  هيچگاه.  حكومتي هر كشوري ديدي  توان در شيوه را ميها هاي آن  نشانه
د سامان دموكراسي برگزار شود مگر آنكه زشتي و پستي معيارهاي توان اسالمي نمي

  .  پذيرفت شوندي مردم اسالمي در انديشه

حتا يك مسلمان هراندازه هم كه مدرن زندگي كند، كراوات ببندد يا كنار دريا آفتاب 
   .تواند مفهوم دموكراسي را بپذيرد بگيرد، نمي

آزادانه هاي هستي   تواند در مورد پديده  نمياي ايمان دارد   كسي كه به عقيدهرگزه
 حاكم اش   بر انديشهاش  عقيده  و خشكيده خردي  ، چشمه در درون اوچون،. بينديشد
بسان سنگ  او با فرهنگ هر مردمي در ستيز است چون عقيده در هر كسي. است

ر كند، پيوست د  تراوش ميها  ، كه از انديشه ولي فرهنگ. استو نازا خشك سخت،
  .زايندگي و رويندگي است

توان خريد، فروخت، وارد كرد، صادر كرد، دزديد، غارت كرد، سوخت و  تمدن را مي
  .  پنهان استها  ولي فرهنگ در درون بينش و در منش انسان.ازبين برد

توان آنرا با  توان خريد، فروخت يا دزديد ولي مي هاست و نمي  ي هزاه  فرهنگ فرآورده
، تا آن فرهنگ چشمه زايندگي خود را فراموش كند، آنگاه ه كرداي آلود  عقيده

  . شود مي خاموش خودبخود

اي جاي آن فرهنگ را پر كند   اي داشته باشند و عقيده  اگر مردمي فرهنگ پسمانده
شايد هم بتوانند سالياني پيشرفت داشته . آنها با آن عقيده مشكلي نخواهند داشت

د كه فرهنگي پيشرفته دارا باشند و  فرهنگ آنها با ولي بدبخت مردمي هستن. باشند
   .اي پست آلوده شود  عقيده

ي خود   هاي فرهنگ سركوب شده   با زيباييهاي آن عقيده را آن مردم زشتي و پستي
   .كنند تا خود و ديگران را فريب دهند پنهان مي
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 نارسا است ان در ذهن برخي از روشنفكر< فرهنگ و تمدن<هاي   از اينكه تعريف واژه
شناسايي و بررسي بيشتر آنها در مورد فرهنگ و تمدن اروپا هم نادرست و بي اساس 

  . است

چون در اروپا دانش ابزارسازي پيشرفت : پندارند كه براي نمونه، اينگونه روشنفكران مي
كرده است، به همراه دانش، فرهنگ مردم هم باال رفته و در نتيجه كليساي مسيحي با 

  .  دگرگون و نو شده استي دانشمندان  انديشه

ي اروپا   جامعه  دركنند كه سامان دمكراسي آنها از اين پندار نادرست نتيجه گيري مي
اين تاريك انديشان از آشفتگي ذهن .  استپيĤينده پيشرفت تمدن، دانش ابزارسازي،

ي خود گمان دارند كه كليساي مسيحي در اروپا همگام با مردم به بينش دمكراس
  در ايران هم:هاي بي اساس خود گمان دارند  اين روشنفكران با برداشت. رسيده است

 با پيشرفت تكنيك و دانش هاي پست آلوده است، به عقيده  مردم، كهبينش
هاي   انديشه احكام جهاد را فراموش و مسلمانانو روزي هم  شود پااليش مي ،ابزارسازي

  .رسند به دمكراسي ميام آرام آر آنگاه ند ونك ديگران را ستايش مي

چون دانش از هنگامي در اروپا . اين گونه كسان اگر خودفروخته نباشند نادان هستند
 خود را هاي   انديشه وپاره كردندها را   پيشرفت كرد كه انديشمنداني زنجيرهاي عقيده

  . مرزهاي مسيحيت گسترش دادند در وراي

اخ جنگيده، با آنها بسان اسالم جهاد كرده و كليسا سدها سال با اين انديشمندان گست
دانش هرگز در تنگ حصار مسيحيت . برخي از آنها را زنده زنده در آتش سوخته است

ناشناخته بدون هاي  كشف نيروها و سرزمين. پيشرفتي نداشته و نخواهد داشت
   .ه استي فكر مسيحي ناممكن بود شكستن تاريك خانه

ند كه مسيحيت را نقد كنند، پستي و ا   توانستههاي اروپا فباالخره انديشمندان و فيلسو
بيني خود را  جهانآنها .  سازندآشكارزندگي امروز بر روشنفكران هاي آنرا براي  كاستي

  . ندا   بنا نهادهي خاموش يونان  بر بنياد انديشه و فلسفه
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هاي   عقيدهشود فرآورد  آنچه كه امروز به نام دمكراسي در اروپا به كار گرفته مي
تفاوت . ي كهن يونان است   فلسفه نوزاييي مسيحي نيست بلكه بازتاب  پسمانده

اين در  ايران  امروزال پيش، با بيشتر روشنفكران س300 تا 200روشنفكران اروپا، در 
ي مسيحي بيرون   ي عقيده  خانه بيني خود را از تاريك ند تا جهانا  است كه آنها كوشيده

  . بشناسند به راستيهاي هستي را  انند پديدهبيĤورند كه بتو

 سياهچال شريعت اسالمي  را در ولي روشنفكران ما در تالش هستند كه فكر خود
  . هاي هستي نداشته باشند  جايگزين كنند تا نيازي به بررسي پديده

 بر مردم كند ولي كليسا  زورآوري ميي اروپا  كليسا در جامعه  هنوز كهدرست است
، مردم هاي  شايد بتوان گفت كه هنوز فكر مردم، نه كردار و خواسته. كند يحكومت نم

هاي پست و   هنوز هم كليسا مسيحي در همان مرداب عقيده. در مهار كليسا است
 حتا تواند  سال پيش داشته است و به كردار مي  4اي فرو رفته است كه   پوسيده

  . پسمانده تر از حكومت اسالمي باشد

 گفت كه در تاريخ مسيحيت گاهي حكم جهاد، براي كشتار دگرانديشان به البته بايد
    .ي آنها چنين حكمي وجود ندارد  كار برده شده است، ولي در عقيده

 براي كليساي . ابد جاودان باشند بهديگر اينكه مسيحيت احكامي ندارد كه از ازل تا
مردم . پيروي كنندمسيحي مردم بسان گوسفندان هستند كه بايد از چوبان خود 

  . در وراي اوامر كليساي خود ندارند راي انديشيدن  مسيحي اجازه

  .ي انديشيدن دارند تنها واليان كليسا، كه دكانداران مسيحيت هستند، اجازه

 كليساي مسيحي به دنبال پيشرفت دانش ي  روشنفكراني كه گمان دارند عقيده
 روز يكشنبه با دو چشم باز، بدون بازانديشي و نوسازي شده است بهتر است كه يك

 كه خرد آنها را در هم شكسته است، از يك كليسا بازديد كنند، شايد در هايي  آگاهي
  .اهي پيدا كنندگ آ خودهاي تئوري اين ديدار بيشتر از كتاب
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ي گستاخ از ها  ي انديشه تمدن اروپا، تمدن زنده، پيشرفت دانش، برآيند رهايي
  .حي است مسيي  سياهچال عقيده

 هاي ديني و   در عقيدهها  شناخت پسماندگيي  دمكراسي در كشورهاي آزاد نتيجه
تر از   بسيار پيشرفتهاي   و رويندگي فرهنگ كهن يونان است كه فلسفه نوزايي،بازنگري

  .بينش كليسا در مورد جهان هستي بوده است

ها برآيند ورهاي اين كش مردم ستيزي حكومت،  كاستي، كوتاه فكري، پول پرستي
 .دارد ي مردم را آلوده مي  ي انديشه   مسيحي است كه هنوز زمينهي  زورورزي عقيده

   .دارد ي مردم را از رشد كردن بازمي   اين آلودگي انديشه

تر از بينش يونانيان   البته بايد اشاره كرد كه فرهنگ كهن ايران بسيار تواناتر، پيشرفته
از . ( دانسته است مي  و همپرسي بر خرد انسانتوار اس سامان كشورآرايي راوبوده 

    )هاي پروفسور منوچهر جمالي پژوهش
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  دشمن كجاست؟ي  خانه

  

ي حكومت اسالمي   چيزي كه بيشتر آزاديخواهان ايران خواهان آن هستند سرنگوني
 بسيار گوناگون ،شود نگاشته ميآيند اين سرنگوني  البته آرمان آنها، كه در پي. است

  ازاند و   را بررسي كرده  آرمانراه رسيدن به اينبرند كه  بيشتر آنها گمان مي. ستا
   .رانند هاي پيروزي در اين راه سخن مي  نشانه

اند و   هاي سياسي پشت ديوار شهر زورمندي ايستاده با اين وجود همه يا بيشتر گروه
براي ي يها  رنامهچون آنها ب. كنند در آرزوي فروريختن اين ديوار روزشماري مي

، پس از گشودن اين ديوار، آنها را به جريان خواهند اند و مي  ردهكفرمانروايي آماده 
  . بيندازند

هاي اين آزاديخواهان براي زماني است كه اين حكومت يا اين ديوار   بيشتر برنامه
م آزاد ي حكومت اسالمي مردم ايران ه   زيرا در پندار آنها با سرنگوني.فروريخته باشد

 . از دروغوندان دور و به راستكاران نزديك شوندي روشن   با انديشهتوانند شوند و مي مي
ي سرنگون كردن اين    چگونگي شگفتي در اين است كه كمترين آنها در مورد زمينه و

ي آنها را هم  ي انديشه توان راستي و درستي اين است كه نمي.  دارداي  حكومت برنامه
  . بررسي كرد

رخي از اين آزاديخواهان به اين اميد دلخوشند كه، به نيروي بيگانه يعني با زور ب
اين گروه . آمريكا، اين حكومت كنار زده شود و راه ورود آنها به ايران هموار گردد

. براين باورند كه آرمان آمريكا بدست آوردن بازاري سودآور است نه حكمراني بر ايران
  . كاهد ي ما از سود آمريكا نمي يان آزادي نيست يا آزاديبنا براين سود آمريكا به ز

 زيرا .پذيرند ي آمريكا را، كه با زور سپاه باشد، نمي برخي ديگر از آزاديخواهان پشتباني
آنها براين باورند كه با ورود نيروي آمپرياليسم آمريكا استقالل سياسي و اقتصادي 
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رفتار و بدهكار نيروهايي خواهند شد كه ايرانيان گرود و پس از آن  ايران از دست مي
  .اند به نام نيروي آزادي بخش فرماندار گشته

ي   زيرا از همه.  كه ما اكنون با زندانبان خود بسازيمبينند از اين روي آنها بهتر مي
   .ايم   كه ما به ديوار آن زنجير شدهجهان بزرگ و آزاد همين زندان مال ماست

توانيم دريابيم كه  ردهاي فرمانروايان جهان بينديشيم ميتر به برخو اگر اندكي ژرف
 درست است كه آمريكا . جايي ندارندجهاندارانهاي    آزاديخوان در برنامههاي آرمان

خواهان بازاريابي در جهان به ويژه در ايران است ولي سرنگون كردن حكومت اسالمي 
  .دتنها و بهترين راهي نيست كه او را به اين بازار برسان

 ،ي خود  نه تنها آمريكا نياز به بازار ايران دارد بلكه آخوندها، براي پايداري حكمراني
اي از آنها برخوردار   آمريكا دارند كه هم اكنون هم تا اندازه هاي كمكنياز به كاال و 

  . هستند

آمريكا خواهان حكومتي است كه مردم را مهار شده در دست داشته باشد نه خواهان 
جهانداران . ست كه آنها، شايد روزي بتوانند، مردم را همراه خود سازندكساني ا

 است آنها در هنگام آزادي به هرسويي  آزادي نديدهي كه هرگز مردم:دانند مي
  .ند به آساني سازمان پذير نيستنه همĤهنگ بلكه ناهنجار، پس آنها لي و،جهند مي

  : برخورد به ديدگاه دوم

   ايران به دست مردم ايران است؟ ي   و اقتصاديمگر امروز استقالل سياسي

شايد به راستي اهللا گوش برخي از روشنفكران را قفل كرده است كه سخنان رسول او 
واليت فقيه به چه زباني بايد بگويد كه او حكومت اسالمي را در ايران اجرا . را نشوند

   .آرايد  نه كشور ايران را ميكند مي

واليان اسالم بر مردماني كه هزار و ي    حكمرانيحكومت اسالمي يعني گسترش
واليان اين شريعت چگونه . اند  چهارسد سال پيش با شمشير مجاهدين سركوب شده
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بايد براي برخي روشنفكران آشفته فكر روشن كنند كه آرمان آنها پايداري و سرفرازي 
 در برابر او و خاكساري بندگاني اهللا    اسالم حكمرانيسرفرازينشان . اسالم است

  .  باشد مي

 مردمي از اين مردم رام تر  در جهان اسالم است كههاي  از آن روي ايران يكي از پايگاه
اين پايگاه غنيمتي است كه . شود  نمي يافتتر و فراموشكارتر  تر و بخشنده  و خودباخته

 هم از هزار و چهارسد سال پيش بر گورستان ايران دوستان بنا شده است و تا كنون
 و سر بلندي مسلمانان، از اين پايگاه ي ايرانيان  خود ايرانيان، براي سرافكندگي

  . اند  پاسداري كرده

ي سياه   عمامهبا گذاشتن فهمند  اين مهاجمين حتا براي كساني كه زبان اسالم را نمي
اند تا اين مردم خاكساري و پستي   برتري خود و خفت ايراني را به كردار نشان داده

  .  را در برابر عربزادگان فراموش نكنندودخ

 بيگانگان ي   است كه از حكمرانيآشكاربي خبري و از خود بيگانگي ايرانيان از اين 
و ارتگران غ جهادگران و بر  حتاشوند و عمامه سياه و واليت فقيه شرمسار نمي

   .گذارند ويرانگران كشورشان نماز مي

از هزار سال به خفت اميران اسالمي تن در شگفتي در اين است كه كساني كه بيش 
 شايد اين كسان .شوند  از سروري آمريكا بر ايران ننگ دارند و آزرده مياند  داده

 بيگانه، به ويژه هاي  بيش از دويست سال است كه حكومتاند كه  فراموش كرده
  . حكومت انگليس، بر روند و كاركرد اميران اسالمي در ايران فرمانروا هستند

رجزخواني آمريكا هم تنها براي ترساندن حكومت آخوندها يا پشتيباني از مردم ايران 
ي   آيند سرنگوني نيست بلكه بيشتر براي تهديد انگلستان است تا شايد انگليس از پي

  . بخشي از بازار ايران را به او واگذار كند ونگران شود حكومت اسالمي

اين بود كه برخي از آزايخواهان در اين  سخن از .گريختب از دست گفتاري   رشته
آرام  سازد و ما همگي ورزد و آخواندها را ناپديد مي پندارند كه روزي آمريكا مهر مي
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برخي ديگر براين باورند كه اگر آمريكايي . ي آزادي خواهيم رسيد آرام به چشمه
گسترش خاست تا از  ي آخوندها بر  بخواهد به زور وارد ايران شود بايد به ياري

  . آمپرياليسم جهانخوار پيش گيري كرد

ي روغني داشت و   به هر روي بررسي اين پندارها بسان داستان چوپاني است كه كوزه
  پولرود و از كه او به شهر مي: كرد بازگو مي بدين گونه براي زنش اميدهاي خود را

ني، از پرورش زايد، پس از زما زغاله ميخرد كه در هرسال دو ب  بزي ميفروش روغن
 كه با آن به گردش در جهان خرد آنها صاحب دارايي خواهد شد و نيز اسبي تازي مي

هنگامي كه تو از :گويد هاي زيبا شاد گشته بود مي   زنش كه از اين انديشه.تازد مي
  . مران  باغچه مي دور يك بارشوم و گردي برگشتي من هم بر آن اسب سوار مي جهان

گيرد كه چرا اين زن بي مروت  ود زنش را به باد كتك ميچوپان با چوبدستي خ
خورد و كوزه  البته چوبدستي به كوزه مي. هد اسب خسته را سوار شودخوا مي
  . ريزد شكند و روغن به خاك مي مي

 نه در پندار "اسب ايران"تفاوت اين داستان با نابساماني ايران زمين در اين است كه 
دهد و اين   سواري مي به دشمند سال است كهچهارسبلكه به كردار هزار و 

  .خورند روشنفكران هم چوبش را مي

كنيم كه به  اي برخورد مي  انديشان چشم بپوشيم به پديده اگر از آرزو و پندارهاي نيك
 آخوندهاي مسلمان يعني ي  راستي وجود دارد و آن پديده پايگاه هزار و چهارسد ساله

ند ولي خليفه، ا  شته خود آخوندها كمتر خليفه بودهگرچه در گذ. ايران ستيزان است
  . اند  هكرد حكمراني مي امر آنها  بهاند و  هشد  و شاهان به دلخواه آنها گماشته ميسلطان

اند، شمار آنها هم از    چشيدههمرا  ي حكمراني  اكنون كه واليان اسالم در ايران مزه
ايد اميدوار بود كه روزي مردم هاي جهان گذشته است، چگونه ب ي گرگ  شمار همه

  . ايران بتوانند در هوايي كه، به زهر نفس آخوندها، آلوده نباشد دم بزنند
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 اگر هم .شوند چندسدهزار آخوند كه يكباره حتا با نيروي سپاه آمريكا هم ناپديد نمي
 كه در عقيده و ايمان ،ي آنها  آنها در پندار برخي كسان ناپديد شوند زهر هزار ساله

  . ماند  برجاي مي فرو رفته است،مردم

  ؟كشند  ميآشكارمگر زور و زيان امام غايب كمتر از آن رنجي است كه مردم از امام 

البته داشتن آرزوي سرنگون كردن حكومت اسالمي و پروراندن آرمان آزادي بسيار 
آرمان و آرزو هر اندزه هم كه دور و راه آن دشوار باشد . نيك و پسنديده است

شود و آرمان خود   پيروز ميي راهها سرانجام روزي انسان بر دشواري. وهمند استشك
  . گيرد را در بر مي

 راه رسيدن به توان ولي در جنبش و آزمون و شناخت گام به گام است كه انسان مي
  . آرمان خود را پيدا كند

هايي    بيشتر به عقيدهچرخد بلكه نميي آخوندها   حكومت اسالمي تنها با عمامه
   .اند  بستگي دارد كه در ذهن مردم فرورفته

ي آن  مسلمانان مجبور به اطاعت از اوامر اهللا هستند و مسلمان در مورد نيكي يا بدي
  در تنگدستيكشد و بنابراين كسي كه از راه بدگماني زن خود را مي. انديشد اوامر نمي

 مطيع شرع اوبلكه ز خود ندارد اي ا   انديشهكند  خود را به بازار صيغه واگذار ميدختر
  . اسالم است

هايي بپردازيم كه حكومت اسالمي بر آنها استوار شده   بهتر است كه اندكي به پايه
  .است

 ها بر يكديگر تكيه دارند اين ستون.  برپا شده استهن كُحكومت اسالمي بر سه ستون
درون كسي وارد شود او بسان اينكه اگر ايمان اسالمي به . گيرند و از يكديگر نيرو مي
با اين وجود در . زايد براي اسالمفروشان زور و پول ميشود و  آبستن جهادگري مي
  . ها، حكومت اسالمي سرنگون خواهد شد هريك از اين ستونكاستي يا ويران شدن، 
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 "، " زور" هاي  توان آنها را در واژه  مي ولياي دارند   ساختار پيچيدهها گرچه اين ستون
در ذهن مردم فرو رفته و توان ها  گاه اين ستون  تكيه. بازگو كرد  "ايمان"و  "پول

  . گستاخي را از آنها گرفته است

 انسان در ترس به .دهد زور كه با خشم بر مردم وارد شود ترس را در آنها گسترش مي
كش   و هستي و توانايي خود را به زورآوران پيشدهد درمي هر خواري و پستي تن

  .  استاسالم بودهدر ي ترس از آغاز ابزار زورمندي    پديده.كند مي

   : 123 ي  آيهي التوبه، سوره>>

  .بكشيد كافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس كنند

   :   35  ي  آيهي محمد، سوره

  .چون اهللا شما را قويتر و بي نقص گردانده است, سستي نكنيد، به صلح تن در ندهيد

   : 4   ي  آيه محمد،ي سوره

اسيران را . كفار را در هر كجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود
   <<.محكم ببنديد كه قادر به گريز نباشند

  :ستون زور

، خردمندان نابخرد و شوند ، توانمندان ناتوان ميشوند  سركشان سركوب مي"زور"با 
  . شوند  ميكردار وانگر و راستكاران دروغ، غارتگران تشوند ستمگران نيرومند مي

سيه دودي كه امروز بر سرتاسر ايران سايه افكنده است برآيند زوري است كه در 
حكومت اسالمي . ي همگان را سوخته است  درازاي هزار و چهارسد سال توان انديشه

 مرداب دروغ بر مردم ايران فروريخته شدهي   از پسماندهي ستمي است كه   چكيده
   .است
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 به شكوفايي وادار ي آنها   همگان را برانگيزد و انديشهاي كه خرد  بنا براين بدون شراره
ي آنها، در    تا زماني كه انديشه.توانند بر ترس خود پيروز شوند كند مردم نمي

  .سياهچال ترس، زنداني است زور ستمكاران شكست ناپذير خواهد بود

  :ستون پول

 است ولي زورمندي و ي زور  فرآورده يعني پوليابد   افزايش مي از راه زور"پول"گرچه 
گسترش ترس بدون فرودآوردن خشم جهادگران بر مردم . زورآوري به پول نياز دارد
  .ي پاسدارن جهاد خرج دارد  دشوار است و نگهداري

 از آخوندي كه. پاسداران و پرورندگان آنها نيز به پول نياز دارند نه تنها جهادگران بلكه
پيروان جان اي براي پرورش   راه اسالمفروشي به دارايي و توانايي نرسد چندان انگيزه

  .بركف ندارد

آيد   بيشتر به وجود ميچيز  در ميان مردم درمانده و بيها درست است كه جان بركف
.  به سربلندي خواهند رسيد دستكم در آن اجتماع بايد اميدوار باشند كه آنهاولي

  .  و جاسازي كردن آنها در ذهن مردم به پرداخت پول بستگي داردها وغنمايش اين در

 كه  آنها.شناسند اسالم و آخوند  كاركرد كشور و حكومت را به مفهوم كشورآرايي نمي
دانند   درآمد كشور را بسان غنيمت در جهاد از آن خود ميجهادگر و جهادپرور هستند

  . در دست دارندايران را  درآمد  آخوندها اكنونديدگاه همو از اين 

 با پول مردم ايران به نام خود در كشورهاي بيگانه سرمايه گذاري بينيم كه آنها مي
دانند كه مردم ايران بيشتر از مردمان ديگر به اين سرمايه  كه ميجايي كنند در  مي

  بهي او   دارايي و توانايي او از سرسپردگيداند كه آخوند مي.  هستندها نيازمند گذاري
ش  كوشپس او براي بازاري ساختن و بزك كردن اسالم. اسالم رشد كرده است

   .شود  او نشاني از مردم و كشور ايران ديده نمي و كردارها  و در آرمانكند مي

 اسالم را استوار ي درآمدي هستند كه  و چشمه ابزار تنها  براي آخوند و ايرانيايران
  .سازند مي



�;<= �ی�@ از ?<B C� ? �DE !                                                                                                                                                                                                                                     ٧٧                            t�u  C v K؟ �wد �]L ^    

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

ي   هاي ستمگر خود را در هستي فتن بر سرزمين ايران، چنگالواليان اسالم، با دست يا
ريزند تا  آورند در جان فرتوت اسالم مي اند و هرچه كه به چنگ مي  اين مردم فرو كرده

 به ، به ويژه اسالم راستين فروشان،ي اسالمفرشان  توانايي. آن را زنده نگهدارند
   . بستگي دارد،مانانلي مس  نادانيو    اسالم، اين نيرومندي به سرمايه ي  نيرمندي

كراني مپندارند و براي غارت و چپاول آن ح آخوندها ايران را غنيمت جهاد اسالمي مي
  . كنند مي

  :ستون ايمان

هاي اسالمي بيش از    نيرومندترين ستوني است كه حكومت"ايمان"به هر روي 
     .اند  شدههزارسال بر آن استوار

 زمينه بنا شده است كه انسان نادان و گمراه است و نياز به ايمان به يك مذهب، براين
  . راهنمايي رسولي دارد كه از سوي خالق انسان فرستاده شده است

چون مسلمان هم توانايي براي شناسايي نيكي و زشتي را ندارد او ناچار است هر چه 
  . را كه رسول اهللا امر كرده است بدون شك و انديشه بپذيرد

كند، هرچند كه  هايي را كه انسان در احكام اسالم شناسايي مي يكاستي و زشت
   .دانند ميي شيطان   خردمندانه باشند، آخوندها آنها را وسوسه

ي  انديشهخرد و  كسي است كه مهار  توان گفت انسان با ايمان با سخني كوتاه مي
شده پيروي انسان مهار . خود را به واليان دين سپرده و با خودانديشي بيگانه است

پيشوايان براي كشيدن . بندد تا راه را گم نكند است كه، خود را به دنبال پيشوا مي
پيروان به ريسماني نياز ندارد بلكه ايمان پيروان زنجيري است پنهان كه به پاي 

   .شود آيندگان بسته مي
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كوشد  كردار انسان با ايمان نادانسته است از همين ناداني است كه او با توان خود مي
اي را شناسايي    خودسرانه پديدهكه فرزندان خود را چشم و گوش بسته تربيت كند تا

  .فقيه ايمان بياورندي شريعت و گفتار   نكنند و به احكام كهنه

د او به ويروس انديشه شكافب را مسلماناني ناداني و پسماندگي   اگر كسي ريشه
  نكوهشاين كردار نشاني بر. برد مي  سوزي، كه آنها را از خود بيگانه كرده است، پي

 بلكه  نمايان ساختن زهري است كه هستي آنها را بيمار كرده  نيستمسلمانان كردن
  . است

گيرد   نه تنها آزادانديشي را از او ميخشكاند ي ايمان نه تنها خرد انسان را مي بيماري
  .ندك هاي آينده را عبد اهللا و از خود بيگانه مي جامعه و نسلبلكه 

برند بسان همين روشي  هاي آزاد به كار مي روش آساني كه برخي براي رام كردن فيل
   .اند  است كه مردم ايران را مسلمان كرده

 تا <زنند  و بسختي ميكشند   آزاد نخست او را به زنجير مي براي رام كردن يك فيل
ب گرسنه شد  خوچاره  پس از زماني كه فيل بي.<جديت و خشم آنها را احساس كنند

 خواب و هاي رام شده او را با زور ابزار نوك تيزي به سوي حصاري، كه در آن فيل
  . كنند  روانه ميخوراك دارند،

فرداي آن روز كودكي بر گردن آن فيل، كه اكنون رام شده، يعني ايمان آورده است، 
  . كند وادار مي هاي دشوار كار انجامنشيند و با زدن چكش او را به مي

 فيل " فيل سركوب شده"هاي وحشي و به   فيل"هاي آزاد  فيل"خي به دروغ به بر
 همين سان هم آخوندها به انسان آزادانديش جاهل و به كسي كه .گويد رام شده مي

  .گويند عبد اهللا شود عاقل مي

 در مورد كشورآرايي و  همهاآخوندبرخي از  با توان برند كه مي كساني كه گمان مي
 .شناسند  را نمي"دانش" با "عقيده"گفتگو كرد آنها تفاوت مفهوم  مردمساالري 
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 او ؛اي را بشناسد  آخوند از سرشتش دروغوند و فريبكار است؛ او دانشي ندارد كه پديده
. ي مردم ايمان دارد؛ او اين عقيده را بارها و بارها آزموده است  تنها به اسالم و ناداني

 تكيه كند او بايد به كردار از اسالم روي بگرداند و اگر آخوندي به خرد و دانش انسان
  .از وجود خودش ننگ داشته باشد

 اي   كه حكومت اسالمي پايگاه هزار و چهارسد سالهستار در اين استجي اين   شيره
پول و زور او را هم خود مردم . راند دارد كه با نيروي ايمان بر مردم ايران ستم مي

  .كنند فراهم مي

. اند و مهار روند آنها در دست واليان اسالم است   از خود بيگانه شدهنان مسلماچون
هاي نو نيازي به هزاران مسجد و سدهاهزار آخوند نباشد ولي   شايد با وجود رسانه

   .اوتي نداردتفكاركرد و برآينده پايگاه ايران ستيزان با گذشته 

و در اندك زمان در سراسر يعني از حاكمان قم اوامر سركوب كردن دگرانديشان صادر 
  . شود  از سوي آخوندها اجرا مي ايراني  شبكه

 به آزادي، از كاركرد رسيدنراه  در  را،مردمايمان به اسالم، نيروي : به زباني ساده
 كاشته و  در ذهن مردمها به خواست واليان اسالم تخم اين پسماندگي .اندازد مي

  . يابد  مردم پرورش ميدر درون خودشود و برآيند آن  آبياري مي

اين ي   اسالمفروشان راستين، يعني آخوندهاي پيشرو و اصالح طلب، براي اينكه ريشه
ي   ي مزه  كوشند كه تلخي تخم در ذهن مردم نخشكد از هر راهي  و به هر زباني مي

  .هاي گنديده بپوشانند اسالم را با دروغ

كنند  گويند بلكه تالش مي ن نمي كرداري سخي  زيرا اسالمفروشان از زشتي يا پستي
 در خواهند كه يعني آنها مي.  را در اسالم پنهان كنندي آن كردار  كه زشتي و پستي

  . يده شود سنجمعيار اسالمي  هر نيكي و بدي با اجتماعاين



�;<= �ی�@ از ?<B C� ? �DE !                                                                                                                                                                                                                                     ٨٠                            t�u  C v K؟ �wد �]L ^    

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

پوشانند   با دروغ در قرآن ميي زشتي را كه مردم از آن گريزانند  از اين روي هر پديده
زنند تا هيچگاه   مردم خواهان باشند به دروغ به اسالم پيوند ميه ك نيكي را هرو

  . دانايي و خرد انسان معيار سنجش قرار نگيرد

آرايش كردن ايمان نشان خوار ساختن خرد . انسان يا از خرد گسسته است يا از ايمان
  .انسان است

د كه توانند ايرانيان را در سرنگون ساختن حكومت اسالمي ياري دهن كساني مي
 پيروز اند،   ايران ستيزان، كه گرداندگان آن در قم و نجف خانه كرده پايگاه بربتوانند
 را با آخوندهاي زيرفرمانشان پاره ي فرماندهي   پيوند هستهتوانند پس آنگاه مي. شوند
  . كنند

 دود سياه ناداني توانند پيوسته تا زماني كه واليان اسالم داراي سازماني هستند، كه مي
را بر سراسر ايران بگسترانند، هيچ حكومتي به جز احكام ايران ستيزي و انسان 

  .ستيزي بر ايران حكمفرما نخواهد شد

در   را حكومت اهللا، اوامر اهللا، در اجرايشود كه شريعت اسالم در احكامي تعريف مي
  . كند جهان پياده مي

 احكام اسالمي بدون داشتن اجراي. خليفه مامور اجراي اين اوامر و اميرالمومنين است
سازمان حكمراني، بدون داشتن مجاهدين، بدون سركوب دگرانديشان، بدون مسجد و 

  به اسالم كه آنرا ايمان،ي فرهنگي در مردم  آخوند و از همه مهمتر بدون پسماندگي
  . نامند، امكان پذير نيست مي

  به،ر ميان مسلمانان در كنار آخوند و د،خواهند روشنفكراني و آزاديخواني كه مي
آزادي و مردمساالري برسند كساني هستند كه تفاوت آزاده با عبد اهللا را و نيز تفاوت 

  .گيرند مردمساالري با حاكميت اهللا را نديده مي

 است نه آخوند، مردم قانونگذاركند نه مردم، شريعت اسالم  در ايران اهللا حكومت مي
   .داندر ايمان به اسالم گرفتارند نه در زن
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ضحاك را در پايگاهش بست و او را در كوه البرز ميخكوب كرد تا هاي   دستپس بايد
پيوند او با خويشانش گسسته شود و مردم از ستم هزار و چهارسد ساله او رهايي 

  . يابند
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  آن مردم استنشي بيماي سيهر حكومت

  

معه را مرزبندي جاي آن   ، از آفرينش هستي، ميدان گسترش انديشهتماعجا تصور
، تواند  ميي او هم  ، انديشهداند يعني انساني كه جهان هستي را مخلوق اهللا مي. كند مي

  . به گردش بپردازداش  با همين اصل، در ميدان تنگ عقيده

ي اهللا خلق شده و سرانجام به  اي، جداگانه، به اراده  هر پديده  چون در اين عقيده
از درون هر پديده را خالق، يا كسي كه از راه تقوا به  ر.شود ي خالق نابود مي اراده

  .داند خالق نزديك شده باشد، مي

برخالف اين عقيده، انساني كه آگاهانه پيدايش هستي را از بن كيهان، از هستي 
 را اي   و كرانه مرز همي او   انديشهداند  است، مي كه براي او ناشناختهپيشني 

اي از هيچ به   چون در اين انديشه هيچگاه پديده. ندماب شناسد كه از جنبش باز نمي
  ).ي پيشيني است  هر پديده امتداد پديده( گرايد آيد و هرگز به هيچ نمي وجود نمي

خالق و "تصويري است كه مردم از  اندر   ساختار حكومتي كه بر مردمي حكم مي
ه مردم حكومت احكامي هستند، كه از سوي حاكم، بر محكوم، ك.  دارند"مخلوق

يعني تصور مردم ايران از اهللا همان رفتار است كه حكومت . شوند باشند، امر مي
   .اسالمي با مردم دارد

  از  سخن گفت كه مردم خود را آفريده شده"آزادي بنياد "توان از هنگامي مي
، هاي ديگر  يعني انسان خود را پيدايش يافته از پديده. ندنآفرينندگان هستي بدا

   . تخمي خودرو، خود را آزاد بداندروييده از

به زباني ساده، انسان صاحب و والي و سرور ندارد بلكه خود روييده شده، زاييده شده، 
او آزاد است بسان يك . ي هستي است  هاي زاينده و روينده  آفريده شده از پديده

  . فرستد  و رهبري نميمبراپيبراي آزادگان كسي  .ي گندم يا يك پرنده  خوشه
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ار نيست، او نه فرمانبر و نه فرمانده كسي يا كي بده  انسان به هيچ خالقي يا آفريننده
 اين است كه در فرهنگ ايرانيان آزردن هر جاني را آزردن آفرينندگان .كساني است
پيوند جانداران آينده زيرا هر جانداري به آفرينندگان پيشين و . اند  هدانست هستي مي

  . دارد

كه انسان از آنها سرشته شده است پرستاري يا ي يها  ر پديدهپرستش يا ستم ب
برآيند هر كرداري، نيك يا بد به . آيد ستمكاري بر بن يا سرشت انسان به شمار مي

   . همبودان گيتي، همچنين به خود انسان، برخورد خواهد كرد

 كردن ي هر مردمي با فرهنگ آنها پيوند دارد نه با سياست، سياست با حكومت آزادي
دهد تا بتواند  هاي مردم پيوند مي  سياستمدار خود را به عقيده. پيوند دارد نه با آزادي

ي ها  انديشه رهايي يعني  ي خود  گسستن مردم از عقيده. بر آن مردم حكومت كند
  . زندان قدرتمندان است  ازمردم

ند تا آنها آنچه را  را مهار كي مردمي  سياستمدار توانايي و زمان آنرا ندارد كه انديشه
از اين . خواهد ارزشيابي كنند گونه كه او مي خواهد ببينند و همان كه سياستمدار مي

، با بتي، با آرماني كه مردم به گرد آن چسپيده باشند، اي  روي او خود را با عقيده
  .  تا مردم خود را در كمند او بيندازنددهد هماني مي

، آن بت، آن آرمان بر ي آن عقيده   در سايهپس از آن سياستمدار حكومت خود را
ست تا گرداگرد ها   اين است كه سياستمدار خواستار آزادي عقيده.كند مردم پياده مي

   .كنندهاي آزاد جلوگيري   هر نوانديشي تنيده شوند و از گسترش انديشه

ي ها   گردآوردن زور خود و پراكنده ساختن انديشه در تالشفكر سياستمدار پيوسته
  هيچگاه است وپيشرو هاي  سياستمدار هميشه به دنبال شكار انديشه .پيشرونده است

  . اي نيست   انديشهپيشتاز

هاي تازه باشد   ي انديشه   زاينده و برانگيزندهتواند بنابراين يك انديشمند تا زماني مي
آنگاه كه مردم چرخ حكومت را به دست . كه او وارد ميدان سياست نشده است



�;<= �ی�@ از ?<B C� ? �DE !                                                                                                                                                                                                                             ٨٤    x �<y z{? |}�C ~�_n دم )ن*, K     Lا

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

هاي نوين را   ماند و با زور راه پيشرفت انديشه يشمندي بسپارند او از نوانديشي بازمياند
  . بندد مي

، چون برد  است از پسماندن فكر مردم رنج ميي انديشه  آنكس كه پيشرونده
ولي پسمانده هميشه از . دارند ي اجتماع او را نيز از پيشرفت بازمي پسماندگي

    .كند  ميآشكاريشرفت، ناتواني او را پيشروندگان بيزار است چون پ

 و ينداز ، ميگردند فرسوده ميكنند،  يكديگر رشد ميها پيوسته در برخورد با  انديشه
درخور پيشداني نيست كه كسي بتواند، ها هرگز    انديشهي آن  بازده. شوند پرداخت مي

  . د انبوهي از مردم را بسوي خود بكششناسد، آيند چيزهايي كه نمي با پي

اي ايمان دارند پيشاپيش در بند احكام آن عقيده مهار  ولي مردمي كه به يك عقيده
ند از نتوا دارند؛ آنها مي را در دست مردميي   كساني كه ريسمان عقيده. شده هستند

   .دنهاي خود سود ببر   براي پيش برد خواستهآن نيروي

 نه براي ،وشش كندخواهد براي بهبود زندگي خودش ك بديهي است كه هركس مي
  ولي براي برخي، جانفشاني در راه عقيده،.  كس ديگري يا براي آرمانهاي دورگيدزن

 در ميان  تادهد تنها راهي است كه آنها بتوانند زهد و ايمان خودشان را نشان 
  .  آيندهمكيشان ارجمند و گرامي بشمار

 هر  بودنو استواررسد  هيچ سياستمداري بدون جانفشاني پيروانش به حكومت نمي
 اين .اند  هايي دارد كه در راه آن حكومت ريخته شده  به شمار جان بستگيحكومت

 هر ي آنها عقيده تا بتواند با ابزار  داشتن مردم نياز دارداست كه سياستمدار به عقيده
  داشتن بهبه اين ابزار، ولي مردم.  و هر زيبايي را زشت نمايان سازدزشتي را زيبا

  .اي، نيازي ندارند  عقيده

هاي   از اين روي روشنفكران سياستمدار بيشترين نيروي خود را براي نگهداري عقيده
 آزاد  انسان را، خودي انسان را، نه  اين نمونه سياستمداران عقيده. برند مردم به كار مي

  .  تا هر كس را از نقد كردن عقيده بازدارنددهند اي مقدس جلوه مي   پديدهو
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، با شوند ، فرمانبردار يك سياستمدار ميي خود  ه به پيروي از عقيدهمردمي ك
 كه روزي از اي ندارند  آنها از خود آرمان ويژه. كنند جهاد ميپيكار يا هاي ديگر   عقيده

 به  آنراي كها  آنها عقيده. رسيدن به آن آرمان شاد يا از نرسيدن به آن اندوهگين شوند
   .بينند رمانرواي خود ميشناسند در پيكر ف درستي نمي

رود ولي با مرگ  ي مردم با مرگ فرمانرواي آنها ازبين نمي  درست است كه عقيده
 جهاد تنها با .كند جويي پيروان با دگرانديشان فروكش مي پيشوا خشم و ستيزه

اگر نه انبوهي از . اند امكان پذير است  جهادگراني كه به گرد امامي جمع شده
 حتا با كافرها همكاري كنند، نده هستند، از كشتار ديگران پرهيز ميمسلمانان كه پراك

  .كنند  ميو با آنها دوستي آغاز

ي   نيروي خرد مردم را در تاريكخانهاند   توانستهفروشان با خلق دوزخ و بهشت  دين
چون اين دكانداران نيكي و بدي، راستي و كژي  را با احكام .  به بازي بگيرندترس

  . ترسانند  پس از مرگ ميهاي آنها پيوسته پيروان دين از مجازات. دسنجن دين مي

 ست كهاهاي ابراهيمي بر ترساندن مردم نهاده شده است، اين  از آنجا كه بنياد دين
 هر نافرماني را نه تنها در دوزخ بلكه در همين زندگي سزاوار خشونت و فروشان دين

پاداش  ولي ؛ندهخوا دم نقد و بدون كاستي مياز مراي را   آنها هر وظيفه. دانند آزار مي
   .ندهد ايمان و بندگي پيروان را به بهشت وعده مي

 پوچ  نقش اساسي هاي  ي ترس و وعده   همين شيوهديني، درستهاي  در حكومت
 و شوند زندگي سرگرم ميهاي  مردم پيوسته در ترس و به اميد بهبود امكان. دارند

همان گونه كه شك كردن به آيات اهللا  .كند ان باز نميدادگر كسي دهان به نكوهش بي
  هم انتقاد از حكمرانان.گناه است و شايد اين گناه مجازات مرگ در پي داشته باشند

  . .شود جرم است و مجازات مي

فروشان  ن كه ديي ناديدني ولي خشمگيني هستندها البته يهوه و اهللا هم بت
هاي مادي   تفاوتي كه با بت. پاره كنند)خدايان( ها بت، تا پيوند مردم را با اند  تراشيده
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ها را در ذهن خودش   بت ايني  با االهان ذهني دارند اين است كه هر كس چهره
   .ندك تصوير مي

ي كار شيهاي كا مسجد، محراب، گنبد، كعبه، مقبره، امام، نور، آسمان و نقش
تواند در ذهنش تصور  ي را ميچون انسان چيز. هاي تصوير اهللا هستند  ها نشانه مسجد

 ودر ذهن خود به تصوير ا  براي عبادت اهللا هم انسان داشته باشد ويكند كه تصوير
ي كسي را عبادت    اين است كه مسلمانان بيشتر سنگ و چوب مقبره.نياز دارد

   .كنند تا بتوانند آسانتر تصوير اهللا را تصور كنند مي

، ي انسان را گرفته است  يشرفت انديشهدشمن نيرومندي، كه سرسختانه جلوي پ
. تصويري است كه انسان، از خالقي قهار و انساني ذليل، در ذهن خودش كشيده است
انساني كه گناهكار است و از جنت رانده شده بايد پيوسته از ترس جهنم بر خود 

  . بلرزد

در درازاي .  و بزدل خواهد بودكار بديهي است كه او چاپلوس، دروغگو، رياكار، فريب
شود كه  ، يافت نمي)عارف(مان اي تاريخ اسالم يك مسلمان با ايمان، حتا مسلمان بي

هرگز يك راستگويي كه مسلمان باشد يا  يعني .دستكم در برابر اهللا چاپلوس نباشد
  . يك مسلماني كه راستگو باشد يافت نخواهد شد

ادق، امين، معتمد، عادل، اين است كه بيشتر، واليان و پيروان اسالم، اسم يا لقب ص
نقش حكومت . هاي خود را بپوشانند هند تا با دروغ زشتي رحمان و رحيم به خود مي

حكمرانان پندارند كه   يعني مردم ميشود   كشيده ميها اين مردمان هم از همين رنگ
  .ترسند دانا، توانا، غضبناك، مكار و جبار هستند و البته مردم هم از آنها مي

، كنند يهوه و اهللا، با وجود اين همه خشم و آزاري را كه بر مردم وارد ميكه بينيم  مي
چون پيروان، يهوه و اهللا، از انديشيدن در . در ذهن پيروانشان چندان زشت نيستند
پيروان هميشه گناهكارند و بايد خود را . ترسند مورد تضادهاي ذهن خودشان هم مي

  . هاي دوزخ بدانند   شكنجهسزاواز
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 از .دانند لت خالق رحيم خود ميهايي كه از تصور انسان بيرون است عدا  ا شكنجهآنه
  .اين روي خود اين پيروان هم سنگدل و ستمكار هستند

هاي جهنمي است   گر ناباوري آنها به شكنجهها نمايان با اينكه كردار پيروان اين دين
 توانند نها از ترس نمياز اين روي بيشترين آ.  استزور  رپ  ترس در آنها هنوزولي

اي   ها رها سازند تا بتوانند آزادانه در مورد پديده  عقيده بند ايني خود را از  انديشه
  .انديشه كنند

گردانند تا راهي براي پيشرفت  هاي دروغ، اوامر اهللا را برمي برخي پيشوايان، در گردونه
هاي  ي خودشان بتها برا مسلك اين است مسلمانان به ويژه شيعه. دخود باز كنن

ند كه خيلي ارزان و آسان مشكل جهنم را از سر راه بهشت ا  داللي بسان امامان ساخته
  .بردارند

 نظام كشوري هم دروغگو،  در،ها زيست دارند مردمي كه در زير فشار اين حكومت
چاپلوس، رياكار هستند و هميشه با نيرنگ و پرداخت رشوه از اجراي قوانين سرپيچي 

 حق ديگري را گرامي و نه ولي آنها نه در گرفتن حق خود پافشاري دارند. كنند مي
  .شمارند، چون هم ترسو هستند و هم ستمكار مي

هاي هستي   سرشت خدايي زايندگي در آميزش با مهر است و انسان هم از پديده
. ي خودش آزاد سرشته شده است  مايه پيدايش يافته پس انسان بر اساس بن) خدايان(
  . از راه خرد زندگي خود را سامان بخشدتواند مياو 

اهللا . ولي در بينش ايرانيان امروز اهللا جدا از هستي ولي صاحب جهان هستي است
همسرشت مخلوق خود نيست ولي او انسان را از سرشت پستي، از لجن خون گنديده، 

اين . تاهللا عالم و بدون كاستي است ولي انسان تاريك و نادان اس. خلق كرده است
ي شناخت نيكي و بدي را ندارد و به رسول، خليفه يا فقيه اهللا  مخلوق گناهكار توانايي

  . نياز دارد
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 او اين آزار را  وارد شودمسلمانهاي جهنم بلكه هر رنج و ستمي كه بر   نه تنها عذاب
اقل اهللا انسان انديشمند را جاهل و مسلمان با ايمان را ع. داند مي  حق و عدل اهللانشان

 و براي مسلمان مطيع، شير و هاي جهنمي  او براي انديشمند، شكنجه. خلق كرده است
  .دهد عسل بهشتي را وعده مي

سياهچال فكر او پرواز كند، فراتر از كه اندكي  ،اي را   اهللا از راه ترس و وعده هر انديشه
د تا ايمان به خشكان ي خرد انسان را مي  او با شمشير جهادگران چشمه. سازد نابود مي

   .اسالم زنده بماند

مسلمان بايد شادزيستن را زشت و بي ارزش بداند و از زندگي رنج ببرد تا پس از 
 ، اواي فرورفته است  كسي كه خرد او در چنين عقيده. مرگ به سعادت برسد

هاي همزيستي را در سامان راستي و آزادي   شادي، زيبايي و نيكوييهاي پديده
  .شناسد نمي

 مردم با ستمكاري و كردار زشت.  اهللا است حكومتآشكاري   ومت اسالمي چهرهحك
 .دانند  نميسزاوار خود ،رود  چون ستمي را، كه بر آنها ميكنند پيكار ميحكومت اين 
  . پندارند  ستم كردن را حق حكومت مي آنهاولي

 ي  احكام اسالمي، قانون اساسي در حكومت اسالمي، نشان دهنده  كهبينيم مي
ولي تا كنون كمتر . ندشو هاي ديگر آورده مي   كه بر پيروان عقيدههايي هستند ستم

  .ها به مبارزه برخاسته است روشنفكري به كردار بر ضد اين ستمكاري

در پندار بيشتر ايرانيان ستم كردن بر كافر حق است و مسلمانان ايران اين ستمكاري 
 و حتا گاهي خود آنها هم در اند  ذيرفتهدر درازاي هزار و چهارسد سال بدون شرم پ

  .اند  هكرد  دستيشي كافران پي  آزار و شكنجه

 در ماهيت حاكم و محكوم  حكومت در ايرانآشكارهاي  دگرگون ساختن نام و نشان
 چون هر مسلماني ماهيت خالق و مخلوق را به نام حكمت و كند تغييري ايجاد نمي

  . پذيرفته استي اهللا  اراده
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ومتي كه با بينش ايرانيان امروز پا بگيرد و در كشور ايران جايگزين حكومت هر حك
اسالمي بشود، حتا اگر مردم آزادانه آن حكمرانان را انتخاب كنند، آن حكومت ستمگر 

زيرا در اندك زماني انبوهي خودپرست و سودجو به آن حكومت  .و دروغوند خواهد شد
  . پيوندند مي

 كه همسوي  بديهي است كساني.كنند پيشنهاد مي ي خود را  البته انبوهي هم انديشه
رستگار و سزاوار پاداش هستند و كساني كه سركش و گذارند  حكمرانان گام مي

  . گستاخ باشند بر آنها ستم وارد خواهد شد

نگرند  هاي هستي مي  ي تاريك ايمان خود به پديده  يعني تا زماني كه مردم از شيشه
درست همان . محكوم است حكومت حاكم بر  بر اساس كشوريها ي سازمان  چهره

  . تصوير خالق و مخلوق كه در ذهن مردم نگاشته شده است

هاي    غنيمته است يعنيبردبه كردار همان است كه تا كنون اسالم را پيش 
  كه است پاداش كساني،دنشو جهادگران، كه از راه ستمكاري بر دگرانديشان فراهم مي

  .اند  ايمان آورده

 كه انسان در همياري و همپرسي به ساماندهي و ، فرهنگيكبيني يا در  در يك جهان
پردازد، كسي برتري بر ديگري ندارد و خرد مردم در برخورد با  كشورآرايي مي

هاي ديگر آفريده   ها كه از هستي پديده  انسان.كارساز اجتماع است ي يكديگرها  انديشه
بلكه همه با هر بخشي از جهان هستي چه م پيوسته هستند به هند نه تنها همه ا  شده

   .دنجان پيوند دار جاندار و چه بي

 آشكارها   خود انسانرنج بردن  دراي  ستم ورزي و آزردن يا آلوده ساختن هر پديده
  .شود مي

ي فرهنگي آنها از   آنچه كه ايرانيان بيشتر از هر چيز به آن نياز دارند پاك سازي زمينه
 بسيار ي فرهنگ خردگراي ايران، البته  در آغاز، بازسازي. هاي برده پرور است  عقيده

 ايران از اهللا و احكام وانانج  انبوهي ازبينيم كه امروز كند ولي مي دشوار جلوه مي
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 جدا ها ي اين عقيده  ي خود را از بندهاي پوسيده  اسالمي بيزار هستند و انديشه
  .ندا  ساخته

بيني نوشونده  مكان آشنايي آنها با يك بينش سازنده يا يك جهانولي از شوربختي ا
ي بيشتر   هنوز در نهانخانههاي اين چنين فرهنگي  گرچه ريشه ،بسيار ناچيز است

  .ايرانيان نخشكيده است

ي خردكاربند مردم ريشه   هاي ترس را از زمينه  روشنفكران ايراني بايد دليرانه شاخه
ي   آزادانه در هر موردي بينديشد و بدون ترس بتواند انديشهكن كنند تا هركس بتواند 

   .خود را بازگو كند

 جستن ، ناسازهاي كهنه، شك كردن به معيارهاي  كار روشنفكر گسستن از عقيده
 ي  ، كاشتن و پرورش دادن هستهي تازهها  ، زاييدن انديشهبيني   زرفهاي نوين، ارزش
   .ست ها انديشه

گشايي و رهبري  بازي، بت سازي، بت شكني، پيشداني، مشكلكار روشنفكر سياست 
ي انسان بودن و آزاد انديشيدن را به مردم   مايه تواند بن روشنفكر مي. مردم نيست

 راه پيشرفت خود را به  گام به گام و آزموننشان دهد تا مردم خودشان در همپرسي
  . جويند

هاي  ، حاضر يا غايب دشواريبتي، معبوديهاي  پيشدانيتواند بر اساس  كسي نمي
ي ايران، در درازاي تاريخ، به دست   هاي جامعه چون دشواري. اجتماع را شناسايي كند

   .اند  ساخته شدهها شكني ها و بت تراشي همين بت

روشنفكر بايد بداند انسان توانايي دارد كه براي خودش بهزيستن و شاد زيستن را در 
و شاد زيستن تنها در همزيستي، مهرورزي و بهزيستن . همين جهان فراهم كند

  .يابد هاي اجتماع پيدايش مي  ي پديده  شادساختن همه
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پس از مرگ به كنند و مردم  در اجتماعي كه مردگان هزارساله برمردم حكومت مي
چون هر شادي با . شد شاد نخواهد  به راستيرسند هرگز درون كسي خشنودي مي

  . خ آلوده شده استاندوه گناه و ترس از عذاب دوز

هاي زنده را در درون خود بپروراند و بارور   ي انديشه  ارزش خردمند در آنست كه هسته
 نه اينكه بسان سوداگران مند شوند  ه بهرها  هاي آن انديشه  سازد تا ديگران از ميوه

  . و به سود خود بفروشد بگيرد از ديگراناي را  انديشه
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  استي فرهنگيها  يست از كاي نشانيجانستان

  

بينش ي   تصور هر مردمي از جهان هستي به ويژه تصور آنها از آفرينش انسان زمينه
 مردم براساس بينشي كه بر ذهن آنها حاكم شده است .كند آن مردم را زيرسازي مي
  . دهند اجتماع خود را سامان مي

ي مردم از بينش آنها ها و آرمانها  هاي جامعه بلكه خواسته نه تنها حكومت و قانون
بيني آن مردم را ساخته  اي است كه جهان   ديدگاه مردم در راستاي پنجره.خيزد برمي

ي   هاي هستي بستگي به گستره  يعني شناسايي هر مردمي از پديده. و رنگ كرده است
  .بيني آنها دارد جهان

ي آزاد خود   نديشههاي اجتماعي آنها بر اساس انگيزه، نياز و ا  كه قانوناي  در جامعه
هاي مردم در تضاد خواهند   ها با سرشت و خواسته بنياد نداشته باشند آن قانونمردم 
 مردم همĤهنگي ندارد در سرشت انسان هاي  سركشي در برابر ساماني كه با انگيره. بود
 زندخي هايي كه از سرشت انسان برمي   سركشيي مردم ستيز در برابرها حكومت. است

  . و ناتوان هستنددرمانده 

دزديده است، مردم از  اجتماع را دهي حق ساماناين است كه حكومت مردم ستيز، كه
 زدهدهد تا اجتماع ترس جان آزاري و جانستاني از انسان نشان مي خشونت خود را در

   . را به جاي راستي برگزيند اودروغ

 هاي ستاني در قانونستيزتر باشد جان آزاري و جان  يك حكومت مردمهر اندازه بنياد
ي   مايه  زن و مرد، كه بني  مانند آميزش آزادانه. تر هستند تر و زشت آن حكومت خشن

هاي  چون حكومت.  پذيرفته نشده استپرور هاي برده هستي انسان است، در حكومت
 براي جاسازي آنها .دانند  بخشي از دارايي مرد مياي براي تصرف،  ديني زن را، پديده



�;<= �ی�@ از ?<B C� ? �DE !                                                                                                                                                                                                                                 ٩٣    �� ��[ ��? ��[ �C �DE !? K  ?|>�� از ?�  Lا

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

 سرشت  در سياهي ترسبرند تا ورزي مجازات سنگسار را به كار مي ستم كردن اين
  . انسان را در او بكشند

دادن جان كسي خشنود گردد  سرشت انسان به اين پستي و پليدي نيست كه از آزار 
  . و از اين زشتكاري آزرده نشود

وي خاي انسان ستيز برداشت كرده است   زماني كه انسان بينش خود را از عقيده
ي خود    او از عقيدهبلكه پرسد از خرد خود نمي اوزيرا . شود انساني در او سركوب مي

   .كند پيروي مي

شود  كسي كه از سرستش بريده شده نه تنها از قانون سنگسار شرمنده و آزرده نمي
 اين خوي درندگي آسايش را .رود  به تماشاي جانستاني از راه سنگسار كردن ميبلكه

  .بندد  و راه انديشيدن درست را بر مردم ميسازد ر مياز جامعه دو

  هستي او باشد،هاي هستي آفريده شده  كسي كه در بينش او، انسان در پيوند با پديده
در اين ديدگاه هستي انسان نه تنها . هاي ديگر ساختار يافته است   از هستي پديدههم

هايي مانند آب،   ي او از پديدهبا هستي جانداران پيوند يگانگي دارد بلكه ساختار هست
  .سرشته شده استزمين، هوا، ماه و خورشيد 

 چه اي  ستيز آلوده نشده است از آزردن پديده هاي مردم  درون انساني كه به عقيده
انساني از تيرباران يا به  .شود برد و شرمسار مي بخش رنج مي جاندار و چه جان

هاي   انساني در او مرده و زهر عقيدهدارآويختن كسي آزرده و شرمسار نيست خوي 
  .  خرد او را از كارآيي انداخته استپست

، براي االهي يا تواند  جانداري را ببيند و او نميكندن جانتواند انسان آزاده نمي
  . ستيزي را با نام قانون اعدام بپذيرد  اين خشونت انسان،اي  عقيده

گين كرداري است پسنديده و تالش و كوشش براي برانداختن اين قانونهاي نن
  .ي منش راستي در انسان است  دهنده نشان
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   بيزاريم؟ نامند، ، كه آنرا مجازات اعدام ميي جانستاني  چرا ما از پديده

  ؟بريم آيا براي آنست كه از به دارآويختن يا تيرباران شدن انساني رنج مي

 هيچيرويي، ن هيچس، شماريم و هيچ ك يا اين كه ما جان هر جانداري را گرامي مي
 يا به گرفتن جان كسي فرماند بگيرد دانيم كه جان كسي را  را شايسته نمياالهي
  .بدهد

تالش براي برداشتن قانون اعدام و تالش براي گرامي داشتن جان، قداست جان، 
  . اي هستند ولي برابر و هم سنگ نيستند  كردارهاي پسنديده و ارزنده

  .كنم هاي اجتماعي اشاره مي  از كردار و خواستهيي ها  نهبراي روشن شدن سخن به نمو

 انبوهي ،شود ، كه هنوز جانستاني از راه قانوني انجام ميهاي آمريكا در برخي از استان
 و از بودن مجازات اعدام شرمسار كنند نون اعدام تالش مياز مردم براي برانداختن قا

  . هستند

 بدون .هاي قانوني هستند ين خشونتگروهي ديگر از ترس تبهكارن خواهان چن
  مردم آنهاي  هاي بينش اين اجتماع داوري كردن در مورد خواسته  مايه برخورد به بن

  . ساده پنداري است

هاي آگاهي و آموزشي همگاني هستند، بنگريم    پايه كههاي آمريكا،  اگر اندكي به رسانه
رش، اسطوره براي كودكان و  گزا، فيلم،كتابهايي بسان   در پديدهبينيم كه  مي

   .دهند بزرگساالن كشتن انسان را، در سيماي، بخشي از نيازهاي اجتماع نشان مي

. كنند  كشتن دشمن را، كه هميشه نامهربان است، ستايش ميها  در اين رسانه
 را، براي رسيدن به آرمان سازمان خود، در "جمزباندها"ي   مهري خونسردي و بي
هاي   براي آرمان،آرامش شهروندان بلكهنه تنها براي .  كارند  ميلمي في  بينش بيننده

  . كنند ستيز آلوده مي  مردم را با اين معيارهاي جان  منش، و سرگرميپنداري
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اين است كه شمار جانستاناني كه جدا از قانون ، كساني كه به كشتن انساني دست 
  . گ استي قانوني، بسيار بزرها ، نسبت به شمار اعدامبرند مي

 و آنرا بخشي از آموزند اين خود فريبي است، كساني كه، كشتن انسان را به همگان مي
 بتوانند با  تنها براي اين كه آنها از مجازات اعدام بيزار هستند،شمارند، حقوق خود مي

هايي، كه از  در حاليكه همين كسان با خشونت. وجداني آسوده سرخوش باشند
  . ، دمساز هستندرويد تماع آنها مي فرهنگي در اجهاي كاستي

، گراميداشت جان شود كه در بينش آن مردم آنگاه براي مردمي جان انسان گرامي مي
  و پااليشهاي نگهداري  قانون آنگاه كهبينيم به همين سان مي. انسان، آميخته شود

ن ا آ بن آنها، در روي زمين، زيستهاي هستي كارآيي دارند كه مردم بدانند  پديده
  .  دارد پيوندي ديگرها  پديده

ها پس از درك مفهوم و ارزش اجتماعي آنها در بينش مردم از سوي  اين گونه قانون
و گرنه قانوني كه در بينش مردم پذيرفته نشود شوند   آنها نگاشته ميگاندنماين

  .كند ماهيت زور پيدا مي

 با .شود نمايان مين  بينش ستمگرااز است كه اي جانستاني، از راه قانوني، نشانه
 در نگرش .شود ي ستمكاران بدانديش كاسته نمي  از زشتكاريبرداشتن قانون اعدام

انسان، دست درازي به جان جانداران زشت و ستمكاري است نه اين كه كشتن انسان 
  .   تنها در مجازات اعدام پسنديده نيست

شوند بلكه  ي او مي  يفهمردمي كه مخلوق اهللا باشند نه تنها عبد و مطيع اوامر خل
اهللا يا يهوه نه تنها . ساختار بينش و كردار آنها تصويري از كردار همان اهللا خواهد بود

كساني كه از فرمان آنها سر پيچي كنند با توفان، زمين لرزه، آتشفان و بالهاي الهي 
  . ارزش است كند بلكه جان انسان هم براي او بي نابود مي
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كند كه فرزندش را  راي آزمايش كردن ايمان ابراهيم به او امر مييهوه ب: در اين بينش
بينيم كه حتا كشتن فرزند دلبند هم براي خشنودي اهللا يا يهوه كار   مي.بكشد

  .اي است  پسنديده

آنها بدون . كنند ها قرباني كردن را ستايش مي  اين است كه پيروان اين عقيده
  .برند ي اهللا سر مي شرمساري هزاران گوسپند را براي خشنودي

جهاد، كه . برآيند اين عقيده با كشتن و جانستاني از دگرانديشان پديدار شده است
هاي يك مسلمان با ايمان   جنگيدن و كشتار دگرانديشان است، بخشي از وظيفه

    .باشد مي

 كرداري است اسالمي كه از سوي مسلمانان ي بد گماني  در اسالم كشتن زن بر پايه
د و او زن يا دخترش ر كسي كه بر زن يا دخترش گمان خالفكاري بب.شود يستوده م

دهد و او را ديوث  را نكشد شايستگي خود را، در ايمان به اوامر اهللا، از دست مي
   .شود نامند و حتا مجازات مي مي

مردمي كه شايستگي اجتماعي آنها به خاكساري و تصرف آنها بر زنانشان بستگي دارد 
  .رود سان بودن در آنها از ميان ميشايستگي ان

يكي از زنان ي   چهره در  اين نامردمان راي  زشتي و بد منشيتوان   مياي  با نمونه
  .  ديدي مسلمان   تصرف شده

اين خواهر زينب كه وكيل زينب منشان ديگر است در مجلس حكومت اسالمي 
كنند   تهران كار ميهاي فروش را كه در خيابان  از زنان تنشماريشود كه  خواستار مي

   .فروشي نكنند كنند تا ديگر زنان بترسند و تنعدام ا

اين خواهرزينب، كه سرتاسر وجودش اسالمي شده است، پيشرفت و گسترش ايمان 
  را اوفروشي نيست زير خود  او ضد تن.بيند خود را در جانستاني از ديگران مي
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ولي ايمان .  به مردش فروخته استي عقد شرعي، با مبلغي معلوم،   در خطبهآخوندي
  . فهمداو به اسالم هوشي براي او نگذاشته كه مفهوم عقد اسالمي را ب

آيا من وكالت دارم كه شما را با اين . .اي ضعيفه : پرسد  عقد آخوند مي ي  خطبهدر
  درآورم؟ ..  به تصرف اين مرد" بغل خوابي"يا دائم براي..در اين مدت.. مبلغ 

به تن  نب، كه تن او را آخوندي به مردش فروخته است، خودش از نادانياين خواهر زي
 اكنون او براي زنان خياباني مجازات اعدام را .پرداخته استي شرعي  فروشي

 تن خود را در تصرف ، يك آخوندي   بدون داللي زن خياباني، چون.كند درخواست مي
  .گذارند ماني بي فرهنگ ميمردنا

  آنها، اعدام و سنگسار،شوند ي در اجتماع ايران خالفكار شمرده ميزناني  كه به نادرست
 نيست بلكه بيشتر آنها بدست مردان و خويشان خود حتا با رنج ي شرعضتنها به امر قا

كند بينش  ها را به كام مرگ پرتاب مي  آنچه كه اين انسان.شوند و آزار بسيار كشته مي
   .كنند  ميپليد مرداني است كه در آن اجتماع زندگي

تنها مجازات سنگسار نيست كه ننگ بشريت است در اين اجتماع كردارهاي ننگين 
  .  دهد  اسالمزدگان را آزار مي چشم كمترهم هست كهديگري 

  دخترهاي آنها اجتماع، چون درداشتند بايست انبوهي از مردان ايراني مي ننگي كه مي
 شهوترانيي براي ا  شوند، مانند كيسه  كه از سوي مرداني فريب داده مي را، جوانينو

 آنها ،ي زندگي به ستم كشيدن محكوم هستند  اين دختران در همه. اندازند دور مي
ها وارد   ستمي كه بر اين انسان.را ندارندو اجتماع شهروندان اميد بازگشت به خانواده 

ستمكاري چون اين تجاوزگري و . كنيم  داغ آنرا احساس نمي ماشود ننگي است كه مي
   .كند  ما وارد نميي  خراشي در وجدان اسالمزده

در اين . هاي سامي است دينمجازات اعدام نشان كمرنگي از بينش انسان ستيزي 
 كمترين مجازات او  وخالقي قهار پر زور و غضبناك ي است ازها انسان مخلوق  عقيده

   .استآزاري و جانستاني   تن، كه بندگي او را نپذيرد،براي انساني
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كردار پيروان اين چنين االهاني بر اساس معيارهاي خشم و حكمراني در گسترش 
  . ترس بر مردمان است

شمار كودكان آواره، جوانان معتاد، ناتوانان اجتماع كه، در ستم جامعه، جان خود را 
پروران اجتماعي است   بسيار بزرگتر از شمار دگرانديشان، آزاديخواهان و دانشزنداب مي
در ديدگاه مردمي  .شوند محكوم مياعدام  به ، به خواست ستمكاران حاكم، آشكاراكه

ي    كه زاييده،هاي همگاني  تاريك شده است، ستمكاريمهري سختي و بي كه از دل
  .دنكن بينش خود آنهاست، ناگوار جلوه نمي

 انسان دوستان جهان و سركردگان كشورهاي پيشرفته هاي اگر به ژرفي به نمايش
  . شود  كمتر در كردار آنها نشاني از انسان دوستي يافت ميكه بينيم  ميكنيمخورد بر

يك نفر از اعدام كنند كه  در اين زمان مردم كشورهاي انسان دوست تالش مي: نمونه
  . مرتد در افغانستان جلوگيري كنند

   . و محكوم به اعدام استدر شريعت اسالم هر مسلماني كه به اسالم پشت كند مرتد 

 براي  خودشان آنها را،،كنند اين كشورها كه پيوسته از احكام اسالمي پشتيباني مي
 اند  تأييد كرده هاي دموكراسي  به عنوان قانوني اسالمي،ي كشورها مردم پسمانده

اكنون خواستارند اين يك نفر را، كه از اسالم برگشته و مسيحي شده است، اعدام 
  . نكنند

اين حكم با   تضاد بركنند و حتا  را از حكم شريعت اعالم نمياين كشورها بيزاري خود
 به دست ها آنها از كشته شدن كساني كه در خيابان. ر پافشاري ندارندحقوق بش

 شرمنده اآشكار جانستاني از، آنها نگران نيستندشوند  گروهاي جهادگر اعدام مي
 كه در قانون آنها هم اييه براي اين سركردگان هر كشتاري پنهاني يا با اتهام. هستند

    . آيد مين بشمار جرم شناخته شود ننگين
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هاي   هاي شاهنامه و نوشته  هاي آنرا در اسطوره در فرهنگ كهن ايران، كه هنوز نشانه
توان ديد، گرامي داشتن جان بنياد سامان   از باورهاي پيشين ايرانيان ميپركنده

نگ انسان پرورده و زاييده شده از در اين فره. شهروندي و كشورآرايي بوده است
  .خواندند، بوده است هاي هستي، كه آنها را خدايان مي  پديده

 .ي خدايان انسان از پيوند و آميزش خدايان و همسرشت با خدايان بوده است نه برده
بيرون از اي   در اين فرهنگ ساختار هستي انسان از گوهر خدايان است و خدا پديده

  . انسان نيست يانسان و فرمانروا

شود و آزردن هر  اين است، كه آزردن جان هر جانداري، آزردن خدايان شمرده مي
ي   همه. ي جانداران است   آزردن همه از آنها ساختار دارد،  انسانكه ي از خدايان،يك
اين است كه هيچ نيرويي حق آزردن . ها يك جان يعني جانان را ساختار هستند جان

االهي . ايان و انسان تنها در مهرورزيدن آفريننده و زاينده هستندخد. جاني را ندارد
تواند خدا  كه حكم جهاد، توفان و دوزخ داشته باشد و همسرشت انسان نباشد نمي

   .بشمار بيايد) تخم خود زا، خود دايه(

هاي فرهنگي  مجازات اعدام نشاني از كاستي ؛شوند مردمي كه از جانستاني آزرده نمي
 كه عمامه داران انديشه سوز را بر  استهاي فرهنگي اين همان پسماندگي. آنها ست

  . ه استآنها حاكم ساخت

حكومت اسالمي از . حكومت اسالمي مشروعيت خود را از اهللا گرفته است نه از مردم
هي هستند لهاي اين حكومت ا قانون. هاي مردم  كند نه از خواسته اوامر اهللا پيروي مي

   .نه مردمي

تنها با .  كه مخلوق اهللا هستند در برابر او تنها وظيفه دارند و حقي بر اهللا ندارندمردمي
توانند خود را از زنجيرهاي بندگي اهللا رها  مردم ميدر جامعه،  ، رشد فرهنگيايجاد

 است كه مردم  مردمساالريدر تنها. سازند و سرنوشت خود را در دست بگيرند
  .ي مردمي، يعني برآيند خرد همگان، استوار كنند سامان را برتوانند كشورآرايي مي
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 آنها به  تنهاپندارند كه مردمي كه به يك عقيده يا يك ايدئولوژي ايمان دارند، مي
ديدگاه .  آنها نهفته استي يا ايدئولوژي  اند، دانايي از هستي در عقيده برده   پيحقيقت

  . شود چنين مردمي تنگ و توانايي آنها ناچيز مي

ايمان   اين است كه مردم با،اي نيست كه كاستي نداشته باشد  ا كه هيچ عقيدهاز آنج
ي آنها در تضاد   كنند كه با عقيده هايي برخورد مي  ها و پديده  پيوسته به انديشه

 از خود انديشه و خردكارآيي  وسنجد اش مي  اي را با عقيده  كسي كه هر پديده. هستند
  . بيند داني و ناتواني خود را مي نانوانديشي،هر در و ا ،ندارد

از آنجا كه انديشه و . شود  دگرانديشان نوانديشي هم نابود مي با نابودي كهپندارد او مي
 اين است كه .رسد  و هيچگاه به پايان نميشود نوانديشي از خرد انسان زاييده مي

 به كشتن و ي خود  بدكيشان هميشه ستمكارند و براي استوار ساختن عقيده
   .برند انستاني  دگرانديشان دست ميج

هاي پوسيده پاك نشود و فرهنگ آنها كه   تا زماني كه بينش مردم از آلودگي عقيده
  . شود ي وجودشان پنهان است زنده و بازسازي نمي  هنوز در نهانخانه

كشند و كشته   آنها مي. دانند ميارزش  مسلمانان جان خود را در اين جهان بي
  .شناسند  را نمي و زندگيفهوم جانشوند چون م مي
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 آلودگي در نگرش شهروندان

  

   ستياز ما گرفته اند هرآن حق كه زندگ

رسيم كه   به اين نتيجه مياگر ما اندكي به كمبود رشد فرهنگي ايرانيان انديشه كنيم
ي روشنفكران نيست بلكه از آشفتگي   بيني اين پسماندگي از گوناگون بودن جهان

 گوناگون بينش هاي زيرا از پيوستن ديدگاه. ود بيگانه بودن ايرانيان استفكري و از خ
هاي   د با انديشهتوانن افكار آشفته و پراكنده كمتر مي ولي يابد همگان گسترش مي

  . شوند ختهميديگر آ

هاي  ي انديشه زاينده و روينده است نه شاخ و برگ و بافت  چون هميشه هسته
  . آنپيرامون

 را ها  هايي كه مفهوم آن پديده هاي اجتماعي و بخش  ران پديدهبيشتر روشنفك
   .كنند  يكديگر برخورد ميها با شناسند ولي آنها كمتر به پيوند اين بخش سازند مي مي

هاي يك هواپيما، بدون همĤهنگ ساختن  ي بخش  شناختن و داشتن همه: براي نمونه
  . پيما سازي نيستو شناخت پيوند درست آنها، نشان دانش و توان هوا

  .شكافيم  سخن را ميي  هسته ،هاي اجتماعي   از پديدهاي  با آوردن نمونه

  : زيستنبهي   پديده

ي انسان است   دانند كه بهزيستن يا زيستني كه شايسته  ميرانكبيشتر روشنفشايد 
 را <بهزيستن<ي   پديدههايي كه شناخت روشنفكران از بخش. چه ساختاري را دارد

   .ي آنها، چندان گوناگون نيست  ي گوناگون بودن انديشه  شوند، با همه  ميساختار

كرانه است ولي ما به اين  اي است كه آغاز و انجامش بي  ي انسان رشته هر چند هستي
   .كنيم زمان، كه در آن زيست داريم، برخورد مي
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 پرورش ي بهزيستي، ساختار خانواده است كه انسان در دامان آن بخشي، از پديده
ساختار خانواده به پيوندهاي اجتماعي،  .گيرد هاي آن اجتماع را فرامي يابد و ارزش مي

به ميزان درآمد، به امكانات آموزشي، به امكانات پيشه و كار، به گسترش بهداشت، به 
 و از همه مهمتر به  آب و هوا زمين وي  ميزان توليد كشاورزي و صنعتي، به همياري

  . امعه بستگي داردرشد فرهنگي آن ج

  :  مرور كنيمي آنها  اندكي پيوند حقوق اجتماعي برزگران را با سامان خانواده

داشتن حق كشاورزي براي برزگري كه آب و زميني ندارند بي معني است و حق 
پس نخستين حق . داشتن خانواده براي او كه امكان كشت ندارد سودبخش نيست

 بهزيستن با داشتن امكانات كشت براي برزگران برزگر داشتن آب و زمين است؛ يعني
  .پيوند دارد

 اين . سامان كشورداري در آن اجتماع است"بهزيستي"ي   بخش ديگري از پديده
، به ميزان گسترش ترس و ي مردم  سامان به ساختار خانواده، به ميزان راستكاري

از همه مهمتر به دروغ در جامعه، به بينش همگاني، به تصور آن مردم از آفرينش و 
  . ذهني آن جامعه بستگي داردهاي آلودگيبيني يا  روشن

يابد  مين كشور سامان با زور در اجتماع نه تنها كه شناختتوان  از همين پيوندها مي
  .شود بلكه نابساماني پايدار مي

 شريعت آنها نهفته است، آنها به  در احكام تنها<حقيقت< پندارند كساني كه مي
پس .  پندار خود را بر دگرانديشان تحميل كنند" حقيقت" نياز دارند تا احكام جهاد

  . خيزد  برميپندارند، خشم جهادگران از ايمان آنها، كه آن را حقيقت مي

 نياز به شمارش  در اينجا كه،هاي ديگري هم دارد  بخش"بهزيستن<ي   البته پديده
  و" بهزيستن"ي  ر ما  پديده كه شايد بيشتدهد ، ولي همين اندك نشان ميآنها نيست

 شناسيم ولي كمتر به كاركرد پيوند ميشوند  هايي كه اين پديده را ساختار مي بخش
  . انديشيم  ميها اين بخش
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 را از هم گسسته و از ها گوييم آن بخش سخن مي هاي اين پديده هنگامي كه از بخش
 كشاورزي ي   از فرآورهيعني زماني كه ما. پنداريم  جدا مي<زيستنبه<ي   پيكر پديده
با خانواده و  تصور برزگر را با اين فرآورده و پيوند برزگر را پيوند، گوييم سخن مي

  .كنيم  فراموش مي<نزيستبه< با  راپيوند خانواده

 حق را از آن روي .شوند حقوق بشر در ساختار هستي انسان است كه با او زاييده مي
يعني حقي كه با انسان زاييده . گيرند انسان مي كه اين حقوق را از دانند گرفتني مي

   .كنند شده است از او جدا مي

بسان اينكه . ي او آميخته شده است  اي ندارد كه با هستي  انسان نيازي به گرفتن پديده
كنيم و در منشوري پرواز را حق هر پرنده  ما پرهاي پرندگان را از پيكر آنها جدا 

 ، اگر امكانات زيستن را از او نگيرند،نها سال زيسته استاي كه ميليو  پرنده. بشماريم
را از او   اين حقي پرنده است اگر  حق پرواز در هستي.  نداردمنشور حقوقينيازي به 
    .نگيرند

به  و كمتر رانيم  ديگري است كه ما بيشتر از آن سخن مياي  حقوق بشر هم پديده
ي ما بشر    با وجود اينكه همه.پردازيم مي  كه اين پديده را ساختار هستندييها بخش

 كه حقوق بشر را تنها حقوقدانان به ويژه حقوقدانان پنداريم ميهستيم ولي بيشتر 
   .دانند فرنگي مي

اين است كه سازمانهايي از هواداران، پاسداران و كوشندگان حقوق بشر به وجود 
 "منشور جهاني حقوق بشر" ي ازيها  هم در بخشي آنها  هاند كه بيشترين خواست  آمده

    .شوند نمايان مي

در البالي اين منشور جاسازي هاي خود را  برخي از آزاديخواهان هم آرمانالبته 
. اند  ي حقوق بشر را نخوانده با اين وجود بيشتر اين كسان منشور جهاني. كنند مي
 ر انديشههاي منشو  ماده  بودنو راست بودن اند به درست   كه آن را خواندهييآنها

 برند كه  زيرا آنها، كه خود به راستي بشر هستند، به نادرستي گمان مي.اند  نكرده
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 نيست كه آنها اي  برآيند كار بزرگان و حقوقدانان جهان، در مورد حقوق بشر، پديده
  .را شناسايي كنند هاي آن بتوانند كاستي

 منشور جهاني حقوق "اگر ما به ساده ترين حقوق جانوران بنگريم، بدون آگاهي به 
 چون بشرهم جانداري برتر است، .ببريم  به بخشي از حقوق بشر پيتوانيم ، مي"بشر

   .ارزنده و به نيروي خرد آراسته شده است

 نياز به آب و هوا و خوراك و جايگاهي دارند كه با پرورش تن "زيست"جانوران براي 
 است  نهفته شدهنياز ديگري هم در جانوراني   راز هستي. آنها همĤهنگي داشته باشد

  .يمنام كه جانوران به آن شادماني نياز دارند كه ما آن را جفت گيري مي

 انسان به پوشاك مناسبي نياز دارد تا ها انسان نيز همين نيازها را دارد و افزون بر اين
اي امكاناتي كه انسان بتواند نيازه. پيروز شودهاي جايگاه پرورش خود  بتواند بر كاستي

كساني كه اين امكانات را از انسان . طبيعي خود را برآورده كند حق انسان است
  . اند  را لگدمال كرده<قوق بشرح<اند   گرفته

   .اند  آري حقوق بشر گرفتني است، چرا كه زورمندان جهان آنها را از بشر گرفته

در .  نداريم در حكومت اسالمي به دانش چنداني نياز ستيزي ما براي شناسايي انسان
انسان   طبيعي بلكه حقوقاحكام اسالمي نه تنها بشر حقي به جز عبادت كردن ندارد

  . گرفته شده است هم از او

اگر ما حق استفاده از آب و هواي پاك، امكانات فراهم كردن خوراك و پوشاك و 
ران  تنها از حقوقي برخوردار بوديم كه جانوداشتيم آزادي در انتخاب همسر خود را مي

  .آزاد دارند

  آيا هواي شهرهاي بزرگ ايران آلوده نيست؟ 

  ند؟ ا  هاي آلوده نشده  هاي زهرآگين كارخانه آيا آبهاي زيرزميني با پسداده

  ؟ اند آيا احكام اسالمي در برگزيدن خوراك حق آزادي را از مردم نگرفته
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  آيا مردم ايران حق آزادي در انتخاب پوشاك خود را دارند؟ 

  ر ايراني حق آزادي در گزينش جفت يا همسر خود را دارد؟ آيا بش

آنچه هست، هست و آنچه نيست نداريم، ولي ما بشر هستيم، پس آنچه را كه هست 
  .نبايد بپذيريم و آنچه را كه نيست بايد بيĤفرينيم

اين از راستي به دور است كه ما گمان داشته باشيم كه مردم در خوردن برخي از 
دانيم كه تنها شمار اندكي از مردم امكانات توليد  د هستند در حاليكه ميها آزا خوراكي

  . و بازار فروش آنها را در دست دارند

بيشترين مردم براي سير كردن شكم خود به كار يعني به گرفتن مزد نياز دانيم كه  مي
رابر انيم كه پيدا كردن كار و گرفتن مزد تنها با سرفرود آوردن در بد دارند و نيز مي

  . ستمكاران حكومت امكان پذير است

   .ي انسان نيست  زيستن در آوارگي و شب را در زير كارتن بسر بردن شايسته

خوردن و آشاميدن حق طبيعي هر انسان زنده است و نيازي نيست كه اين حق در 
 هاي خود  منشوري نوشته شده باشد تا روشنفكران بتوانند اين حق را در خواسته

 براي ، نياز به خوراك دارد، اوكند  زندگي ميي امروز   انساني كه در جامعه.بگنجانند
اي براي خواب، به بهداشت    خوراك نياز به آموزش، به كار، به كاشانهفراهم كردن
  . به ساماني دارد كه اين نيازها را براي همگان فراهم كند نياز بيشتر از همههمگاني و

  : آمده است"ي حقوق بشر منشور جهان"  از 3ي   در ماده

   .<<هر كس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد>> 

 براي بشر مفهومي ي خوراك و پوشاك  آيا زندگي بدون فراهم بودن امكانات تهيه
  دارد؟ 
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البته تبهكاري، دزدي، انسان ستيزي، جهادگري از امكاناتي هستند كه برخي از 
   .شوند ا كشيده ميانسانها از راه آز يا نياز به سوي آنه

سازمان نيكوكاران جهان  به آوارگان جنگ، به كساني كه از بالي گرسنگي 
خوراك و پوشاك جويند   در كشور بيگانه مي پناهي سراند، به آنان كه گريخته

دهد  ها را نجات مي  انسان از برخي جانها  درست است اينگونه بخشندگي.بخشد مي
  . از انسان گرفت و سپس به او ياري رسانيدتوانمندي را چرا بايد نخست ولي

آيا امكانات آزادي و سرافرازي را از مردم گرفتن و در خفت و خواري آنها را نيازمند 
  آيد؟  نيكوكاري بشمار ميساختن

 از حقوق بشر دم زد در حاليكه انبوه بسياري از مردمان جهان امكان توان چگونه مي
  . سير كردن خود را ندارند

  : از حقوق بشر آمده است13 ي در ماده

آزادانه محل  كند و رفت و آمدهر كس حق دارد در داخل هر كشوري آزادانه ) 1(>>
  .زيستن خود را برگزيند

 حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور س هر ك)2(   
  <<.خود باز گردد

زير ي حقوق بشر را  جهان اين مادهي كشورهاي   دانند كه همه آيا حقوقدانان جهان مي
  ؟ گذارند پا مي

   نهفته شده است؟ 13آيا نياز انسان به آب و خوراك حقي نيست كه در درون ماده 

خواهيم  ، بنگريم كه با هر كس زاييده شده است، ما اندكي به حقوق طبيعي بشراگر
بايد حقوقدان  انسان ن.هاي فراواني دارد  كاستي" منشور جهاني حقوق بشر"ديد كه 

  . باشد كه بتواند نيازهاي بشر را براي زيستن، شايد هم براي بهزيستن، بشمارد
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فروشي و انسان ستيزي، كه در حكومت اسالمي  ، تنكاريه تبگسترش درماندگي،
پيوند اين . اند از نيازها و امكانات مردم روييده كه هستندهايي    پديده،كنند داد مي بي

اند، بايد در ستمي كه از احكام اسالمي    اجتماع ايران گسترده شدهكه در  را، ها زشتي
   . جستجو كردشود بر مردم وارد مي

حقوق بشر نه تنها در حكومت اسالمي بلكه در بينش بيشتر مردم ايران پايمال 
 .ايم   براي اينكه بينش ستمكاري در ايران مشروعيت دارد و ما با آن خو گرفتهشود مي

از يا حق طبيعي انسان نگاه كنيم، دستكم بايد بپذيريم كه انسان حق دارد اگر ما به ني
 با هم آميزش كنندي آن جفت   جفت يا همسر خود را آزادانه برگزيند و بنا برخواسته

خواسته پس يا اين   پيمانن جفت اينهما به خواست دتوان  ميو بديهي است كه
  ) آزاد هم از آن برخوردار هستنداين حقي است كه بيشتر جانوران ( .خوانده شود

حقوقدانان و جامعه شناسان زبردست جهان هم چيزي بيش از اين، كه در باال گفته 
  . اند  شد، در منشور حقوق بشر نگنجانده

   از اين منشور16 ماده

 نژاد ، مليت ي  در زمينه مرزي حق دارند بدون هيچ همسرپذير هر زن و مرد )1(>>
 هنگام آنها در پيوند و . ن گذارند بنيا رااي  سري درآيند و خانوادهدر پيوند هميا مذهب 

  .باشند  ميبرابر داراي حقوق همسري يا گسستن از يكديگر

  .ه خواست آنها بسته شودبدر آزادي و تنها  بايد  پيمان آنها )2(

 از  كه است و حق داردهعجام ساختار نخستين بخش ي و   زمينه خانواده)3(
  <<. شودبرخوردار ارانذگ قانون و هموندان ي پشتيباني

در برخي از كشورهاي اروپايي،   از منشور حقوق بشر16ي  ي ماده  اجراي درون مايه
 البته كليساهاي مسيحي .شود  پياده مي،شهروندان آن كشوري   نسبت به رشد فرهنگي

  .پيوسته در تالش هستند كه اين حق طبيعي مردم را پس بگيرند
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مرد آزادانه نيست؛ چون برخورد زن با مرد بر اساس  چگاه پيوند زن بادر ايران هي
از ديدگاه . اند  پا گرفتهاي   احكام اسالمي است و اين احكام بر اساس ديدگاه قبيله

اي است براي مصرف   يعني زن پديده. اسالمي زن براي تصرف مرد پيدايش يافته است
  . شود يابي مي ارز آنكه نسبت به كيفيت جنس و زمان تصرف

د كنن  به مردي واگذار مي"مدتي معلوم" براي "مبلغي معلوم"در عقد اسالمي زن را با 
  .از هر راهي كه مرد مايل باشد به اين كشتزار وارد شود تا

  :)223ي  آيه(ي البقره  سوره>>

زنان شما كشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه كه بخواهيد و با هر 
  <<.كه بخواهيدروشي 

او . ي اهللا است  در احكام اسالمي انسان نرينه، كه مرد نام دارد، خود گناهكار و بنده
  حقي بر اهللا ندارد ولي حكمت اهللا چنين بوده كه او را به سروري بر زنان گماشته

  .است

  :)34ي  آيه(نساءي ال  سوره>>

كنند، اهللا به  يي خود خرج ميند، آنها از داراا  مردان به سروري بر زنان گماشته شده
 اين است كه اهللا برخي را بر برخي برتري ،ه استمردان بزرگي و نيرومندي داد

چنانچه نافرماني كند او را بترسانيد و .  زن بايد فرمانبردار و راز دار او باشد.دهد مي
از آن  تا فرمانبرار شود، پس آنگاه او را بزنيد سپس او را از خوابگاه دور كنيد و پس

  <<.چاره جويي نكنيد كه اهللا باالتر و بزرگ است

 مصرف  وخرند  به نام مهريه، مي،بيشترين مسلمانان هم به كردار زن را به بهايي
 زنان را براي زماني توانند در ايران مردان مي. سازند كنند و سپس از خود دور مي مي

  . كوتاه با مبلغي ناچيز به مصرف برسانند
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ماني كه تاريخ مصرف آنها نگذشته باشد در نهايت انسان ستيزي به اين زنان تا ز
از اجتماعي كه آنها را اي   ي پوسيده   بسان ميوه آنها راشوند و سپس مردان واگذار مي

  .كنند آلوده كرده است جدا مي

سموم اين احكام انسان ستيز به آنگونه بينش همگان را در ايران آلوده كرده است كه 
ها تن  لمانان، نه تنها مردان بلكه بيشتر زنان هم به اين خواري و خفتنه تنها مس

  .پذيرند  را ميها دهند يا در ناچاري اين ستمكاري درمي

دانايي  خود، وراي بينش اسالمي، در  از سرشت و برخي از زنان  با رنج بسيار،( 
ام ايران با بانوان پيشگ. اند  به ارجمندي رسيده  ديگر اجتماعها و پيوندهاي بخش

 را پاره كرده و توانايي خود را در ها سرفرازي و پيروزمندي بندهاي اين ستمكاري
  ) .اند  هاي اجتماع نشان داده  بخشبيشتر

سخن اي  ، به گونهاي  ي كودكان صيغه برخي كسان بدون شرم، از نگون بختي
ي به وجود  كه گويا اين كودكان از سرشت خود براي حكومت اسالمي دشوارگويند مي

 با وجود اين كه در احكام اسالمي برپاداشتن بازار خريد و فروش دختران .اند  آورده
جوان و مصرف كردن آنها به روشني گنجانده شده است ولي فرزندي كه از اين سنت 

  .آيد در قاموس اسالم جايي ندارد رسول اهللا به وجود مي

، كنيم اي تصرف به مردان واگذار ميما در ايران بر اساس احكام اسالمي، زنان را بر
سازيم، زناني كه به  ند از جامعه دور ميا  كودكاني را كه از زنان مصرف شده زاييده شده

هاي  با اين آلودگي. كنيم خواست خود با مردي آميزش داشته باشند مجازات مي
 "منشور جهاني حقوق بشر"كنيم كه ما خواستار اجراي مواد  فرهنگي گمان مي

  .  يمهست

شايد كودكان كارتن خواب در آوارگي و نگونبختي حقي ندارند شايد هم بشر نيستند 
 به حق آنها هم اشاره "منشور جهاني حقوق بشر"كه حقي داشته باشند و گرنه در 

   .شد مي



? �د (Q ن ��Pش � � ��ا�و � �O از        ١١٠                                                                                                                                                                                                                                 �� P�� � ��ن ا x( �� � ��    Q? KLز

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

در اجتماعي كه شرم و ننگ نيست و انسان صاحب دارد و كشتن انسان را با پرداخت 
 بخشي  تنگ دستيدر جوانان آن اجتماع چرا نبايد سازند، ديه به صاحب او مشروع مي

   .از پيكر خود را به فروش بگذارند

 و بهاي آن را با مدت مصرف  است مرداناي براي تصرف  در اجتماعي كه زن پديده
 اجتماعي حقوقتوان از حقوق بشر سخن گفت تا چه رسد به برابري   نميسنجند مي

بشر، مفهوم حق، مفهوم برابري و ي   عي مفهوم پديدهزيرا در چنين اجتما. زن و مرد
  . مفهوم آزاد بودن انسان روشن نيست

نامند و زناني را به جرم آن   نا مشروع ميي زنان را  در اين اجتماع آميزش آزادانه
 "مدت معلوم" و "مبلغ معلوم"فروشي را براي  كنند ولي تن  سنگسار ميآميزش

  . خوانند شرعي مي

 با آزاد  در مورد نيازهاي طبيعي انسان،هايي بسان مشروع يا نامشروع  د كلمهآيا كار بر
  ؟ يعني با حقوق بشر در تضاد نيست،بودن انسان
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 ؟ي خصوصستي ا دهي مذهب پدايآ

  

 دانند، بخرند پس  و كاربرد آنرا نميدشناسن اگر مردمي بايد به زور كااليي را، كه نمي
بررسي و شناسايي كيفيت و كاربرد . ي آن مردم است  دهپرو  دستنه نياز و نهآن كاال 

  . اند  چنين كااليي برخورد به كساني نيست كه آنرا خريده

اي هستند كه به پيشينيان ما فروخته   هاي مذهبي هم بسان كاالي ناشناخته  عقيده
  . اند  گذاشته  بر دوش ما را بار آن كاال و است شده

، كه در اين كاال پنهان مانده است، برخورد به كيفيت شناسايي كردن زيبايي يا زشتي
  پس از خريد، خريدارالبته اگر. اين چنين كااليي است نه برخورد به دارندگان مذهب

 يا دستكم آن كاال را براي آزردن برد ب  به كيفيت آن پيتوانست مذهب، مي كاالي
  . نيازي نبودبررسي كردن آن همبست به  ديگران به كار نمي

لي كاالي مذهب بسان ترازويي هزار كفه و واژگون پنداري است كه در ذهن مردم به و
با ترازوي مذهب  هر ارزش اجتماعي را و مردميابد  جاي خرد آنها كارآيي مي

   . بكشندي مذهبتوانند در ترازو ولي خود ترازو را نمي. كشند مي

. مسنگ ناداني نشان دادراستي را همسنگ گناه و آگاهي را هتوان  در اين ترازو مي
 توان با ترازوي مذهب نمي  آنها راهاي اجتماعي است كه  سخن از سنجيدن پديده

اين است كه ميزان راستي و درستي . انبوه مردم پيوند دارندها به   و اين پديده سنجيد
     .   خرد انسان اندازه گرفت نه با ترازوي مذهب  را بايد با معياري اجتماعيها  در پديده

   
 يك مذهب به آن گونه زيبا و حتا مقدس نماياند توان در درون هر كردار زشتي را مي

اند بلكه زبان بيشترين كسان مي آن كردار از چشم پيروان پنهان ب  يكه نه تنها زشت
  .هم در آن مورد باز نشود
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 ي كهي تضاد  شود، با همه  ميبرگزار  به نام حج همه سالهبسان زيارت حجراالسود كه
د بلكه شو  دارد، نه تنها از سوي مسلمانان ستايش مي با خرد انساناين كردار

   .ترسند مي هاي زيارت حج  مايه نقد و بررسي كردن بنخردمندان هم از 

نگرش مردمان  ،هاي حمايت جانوران  اين است كه سازماناي بر اين گفتار  نمونه
 چون برخي از آنها سگ را براي .كنند ها نكوهش مي  را در مورد خوردنيخاوردور

 ولي اين سازمانها از نكوهش كردار حاجيان در قرباني كردن. كشند خورش مي
   .كنند ان پرهيز ميدپنگوس

 بسيار گوناگون و در هاي  چنين مراسمي، كه با خرد انسان پيوندي ندارند، در چهره
اسم عزاداري براي ها يا مر   بسان زيارت قبر امامزاده.دنشو سراسر جهان ديده مي

 باشكوه نمايند بلكه مردگان هزارساله كه براي برخي از ما ايرانيان نه تنها زشت نمي
  .كنند هم جلوه مي

هاي مردم پيوند دارند   برند كه چنين كردارها به عقيده برخي از روشنفكران گمان مي
مراسم هم اين گونه ي   برگزاري. رسد  نمي"زياني" "كسي"و از انجام آنها هم به 

  . بكشد نقد  را به آنها كسي و نيازي نيست كهبخشي از حقوق بشر شناخته شده است

آزاد است كه از احكام مذهبش پيروي ايست خصوصي و هر كس  چون مذهب پديده
  .كند

 كه اگر اين كردارها رويد البته براي اين روشنفكران پرسشي در تضادهاي فكرشان نمي
از آنها خبر ندارند و بايد از خودشان مردم ارند پس چرا ي مردم پيوند د  با عقيده

   آنها را بياموزند؟ ي  فقيه

ديگر اينكه آيا انديشيدن براي انسان و بازگو كردن برآيند انديشه از حقوق بشر 
  نيست؟ 

  . " اگر بيني كه نابينا به چاه است، اگر خاموش بنشيني گناه است"يم ا  آيا نشنيده
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  ما هزار و چهارسد سال در زير احكام اسالم گرفتار نيستيم؟ از همه مهمتر آيا 

گان هم، كه پي در پي به اين سموم آلوده  آيندآيا آلوده ساختن ذهن و فرهنگ
  ؟ ، بخشي از حقوق بشر استشوند مي

 نيست يا "زياني" چهارسد سال پسمانگي  مردم ايران و  هزارآيا  كهپرسش اين است
  ؟ آيد  نمي به شمار"كسي"مردم ايران 

براي روشنفكران ايراني دستور ها  ي اجتماع اروپايي   بررسي برآيندبايدباالخره چرا 
   .زندگاني بشود؟

 ؛ي بشر نيست كه برده داري زشت است و شايسته: از اين گذشته چه كسي گفته است
      .استخودستيزي در خور سرافرازي و بخشي از آزادي ولي برده بودن و 

ايم   ي اسالمي پرورش يافته  ها به ويژه در جامعه ا ايرانيان در اجتماع مذهباز آنجا كه م
ي ما است،   توانيم كاركرد و ساختار مذهب اسالم را، كه دست و پا گير جامعه كمتر مي

   .شناسايي كنيم

 و ما با معيارهاي همين نگريم  همين مذهب به جهان هستي ميي  چون ما از دريچه
از نياز يا به  كه مردم  راهايي  بيشتر كسان نيكي.كنيم  ارزيابي ميمذهب هم اسالم را

هاي مذهب   چسپانند و آنها را از فرآورده  به مذهب مياند   خود آفريدهخواست
ي هستند  مذهب احكاميندآ  پيهايي را كه  و همچنين اين كسان زشتيشمارند مي

  . نامند برآيند كژفهمي پيروان از مذهب مي

ودگي است كه اسالمزدگان خود را، در برابر اسالم، پست و اسالم را بلند از همين آل
  .ببرند  پي اجتماعدر ي اين بيماري   توانند به هسته پندارند و نمي پايه مي

با   پي ببرند آنهاي خود  انديشه ، در اين دهليز، به تنگ بودن ميدان اگر كساني هم
ويند بلكه همان راهي را پيش ج مين  را راه رهايي از اين تنگناشانخودكوشش 

   .اند   بيگانگان از آن گذار به آزادي رسيدهگيرند كه مي
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، در مكان  در زمان ديگري، مردم ديگري، ايرانيان ماكنيم كه چگونه ما فراموش مي
  . ديگري، با فرهنگ ديگر و در بندهاي مذهب ديگري گرفتار هستيم

د سال پيش براي رهايي مردم اروپا از ابزارهايي كه روشنفكران اروپا، چندين س
 را دارند و نه ايرانيان ييآدر اين زمان آن كار  نه آنهااند  حكومت كليسا، به كار برده

يي همسنگ ساليهاي آن زمان هستند و نه حكومت اسالمي با حكومت ك امروز اروپايي
  . است

بريم تبديل  به كار مياز بندهاي مذهب، خود اين است ابزارهايي را كه ما، براي رهايي 
   .دنبند شوند كه بيشتر دست و پاي ما را مي اي مي  به بندهاي تازه

ي مذهبي را خصوصي   ه عقيد آزاد وها را بسان اينكه انديشمندان اروپا مذهب
اند كه از اوامر پيشوايان مذهبي در روند كشورداري    توانستهآنها از اين راه. اند  ناميده
هاي مذهبي ايمان داشته باشند   عني مردم آزاد هستند كه به عقيده ي.گيري كنند پيش

  . ها نبايد بر جامعه حاكم باشند  ولي اين عقيده

كشيش اجازه ندارد انتخاب نماينده يا حزبي را به پيروانش پيشنهاد كند يا آنها را از 
ي هم اين به آن معني نيست كه نماينده يا حزب. انتخاب نماينده يا حزبي بازدارد

 بلكه معيار سنجش نيكي تواند كردار كشيش يا كليسا را نكوهش يا ستايش كند نمي
   .يا بدي مذهب نيست

 ساليان درازي  مردم ارج بگذارند و مذهب، بر خرد، نه براند  آزاديخواهان اروپا توانسته
  درالبته كشيش آزاد است كه.  خصوصي، سود ببرنداست  از اين ابزار، كه مذهب پديده

   . با گوسپندان داردشبان كه داشته باشد با مردمي مرزهاي كليسا رفتار

را ستايش ) right(اين پيمان يا اين ابزار تا زماني كارآيي داشت كه مردم اروپا راستي
 اي هم  هاي پر بچه  از شوربختي آنها مسلمانان، كه به اميد اهللا خانواده. اند  هكرد مي
  شدن از پيشرفت تمدن به كشورهاي اروپايي سرازيرمند ، براي كار و بهرهدارند
  . اند  شده
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آنها از اين . دنشناس مسلمانان آزادي را تنها براي عبادت و اطاعت از اوامر اهللا مي
برند تا مذهب اسالم را به نام  ها وجود دارد سود مي آزادي كه در اروپا براي مذهب

ن و انديشا  اروپا اين آزادي براي روشنالبته در . شرق گسترش بدهندي  افكار ناشناخته
 از پسماندگي و توانند گاهي پژوهشگران اجتماعي هم  وجود دارد و آنها هم مي

  . گويندخشمĤوري اسالم سخن ب

 براي بيرون راندن انديشان در اين هنگام مسلمانان با نيرنگ از ابزاري، كه روشن
يعني مسلمان . دنبند آنها را ميدهان ند و نك اند، استفاده مي   پروردهمذهب از اجتماع
روشن شدن بازگو كردن و  از "اي است خصوصي  مذهب پديده"با ابزار اينكه 

  . كند هاي مذهب اسالم جلوگيري مي هاي و خشونت كاستي

كليساي مسيحي كارآيي داشته است ولي در بينيم كه اين ابزار براي مردم اروپا يا  مي
درست همين ابزار  . سود بخش نيست بلكه زيان آور استبرخورد با مسلمانان نه تنها

هم در ايران، پيش از آنكه مذهب را از اجتماع كنار براند، انديشمندان و نوانديشان را 
   .دارد از سخن گفتن بازمي

 ناگفته بماند خاموشي است و در خاموشي نه هاي ذهني سخن كه در مورد آلودگي
   .ر عقيدهشود و نه زه گوهر انديشه روشن مي

بينيم كه اسالم با هيچ فرهنگ   بنگريم مياسالمي   اگر اندكي به بينش خودكامگي
كه برد   مسلمان نخست از آزادي مردم پيشرفته سود مي.اي سازگار نيست  پيشرفته

دوزد  دهان خردمندان را ميو سپس ي خود را در اروپا پخش كند   ي كهنه  زهر عقيده
   . نشودآشكار ي آنها  تا گوهر انديشه

 روبرو مسلمانانبا پرخاش   سازدآشكار را هاي اسالم يعني هرگاه كسي كاستي
 "ايست خصوصي  مذهب پديده"با اين گفته كه سياست هم دين و  دكاندارن .شود مي
  . كنند ي مذهب جلوگيري مي   روشني در تاريكخانهندنگاف از
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برند شگرد  ن ماهيت اسالم سود مياينكه واليان اسالم از هر ابزاري براي پنهان ساخت
 ولي .پوشانيدهاي ديگر  ها و دروغ توان با كژي اي نيست چون كژي و دروغ را مي  تازه

خورند  اينكه برخي از روشنفكران در هر زمان و در هر موردي فريب اين سخنان را مي
   .بسيار شگفت آور است

اي را خصوصي    لي عقيدهد وپندارن شگفتي از كساني است كه خود را روشنفكر مي
ها به گوش مردم فرو   شود، كه از مناره  در قوانين جاسازي مي احكام آن كه،شمارند مي
 و اين عقيده را، به عنوان راند حكم مي ي همگان   زندگيرود، كه بر روش و روند مي

  . دهند هاي اجتماع آموزش مي خشبي   تنها حقيقت مطلق، در همه

  در اجتماعمذهب اسالم خصوصي است پسپرسد اگر   خود نميچرا اين روشنفكر از
   اي همگاني است؟  چه پديده

  گذارد خصوصي است؟   آيا مذهبي كه حتا در هنگام آميزش زن و مرد آنها را تنها نمي

 نياز به رود، هاي همگاني به كار مي آيا انسان براي برگزيدن پوشاك، كه در جايگاه
  ي دارد؟   شناخت فقيه

 بايد در افكار خصوصي فقيه ايست خصوصي  پس چرا پديده مردم اسالم براي اگر
    مردم امر و نهي كند؟   

درست است كه در كشورهاي اروپا هر كس در انتخاب هر مذهبي آزاد است ولي اين 
   .اي است خصوصي   كه مذهب پديدهاند  مردم پذيرفته

رد در امور همگاني دخالت خصوصي به اين مفهوم است كه هيچ مذهبي اجازه ندا
اين است .  شودآشكاريعني نبايد مذهب به عنوان هويت كسان بر همگان . كند

بديهي .  كنندهاي كشوري اجازه ندارند كه در مورد مذهب شهروندان پرسش سازمان
هاي  ها و زشتي  را بررسي كند و كاستياي  است كه هر كس هم آزاد است هر عقيده

  . سازدآشكارآنرا 
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  خصوصي بودن مذهب و مفهومشود كه مفهوم ي هيچ مسلماني در جهان يافت نميول
   .بپذيرداين آزادي را 

 تجاوز به حقوق ديگران "امر به معروف و نهي از منكر"يعني به كردار نشان دهد كه 
امر به معروف و "است و بپذيرد كه هر كس حق انديشيدن دارد و نقد كردن احكام 

  .از آزادي است بخشي "نهي از منكر

اند و   چون مردم اروپا هم درست بر اساس همين انديشه قوانين آزادي خود را بنا نهاده
اي آزاد زيست   توانند در جامعه توانند اين قوانين را بپذيرند آنها نمي اگر كساني نمي

هاي آزاد بگيرند كه خود   ه آزادي را از جامعاين است كه مسلمانان برآنند تا. كنند
  .وانند در آنها زندگي كنندبت

 در دل آنكس نهفته بماند آن  و باشداو سرشته شدهخود  از بينش اگر دين هر كس
 . پيوسته در روند نوشوندگي خواهد بودكند و دين هم به همراه بينش انسان رشد مي

ولي اگر بينش كساني از مذهبي سرشته شود، زهد و رياكاري فخر جامعه باشد، بينش 
   . ماند هم به همراه مذهب آنها كهنه و پسمانده ميآن كسان 

 يعني افكاري كه نبايد حتا بر ديگران  " خصوصيايست عقيده پديده "مفهوم اين كه 
كنند،  هاي همگان با يكديگر برخورد مي  انديشه كه ،ي آزاد  البته در جامعه. بازگو بشوند
كرداري را نكوهش يا هاي  زشتي يا زيبايي  نسبت به نيازهاي خودتوانند مردم مي

  . ستايش كنند

   .ي خود مردم ساختار پيدا كرده است   از انديشه"نيكي يا بدي"ولي معيار شناسايي 

 ايمان دارند، اوامري را اجرا "امر به معروف و نهي از منكر"كساني كه، به احكام 
  .  است  كه بر آنها وظيفه گذارده شدهكنند مي

 كوتاهي در اجراي آنها حتا ،شوند دن بر مسلمان واجب مياحكامي كه پيش از زاده ش
 "معروف". گ داشته باشند، با دانش و نياز مردم پيوندي ندارندتواند مجازات مر مي

  .كند نه دانش مردم نويس مي اي را مذهب پيش   بودن پديده"منكر"بودن و 
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ني كه به زبان فرنگي ما از نشان دادن كاستي در گفتار نام آوران، به ويژه از نام آورا
 به كمبود بينيم آن نادرستي را كه ما در گفتار آنها مي چون .ترسيم نوشته باشند، مي

از ترس اينكه مبادا ما ناآگاه ناميده بشويم از . دهيم آگاهي و دانش خود نسبت مي
   .كنيم هاي خود پرهيز مي بازگوكردن دانستي

 با بي شرمي از شود و تر مي  گستاخآخوند برخالف ما براي پوشاندن ناآگاهي خود
 زماني كه آخوند بفهمد كه .گويد شناسند سخن مي داند و نمي چيزهايي كه نمي

 در جامعه ارزش يافته است او همين گفته را با مفهوم "خصوصي بودن دين"مفهوم 
 آزادي و هم براي آزاديخواهان دشواري  خودش براي برد و هم واژگون به كار مي

 وشتن را از دهان بيگانگان رو<خصوصي بودن دين<ي    گفته ما چون.كند فراهم مي
اين . ايم  بررسي نكرده  راي اين گفتار  مايه  درون درستي يا نادرستي حتاايم و  برداشته

شناسيم و در برابر نيرنگ آخوند خاموش   نميرفيژها را به  است كه ما اين مفهوم
  .مانيم مي

تواند   بستگي دارد و نميكس نش درون هربيدين به   كهدانند بيشتر روشنفكران مي
 .باشدخصوصي  يرفت كه اين پديدهذتوان پ مي براين اساس شود و آشكاربر ديگران 

، از اين روي هر زور و ستمي كه كنند ولي چون آنها به ژرفاي اين پديده برخورد نمي
خصوصي بودن <وممفه در آن زشتي راشود  از سوي واليان اسالم بر مردم تحميل 

  .كنند ها پرهيز مي پندارند و از نكوهش آن زشتكاري  مي<دين

ي    برخي از همين روشنفكران هيچ تضادي را در مفهوم واژهشود كه ديده مي
 "جمهوري اسالمي"اين است كه نام  . بينند  نمي"اسالمي"ي    با كلمه<جمهوري<

هاي دورغ   ل است كه با واژه چون ما هزارو چهارسدسا .براي آنها گوشخراش نيست
  . پنداريم ها را آزادي در سياست مي ايم و اين گونه دروغ بازي  گول خورده

  كه ما؟ بستگي داردايرانايم كه آيا اسالم به مرزهاي   هيچگاه از خودمان پرسيده
   داشته باشيم؟< ملّي مذهبي< روشنفكر
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ند، آيا آنها از اسالم دروغين ا   بوده تا به امروز تاريك فكري مسلمانان  مگر محمد و همه
ند و اسالم راستين ا  شده <روشنفكر مذهبي<اند؟ كه ناگهان كساني   كرده پيروي مي

  .  فروشند مي

 و بوي دروغ دهند شوند بوي دروغ مي ي ضد هم ساخته  هايي كه از دو واژه مفهوم
ر اجتماع دروغ  د، دماغمان سوخته است وسوزاند ولي ما كه دماغ راستان را مي

  . بوي دروغ حس كنيمتوانيم  ايم، نمي  پرورش يافته

ها را بايد   واژه<شنويم كه  پس از زنده ياد سهراب سپهري، بارها از هر دهاني مي
شوييم و نه  ها را مي   ولي نه واژه"شست يا چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد

از اين روي . شناسيم ي آنها را مي  نها پوستهتها    چون ما از واژه.بينيم جور ديگري مي
   .بينيم چه آنها را بشوييم، چه چشمها را بشوييم، جور ديگري نمي

.  تا در بينش ما آميخته شوند گواريد جويد وي آنها را   و هستهكافتشها را بايد   واژه
ي   د با پوستهتوان  بشناسيم آنگاه كسي نميي واژه را  ي هسته يعني درونمايه   مزهاگر ما
   .ها ما را بفريبد واژه

آيا كسي كه به احكام هزار سال پيش چسپيده است و به آنها ايمان دارد روشن فكر 
  است يا از كورانديش؟ 

 را سيد و سرور خود اي   و عربزادهپذيرد آيا كسي كه بردگي و خفت بيگانگان را مي
   او ملّي گراست يا از خودبيگانه؟ نامد مي

يك  به جاي ،ي راديو   را در پوستهاي  اركرد راديو را بشناسد هيچگاه زنگولهكسي كه ك
  .   خرد  نمي،راديو

روشنفكر "مفهوم هايي را با    كلمهندنتوا هرگز نمي اگر راستكاران قرآن را بررسي كنند
چون در قرآن كساني را كه به اوامر اهللا ايمان .  پيدا كنند"ملّي مذهبي" يا "ديني
  . نامد اند جاهل مي   شك كردهآياتي    عاقل و ديگر كسان را كه به درستيبياورند



? �د (Q ن ��Pش � � ��ا�و ��                                                                                                                                                                                                                             ١٢٠                                                                                                                                                                                            @��یB � ?؟ � )ی� �� �  K � ا �� �#

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

قرآن كساني را كه بخواهند با فكر خودشان اوامر اهللا را بهسازي كنند كذاب و ملعون 
  .  نه روشنفكر دينينامد مي

، اوامر اهللا را، بيشتر و پندارند بديهي است كساني كه، پس از هزار و چهارسد سال مي
  .  تر از محمد و نه عالمتر از اهللا هستند  مسلمان اين كسان نهفهمند  از محمد ميبهتر

البته بايد گفت كه واليان اسالم دستكم اين صداقت و شجاعت را دارند كه بگويند 
  . ايران بايد مملكت اسالمي باشد. ايران غنيمت اسالم است

 "ي دروغ  ههست" خواهند ي است كه آنها م"روشنفكر"درد ما از اين تاريك انديشان 
در بينش مردم بكارند تا ايرانيان  ،اند  بسته بندي كرده "راستي ي  پوسته"را، كه در 

 بپندارند و با دست خود ديوارهاي آنرا بلندتر بسازند ي جهان آزاد  زندان ايمان را پهنه
   .تا فراسوي ايمان را نبينند

ي آنها    نبايد به عقيده و مذهبي هستند كه مردم<شود  بارها از آرامفكران شنيده مي
 ايد بهنب داراي خرد هستند وخودشان  گويند كه مردم هم  ولي يكبار نمي"توهين كرد

   .هاي انسان توهين كرد  منش و انگيزه

 براي او توهين باشد پس دانشمندان و هاي انسان اگر شناسايي كردن كژپنداري
  . اند  مان جهان توهين كردهانديشمندان سراسر تاريخ پيوسته به مرد
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  استينقد اسالم سرآغاز آزاد

  

ولي هيچ كس . هر كس آزاد است از عقيده اي، كه او پسند كرده است، پيروي كند
احكام قرآن از . اي مجبور كند  آزاد نيست كه ديگر كسان را به پيروي از احكام عقيده

ي مردم ايران    احكام از انديشه هيچ يك از آن.اند  سوي اهللا بر رسول اهللا فرود آمده
  . تراوش نكرده است

اگر . ساز اجتماع است كه از درون مردم همان اجتماع برخاسته باشد اي سامان انديشه
خرد انسان و پيشرفت دانش در آن ند  حاكم شوي بر مردميك مذهب اوامر و احكام

  . خشكد ميجامعه 

كه آزادي مردم ايران از آن كاوش و بررسي در احكام اسالمي تنها راهي است 
كنند، نه تنها  هاي ذهني، كه انسان را از خود بيگانه مي نشان دادن آلودگي. گذرد مي

  .  ها نياز مردم ايران است توهين به مسلمانان نيست بلكه شناخت اين آلودگي

ي آنها حكم    بر انديشه  زشت شمردم نشود، مفتي"فتوا"ي   در مردماني كه پديده
حتا خاموش ماندن در برابر . دشو  زنده به گور مي يكجا خرد مردمبا فتواد، ران مي

 را "فتوا" زيرا پيش از اين كه كسي پيروي از .چنين احكامي توهين به بشريت است
  . بپذيرد او بايد انسان را نادان بشمارد

ر  مطيع اوام و دارد و آزاد است، كه خود را نادان بپندارد"حق"بديهي است هر كس 
  .ولي كسي حق ندارد كه انسان را نادان بشمارد. عالمي بشود

هاي زيبا،  هاي كسي با مغزش بخشكد او، با وجود داشتن چشم اگر پيوند چشم
ي چشم و هنر   پديده. او براي رهروي نياز به عصا و عصاكش دارد. تواند ببيند نمي

   .ارندهاي گوناگوني د ويژگي و مفهوم  هر كدامديدن و دانش شناختن

    .چشم داشتن نشان ديدن و حتا ديدن نشان شناختن نيست
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دهد كه هيچ انساني، حتا هيچ جانداري، بي خرد  پيشرفت مردمان در جهان نشان مي
 اين است كه، جانوران(نيست كه نياز به پيروي كردن از مفتي و فقيه داشته باشد 

  ). شناسند روند زندگي را مي پيامبر و خليفه  بدون آزاد،ِ

دانند؛ آنها نه تنها  ستيز، بسان تقليد و فتوا، را سزاوار انسان مي كساني كه احكام انسان
  .شمارند كند بلكه آنها كاركرد خرد انسان را بيهوده مي به مسلمانان توهين مي

كسي آزاديخواه و خواهان سامان مردمساالري است كه نيكي و بدي را از راه خرد  
در . ي سنجش است نه ايمان او  مردمساالري خرد انسان اندازهيعني در . انسان بسنجد

پنداري كه انسان، گمراه و نابخرد، خلق شده است او نياز به اوامري دارد كه از سوي 
او . آزاد، بدون ايمان به اهللا،  گمراه است ِ در اين پندار انسان .اند خالق او فرستاده شده

  .  شناسايي كند راتواند نيكي و بدي نمي

 امر  بلكهكند، ، پيشنهاد نميبنابراين رسول اهللا، اطاعت از احكام اسالم را به انسان
خليفه يا فقيه مانند چوبي است كه، در دست اهللا، براي راندن انسان به كار . كند مي

  .  در اين پندار حق انديشدن و برگزيدن براي مخلوق وجود ندارد. شود برده مي

تواند نيكي را  انديشد، پس او آزاد است و مي است، او مييا انسان به خرد آراسته 
  . بسنجد و برگزيند

. شناسد، او نياز به رسول اهللا دارد يا اين كه انسان عبد  اهللا است، او نيك را از بد نمي
  . پس او آزاد نيست كه خودش باشد و چيزي را برگزيند

تواند آن را   كس مي است كه هرمفهوم يك  اشاره بهاين سخن توهين نيست بلكه
  .       آزمون كند

اين . گيرد اي، كه با آنها پرورده شده است، خو مي هاي ويژه گاهي انسان با آلودگي
او . شوند  و حتا رهنمود انسان مي ها در درازاي زمان بخشي از زندگاني آلودگي

  . كند  راه زندگي را گم مي،ها  كه بدون اين آلودگي،پندارد مي
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هاي زندگي را شناسايي و آنها  تواند آگاهانه نشانه داند، نمي د را ناتوان ميچون او، خو
  . ها سازد را جايگزين اين آلودگي

هاي ذهن را علم و ذهن آلوده را  شگفتي در اين است كه برخي از اين مردم آلودگي
 ايناي، كه با  آنها در تالش هستند كه ذهن اجتماع را از هر پديده. دانند  مي"عقل"

اي، كه   ي هستي را از تنها دريچه  اين كسان همه. زمينه سازگار نيست، دور نگه دارند
آنها رنگ شيشه و راستاي اين دريچه را . شناسند در ذهن آنها باز مانده است، مي

  .  شناسند نمي

نگرند، در شمار  اي تنگ به هستي مي كساني كه از روزنه: شوربختي در اين جاست
برآنند، كه با گستردن ترس و زور تپانچه، مردمان را مجبور كنند كه، بسيارند و آنها 

  .  ببينندي تنگ روزنهي آنها، جهان را از اين   همه

ولي هيچ كس آزاد نيست، . هر كس آزاد است كه كورانديش، حتا بدون انديشه، باشد
البته هر  .ازداي آلوده س  كه با زور و ستم، مردمان را كورانديش و ذهن آنها را به عقيده

هاي جامعه را شناسايي و آنها را به  كس هم حق دارد و آزاد است كه آلودگي و پليدي
  .همگان بنماياند

  : براي نمونه

هايي مانند ترياك و هرويين را بشناسيم بايد بتوانيم آزادانه   آيند پديده اگر بخواهيم پي
كساني كه . شوند بررسي كنيم يهايي كه از كاربرد آنها در سامان اجتماعي وارد م زيان

هاي زهرآگين را بررسي   ي اين پديده   هاي اجتماعي و بهداشتي از راه انساندوستي زيان
. ورزند اند مهر مي  ، آلوده شدهها   پديده به اجتماع و كساني كه، به زهر اين آنهاكنند مي

شود،  گير انسان مي انها گريب  اين پژوهشگران برآيند زهري را، كه از كاربرد اين پديده
  . سازند نمايان مي

ريزند، رنج  آنها از آن همه نازندگي، كه برخي از جوانان كشور در اين بيهودگي مي
  . دانند  را در پيوند با زندگاني خود ميجامعهي    درون مايهآنها. برند مي
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.  ندارنداند، هاي شيميايي معتاد شده هيچ دشمني با كساني، كه به افيونانساندوستان 
آنها به اميدي كه آيندگان به .  ندارند همي افيون  ي سازنده  حتا آنها دشمني با ماده

 كه در ،هايي را  زيان،اين رنج گرفتار نشوند، شايد هم گرفتاران از اين بند رهايي يابند
  . سازند  ميآشكارآيند،  ها به وجود مي  آيند اين پديده پي

خراش را  آور اين مواد جان هاي دهشت ند پيوسته زيانتوا هر كس از كسان اجتماع مي
آيند تلخ آنها آگاه  براي همگان به ويژه براي نوجوانان يادآوري كند تا همگان به پي

توانند خود  اند، بدون ياران اجتماعي، نمي  كساني كه به زهر اين مواد آلوده شده. بشوند
  .را از چنگال اين هيوال رها سازند

ي انسان را آلوده كرده   هيوالي ديگري هم وجود دارد كه خرد و انديشهدر اجتماع ما
 با خرد  اوكند انسان سود و زيان خود را از راه انديشيدن شناسايي مياز آنجا كه . است
  . باشدها   دشواريگشاي ه گراندتو  ميخود

  . خرد انسان است، نيروي و گزينش،يعني ميزان سنجش

 انسان حاكم شود، ميزان سنجش او به آن عقيده آلوده اي بر خرد  چنان كه عقيده
. كند اش پيروي مي ي او از عقيده  انديشد بلكه انديشه شود، ديگر او آزادانه نمي مي

 اگر. سنجيد ايدئولوژيتوان با خود آن   را نميايدئولوژيبودن هر  راستي و درست 
سان ميزان سنجش او خواهد ي ان  ي انسان بشود، عقيده  ايمان جايگزين خرد و انديشه

   .شد

شود با نيروي خرد و  تواند زياني كه از زهر هرويين بر پيكر جامعه وارد مي انسان مي
.  آن پادزهري را جستجو كند هاي گيري از زيان دانش خود بررسي كند و براي پيش

  . ها پيروز خواهد شد اي كه از خرد انسان برخيزد، بر اين دشواري  گمان، انديشه بي

هاي  ش را در آلودگيايمانهاي  ها و زشتي ي زيان  ، او همهاست يايمانآن كس كه پيرو 
 اين است كه برخورد به اين . باشد<عاقل<خواهد  ؛ او ميسازد  مي"عقلي"ذهنش 

  . گيري از اين بيماري بسيار دشوار است گونه گرفتاران و درمان آنها و حتا راه پيش
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اند، هيچگاه   ، از آغاز زندگي در غاري تاريك پرورش يافتهآنها مانند كساني هستند كه
ي چشم و مفهوم ديدن را   آنها كور نيستند ولي پديده. اند چشمان خود را به كار نبرده

  .شناسند نمي

انديشيدن به . ي معتادها است  هاي هرويين نشان دادن رنج و گرفتاري شمردن زيان
نيكو كه از سوي بيشتر انساندوستان ستايش درمان اين گرفتاري كرداري است بسيار 

، "اعتياد"دانشمندان و فرمانروايان نيك انديش براي رهايي  اجتماع، از اين . شود مي
  . در تالش هستند

كند  تا كنون هيچ كس، به روشني، نگفته است و هيچ خردمندي، به راستي، باور نمي
  .  باشد  مي"معتادها" توهين به "اعتياد"كه نقد 

   .هاي هرويين نام ببرد كه كسي نبايد از زشتي و زيان: پذيرد ترين انساني ميكم

 نبايد به اعتياد ، دارند"اعتياد"الخره جوانان ما ا چون آزادي است،  ب:گويد كسي نمي
  .مردم توهين كرد

شگفتي در اين است كه برخي از روشنفكران نه تنها از نقد اسالم، كه سدها سال 
 را "اعتقاد" نقد آنها كنند بلكه بريده است، خودداري مي ا از بن ي مردم ر  انديشه

  . شمارند  مي"معتقدها"توهين به 

 به آيات قرآني، كه به كشتار كافران امر  كردناشاره: اين كسان بر اين پا فشاري دارند
كه همين روشنفكران خود : آورتر اين است شگفت. كنند، توهين به مسلمانان است مي
  . پندارند  مي"ديخواهآزا"را 

   خفه كردن آزادي؟در راهآزادي 

شود، كسي حق نقد كردن ستم را  در جامعه اي كه در آن ستمكاري ستايش مي
  . ندارد، در آن جامعه آزادي نيست

  . نقد اسالم است آزادي:  جماليپروفسوري   به گفته
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 اهللا به مومنين .نند اطاعت ك"اميرالمومنين"مردم با ايمان وظيفه دارند كه از اوامر 
  : كند چنين امر مي

اسيران را .  كفار را در هر كجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود<<
  )4ي  ي محمد، آيه سوره  (>>.محكم ببنديد كه قادر به گريز نباشند

 كه بينند كنند، نمي ي آزادي را در خاموشي جستجو مي  ، كه پديدهبينان نزديكآيا اين 
  . است"آزاد "در اين خاموشي تنها كشتار دگرانديشان 

 در ،ي افيون درآيد  فروشندهاز  به اطاعت ،افيونآوردن ِ براي به دست ،اگر معتادي
، از ستمي كه بر جانداري مهربانيتنگي و فشار، به امر فروشنده، جانوري را بكشد؛ هر 

، كه او معتاد نفرين آزردگان بر ولي. آيد  به خشم ميشود و  آزرده ميوارد شده است،
اي است كه آن معتاد را به زشتكاري وادار    نيست بلكه بر پديده، استجانستاني كرده

  .كرده است

  :كند اهللا اين حكم را به مسلمانان امر مي

 >>. بكشيد كافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس كنند<<
  )123ي  ي التوبه، آيه سوره(

گنجانده شده است، گامي است كه ايرانيان در   حكم اين، كه درستيزي ن انسانشكافت
لغو حكم " ،فرياد روشنفكران برايبدون انتقاد از اين آيه،  .گذارند سوي آزادي مي

   چه مفهومي دارد؟ "اعدام

 نيست و نشان پسماندگي فرهنگي يرآزا  يا جان است زشتآيا جانستاني كرداري
   ديگران آزاد هستند؟ مسلمانان در كشتار

توان مومنين را بر ضد راستي  با دروغ، كه نقد اسالم توهين به مسلمانان است، مي
د تا يتوان كساني را پروران توان خردمندان را با خشم به دار آويخت، مي شورانيد، مي
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ستيزي را در اين آيه پنهان  توان ماهيت انسان خشونت را مهرورزيدن بنامند؛ ولي نمي
  .  تساخ

سخن تنها از كشتار دگرانديشان نيست بلكه سخن بيشتر از اين است كه در اين اوامر 
  . سازند خرد انسان را از او جدا مي

هيچگاه . ورزي، گستاخي و جويندگي در سرشت انسان است دگرانديشي، شك
 ي دگرانديشهاي   جوانهتواند از پيدايش اي، هر اندازه هم كه خشن باشد، نمي  عقيده

خشكاند و آرزوي  هاي انديشه را مي   ولي خشونت در اسالم جوانه.چلوگيري كند
  .  سوزاند  ميپروري آزاديخواهان را در آتش نادان

توانند در وراي ايمان خود انديشه  كمتر ميآنها اند  اي ايمان آورده  كساني كه به عقيده
 آنها بينند، اتوان ميهاي هستي ن  زيرا كساني، كه خود را در شناختن پديده. كنند

آنها ديگر . آورند تا خود را از رنج انديشيدن رها كنند اي ايمان مي   به عقيدههستند كه
  .خودشان نيستند كه چيزي را ارزشيابي كنند

 مجبور  اوامر است كه مسلمانان به اجراي آن*فتياوامر يك م:  در اسالم" فتوا"
 بايد نخست خرد خود را به گور بسپارند ،آتش دوزخ، از ترس يعني مسلمانان. هستند

  .و سپس كوركورانه اطاعت كنند

  .خيزند ي انسان برمي  هايي كه از خرد و انديشه  خوار شمردن انبوه ارزش يعني" فتوا"

 (*فتيم:) دهد  و فتوا ميداند  كسي كه احكام اسالمي را مي،مجتهد يا فقيه  (  

ردمان بايد به حكم آخوندي، كه تنها از ي م  چگونه بايد خردمندي بپذيرد كه همه
احكامي كه دانستن آنها، اگر ارزش . اي آگاهي دارد، پيروي كنند احكام قبيله

  . برد داشت، براي يك نوجوان تنها چند روز زمان مي مي
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چگونه بايد روشنفكري بپذيرد؟ آخوندي، كه براي ياد گرفتن اين احكام به ده ها سال 
 مردم بايد گوسپندوار از فرمان يك چرا. واند بر مردم حكم براندت نياز داشته است، مي

  .مغزسوخته اطاعت كنند

پنهان . پردازند ستيزي مي ي زير اعتقاد داشته باشند آنها به زن  اگر مردمي به گفته
  .روشنفكران استدادي گناه  ساختن اين بي

كنند، اهللا  ود خرج مياند، آنها از دارايي خ  مردان به سروري بر زنان گماشته شده>>
به مردان بزرگي و نيرومندي داده است، اين است كه اهللا برخي را بر برخي برتري 

چنانچه نافرماني كند او را بترسانيد و . زن بايد فرمانبردار و راز دار او باشد. دهد مي
ن آنگاه او را بزنيد تا فرمانبرار شود، پس از آ سپس او را از خوابگاه دور كنيد و پس

  )34ي  ي النساء،آيه سوره (<<.چاره جويي نكنيد كه اهللا باالتر و بزرگ است

ستيزي در آيات  هاي زن  اگر روشنفكران، كه خواهان آزادي در ايران هستند، به ريشه
ي آزادي ستم وارد ساخته اند   قرآن برخورد نكنند آنها نه تنها بر زنان بلكه بر پديده

  .توان از آزادي سخن راند رمانبردار مردان باشند نميدر اجتماعي كه زنان بايد ف.

و جدايي از ديگران كارد وآنان را به بيزاري  مي تخم دشمني مسلمانان در دل اسالم
ي  بيني  به ارزش انسان، در جهاندوستي و همزيستي در جامعه نسبت. كند وادار مي
، آنگاه كه شوند  مي"ممرد"  يك اجتماع در پيوند با يكديگركسان.  پايدار استمردم،

  .  نيرومند و پيروز خواهند بودآنها مردم شدند، در همبستگي

  :كند امر ميمردمان ديگر  را به دوري و جدايي از مسلماناناهللا 

 مسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، كه اين خواست اهللا نيست، مگر آنكه <<
  )28ي  ي ال عمران، آيه سوره (>>.شر ايشان را دفع كنيد

  و در انجام اين زشتكاري شادمانمسلمانان ناخودآگاه به آزار دگرانديشان برانگيخته
     .شوند مي
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  . استي آن عقيده توهين به معتقدها،"اعتقاد" به ،برخورد: اين گفته دروغ است

  را به نابخردانبرخورد نكردن به احكام اسالمي، خرد انسان: اين گفته راست است
  . استبرده داران فروختن آيندگان را به را سربريدن، ، آزاديسپردن
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  راست به نگرش چپينگاه

  

اي   اي و نه پرورش دهنده  نه زمينه گشاي جامعه راه يها  شهيانددر اجتماع ما براي 
شود، يا كهنه و  ، كه ريشه كن مي انديشه يا كفرآميز است هري  چون بازده .وجود دارد
   .دارد عه را از پيشرفت باز مي است، كه جامپسمانده

 است كه ني ا. بمانندي كه بر جاكنند ي مداي پي راا  نهيزم كمترين  نويها  شهي انديعني
 ي   افكار كهنهي نو زماني  شهي اندكي. شوند ي مدي ناپدي زمان اندك درها  شهي اندشتريب

 اين مردم،  باشد ودهيبست رس  به بني آنها  كه جامعهشكند ي را در هم ميمردم
  . خود ببينند ي آرمانهايدورنما را، در شهياند آنبرآيند 

 يا  راه تازهدر جستجوي  و دهيبست رس  اجتماع از افكار پسمانده به بني گاهالبته
 كه در درون گي ندارد آمادي، فرهنگي  ي از آلودگ، آگاهبود اجتماعي  نهيزمي  ولاست

  . نديافري را بيا   تازهي  شهيخود اند

 جامعه به اينروشنفكران   .برد ي خود رنج ميماري از باي بيمار است و   جامعهنچني
.  درمان كندهاي خود را با داروي اجتماعيبتواند دردهااو گردند كه  ي مپژشكيدنبال 

 يها  درمان دردي براي پزشكي بيگانه،  ، از گفته روشنفكران اين كهيي داروهاشتريب
، خود چون آنها. اند   آنها برآمدهي   از پندار نه از تجربهكنند  يم شنهادي پ ي بيمار  جامعه

 كه آنها  استني ا.كنند  برخورد ي جامعه دردهاي  شهي به رتوانند  نميدانند، را توانا نمي
 جامعه ي  يماري بدر شناسايي و درمان آن بيماري هم ناتوان هستند و در نتيجه

 .شود يم اجتماع افزوده ي و بر دردهاتر كهنه

 از ي را بخشيماري تا آن اندازه كهنه شده است كه ما آن براني اي   جامعهي  يماريب
  . ميپندار ي جامعه مكريپ
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 ي همخوانعتي بروز كند كه با احكام شرتواند ي ميا  شهي تنها اندي اسالمي  در جامعه
به  را نافتي آزمون كردن و ي  وهي جان شمبي هم از انيراني اشتريب.  داشته باشد

 دچار  يي نازاي  يماري به بجامعه آنچنان نيروي خرد كاستي ني از ا.اند دهسپر يفراموش
  .  كه اجتماع ما به ناداني و گمراه بودن انسان ايمان داردشده است

 كه انسان نتواند همگام با ي است و زمانروبخشي انسان ني  شهي اجتماع را اندشرفتيپ
گرفتار   كژپنداريهاي  بافت جامعه درنديافري را بيا  تازه يها  شهي اجتماع اندشرفتيپ
  . شود يم

 ، نيرويپندارند ي م" مطلققتيحق" كه آن را ،دارند ماني ايا  دهي كه به عقيمردم
   .خشكد ماند و رفته رفته مي از جويندگي باز مي  مردم آني  شهياند

 تا زديآم مي موجود "يها قتيحق"يها  با فرآورده شود آشكاراي كه آزادانه   شهياند
  .دي را بزايا   تازهي  شهي اندتواند يباردار بشود و آنگاه م

هايي كه كليد بندهاي اوست آبستن   ي ايران بيمار است چون به انديشه  جامعه
 در هاي بيگانگان را  شود و از اين روي بيشتر روشنفكران تخم يا جنين انديشه نمي

 كه مردمان ، افكاري است، فرآورد اين بيگانه پروري.دهند  پرورش ميزهدان خرد خود
روشنفكران . دنگاران بيماري را بخشي از پيكر جامعه و رنج آن را بخشي از زندگاني مي

   .ندنك  بيماري و درد را با اجتماع سازگار كوشند تا اين جامعه مي

 را در زير احكام ي هستند كه ايرانيان آرام بخشبيگانه پروري افكارهاي   يكي از فرآورده
 و ييشناسا .كند  مي دور از اين زنداني رهايي   از انديشهنان راو آ سنگين اسالم بردبار

  . ستي ني اجتماعيها يماري و شناخت بيي نشان شناساشرفتهي پيها  وهيشناخت ش

 حتا كند ي ما را مداوا نمي  پسماندهي   جامعهي مدرن دردهايها  وهي كردن شادهيپ
  . كاهد ي مدرن ميها  وهي شكاربرد از ارزش  نيز وديافزا ير رنج اجتماع م هم بيرنج

 .ميپرداز يها م   فرآوردهني از ايا   نمونهي  هي كوتاه، به رويلي روشن شدن سخن، خيبرا
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 شيدايپ.  بوده استندهي اجتماع روي  شهي اندي  نهيزم  در آلمانژهيدر اروپا به و
  .  پندار استنيشناسان گوناگون گواه ا و جامعه ي در پي پيها لسوفيف

اند    آزمودهتي را به درسيي اروپاي   جامعهيها يماركس و انگلس نه تنها روند دگرگون
 و از همه مهمتر هي بازارفروش، سرمادكاال،ي كار، كارگر، ابزاركار، تولنديبلكه آنها برآ

  . اند   كردهيياسا پژوهش و شنگريكدي را با يها  دهي پدني اي  يختگي و آمونديپ

 دي كار و تولي  وهي شه و سامان جامعه بنشياند كه ب  ها نشان داده  پژوهشنيدر اآنها 
 ابندي ي مش در درون جامعه پروريي تضادهادي تولشرفتيدر روند پ.  دارديكاال بستگ

 تضادها نياز فشار انبوه ا. گنجند ي سامان كهنه نمي در تنگنا آن جامعه ديگركه
 يوندهاي را، كه در خور پيا   و اجتماع سامان تازهپاشد ي كهنه از هم ماهنجارِسامان ن

  . نديآفر ي است، مي اجتماعي   تازهنشي و بيديتول

 گري دي، از هر دگرگون، بلكهشود ي دگرگون نميي به تنهاي اجتماعي  دهي پدچيه
 .شد دگرگون خواهند يا  رهي زنجوندي هم با پي اجتماعيها  دهيپد

 پندار است كه او نيها به شگفت آمده بر ا  جامعهي دگرگوني   كه از فلسفهنيلن
.  فشار اربابان به تنگ آمده است، دگرگون سازدري را، كه در زهي روسي   جامعهتواند يم

 و يعي طبي ماركس روندي   جامعه را، كه در فلسفه و نيازهاي ياو روند دگرگون
  . رديگ ي مدهي است، نديخودبخود

  .  را به دلخواه خودش دگرگون سازدهي روسي   به زور جامعهخواهد يم او

 درون جامعهآن نيرويي را، كه از رشد تضادهاي   ي، از راه خودخواهن،ي لنيعني
هاي مردم    با همين زور خواستهريزد و سپس ميآرتش سرخ در پيكر  برخاسته است،

 شرفتي كه مردم پس از پپندارد ياو م. كند را سركوب و آرزوهاي آنها را خاكستر مي
 و رسند ي مسمي به بهشت كومون،ي ارزش اضافدي و بدون تولهيجامعه، بدون سرما

 . كنند شود فراموش مي ستمي كه بر آنها وارد مي
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 و حكومت تزاري كردن راني وي را در سوپيروان لنين ، مردميها  و آشوب، قهرانيجر
 با روند يانقالب شورو. سازد ي پرتوان ممسيالي به نام سوسي خشنبنا نهادن سامان

خواني  همچي هاست كرده هايش نتيجه گيري   پژوهش از كه ماركسييها يدگرگون
  .نداشته است

درست است كه مردم روسيه در زير ستم تزاري به تنگ آمده بودند ولي هرگز 
 ان گفت كهتو اكنون به درستي مي. اند  ها هم نبوده خواستار نيروي ويرانگر كومونيست

 ي   يعني در سويسم،يالي سوسي آرمانهاي  هي كشور بر پاني از سامان اي بخشچيه
  . نبوده است ،ي اجتماعشيآسا

 در ويران  حكومت تازهي آن هستند كه  نشان دهنده كارگري حزب نيكردار و قوان
    .بوده است ناتوان ينهاي نو  هاي پيشين توانا و در ساختن شيوه  ساختن شيوه

 اند  هشد  اداره سوسياليسم ي  با شيوه كه كشورهايي يوند كارگر با ابزار و توليد كاال درپ
 ييكاال يعني .  است كردهي سال بررسي كه ماركس سالهاه بوديبر ضد دانشدرست 

  فروشمتي بلكه قه دربر نداشتي ارزش اضافچي نه تنها ههشد ي مدي توليكه در شورو
  . استرفته  مي آن كاال به كار دي تولي كه براه بودي از ارزشتر نيي پا خيليآن

درآمده بود يعني ست ي حزب كومونتي به مالكي و ملّي خصوصتيمالكدر شوروي 
مند    بهرههاي رايگان كشور  سرمايهي    از بازدهتوانست مردم روسيه، مينه بيشتر حزب، 

بر قوانين  بنا ،وسيههاي ر ها و جنگل  رايگان از كاني  با وجود بهره برداري. شود
 محكوم به ي، كه ارزش اضافي نداشته، پيشاپيش سامانني گفت چنتوان يم اقتصاد،

  . استي بوده ورشكستگ

 كه در ي بوده همساني برابر گرانتر از كاالني چندهشد ي مدي تولي در شوروه كييكاال
 با اين وجود تا پايان حكومت حزب. ه استشد ي مدي توليداري سرمايكشورها

 توليد كاالي بهتر و بيشتر به وجود نيامده اي براي  كومونيست در روسيه هيچ انگيزه
  . است
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، در نيازمندي به پيشرفت، بسازد تا پيوسته بر سود خود خواهد جهان را سرمايدار مي
 برگرداند تا  از سوي پيشرفتخواست جهان را ولي حكومت شوروي مي بيافزايد

    .سرمايدار سود نبرد

  . بارآور نباشند ارزشي هم ندارند بازار آزاد كه در يا  و كارخانه نيزم

، نه براي اين كه ختي پس هفتاد سال در هم فروروي حكومت شوري هر روبه
 بلكه اين حكومت ندا  ه برخوردار نبودتن آسايياز   مردمي اين كه نه براسوسيال نبود،

 حكومت  ايني  شيوه هنكي اي، براه نبودي مردماز هم پاشيد چون اين حكومت
 و ي نه ملّتي كه مالكني اي برا،بارآور نبوده  كار كارگر كهني اي، براه نبودسوسياليسم

   .ي بوده است خصوصتينه مالك

 اجتماع ي يماري ب رنج و كه بربرد به كار مي جامعه ي دردهاي براارويي را دنيلن
تمدن اجتماعي را به پيش پافشاري و زورآزمايي حزب كومونيست فرهنگ و . ايدافز يم

 يعني آنتي سوسيال به " مردم ستيز" سوسياليسم را در سيماييي  نبرده ولي شيوه
   . نمايش گذاشته است

 ن خواهالي وترسند ي مسميالي اساس است كه مردم از نام سوسنيدرست بر هم
 سميالي كه در مفهوم سوسيچون هر ارزش.  هستندي اجتماعي  ودگي آسآسايي و تن
 .  وجود نداشته استاند   بودهسمياليسوسكه پيرو  ييها  در حكومتگنجد يم

   :دنده  اجتماعي نشان ميهاي روند سامان

 يها  از آرمان  به وجود آمدهي،داري سرماي كه در كشورهاي،شي و آسافراخي شتريب
 كه از يي،ها ي براساس آگاهيداري سرماي كشورهايها سازمان. اند   بودهسمياليسوس
 نيشتري بي انسانيروي ننيبا كمتر اند  توانسته، اند   برداشت كرده ماركسهاي سيبرر

  . اورندي را به وجود بيارزش اضاف

 يها  سازمانها  ارزشني همي  از فرآوردهاند    توانسته اين كشورهاهاي حكومت
   . برپا كننداجتماعي    براي آسودگيپروري را مردم
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ي سرمايداري را نشان    جامعه دگرگون شدناين روند طبيعي يا جبري است كه
چون .  همĤهنگي نداردروندگان  چپهاي كه اين روند با ايدالشود   و ديده ميدهد مي

 . از پيشرفت اين روند جلوگيري كنندخواهند  روشنفكران چپ مي

 مرانيي حك  شيوه ني چون آنچه را كه در انديجو ي مي دورسميالي از سوسمردم
 يداري سرمايراي پذاي هندد ي تن درميداري آنها به سرما، نبوده استالي سوساند  دهيد

 .شناسند ي سامان مني را در االي سوسيهستند چون آرمانها

 در اين  اسالم آلوده شده است وعتي به احكام شرراني اي   جامعهي  شهي اندي  نهيزم
 ني كه در ااي  شهي اندهر. دشو ي مداي تازه كمتر پيها  شهي اندي  يندگي امكان روزمينه
   .ديرو بدر شوره زار ماند كه مي اي  به الله جوانه بزند ها يآلودگ

 اين است كه در گذار زمان ؛شود ي كاسته نمي اجتماع به آزادازي ناز وجود نيبا ا
. اند   اجتماع بودهني بهبود ااي  ياند كه خواهان دگرگون   شدهداري پدييها   گروهوستهيپ
  . اند   را نداشتهراني اي  كردن جامعهي و بررسيشيها توان خوداند  گروهني اشتري بيول

  . كرد حزب توده را مرور ي   كارنامهي اندكتوان ي م  نمونهنياز ا

 اين حزب در ي كردار  شيره زيرا نداشته يوندي حزب برخالف نامش با توده پنيا
 را سميالي سوسي  يوهپيروان حزب توده ش.  است بودهي حكومت شورومهرورزيدن به
   .اند  هشناخت ي ميدر كردار شورو

 حزب توده هم .سنجند  مي احكام اسالم بااي را  كيفيت هر پديده كه ،بسان آخوندها
  .  استدهيسنج ي مي حكومت شورويارهاي را با معيا  دهيهر پد

ردار  ك درري و تفسفي و تعرفي با تحرسوسياليسم را كه  بوده  حزب بر اينتالشي عني
 ي شورويها   خواستهخود را از ي آرمانهاي جاسازي كند و از اين رويحكومت شورو
 در ي شوروشرفتي و پيروزمنديپپيروان حزب هم آرمان  .كرده است برداشت مي
  . ه است بودي شوروهاي  هم سرزمين جهان آنها وجهان بوده
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ن آنها براي خود  چواند هدانست ي ميخود را جهان وطن ذهنيات آنان نيااساس  بر
  . اند   نداشته"ايراني"هويتي به نام 

 و سميالي را هم در مورد سوسي پرارزشيها  كتاب پيروان حزب تودهدرست است كه
 يحكومت شوروبه  آنها ماني كردار از اني اياند ول   ترجمه كردهاي نوشته سميكسرما

 اني نماي به شورويشتر ب خود راعشق ري و تفسفي با تحرنكاسته است بلكه در اين راه
اند    ترجمه كردهيا كه نوشته يها  كه آنها از كتابدهد يكردار آنها نشان م. اند  كرده
   .اند   نگرفتهادي يارزش  بازيچ

، او نخست ايمان به اسالم را در مسلمانان داند يك آخوند كاربرد احكام اسالمي را مي
 آشكار سپس زور احكام اسالمي را بر آنها  و احكام اسالم را بپذيرند آنهاپروراند تا مي
   .كند مي

زور حكومت نخست دانند، آنها  ولي پيروان حزب توده كاربرد سوسياليسم را نمي
 توانند هستند پس آنها مي* تاليس مردم سوسيپندارند كه و مياند   شوروي را پذيرفته

  .فرمان حكومت شوروي را بر مردم فرود آورند

  آنها، استسوسياليسم نشان درماندگي و بي چارگي در اجتماعاي   در ذهن توده*(
 با همين پندار هم آنها به .دانند مي نشان سرمايداري  راآسايش و شاد زيستن
ولي من نميدانم چرا آنها  .رمايداري بيزارندسورزند و از  سوسياليسم عشق مي

 ) زه كنند؟رخواهند براي پيچاره شدن مبا مي

 ني اي ول. در تضاد استسميالي با سامان سوسيداري سرماي  معه درست است كه جانيا
مردم سامان سوسيال . كند ي و رشد مشود ي مداري در درون جامعه پد خودبخودتضاد

  . آروند ه وجود ميبي سرمايداري   را در درون جامعه

 كاري در پيداري سرماي و با كشورهاسوسياليست ناميده شده يشوروحكومت  نكهيا
   ..ن كش مكش نشان تضاد مردم با سرمايداري نيست اياست
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 براي پيشرفت كشور ايران نداشت ي ا ، برنامهراني استيالي حزب سوساز كژپنداري،
 يداري سرماي با كشورهازي از هر چشي پ مردم بايد اين بود كهبلكه در سربرنامه او

 را از  جهاندم نخست مردي ندارد بايي جاراني اي   كه در تودهي حزبيعني. دنبجنگ
   . تا ايرانيان به سرمايداري نرسند نجات دهدكايآمر سمياليچنگال آمپر

 آن مبارزه با روند طبيعي جامعه و آرمان آن  ي  چگونه بايد حزبي را پذيرفت كه برنامه
 ي يروزي كور و كر باشند كه پدي كسان بانيا . رايگان براي همه است و كار تنگدستي

  كه آرماني،همگانآسايش  بدست آوردن  راه را دريداريا سرميمردمان كشورها
  . اند  دهي و نشندهي ند، استها الستي سوسي  فراموش شده

كمتر از كشورهاي سوسياليست  يداري كدام كشور سرما در فراخي و آسودگيآيا 
  . است؟

 كه اند  دهيرسيي  آرمانهانيشتري به بيداري سرمايمردمان در سامان كشورها
  . اند   خود داشتهي آرزوهاي در دورنماها ستياليسوس

 ي   مبارزهي   كه بازدهستيداري سرماي   اجتماع در درون جامعهيروزي پنشان نيهم
 درون جامعه ي كه تضادهايكسان. سازد ي ماني نماي آنهاپرور  مردمني را در قوانمردم

شناسايي  ،نديآ يجود مو گوناگون به يها  كشوراني كه م،ياسي سيرا با تضادها
 تالش خود را در راه بيهودگي به كار اند و  آنها راه پيشرفت را گم كردهكنند نمي
 .برند مي

 جامعه به كي در درون دي ابزار كار و روش تولشرفتي كه از پيي از تضادهاماركس
 اي  برخوردهاي ستيزه جويانه.  نه از تضادهاي دو حكومتديگو ي سخن منديآ يوجود م

دو زورمند، دو ايدئولوژي، دو ي   وجود داشته در انگيزه كاي و آمري شورواني مكه
  . عقيده يا دو كاسبكار است
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 مردم هاي انگيزه.  استراني در اي اجتماعشي آساي گشايش و براراني مردم اي  مبارزه
 شرفتي از پيريلوگ جي نه برااند  يافته شيداي جامعه پني همي در درون تضادهاايران

 . در جهانسميالي آمپر مبارزه بر ضدسرمايداري يا

 ي اسالمسميالي سوساي سميالي اسالم سوسيبي با خودفر پيروان همان حزب هماكنون
 كسان نيندازه كه اا هر. آورند ي به بازار منياسالمفروشان راست به همراه  وسازند يم

 ينهادها ن و براني مردم ايها   كردار آنها با خواستهيخوش باور و راستكار باشند ول
  . ستي همسو و همĤهنگ نسمياليسوس

 كردار  مهم است كهني اي هستند ولمردم دوست تا چه اندازه كه آنها ستي مهم ننيا
  .كند آنها تا چه اندازه مردم ستيزان را پشتيباني مي

 روشنفكران سازمان  است كههاي  ي كژپنداراي از كژروي و  سازمان فداييان خلق نمونه
 با ي حكومت كارگركي ي ايجاد آرزودر ها  اين گروه. اند   ايران داشتهدر چپ ي  يافته

اند كه    نخواستهچگاهيآنها هچون . اند   سرگردان ماندهسميالي سوسي  هيدرون ما
پيش ببرند يا دستكم بخواهند كه  در سوي سامان مردمساالري به را راني اي  جامعه

  .  سازندان ستيز اسالمياجتماعي مردم دوست را جايگزين حكومت انس

 بر ضد زهمبارحتا به دموكراسي از راه  سميالي به سوسدني راه رس كهپندارند يآنها م
 راه اهي به دنبال ارتجاع س57 در سال  پندار نادرستني و از همگذرد  ميسمياليآمپر
در  سود مردم ايران را  وندا  ختهشنا  سود و زيان جامعه را نمي چون آنها.ندا  هافتاد

  .ندا  پنداشته مي ييكاي ضد آمرشعارهاي

 در تضاد يداري با جامعه سرمايداريسرماي ها   جامعهي پيش   است كه همهيهي بد
پيشرفت  نشان ، برگشت به احكام برده پروري،خي تاراهچالي برگشت به سيهستند ول

   .جامعه نيست

 بيشتر ي  فرازي را بفريند چون سراهاي چپ ند كه گروا  آخوندها نيازي نداشته
هاي آنها را در راه مبارزه برضد   كه آخوندها كمكه است در اين بودروشنفكران چپ
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از اين روي برخي از آنها هم در اين زمينه به ستايش از اسالم . آمريكا بپذيرند
 .اند  پرداخته

 ي   به جامعهيداري بدون گذار از سرماي ايران را   جامعهخواهند ي كه ميكسان
ي ايران   در درون جامعه آرمان را اين به دني راه رسدي باانند دستكم برسيسماليسوس
   . كنندي و بررسييشناسا

پيروزي دآلوران تاريخ از آن بوده است كه آنها به خواست و نيازهاي مردم، در راه 
اي به خواست و    هيچ جامعهلي تا كنون و.اند  ، به نبرد برخاسته دگرگون ساختن جامعه

 نافرجام آنها هم براي مردم چيزي به هاي حتا ايدآل. دالوراني دگرگون نشده استنياز 
  . جز شكست دربر نداشته است

 كشوري تنها از هاي سازمان  كه بداننددي بانديگو ي سخن م از سوسياليسم كهآنان
ايجاد  اجتماع آسودگي را در  گشايش وتوانند  مي"آميختن كار و سرمايه"ي  فرآوده
 يابزارهابه دانش و كاربرد ي در كاالي توليد شده  ارزش اضافزانيسبت من .كنند
  . داردي بستگ و بازارفروشمدرن

ارزشي توان به  مي  آزاد در بازار آنهم پس از فروش كاال و كارهي سرماختني از آميعني
  . از مخارج خوراك و پوشاك كاركنان بيشتر است كه رسيد

 است كه ني مهم ا ولي باشديبه نام چه كسان هي كه سرماستي جامعه مهم نيبرا
 كه از يالبته حكومت.  خرج بشودي همگانآسايش در راه هاي سرمايه  فرآورده از يبخش
آن امند بن ي را ملّيا  هي سرما اگر هم وستي ني باشد ملّافتهي سامان ندم مريسو

 در هايي يشباشد تنها گشا ي هم كه دولتيا  هي و سرما نه مردمي استيدولتسرمايه 
  .شهروندان  و زندگانيآسايشدر راه كند نه  كار حكومت فراهم مي

هم به نسبت كم   توليد آنهابندندب مدرن را به كار ي ابزارهاتوانند  نمي كهيكارگران
بيشتر  ي، كه ارزشچندان  آنها چون.شوند ياستثمار مبه همان نسبت هم كمتر  است و

يعني چيزي افزون بر مصرف . كنند يمن ديول تاز مخارج ابزار و مزد خود باشد،
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از بيرون راندان سرمايدار هم انبوه مردم به  مند شود و   كه كسي از آن بهرهماند نمي
  . رسند آسودگي نمي

هاي ارزشي كه كارگران بيشتر از مزد    از انبوه ريزههاي بزرگ  درست است كه سرمايه
 ها به مزد كارگران  افزودن اين ريزه ولي با آيند به وجود ميكنند  خود توليد مي

  .شود  ايجاد نميي انبوه مردم  گشايشي در زندگاني

سازد  سرمايدار براي بيشترين سود، ابزاركار، ميزان توليد و بازارفروش را همĤهنگ مي
كه بخشي از سود خود را براي نهادهاي شود   در كشاكش اجتماعي مجبور ميولي

  .  دلخواه بلكه به زور قانوننه به مردمي خرج كند، البته

يعني جامعه براساس .  استطبيعيها    جامعهيها ي ماركس روند دگرگوني  گفتهبه 
 . شود  بي بنياد يا خشم آوري از سوي كساني دگرگون نميهاي نيك پنداري و ايدآل

  كرده نادرست خود انتقادهاي پندار و از از خودراني چپ ااز روشنفكران ياريبس البته
بخش نيروي  كردار اين كسان كه توان. اند   كردهي خود را بازنگرينيب  جهانبه كردارو 

   .اجتماع است پرارزش و در خور ستايش استي   پيشرونده

 هنوز ي ولبرند ي نام مي خودها ي و كژروها ي از كژفهمبا اينكههاي چپ  سازمان يول
.  دارندماني ا استه پيروزي رساندهآنها را به پرتگاه نه ب كه يپندارو  ينيب  جهان آنبه

پيكار برضد آمپرياليسم، به ويژه آمپرياليسم آمريكا، راهي  باورند كه نيهنوز براآنها 
  .رساند ميهاي سوسياليسم    را به كرانهي ايران  است كه جامعه

هاي كشورهاي بيگانه، چه از دوستان چه از دشمنان ايرانيان شمرده شوند،  حكومت
 راه رسيدن ايرانيان به ي ايران نيستند و  ي جامعه  ي بينش فرهنگي  ردانندهسازنده و گ

  . گذرد آزادي از كشور آنها نمي

 ياخواهند  روشنفكران سياسي نيازي به اين آگاهي ندارند كه كشورهاي بيگانه چه مي
  مبارزه يا دست ياري بهي اين كشورها  خواهند تا آنها بتوانند بر ضد برنامه چه نمي
  . دراز كنندسوي آنها 
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خواهند و چه  ولي روشنفكران به اين آگاهي نياز دارند كه مردم ايران چه مي
 در ياري و پشتيباني آنها گام هاي مردم را شناسايي كنند و خواهند تا آرمان نمي

. بردارند
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 زاني ستراني اگاهي پايدر جستجو

  

  : آيد از پندهاي استاد سخن سعدي چنين برمي

ستان بسايد تا در كاخ سلطان از آرامش و نوازش آسر بر ان بايد مانند پرده كه انس
پرچم از آن روي خاك برسر و آشفته است كه پيوسته سر .  برخوردار باشدها  نديمه

  . برآسمان دارد

  : ديگر از اندرزهاي سعدي اين است

 اين چون ماه و خورشيد و فلك، البته براي ما، در گردش هستند پس شرط انصاف
  . است كه ما فرمانبر اوامر اهللا باشيم

هاي هستي را  شناخت كه چگونه مردم ايران پديدهتوان  مي ي اين پندها از بازده
  . كنند ارزشيابي مي

مردمي كه سر برآستان دارند، سر بر آسمان نسايند، سرافرازي را بيهوده شمارند، 
  . دانند فرمانبرداري را شرط انصاف مي

.  سرفرازمبالم و هستم، برخود مي) نه تابع حكومت اسالمي(  شهروند ايراناز اينكه، من
شكوه برخوردار  با اين فرهنگاز بينش و منش دتوان ايراني مي بديهي است كه هر

، در بررسيكاوش و  از ما را  و نبايدتواند ولي اين شادماني و سرافرازي نمي. شود
  .  باز داردبينشي كه امروز بر ما حاكم است،هاي  كاستي

 براي شناختن خويشتن آن است كه انسان در خود بنگرد و آنچه را كه ترين راه ساده
  .پروري، بيازمايد داوري و گمان  بدون پيش،بيند مي
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آنها . سدها سال است كه ايرانيان با هويت و فرهنگ خود بيگانه و سرگردان هستند
كنند و سپس  كش مي  پيشهنر، فرهنگ، دانش و فرآوردهاي خود را به بيگانگان

  .خرند هاي نوبر مي  در بستههاي آنها را   خرده ريزه

شناسيم از كوشش  ي ايران مي  آنچه را كه ما امروز از شكوه فرهنگ و تمدن گذشته
بررسي و . دان  باستان شناسان و تاريخداناني برآمده است كه نه ايراني و نه مسلمان بوده

 است كه در هاي همسايگاني بوده ساس يادداشتكندوكاو اين جويندگان هم برا
   .اند  گذشته با فرمانروايان ايران در ستيز بوده

هايي بوده كه اين   پژوهش  براساسها  خود ايرانيان هم در اين زمينههاي كاوش
هاي استادان ايراني هم كم ارزش  ها يا پژوهش البته گردآوري. اند  بيگانگان انجام داده
   و به ويژه با بينش اسالمزدگيها و پندارهاي نادرست تر با كاستينيستند ولي بيش

  .اند  آميخته شده

هاي   توان سنجش ارزششي است كهبين به  به هر روي سخن اين نوشتار اشاره
سوخته و آنها را به پيروي از معيارهاي پسمانده نيازمند كرده  ايرانيان دراجتماعي را 

   .است

كش  دستĤوردهاي خود را به يونانيان پيش ايرانيان، بينيم كه مياي تاريخ ه  در نوشته
. پوشانند ميي خود را در برابر اسكندر با يك مشت دروغ   ، رنج سرشكستگيكنند مي

اي، كه او در دست   كند بلكه در خداي نامه فردوسي اسكندر را خودسرانه ستايش نمي
  . سي بيان كرده استند كه فردوا  داشته است، اسكندر را چنين ستوده بوده

 بر همين منش در شاهنامه اسكندر فرزندي است كه، از پشت داريوش برآمده است، 
پس از فردوسي نظامي، جامي . فرمانروايي او در خور نكوهش و سرزنش ايرانيان نيست

اند كه اسكندر را هم به پيامبري از سوي اهللا   هاي نوشته  و چند تني ديگر اسكندرنامه
   .اند  متهم كرده) اهيمخداي ابر(
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به مسجدالحرام تبديل و ي كعبه را پيش محمد   خانه حتا اين ايرانيان اسالمزده بت
  . كنند براي زيارت اسكندر آماده مي

ي اند چون آنها اين همه اسطورها  يونانيان هرگز از اسكندر به اين بزرگي ياد نكرده
  . ر تعريف كنندشناختند كه بتوانند به نام اسكند ايراني را نمي

نظامي گنجوي سركوب ايرانيان را، در يورش اسكندر، رهايي آنها از آتش پرستي 
 .شمارد آنها مي آيين نشان زشتي از را  و شاد زيستن ايرانيان زناني  آزادياو. نامد مي

كند كه، پس از اين، زنان بايد خانه نشين و محكوم  اسكندر امر مي: نويسد او مي
  . ندشوهران خود باش

توانند اسكندر را پيش از پيدايش اسالم مسلمان كنند پس جاي  كه مي ايرانيان
شگفتي نيست كه آنها فردوسي، حافظ، ابن سينا، رازي و بيروني را، كه مرتد خوانده 

  .دوبار به اسالم بچسپانند ،شدند مي

آنها را ند تا ايرانيان ا  از اشكانيان چندان سخني نيست چون آنها كه بيگانه نبوده
اگر . ي مردم را بيدار كرد  چرا بايد از اشكانيان نام برد و وجدان خفته. پرستش كنند

اين براي ايراني يك سرافرازي باشد، كه زماني چند هم ايرانيان بر خود فرامانروا 
   .، پس آنها بايد از خالفت بيگانگان شرمسار بشونداند  بوده

ساسانيان در ذهن همگان فرو رفته كشتار چيزي هم كه از چند سدسال فرمانروايي 
مزدكيان، به فرمان انوشيروان، شكست يزدگرد سوم در برابر هجوم مجاهدين اسالم 

 كه بيشتر اسالمزدگان از اين چند سدسال فرمانروايي  هايي ي بررسي  نتيجه. است
  : ساسانيان دارند اين است

ت آنها خواهان هجوم مجاهدين شده اس  در زمان ساسانيان بر مردم ستم وارد ميچون
يعني مردم ايران، براي اينكه از زير ستم ساسانيان بيرون بيايند، . اند  اسالمي بوده

زيه جاند تا به بردگي و   هكرد هاي بيابان گردان عرب مي  هاي خود را سپر نيزه  سينه
    .پردازي مسلمانان درآيند
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و  ، غالم، خدمت گذار مواليبودند كه از عدالت شمشير مسلمانان به تنگ آمده سپس
 اسالم  عادلي خلفاي  ند تا با افتخار بيشتر سر بر آستانها   شدهعربها مانده خوار ته

  .  تا همچون پرده در خوابگاه سلطان آويزان باشندبسايند

توان تن دردادن به  به هر گونه كه بتوان حكومت ساسانيان را محكوم كرد ولي نمي
 بديهي . توجيه كردري ايرانيان را در برابر عربهاي مهاجماكساخواري و پذيرفتن خ

ولي، . اند  هپذيرفتاست كه ايرانيان در آغاز اين پستي و خفت را در برابر مهاجمين ن
پس از مسلمان شدن، كمتر ديده شده است كه آنها، به راستي و آگاهانه، بخواهند 

  .آزادانه بر خود فرمانروايي كنند

 گاهي بخشي از ايرانيان به سركشي و دادخواهي در برابر مجاهدين درست است كه هر
اي را براي    ترس فرو رفته و زمينهي  ند؛ ولي بيشترين آنها در تاريكيا  اسالم برخاسته

 و نيروي كار خود را به  دانش، توانايي، هنربرخي ديگر. اند  ايست و زيست نيافته
  . با فرهنگ بسازند آنها كشورداراني تا از اند  هكش كرد  عرب پيشهاي حكومت

اند تا   وران بكاهند بلكه بيشتر خواسته آ  خشمي  ي حكمران ازاند تا  ايرانيان كمتر كوشيده
   .از خشم آنها كاسته شود

  تا به زندگاني بهتر برسند فرمانروايي كنندشاناند كه خود  اين مردم كمتر تالش كرده
  . حكمرانان بياموزند ه بهتر زندگي كردن را به كاند   بيشتر جانفشاني كردهبلكه

اند به اميد آنكه با دروغ و نيرنگ   اين مردمان هر حكمران ستمكاري را بر خود پذيرفته
   .به مهرباني وادار كنند رااو 

به اميد آن كه اند   هكرد  ستمگر را به نيكوكاري ستايش ميحاكميبرخي از سخنوران 
  .نندبه نيكوكاري تشويق ك او را

شود   دروغوند و ستمكار و بد كردار مي،ي ترس  بديهي است كه هر مردمي، در تاريكي
اند كه    خو گرفتهپروري ولي جاي شگفتي است كه اين مردم آنچنان به بردگي و پرده

  .ندجوي آزادگي را در بندگي مي
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كه آرمان اين نوشتار تنها نكوهش كردن كردار و بينش بخشي از ايرانيان نيست بل
 .كندي ايرانيان نزديك   هاي خودباختگي  مايه كاوشي است كه شايد بتواند ما را به بن

 كه هر مردم ايران دستكم در درازاي هزار و چهارسد سال گذشته، چون شكاري بوده
بر خرد خود ارزش ننهاده  هيچگاه او.  است گشته اي مي  ي تازه  دم به دنبال شكارچي

  . به كار بسته استي بيگانگان   عقيدهي  ايداريولي دانش خود را براي پ

ي ايرانيان، در اين هزار و چهارسد سال،  آزاديخواهيهاي  اگر اندكي به برآيند جنبش
   .بريم  مي  پيمردم ايراني   بنگريم به از خودبيگانگي و خودباختگي

ران سخن ، از كردار مردم ايهاي ماليان  در اين نوشتار به نادرستي، به جاي خواسته
 و هاي واليان اسالم به نام  چون، پس از گسترش اسالم در ايران، خواسته. شود رانده مي
  . اند   شدهآشكار مردم در كردار

 اگر، پس از سركوب شدن ايرانيان، آواي انديشمندي از ايران برخاسته، يا با زبان 
بنابراين سخن از . ترفته اس به باد اي   آن بريده شده، يا در پيكر سرودهي  سراينده

 و از آن مردم هار كردهم  را مردم سركشي  زاهدان، شيخان، مالياني است كه انديشه
  . جويند  كه در خودستيزي كليدهاي بهشت را مياند  كوردالني را پرورانده

آنها زماني در بدبختي جان . شود در دورنماي اين مردمان هيچ آرماني ديده نمي
   .ستانند  جان مي از ديگركسانبازند يا جان ميي اهللا   ر خليفه به اميانكنند و زم مي

 مردمي را بررسي كرد كه در گردباد ترس از ي  تاريخ نوشته شده  به آسانيتوان نمي
 چون كردارشان از .سرشت خود جدا گشته و در بستر دروغ تخم كاشته است

به ، اند  با دروغ آلوده شدههاي هستي آنها  ي بخش  ، همههاي آنها برنيامده است  انگيزه
 از توان  ولي مي. آنها را شناسايي كرداجتماعيهاي روند   مايه توان بن  نميآساني

هاي اسالمي و   ، توان پايگاهاند  هاي اجتماعي، كه از كاركرد اين مردم برخاسته دگرگوني
  .  را شناختناتواني آزاديخواهان ايران
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دم ايران را در راه آزاديخواهي مرور كنيم تنها از كنار ي مر  مبارزه ي  براي اينكه بازده
 در شايد. كنيم كه تابناك باشند برخورد مي هايي  گذريم و به نشانه هاي تاريخ مي برگ

  .ببريم پيهاي بينش خود   بتوانيم به بخشي از نادرستياين زمان

، ها مراني عرباي كه پيوسته در گوشه و كنار ايران، بر ضد حك  هاي پراكنده از جنبش
 و شود پوشيم چون رد پاي آنها بيشتر در گفتارها آشكار مي اند، چشم مي  زبانه كشيده

  . اند  دگرگون نساخته اي را  به ژرفي چندان زمينه

ي برمكي را، در دوران    خانواده تواناييي تالش و كارآيي ابومسلم خراساني و  اگر بازده
به كمك اين ايرانيان، دست بني اميه  ،رسيم كه عباسي، مرور كنيم به اين نتيجه مي

در اين دگرگوني . از خالفت بريده و حكومت به دست بني عباس سپرده شده است
   .اند تر شده تر و مردم ايران ناتوان حكمرانان بيگانه پر توان

 ساختن جهادگران و بزرگ كردن نيرويزار اين دآلوران ايراني براي آرام ري كا  همه
آمده است و   در بينش آنها عرب برتر از ايراني بشمار مي.ر كشورداري بوده استد آنها

  . ندا  پنداشته خود را در خدمتگزاري آنها سرفراز مي

، كه از اند كه ايران را آزاد كنند ولي با اين همه رزمندگي  شايد آنها آن نيرو را نداشته
عباسي باشند نه ي    خراجگزار خليفهتوانستند باجگزار و  مي، دستكماند  هداد خود نشان 
  . خدمتگزار او

از ها از چادر نشيني به كاخ نشيني و  برآيند كار اين رزمندگان اين است كه عرب
  .اند  هخالفت به سلطنت رسيد

اي آگاهانه به سود برده دار ديگري    در بينش است كه بردهبرده منشيي   اين نشانه
  .د آزاد و در خدمت ديگري گرفتار بماندجانفشاني كند تا از برده دار خو

ي   گير براي سربلندي و بزسركوب شدگاني خودباختگي است كه   اين نشانه
  .مهاجمين كارزار كنند
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برخي از خلفاي عباسي اند،   در راه كوشايي اين گونه كسان، كه البته همه ايراني نبوده
 .شوند هاي فراواني پيدا مي ستنيدانهاي ديگران   كه در كتاباند  هبرد به اين آگاهي پي

ها   آنن پيش از برگردانند،يابند هايي را كه مي كند كه كتاب  امر ميي زمان  پس خليفه
  . نسوزانند ،عربيزبان به 

اند با راستكاري و  هها گماشته شده بود ايرانياني كه در كار برگرداندن اين كتاب
كه به زبان پهلوي نگاشته شده  ، راييها آنها كتاب. اند  درستكاري آشنايي نداشته

ها را هم با بينش  ي كتاب  مايه كردند بلكه درون به زبان عربي ترجمه نميبودند، تنها 
نابود  پهلوي را ي  نوشته  و سپس بنندكرد هاي خليفه همĤهنگ مي  اسالمي و خواسته

  . ندساخت مي

 ، آنها رااند  وجود نداشته عربي  در زبان مفهوم آنها كه،هايي   واژهها و در اين راه ارزش
ي فرهنگ ايران   برد آنها به گنجينه دروغوندي و دست. اند   صرف كردهمعرب و به عربي

  .ها در خور توانايي ايرانيان امروز نيست ي اين ارزش  و بازآوري استنابخشودني

 از خدمت ولي آنها سر .ندا  هفترپذيها را ن ي عرب  سامانيان ننگ موالي بودن و برتري
 به اند  هراندآنها بيشتر از آنچه كه از ايراني بودن خود سخن . ندا  خليفه هم برنتافته

   .اند  هپرداخت مسلمان كردن نامسلمانان مي

 كه ديرتر آنها را ه استهايي انجاميد  پروري آنها به مسلمان شدن قبيله آيند اسالم پي
اند و باز هم   هاز پس هم بر ايرانيان شوريدها   برخي از اين قبيله. اند  ترك نام نهاده

   .اند  هاند و به خدمت آنها درآمد  هايرانيان به آنها سلطنت و كشور داري را آموخت

 .شناختند اسالم را هم نمياند و برخي حتا در آغاز   اين مهاجمين ديگر عرب نژاد نبوده
 آنها بوده ي  رد ايران ستيزيك اي كه خليفه را به پشتباني آنها وادار مي  تنها انگيزه

ي ايرانيان در درازاي تاريخ بر خاكساري خود در برابر   آيند اسالمزدگي پي. است
  . مهاجمين و بر توانايي سركوب كنندگان براي حكمراني افزوده است
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سخن رانده دادگري در دوران ساسانيان  اين كه در نوشتارهاي مردم ايران بيشتر از بي
 چون همين .نيستاز ستمكاري اين مردم و و بيزاري ز دادخواهي شود نشاني ا مي

به نيكي  جنايات غزنويان به ويژه سلطان محمود  و هنوز هم ازسدسال مردم تا چند
  . كنند مي ياد

هاي  توان از كنايه  ستوده شدگان غزنوي و سلجوقي را تنها ميي  دادگري هاي بي  نشانه
  . ر كردآيند تصو ها پيش مي  كه در سروده

  <فغان كاين لوليان شوخ و شيرين كار شهرآشوب>

  <چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را>

 ، تركان غزنوي و سلجوقي، از سويها و يغماگري كه بر مردم ايران البته ستمكاري
   .اند   مسلمانان بودهي  اهمكاري در زير بيرق اسالم و بگياند هم  هآمد يفرود م

از مردم ايران مهاجمين بيگانه را، براي كشتار و غارت بخش ديگري از يعني بخشي 
  .اند تا روان اسالم از مساجد ايران دور نگردد  داده ايرانيان، ياري مي

اگر اندكي به پيشرفت سلجوقيان، كه بيشتر تمدن و كشورداري را از ايرانيان 
  . اندازه از خود بيگانه هستندشود كه مردم ما تا چه  بنگريم بر ما روشن مياند،  آموخته

. اند  هدخوان  مي" ترك"آورد   كه از خاور ايران يورش مي رااي  ايرانيان هر قبيله
شناختند، از گذار ايران به آسياي  هاي خود مي  سلجوقيان، كه خود را با نام قبيله

به  كه آنها را ،اي   تنها پديده.يابند كوچك، سرزمين روميان و يونايان، دست مي
   .ه است پيوند آنها با يكديگر بود،گستردن حكومت عثماني رسانيد

شد  درست است كه كشتار و غارت مردمان آسياي كوچك هم با نام اسالم انجام مي
ي روم ها آنها در يغماگري بر سرزمين. كرد  را نيرومند مي آنهاي بود كهولي اين پيوند

 و مليت و هويت ترك " تركيه"كشور ولي امروز صاحب اند  دست يافته يونان كهن و
   .هستند
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هاي آن از   بينيم آنها به سرزميني كه از آنها نبوده، به زباني كه كمترين واژه مي اكنون
ند، به تاريخي كه از خشم و ستمكاري و ا  آنها است، به ديني كه از عربها گرفته

 افتخار اند  دهيغماگري نام گرفته است، به تمدني كه مردمان ديگر به آنها بخشي
   .كنند مي

  و يگانگي، همبستگي همĤهنگي در گرفتن و دارا شدن اين مردمانهر چه هست
  . دارنداند و   داشته

 از راه ايران  در آسياي كوچك براي اند،  هخواند ، كه ايرانيان آنها را ترك ميهايي  قبيله
يوند داده است و آنها را  كه آنها را به هم پاند  خود سرزميني، هويتي و فرهنگي ساخته

  . كند در راه رسيدن به پيروزي ياري مي

 براي پيمودن اند كه ايرانيان  آنها در زماني كمتر از هزار سال راهي را پشت سر نهاده
با اين تفاوت كه آنها براي هويتي كه براي . اند  آن به شش هزار سال زمان نياز داشته

گذرند ولي ايرانيان براي  ، ميي پيوند آنها بوده است   از اسالم، كه مايهاند  خود آفريده
شناسند، چشم  ، كه آنرا نميي آنها را به باد داده است، از هويت خود  ، كه هستياسالم
    .اند  پوشند و پوشيده مي

سخن از كردار ايرانيان، در پيروي از واليان اسالم بود، كه بيگانه ستايي را در بينش 
يرد گ بينش اين مردم كه در مساجد، پايگاه ايران ستيزان، رنگ مي. دكن  ميآشكارآنها 

   .اند  ها داشته روشنگر رفتاري است كه در برابر هجوم مغول

اند، سركوب   ها مسلمان نبوده  چون مغول،ندا هها به جنگ درافتاد اين مردم با مغول
 .اند  نه پرست بودهند چون مسلمان و بيگاا  ها را بر خود حكمران كرده ند و مغولا هشد

ي   ها بر خود ننگي نداشته ولي از حكمراني  از حكمراني مغولمردم مسلمان ايران
  . ندا  كافران شرمنده بوده

چون حكمرانان مغول به اسالم گرويدند سخن به ستايش و دست به نوازش آنها دراز 
  . ندا  ند و هر چه از دانش و هنر داشتند در اختيار آنها نهادها  كرده
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شود براي اين است كه اين  ي چنگيز بر زبان رانده مي  اگر هنوز سخني از ستمكاري
  . ستمگر مسلمان نبوده تا مشروعيت ستمكاريش را از آخوند گرفته باشد

ها بر ايرانيان وارد  هاي پيش از مغول و پس از مغول  هاي كه قبيله گرنه جنايت
  . آور نيستند ين و شرم ننگ،هاي چنگيز اند كمتر، از جنايت  آورده

 اند ننگي است كه ايرانيان  ستمي كه شاهان صفوي و قاجار بر ايران و ايراني وارد كرده
   .كرد خواهد را شرمسار

دارد اين  ها باز مي ياي كه روشنفكران و تاريخ نويسان را از نوشتن اين ستمگر  پديده
. اند  ري آخوندها انجام شدهي اسالم و هميا  ي اين جنايات به پشتوانه  است كه همه

چون در اسالم ايمان مردم به اهللا معيار سنجش است، كشور، مليت، آزادي، انسانيت و 
از اين روي، تاريخ نويسان . ي پر ارزشي جدا از اسالم محكوم به نابودي است  هر پديده

شروع  مي كه مسلمان باشند كشتار مردم ايران را بدست بيگانگانمسلمان، در هرزماني،
  . ندا  دانسته مي

 در دوران هاي مسلمانان بابي كشي، به خواست پيشوايان اسالم، بخشي از سرگرمي
 نيست كه در مورد آن يازينها مشروع بوده و  كشتن بابي. پدربزرگان ما بوده است

هاي حكومت  كه بخش كوچكي از زشتكاري ، هم رايان كشتار بهايي. سخن رانده شود
ولي هر ستمي كه شايد ايرانيان پيش از .  بخشيد و فراموش كرد، بايداسالمي است
ايم، بايد براي آنها داستانهاي تاريخي  هاي آنها را نابود كرده اند، چون نوشته  اسالم كرده

   .   ساخت و به نمايش گذاشت چون ما ايرانيان تاريخ خودمان را خيلي دوست داريم

ها و   ولي كاستي.اند  ان بر ايرانيان حكومت كردهواليان اسالم هزار سال بيشتر از ساساني
هاي دوران ساساني را هزار بار بيشتر از حكومت، ايران ستيزان، اسالمي  دادگري بي
   .شنويم مي
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  ساسانيان فرمانرواييي دروان  همهتواند  گويي كشتار مزدكيان در زمان انوشيروان مي
يهودي و مسيحي در دوران صفوي مردمان سني، زرتشتي،  كشتار ليكند و   سياهرا

  .كند گردي بر قباي اسالم وارد نمي

تواند  شرط  حكومت كردن بر ايرانيان تنها مسلمان بودن نيست بلكه آن مسلماني مي
واليت فقيه هم از همين  ( باشد ستيز ايران به كرداربر ايرانيان حكمراني كند كه

ني كه به حكومت رسيده پايدار بينم كه در درازاي تاريخ هر ايرا  مي.)بينش است
 يعقوب ليث، . از سوي واليان اسالم به مرگ محكوم بوده است اونمانده است زيرا

اند بدتر از آنها هم   نادرشاه، كريم خان و رضاشاه اگر برتر از حكمرانان بيگانه نبوده
   .نيستند

   . است ه آخوندها برخوردار نبودي  ولي هيچ يك از آنها به درستي از پشتيباني

خودكامگي رضاشاه سخن رانده است كه انسان  نا ي و   ايراني تا آن اندازه از ديكتاتوري
 در . در دوران پيش از او دموكراسي در ايران گسترده بوده است كهپندارد خودآگاه مي
ي خانهاي قاجار   لياقتي، ستمكاري، ميهن فروشي، ناداني و ايران ستيزي جاييكه بي

   .ي خود سازد  بيند كه ايران را مستعمره  است كه انگليس نيازي نميآنچنان ننگين

ند ولي آخوندها آنها را ا  دانسته خبران نه مفهوم كشور و نه مفهوم حكومت را مي اين بي
  . ندا  خوانده ي اهللا مي  سايه

آيا محمدخان قاجار كمتر از رضاشاه يا محمد رضاشاه ستمگر و ديكتاتور بوده است 
  . ندا  ساييده يان اسالم سر در ركابش ميكه وال

خواند و فرزندش را غالم رضا  ي امام رضا مي  رضاشاه مسلمان بود و خود را كمربسته
  .  نام نهاده است

 پسر رضاشاه هم كه روضه . بودآشكاردوستي  ي ايرانها ولي در كردار و رفتار او نشانه
نداخته بود با اين وجود پسند آخوندها خواني و زيارت بازي را بيش از نياز به جريان ا

  . نبوده است
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ي  او با همه. چيزي كه محمد رضا شاه را از پادشاهي بركنار ساخت مليت او بود
 براساس سنت خواست هاي كه داشت يك ايراني بود كه مي كژروي و آسان پنداري
  . پيشينيان حكومت كند

ري پهلوي به تنگ آمده بودند و اگر ما به دروغ بپذيريم، كه مردم ايران از ستمكا
  : ، پس بايد از خود بپرسيماند  انقالب كرده

مردمي كه  جانشان از ستمكاري، اموييان، عباسيان، غزنويان، سلجوقيان، چنگيزيان، 
يده بود، آني خواب آنها آشفته نشد كه اندكي شان رس صفويان و قاجاريان، به لب

 كه بايد آخوند را بر پشت خود سوار كنند تا بجنبند، پس چگونه ناگهان آگاهي يافتند
  . به خشم اهللا گرفتار نشوند

اند پس چرا اكنون كه بيشتر از زمان شاه به تنگ   اگر اين مردم خودآگاهي داشته
  .كنند اند انقالب نمي  آمده

حتا بايد پذيرفت كه اگر فشار كشورهاي بيگانه نبود، برخي آخوندها فريب 
    .شد ناميد، برپا نمي مشروعه  بايد آنرا كه به راستي هم،روطه همان مش،خوردند نمي

چرا آمريكا و انگليس، كه با زور، :  شايد نابجا نباشد كه براي يادآوري بپرسم
ي   توانند شيوه ي صدام را در عراق و طالبان را در افغانستان كنار زدند نمي ديكتاتوري

  . پياده كننداند،   نداشته و آزاديقاللهرگز است، براي مردماني كه دموكراسي خود را

شود در آنها، گزارشي نيست   تاريخ نشاني از راستي ديده نميي  در برگهاي نوشته شده
  .  باشد با دروغ آلوده نشده كه

 ولي .اند  ن و جهادگران را واژگون جلوه دادهاجنايات ستمكاردر تاريخ اسالمزدگان 
مان ان پيش چشم در كه،هاي پي در پي رويدادها در كاري جاي پاي اين زشت

هاي اجتماعي راهنمايي  سماندگيپهاي اين   هماي ما را به بنشوند و  گذرند، ديده مي مي
   .كنند مي
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 در ي كه ايرانيانيها  بررسيتوان از اين رويدادها فراگرفت اين است كه آنچه را كه مي
هاي دروغ، معيارهاي سنجش   هنوشت زني، پيش  با كاستي، گماناند  اينگونه موارد كرده
  . اند  نادرست همراه بوده

توان ساختاري راست و   نميبنياد ي و پندارهاي بيهاي كژ  پس هيچگاه بر زمينه
  .درست را بنا كرد

ي مجاهدين اسالم تن   ي ساسانيان ناخواسته به ستمكاري  دادگري اگر مردم ايران از بي
 و ديگر سامانيان، طاهريان، صفاريان، ان به گردباست از خشم تازي اند پس مي  در داده
  . شدند هاي دادخواهي جمع مي جنبش

اند، پس   اند به خميني پناه برده  اگر مردم به خاطر خودكامگي كه شاهان پهلوي داشته
ند، پس چرا اكنون، ا  چرا اين مردم دادخواه از جور و ستم قاجار به رضاشاه پناه نياورده

   .كنند اند، انقالب نمي  ي اسالمي به تنگ آمده  كه از ديكتاتوري

آزاديخواهي هاي فراواني براي دادخواهي و  البته از ميان اين مردم ستمديده جنبش
كاران اسالمي شكست  خيانت برابر  زماني كوتاه دراند ولي همگي يا در  برخاسته
  .اند  فروشان اسالمي درآمده ي ميهن  اند يا سرانجام به گماشتگي  خورده

ها را  شيره سخن در اين است كه مجاهدين اسالمي ايرانيان را سركوب كردند و عرب
ساختمان خوبي را به مسجد  هر آنها. بر آنها گماشتند تا به زور به اسالم ايمان بياورند

با اين شيوه .  بر ايرانيان، كه موالي شده بودند، حاكم ساختندي را  تبديل كردند و فقيه
 خود  هويتازسد سال ايرانيان را   در زماني كمتر از سياند كه  م توانستهمتوليان اسال

  . ندمحكوم به اوامر خود ساز و آنها را براي هميشه كنند جدا

 كه آخوندهاي عمامه پندارند هنوز هم بيشتر مردم ايران، حتا برخي از روشنفكران، مي
، انساني شناسد را ميبسر، كسي كه حالل و حرام، معصيت و مستحب، جهنم و جنت 

اند و حتا   پذيرفتهبراي راهنمايي خود در اجتماع  راناداني آخوند   آنها يعني.است عالم
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برتري   انسان، است سيد كسي كهبرند كه عمامه سياه،  گمان ميخردي برخي از بي
   .باجگيري دارد است كه حق

 از بغداد چه از نجف و در هزار و چهارسد سال گذشته متواليان اسالم چه از مدينه چه
 آنها ي  هاي ايران يا بازوي دراز شده حكومت. اند  چه از قم بر مردم ايران خالفت كرده

  . اند يا خاكسار و سرسپرده آنها  بوده

 در زمان اند  اگر هم كساني بدون پيوند با متوليان اسالمي به حكومت دست يافته
   .اند  كوتاهي محكوم به شكست بوده

 ، آنها با يكديگر پيوندي ندارند،شوند  بي هويت بشوند از هم پاشيده ميمردمي كه
 از "مردم"چون مفهوم . را در مورد آنها بكار برد <مردم<ي   وان مفهوم واژهت نمي

هاي ذرت كه    بسان دانه.اي كه از يك تخم روييده است  يگانگي آنها ست يعني خوشه
 آتش به اه كه آنها را از يكديگر جدا سازند و براند و آنگ  نهاد خود پيوسته به دور بن

  . ها هويت خود را ندارند، آنها ميان تهي و نازا خواهند بود   ديگر آن دانهنهند،

ي حكومت   ، كه با ستمكاري و پسماندگيشانياند  آزاديخواهان و روشني پيروزي
  . شان دارد، بستگي به پيروزي آنها بر پايگاه اسالمفرواسالمي در پيكار هستند

 تا زماني كه خالفت اهللا از سوي متوليان اسالم بر مردم ايران حكمفرما باشد هرگز
  . كرداري بر كشور خود فرمانروا بشوند و درستستكاري راتوانند در   نميآزادگان ايران

تا زماني كه بينش آگاه مردم در زندان ايمان گرفتار است، حكمراني در ايران از پايگاه 
 خودباخته توانند به آزاديخواهان بپيوندند چون آنها ، مردم ايران نميگيرد يقم رنگ م

   .اند  ي خود بيگانه   با هويت فرهنگيو
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   استتي و ننگ بشري پستتيسنگسار كردن نها

  

 زني را سنگسار ترين نامردمان يم كه باز در ايران ما به دست پستشنو هرگاه مي
 تواند چگونه ميپرسيم  ولي از خود نمي. ميِزرل د ميكنند از اين كردار ننگين برخو مي

يت در مردمي بافرهنگ نابود شده باشد كه آنها بتوانند به چنين كرداري منش انسان
آيا به راستي انسانيت در مردم ايران مرده است كه در ميان آنها انسان  .دست بزنند

   .شود ي آن نمايان مي  ترين چهره ستيزي آنهم با وحشي

جان او هايي  را به بند بكشند و مردمي با خشم حتا با شوق، با پرتاب كردن سنگزني 
اين ننگ بر مردمي جاودانه خواهد ماند كه در احكام آنها اينگونه جانستاني . را بگيرند

  . نامند را مجازات مي

، بوده است اين هاي فرهنگ ايران برخوردار سعدي كه خود نيز مسلمان، ولي از ارزش
  : داند  ردمي را انسان نميچنين م

  <نشايد كه نامت نهند آدمي<>تو كز محنت ديگران بي غمي >

  . دهند است سعدي دشنام و ناسزا نيست بلكه براي خردمند تكاني   گفته

 ولي انساني كه خردش در كوير درند به راستي  گرگها هم اين چنين يكديگر را نمي
ي اين كردار را    زشتيتواند  يمانش نميي ا  يكخانهردر تاايمانش خشكيده است او 

 . بشناسد

  . ي ما پاك كند   داغ اين ننگ را از چهرهبتوانداي نيست كه   از شرم لب فرو بستن شيوه

ه، او ندامانساني كه به مبارزه بر ضد اين جنايت قانوني برنخيزد، از منش انسانيت دور 
  .ار و همكار استبه خوي درندگي تن در داده،  او با جنايتكارن همي
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سخن از اين نيست كه آيا انسان ستيزي، سنگسار، يك كردار اسالمي است يا اسالمي 
  جنايات گونههاي كشورهاي اسالمي اين نيست بلكه سخن از اين است كه در حكومت

  . شوند  اجرا مي قانونبه امر

  :چگونه بايد تصور كرد كه در سر زمين مهر

 اهللا، با ي  ران در اطرافش حلقه زده، براي خشنوديزني در بند و جمعي از پاسدا
 و پرتاب سنگهاي ريز و درشت در زماني دراز جان اين زن بي "اهللا و اكبر" ي  نعره

اين فريب خوردگان، پاسداران اسالم، اميدوارند، با انجام . گيرند دفاع و در بند را مي
  .اين فريضه در جنت همنيشن رهبران ايمان خود باشند

چون اين . كنند هي است كه اين پاسداران مسلمان به كردار زشت خود مباهات ميبدي
آنها جز براي خشنودي اهللا قدمي . اراده و مخلوق اهللا هستند كسان جانداراني  بي

  . دارند برنمي

ند، اگر با نام و ننگ آشنايي ندارند، اگر از آزار ديگران ا اگر آنها از انسانيت بويي نبرده
  .گردند، بايد علتش را از اهللا كه خالق آنها است پرسيد سر مست مي

 او ، الهي است، او خرد خود را به ايمانش واگذار كرده استي  مسلمان كه رستگار شده
ورزي و انديشيدن در اوامر خالق جبار   شكي  مسلمان اجازه. به اهللا عالم ايمان دارد

  .خود ندارد

تا آن اندازه شرم آور است كه حقيقت اين  اين كردار براي برخي از مسلماناني، 
هاي اسالمي اجرا شده  ي مجازات را، كه در درازاي تاريخ تا كنون در مملكت  شيوه

كوشند  نگار مي اين كورانديشان اسالم. كنند شود، كتمان مي است و هنوز هم اجرا مي
  .د ايمان خودشان مخفي بدارني  كه با رنگهاي گوناگون اين ننگ را در چهره

با اين كه وجدان درون  آنها ناخودآگاه با فرمايشات اهللا در ستيز است، ولي آنها با تمام 
كوشند تا به نفرت خود رنگ اسالمي بدهند، تا شايد با ا ين ترتيب از خشم  نيرو مي

  . اهللا در امان بمانند
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اهللا مخفي اين مسلمانان از آن غافل از آنند كه نفرت آنها از مردم ستيزي در اسالم بر 
   .شناسد ماند و اهللا بهتر از هر كس نيرنگها را مي نمي

مسلمانان مي كوشند، همه ساله با قرباني كردن هزاران گوسفند و شتر از عذاب و 
 جانوران ي خواهند باور كنند كه اهللا قرباني انسان را بر همه ولي نمي. خشم اهللا بكاهند
  .ترجيح مي دهد

وح او فرار كرده است، هرگز از چنگال انتقام او در امان آدم كه از جنت تنگ و بي ر
  .براي اهللا هيچ لذتي خوشĤيندتر از آزار آدميان نيست. نخواهد بود

شايد كسي با نيت خير خواهانه بتواند، خود و ديگر مسلمانان را بفريبد و حتي از 
در ولي پذيرفتن قانونهاي، قصاص و زن ستيزي  .مردم ستيزي اسالم هم كم كند

رد كردن احكام اسالمي، .  قرآن، براي هر مسلمان با اندك آگاهي، ننگي است جاودانه
  .از سوي مسلمانان، هم كفر است

يا انسان مي تواند آزادانديش و خردمند باشد و يا با ايمان و فرمانبردار، يا مهر پروري 
  .يا ستمكاري را را بر گزيند

 به قانونهاي عربهاي هزار و چهارصد سال اگر كسي مي خواهد مسلمان باشد، او بايد
  .پيش تن در دهد
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   خشونت در تبهكارانيها  مايه  از بنيبخش

  

ي  فرهنگي ي نسبي است كه در هراجتماعي به نسبت پسماندگي  خالفكاري يك پديده
 اجتماعدادگري را در   پسماندگي، در فرهنگ، بي.شود در آن جامعه پديدار مي

  .  ي دروغ و كژپنداري در جامعه است اري زايندهستمك. پروراند مي

  .ي تبهكاري است ي دروغورزان بر پايه ساختار جامعه

اند و بازتاب آن   هايي هستند كه از بينش دروني آنها تراوش كرده فرهنگ مردم ارزش
  . شود در كردار آن مردم نشان داده مي

 گيتي از ي مي و سرسبزيهاي هستي پيوند دارند، خر  مردمي كه با پديده: نمونه
كنند تا با اين  كاري مي هايي را درخت آنها سرزمين .ي فرهنگ آنها هستند نهادها

  .  همگان پيوند دارد، شادي ايجاد كنندي  خود، كه با زندگيي كردار در زندگي

خود  براي تصرف  راهاي هستي  پديده، اند  ي اهللا خلق شده   به اراده،مردمي كه
 آنها درختهاي كهن را .شناسند هاي زندگي را در ثروت مي نها زيبايي آ،پندارند مي
، هستي آنها با برند تا به پول برسند، چون هستي آنها با درخت پيوندي ندارد مي

  . هاي زر پيوند دارد اندوخته

 در چه زمان و چه  مردمان بررسي كرد كههاي جامعه در دگرگونيتوان  البته مي
سيماي جامعه و معيارهاي  .اند كوشيده ميبريدن   درختدرختكاري يابه  يمكان

 .شود ي مردمان همان جامعه نگاشته مي بيني  از جهاناجتماعي

  از آنهايك درست است كه بيشترين مردم ايران مسلمان هستند ولي مسلماني هر
اين است كه پيروي هر .  بينش او با معيارهاي اسالمي داردي بستگي به آميختگي

توان ايمان آنها را از راه  ز احكام اسالمي يكسان نيست و حتا به آساني نميمسلمان ا
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كند، نشان آن  نوشد و عبادت نمي يعني مسلماني كه شراب مي. كردار آنها سنجيد
   .نيست كه او براي جهاد اسالمي يا اجراي احكام قصاص آمادگي نداشته باشد

هاي   او از نياز يا از كششبرد يدست م كارهايي  بهي خود   خالف عقيدهكسي كه بر
رنگ  احكام اسالم امكان دارد كه بينش او براساس ولي. كند سرشت انسان پيروي مي

   .داند  يعني او كردار خود را زشت مي.گرفته باشد

دهد كه براي   نشان نمي اوكسي كه پيوسته به عبادت اهللا در كار است،از سويي ديگر، 
 شايد . چون او اطاعت را در عبادت پذيرفته است.دداربريدن دست مجرمي آمادگي 

  .  در بينش او آزار دادن ديگران ناپسند باشد

كاركرد او خالفكار يا تبهكار، براي اينكه وجدان خود را براي خالفكاري آماده سازد، 
سنجد نه با مجازاتي كه براي آنها نوشته شده  ي خود مي ه هاي عقيد خود را با معيار

او داند  بريدن دزد را ستمكاري مي توان گفت هركس كه دست نمييعني . است
پندارد  بريدن دست دزد را سزوار مي كس كه  خواستار دزدي كردن است يا آن

  .كند خودش از دزدي پرهيز مي

ي اعتقاد و اطاعت يك مسلمان مورد بررسي نيست بلكه سخن از   در اين گفتار اندازه
. اند  ت كه در ساختار بينش فرهنگي يك ايراني فرو رفتهي ميعارهاي اسالمي اس  اندازه

نگرد، با معيارهاي   كه با بينش اسالمي به جهان هستي مي،ممكن است يك ايراني
 در كردارش ماركس را مسلمان از اين روي او . خود را ماركسيست بپندارد،اسالمي

  .   كند نه اينكه خودش بينش ماركسيستي پيدا كرده باشد مي

 يا بهتر بگويم .شود ها كم و بيش تبهكاري ديده مي  ي جامعه   است كه در همهدرست
 ي خشم   ولي اندازه.دنآور جان ستم وارد مي هاي جاندار يا بي  كردار بر پديدهمردمان به 
 بستگي به االهاني دارد كه در تصور آن برند،  ديگران به كار مي دادن در آزارآنها، كه

  . مردم حاكم هستند

  . شونت در كردار مردم نموداري از خشم االهان آنها استخ
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توان سيماي خدايان آنها را  دهند، مي ي هند روي مي  هايي كه در جامعه  در خالفكاري
تر از ديگران  ماليم) يان زرتشتي( تر و پارسيان توان ديد كه مسلمانان خشن  مي.ديد

  . زدا بردبار استشود كه اهللا خشمگين و اهورام  يعني ديده مي.هستند

اي كمتر يا بيشتر به تبهكاري كشانده   اين به آن معني هم نيست كه پيروان عقيده
 شونت،خ شدت ولي  ،ي نسبي است  هرچند كه خالفكاري خود يك پديده.شوند مي

ي آنها   ي رفتار االهي است كه در عقيده   آيينه،شود  ميآشكار كه در كردار تبهكاران
  .حكمفرماست

 ، آنهااي ندارند  هاي هستي بينش ويژه   مردم، براي سنجش ارزش پديدهبيشتر
اندك . كنند ي آنها حاكم شده است پيروي مي  اي كه بر انديشه  ناخودآگاه از عقيده

 كمتر ،كنند  مي را ارزشيابيهاي هستي  خودشان پديدهي  با انديشه كه ،كساني
 نيز در گرداب همگاني فرو  آنها خودو توانند در ساختار فكري جامعه ريشه بگذارند مي
 . روند مي

ي    زشتكاري رسيم كه اگر كردار مسلمانان را به ژرفي بررسي كنيم به اين پاسخ مي
  . شمرده استها و كاركردي است كه محمد در قرآن براي اهللا   برآيند منشمسلمانان

 است و در قرآن، براي سوختن كافران، پيوسته از جهنمي كه اهللا مالك آن
  . شود ها هستند سخن رانده مي  هاي آن انسان و سنگريزه  گيره آتش

گري    به فكر هيچ شكنجه، بدون قرآن،ترساند كه هايي مي اهللا دگرانديشان را از مجازات
حتا اهللا براين پافشاري دارد كه سوختن در جهنم سزاي كساني است . شوند وارد نمي

  . ي پيروي كنندي ديگر  كه به جز اسالم از عقيده

 باغي كه در .سنجند در عدل اهللا، تنها كردار مسلمانان را با معيارهاي اسالمي مي
يعني .  براي مسلمانان ساخته شده است تنهاهايش عسل و شير جاريست جوي

 سزاوار ، نيك يا زشت،اند،  با هر كرداري  نامسلمانان، براي آنكه اسالم را نپذيرفته
    .هستندعذاب و شكنجه در آتش 
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ي، دگرانديشاني را   شگفتي نيست اگر مسلماناني، خودسرانه يا به امر فقيهاز اين روي 
زيرا براي پيروان اهللا آزاردادن نامسلمانان عبادت شمرده . كشند ميدر زير شكنجه 

البته . بينيم كه چنين كرداري بازتاب كمرنگي از عذاب االهي است مي. شود مي
 بپوشاند اي ا ندارد كه مانند اهللا كه بر كافران پيوسته پوست تازهگر توانايي آنر شكنجه

  .تا كافر بيشتر در آتش رنج ببرد

شود،  درست است كه در قرآن از اهللا رحمان، رحيم و غفور هم بسيار سخن رانده مي
 در  اهللا.كنند ها را بخشنده، مهربان و با گذشت ترجمه مي  كه به نادرستي اين كلمه

 ، در راه او بسيار خرج و جهاد كنند آنها اگر،دهد كه به مسلمانان وعده مي تنها قرآن
  .  چون او رحمان و رحيم يا غفور است.كاهد از مجازات آنها مي

گير، پرغضب، مكار و  كند كه او سخت اهللا با خشم بسيار به نامسلمانان هم گوشزد مي
  . كند توانا است و او سركشي و سرسختي كافران را فراموش نمي

 ديگر، به خالفكاري يها  تر از پيروان عقيده هايي كه مسلمانان را، ساده  يكي از انگيزه
 در قرآن نه تنها اهللا .كشاند همين غفور بودن و رحمان بودن اهللا است يا تبهكاري مي

آورد بلكه هر كرداري،  دهد كه سوگندهاي دروغ مسلمانان را به حساب نمي وعده مي
ي     جرم شناخته شده است، با توبه كردن و پرداخت ديه از كارنامهكه در اسالم هم
  . دساز مسلمانان پاك مي

شمارند  البته بايد دانست كه در اسالم آنگاه كرداري را ستمكاري و درخور مجازات مي
 ، از سوي مسلمان،درحاليكه اگر همان ستم .شده باشدكه آن ستم بر مسلماني وارد 

نه تنها جهاد، يعني كشتار نامسلمانان، .  ا درخور پاداش هم استبر كافر وارد شود حت
ي سرپيچي از آنرا ندارد بلكه دروغ گفتن، نيرنگ   از اوامري است كه مسلمان اجازه

  . آيد زدن و تجاوز به دارايي و هستي كافران براي مسلمانان عبادت به حساب مي

 هيچگونه .ساس آيات قرآن است برا، در مورد اسالم،شوم كه سخنان من يادآور مي( 
  ).اي به آنها افزوده نشده است  برداشت و تفسير ويژه
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براساس احكام اسالم نه تنها حكومت اسالمي بلكه هر مسلمان بايد براي استوار 
 حتا اگر نياز ،داند فريب حتا آزار دهد ساختن اسالم نامسلمانان را با هر دروغي كه مي

بايد به راستي با كافر پيمان ببندد يعني در اسالم پيماني  نمسلمان . بكشد آنها رابود
  . شكني در پيوند با نامسلمانان كار ناپسندي نيست

شناسند اين است كه در احكام، كردار  آنچه را كه كشورهاي جهان در مورد اسالم نمي
چون انسان . شود و عدالت اسالمي هيچگاه مسلمان با نامسلمان برابر شمرده نمي

ي   كند كه او مسلمان باشد و مسلمان كسي است كه عبد و بنده ارزش پيدا ميزماني 
  . يعني در اسالم انسان آزاد مفهومي ندارد .مطيع اهللا باشد

 مسلمان زاهد و عابد هم در برابر اهللا هيچ ،به زباني ساده، كافر حق زنده بودن ندارد
  از اهللا چيزي را كه نياز دارد، به زاري و خواري،تواند  او مي به جز اينكه.حقي ندارد
  .گدايي كند

البته همين مسلمان كه در برابر اهللا پست و بي ارزش است ناگهان در برابر كافر 
يعني، برخالف كساني كه مسلمانان را نژادپرست يا . كند ارجمندي و برتري پيدا مي

  . ي اسالم است  هاي به جز عقيد  پندارند، اسالم ضد هر انديشه مي) يهود( ضد نژاد سامي

 .شناسد شناسد و نژاد حتا كشور را به مفهوم امروز نمي اسالم تنها قبيله و طايفه را مي
 عربها و يهوديها، كه برضد هم دشمني ديرينه دارند، حتا براساس تورات و :دانيم مي

  . قرآن، از يك نژاد هستند

تفاوت كه مسلمانان بايد البته احكام يهودي هم به اسالم بسيار نزديك هستند با اين 
اي را به   ي مردمان را به زور مسلمان كنند ولي يهوديها اجازه ندارند كه بيگانه  همه

  . دين يهودي راه دهند

سخت، خشن و خشمĤور كرده است اين است كه  اي كه مسلمانان را دل  ديگر بنمايه
 مخلوق اهللا است انسان .اي از جهان هستي پيوندي ندارد  در اسالم انسان با هيچ پديده

 بايد پيوسته پستي و عبوديت خود را بر زبان براند و در برابر اهللا به كردار  اوو
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در قرآن هرگز از عشق سخني نيست و هرگونه  . خود را نشان دهدي خاكساري
  . شود  گناه ناميده مي، شرك است ومهرورزي يا دوستي، به جز دوست داشتن اهللا

  . كند تا فرمانبرداري او را آزمايش كند  به كشتن فرزندش امر مياهللا حتا رسول خود را

 ولي ،كند  به داشتن دارايي فخر مي وداند با اينكه اهللا خود را مالك هست و نيست مي
  .داند  شرك مي،هاي هستي را  داشتن پديده  دوست،او براي مسلمان

 .شود پذيرفته نميي مشرك   ي جهنم است و توبه  البته مجازات مشرك آتش سوزنده
هاي هستي را براي تصرف كردن و مالك شدن به    با وجود اين مرزبندي، پديده،اهللا

 از بندگان خود سهم و بخششي را درخواست دارد حتا اهللا .كند مسلمانان واگذار مي
  . گرداند دهد كه پس از مرگ به آنها چندين برابر برمي وعده مي

،  او كند  با وجود اين كه اهللا ادعا ميوشتار نيست،البته اين چندان مورد سخن اين ن
 خودش پيوسته از بندگانش ، چرا اوكند چاره مي هر كس را كه بخواهد توانگر يا بي

هللا پيوند زيرا ا . نگرش اسالمي در خور بررسي است ولي .درخواست بخشش دارد
   .گذارد هاي هستي را بر اساس تصرف مالك در ملك مي  انسان با پديده

ولي مالك اجازه ندارد كه ملك خود را دوست بدارد، چون شرك است، در اين پيوند 
كند يا پدر  اين است كه مرد هم زن را تصرف مي. كند تواند ملك را تصرف  مالك مي

بر .  اهللا صاحب بندگان است زيرا بندگان در برابر اهللا حقي ندارند.صاحب فرزند است
 مرد از جايگاه. رابر پدر يا شوهر خود حقي ندارد فرزند يا زن هم در باين اساس

  رايگاني بندگان را   همانگونه كه اهللا روزي.پردازد  را ميي زن و فرزند بزرگواري نفقه
  . دهد مي

ي براساس فرهنگ ايران است نه بر اساس   البته پيوند خانوادگي در ايران تا اندازه( 
، در اي تنها در عشق   هر پديدهيان ايرانبينيم برخالف اسالم در عرف  مي.قرآنآيات 

  )شود مهرورزيدن آفريده مي
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 بريدن دست و پاي مجرم، ،اند   قرآن نوشته شدهاوامر كه بر اساس ، قصاصآحكامدر 
ي دارايي آنها را عدل االهي   زدن كافر يا مرتد و مصادره ، گردن*سنگسار زن خالفكار

) اگر مرد به عفيف بودن زن شك كند( ن در اين احكام كشتن فرزند يا ز.دانند مي
  . شود جرم شناخته نمي

شود ولي  هاي اسالمي اجرا مي سنگسار كردن از آغاز اسالم تا به امروز در حكومت*( 
  )ي قرآن  اين مجازات براساس حديث است نه آيه

ي درختي ببرند،   توانند، دست پاي يك انسان را مانند شاخه به هر روي كساني كه مي
تن به گور است با  بزنند، انساني را كه تا نيم  ي ديگري دارد گردن  اني را كه انديشهانس

  آزار دادن، سنگسار، بكشند

  ؟ گل مهر بورزند به درخت، به به جانور،توانند مي چگونه اين كسان

  مهر در وجود چنين نامردماني رخنه كند؟ ي  پديدهتواند  يا چگونه مي

 ي مسلمانان تا  ود چنين كاركردي را ندارند ولي بينش همهالبته بيشترين مسلمانان خ
، كه يي كارهاي توانند به زشتي  نميمسلمانان . اسالمزدگي آلوده شده استبه اي اندازه

  . از سوي اهللا در قرآن امر شده است، انديشه كنند

  حتا اگر.كسي كه نتواند زشتي ستمكاري را بشناسد در نهادش ستمكاري حاكم است
  .خود دست به ستم كردن دراز نكرده باشد او

هايي كه امروز از   هر ايراني كه اندكي از اسالم كناره گرفته باشد تاب شنيدن تبهكاري
كشتن و آزار دادن فرزند، همسر، دوست . شوند ندارد سوي مسلمانان ايران نمايان مي

 ولي  .شود يهاي اجتماع ايران ديده م  يا خويشان كم و بيش در ميان بيشتر اليه
 بستگي به ،روند ها به كار مي  كه در اين گونه تبهكاري،سختي ميزان خشونت و دل

  .  به اسالم داردهاي ايمان آن  اندازه
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توانيد اين نسبت را به روشني  هاي ايران بنگريد مي  اگر به ستون حوادث روزنامه
 .آيد ها به شمار مي جنايتهاي اين   مايه  به پول هم بخشي از بنمنديالبته نياز. ببينيد

  .تر هستند ايمان و پافشاري آنها به اسالم بيشتر است توان هرچند مردمي كم

 افغاني، در كشتن انسان و پيوند انها خشونت شهروند هاي گوناگون روزنامه  در برگ
اين به آن معني . خورد سخت آنها به اسالم، بيشتر از شهروندان ديگر به چشم مي

كنند بلكه به آن معني است كه آنها   جنايت مييانها بيشتر از ايران نينيست كه افغا
  . ايرانيان به اسالم ايمان دارند ازبيشتر

ي مسافرت به مكه و   اگر به ژرفي  به رشد درخواست كنندگان براي گرفتن پروانه
 كه در ايران ،درآمدي شهرهاي مقدس شيعه و رشد شمار زيارت كنندگان گورهاي پر

  :رسيم  بنگريم به اين نتيجه مي،اند  شدهدرست 

 به نسبت شمار ستيزي و جنايت در ايران ورزي، انسان خالفكاري، تبهكاري، ستمشمار 
  .  رشد كرده استدرخواست كنندگان مكه

هاي توبه براي  اي كه هميشه درب  داشتن جرم است،در عقيده اي كه دوست  در عقيده
 كه گورهاي هزارساله گردانندگان شفا و شفاعت اي  در عقيده گناهكاران باز است،
شود، در  اي كه با ريختن چند دانه اشك هر جنايتي بخشيده مي  هستند، در عقيده

 با ي پاداش است پس   شرعي و شايستهي اي كه كشتن و آزار نامسلمان وظيفه  عقيده
  .  آن مردم خواهد بودي  هم بخش بزرگي از زندگيتبهكاري اين عقيده

كار است و بايد به زاري از اهللا روزي بخواهد   انسان از زادروز خود گنه، در اسالم،هچگر
ولي مسلمان تبهكار و جنايت كردار اين زاري و خواري را با  .و پيوسته شكرگزار باشد

  .سازد دهد و با اين كار وجدان خود را آرام مي دل و جان انجام مي

نان خود  ميهن ومار يا دوستان و خويشان و همبرخي از كساني كه مردم را با چماق تار
 در انجام مردم ستيزي خود، شرمسار ، اندكي؛ اين كسانكنند ي زندان مي  را روانه

توانند   نمي، هراندازه هم كه به اسالم ايمان داشته باشند،اين كسان. شوند مي
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ارهاي زشت  از كردآنها با وجود ايمان.  سازندآشكارهاي خود را بر همگان  ستمكاري
  . برند خود كمي رنج مي

 و  زني، زنجيرزني اين است كه بدكردارها هم بيشتر از ديگر گناهكاران در سينه
 هيچ كرداري .داند مسلمان خود را مخلوق اهللا مي. شوند هاي ديگر ديده مي خودآزاري
 .آيد رنميهاي اهللا ب  ماند، او هرگز از پس خواسته ي او بر اهللا پوشيده نمي  حتا انديشه

ي مسلمانان خود را    همه رويايناز  . اهللا در تضاد استاوامرچون سرشت انسان با 
دانند و بايد از راههاي گوناگوني جرم گناهان خود را در زندگي بپردازند تا  گناهكار مي
  .  خوشبخت شوندپس از مرگ

 است، از اين خرد مسلمان كارآيي ندارد، چون او خرد خود را به ايمانش واگذار كرده
 مسلمان هيچ .سنجد روي مسلمان كردار و رفتار خود را با معيارهاي اسالم مي

  .داند اي را از بينش خود بد يا خوب نمي  پديده

 از كارهاي خالف خود تا  توبه كند و ،پيش از مرگ، دهد تا او مي به مسلمان زمان اهللا
 دهد كه ي اهللا به انسان وعده ميول . بپردازدگناهان خود را، در همين جهان نقد،ديه 
  .رسد  ميدر جنت به شير و عسل پس از مرگ او

انساني . اي به جز اهللا پيوندي ندارد   با هيچ پديده وانساني با سرشت خود بيگانه است
اي    او به هيچ پديده. استش خالق خوداز اوامر مجبور به اطاعت كه عبد اهللا شده او

 كه ،ي اهللا است  حتا به اراده. ي اين كار را ندارد  ن اجازهتواند مهر بورزد چو هم نمي
ها سال پيش از پيدايش اهللا   با اينكه ميليون،كند مادري به كودكش دلبستگي پيدا مي

  . اند  داده هاي خود را پرورش مي پستانداران بچه

گيرد از خالقي كه خشم و   آزار دادن و خشونت را از خالق خود ياد ميكسيچنين 
شناسد ولي خدعه، تقيه،  اين انسان مهرورزي را نمي. داند ضب را توانايي خود ميغ

  .گيرد خشم و جهاد را خوب ياد مي
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يان  شود چون خدايي كه در ذهن مسيحي خشونت در پيروان مسيحي هم ديده مي
 براي برخي از  پدر آسماني بلكه.يان يكسان نيست ي مسيحي  پرورش يافته براي همه

.  و براي برخي مانند عيسي مهربانگير است د يهوه و اهللا خشمگين و سختآنها مانن
 به نيازهاي خود گاهي از پدرآسماني، كه مهربان است، و گاهي از   البته كليسا نسبت

  .كند يهوه، كه غضبناك است، بهره گيري مي

از در مورد اين بررسي بايد اشاره كنم كه خشم، خالفكاري يا تبهكاري در هر جامعه 
. اي نيستند  ي ويژه  چشمه دارند و هرگز نمودار يك پديده هاي گوناگوني سر  پديده

( هاي تبهكاري بر ناتواني اقتصادي در اجتماع بنياد دارد  بديهي است كه يكي از پايه
  )اگر نديده بگيريم كه پولدارترين آخوند جنايتكارترين كس است

يران بازتاب خشمي است كه پيوسته از دلي در كردار تبهكاران ا ولي خشونت و سنگ
  .شود سوي اهللا بر آنها وارد مي

 بر ، در راه رسيدن به آرمانهاي خود،ي حكمرانان زورمند جهان  درست است كه همه
 .نيستاني ويژه  ستم كردن بر مردم آرمان زورمندان ولي.كنند مردماني ستم مي

ست كه در اسالم آزار كردن و رنج  خالفت اهللا اين اي زورمندان با  فرمانرواييتفاوت
  . دادن كافر بخشي از آرمان مسلمانان است

. هاي اساسي آنها  مردم به فرهنگ آنها پيوند دارد نه به قانوني مهري مهرباني يا بي
 از اين نهاد است كه .ي چند هزار ساله دارد  نوازي ايرانيان ريشه همانگونه كه مهمان

با وجود آنكه اهللا بارها  .كنند ماني را با خوشرويي پذيرايي ميي نامسل  هر بيگانهايرانيان 
  .  با كسي كه اسالم نياورده است دوستي نكنيد:كند ميبه مسلمانان سفارش 

شود، يعني  در بينشي كه انسان يا هر جاندار ديگري تنها در مهرورزي آفريننده مي
 ي  هستي.شود يدار ميداشتن پد اي است كه در پيĤيند نياز به دوست  زندگي رشته

هاي ديگر  ي پديده آفريده شده است و در هستي هاي ديگر پديده ي هستي از انسان



? �د (Q ن ��Pش � � ��ا�و ¯�رن                                      ١٦٩                                                                                                                                                             ��  �  �  C� °�O v ? از  ا                                                                                                                                  ±²³ J m´ µ W¶· 
  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

 مهرورزي و هاي بينش   نشانه،هاي عرفاني شايد بتوان، در غزل. يابد پرورش مي
  . شناختبهتر  را يافت و زندگي و آفرينش را شادزيستن

اند   د اينكه از خشم اسالم بكاهند، كوشيده، به امياناز شوربختي ايرانيان، بيشتر عارف
 با اين كردار دروغ، دزد را در پوشش آنها. كه بينش مهرورزي را به اسالم پيوند بزنند

دانستند كه حتا مفهوم عشق در   در حاليكه آنها مي.اند  نگهبان بر ايرانيان گماشته
  . نشده استقرآن به كار برده 

تواند عشق را   نمي،رش ترس در مردمان استوار باشد كه بر گست،اي  روشن است عقيده
  .به درون آن وارد كرد

هاي   با زيبايي، سازند نه اينكهآشكارها را   هاي عقيده بهتر است كه انديشمندان زشتي
چون سرشت و انگيزه انسان است كه او به . ها آنها را بپوشانند  زشتي،ي خود  انديشه

  . شود يزان ميسوي زيبايي كشيده و از زشتي گر

 .شود  برورده مياي خوب  هخمري تاك، زمين، باران، آفتاب و در    فرآرده، ازشراب خوب
 سركه شود ولي  اي به شراب تبديل نمي  آن افشره كه سركه شده است در هيچ كوزه

  .كند  آلوده مي براي هميشهكوزه را
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  ورزد ي مهر ميانسان از ترس به نادان

  

ي   ندين سدسال است كه پيشرفت و گسترش انديشه را در جامعهي ترس چ  پديده
هايي كه از  بيشتر كسان از بازگو كردن پرسش. ايران سخت دشوار كرده است

بيشترين انديشمندان ايران هم از پاسخ . كنند اند پرهيز مي  ي آنها برخاسته  انديشه
  . ترسند ها مي دادن راست و درست به اين پرسش

كنند كه كودكان خود را در ناداني بپروانند تا  و مادرها كوشش ميبرخي از پدر 
  . ي آنها راه نيابد  پرسشي هوشمندانه به انديشه

مجاهدين اسالم پس از سركوب ايرانيان با خشمي، كه امروز از تصور انسان بيرون 
. ردند به دروغ ايمان آوايرانيان ساختند تا آشكاراست، ترس را به كردار بر مردم ايران 

اند،   ي خود را، پيش از پيدايش اسالم مسلمان نبوده  اين مردم نيز به دروغ گذشته
يعني، ايرانيان سركوب شده،  . اند  نكوهش و به دروغ مجاهدين را ستايش كرده

 پروري  دانش جهالت، به دروغ، ستايش كردند كه آنها را از راستمكاران و خشم آوران
ايمان براي نشان دادن  ، به راستي آنها،ولي .اند ر آنها فرود آورده و اوامر اهللا را برهانيده
  .اند  دانش و كوشش خود را به حاكمان خليفه بخشيده به اسالم، خود

اند،     حكمرانان اسالمي، كه با خشم مردم را در زنجيرهاي ترس به بند كشيده بوده
 كه از ترس ، پس هر آنگاه.اند  دانستند كه اين مردم از ترس به دروغ مسلمان شده مي

  .  از خدمت كردن به آنها سرپيچي خواهند كرد،مردم كاسته شود

هاي اسالمي نه تنها پيوسته مردم را از بالهاي آسماني و  اين است كه حكومت
 سيماي هر دگرگوني را  آنهاترسانند بلكه هاي اهللا در زندگي و پس از مرگ مي مجازات

هاي زمان خود خشنود   كه مردم به زشتيگاشتندن ك مي ترسنا، آن اندازه،در جامعه
  .بشوند

برخي . اند  هاي خود را از ترس به خاك سپرده  مردم ايران سدها سال است كه انديشه
اند تا شايد   از روشنفكران هم، پيوسته به اميد بهبود، خويشتن را به بيگانگان فروخته
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 با دروغ آنها را ،اند  اليان اسالم توانستهاين بود كه و. ي آنها برخوردار شوند  از ياري
تا كه اسباب  "اند   پس آنگاه اين واليان كوشيده. "جاي بزرگان تكيه زنند" بر ،بفريبند

  . "بزرگي همه آماده كنند

ي مردم   نخست با كشتار دگرانديشان ترس را بر انبار ترس هزارسالهحكومت اسالمي 
اند، كه از  واليان اسالم از اين راه توانسته .خشكانندهاي انديشه را ب  افزودند تا جوانه

  در ايراناين واليان پس از آن، كه.  مردمي با ايمان و پيرو اوامر اهللا بپرورانندايرانيان،
 اندكي از فشار ، بدتر از آن در ذهن مردم حكومت اسالمي را مشروع ساختندو

  . آزادي داشته باشندستمكاري كاستند تا مردم نسبت به آغاز حكومت احساس 

توانند، برخي از   در دست حكومت است مردم مي، مهار شده،چون تا ذهن مردم
به ويژه  .ي دلخوشي دارند، به مرحمت امام اعظم دريافت كند  هايي كه پوسته  خواسته

مردم آزاد است كه پنهاني گناه كند تا، از ترس مجازات، بر بيزاري خود از حكومت 
  . ذارداسالمي سرپوش بگ

  . پندارند  آزادي و سود خود مي آن راچون مردم هر گناهي كه مجازات نشود

مردمي كه بيش از هزار سال به خفت تن درداده است او به آساني دانش و توانايي 
ي نيازهاي اجتماعي هم جدا از   گذارد و البته همه خود را در اختيار دشمنان خود مي

  . نيازهاي حكومت نيستند

 حكومت اسالمي اجازه ندارند كه وراي اوامر اهللا انديشه كنند ولي حكومت مردم در
  . خواهد كرداري، كه در راه پيشبرد و پايداري اسالم باشد، از مردم مي

بينند و  ، كه ايمان و زهد اسالمي است، پيشرفت خود را مي يك سويمردم تنها در
 ،براي اين مردم. شود تر مي آن سويي است كه اسالم در آن سو استوارتر و پسنديده

 يكي از ابزارهاي پيشرفت است و بيشترين كسان هم براي سود خود در كاربرد ،دروغ
  . اند  اين ابزار مهارت پيدا كرده
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 در راه سازندگي و ،اي دارند   كه آشنايي به دانش يا توانايي ويژه،البته حكومت برخي را
ي كار اين كسان را براي رنگ آميزي   گمارد ولي بازده كاربرد دانش پيشرفته مي

  . برد ي سياه اين حكومت به كار مي  رويه

بايد گفت كه بخشي از نيازهاي مردم هم از دانش و كوشش همين كسان برآورده 
هاي اسالم را  با كارآيي آنها   شود و از اين راه هم حكومت اسالمي پسماندگي مي
  .پوشاند مي

ي مردم ايران با زور حكومت سركوب و با دود ايمان   به هر روي هر اندازه كه انديشه
رويد كه آنها  اي مي  ي برخي كسان جوانه  تاريك شده باشد باز هم گه گاهي از انديشه

  . كشاند را به بازگو كردن راستي مي

هاي حكومت را استوار ساخته است،   همان گونه كه گسترش خشم و دروغ پايه
 اين است كه حكومت .كند ومت اسالمي را لرزان ميهاي حك  گسترش راستي هم پايه

  .اسالمي پيوسته نياز دارد تا مردم را از هر دگرگوني بترساند

حكومت اسالمي هر توليد يا سازندگي را، كه با خريد و به كمك ابزارهاي كشورهاي 
كفار، در ايران انجام شده، به نام درست بودن حكومت اسالمي به گوش و در ذهن 

  . و كرده استمردم فر

هاي خود به آنگونه در ذهن همگان انبار كرده است كه كسي از خود  حكومت دروغ
  : پرسد نمي

  ؟اند آيا در اين زمان كشورهاي ديگر كه حكومت اسالمي ندارند كمتر پيشرفت كرده

  ؟رفتند شد مردم ايران كمتر پيش مي آيا اگر حكومت اسالمي بر مردم سوار نمي

  ؟دهند اند و نمايش مي  بي كمتر از ايران تمدن غرب را خريدههاي عر آيا مملكت

شرمي آزاديخواهان را به جرم  آيا در دوران سياه حكومت اسالمي، كه آنها هنوز با بي
يرانيان همسان اكنند،  كشند و زنان را به جرم آميزش سنگسار مي دگرانديشي مي

  اند؟   پيشرفت فرهنگي داشته آزادكشورهاي
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تواند آزادانه پرواز كند، زبان همگان هم بسته  ي همگان نمي   كه انديشهدر سرزميني
مندانه هم  پرسشي خرد،رسد است و از آنها سخني كه برانگيزنده باشد به گوش نمي

اين است كه گسترش ترس براي حكومت كار دشواري  .آيد براي كسي پيش نمي
زند از اين  هايشان پس مي  تههشدارها و تهديدهايي كه مردم را بيشتر از خواس. نيست

  :نمونه هستند

  : 1تهديد 

  . شوند هاي انقالب اسالمي نابود مي  اگر هوشيار نباشيم ميوه

هاي اسالمي  يا حواله كردن مردم شاكي به  ها و اجراي مجازات آيا گسترش گورستان
ي را هاي انقالب هستند، تا كنون كس ها، كه از ميوه چاه جمكران و ساختن عبادتخانه

   ؟اند  خوشبخت كرده

ترسد چون ناخودآگاه  انديشد از همين تهديد هم مي ولي مردمي كه خودش نمي
  .  شناسد پندارد كه سخن از چيزهايي است كه او آنها را نمي مي

  : 2تهديد 

  . شود اگر همه دگرانديشان دست از مخالفت برندارند ايران تجزيه مي

اي سياسي آن تجزيه نشده است، به مردم تعلق مگر اكنون جزيي از ايران، كه مرزه
   ؟دارد كه ميان مردم تجزيه بشود

   ؟ستيز نيست هاي آخوندهاي ايران  مگر هر بخش اقتصادي كشور در دست خانواده

  ؟ي تجزيه خواهي نيستند  هاي حكومت اسالمي برانگيزنده و بهانه مگر ستمكاري

  ؟كارند هاي گوناگون نمي اربرد مذهبمگر كشورهاي فرمانروا تخم تجزيه را از راه ك

هاي دروني برخي  مگر برخوردهاي خشمگين مردم ايرلند، كشمير، فلسطين و جنگ
  ؟كشورهاي پسمانده بر سر اختالف مذهب نيستند
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مگر مردمان گوناگون ايران كه چندين هزار سال همزيست هستند هيچگاه خودشان 
   ؟اند  خواهان جدايي از يكديگر بوده

الم به مرزهاي سياسي آنهم به مرزهاي ايران بستگي دارد كه آخوند از مگر اس
  ؟ي آنها نگران بشود  تجزيه

پس اگر روزي هم آتشي جدايي ميان اين مردمان برافروخته شود با نيروي اسالمي و 
  .به خواست كشورهاي پر زور و فرمانرواي جهان خواهد بود

  : 3تهديد 

  .رود كند و اسالم از دست مي شيم، آمريكا حمله مياگر گوش به فرمان امام زمان نبا

  ؟كند مگر هم اكنون حكومت اسالمي، به دلخواه و به همياري انگلستان؛ حكمراني نمي

كنند،  هاي انگليس را اجرا مي  مگر حكومت عمامه داران، كه ندانسته يا دانسته برنامه
  ؟كنند ايران و ايراني را براي اسالم قرباني نمي

فاوتي كه حكومت اسالمي با حكومت آمريكايي دارد در اين است كه البته ت
كنند  ها تنها سود خودشان را، كه شايد هم به زيان ايران باشد، دنبال مي آمريكايي

  . ولي آنها بسان حكومت اسالمي ايران ستيز نيستند

 ي جنوبي هم آمريكا فرمانرواي سياسي و اقتصادي آنها  در كشورهاي تايوان و كره
  .اند  است ولي مردم اين كشورها هويت خود را از دست نداده

آمريكا با : بينيم ها گذشته اگر اندكي به سرنوشت همسايگان ايران نگاه كنيم مي از اين
كند كه در افغانستان و عراق دستكم حكومت  تشويق و كمك انگليس كوشش مي

  . ه باشدماليي را استوار كند تا بازاري براي فروش كاالهايش داشت

بينيم كه آمريكا با مالها هيچ دشمني ندارد اين آخوندها هستند كه دشمن  مي
البته خواه ناخواه، حتا در ذهن روشنفكران چپ، انگليس از . اند  آمپرياليسم آمريكا شده

  . هاي مهربان و آخوند دوست است آمپرياليسم
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دشان هم مبارز ايرانيان كه دشمني با هيچ كشوري ندارند حتا با دشمنان خو
هاي ايران   ي سوسياليست  دشمني. سازند كنند بلكه براي آنها گنبد و بارگاه هم مي نمي

هاي شوروي بوده يا دشمني  با امپراليسم آمريكا هم براي عشق ورزيدن به سوساليست
هاي ايراني با كشور شوروي عشق به مائو رهبر انقالب چين بوده  برخي از سوسياليست

  . است

ي كارگران جهان بوده و دوستي يا دشمني آنها با   ي مبارزه آنها در راه طبقه  ه همهالبت
هاي ايراني  از آن روي به مبارزه سوسيالست. ايران چندان پيوندي نداشته استكشور 

بر ضد آمريكا و شوروي اشاره شد كه هر دو گروه، با وجود اينكه آنها آرمان جهاني 
  . اند  م در ايران هم گام و هم پيمان بودهاند، با واليان اسال  داشته

شگفتي در اين است كه هيچگاه كسي از اين بازيگران نخواسته يا نتوانسته است كه 
  . گامي بر خالف آرمان انگلستان بردارد

 كه ، با مگسي، آنها از ترساند   كه در ايران به فكر مبارزه افتاده،بينيم، برخي هم مي
 به جنگ اهندخو ميدر سخن   آنهاكردند ولي  مدارا مياست،روي چشمشان نشسته 

   .سر بروند آژدهاي هفت

اگر اندكي با چشم خرد به كشتارهاي مجاهدين اسالمي در عراق و افغانستان بنگريم 
اي همه چيز امن و   كند، تا اندازه بينيم كه در جنوب عراق، كه انگليس ديدباني مي مي

  . با سربازان غير انگليسي است"طالباني"و گريز  در افغانستان هم جنگ .امان است

  . پس زد و خورد براي بيرون راندان آمريكا از اين كشورهاست

 در اين  ي آتش پراكني  ي همه  توان باور داشت كه گردانده درست است كه نمي
توان باور داشت كه خواسته و راه واليان  ولي مي. ها تنها دولت انگلستان است  سرزمين

ها و آرمان دولت انگلستان به آنگونه همĤهنگي دارد كه به آساني   مي با خواستهاسال
  . توان تفاوت آنها را شناسايي كرد نمي
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: ي گفتار  ي ترس، پرت شد، برگرديم به رشته  سخن اندكي، از بررسي كردن پديده
سخن از گسترش ترس در اجتماع بود كه حكومت اسالمي با آن ابزار انديشه و سوي 

  . نگرش همگان را مهار شده در دست دارد

آيند  هايي، كه نه هستي و نه پي  آمد پديده ي ترس بيشترين كسان از پيش  در تاريكي
اي، كه ماهيت و كاركرد   توانند در مورد پديده پس نمي. شناسد، هراس دارند آنها را مي
  . كنند شناسند، انديشه  آن را نمي

 در اين مورد آنها. ي خود يا به اوامر الهي شك كنند  ترسند كه به عقيده آنها مي
  . پرسشي ندارد كه پاسخ آنرا بجويند

  . كنند يعني از ترس، دانستن، نداستن را ستايش مي

 ايمان   آن عقيده بودناي ايمان دارند ولي به راستي و درست  آنها ندانسته به عقيده
 .شناسند، درمانده بمانند ، كه آنها نمي ترسند در برابر اين همه دانستني آنها مي. ندارند

  . ي خود ايمان دارند  چون آنها به درماندگي

بينند كه براي گشودن آن راز  اي نمي  ي ايمان رازي را در ماهيت پديده  آنها در تاريكي
 "از اين روي مردمي كه از ترس با يكديگر همپرسي ندارند . برانگيخته شوند

  .ترسند دانند از چه چيز و چرا مي ي ولي به درستي نم"ترسند مي

  .  كه دستكم كالهي داشته باشد" كالهش را باد ببرد"ترسد  كسي مي

  . ترسد كه در زندان دست و پايش به زنجير نباشد كسي از گرفتار شدن مي

 او اميدي كه ،كند  در به در سرپناهي را جستجو مي است،خانمان كسي كه بيولي 
ولي ترسي كه در اجتماع خفتگان سايه . بخوابد نداردشب را در رختخواب پر قو 

آن پديده ندانسته زيرا  .اي نيست كه به آساني در خور بررسي باشد  اندازد، پديده مي
  . يابد در ذهن مردم پرورش مي

اي هستند كه در سيرك براي شگفتي تماشاگران   اين كسان بسان جانوران آزاده
  .  دهند انوران آزاده تن به بردگي و باربري نميشوند با اين تفاوت كه ج تربيت مي
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 چه آنها. كند مردمي كه بر آنها احكام اسالمي، آن هم به امر واليت فقيه، حكومت مي
  .  كه ترس از دست دادن آن را داشته باشند؟دنسرافرازي دار

اين آگاهي . فقيه كسي است كه بتواند همخواني احكام اسالمي را با آيات قرآن بسنجد
  . تواند در درازاي چند ماه ياد بگيرد دلي مي را هر ساده

د، توان  مردم نميايناز ؛ ي مردم واجب باشد   بر همه فقيهزماني كه اجراي اوامر 
  . ها  برخيزد  وراي اين پسماندگياي، انديشه

اي هستند،   ي قبيله  مردمي كه هزار و چهارسد سال سركوب و مطيع اوامر احكام كهنه
شمارند،  كنند و آنها را نژادي برتر مي وب كنندگان را به نام سيد ستايش ميحتا سرك

  . اين مردم چيزي ندارند كه از دست بدهند

چنين آنها اند    سركوب كرده، كشورهاي روسيه، آمريكا و انگليس،آيا مردماني را كه
  اند؟   ننگي را جاودانه پذيرفته

  :ونداگر آمريكا يا انگليس بر ايران حكمران ش

توانند، بيشتر از اين كه اسالم كرده است، به فرهنگ و مردم ايران زيان  ميآنها آيا 
  وارد آورند؟ 

خواهند خودشان بر ايران حكومت كنند،  از شوربختي است كه اين كشورها هرگز نمي
خواهند حكومتي در ايران  چون روزي مردم آنها را بيرون خواهند راند، بلكه آنها مي

هاي آنها باشد كه بتواند در هر زماني مردم را به  ي آرمان  اييده و پرورده شدهباشد كه ز
  . سويي براند كه آنها آرزوي آن را دارند

  .براي كشورهاي زورمند بهترين مردم كساني هستند كه فرمان ببرند و نينديشند

  .دهند  را واليان اسالم پرورش ميفرمانبران نادانبهترين 

 به كردار راه بازارسازان جهان ، كه، در مردم مسلمان ايران وجود دارداي كه  تنها پديده
 اين است كه مردم ايران به دروغ مسلمان هستند و در آنها هنوز ،كند را دشوار مي

  . سوخته استن خرد ي ريشه
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از آنجا كه اين مسلمانان در دروغ پردازي مهارت شگفتي دارند آنها آزاد هستند كه در 
  . كنند آشكاري خود    ولي به سود اسالم، انديشهپوشش اسالمي،

اي، كه فراسوي شريعت باشد،   چون يك مسلمان زماني اجازه دارد در مورد پديده
ند ن بتوافروشان  اسالماش پوشش اسالمي داشته باشد و  انديشه كند كه انديشه

د مسلمان يعني يك انديشمن .دني آن انديشه را در خدمت اسالم به كار ببر  فرآورده
اش را اسالمي نشان دهد، سپس اجازه دارد   بايد نخست دروغي را بپروراند، كه انديشه

  . اش را بازگو كند  كه انديشه

اي بينديشد بايد دروغي را بپرواند تا   به زباني ساده يك مسلمان پيش از آنكه به پديده
  .اش را در مرزهاي تنگ شريعت جاي دهد  بتواند انديشه

هاي خود را   توانستيم انديشه ترسيديم در همپرسي مي ر از يكديگر نميالبته اگ
بسان كودكان كه تا ذهن آنها به ترس . هاي آنها بكاهيم گسترش دهيم و از كاستي

  . توانند آزادانه انديشه كنند آلوده نشده است مي

  .كند  ميآشكاري آنها تاريك انديشي بزرگترها را   هاي هوشمندانه اهي پرسشگ

  . كنم در پايين به بخشي از گفتگوي پدر و فرزندي اشاره مي

  . اي است از كردار ما در برابر كودكان   نمونهاين گفتگو

هاي  ورزي و گستاخي در پرسش سرآغاز دانايي است كه در اين روند دريچه شك
  . شوند ها به روي انسان باز مي دانستني

ها را به روي كودكان خود  نجرهولي كساني كه گرفتار ايمان خود هستند اين پ
  .بندند مي

  :اي از گفتگوي پدري با فرزندش  نمونه

  چرا بايد هر روز هر روز نماز بخوانم، مگر زوره؟ : فرزند

  چون واجب است، هرچي كه واجبه چرا نداره: پدر
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  داني كه واجبه؟  تو از كجا مي: فرزند

  اهللا امر كرده است :  پدر

  تو اهللا را ديدي؟: فرزند

  نه اهللا كه ديده نميشه، رسول اهللا گفته نماز از واجبات است   :  پدر

  رسول اهللا به تو گفته؟: فرزند

خوب ديگه، دو ركعت نماز . نه او كه هزار و چارسد سال پيش رحلت كرده:  پدر
  .   خواد خواندن كه اين همه چرا نمي

شه كه بي چادر بخونم؟ دو ركعت را سد بار خوندم، پس بسه ديگه، حاال چي مي: فرزند
  .اينجا كه مردي نيست

  .آره هر جوري كه گفتن بايد بخوني، آدم كه از كار خدا سر در نمي: پدر

آره پس چرا بخونم؟  چرا بايد به اين سو وايستم؟ به سوي  اگر آدم سردر نمي: فرزند
  باغچه كه بهتره

  ي خدا است     اين سوي قبله است، مكه است ، كعبه، خانه: پدر

دونه كه من رويم به  اين جا كه ديواره، خدا هم تو خانه خودشه، او از كجا مي: فرزند
  كدام سو هست؟

  بينه    اهللا همه جا هست همه چيز را هم مي: پدر

كنه، او كه همه جا هست، زير دوش  خوب پس به هر سويي وايستم فرقي نمي: فرزند
  . زوره بايد چادر پوشمبينه چيزي هم نميشه ولي حاال هم كه لختم  مرا مي

...  

كند و جام   پياده ميDVDفرداي آن روز اين دختر گستاخ چند ركعت نماز را روي 
ي رايانه، به هنگام،   گذارد تا به كمك برنامه را رو به قبله مي) مونيتور كامپيوتر( رايانه 

  . نمازهاي واجب را اجرا و اهللا را راضي و خشنود كند
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 "ها خريت"گيرد تا ديگر دخترش از اين  ني رايانه را از او ميالبته پدرش براي زما
  . نكند

 "خريت"آوردن اين داستان، كه به درستي پيش آمده است، براي روشن شدن مفهوم 
خورانيم تا بسان خود ما  ما به كودكان خود احكام شريعت را مي. يعني ابله بودن است

  . د نكنن"خريت"عاقل و مطيع اوامر اهللا باشند و 

  )داشتند اي كاش بزرگترها هم بسان كودكان خريت مي( 

ي    هرگز پديده.گويند اي گسترده است مردم دروغ مي  تا زماني كه ترس بر جامعه
  .  نخواهد شدآشكارآزادي در ميان مردمي كه دروغ پرور باشند 

كنند هاي احكام اسالم را بررسي  ها و پسماندگي توانند كاستي كساني كه از ترس نمي
  . آزادي سخن بگويند ازراستي وآنها آزاد نيستند كه از 
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  شود ي در پوشش اخالق ستايش مي كه زشتيزمان

  

اي نسبي است و بخشي از   هاين درست است كه نيكي يا بدي در هر عقيده يا انديش
ولي .  از نگرشي زيبا و همان بخش از نگرشي ديگر زشت جلوه كندتواند هركدام مي
اي را بپذيرد و با آن خو كند    نيست كه انسان بايد هر عقيده يا انديشهاين درست

 اين پندار هم درست نيست كه . خوب است عقيده يا انديشهچون بخشي از آن
كند بايد به   و كسي كه نيكي را ستايش مي استاي چسبيده   به عقيدهيكيني   پديده
 . پندارد نيك مي كه بخشي از آن عقيده را اي ايمان بياورد  عقيده

، آن اي  ، بدون پيروي از عقيدهتواند داند او مي  مي يا زشت نيكو رااي  كسي كه پديده
 از راه خرد خود نيكويي يا تواند يعني انسان مي. پديده را ستايش يا نكوهش كند

زشتي را بسنجد و با ميزان بينش خود نيكي يا بدي را شناسايي و كردار خود را بر 
  .خود همسو سازداساس نگرش 

 او بايد راستكار باشد، نيازي ندارد كه ميزان كند، مانند كسي كه راستي را ستايش مي
  اي را  پديده كهكسي.  بسنجداند،  ي، كه ديگران در ذهن او نگاشتها  راستي را با عقيده

  . بيند سنجش خود نمي  او كژي و دروغ را در ترازويسنجد اش مي  با معيار عقيده

يك انديشمند دشوارترين گام آن است كه نخست راستي و درستي را در براي 
جاودانه نيستند  هم  يك انديشه ي و درستيراست. ي خود بسنجد   انديشهمعيارهاي

   .مانند يكسان نمي چون ارزشهاي جامعه در هر زمان و مكاني 

جامعه هاي اخالقي را در   هاي مذهبي پديده   داشتن عقيدهپندارند كه برخي مي
 .پندارند  مي را يكنواخت و نيازهاي مردمهاي جهان   آنها روند پديده.كند نگهداري مي

اخالق و ضد اخالق از هر ديدگاهي يكسان و در برند كه  از اين گذشته آنها گمان مي
  . خور شناسايي است
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 زيرا هر عقيده. كند  ميپيداهاي گوناگوني   چهرهاي  اخالق در هر عقيدهي    پديده
.  كه بنياد آن عقيده هستندنگارد  زيبا مي مردم در ذهني راهاي آن اخالق ويژگي

هايي كه در سرشت انسان هستند يا مردم به آنها  نيكويي اي عقيده توان از راه يعني مي
ي پيروان آن عقيده حاكم است  اي بر روند انديشه هر عقيده. نياز دارند زشت ساخت

  .دهنه پيروان بر ساختار آن عقي

بسان اينكه مردم خواستار اين هستند كه بدون ترس از تبهكاران، كه سامان مردمي را 
 حاكم بر  مذهبي، كههاي   از اين روي عقيده.د، در آسايش زندگي كنندزنن به هم مي

هاي خدايي، در ذهن  كوشند كه نيروي قهاري را، با ويژگي  مي،اند   شدههن مردمذ
  .ترس مجازات االهي دست به تبهكاري نزنندتا مردم از   بگنجانندمردم

  : كنيم  در اسالم، روشن ميقيي كوتاهي به بنيادهاي اخال اين ديدگاه را، با اشاره

براساس اين عقيده انسان نابخرد از سوي اهللا خلق شده است و بدون راهنمايي رسول 
اهللا را عبادت اين انسان تاريك و بدبخت بايد پيوسته . شود اهللا سرگردان و گمراه مي

 را هاي سخت كند، نماز را برپا دارد، زكوت بدهد و در راه اهللا جهاد كند تا اهللا مجازات
  . بر او آسان سازد

و  )به جرم اين كه او از درخت معرفت خورده است (ها انسان براي كرده
ا يعني از جنت رانده ي (شود مجازات مي )گفتارهاي دروغ را باور نكرده است(ها ناكرده

اي را، كه حتا  او هر پديده.  اهللا قهار و قدرنمند است).شود در توفان نوح كشته مي
در حكومت . ميلياردها سال پيش از پيدايش خودش وجود داشته، صاحب شده است

 پيشاپيش براي مردمان اي وراي احكام او، يا انديشه  از اوامر او سرپيچياهللا، براي هر
آتش جهنم براي آنها فراهم شده پس از مرگ هم و شده   آمادههاي عظيمي عذاب
  . است

كند، انسان  ي سرافرازي را در انسان نابود مي  مايه عبادت و خاكساري در برابر اهللا، بن
 با پرداخت ذكوت و زيارت حج، در .دهد  با خوي چاپلوسي و فروتني پرورش ميرا
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 يعني وجدان .شود ده ميبر مسلمانان بخشيهر تبهكاري يا جنايتي حكومت اهللا، عذاب 
  .شود مسلمان، با پرداخت ديه، از هر كردار زشني آزرده نمي

 زيرا در اسالم انسان .كند ي ستمكاري را در مردم آزاري فراموش مي مسلمان زشتي
نيازي به خشنودي مردمان ندارد بلكه نيكويي در كردار او تنها براي فرونشاندن خشم 

    .شود اهللا ارزيابي مي

رندگي، در جهاد كه كشتن و غارت دارايي دگرانديشان است، در مسلمانان خوي د
 ، او در جهاد شركت نداشته باشد خودش حتا اگر مسلماني.شود پرورش داده مي

ترين   مبارك.و از اين كردار ننگ نداردا ،داند ي خود مي كشتن نامسلمانان را وظيفه
برند و آن روز  ند و گاو را سرميروز مسلمانان جهان روزي است كه سدها هزار گوسف

  . نامند را عيد قربان مي

 اي اخالق پسنديده ها، ونتش خ اين در انبوه،تواند كسي باور داشته باشد كه چگونه مي
  .آيد به وجود مي

اگر انسان نگاهي به قوانين مجازات اسالمي بيندازد از خوي درندگي كه در چنين 
در اين . ود، البته اگر از ديدگاه انساني نگاه كندش هايي نمايان است شرمسار مي قانون

كنند كه حتا  بيني مي هايي را پيش هاي اجتماعي مجازات احكام براي برپاداشتن اخالق
تازيانه زدن، از خانمان دورساختن، بريدن . شوند در خوي جانوران درنده هم يافت نمي

كشيدن، سنگسار دست راست و پاي چپ، بريدن دست چپ و پاي راست، به صليب 
كردن، به دارآويختن، تيرباران كردن از احكامي هستند كه به كردار در حكومت 

   .آيند اسالمي عدالت بشمار مي

هايي را به نام   چنين خشونتاو ي، حتا اگر او انسان ستيز نباشد،هر مسلمان با ايمان
بر، براي ترساندن در اين عقيده بريدن دست و پاي انسان را با ت. پذيرد عدالت اهللا مي

البته غارت دارايي نامسلمانان، در امر جهاد كه  (.نامند دزد، اخالق و عدالت االهي مي
  )شود  عبادت شمرده ميكند، مسلمانان را به دزدي وادار مي
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  اخالق،كنند چگونه بايد احكامي خشن، كه انسان را به كشتار ديگران امر مي
  ؟ را در جامعه پرورش دهندهمزيستي

اي است؟ كه در اسالم جان زنان خانواده به مرد  ا كشتن خويشان كردار پسنديدهآي
از اين روي مسلماناني كه به خالفكاري زن، دختر يا خواهر خود گمان . اند خانه سپرده

كاري است بينيم كه اينگونه جانستاني در اخالق اسالمي  مي. كشند  آنها را ميدنبر مي
ين خشونتي نداشته باشد سرزنش و حتا مجازات يز و مردي كه چنمآ افتخاربس
  ).به مجازات ديوث، در قوانين مجازات اسالمي، بنگريد. (شود مي

هاي  مردم مسلمان با خودفريبي، براي گسترش اخالق و عدالت اسالمي، نيكويي
ستيز اسالم   آنها انسانيت را در اجراي احكام مردم. سوزانند مي خود درسرشت بشر را 

 اندك اندك، بر ضد سرشت انسان، ضد اخالق را ها  يعني در اين عقيدهبينند مي
سنجش  معيار هاي ديني  به كردار خشونتكنند و جايگزين وجدان آگاه اجتماع مي

  .  شوند اخالق جامعه مي

 شوند در فرهنگ جامعه سنجيده و ارزشيابي ميهايي هستند كه  نيكي يا بدي از پديده
هايي، كه   با اين وجود انگيزه.گيرد  از جهان هستي رنگ ميو بينش انسان از نگرش او

كشد يا از  اي مي گيرند، او را به سوي پديده  نيرو مي انساني سرشت مايه از بن
  . كند اي دور مي پديده

مانند كشش جانداران ماده و نر به سوي يكديگر، كه در سرشت زن و مرد هم هست، 
 در  كششايني  ولي نيرو.كند وي نمياين كشش از معيارهاي يك عقيده پير

اي ايمان  مردمي كه به عقيده. شود هاي گوناگون زيبا يا زشت شمرده مي عقيده
 كه آميزش زن با مرد زشت يا زيبا اند آورند براساس معيارهاي آن عقيده پذيرفته مي
  . ست

 يابيش را ارزاي  پديدهاي ايمان دارند، آنها از راه خرد خود كساني كه به عقيده
هاي سرشت خود جدا    خود را پيوسته از انگيزهتوانند كنند ولي اين كسان نمي نمي
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ي سرشت خود را    يا انگيزهي دروني خود پيروي  آنها يا همواره از انگيزه. سازند
  . كنند سركوب مي

 آميزش آزاد براي زن و مرد جرم شناخته ديني مانند اسالم،اي ه به هر روي، در عقيده
 كشش ميان زن و مرد نهفته است اين است ي  از آنجا كه راز هستي در انگيزه. شود مي

پندارند و از برانگيختن  ي مسلمانان خواه ناخواه خود را گناه كار مي كه همه
  . شوند هاي درون خود شرمسار مي شادي

نامند   دل ميي  سرايان اين كشش درون خود را سركشي و ديوانگي بينيم كه سخن مي
 ولي .دهند پندارند كه دنيا و اخرت را در بهاي پيروي از سرشت خود از دست مي و مي
   .ي تكفير گرفتار نشوند خوانند تا به تازيانه  خود را ديوانه ميراه زيركياز 

پيوند زن و مرد را به سرشت   بني امروز، توانيم، با معيارهاي جامعه  ما نميچون
اين بخش به پديده و سامان اخالقي اين درستي بررسي كنيم اين است كه من در 

ها را  پرده سخن بگويم، كلمه اي بي  از اين روي بايد، تا اندازه.كنم پيوند اشاره مي
  .ي گفتار روشن شود  برگزينم تا هستهها  به كاركرد پديدهزديكن

در اجتماع ايران، يا هر اجتماع اسالمي ديگر زن، يا دستكم بخش زيبايي و زنانگي اين 
  انساني به راستياجتماع ،ي خودفريبي  سان ماده، جانداري است مصرفي كه، با همهان

 صاحب يا ارباب او واليت و سرپرست زن را در دست دارد، يعني اختيار .آزاد نيست
   .خودانديشي از زنان گرفته شده است

 او را  زن، تا پيش از آنكه به مردي سپرده شود، پدر، بردار بزرگتر يا مردي كه واليت
  او كه مردي ندارد صغير است وه سال 40 يعني يك زن .كنند دارد زن را سرپرستي مي

پس از ازدواج . اليت مردي دارد و اجازه ندارد كه آزادانه با مردي ازدواج كندنياز به و
در عقد اسالمي زن با مبلغي .  فرمانرواي او مردي است كه بهاي او را پرداخته است

  .آيد رد، كه اهللا او را سرور زن ناميده است، در ميمعلوم به تصرف م
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عقد اسالمي، پيماني است كه در آن، زن خود را در بهاي مبلغي معلوم براي مدتي 
 از احكام مهريه، كه در اسالم مفهوم اجرت را .گذارد معلوم يا دايم در تصرف مردي مي

، از سوي مرد نامبرده دانست كه اين مبلغ بهاي همخوابگي، تصرف زنتوان  دارد، مي
  . است

گزينند ولي اگر ما   براي خود برمي را همسري آنهاپندارند كه البته زنان ايران مي
 من  بهآيا:  پرسد  شنويم كه آخوند، به عربي، از زن مي هايمان را نبنديم مي گوش

. .دهيد كه شما را با اين مبلغ در اين مدت براي بغل خوابي به اين مرد  وكالت مي
 خود را، به ويژه آن هاي با گفتن بله، اين ضعيفه دستكم بيشتر آزادي. واگذار كنم

بخشي كه به شادماني دروني و شگفتي زنانگي او بستگي دارد، به مرد خريدار واگذار 
شود كه با   در عقد اسالمي، يعني پيمان زن فروشي، حتا به زن گفته نمي.كند مي

مانند اينكه اگر او اندكي پاي خود .  را پذيرفته استهايي  چه وظيفه، او گفتن اين بله
  .شود  ميمجازات  سختيبه و را از مرزهاي تنگ اين عقد فراتر بگذارد گناهكار است

بينيم كه اين   به سيماي اخالقي خود نگاه كنيم ميي واقعيت اگر بتوانيم در آيينه
از اين روي ما . تده اسشداللي آخوند معيار اخالق اجتماع ما با خريد و فروش 
 كرداري خالف اخالق ، كه  وراي تصرف كردن زن باشد، زن و مرد راي   آميزش آزادانه
 و راستي نديدهسي ما زشتي پ   با زباني ديگر در بينش آلوده شده.شماريم و زشت مي
  .نمايد ناپسند مي

درست است كه بيشتر ايرانيان خواهان همسر شدن زن و مرد هستند ولي، چون 
  نه معيارهاي اخالقي اجتماع را ساختار شده است، در اجتماع ما ستمكاريدادگري بي

مهري و خشونت را در جامعه   بلكه بيزنان را به همراه آوردهفروشي و دربدري  تنها تن
  . قانوني ساخته است

گرچه ا. دانند مردم در ذهن خود آميزش آزاد زن و مرد جرم و در خور مجازات مي
شمارند ولي مجازات كردن زني را، كه   سنگسار را كرداري ننگين ميكسانبيشترين 

 آنها از .پندارند به دلخواه با مردي به جز شوهرش نزديكي داشته باشد، عدالت مي
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، اگر دالل اين معامله پرداخت كردن و گرفتن پول، خريدن و فروختن براي همخوابگي
 ولي اند شدن زنان را پذيرفتهآنها حق تصرف و مصرف .  ننگي ندارندآخوند باشد،

  .آمادگي ندارند كه به ماهيت اين كردار انديشه كنند

اي  عقيدههاي اخالقي به داشتن  براي پرورش پديدهآيا : ي سخن برگرديم به هسته
ر روي ها و شايد سدها هزار سال پيش از پيدايش دين د ؟ انسان دهديني نياز داريم

 هاي درون و  با آنها زاييده شده بود، آنها از انگيزه حقوق انساني .زيسته است زمين مي
آنها نيازي نداشتند كه كسي براي . اند  هكرد  خرد خود پيروي ميهاي از برآيند آزمون

  .  كندنويس آنها زيبايي و زشتي، خوبي و بدي را پيش

با پيدايش زورورزان و حكمرانان مردم به پذيرفتن معيارهايي، كه بيشتر آنها بر ضد 
اي كه بر ضد سرشت يا آگاهي مردم  پديده. ندا سرشت انسان هستند، مجبور شده

يابد و نياز به كسي نيست كه براي مردم   مردم پرورش ميي انديشهنباشد در 
  .هاي آنها را بشمارد خواسته

 كه ييها  هاي هستي پيوند دارد، آن مردم پديده  با پديده انسان كه،دانداگر مردمي ب
ي قانون براي كساني است كه   تازيانه. كنند بينند آلوده نمي  در آنها ميهستي خود را

 زمين را اگر كسي تنها از ترس مجازات. شناسند به درستي مفهوم اين پيوند را نمي
شايد او از ترس قانون . كند او مفهوم پاك نگهداشتن زمين را نفهميده است آلوده نمي

  . بيند كردن را در كردار خود نمي ستمي   زشتي ولي پوشداز كردار ناپسند خود چشم ب

اكنون در . اي كه آگاهي داشته باشد نياز به زور قانون و ترس از مجازات ندارد جامعه
 بينيم كه ، مياند كشورهاي اروپايي، كه انبوهي از مردمان گوناگون به آنها وارد شده

  . شوند يساخته مهاي كمتري براي همگان  تري و آزادي هاي سخت قانون

، كه به بينش  كشورها با پيوندهاي اجتماعيبه اين تازه واردان  برخي ازبراي آنكه
هاي قانوني از خوي انساني و  گيري اين سخت.  ندارندشناييآ راستكاري بستگي دارند،

مردم كم كم از . سازد كاهد و زندگي آنها را دشوار مي هاي نيك مردم مي منش
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 د آنهاپندارن  بدمنشي را در سرشت خود ميونچشوند  نمي بد كرداري آزرده ي  زشتي
   .دانند تا بتوانند كساني را از تبهكاري بازدارند  ستايش مي در خور قانونيهاي خشونت

افزايد و مردم را به خشونت پروري   ستمي بر ستم ستمكار مي آميزهاي خشونت قانون
 آگاهي و شناخت بيشتري، در  بريدن دست و پاي دزد، ترس بيشتري، نه.كند وادار مي

ي دزدي اندكي دگرگون   از اين كردار زشت شايد سيماي پديده. كند دزد ايجاد مي
  . شود ي دزدي كنده نمي  شود ولي ريشه

اينگونه مجازات، كه انساني را براي بريدن دست انسان ديگري بگمارد، منش و خوي 
ي كه به دارايي ديگران كس. كند  تربيت ميتر از خوي درندگان انسان را پست

شناسد ولي كساني كه به بريدن دست  را نميردار كي اين   كند زشتي درازي مي دست
اگر اخالق جامعه در ترس و خشم پرورده . شناسند  انسانيت را نميكنند امر ميانساني 

  .شود ساختار آن اخالق هم از ترس و خشم است

هاي پيكر  را در جدا ساختن بخشكنند و خشم خود  كساني كه دزدي را نكوهش مي
مردمي . دهند توانايي نخواهند داشت كه نيكويي را به مردم بياموزند انسان نشان مي

آنها هم دور از انسانيت ساخته هاي  كه دور از انسانيت پروده شوند معيارها و قانون
   .شوند مي

كند تا خود  ميشكار  جانور ديگري رااي   ه بينيم كه درند در اجتماع جانوران درنده مي
، شير، ببر يا كفتاري براي نشان دادن ، هرگز ديده نشده است كه گرگ وليزنده بماند

زورمندي خود دست و پاي جانور ديگري را بكند يا شكاري را بدار بياويزد يا به بسان 
  .سنگسار كندهاي اسالمي  مجازات

تر و كرداري   منشي پستتوانند  ميتوان گمان برد كه مردم آزاده  بنا براين نمي
. شود  عدالت ناميده مياسالميي  تر از اخالقي داشته باشند كه امروز در جامعه زشت

، اخالقي است بر ضد سرشت شود اخالقي كه در قوانين مجازات اسالمي پديدار مي
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هاي ستمكار و   انسان مهربانمردمها ناخودآگاه از  اين قانون. انسان و منش راستكاران
  . سازند  ميخشمگين

 چگونه او سلطاني را اندرز "آدم اعضاي يكديگرندبني "گويد  ببنيم سعدي كه مي
  :دهد مي

  <توان كشت  امروز بكش كه مي>

  < كĤتش چو بلند شد جهان سوخت>

  < مگذار كه زه كند كمان را>

  <ختوتوان د  دشمن كه به تير مي>

دازه توانايي دارد كه قوانين اين چندان مهم نيست كه امروز حكومت اسالمي تا چه ان
 اين  از كهمجازات اسالمي را اجرا كند مهم اين است كه مردم به شريعتي ايمان دارند

ها ساختار يافته است يعني معيار سنجش عدالت در ذهن اين مردم از  خشونت
     .خشونت است
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  از بينش خود او مي رويدانديشه ي انسان آزاد 

   عدالت در اسالمتيماه

  

ردم ايران، مانند مردمان ديگر كشورهاي جهان، نياز به آزادي و دادگري دارند كه م
 شهروندان تنها در برخورد و پيوند .ي خود را بازگو كنند  بتوانند بدون ترس انديشه

   .هاي اجتماع خود بكاهند دشواري توانند از  ميها  انديشه

 و شوند ها در دروغ پرورده ميترسند آن ي خود مي  مردمي كه از بازگو كردن انديشه
براي برآوردن نيازهاي زندگي دانش و توان خود را در اختيار و در سوي نيروي حاكم 

   .گذارند مي

 بر نيروي زورگويان ي آزاد كاسته و  با گسترش ترس از گسترش انديشه: به زباني ساده
ي اجتماعي ها رزشي ا مايه   به بنتوانند  نميي ترس مردم   در سياهي.شود افزوده مي
شوند و مردم   نميآشكارهاي اجتماعي   در زير فشار ترس سود يا زيان پديده. پي ببرند

از اين روي فرهنگ چنين مردمي از . هاي خود را بشناسند آرمانبه درستي توانند  نمي
هاي خود   از شكستخورند ولي كمتر  پيوسته فريب ميماند و آنها تپش بازمي

  .آموزند مي

ي ترس   ، پديدهراند ازاي هزار و چهارسد سال، كه اسالم بر مردم ايران حكم ميدر در
آنان كه در ترس زيست دارند . ي آنها آميخته شده است  هاي زندگاني ي بخش  با همه

 اين مردمان، كه در زندان ترس . تا ترس خود را پنهان كنندبرند مي به دروغ پناه 
اين . پندارند هاي خود مي و كليد گشايش دشواريگرفتارند، دروغ را ابزار پيشرفت 

به امام زمان،   رادردهاي اجتماعيدرمان ها و   است كه برخي از ايرانيان گشايش تنگي
 شناور هستند شرمنده كنند تا از ننگي كه در آن  واگذار مياند،  كه به دروغ خلق كرده

  .نباشند
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 و فريب كنند ردم دروغ درو مي، مكارند متوليان اسالم در سرزمين ايران ترس مي
خود  تاگردانند   اين مردم حتا سخنان رسول اهللا و اوامر اهللا را به دروغ برمي.خورند مي

 اهللا خود را رحمان و رحيم ناميده است زيرا او گاهگاهي از عذاب و .دهند را فريب 
 هاي  گاهي هم از مجازات.كاهد مجازاتي كه براي مخلوق خود مهيا ساخته است مي

 ولي اهللا هيچگاه بخشند و مهربان نيست، او  .پوشد پس او غفور است سخت چشم مي
 پيكر انسان و مس گداخته  به كار ي دوزخ   گيره مالك جهنم است، كه براي آتش

 بر جانداران ي خود  ابر، زمين، خورشيد و هوا، كه از سرشت و هستي. برد مي
   . بخشنده هستند،افشانند مي

هاي بخشنده پيدايش يافته است ولي   ي انسان از همين پديده  ين كه هستيبا وجود ا
  .  نيستها  انسان خردمند فرمانبردار اين پديده

به او . خواهد اهللا پيوسته با تهديد و عذاب از مردمان عبادت، اطاعت، جهاد و زكات مي
كه او محتاج  ببخشد بل ندارد كه به كسي، كه از خودش باشد، به جز ادعاراستي چيزي

.  ديگر اينكه  اهللا از هرگونه احساسات انساني به دور است. بخشش مسلمانان است
پس اهللا .  هستندمخلوق او يها هاي مهر، شادماني، خشم، كينه و ترس از ويژگي  پديده
  . تواند مهربان باشد نمي

مي آميخته با اينكه معيارهاي انبوه مردم ايران آگاهانه يا ناخودآگاه به احكام اسال
هايي كه خود دوست دارند   خبرند و او را به نيكي اند ولي مردم ما از اوامر اهللا بي  شده

 و آنها كند به دروغ صفتي را به او نسبت دهند لعنت مي اهللا كساني كه. كنند متهم مي
  .را به عذابي سخت گرفتار خواهد ساخت

  .پردازيم ر اسالم مي د"عدالت" ي  براي روشن شدن گفتار به مفهوم پديده

 مهيا )كافران ( كه اهللا براي دگرانديشان،هايي  در عذاب"عدالت اسالمي"البته مفهوم 
  .شود ، به روشني نمايان ميساخته است
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هاي سنگين   قرآن بيش از چهارسد بار، مردمان را از عذابي   سوره114اهللا، در 
اند يا   اند كه ايمان نياورده ه فراهم شد براي كسانيي سختها بيشتر عذاب. ترساند مي

  .كنند از اوامراهللا سرپيچي مي

 .كنند  براي كساني است كه گفتار رسول او را باور نميها  مجازاتترين البته سخت
يعني در نزد اهللا آزادانه انديشيدن به ويژه خردمندانه انديشه كردن كفر شمرده 

  .ه است كه انديشمند باشند براي كساني فراهم شدها  عذابترين دردناك. شود مي

، به آن گونه ترس آور هستند كه دگوين اين آيات، كه از مجازات دگرانديشان سخن مي
 به پذيرفتن پستي، خفت، بردگي و احكام انسان ستيزي وادار راانبوهي از مردمان 

، نيروي هستند آيات عذاب، كه بيشتر آنها يكنواخت و همسان و همسنگ .ندنك مي
  . انندخشك در انسان ميانديشه را 

 آشكاررا  اسالمي حكومت از اين روي تنها به بخش اندكي از اين آيات، كه ماهيت
، براي برخي از مسلمانان "مهرورزي در اسالم"شايد مفهوم .  كنم  اشاره مي،كنند مي

     .، روشن بشودكنند  اهللا پرهيز ميهاي كه از شناختن ويژگي

 ،البقره، 2سوره 

 است دهياى كش   پردهشاني، و بر چشمها  بر دلها و بر گوش كافران مهر نهادهاهللا:  7آيه 
  )مگر مردم آزاري به جز اين است (.آزارد يو آنان را به عذابى بزرگ م

 سخن را به چيزى جز آنچه به آنان گفته شده بود،  ورزيدند،ستمكه آنگاه :  59آيه 
مانيشان عذابى از آسمان فرو  پس بر سر ستمكاران به كيفر نافر؛تبديل كردند

 )اند پس مفسرين راستين هميشه وجود داشته ( . فرستاديم

 كسانى هستند كه زندگانى دنيا را به بهاى آخرت خريدند؛ از اين روى شاناي:  86آيه 
 را به جوي ي رضوان  مانند حافظ كه روضه(. عذاب آنها كاسته نشود و يارى نيابند

  )خرد نمي
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؛ و آنچه را كه در دل   در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اهللا است آنچه :284آيه 
 آشكار كنيد يا پنهان داريد، اهللا از شما حساب پس خواهد گرفت، آنگاه هر كس ديدار

كند؛ و اهللا بر هر كارى  آمرزد و هر كس را كه بخواهد عذاب مى را كه بخواهد مى
    ) شيعياني امام ولي با اجازه (. تواناست

 حقانيت  اهللاد ونروي روشن است كه توانايي و زور اهللا از گسترش ترس در مردم مي
در اين . كند اند، بر همگان تحميل مي  ، كه از ترس به هم پيوستهخود را با زور پيروان

آيات سخن از زشتكاري يا نيكوكاري نيست؛ زيرا اهللا عذاب را به دلخواه بر هركس كه 
   .آورد بخواهد وارد مي

مردم مسلمان . حكومت در ميان مسلمانان درست بر اساس حاكميت اهللا بنا شده است
زيرا هر زشتكاري، كه از اهللا سربزند، . دانند  را زشت نمياي   ستمكارانهي  چنين شيوه

 اسالمي هاي  از اين روي حكومت .داند  كه آنها آن را نميپندارند در آن حكمتي مي
ي   ؛ آنها نيازي ندارند كه حكمت ستمكارياند هللا گرفتهمشروعيت ستم كردن را از ا
  . خود را بر مردم روشن كنند

تواند به رازهاي حكمت  زيرا در بينش اسالمي انسان نادان است او اجازه ندارد و نمي
  . ببرد پي

 ،آل عمران، 3سوره 

ها كيفر  فرستاده شده است، كسانى كه به آيات قرآن كافر شدند، آنني از اشيپ : 4آيه 
، انتقام جويي خود را، حكومت اسالمي (. شديدى دارند و اهللا توانا و صاحب انتقام است

 )از اهللا ياد گرفته است

 ياوري چي و براى آنها ه  در دنيا و در آخرتمياما كافران را سخت عذاب كن: 56آيه 
 )به ويژه در حكومت اسالمي (. نيست
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 را پر از يال كفر از دنيا رفتند، اگر چه زمينكسانى كه كافر شدند و در ح : 91آيه 
، مجازاتِ دردناك  طال كفّاره بپردازند، هرگز از آنها قبول نخواهد شد؛ و براى آنان

 )دهند؟ مگر مردگان هم كفاره مي (. نخواهند داشتياوري چي؛ و ه است

سانند؛ آنها را ر  زيانى نمىچياند، به اهللا ه  خريدهماني ايكسانى كفر را به جا : 177آيه 
   )نيش عقرب نه از ره كين است (. برسديمجازات دردناك

 ،النساء، 4سوره 

 كند و از احكام او بگذرد، او را يچي اهللا و رسولش سرپاوامرو آن كس كه از  : 14آيه 
پس شافع (.  اى است  كند؛ و براى او مجازات خواركننده ودانه وارد مىجادر آتشى 

  )محشر چه كاره است؟

! يستي ني كن، تو پاسخگوقي تشونيپس بكش در راه اهللا ، و مومنان را بر ا : 84آيه 
باشد كه اهللا از قدرت كافران جلوگيرى كند، اهللا قدرتش بيشتر و مجازاتش دردناكتر 

   )هاي اسالمي تروريست: گويند اكنون به مومنان مي (. است

اى فراهم   ا مجازات خواركننده آنهي براقتيآنها گروه كافرانند؛ به حق : 151آيه 
   )دستت درد نكنه (. ايم  ساخته

 ، المائده،5سوره 

 مال كافران باشد و بخواهند، با  اگر تمام آنچه روى زمين است و همانند آن: 36آيه 
آنها، كيفر روز قيامت را بخرند، از آنان پذيرفته نخواهد شد؛ و دردناك مجازات خواهند 

  ) خيلي ارزان قيامت را بخرندتوانند ولي مسلمانان مي (. شد

 گانهيبيقين كافر شدند؛ اهللا )  اهللا، يكى از سه خداست: (آنها كه گفتند : 73آيه 
گويند دست بر ندارند، عذاب دردناكى بر آنها خواهد   است؛ و اگر از آنچه مىيمعبود
  ) كند ي خود را بازگو نمي اگر پاپ دل شير هم داشته باشد عقيده (.رسيد
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 شما را آن چنان د،ياگر بر آنچه كه برشما فرود آورده ام كافر شو: اهللا گفت : 115آيه 
پس بيشتر مسلمانان . ( عذاب دهم كه احدى از جهانيان را چنان عذاب نكرده باشم

  )كشند؟ جهان كافر شدند كه عذاب مي

كسي است كافر . اهللا در قرآن سدها بار كافران را به عذابي دردناك تهديد كرده است
شگفتي در اين است . ها هم كافر هستند يهودها و مسيحي. كه به اسالم ايمان ندارد

 عادل ها كه مسلمانان نه تنها از اين آيات شرمي ندارند بلكه اهللا را با همين ويژگي
   .پندارند مي

بر همين اساس است كه مسلمانان پيشوايان خود را براي كشتار دگرانديشان در راه 
  . خون كفار افتخار دارندريختن خودشان هم به كنند و ايش مياهللا ست

  

اگر روشنفكران ما اندكي در مورد ماهيت اهللا، كه در آيات قرآن نمايان است، انديشه 
كنند خواهند دانست كه در حكومت اسالمي شكنجه دادن و كشتن دگرانديشان 

اهللا انديشه كند كافر در اين احكام هر كس كه وراي اوامر . اجراي عدالت اهللا است
شود، مجازات كافر در اين دنيا  رده ميم محارب با اهللا ش، كافر كردن است و انديشه

  . اعدام است

كردار كافران معيار سنجش عذاب و مجازات آنها نيست، شود كه  در اين آيات ديده مي
 انجام يعني نيازي نيست كه كافر با اسالم دشمني داشته باشد يا كاري برخالف احكام

دهد بلكه هر كافري كه به اسالم ايمان نياورد به سختي عذاب خواهد كشيد و 
   .شود مجازات مي

بسان (در برابر اهللا كافراني كه كرداري همسان و همسو با احكام اسالم داشته باشند
  . هستندباز هم سزاوار عذاب ) ها يهودي
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او (...) ساني  را كه به اهللا و احكام بكشيد ك:  آمده است29   توبه، آيهي  البته در سوره( 
همچنين آن د سته كه خود اهل كتاب هستند ولي اسالم را نپذ يرفتند؛ , ايمان ندارند

  .)مگر اينكه تعهد كنند كه با خواري و خفت بدست خود جزيه بپردازند

از بپذيرند يا ) دگرانديشان( اوامر اهللا را در مورد كافران توانند آيا آزاديخواهان مي
 لرزند و ، بر خود ميكند شنيدن چنين گفتاري، كه از گسترش انديشه جلوگيري مي

   .شوند شرمنده مي

آزاديخواه تواند  بپذيرد، پس او خود ستمكار است، نمي را اهللا اگر كسي اوامر خشمناك
  . باشد

   پس اهللا و واليان اهللاكند، اگر كسي آزاديخواه باشد، او آيات خشمĤور اهللا را رد مي
  . سازند براي او عذابي دردناك مهيا مي

 سرانجام گرگ دهند بايد بدانند كه  پرورش ميي خود  كساني كه گرگ را در خانواده
               .زاده گرگ خواهد شد

جهادگران  طالبان و بن الدن از پرورش يافتگان آمريكا هستند، كه آمريكا آنها :  نمونه
بينيم كه مجاهدين اسالم  ولي مي. ي آموزش داده استرا براي جهاد با سربازان شورو

  .كنند جهاد مي خود هم ش دهندگان پروردر راه اهللا بر ضد

هاي اهللا  گرچه در اسالم انسان با اهللا همسرشت نيست ولي مسلمانان به كردار ويژگي
  .  برند به كار ميرا 

 ،االنعام 6سوره 

بلكه دلهاى آنها سخت !  نكردند؟ي زارميدچرا هنگامى كه ما آنها را عذاب دا : 43آيه 
چرا زور اهللا به شيطان . (داد ي جلوه مباي آنرا ز  شيطانكردند، ي كه ميشد و هر كار

  )؟رسد نمي
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در  (.دي گناه عذاب خواهند كشني اي و آنها كه آيات ما را دروغ پنداشتند، برا :49آيه 
   )كنند زير شكنجه توبه مي

، گشاده مى سازد؛ و آن  اش را براى اسالم   اهللا بخواهد سينهآن كس را كه : 125آيه 
كند كه گويا او به آسمان پر  اش را آنچنان تنگ مى  كس را كه گمراه بخواهد، سينه

پس معراج از . (آورند   كه ايمان نمىي سازد، كساني گونه اهللا پليد مني به اكشد، يم
   )؟شود تنگ دلي پديدار مي

 ،االعراف 7سوره 

، يا درهنگام خواب  هنگام  ما، شبم،عذابي كردرانيچه بسيار شهرها را و : 4ه آي
 . بر آنها وارد آمدمروز،ين

 كه عذاب ما شبانه ي خواهند داشت، زمانيمنيآيا اهل آباديها، هنگام خواب ا : 97آيه 
   )عدالت در اسالم :گويند به اين مي. (به سراغ آنها بيايد

   االنفال، 8سوره 

 كه آنها با اهللا و رسولش لجاجت كردند و هر كس با اهللا و رسولش ني ايبرا:  13آيه 
  )هر كس كه زير بار نرفت لجباز است؟. (لجاجت كند، اهللا شديد العقاب است

   التوبه،9سوره 

 آنان را تا اهللا آنها را به دست شما عذاب دهد و رسوا سازد، و بر قلب ديبكش : 14آيه 
  ) پس در حكومت اسالمي خيلي يداهللا داريم. (فا بخشدشما مرهم نهد شما را ش

  ،ليي اسرآيبن 17سوره 

 آنان عذاب دردناكى آماده يآورند، برا و آنها كه به قيامت ايمان نمى :  10آيه 
  ) اگر ايمان بياورند چي؟ (. ايم  ساخته

   طه، 20سوره 
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پس . (يچى نمايدبه ما وحى شده كه عذاب بر كسى است كه انكار كند و سرپ : 48آيه 
   )راهي به جز تسليم نيست

 ايمان هي به آيات اليدهيم كسى را كه با سرسخت  جزا مىنيو همچن : 127آيه 
لعنت و رحمت اهللا براي كافر چه . ( شديدتر و پايدارتر است  عذاب آخرتزيو ن! نياورد

   )مفهومي دارد؟

ن به كساني است كه در اين آيات و سدها آيات ديگر در قرآن، سخن از عذاب داد
دون  اوامر اهللا بي انسان است كه او بايد از  ند، سخن از سوختن انديشهآور ايمان نمي

  . چون و چرا اطاعت كند

؛ اين است كه فقها و علماي اسالمي پذيرد  نمي ناراستي و نادرستي راچون خرد انسان
.  تفسير كنند<نيعقال<سازد   خشمي كه اهللا بر مردمان وارد ميي  همهكوشند تا  مي
  : ي تعبير و تفسيرها اين است   همهي  بازده

 آن كس كه خردمندانه  و مسلمان است،هرآنكس كه خفت بردگي را بپذيرد عاقل
  .شود  و كافر شمرده ميبينديشد جاهل

 به مفهومي است كه هر كس آزاد است "اال اكراه في الدين": كساني كه ادعا دارند كه
  . يا رد كند؛ اين كسان اگر دروغگو نباشند خودفريبنداسالم را بپذيرد 

  : گويد  مي256در سوره البقره، آيه 

  .   كه راه از بيراهه به روشنى آشكار شده استزيرا؛   نيستيدر كار دين اكراه

مجبور است، اسالم يعني شود كه هر مسلمان بايد،   ميآشكاربه درستي از آيات ديگر 
 اكراهي وجود داشته  هيچ است بپذيرد و در ايمان او نبايدرا به آنگونه كه امر شده

  هيچ اكراهي .شود  اگر در ايمان كسي اكراهي باشد او كافر است و مجازات مي.باشد
  .نيست چون، از ديدگاه رسول اهللا، همه چيز روشن بيان شده است

   الحج،22سوره 
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وند، باز پس رانده هر آن گاه كه آنها بخواهند از عذاب دوزخ خارج ش : 22آيه 
    . پس بچشيد عذاب آتش راشوند؛ يم

 آنها عذاب يو كسانى كه كفر كردند و آيات ما را دروغ شمردند، برا : 57آيه 
  .اى فراهم است  خواركننده

   المومنون،23سوره 

ند و نه به د آنها نه اهللا را ستوي سخت گرفتار ساختيم، ولي آنها را به عذاب :76آيه 
  . ند پرداختيزار

   فاطر،35سوره 

 ميدهي؛ نه به مردن آنها امر م كسانى كه كافر شدند، آتش دوزخ براى آنهاست : 36آيه 
  .دهيم شود، ما اين گونه هر كافران را جزا مى و نه چيزى از عذابش از آنان كاسته مى

  ،الطالق 65سوره 

ى كردند و ما  آباديها كه از فرمان اهللا و رسوالنش سرپيچ)مردم(چه بسيار : 8آيه 
  . نظيرى گرفتار ساختيم  و به مجازات كمميبشدت از آنها حساب پس گرفت

 حكومت اسالمي .ي تصور مردم همان كشور از آفرينش است  سامان هر كشوري آيينه
   .در ايران تصوير خالقي است كه در ذهن مردم ايران نگاشته شده است

تواند  مي او  يفه، خله كرسي نشسته است، باند كه كسي به جاي اهللا  اين مردم پذيرفته
  . بر مردمان حكمراني كند و مردمان اجازه ندارند از فرمان او سرپيچي كنند

اين است، كه نادان پروران حكومت، پيوسته كردار و دستورات واليت فقيه را ستايش 
گان از اين روي سركرد. دارند  شناخت راستي بازمي ازي همگان را  كنند و انديشه مي

 و مردم ناآگاهانه بدون ننگ گذارند حكومت اسالمي بدون شرم وظايفي بر مردم مي
  . كنند آن اوامر را اجرا مي
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 و خواهيم خواهيم يا چه نمي  چه مي<ما<گويد كه  ي حكومت مي  نخست سركرده
 برخي از مردم براي سودجويي كنند، سپس نوكران اهللا هم آن گفته را ستايش مي

 و برخي از ترس چماقداران به نوازش اسالمفروشان ديگر آشكاربيعت خود را 
  . ازندردپ مي

توانند  كساني كه اجازه ندارند حتا پوشاك يا همسر خود را آزادانه برگزينند چگونه مي
   :دفرياد بزنن

  . "اي حق مسلم ماست انرژي هسته<

،  سخن گفتن ترسه كردن، بدونانديشآزادانه اند كه   آيا اين كسان تا كنون ندانسته
  .شود حقي است كه با هر انساني زاييده مي

  . گرفته شده است ولي اين حق مسلم انسان از ايرانيان
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   روشنفكرانيي خود ستااي يشيخوداند

  

 كشورآرايي با ، هستند آزادانديشيدن  در سخن گفتن و مردم دمكراسي،ي  در جامعه
اي را   كشورها حزب حاكم زمينهاز اين روي دراين . گيرد خواست مردم سامان مي

 دكانداران .دپسند كند كه مردم آن گونه بگويند و بينديشند كه آن حزب مي فراهم مي
  . فروشند  هم كاالي خود را به نام و به رنگ نيازهاي همگاني ميسياسي

 كه مانند اي ديگر هستند، به عتيقه فروشاني  مي بيشتر روشنفكران ايراني، به گونه
آنها كااليي از خودشان . ها يادآور شهر مردگان نه زندگاني مردمان استكاالي آن

اين روشنفكران دالل كاالهايي هستند كه بيگانگان آنها . ندارند كه به نمايش بگذارند
مردم ايران، به كاالهاي دست دوم و كپي شده، احساس . اند را ساخته و به كار برده

 اين است كه نه .شناسند نه كاربرد آنها را مي  وچون آنها نه كيفيت. كنند نياز نمي
  . شود روشنفكران با مردم و نه مردم با آنها همگام مي

 دهد كه او در ايي سامان ميه  درست است كه انسان ساختار دانش خود را از پديده
ولي برخي دانش خود . ديگري براي او بازگو كرده است برخورد كرده يا  با آنهازندگي

 با ي ديگران را  ي پژوهش و انديشه   بازدهاز اين روي آنها. بينند سود خود ميرا تنها در 
  . كوششي در آگاهبود خود انبار كند اندك

ي زندگي گردآوري  هاي گوناگوني، كه شخص در درازا آگاهي در اين انبار انديشه و
ولي چنين كسي شناخت ژرفي، در مورد ماهيت آن  .شوند  است، انباشته ميكرده
  .  استها االها، ندارد او تنها سوداگر آن كاالك

اند نه سامان و نه با  ديگران فراهم آمده هاي  ها كه از انديشه بيشتر اين دانستني
  . يكديگر پيوند دارند
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هاي گوناگون، كه در درونش بهم   بينش  يدر نهاد اينگونه روشنفكران ناهنجاري
ي روشنفكر  اين ناآرامي، كه از دو دلي. كنند اند، آشوب و ناآرامي ايجاد مي  ريخته شده

   .سازد تراوش كرده است، او را به هنجار ساختن اين ناهنجاري درگير مي

با آن   به آساني، بتواندتا گردد  در اين جاست كه اين روشنفكر به دنبال ميزاني مي
ي به او از راه شتاب زدگي و خودپرست.  را سامان دهد دروني خوديها ميزان، آگاهي

 ، است شناخته شدههرااي م  يك دين، يك ايده ئولوژي، يا به يك رهبر كه در فلسفه
 با معيارهاي آن دين، آن ايدئولوژي، يا براساس  خود را،بودي آگاه  او همه. برد پناه مي

  .سازد فكر آن رهبري كه پسند كرده است، همĤهنگ مي

 و پيرو آن آورد  ميايماناي    فلسفهيا بينش  يك، بهرنج، در انديشيدنبدون ازاين راه 
اين روشنفكر، كه پيرو يا مريد است،  خودي    انديشه.شود فكر يا مريد آن رهبر مي

ي ديگري را بازگو كند شايد هم باز    شدهفكر بسته بنديتواند  نازاست، او تنها مي
ر بينش او جا ها را با معيارهاي ايمانش، كه د  ي پديده  اي همه چنين خودباخته. گشايد
چون او معياري براي سنجش آن . سنجد  ولي هرگز ايمانش را نميسنجد  مياند،  افتاده
   .ندارد) ايمانش(معيار

بيشتر روشنفكران ايراني از همين بافت هستند و از همين روي از خودانديشي هراس 
ئولوژي اين است كه آنها، حتا اگر مسلمان نباشند، جدا جدا به مرشدي يا ايد. دارند

  .  ديگران همگام بشوندتوانند با  اند و نمي چسپيده

 تالش خود را اند، برخي از اين شمار، كه تاريخ را براي فرمانروايي فكر خود پذيرفته
 كه آن حقيقت نگرش آنها را دنبر  به كار مي تاريخ ازحقيقتيك بيشتر براي يافتن 

   .تأييد كند 

 ولي در بينند مي را در پيش ديدگان خود نمياين كسان رفتار و كردار حكومت اسال
 سال پيش مجاهدين اسالم، ايرانيان را  1400،  چگونهگردند كه جستجوي پاسخي مي

  . اند سركوب  و سرزمين ايران را ويران كرده
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ي مرسوم و معمول بوده است، پس    اگر كشتار ايرانيان با شيوه،پندارند كه ميآنها 
  . كند ت حكومت اسالمي مشروعيت پيدا ميامروز هم كشتار مردم بدس

 سال پيش، در جنگ با بيگانگان، دشمنانش را   2500يا اگر كشف كنند كه كوروش 
كشتار ايرانيان بدست مجاهدين   سال پيش هم،  1400، در  پس استكشته مي

  .شود مي اسالمي افتخارآميز

راه ه اند، چشم ب  سپرده سر" راسـتين"گروه ديگري كه به اسالم و سازندگان اسالمهاي
اين  . بسازند" راستين"اي هستند تا بتوانند از محمد رسول اهللا يك مسلمان  معجزه

كوشند كه روي منجالب اسالمي را با دروغ و رنگهاي   ميي خودي نيرو  كسان با همه
   . مردم فريب بپوشانند تا شايد خود به نوايي برسند

 از اين نمد كالهي به آنها خواهد بي گمان اين بار،، پندارند روشنفكران شتابزده هم مي
كنند كه با وجود پشتيباني آنها، براي روي كار آمدن   فراموش مي آنها حتا.رسيد

  . حكومت اسالمي، سر آنها هنوز بي كاله مانده است

ي  انديشي و خوشباوري سال گذشته حتا نيك از آنجايي كه در طول هزاروچهارسد
يرفت كه اسالم ذهم  در اين راه سود بخش نبوده است؛  بايد پكساني بسان مولوي 

   .افزايد سازي اين كسان هم تنها به شوربختي ايرانيان مي

با وجودي كه كساني  چون بن الدن ها هم هستند، كه با اجراي اوامر اهللا ، ايمان خود 
روغ پردازي د از دستخواهند   ولي اسالم سازان ايران نميدهند را به اسالم  نشان مي
  .و مردم فريبي بردارند

 سازان، به بن الدن ها " راسـتين"به راستي در دنياي دروغورزان بايد، از ترس اسالم( 
  )نشان راستين داد

آنها . اند  ديگر گروه كساني هستند كه چشم به كردار مردم كشورهاي بيگانه دوخته
ي را كپي و آن را يكراست به ا ي آماده   شيوه، در راه رسيدن به دمكراسي،خواهند مي

  . مردم ايران پيشكش كنند
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در راه ، ي اين كشورها  ي درستي از روند و ساختار جامعه البته اين كسان نه آگاهي
 و شناسند  جامعه ايران را ميهاي   سامان فرهنگي و پديدهنه  دارند،رسيدن به آزادي
  . كنند ي ايران را بررسي  كه دستكم جامعه نه توانايي دارند

از گفتار و نوشتارهاي برخي از اين روشنفكران پي برد كه اين كسان توان  گاهي مي
 چنان حكومت اسالمي را با .شناسند ساختار دمكراسي در اروپا را هم به درستي نمي

 كه گويي كليسا در كشورهاي اروپايي پندارند كاركرد كليسا در اروپا هم سنگ مي
   .كند حكومت مي

 احكام كليسا را دگرگون و با زمان گويند كه  سخن ميهايي سوفلز في مرتب اآنها
اند كه به  برخي از اين روشنفكران آن گونه در خودبيني گم شده. همĤهنگ ساختند

  . پذيرند جز پندارهاي خام خود چيزي را نمي

 بسان انسان ها برند كه اگر آخوندها به جاي عمامه كراوات بزنند و خانم آنها گمان مي
آنها تفاوت ميان، دين اسالم و . شود ند در ايران دمكراسي برپا ميپوشآزاد لباس ب

 سال   500، تفاوت جهان امروز و جهان اروپامردمان   ايران وي  مسيحيت، تفاوت جامعه
  .بينند پيش را نمي

به درستي تاريخ، فرهنگ و  هر مردمي كه گرفتار است بايد، براي رسيدن به آزادي،
مردم از اين .   را بررسي كنند گذشتههاي روشنفكران  را بشناسند و انديشههويت خود 

 ي خود   انديشههاي  و از كاستيهاي پيشينيان سود ببرند آزموناز توانند  مي راه
  .بكاهند

خود را نوسازي آنرا ي    سامان و ساختار جامعهتوانند درست است كه چنين مردمي مي
ي   ولي نبايد فراموش كرد كه جهان، با همه .كنندبر اساس راستي و درستي بنيان 

موجود، در همين زماني در گردش هاي  هاي گذشته و ناهنجاري بريدگيپيوندها و 
  . است كه ما در آن زيست داريم
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واليت فقيه، كه از پست ترين ي   در اين زمان مردم ايران، به حكومتي بر پايه
  .بازند  جان ميواند   هاي مردم ستيزي است، تن در داده  شيوه

 ي   اوامر پست و پوسيده از بايد بدون چون و چرا ايرانياني  آيا اين ننگ نيست كه همه
  . ند، اطاعت كنندا  ، كه هزار و چهار سد سال پيش بهم بافته گرد بيابانعربهاي

ي كشتار ايرانيان بدست مجاهدين اسالمي   آيا سختي و فشار اين ننگ تنها، به شيوه
، يا به اين بستگي دارد كه  روش پادشاهي دوران پيشين ايران؟، يا بهدارد؟ بستگي

فالن تاريخ نگار، دانشمند، نويسنده، شاعر و فيلسوف چگونه ديدگاهش را بيان كرده 
  . است

، از زشتي و پستي واليت فقيه اند هداشت آيا اگر حافظ يا فردوسي به اسالم ايمان 
  شود؟ كاسته مي

گفتار پيشينيان سود برد كه پيشكسوتي آنرا تأييد كند، يا توان از  ي ميآيا تنها هنگام
  گفتار پيشينيان بايد دربست از زر سرخ باشد؟

ولي . گويند برخي از روشنفكران امروزايران، بسياراز خرد كاربند مردم سخن مي
بدون توانند  نمي ن آنهاوچ .ند هم ندار به خرد خود آگاهيبيشتراين كسان حتا

  . اوري و تأييد مرشدشان سخني را رد كنند يا بپذيرندپيشد

هستند، ي خود بيگانه   درست در همين زهدان، كه مردم با نيروي خرد و انديشه
  .شود واليت فقيه زاييده مي

  : براي نمونه

 همگاني شايد هم  با آگاهي،تواند  ميآوريم كه يك ايراني در زير شعري را از حافظ مي
  . درك كندآنرا، معني همبدون كمك واژه نا

  <چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم>

  <باده از خون رزانست نه از خون شماست>
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اند، يافت كه او بخواهد  ، در مردمي كه از خود بيگانه شدهتوان  كمتر روشنفكري را مي
  . بدون تفسير استادي، كه به او ايمان آورده است، اين شعر را بفهمد

 استاد هم بستگي به دانش يا واژه شناسي او ندارد بلكه به اين بستگي البته تفسير آن
  . دارد كه آيا آن استاد دوستدار حافظ مسلمان است يا خواهان حافظ مرتد

كه ، اگر اين كسان، استاد را كه هيچ، خود حافظ را هم كنار بگذارند، تنها به پرسشي
ايي خرد و يا ناتواني خود پي  انديشه كنند، به توان،در اين سخن نهاده شده است

  . خواهند برد

  . چرا يك روشنفكر نبايد بتواند با كاربرد خرد خود به اين پرسش پاسخ دهد

 باشد،  يا حتا يك جوان مسلمان زادهي اين شعر يك انسان رند گمنام  آيا، اگر گوينده
  انديشيدن نيست؟  در خور براي اسالمزدگانپرسش او

م كشورهاي پيشرفته هم همگي خودانديش نيستند از درست است كه بيشتر مرد
. كنند اني يا روشنفكراني پيروي ميي استاد  آگاهي يا ناآگاهي گفتار، پژوهش و انديشه

  . اند ولي بيشتر آن استادان يا روشفكران آزادانديشي و خودانديشي را آموخته

مردمشناسي، تاريخ طبري براي پژوهشگران اروپايي، ارزش ادبي، :  براي نمونه
هيچگاه آنها تاريخ طبري را به عنوان نوشتاري در . فرهنگي، سنتي و اسالمي دارد

  . پذيرند روند تاريخ، حتا با كم وكاست هم، نمي

 از  در مورد برخي، حتادهند اينكه برخي از روشنفكران ما به كسي اجازه نمي
ز ترس درهم شكستن ، از ناداني آنها نيست بلكه اهاي تاريخ طبري شك كند  نوشته

البته  . سست و بي بنيادي بنا شده استها  زيرا ديدگاه آنها بر پايه. ديدگاه آنها است
مردمي كه هزار و چهار سد سال به زور از شريعتي، كه انسان را گوسفند و انبيا را 

  . انگارند ند؛ آن مردم خود را ذليل، نادان و پست ميا ، پيروي كردهداند شبان مي



                                                                                                       �? روی �د او   _ د از  ©�ن )ز � ا ��¹ا b n�~ ا � Pن                                                                                                                                                            ٢٠٧                        #" ? رو �� �د  ? ی�  ��ا�د ا RSTU Â | b bW#    

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

. گذارد و خود را دراختيار شبانش ميآورد   ايمان ميفهمد  به گفتاري كه نميمسلمان
  پرورشدانند كه آنها را براي گوشت، پشم، پوست و شيرشان گوسفندان هم نمي

   .خبرند دهند و از سرانجام زندگي خود در كشتارگاه بي مي

  كه شده بفرستند،اند از كشتارگاه پيامي، براي چرندگان رام گوسپندان هرگز نتوانسته
  .شبان گرگي است با هوش نه انساني است مهربان اين

 خرد ي   برقرار است زمينه" فقيه و سفيه"ي    كه در آن رابطهاجتماعي به هر روي در 
  . رويد نمي  درآني ا   و انديشهشود انسان خشك مي

جاهل نند اد  اسالمي تنها فقيه عالم است و انسانهاي ديگر، كه فقه نميي  در جامعه
 آن آگاهي را بسادگي از قرآن يا توان علم يعني شناختن احكام اسالم، كه مي.  هستند

  . در بخشي از گفتار جانشينان محمد فرا گرفت

در اسالم به يك فقيه كه آگاهي به چند كتاب، در همين راستا، پيدا كند عالمه 
  . داند را مي ي علوم   عالمه يعني كسي كه همه)عالمه مجلسي مانند (گويند  مي

ي    دايرهبينيم كه انديشه او از اي را بررسي كنيم مي اگر ما كتابهاي يك چنين عالمه
  .  بافي تجاوز نكرده است و طامات پروريخرافات تنگ

دانند، بايد خود  به درستي بايد گفت كساني كه، يك چنين تاريك فكري را عالمه مي
  . آنها سفيه باشند

 تا اندك آگاهي خود را بسيار انبوه، مشكل و پر كوشند مياند و   وشيدهمتوليان اسالم ك
اهميت جلوه دهند تا يكي اينكه بي دانشي آنها بر همه روشن نشود و ديگر اين كه 

  . مردم خود را نادان بپندارند

اند، همان   هاي مال  يا مال منش برخاسته  چون بيشتر روشنفكران ايران هم از خانواده
هاي  آنها هم برخي از آگاهي. اند  هبرد  خودستايي و خام داشتن مردم را به كار ي  شيوه

ين ا. فروشند مياگري به ديگران ميياجتماعي را بسان وردهاي جادوگري و ك
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 شايستگي دست يافتن به  هوش وكنند كه هر كسي روشنفكران آنگونه وانمود مي
  .ها را ندارد  كتاباسرار

  : نمونه

او بايستي، از دورافتادگي و پسماندگي .  بتواند قرآن را به فارسي بخواندهر ايراني  كه
يك  تواند  كه چگونه ميسد او به اين پرسش مي . بماندهاي آن در شگفت  سوره

با اين وجود بيشتر مسلمانان به اين . خردمند چنين گفتارهاي خالف خرد را بپذيرد
  .  را ندارند شتربان توانايي درك سخنان يك آنهاد كهنرس نتيجه مي

. ، از عمامه داران كمك بگيرندهاي بي سرو ته  اين كسان بايد براي درك، آن نوشته
، ناآگاهانه هستي مغز را در درون عمامه ها  اين مردم، در زير فشار تلقين فقيه

  . كه مغز در درون سر و نه بر روي آن  قرار داردانديشند به آن نمي و انگارند مي

آنها . اند فكران همين روش را در مورد كتابهاي فرهنگي ايران به كار بردهبيشتر روشن
 يك عمر شايد  و سالها بر اين باورند كه اگر كسي بخواهد شاهنامه را بفهمد بايد ده

  . ها پي ببرد پژوهش كند، رياضت بكشد، تا بتواند به مفهوم آن سخن

كه آنها . شود برده ميها به كار   به ويژه كوشش اين روشنفكران براي درك و بيان واژه
در كجا بايد ) sakht( و سخت)kanj( كَنج در كجا بايد)konj( كُنجي بداند واژه
  . شود گفته مي) sokht(سخت

اگر بريزد ولي   آنرا بدين گونه دور شماري ازتواند شايد اگر كسي عمر زيادي دارد مي
شاهنامه به خرد بيشتر و وقت ) هاي  هاسطور(هاي  براي فهم بن دادهعمر پرارزشي دارد، 
، از ها  ي برخي، در مورد درك اين نوشته شايد زياده روي و دشواري. كمتري نياز دارد

ي خود را  آنها كُند ذهني و كورانديشي. اند  آن باشد كه خود آنها خيلي دير فهم بوده
  .  دانند ميزان تيزبيني و ابزار كشفيات مي
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 پژوهشگران از رياضتهاي ي اين   همهبينيم كه نديده بگيريم مياگر كُندي آنها را هم 
 آنطور بسازند  رااند تا فردوسي  يدهكوش ند بلكه هر كدام  ا  خود  به يك نتيجه نرسيده

    .ندا  پسنديده كه خود 

و كمي آگاهي ) بن داده(ديگر اينكه اگر هركس نتواند، با داشتن شناختي از اسطوره 
، به نسبت نياز و آگاهي خود، بخشي، داستاني يا اندرزي را از به هنر زيباسرايي

 با كتابهاي جن گيري و  فرهنگي گران بهايي  شاهنامه بفهمد، پس اين پديده
  وردهاي احضار ارواح چه فرقي دارد؟ 

پندارند كه درك  نهند و مي برخي روشنفكران خرد گرا، پاي را ازاين هم فراتر مي
مگر كسي كه . سان مولوي براي هركس ناممكن استهاي خردمنداني ب نوشته
از آن گذشته او . روان خوانده باشد) ي كانت، هگل، نيچه  فلسفه(  رااروپايي ي  فلسفه

خوب اين يك . بايد اسطورهاي يونان را بهتر از داستان رستم و سهراب بشناسد
  . گرايي "رد خ"  نهي است پرور" خر"ولي نگرش اين ديدگاه در بينش .  ديدگاه است

 ديوان شمس را بخواند بيشتر به يك فلسفه هاي  اگر كسي به درستي برخي از سروده
براي مولوي عشق  وراي هر . ي عشق است  آن فلسفه و كند  خورد مي يا يك نگرش بر

  . شكوه، شادي، دانش، بينش و بزرگي است

، در برابر معشوق او بسان خدايي است كه گاهي در درون و گاهي در برون اوست
رود و گاهي از سرافرازي خورشيد را بر خاك  معشوق گاهي از افتادگي به خاك فرو مي

  .اين معشوق گاهي جان بخش و گاهي جانستان اوست افكند، مي

بيند و  ي خود را ميت هس، در اين است كه در نيستيمولوي و كشفيات   ي كرامت همه
به جز كشف اين لذت . يابد  دست مياز اين نيستي به مستي عشق و كمال خدا بودن

و شكوه، كه در رسيدن به معشوق و با معشوق درآميختن و با او هماني پيدا كردن 
 كه با اسالم در  يافت در ديوان شمستوان است، كمتر كشف و كرامت ديگري را مي

  .تضاد باشد
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ارند، مولوي براي بيان بزرگي و شكوه عشق و معشوقش، كه گاهي با خود او هماني د
، از نامهايي كه در فرهنگ ايران ها و معيارهاي تورات و انجيل و قرآن از اسطوره

  ا. اي دارند سود برده است ارزشهاي ويژه

ينكه در كاربرد نمادهاي عرفان ايراني، بسان ماه، زهره، مشتري، اختران فلك، ا
در المي ي اسها  خورشيد، رستم، سياوش، جمشيد و سيمرغ ، با معيارها و اسطوره

 او با يك اشاره كه عشق وراي . براي مولوي مشكلي ايجاد نكرده استتضاد هستند
هايي   ي نمادها واسطوره   همه.كند كفر و ايمان است تضادهاي گفتارش را توجيه مي

  سيماي، او بتواند در قالب آنها،اي هستند كه  كه مولوي بكار برده است بسان پيمانه
  . سازدآشكار دهننا را براي خومعشوقش،

 او ذوالفقار علي را خيلي بيشتر از زور بازوي رستم و ابراهيم را بيشتر از بينيم كه مي
 البته مولوي هم يك انسان و پيش از عارف شدنش يك  .سياوش ستايش كرده است

  همساناين است كه گاهي محمد را همكيش و معشوق خود را. مسلمان بوده است
  .نماياند اهللا مي

 كه محمد اهللا ديگري را به مردم شناسانده است و اهللا كند مولوي فراموش ميگويي 
او گاهي به كفر خود مباهات و از ايمان توبه . خورد محمد به درد عشقبازي نمي

گاهي آفرينش انسان را در آميزيش . داند گاهي كفر را دود و ايمان را نور مي. كند مي
نداني براي پيكر انسان و پيكر انسان زنداني   گاهي زمين ز.داند زمين با خورشيد مي
   .نگارد براي جان جاودان مي

 ، كه در ي باال  اكنون اگر كسي براين باوراست كه يك روشنفكر براي درك چكيده
نياز دارد؛ پس او نه تنها  ييي اروپا ها مورد ديوان شمس آمد،  به دانش فيلسوف

  ماندهبهره و نيز از كار برد مفهوم اين واژه بيخردكاربند مردم را باور ندارد بلكه خود ا
   .است
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ي اين گونه بينش   البته اگر كسي بخواهد سرنهاد عرفان را پيدا كند، كه آيا سر چشمه
هايي  شود، بايد با با رنج بسيار به پژوهش ها آغاز مي ها يا بودايي ها، خرمدين از مانويي

  .در اين مورد بپردازد

آماده  درآغاز  راي پاياني   پژوهش است كه پژوهنده نتيجههنگامي اين كردار يك
سست و كژروي بيشتر روشنفكران، در راه پيكار با اسالم، در ي    پايه.رده باشدكن

  .نهاستي آ  مبارزهي سنتي   شيوه

كسي كه به اسالم . در اسالم ميزان سنجش مقام يك انسان ايمان او به اسالم است
اين است كه . كه به خرد خود مباهات كند او مرتد استتكيه كند پسنديده و كسي 

دهند و سپس  بيشتر انديشمندان، نخست جان خود را در ايمان به اسالم  پناه مي
  .  راندند سخن مي

و خالف ي خود آنها    سخنان پر ارزشي را ، كه از انديشهاند  هتوانست آنها از اين راه 
اند،  شده  نميآشكار زماني آن سخنان به كردار تا.  اند، بيان كنند شريعت اسالم بوده

  . ه استدرك كمتر كسي به تضاد آنها با اسالم اعتراض مي

 متوليان اسالمي هم در زندان ايمان بسيار تنگ است، از اين آنها ي ديدگاه  روزنه
 همين .سخنانش راي  هسته نه ي ايمان كسي را ارزشيابي كنند  تنها رويهتوانند مي

  . برند هم روشنفكران ايراني بكار ميمعيار را 

  : براي نمونه

اين . پر ارزش هستند كه او مرتد باشد سخنان حافظ براي برخي از روشنفكران وقتي 
كنند كه  مسلمانان هم تالش مي.  نمايان سازند راشند تا كفر اووك است كه آنها مي
ا به آساني گفتار چون اگر حافظ مسلمان باشد آخونده.  جلوه دهندحافظ را مسلمان

ي گفتارش به خرمندان به   كنند و اگر حافظ مرتد باشد همه او را تفسير و تعبير مي
  . رسد ارث مي



                                                                                                       �? روی �د او   _ د از  ©�ن )ز � ا ��¹ا b n�~ ا � Pن                                                                                                                                                            ٢١٢                        #" ? رو �� �د  ? ی�  ��ا�د ا RSTU Â | b bW#    

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

بيشتر در اين كش مكش    مردم.رود اين شيوه كش مكش هميشه با گرمي به كار مي
برخي از روشنفكران . اند  تماشاچي هستند و چشم به دهان خبرگان كاركشته دوخته

اين است كه . توانند شعري از حافظ را بفهمند  نمي هرگز آنها خود كهاند يرفتههم پذ
 خود را به بازار شوند و كشفيات پيوسته حافظ شناساني تازه به تازه پديدار مي

  .آورند مي

  . اند  به دو گونه گاهي هم به چند گونه به كار برده نامها راسخنوران برخي از

 جانور درشت است و گاهي بعنوان صفت تنومندي و پيل گاهي  همان: براي نمونه
مورچه برخالف پيل جانوري ريز است ولي صفتهاي . شود درشتي به كار برده مي

   .دنشو ديگري چون كوشا، دورانديش، دلير و بلند همت هم به او نسبت داده مي

 كساني چون يوسف، موسي، فريدون، اي  صفات اسطوره همچنين در سخنوري از
 .شود خسرو، شيرين، فرهاد و ديگر سرشناسان داستانهاي مشهور استفاده ميرستم، 

، اند   به كار برده شدهها   كه در سرودهها در چگونگي و فهم درست اين نامها و ويژگي
ولي سخنوران . خورد چنداني به چشم نمي جدال بين اسالم زدگان و روشنفكران، 

  . اند  نفرين و نكوهش شده اآشكاراسالم اند كه در  هايي را هم ستايش كرده  واژه

  . گيرد از اين جاست كه جدال سوزان و جاوداني بين روشنفكران و اسالم زدگان در مي

 نجس و از ابزارها و  و يا موسيقي  در اسالم حرام، مستيهاي باده، مي، شراب  واژه
ي سخن رانده اكنون سخنور، خواه از شراب انگور. اند هاي شيطان ناميده شده  وسوسه

خواه او مستي را از . و خواه چيز ديگري را با اين نام و ارزش واالي شراب ستوده است
 مستي برابر  اينكند و خواه احساس ديگري را با شكوه  شراب ستايش ميآِيند پي
  . داند مي

 با احكام  سخنور ديدگاه كه استآشكاري نگريسته شود ها  از هر سو كه به اين واژه
  . در تضاد استاسالمي 
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روشنفكران به جاي اينكه به راستي  و درستي روشن كنند كه در فرهنگ ايران شراب 
ها  به جاي اينكه روشن كنند كه ستايش اين پديده.  استشده  ستايش مي و موسيقي

آنها كوشش دارند كه از . در تضاد است، كه آنها را نكوهش كرده،هاي قرآن  با آيه
  .سود ببرند)  درمورد حافظ  جدال استبيشتر( محبوبيت سخنور

 كه او از بي كند را براي اين نفرين مي)  ماه روزه(   ماه صيامحافظتفاوتي دارد، كه  آيا
 نداشتهعبادت ماه رمضان اجازه  براي اين است كه در  يا،تاب شده بوده شرابي بي

  . است

 مستي شراب با به هر روي روشن است كه حافظ  ماه روزه را با تلف كردن عمر و
  . شادي در زندگي  سنجيده است

به هر حال او براي اين گناه كه از ماه مبارك رمضان بيزار بوده در جهنم اهللا خواهد 
  .سوخت

 كه ستايش از شراب و مستي به كردند اگر انديشمندان راستكار بودند آنها روشن مي
  . ت گفتار قرآن در تضاد اس با كه باشنداي  هر زبان و انديشه

اند  ولي آخوندها با بي شرمي و زرنگي اين  روشنفكران ساده پندار اين كار را نكرده
 با ها  ي آخوندها و نه تضاد آن واژه ند كه ديگر نه دزديا  ها را آن اندازه به كار برده ه واژ

  .خورد اسالم به چشم مي

  :اكنون فرض كنيم كه

وي، حافظ، بيروني و ديگران بدست ما  هيچ كتابي از اين انديشمندان، فردوسي، مول 1
همانگونه كه از  دانشمندان بسياري هم كه كشته و نوشتارهايشان سوخته . رسيد نمي
  .اند چيزي بدست ما نرسيده است شده

  ايرانيان در هزار و چهارسد سال پيش،  ديوانه شده بودند، به تازيان بيابان گرد  2 
  . كه براي آنها بردگي كننداند تا اجازه داشته باشند پناه برده
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  ايرانيان امروزهم، مانند قرنهاي گذشته، از كورش و داريوش و فرهنگ آن زمان  3 
  .شنيدند چيزي نمي

 .  هيچگاه زرتشت و حتا انديشمند ديگري در ايران زاده نشده بود 4

 

اند، محكوم به  ي باشكوهي نداشته پس مردم ايران امروز به جرم اين، كه گذشته
  يرفتن ننگ واليت فقيه هستند؟ پد

اند و چيز به جز بند  آيا سياهان افريقايي، كه براي بردگي به آمريكا كشانده شده
  اند خود را از بندهاي اسارت رها سازند؟  اند، نتوانسته بردگي بر خود نداشته

  ي آنها هم سياه باشد؟ ي مردمي سياه بوده است بايد آينده آيا چون گذشته

ران، خرد مردمان را، باور دارند پس چرا بايد به آنها تلقين كنند كه آنها اگر روشنفك
   .ها را ندارند  كسوت توانايي درك واژه بدون مرشد و پيش

  . آخر خرد مردم كه در سر يك نفر انباشته نشده است

آيا برداشت اين روشنفكران از خرد مردم خرد بدون مردم است يا در افسوني است كه 
   فروشند؟ ردم ميآنها به م

  :براي نمونه خرد را بيازماييم

  

  <آخر االمر گل كوزه گران خواهي شد >

  <حاليا فكر سبو كن كه پر از باده كني >

تواند  به كار ببندد، مي خرد خود   نيروي اگر اندكي،هاي همگاني هر كس با آگاهي
 .د عالمي ندارد و نيازي هم به افسون و افيون مرشبرداشتي از اين گفته داشته باشد
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خالف خرد نيست بلكه خالف  ، اين تفاوت دارداسالمزدگان با ديدگاه  اواگر برداشت
  .يك شريعت است

زايد،  برخي روشنفكران با واليت فقيه، واليت امام مهدي كه نه زاييده شده و نه مي
آنها  بلكه  هستند و آزاديخواهست كه آنها آزادها به آن معني  مخالفت نه اين.ندمخالف

  گردن را بهي اسالمسازي ديگري، مرده يا زنده، برآنند كه پيشاپيش زنجير بندگي
  . گره بزنندمردم 

 آنها سوداگراني .كنند ي خود را بر مردم را تصور مي آنها از مردمساالري، ساالري
آنها كااليي در خور .  آماده كنند كاالي خود براي خريدهند مردم رااخو  ميهستند كه

كسي كه هيچ كوششي در راه مردم شناسي نكرده است البته او  .ي مردم ندارندنيازها
چنين كسي، كه جدا از مردم، براي مردم نسخه . تواند درد مردم را بشناسد نمي
  .  او اميدي به مداواي دردهاي مردم هم نداردپيچد مي

 رايزيادي را بند كه سالهاي ا هها انديشمند ايراني پديدار شد از گذشته تا امروز، ده
ي    يا براي سرگذشت يك پديدهيا   نويسندهشناساييهاي كتابي، براي   بررسي  واژه

 و آن ها   كه آن انديشه،فرهنگي  آنبراي شناخت كمترين آنها. اند    به كار بردهتاريخي
توان يافت كه   اكنون هم كمتر كسي را مي. تالش كرده است،ها را آفريده است  پديده
بينش فرهنگي ايرانيان، را بدرستي بررسي كرده ، ي ايران  ، مردم زندهي كنوني  جامعه

  . باشد يا بررسي كند

 آسان به آرمانهاي  بهخواهند ي ايرانيان است كه آنها مي اين كاستي از خودپرستي
  . خود برسند

در ايران هنوز هم حتا يك كتاب چاپ نشده كه در آن  نام و ويژگيهاي :  براي نمونه
اگرهم اندك كوششي در اين . ياهان و جانوران ايران به درستي گردآوري شده باشدگ

  . زمينه شده باشد نخست از سوي پژوهشگران بيگانه بوده است
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شوند كه كتابهايي در  ولي از ميان همين هوشمندان ايراني بسيار كساني ديده مي
ات هريك از امامها،  معجز فرشتگان، گنجيابي، رمالي،مورد تعبير خواب، جن گيري،

  . نويسند  و مياند   خدايان فلك و پريان نوشتهكشف ارواح،

بايد نتيجه گرفت كه افيون اسالم ايرانيان را خودخواه، تنبل، دروغ پرور، بيگانه پرست 
 ي، سياسي و فرهنگي مردمع معيارهاي انساني، اجتمابيشتر .واز خود بيگانه كرده است

   .اند  شدهاسالم آلودهي  ايران با احكام پسمانه

توانند   نمي آنهاي خود را از اين آلودگيها پاك نكنند  تا زماني كه روشنفكران انديشه
  . راستي و درستي را بشناسند

. آيد ي انديشيدن به بار مي  آزادگي از خودانديشي و خودانديشي از رنج بردن در پهنه
يگران گرد آورده است، او كسي كه، آگاهي خود را بر اساس ايمان و پيروي از د

  . خودانديشي را نياموخته است

پيروان، سرسپرگان و مريدان هميشه يك شيوه، يك پيشوا، يك پندار، يك انديشه يا 
  ايه كمبود ناآگاهي بدون رنج انديشيدنبه كمك او  كنند تا يك قهرمان را پيدا مي

  . را جبران كنندخود
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   استماني كفر و اي ورايشيخوداند

  

 براي او. گيرد  فراميهاي پيشينيان  رست است كه انسان دانش خود را از يافتهد
كساني كه به همراه آموزش با .  آموزش و پژوهش داردها نياز به  اين آگاهيفراگرفتن
 كنجكاو و ها هاي اين دانستني  ها و گوشه كاستي در  آنهاآميزند  يك دانش ميي  هسته

  . آن دانش خواهند شدي   پرورنده  برخي از آنها خود.شوند به جويندگي برانگيخته مي

هاي تاريك ديگري   به داالنتاريك يك دانش هاي  پژوهندگان با روشن ساختن گوشه
توان  مي.  كه براي شناخت آنها به زمان و پژوهش بيشتري نياز دارندكنند ميبرخورد 

 تر هستند  آگاه دانشگذاران آن پذيرفت كه دانشمندان امروز در هر دانشي از بنيان
   . را پايان يافته پنداشتها توان گسترش اين آگاهي ولي نمي

شوند   ميمند  بهرهگيرند و از كاربرد آن دانش  كساني كه تنها دانش ديگران را ياد مي
اين كسان هميشه چشم . توانند آن دانش را بپرورانند با آن دانش آميزش ندارند و نمي

 چون خود .چيني كنند ي ديگران ميوه   اند تا از آگاهي  وختهبه دست و دهان ديگران د
  .بشوند  دانشآننوباوگان ي   زايندهشوند كه  اين كسان به دانش آبستن نمي

 نيست اند  ها انبار شده هاي ديگران كه در كتاب  سخن از خوار شمردن دانش و انديشه
 .اند  فته شدهها نه  و كتابها  است كه در اين انديشهي يها بلكه سخن از نشناختن ارزش

ها را در خود بياميزد و آنها   سخن از خرد انسان است كه آن توانايي را دارد تا فراگرفته
 سخن از نيرويي است كه توان سنجيدن هر ارزشي .را با جهان راستي همĤهنگ سازد

  . بخشد را به انسان مي

شود   جهان همساز ميهاي يميزان اين سنجش، كه خرد انسان است، همراه با دگرگون
اي   هاي تازه  در ميزان خرد خود با اندازههاي تازه را   ارزشتواند  انسان ميو از اين روي

 در  رار چيزي پيروان آن ه كه شده سخت استاي  ايمان پيمانه  ولي.سنجدب
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 يماني ا   كه در پيمانهاي  براي پيروان هر پديده. گيرند پيمانه اندازه ميهاي آن  ويژگي
    .شود بيهوده شمرده مي نگنجد آنها

آموختن و بررسي كردن ي    تاريخ شايسته بزرگانبديهي است كه نگرش انديشمندان و
 با اجتماعي، كه در آن زيست داريم،  و شناساييهاي آنها را هستند تا ما بتوانيم ارزش

 شدن جهان  ولي اگر ما نگرشي را حقيقت جاودان بپنداريم، دگرگون .همĤهنگ كنيم
هاي ويژه فراتر از    نو يافتهكنيم كه شماريم، فراموش مي هستي را خالف حقيقت مي

   .  ديدگاه كهنه هستند

  .نگريم مي اين ديدگاه  به بناي در نمونه

، از اين گنج براي ما ي فرهنگ ايران را پاسداري كرده است   فردوسي، كه گنجينه
  : كند گوهري را درخشان مي

  . " هركه دانا بودتوانا بود"

 اين سخن را در خود بيĤميزد او به جهان هستي از ديدگاه ي   كسي كه شيرهگمان بي
  . نگرد بلندتري مي

ارزش آن در شناخت . از خرد فردوسي نيست ستايش  در شگفتي وارزش اين سخن
  . ي نياكان ما تراوش كرده است  بيني  از جهان است كهفرهنگيي   بنمايه

 انسان  كه خردباشد وردن، به چنين سخن پرارزشي، بسان اين ميولي ايمان آ
  .  در يخبندان انديشه از تپش افتاده استهزارسال

شايد به مفهوم ديگري، كه با جهان امروز همĤهنگ هاي زير بپردازيم  اگر به پرسش
  .  باشد، نزديك شويم

   جهان ما هستند؟ "دانايان" جهان امروز "توانمندان"آيا 

   هم هست؟"توانا" است او "دانا" كه امروز آيا هر
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  شود؟  كاسته ميي فردوسي  آيا اگر ما به مفهوم اين سخن بپردازيم از ارزش گفته

 و ما را توانا خيزد از دانايي برمي تاريخ انآيا ايمان آوردن به اندرزهاي بزرگمرد
   سازد؟ مي

آفزايد و  يي هر مردمي مي بر دانايي و تواناشاهنامهي    البته گوهريابي در گنجينه
 هاي  ارزشتوان ولي نمي. سازد به هويت خود نزديك ميها ما را  شناختن اين ارزش

 زده از آزمودن  پنداشت و شگفتجان فرهنگي را، بسان احكام شريعت، خشك و بي
  . آنها چشم پوشيد

ز مردم  و ما هم اتراود زيرا فرهنگ هم در گذار زمان در درون مردم تازه به تازه مي
  . بگواريم و نوبر آنها را تراوش كنيم فردوسي راانتوانيم سخن هستيم و مي

انگيزد تا او  ارزش شاهنامه در اين است كه خرد انسان را به بيداري و زايندگي برمي
هاي شاهنامه نشانگر آن   اسطوره. هاي نوين باشد  ي انديشه   و آفرينندهيشدپيوسته نوان

  . جوشد انايي، از راه آزمون و جويندگي، از درون خود انسان ميهستند كه دانايي و تو

ي انسان در   بينيم كه خردمندي  مي.جويد  و نه ميكند ولي يك پيرو نه آزمون مي
شود كه او خودگام، خودانديش، خودآگاه و خود او  ي جمشيد ستايش مي  اسطوره

ن اهورامزدا، كه راستكاران  شمار پيرواشود كه در شاهنامه ديده مي. خدايي است توانا
  . ارزش شمردن ندارندباشند هستند، يا پيروان آهريمن، كه دروغوندان مي

 اين سخن بر ي  مزه  از آن روي است كه"توانا بود هركه دانا بود"برگزيدن اين سخن 
ه براي توانا و چه براي ناتوان داند كه دانايي چ هركس مي. بيشترين كسان گواراست

 از اين گذشته درست است كه توانمندان جهان امروز داناترين مردم .سودبخش است
البته بايد . نيستند ولي هيچ يك از آنها هم از راه ناداني به توانمندي نرسيده است

  .  حكمرانان آنها زورمندتر خواهند بودتر باشند اشاره كنم كه هر اندازه مردمي نادان

   <دتوانهركه نداند او ن"يعني 
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لي اين سخن يك حكم نيست دهد و ي سخن فردوسي ديدگاه او را نشان ميبه هر رو
هاي خودش شناسايي  و هركس آزاد است كه راستي و درستي آن را براساس آگاهي

  . كند 

 حقيقت مطلق دانست و پنداشت كهتوان  سخن از اين است كه هيچ گفتاري را نمي
  . كار برد بسان فرمولي در هر زمان و مكاني به توان  ميآن را

ند اننماي ين ميفروشند و چن سخن از دروغ پردازي كساني است كه اسالم راستين مي
اين مدعيان، كه . اند  احكام اسالم را درست نفهميده، حتا محمد، اسالمپيشوايانكه 

، مسلماناني دروغگو و اند  پس از هزار و چهارسد سال اسالم راستين را كشف كرده
  . مردمفريب هستند

اند و محمد آن احكام را اجرا كرده    احكام اسالم از سوي اهللا بر رسولش نازل شدهزيرا
   .توانند بيشتر از محمد از اوامر قرآن برداشت كنند است و آنها نمي

ي اسالم را دروغين بنامند تا    پسمانگي با رنگ و انگخواهند درست است كه آنها مي
با اين . به اسالم فرنگستان پناهنده شوندمردم در اين جهنم از ترس اسالم عربستان 

اند بدون كاستي و جاودانه   وجود آنها احكامي را كه از سوي اهللا بر مسلمانان امر شده
  . دانند مي

 گمراه وي ا  يعني آنها اهللا را حاكم مطلق و قرآن را احكام بي زوال و انسان را بنده
 است نه ستيزي در اسالم اندن انساني آنها براي پوش پردازي دروغ. دانند ميگناهكار 

 اسالم را هاي  زشتيكوشند كه  اين كسان هم از اين روي مي.براي كاستن از خشم اهللا
  .  هاي دروغ پنهان كنند در پشت پرده

 نيست بلكه دفاع از راستي در برابر اي  آزادانديشي به مفهوم دشمني با كتاب يا عقيده
ي ايمان داشته باشد او نه تنها انسان را نادان و كسي كه به احكام اسالم. دروغ است
او براي پوشاندن نابخردي . گيرد  پيشرفت زمان را ناديده مي اوپندارد بلكه ناتوان مي
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 خود گيري و با دروغ اسالم راستين  پيشي ديگران  خود ناچار است كه از رشد انديشه
  .  فروش برساندرا بزك كند تا آن را در بازار فريب براي چندمين بار به

هاي ديگر   حقيقت بروزدارندگان حقيقت هميشه نياز به جهاد و جهادگران دارند تا از
  .  جلوگيري كنندهاي خود  شدن دروغآشكار و

برند پس  در زير ستم جهادگران رنج ميي آزادي هستند و   اگر آزاديخواهان شيفته
ي   بررسي و خردمندانه با انديشهي ايران را براساس آنچه كه هست   بايد آزادانه جامعه

   . اين سياهچال را جستجو كنندبيرون آمدن از هخود را

 در درازاي زمان اي  يك روشنفكر آگاهي دارد كه نه تنها شريعت اسالم بلكه هر فلسفه
 پس او.  در احكام پسمانده دشوار استداند كه پيشرفت اجتماع  و ميشود كهنه مي

هاي   دار پيروزمنداني ايمان بياورد و بپندارد كه براساس انديشه يا كر تواند به گفته نمي
   . ايران را سامان دهدي  تواند جامعه ي آنها مي  ساله سد چند

ي ا  شود و هر آزاده مند مي  بهره پيشينيانبديهي است كه هر انساني از انديشه و دانش
 زيرا هيچ .شود ري نميي گفتا  اي برده  آموزد ولي هيچ آزاده از آزادگان تاريخ مي

 از آنچه. اي، پيوسته ترازوي سنجش باشد  ي هر پديده  ، براي ارزيابيتواند معياري نمي
است كه ي پيشينيان   ي دانش و انديشه  كند فرآورده  انسان خردمند تراوش ميدرون

  .دنشو تر برافشانده مي    و شايستهتر جوانتر، زيبا

آزمايد،  اي را به راستي مي  پديدهراند او هر  يكسي كه از آزادي و آزادگي سخن م
 چون .نياز داردكه او  گيري كند آموزد تا از آن پديده به آن گونه بهره سنجد، مي مي

 فكر يك پيرو در  ولي. يك آزاده آزادانه فراتر از كفر و ايمان در پرواز استي  انديشه
  . ن استاي، كه به آن ايمان آورده است، سرگردا   زندان عقيده

پيوند دارد  يمكان  زمان واگر يك روشنفكر نخست بپذيرد كه حقيقت هر گفتاري به
پس او .  حقيقتي پايدار باشندتوانند  كه آيات قرآن هم نميپذيرد داند و مي  او ميپس
 احكام ولي اگر او بخواهد.  براي بهبود سامان اجتماعي انديشه كندتواند خودش مي
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 تواند بنا به آيات  كند پس يك مسلمان هم ميي انديشمندي رد   بنا به گفتهاسالم را
   .مدان  جاهل ميشمندان راانديچون قرآن اين .  را رد كند اومندانديشي    گفتهقرآن

گفتاري پيوسته كاربرد خواهد داشت كه به كسي يا كتابي نچسپيده باشد و پيوسته، 
  .  با زمان همساز بشود دگرگون و،هاي تازه با انديشه

ستيز  باشد، كه احكام اسالمي مردم كسي كه از راه خودانديشي به اين آگاهي نرسيده
، او از كنند ي انسان جلوگيري مي   از رشد انديشه اوامر اهللاداند كه چرا نو، اهستند

   .خبر است  بيتفاوت مفهوم دانستن با مفهوم ايمان

ان جهاد كند چون  ايمان ديگر انديشه يابرضد با ايمان خودش تواند يك مسلمان مي
ولي يك روشنفكر كه، بدون شناخت از مفهوم آزادي، خود را . او ابزار ايمان است

  . پندارد  او ايمان جهادگران را هم بخشي از دموكراسي ميداند دموكرات مي

توان مردمان را سازمان داد تا همگام بر ديگران بشورند و  تر مي البته از راه ايمان آسان
رزم،  دين، هم اين مردمان هم.  با نيروي ايمان خود از پيشرفت اجتماع بكاهندحتا
  . لشكر هستند ولي آنها خودآگاه نيستند  و همزنجير كيش، هم هم

  . برانند سويي كه نياز دارند  هر را به خودتوانند پيروان اين است كه رهبران مي

 ولي رسند به همانديشي بتوانند مردمان، در وراي ايمان، از راه همپرسي، ديالوگ، مي
 ما در انديشه و دانش .شوند اين نشان آن نيست كه به كردار آنها هميار يكديگر مي

ي آزمون و شناخت را بيĤموزيم كه بتوانيم آنها را به سود   كاويم تا شيوه ديگران مي
  . خود به كار ببنديم

  : اي به خود بودن و خودباختن  اشاره

 شايد ما "خودم باشم" و من هم با ديدگاهي "خودت باشي"اهي اگر تو با هر ديدگ
ي   از پيوند ديدگاه تو با ديدگاه من بر پهنه. "خودمان بشويم"بتوانيم با ديدگاه بازتري 

توانيم بخش بيشتري از  شود و از اين گسترش هركدام از ما مي  ميافزودهديدگاه ما 
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د ديدگاه يكسان، نخواهيم با يكديگر ولي شايد ما، با وجو. هستي را شناسايي كنيم
  . همراه بشويم

 اگر به همياري با يكديگر "مسلمان باشم" و من "ماركسيست باشي"چنانچه تو 
ما در اين   وجه مشترك تنها كه<شويم يست مسلمان ميماركس<،  مانزديك شويم،
  . خواهد بودي خودمان    از عقيده ماي  پيوند ناآگاهي

 ديدگاهي نداريم بلكه ما از ديدگاه ه نه تنها تو و منكدهد  اين پيوند نشان مي
 در اين پيوند، به دستور توانيم  ولي ما مي.يمخبر هست پيشوايان خودمان هم بي

   .  همرزم بشويمسنگريراهي همراه و در  در پيشوايان خود،

كه خواهد يا توان آن را ندارد   نمي كس برخي از روشنفكران بر اين باورند كه همه
 از  آنها كه براي اين كسان بهتر است.اي را بررسي و شناسايي كند  خودش پديده

از اين روي آزاديخواهان نبايد اين پيروان را به آزادانديشي . ندناي پيروي ك   عقيده
ي اين پيروان بر جامعه حاكم   البته اين پندار تا زماني درست است كه عقيده. بكشانند

  . مجبور نكنندهان را به پيروي از آن عقيده آزايخوا آنها وباشدن

اي كه بر جامعه حاكم شود رفته رفته در ذهن همگان مقدس و در نتيجه معيار   عقيده
رانند   حكمرانان با ابزار همان عقيده بر مردم ستم مي.شود سنجش در آن جامعه مي

كژي و  را آنهازي .پندارند مردم رنج خود را تنها از برآيند كردار حكمرانان ميولي 
   .بينند نمي  راي خود  هاي عقيده كاستي

اين است كه هرگاه چنين مردمي از جنايات اين حكمرانان به ستوه آمده باشند آنها 
كسان ديگري را، كه به همين عقيده ايمان دارند، به جاي ستمكاران پيشين بر خود 

ديان، مسيحيان و  با همين تقدس و ايمان است كه سدها سال يهو.سازند حاكم مي
   .اند  مسلمانان بر مردمان جهان ستم رانده
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 واليان ي  ي خود، جنايات مذهبي را برآيند كژروي  ي عقيده  خانه تاريكدر پيروان، اين
ي آنها نهفته است آگاه   ي عقيده  هايي كه در بنمايه  اند و به پليدي  مذهب پنداشته

  .اند  نشده

كمرانان  ح.هاي مذهب نيست ري تنها از ويژگيبرخي بر اين باورند كه ستمكا
. اند   بر مردمان شوروي ستم رانده، لنين و استالينسوسياليست هم به كردار، بسان

درست است هر حكومتي كه از انديشه و آرمان مردم برنخاسته باشد در فرهنگ مردم 
  .  تحميل كندآن حكومت ناچار است كه حقانيت خود را به زور بر مردم.  ندارداي  پايه

بر اين اساس زماني كه از زور حكومت سوسياليسم در شوروي كاسته شد آن روش 
با اينكه مردم روسيه بسان هر مردمي خواهان آسايش . هم در خود فروريخت

براي اين مردم . اجتماعي هستند ولي بيشترآنها از نام سوسياليسم گريزانند
   .شود م بر مردم تحميل مي است كه با زور و ستيا   شيوه"سوسياليسم"

 ديگري را براي فرمانروايي ي  اين است، كه با سرنگون شدن آن حكومت، مردم شيوه
 نزديك به دوهزارسال  روسيه، كهبينيم مردم  درست بر خالف اين مي.اند  خواهان شده

 كردار در هاي ، هنوز اين مردم به زشتياند   رنج بردهدر زير ستم كليساي مسيحي
  . اند  نبرده  پيمسيحيت

خالي از ي حكومت مسيح را   زيرا مسيحيت در ذهن مردم مقدس شده است و شيوه
 ولي هنوز كند اكنون كليساي مسيحي در روسيه حكمراني نمي. (پندارند ستمكاري مي

  )   بر ذهن بيشترين كسان حاكم است

در ذهن بيشتر شريعت اسالم كه بيش از هزارسال بر مردم ايران ستم رانده است هنوز 
 و حقانيت جلوه "راستي"، به مفهوم دانندروشنفكران، حتا اگر آنها خود را نامسلمان ب

شود كه فالن سازمان   شگفتي نيست اگر از دهان اين روشنفكران شنيده مي.كند مي
اين كسان با اينكه .  ندارد"مشروعيت" يا حكومت اسالمي  ندارد<مشروعيت<جهاني 
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 روشن نشده <شريعت<ي     در فكرشان هنوز مفهوم كلمهروشن فكر هستند ولي
  . است

اگر حكومت اسالمي، كه بر اساس شرع مقدس اسالم بنيان يافته است، مشروعيت 
   مشروعيت داشته باشد؟ تواند ندارد پس چه حكومتي مي

 يرفتهذ باشند تا از سوي اين كسان پيعت براساس شر بايدهاي جهاني هم آيا سازمان
  شوند؟ 

، به داند كه هيچ سازمان جهاني گر اندكي روشنايي در فكر كسي ايجاد بشود او ميا
ي    حتا انديشه. داشته باشد"مشروعيت"تواند  جهادگران اسالم، نمي  جز سازمان
   . ندارد<مشروعيت<  يا سازمان جهاني حقوق بشر همدموكراسي

، اند كرده* امهزاران كس را اعد حكومت اسالمي، كههاي  برخالف اين، قاضي
 در هر اساس شرع مقدس اسالم بوده است ور  ب و حكم آنهااند   داشته"مشروعيت"

   . دارند"مشروعيت"زماني جنايات قضات شرع 

 در جان آزاديخواهان جاودانه آزادي آرمان زيرااند    نشده"معدوم"البته جانباختگان *(
  ) خواهد ماند و رويندهزنده

 با مفهومي كه در  ناخودآگاه را<مشروعيت<ي   لمهدرست است كه روشنفكران ك
 به بيند كه ولي اگر يك روشنفكر نيازي نمي .برند  است به كار ميپندارشان فرو رفته

تواند   پس او چگونه ميببرد پي  اسالم است، در شرع مقدس، كهستيزي ماهيت انسان
         رونق بازار شريعتمداران بكاهد؟از 

 عقيده، ايدئولوژي، كتابي يا كساني دشمني ندارند آنها با دروغ در آزاديخواهان با هيچ
 ي   و دروغ سدها چهرهشود پيكار هستند زيرا آزادي تنها در سيماي راستي نمايان مي

  . شناخته شده و شناخته نشده دارد

  . شود ها بر پيكر آزادي وارد مي ترين زخم اين است كه در جوالنگاه دروغ سخت
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 آنها خواهان گسترش كنند رضد بردگي و بندگي انسان پيكار ميآزادخواهان ب
 "مشروعيت" آزاديخواه از .پروري در آن راه نداشته باشد  هستند كه بردهاي  انديشه

   right  آلماني ياRecht( در مفهوم درستي "راستي"بيزار است او خواهان 
  .  و حقوق بشر است) انگليسي

پس . يعت وجود ندارند شر درها   آنها هستند آن پديدهيي كه آزادگان خواهانها پديده
 نه بر آزاد انسان پافشاري داردزيرا شرع بر بنده بودن . توانند شرعي باشند آنها نمي
ي خود را بررسي كرده و   ها و تضادهاي درون جامعه  انساني كه آگاهانه پديده . بودن او

را از جنبش بازداشته  اجتماع  كهييا بنده گشودنتواند در مورد شناسد او بهتر مي مي
ي برخي از   آلودگي در فرهنگ ايران از ناآگاهي و از خودبيگانگي. است انديشه كند

ي مشروع داشته   خواهند از راه شريعت برضد شرع مبارزه روشنفكران است كه مي
  .باشند

دانند  ي را مياند و نامهاي انديشمندان فراوان   خواندهيهاي بسيار اين گونه كسان كتاب
 .ها را بدانند  آگاهي كه بتوانند كاربرد آندان  يدن و آزمون را نياموختهولي آنها انديش

از اين روي اين روشنفكران بر آن .  نشده است در درون آنها آميخته دانشيعني 
آنها به دستورهاي انديشمندان يا دانشمندان . اند، فرمانروايي ندارند دانشي، كه خواند

  . اند  آوردهايمان

خود را، آگاهانه، محكوم ي   ايمان درخور نكوهش است، به اين معني، كه كسي انديشه
  .گفتاري سازد

از راه خرد خود بر  ، به اين معني، كه كسيي ستايش است  شايسته خودانديشي
  .  باشدنرواماها فر دانستني

داري به خود  را از ايمانش جدا سازد تا در بي"خودش"نيازي نيست كه همه كس 
گفتاري كه به آن ايمان دارند توانند در كنار  ولي بيشترين كسان مي. بازگردد

  . هم براي سامان كشورآرايي وجود داشته باشند"خودشان"
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 نگرند، مي  به جهان هستيهاي گوناگوني  روشنفكران و آزاديخواهان، كه از ديدگاه
 بشوند كه در اين راه از  هميارادي از راه همپرسي براي رسيدن به آزتوانند زماني مي

تا بتوانند خودشان جدا از اوامر ايمان نيكي و بدي را . كفر و از ايمان دور بمانند
  . شناسايي كنند

  :كنم اي به اين همياري اشاره مي در نمونه

دو همكار آلماني، كه يكي مسلمان و ديگري يهودي است، براي انجام كاري در شهري 
لغزد و از پيشرفت باز   مياي   خودروي آنها در بين راه به چاله.اند  هدوردست گمارده شد

 اين دو همكار در اين است كه آن خودرو،  توان انديشه وي  در اينجا همه. ماند مي
  . يعني ابزار پيشبرد، را از آن چاله بيرون بكشند تا بتوانند كار خود را به انجام برسانند

  . هستند كه جدا از ايمان همكار و هميار يكديگرند"نخودشا"اين دو كس در اين راه 

در يك كليسا توانند  دو كشيش، كه يكي كاتوليك و ديگري پروتستانت است، نمي
  : زيرا كشيش كاتوليك ايمان دارد. همكاري كنند

زيرا كسي كه .  شباني كند مسيحتواند بر پيروان كسي كه ازدواج كرده است او نمي
 تواند گوسپندان خود را پوشيده است او چگونه ميدگي چشم نهاي زن خودش از شادي

  در رنج بردن اميدوار سازد؟ 

  : البته كشيش پروتستانت ايمان دارد

 . شباني كند مسيحتواند بر پيروان  او نميداند كسي كه ازدواج را بر خود حرام مي
 خود را تواند گوسپندان  چگونه مي اوشناسد چون كسي كه خودش اين آميزش را نمي

  در آميزش راهنما باشد؟

هاي ابراهيمي، بسان شبان و پيروان بسان گوسپندان او تصور  ي دين  پيشوا، در همه(
  )شوند مي
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 براي ديدار و آميزش با اي   سختي دارد و در ديوارهاي آن روزنههاي ايمان مرزبندي
 جنگ و ميشه هها  از اين روي در برخورد عقيده.  ديگر باز نشده استهاي  انديشه
  .  آيد  به وجود ميجدال

جستجوي يارگيري و آميزش با   دررويد و  ميپيوسته انديشه است كه  برخالف عقيده
  .اي را بزايد  هاي تازه  هاي ديگر است تا از پيوند با آنها باردار شود و جوانه  انديشه

 كفر و اي مرزه ازفراتر نيست بلكه به خود آمدن تنها به مفهوم گسستن از ايمان
  . انديشه كردن استايمان
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  ايمان نياوردن است: باور خردمند

  

 به آن  به نام ديندر جهان امروز ديدگاه كساني را، از هنگام زادن، در تنگناي مكتبي
ي    فراسوي آن زمينهانديشهاين كسان امكان رشد  سازند كه در  زنداني ميگونه
ي بي چون و چرا از رهبر، پيشوا، مرشد يا    سخن از پيروي. بسيار ناچيز است،فكري

  . ايدئولوژي و مكتبي است كه اين كسان به آن ايمان دارند

ايمان با ارج نهادن به .  برابر نيستاي  البته مفهوم ايمان با باور داشتن در مورد پديده
د ياب  پرورش ميشود و گفتار خردمنداني كه با آگاهي در درون كسي جايگزين مي

ي  ي آن گفتار را در انديشه شيره سنجيد،  مي رايگفتارزيرا باورمند، . ستيكسان ني
  . آميزد خود مي

 گفتار هايي است كه آنها از همان سان كه ساختار جهان بيني خردمندان از ارزش
  .اند  خود پرورش دادهي   و درانديشه  برداشت كردهديگران

بديهي . او تاريك و نابخرد است كند  خلق مي گنديده خون او را ازكسي را كه اهللا
ها را ندارد و نياز به  است كه چنين موجودي توانايي و حتا اختيار سنجش ارزش

 اين است كه اين كسان .خواهد براند رسول اهللا دارد تا او را به راهي كه خالق او مي
آغاز  ورزي سر  زيرا شك.شود ايمان بياورند بايد به احكام و شريعتي كه به آنها امر مي

و اين است كه براي پيروان شك  برسدي دانايي  تواند به چشمه ميراهي است كه 
  .شود ورزيدن گناه شمرده مي

 تنگ گاهد به دياز آنجا كهپذيرند،  ي اهللا را نمي برخي از اين كسان كه ننگ بردگي
يشه اي اند با نيروي خرد خود در پيرامون پديدهتوانند   آنها نمياند،  گرفته ايمان خو

 خود را در داماهللا  ي  بردگي براي رهايي ازآنها. كنند زيرا آنها خودانديشي را ياد ندارند
  . كنند ايدئولوژي ديگري، كه پيش نويس شده باشد، گرفتار مي
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اين كسان به سبب تنگ نگري و ناتواني، آزادانه، به انديشه و گفتار : به زباني ديگر 
بينند، يعني   ديگري مي كسانجهان را با چشمانا آنه .آورند كساني ديگر ايمان  مي

 . شوند پيرو مكتب و مسلك پيشوايي مي

 در درون او ي خودانديش نهال،انديشد  مياش عقيده با ايمان به پيروي از كسي، كه
نگرد، دورنماي جهان را تنها در   ايمانش مياو به جهان هستي از راه. خشكد مي

هاي هستي را با معيارهاي ايمانش ارزشيابي   يده و پدبيند راستاي اين روزنه مي
  .كند مي

 بيند انسان با ايمان تنها بخشي از هستي را، آنهم كم و كاست، در راستاي ايمانش مي
ي   كسي كه براي ارزشيابي.ماند يخبر م هاي هستي بي  پديدهي  ولي او از پهنه

، او سنجشگري است از پيشوايي وام گرفته است  ترازوي سنجش خود رااي  پديده
 اي را  خودش پديدهي   فرمانبردار، نيازي به برانگيختن خرد خود ندارد، او با انديشه

  .كند ارزشيابي نمي

از آن روي كه هيچ شريعت يا ايدئولوژي هم بدون كاستي  وجود ندارد، تا هميشه 
ا پاسخگوي نيازهاي همگان باشد، اين است كه پيروان هر ايمان گسترش انديشه ر

چون هر نوآوري، كه زاييده خرد باشد، با ايمان آنها . دپندارن كفر يا دشمن خود مي
  . سازگار نيست

انسان با ايمان توانايي آن را ندارد كه معيارهاي ايمان خود را بسنجد و بدون ايمان، 
روشنفكر باايمان بر آن است كه ي تالش    همه.بيند خود را سرگردان و گم گشته مي

او انگيزه و آرمانهاي .  سنجش خود را، كه از ايمانش برآمدند، نجات دهدمعيارهاي
مردمي كه بازار . گيرد كند يا نديده مي خود را، در روند دگرگوني جهان، فراموش مي

 دگرانديشان را ، كشتاربينند سودآور خود را در ناتواني و نابودي سوداگران ديگر مي
 از چه كه اي كه به سود آنها بيفزايد نيك و هر  ههر پديد. سنجد نيز با همين ميزان مي

 پس جاي شگفتي نيست كه جهان امروز هم در .پندارند سود آنها بكاهد بد مي
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ي آنها در شريعت اسالم است،  سود خود را  شناسايي بنيادهاي ترور، كه ريشه
   .بيند نمي

ني، خودبيني، سود ، به دم بي"آزاد انگار وآزادگردان" يا كشورهاي " آزاد"كشورهاي 
حكومتهاي اين كشورها بر آن گمانند كه . جويي و ساده انگاري مردمان ايمان دارند

  .  همگان را از راه سودبخشي به گماشتگي خود برگمارندتوانند مي

هر نگرند،   گفتار و رفتار مردمان ديگر مي به،هاي ايمان خود  اين كشورها از پنجره
 آنها از شمشير اسالم .كنند راستاي پندار خود بررسي ميپديده و كرداري را تنها در 

ي مجاهدين را با   انگيزه از اين روي برند بر ضد سوسياليسم و كومونيسم استفاده مي
  . پندارند هاي خود برابر مي  خواسته

 به دنبال بينند  روبرو مياند  خود را با  شمشيري كه خود تيز كردهآنها اكنون كه 
 و براي مبارزه گردند ، كه در اصل در ايمان مسلمانان نهفته است، ميدشمنان ناديدني

  .پردازند با آنها به پرورش مارهاي ديگري در آستين خود مي

 افغانستان، عراق، هاي روسيه،  سرزمين دري،هاي مجاهدين اسالم  اگر اندكي به بيانيه
  كردار و خشم فرياد،بينيم كه مزده بنگريم  مياسال كشورهاي عربستان و ديگر

  با.اند  در همه جا بر ضد مشركين و كساني است كه به اسالم ايمان نياوردهمجاهدين 
 و در اجراي آن اوامر كنند  آنها از اوامر قرآن اطاعت ميتوان گفت،  كوتاه ميسخني

   .دهند ايمان خود را نشان مي

فتگويي از مليت، سخن مجاهدين از اهللا، اسالم ، مسلمان و از كافر و مشرك است و گ
در حاليكه گزارشگران جهان . كشور، فرهنگ، زبان يا انسان و انسانيت نيست
اين گزارشگران، كه مفهوم . شنوند دمكراسي، گفتار مجاهدين را از راه ايمان خود مي

 كه گويند ، از كشور، حكومت، مليت و مردماني سخن ميفهمند جهاد در اسالم را نمي
  . ينندب از ديدگاه خود مي
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 كه ، در بررسي   نايياي تو  آيا اين كشورها، كه با ترور اسالمي درگير هستند، با همه
اند؟ يا  كردار مردمان، دارند از فهم احكام اسالمي و شعارهاي مجاهدين درمانده

    دانند؟ خود ميهاي    مجاهد پرور و تروريست ساز، اسالم را در سوي خواستهي  شيوه

 و نقش شمشير را روي بيرق عربستان " ال اله اال اهللا"موكرات، شعار آيا اين مردمان د
   بينند؟ نمي

  شنوند؟   كودكان و سنگسار زنان نميمجاهدين را هنگام كشتار " اهللا اكبر"ي   آيا نعره

كنند  شنوند و بررسي مي بينند، مي  آزادانه مي" آزاد"بي گمان گردانندگان كشورهاي 
كنند،   آنها در سامان شهروندي كشوري دخالت نمي.ودشان خ ايمانولي از ديدگاه

 زيرا هر يك از كشورهاي . باشدبرخورد داشتهمگر آنكه با سود يا زيان خودشان 
خوانند كه مردمانش جنگ و كشتار ديگران را در ايمان  اسالمي را، كشوري، آزاد مي

  . اند  خود آميخته

اي  ستم وارد كند، شيوهديگران بر ند توا اين كه هر حكومتي، در راه سودجويي، مي
 اكنون هم اين كشورها، .دانند است، كه كشورهاي فرمانروا آن را خالف آزادي نمي

، كشتار جمعي مردمان را بدست مجاهدين شهادت ي هر كردار نامردمي را  انگيزه
ان آنها ايم. پندارند  برابر مي، كه سود پرستي است،هاي پنهاني خود  خواسته با طلب،

  . شناسند هاي اجتماعي را مي  ي پديده  دارند كه همه

 به امر اهللا عليه كساني كه به اهللا ايمان " جهاد"آنها هجوم مسلمانان باايمان را، كه
 برابر كنند ند است، با پيكار مردمي كه براي آزادي يا استقالل تالش ميا  نياورده
نيست الهي به جز (" ال اله اال اهللا"   آنها در ذهن خود تفاوتي بين مفهوم.انگارند مي
   .بينند با ايمان به يكتاپرستي نمي)   اهللا

 . داشته باشدايمانخواهد   هر كس آزاد است به هر چه كه مي: گويند اين است كه مي
 ديگري به جز ايمان به اسالم وجود ندارد براي ي  اينكه دراسالم، آزادي ايمان و انديشه

  .ومندان دمكراسي در خور پژوهش و بررسي نيست و آرز" آزاد"كشورهاي



? روی �د او   _ د از  ©�ن )ز � ا ��¹ا b n�~ ا � "#                                                                                                       �� �aور                                                                                                                                                    ٢٣٣                     ; Pyد Å: ن� J K'�وردن Hا  Lا

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

  براي بيرون راندن ارتش بيگانگان، ازعراق، گروگانها پندارند كه گروهي تندرو  آنها مي
 يا براي رسيدن به استقالل در چچين جان كودكان را به آتش برند را سر مي

ه كافر و مشرك رد به اهللا ايمان نياو هرآنكستوانند درك كنند كه آنها نمي .سپارند مي
دانند كه اگر مسلمانان  آنها نمي. است و ريختن خون كافرها بخشي از عبادت اهللا است

آنها مفهوم شمشير اسالم را .زدند ي نامسلمانان را گردن مي  توانايي داشتند همه
نيرومند تري  جنگ افزارهاي  را صاحبگيرند چون خود  به مسخره ميدانند و آنرا نمي
  .دانند مي

ها را  كردار تروريست بينند كه حكومت عربستان و ايران وشنفكران به روشني مير
 كه آيا عربستان قصد استعمارگري و بهره رسندپ چرا از خود نمي. دهند سازمان مي

  گيري از مردمان ديگر را دارد؟ 

آيا حكومت ايران قصد تصاحب اسرائيل را دارد كه كه جوانان فلسطين را براي مردن 
   پروراند؟ ن ميو كشت

البته در اين گونه ستمكاريها هميشه آز و نياز پول پرستان نهفته است ولي ناداني 
  .مجاهدين، كه ابزارهاي جاندار آنها هستند، به ماهيت اسالم بستگي دارد

 بينيم كه بيشتر آنها اگر به برخي از منشورهاي گروههاي آزاديخواه ايراني بنگريم، مي
ها، آزادي بيان، آزادي قلم و آزادي در   ديني   براي همهاديآزآرمان خود را بر 

، به كمك بتوانند اين روشنفكران اميدوارند كه مردم .اند  گسترش هرانديشه بنا نهاده
اي   شناسايي كنند و در اين پندار هستند كه دين پديده  نيك و بد را ،هاي خود آگاهي

  .خواهد بودشخصي و جدا از حكومت 

ي اين ها   خواستهي  بينيم كه هنوز همه  گفتار آنها نگاه كنيم ميه اگراندكي ب
  .اند  آزاديخواهان  حتا در زهدان آرزو هم پرورش نيافته

يكديگر را آزاد   دينها باورهايي  ، آيا همه"ي دينها   آزادي براي همه": براي نمونه
  گذارند؟ مي
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  رد؟پذي  مي را به جز اهللا دين و يا خداييي  آيا دين اسالم هستي

  ؟شود  ميي كناره گيري از حكومت  آماده ،راند آيا اسالم، كه بر ما ايرانيان حكم مي

   است؟" آزاد" شود  بلند مي"آزادي بيان" كه براي سركوبي " بياني"آيا 

 يك بيان است يا امر به شود آيا فتواي فقيه كه براي كشتار دگرانديشان صادر مي
  كشتن آزادي است؟

  ي كه در دروغ و مردم فريبي كوشا است آنهم بايد آزاد باشد؟ آيا قلم

  آيا در هزار و چهارسد سال گذشته قلمي كه قرآن را نقد كند آزادي داشته است؟

 نرمي گفتار پيروان اسالم را باور كرد كه آزادي را تنها براي يك دين توان  چگونه مي
  ؟دندان سزاوار مي) احكام شريعت( ، يك انديشه)اهللا( ، يك خدا)اسالم(

ي دمكراسي تصور    چنين خودبيني و خود پرستي را در جامعهتوان  چگونه مي
 شد، پيرواني كه در ايمان آنها نيرنگ پيمان توان با چنين پيرواني هم كرد؟چگونه مي

  .شود و دروغ  در راه اهللا  ستايش مي

 داده ها و پيامدِ ديدگاه تا زماني كه روشنگران، آزاديخواهان و نيكوكاران جهان، به بن
اسالمي توجه نكنند و راست منشي را  براي برانداختن خودكامي و انحصار طلبي اهللا 
  .به كار نبندند از كشتار غير مسلمانان بدست مجاهدين مسلمانان كاسته نخواهد شد
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  خي آموزگار تاريدر جستجو

  

. <بايد از تاريخ بياموزيم<: كهم يا   را خوانده يا شنيدهي پرارزش  شايد ما بارها اين گفته
 كه بتواند به ام  برخورد نكردهاي  آوران تاريخ به آموزه  هاي جنگ ولي تا كنون در داستان

پيروزي يا شكست هاي  نگاران بيشتر داستان  تاريخ. راستي روشنگر رهروان امروز باشد
در اين . كنند سي مي بازنويآميخته به دروغ،هاي  زورمندان را، كم و كاست از واقعيت

، بر اساس اند  ها، كه پيش از اين نگاشته شده ي واقعيت  بازنويسي، ميزان آلودگي
  .شود  حكمرانان و ديدگاه نويسنده دگرگون ميهاي خواسته

به اند،    را، كه خود يافته و بافته رويدادهاييومتي در هر زمانيهاي حك سازمان
 هاي تاريخ ا تلخ باشند، از برگآنه براي  كه را،اييافزايند و رويداده  تاريخ ميهاي برگ
 ايجاد تفاهم "، به نام ي جهاني اين تاريخ بافي و تاريخ زدايي هم در گستره .كاهند مي

  . شود  انجام مينوبنيادبه درخواست كشورهاي ، " دوستي در جهاني  و پايداري

پندارها و بينش ، كه بر اساس  هستنديهاي خدايان تاريخ، داستان يها سر برگ
تورات و اوستاي بزرگ از اين شمارند كه در آنها تصورهاي . اند  مردمان سروده شده

 بخش بزرگي از تاريخ .اند  ذهني و بخش اندكي از رويدادهاي تاريخي گردآوري شده
  بر اين پايه و روند نوشته شده) ايست از خداي نامه  كه سروده( طبري يا شاهنامه 

 در هر زماني به هاي پرارزشي در بر دارند،   هم، كه نشانهها  سرده حتا همين .است
   .اند  دلخواه زورمندان حاكم يا كورانديشان دروغوند آلوده تر شده

اند، با   هاي گوناگون نوشته شده  و سرزمينها هاي تاريخ، كه در زمان  هيچ يك از نوشته
البته ). ي داشته باشد وشتهن مگر آنكه يكتا پيش(يكديگر همنوا و همساز نيستند 

اين است كه . پژوهشگران اروپايي  تاريخ نويسان يوناني را بيشتر از ديگران باور دارند
  . كند  يونان شك ميهاي تاريخ نويسان جويندگان تاريخ كمتر به كژپنداري
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  بهتراند، ي خدايان، كه كمتر از رويداهاي تاريخ دگرگون شدهها البته از داستان
ولي در رويدادهاي تاريخي بيشتر از . برد بيني و فرهنگ پيشينيان پي  به جهانتوان مي

 كه خواننده بتواند آنها را با سركردگان اين دوران برابر و شود  رانده مي سخنكساني
 ي خود را با قهرمانان تاريخي همانسركردگان خواهان آن هستند كه. همسنگ بپندارد

   .ه پرورانندمردم را خام ببتوانند بدهند تا 

  جنگي، جانستاني وهاي   در درازاي زمان شيوهدهند كه ي نشان مي تاريخرويدادهاي
اي پيوند   ولي هر رويدادي در تاريخ به زمان و مكان ويژه.اند   دگرگون شدهويرانگري

 ديگري هاي  يعني اين زمان و مكان، كه ما در آنها زيست داريم، ويژگي.داشته است
   . نيستندهاي هيچ زمان و مكاني برابر ا ويژگيدارد كه آنها ب

 هستند، كه بيشتر با گمان و هايي  در تاريخ، واقعيتهاي كسان به هر روي داستان
 به نمايش  دلخواه خودشاي آنها را از ديدگاه  هر نگارندهاند و دروغ آلوده شده

نده تر از  آموز"شير و روباه و شكار خر"  داستان: يعني براي آموختن. گذارد مي
اين داستان در مثنوي مولوي . ( است"درازي به عراق  بوش و بلر و دست"سرگذشت

    ) نوشته شده است

، در شمار، اندك كنند تاريخي كندوكاو ميهاي  پژوهشگراني كه در روند جنبش
بيشتر اين كسان در بخشي از تاريخ براي همĤهنگ ساختن انديشه و . هستند
كه  نگرند  يعني آنها تنها در آن بخش از تاريخ مي.كنند پژوهش ميبيني خود  جهان
ي خود را در  به زباني ديگر آنها بيشتر نگرش و انديشه. ي ديدگاه آنها باشد آيينه

  . آموزند سيماي بخشي از روند تاريخ به خواننده مي

 گوهر راستي را  اوكه يك پژوهشگر ايراني، با ديدگاه سياسي، وجود دارد دانم آيا نمي
در تاريخ پژوهش كرده باشد؟ يعني رنج او تنها براي يافتن و دانستن باشد نه اين كه 

  .در پوشش رويدادهاي تاريخ بپوشاند خود را ي هاي عقيده او بخواهد كاستي

   < قدح ز هركه گرفتم به جز خمار نداشت>
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  )هوشنگ ابتهاج ( <اش ناب است  ي خويشم كه باده   مريد ساقي>

. اي دارد  شي در تاريخ از هر ديدگاه و با هر آرماني كه باشد ارزش ويژهالبته هر پژوه
ها،  ها، نگرش هاي تاريخ، بخشي از واقعيت توانند، از پژوهش جويندگان راستي مي

 البته بايد دانست كه بيشتر .ي را برداشت كنندهاي فرهنگ  ارزشها و انگيزه
كنند كه خود   راهنمايي ميوييپژوهشگران تاريخ ديدگاه جويندگان را تنها به س

پژوهش هاي سودبخش يك  اين است كه كسي كمتر به ارزش. نگرد پژوهشگر مي
برخي هم . رسند كند بلكه بيشتر به برآيندي كه پژوهنده فرمود است مي برخورد مي
 توانند از آن برآيندي كه خودشان ميكنند نه   پژوهنده را ارزيابي ميي  تنها عقيده
  .ت كنندبرداشپژوهش 

 : چنين برآمده است،از كوشش يك پژوهشگر، در تاريخ همزمان ما: براي نمونه
ي مرد و نه قهرمان اند نه بزرگ   و قهرمان ملّي ناميدهمرد  بزرگبرخي او را كه نامداري
تاريخ بوده و  مهتر اند،  دانسته همچنين ديگر نامي، كه او را كمتر بزرگ مي.  ملّياست

  . استفتهم ر بر او ستبه ناحق

  در اين پژوهش چه گوهري ارزنده است كه من بايد آن را بياموزم؟ :  پرسش اين است

 است، دست بردارم  مرد خوانده شده آيا بايد از ستايش آن نامدار، كه از ناآگاهي بزرگ
  و به ستايش اين كس، كه كمتر قهرمان تاريخ شناخته شده است، بپردازم؟

 معبود من بوده، شكسته است بايد اكنون به جنگ او آيا چون پژوهنده بتي، كه
  بشتابم؟ يا بايد از پژوهنده سپاسگزاري و معبدي براي قهرمان تازه بنا كنم؟ 

حتا اينگونه . بي ارزش هستندهاي تاريخي  ها از پژوهش  برداشت گونهبينيم كه اين مي
ها، كه در مورد  ژوهشپاين ي    شايد فرآورده. ندارند هم ارزشي براي آموختنها پژوهش

ولي .  كوتاه سرگرم كننده باشد و زمانيي تنها در مرز،شوند كسان تاريخي انجام مي
  .شود اي يافت مي  ي آموزنده  در آنها كمتر نكته
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اي را در  ي پژوهشي پرارزش است كه پژوهنده، در آن كاوش، گوهر نهفته   فرآورده
كه از هاي هستند   فته در روند تاريخ پديدهي نهها ارزش. كرده باشدتاريخ نمايان روند 

. د ديدگاه و نگرش انسان را پهناور سازندننتوا  و مياند   برآمده اجتماعكردار و نگرش
 باشد، چه اين هاي يك كس ولي اگر رنج پژوهنده تنها براي نشان دادن ويژگي

. ي انسان نيست شهي اندي   برانگيزندهي اين پژوهش  بازده يا زشت باشند، زيباها  ويژگي
 پيروي يا كينه توزي  بهگيرد و او را زيرا اين آگاهي خوانديشي را از انسان مي

  )پروري است هاي نادان  شكستن از روش  يا بتبه هر روي بت ساختن. ( كشاند مي

هاي يك كس در تاريخ شگفت انگيز باشند و بتوانند خواننده را به بند  شايد ويژگي
پيروان . توان روند جامعه را شناسايي كرد ها نمي ولي از آن ويژگيبكشند يا بترسانند 

خداياني را، كه متوليان  ها به اميد بهشت و از ترس دوزخ كوركورانه  ي مذهب همه
 اي نيست كه  يك مذهب آموزه. كنند پرستند يا نفرين مي مياند،   ديني خلق كرده

 ناداني را در بينش انسان ت كهايس  نگرش و بينش انسان را سامان دهد بلكه شيوه
   . دهد پرورش مي

گان، سياستمداران، شيادان، هاي هنرپيش ي ويژگي  در بارهبسياريهاي  كتاب
، اند كساني كه تنها در ذهن مردم پيدايش يافتهي   دروغوندان، پيامبران، حتا در باره

آيي داشته باشند،  خواننده هم كاري ، شايد براي سرگرميها اين گونه كتاب. اند  نوشته
  .سازي و فريبندگي برآيندي ندارند ولي به جز پول

هاي چرچيل، روزولت، استالين بيشتر از دانستن در مورد  آيا دانستن در مورد ويژگي
  هاي مردم كوچه بازار قم ارزش دارند؟ ويژگي

 خدمت يا بر اساس  ايران استهاي مردم كنوني ايران براساس ويژگيي  آيا روند جامعه
  اند؟  پخته ش سياست مي مردم آبراي پيش از اين  كهمردگانييا خيانت 

ينش همين مردم كوچه و بازار بستگي  ايران به ب و حكومت دري روند تاريخ و جامعه
ي مردم ايران   بيني ولي تا كنون كسي به راستي و درستي در مورد جهان.  دارد
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 "دادگستري"ايران از مفهومآيا كسي در مورد تصور مردم . پژوهشي نكرده است
  : پژوهش كرده است؟ تا بدانيم

آويزند و زناني را  مردم ايران، كه در كشورشان دسته دسته جواناني را به دار مي
كنند، چه بينشي دارند؟ كه حتا برخي از آنها به تماشاي جانكندن انسان   ميسنگسار

ك نخست وزير يا يك ستايش يا نكوهش يها كتاب در   ولي تا كنون ده .روند مي
پس شگفتي هم . ( اند  داران يا مخالفان او را به هيجان وادار كردهااند و هو  آخوند نوشته

  )نيست كه روشنفكراني دوستدار يا دشمن مردگان باشند

بزرگذاشت هر قهرمان براي فريب، در بازداشتن نگرش مردم از راستي، به كار برده 
دارند،   و آرزوپسندند مي كه مردم ،هايي يژگيزيرا سياست پيشگان با و. شود مي

 بلكه بسازند قهرمان دادن نيازي نيست،  كه از انساني  براي فريب.سازند قهرمان مي
 كساني قهار و  چاه جمكران امام غايب وتوان از سنگ سياه، گورمردگان، تر مي آسان

  .دي مردمان را بسوزانن ي انديشهها  توانايي خلق كرد تا آنها ريشه

ستيزي را در كردار جالدان حكومت اسالمي بررسي   انساناگر پژوهشگري، براي نمونه،
البته اگر او، در برآيند اين . كند او رنج بيهوده نبرده و كار پرارزشي را انجام داده است

مي را شناسايي كند كه دستور كار اين جالدان ي احكا پژوهش، زشتي و پسماندگي
زيرا تا احكام .  جالد كاوش پرارزشي نيستهاي يك ساختن ويژگيتنها روشن . اند بوده

    .  آيد  اجراي عدالت به شمار مي" كردار جالد"شريعت در ذهن مردم مقدس باشند 

 ي   پسماندهكامح ادريغ و درد مردمي را سزاوار است كه حكمرانان آنها در اجراي
 مردگان به ي  ر مورد هنگامه در جوش و خروش باشند و روشنفكران آنها دستيز انسان

ي خود را از اعدام و    هزاران روشنفكر بيزاريشود كه  ديده مي.پژوهش بپردازند
  . گويند  اسالمي سخن ميي احكام  دهند ولي كمترين آنها از زشتي سنگسار نشان مي

ر  سنگسا مهرباني رازند و كه، شريعت اسالم، انسانيت را به دار ميبينند  شايد آنها نمي
 آنها جانستاني  وليشوند  درست است كه اين كسان از اعدام برخي آزرده مي.كند مي
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 زيرا اين كسان جانستاني و خشونت را در كردار .دانند را كرداري ننگين و زشت نمي
    .كنند پيشوايان خود ستايش مي

اند   دهوا تلنگري بي تنها شراره سرفرازان دوراندهند كه  هاي تاريخي نشان مي پژوهش
 زماني يك اخگر، .اند  كوهي را به ريزش درآورده يا كه جنگلي را به آتش كشيده
در تاريخ هم از . كه در جنگلي خشك زبانه بكشديابد  ناخواسته و ناگهان، گسترش مي

، از اند  كساني ياد شده است كه آنها، بدون دورانديشي، تنها با گستاخي گامي نهاده
از آن پس، نيروي جنبش . ستمديدگان آغاز شده استبوه  ان، جنبشآيند آن گام پي

، نه اين كه او به سازد د، از او رهبر و قهرمان ميشك است كه آن گستاخ را با خود مي
  .بخشد روند جنبش نيرو مي

ي   با افتادن تنه. ريز از آب باشد  لب خيس خورده و كه استبندي اين پديده بسان آب
 روان  به كردار سيآلبخروشانهاي پشت آن   و آبكندش  مي)سد( بند  اين آبدرختي

درست است كه خروش سيآلب، با افتادن آن درخت، آغاز شده است ولي، . شوند  مي
    .برد نه درخت سيآلب را مي  با خوددرخت راآن ي   از آن پس، سيآلب است كه تنه

 فرهنگ و هاي او، نشان از ، نيكياست اگر كوروش نيك كردار و نيك انديش بوده 
كوروش توانسته است، با . اند  هستود هايي است كه در آن زمان مردم ايران مي ارزش

اين است . به همزيستي شادمان كند مردمان گوناگون را ،ها نمايان ساختن اين نيكي
گويد كه در بينش مردمان ايران  كه كوروش در منشورش از رفتار و كرداري سخن مي

  .اند مند بودهجار

، او فرهنگ و نگرش نياكان كند ري كه، دادگري را در فرمان كوروش بررسي پژوهشگ
ستيزي  انساناو در اين پژوهش انسان دوستي را ستايش و . سازد  ميآشكارايران را 

شود بلكه سخن از  سخن از كسي نيست كه كوروش ناميده مي. كند نكوهش مي
    .بوده استستي ترين گوهر ه  گرامي"جان انسان" در آن فرهنگي است كه
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گيري همساز   جهان برايهاي مغول را  بوده كه قبيلهكسيهم در زمان خودش  چنگيز
ها   كه مغول هستندييها  از ويژگي" خوان يغما"تاخت و تاز و تاراج . كرده است

نرمي   مهربان باشد، باتوانست تصور اين كه چنگيز هم مي. اند  دوست داشته
  .  سازد، نادرست استجنگندهاي مغول را خوشرفتار

اند، توانايي خدايان را در   هآور عقيده داشت  به خداياني ترسناك و خشمها زيرا مغول
البته كساني با چنين . اند  دانسته ند، آنها نرمي را نشان ناتواني ميا  ديده خشم آنها مي

زيرا .  كنندسركوب  راي بغداد،  ، خليفهنينمنستند اميرالمواتو  اند كه   بودههاي ويژگي
 آوران پس از آن، كه خشم. (اند  تر بوده تر و ستمكار آنها از مجاهدين خليفه هم سختدل

    )اند هكرد، مسلمانان هم در ياري كردن آنها كوتاهي ن مسلمان شدند مغول

 به همراه خشم و غارت، امر اند،  در قرآن هم جهاد، بر ضد كساني كه ايمان نياورده
 اين همان تفاوت نگرش .برانگيزدهاي عربستان  وقي را در دل قبيلهتا شور و ششود  مي

 از  با افتخارها عرب. اي عرب و مردمان شهرنشين ايران بوده است  ي قبيله  جامعه
، ذولفقار خون آلود، جوي خون، شهرهاي ها از پاره كردن شكم( هاي خود خشونت

اند كه شايد، هنوز   ها سروده شعرها و داستان) خاكستر شده و تجاوز به دختران دشمن
 هاي ديگر كسان، براي  ولي ايرانيان، از اسطوره. شوندهم، از خواندن آنها سرمست ب

 كه با اين پندارند، ند، هنوز هم ميشتپندا  زيرا ايرانيان مي.اند  علي داستان عدالت بافته
  .    شود ها از خشم دشمن كاسته مي  دروغ

 يي بسان جمشيد يا فريدونها  هايي كه تنها در اسطورهالبته دالوران شاهنامه، آن
هاي  نيكي. اند  كرده اند، خداياني هستند كه در آرزوهاي مردم زندگي مي آفريده شده

هاي  چون اين خدايان، كه ويژگي.   جامعه بوده استهاي ي ارزش  اين دالوران آيينه
  .اند  هشد ده آفريهاي مردم   از بينش و انديشه را دارند، نمونهانسان

 تاريخ آوران ولي اين خدايان با كساني كه مردمان امروز از سركردگان يا جنگ
 به ،اند  ، كه مردم دوست داشتههايي زيرا نياكان ما ويژگي. سازند بسيار تفاوت دارند مي

 از تراش ولي  روشنفكران بت.  را بپرورانندها  تا شهروندان آن ارزشاند  هداد  ميخدايان
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 را دوست  تا مردم آنهاسازند مي  مردم فريب،هاي  خودشان، قهرماناني، با ويژگيتصوير
  .بدارند

قهرمان ناميده شده است نوبري هاي تاريخ  آن كس را كه در ذهن مردم يا در برگ
انديشه و كرداري كه او را به قهرماني . تنها نبوده كه ناگهان از زمين روييده باشد

آن . و بارها پس از او آزمون شده ولي برآيندي نداشته استرسانده است بارها پيش او 
هاي  رساند تنش اي كسي را به قهرماني يا حكمراني مي چه كه در زمان و مكان ويژه

  . اند  اي هستند كه در درون جامعه انباشته شده  آرزوهاي كهنهآميخته با 

در زير فشار ناپايدار  توان مردم را درهم شكند، پيوندهاي جامعه دادگري آنگاه كه بي
  در اين هنگام انبوه مردم.پاشد ، جامعه ناگهان با يك لرزش از هم ميدنشو مي

چسپاند تا  اي مي خود را به نيروي سركوب كنندهزده و سازمان نيافته  ، ترسناآگاهانه
آن   و ناآگاه،زده  بديهي است، كه در اين انبوه ترس.پايمال سركوب كنندگان نشود

  .شود ناميده ميقهرمان جلو پرتاب شده است كس كه به 

آنگاه كه نيروي ستمكاران كهنه . كند  و بزدل رشد ميزده زور قهرمان از مردم ترس
درهم بشكند، ستمكاران تازه كار، مردم آرزوسوخته را با خشونت به بردباري وادار 

  . كنند مي

 بر آن مردم ستم رانده تا كنون هر قهرماني كه با پشتيباني مردم به حكمراني رسيده
، در آرزوي دآلوري اند   حكمرانان به تنگ آمدهي  زيرا مردمي كه، از ستمكاري. است

 پشتيباني هر كس را، كه گستاخ باشد، آنها. هستند كه ديوار ترس آنها را بشكند
ولي، در ميان مردمي ناآگاه، . پندارند كنند و او را قهرمان آرزوهاي خود مي مي

 ياري آوراني ستمكار را سركوب كند كه او را خشمستمگران حاكم  تواند  مياي  سركرده
   .كنند 

به . كنند دانند حكومت مي ستمكاران هميشه بر مردماني كه ستمكاري را زشت نمي
 ي بخش كسي است كه با خشونت سر از گردن همه گمان اين مردم، قهرمان آزادي
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 كسي است "دشمن" راه رسيدن به قدرت ولي، به كردار، در. سازند  دشمنان جدا مي
 كسي است كه از "دشمن"كه از پيشرفت قهرمان جلوگيري كند و در زمان قدرت 

    .     فرمان قهرمان سرپيچي كند
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   بند ايمان باشد آزاد نيستي كه پايا انديشه

  

تعريفي كه از دمكراسي، از سوي بيشتر روشنفكران و روشنگران ايران، به گوش 
 از  كه،هايي  بيشتر نكته.درستي نداردي   آزادي اسمي است كه پشتوانه د يكرس يم

  .، در يك راستا نيستنددنشو سوي آزادي خواهان در منشور آنها نوشته مي

انديشه و آزادي اي و از سويي ديگر  از سويي آزادي در داشتن هرعقيده: براي نمونه
 با مفهوم پيروي انديشهبازگو كردن  در داشتن و آزادي.  را خواهانندسخنآزادي 

همسو و همĤهنگ نيستند كه بتوان آنها را در سامان دمكراسي  اي كردن از عقيده
  . گنجانيد

 آن را ي مايه  كه درونآورند اي ايمان مي كساني به پديده: عقيده به مفهوم آن است
  .شمارند دانند حقيقت مطلق مي آنها پنداري را كه نمي. شناسند نمي

هاي  حقيقتتواند  اي است كه مي ديشه به مفهوم كاوش و شناخت در مورد پديدهان
انديشه روينده و بي كرانه است و هيچگاه به حقيقتي سفت و . در بر بگيردگوناگوني را 
  .رسد كرانمند نمي

توان در   باشد چگونه مياي حاكم  بر جامعهكند، اي، كه آزادانديشي را رد مي  عقيده اگر
ي مردم  اي كه، ايمان بر ناآگاهي در جامعه.  را باز گو گردي ا  اع آزادانه انديشهاين اجتم

كنند، انديشيدن  ا از پيشوايي پيروي ميآشكاراستوار است، پيروان از كمبود شناخت 
ن براي توا ، چگونه ميشود شود، انديشمند جاهل و كافر خوانده مي گناه شمرده مي

  .، خواهان آزادي بود و شمشير مردم آزاري را تيز كردكه دشمن آزادي است ،يا  عقيده

 مسلمان را و  يكاگر براي سامان دادن كشوري، مسلمانان، از راه ايمان به اسالم،
توان از آگاهي و آزادگي  ؛ پس نميگزيند هندو را بريك ي خود،  هندوها، از راه عقيده
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ز آگاهي و خرد مردم ، پرسشي اها در اين گونه راي گيري. سخن گفتدر آن كشور 
  .  بلكه پرسش از ايمان و ناداني آنها است نيست

ها، يعني باورهاي   ي انديشه معني دارد كه عقيده ي سخن يا آزادي هنگامي آزادي
 مردم كند كه آزادي سخن آنگاه ارزش پيدا مي. ، حكمران نباشندها لوژيديني و ايدئو

مردمي كه نيروي خرد خود . ا بازگو كنندي خود ر بتوانند بدون ترس و آزادانه انديشه
ي خود را بازگو كنند، آنها  را باور داشته باشند، يعني بتوانند بدون وابستگي انديشه

ي خود بكاهند و نگرش خود را بهبود  هاي انديشه توانند از راه همپرسي از كاستي مي
  .بخشند

يرهاي همگاني راي گتواند در   نميسپاهيهمان گونه كه در برخي كشورها يك 
پس چگونه . باشد  ميي خود   فرمانبر سركردهسپاهيبراي اين كه يك . شركت كند

 مسلمان يا يهودي، كه راستي و درستي كسان را با معيار ايمانش تواند يك مي
  . انتخاب كندفروشان را براي كشورآرايي  سنجد، دين مي

د احكام او حاكميت اهللا است  بنيا.پندارد يك آخوند احكام اسالمي را بدون كمبود مي
   .ساالري نه مردم

 يك .كند يك پيرو، اگر از سوي پيشواي خود رانده نشود، دستكم اوامر او را دنبال مي
  .   به نادان بودن خود ايمان بياورد او، كهشود پيرو، زماني مطيع اوامر پيشوايي مي

 يا اميد دارد كه ستي خصوصي ا  اگر روشنفكر بر اين باور است كه مذهب يك پديده
نه . هاي همگاني وارد شود روزي خصوصي بشود، پس هيچ مذهبي نبايد در پديده

 همگاني به همگان زشگاهايو را در آم بنامند و آن خصوصي راي ا اينكه پديده
  . آموزند بي

مانند عشقبازي و آميزش مرد و زن  كه ،ي خصوصي است زماني مذهب، يك پديده
د و براي دان  انسان، آميزش با همسر را كرداري خصوصي ميهمانگونه كه. درآيد
خصوصي بودن مذهب هم بايد در .  هم نيازي به حكم كارداني نداردزياي عشقب  شيوه
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با وجود خصوصي بودن همخوابي، در . همين اندازه و در همين گستره پياده شود
صوصي هم ، كسي اجازه ندارد به همسرش به طور خي شهروندي  سامان پيشرفته

  . ي آميزش آنها، هم ديگر خصوصي نيستند آزاري برساند، فرزندان آنها، يعني فرآورده

، آزردن جان يك كودك جنايت دارنددر هر اجتماعي، كه جان انسان را گرامي ب
آيا آزردن روان ميليونها كودك، كه در نهايت به پسرفت اجتماع هم . شود شمرده مي

   ي؟ ، كرداري است خصوصانجامد مي

 پدر و از سويحتا ها كودك بي گناه  چگونه ما بايد بپذيريم كه شتشوي مغزي ميليون
     .مادر يك ستمكاري و بر ضد حقوق بشر نيست

باور  بر اين ،آيند بخشي از روشنفكران، كه از آزادي خواهان ايران هم به شمار مي
  خودشان مردمبدهند، و سامان دمكراسي را به مردم نشان  شيوههستند كه، اگر آنها 

 از اين روي نيازي نيست كه روشنفكران به بن .كنند گيري مي پي  رادمكراسي
  .دن كار داشته باشنگرش مردمهاي  مايه

 نتوانند، بدون  روشنفكرانش بيشتراي كه  زيرا در جامعه.  اين باور پنداريست نا درست
 كنند مردم آن جامعه هم اي را بررسي  وابستگي، با توان خرد خود، آزادانه پديده

   .ينندزچيزي را برگ نخواهند توانست كه آزادانه

 راه  گمراه كننده نهگيرد آنها اي رنگ مي  از عقيدهي آنها  روشنفكراني كه انديشه
، آنها هد  را معيار سنجش قرار مي ايمان خود، كه مردمي.شوند نگرش مردم ميگشاي 

ي ايمان راستي را  تواند در تاريكخانه ا چگونه ميپس آنه. اند آزادانديشي را ياد نگرفته
  .برگزيند

افزون بر كژگماني و كژپنداري، كه در سخن گوينده و برداشت شنونده به وجود 
ي پيوند تصور خود را از پيشرفت  بدون آنكه درستي ، برخي از روشنفكرانآيند مي

  . دهند سترش ميها گ ي پديده  اجتماع بسنجند، معيارهاي پندار خود را بر همه
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از آنجا كه در حكومت اسالمي آزادي سخن نيست، از سويي  روشنفكران جامعه 
كنند، اين  سنجش راستي و درستي را براي همگان فراهم ميي   هستند كه زمينه

برخي اين كژفهمي و . رويند اي نا درست مي زمينههاي توده بر    انديشهاست كه
  .نامند ي را توهين ميگمراهي را آزادي و نقد اين كژفهم

ي كار   سختي،سازد درست است كه دانش ابزار سازي، راه پيشرفت تمدن را هموار مي
ي مردم بستگي   بيني ولي پيشرفت فرهنگ به جهان. سازد را براي انسان آسان مي

در  كشورهاي اسالمي يعني اگر چادرنشينان. دارد نه به كاربرد ابزارهاي مدرن
، خريدار شدن تمدن اروپايي، نشان آن نيست كه احكام نه كنند خا همها آسمانخراش

  .شوند اسالمي هم به قوانين انساني دگرگون مي

ي ها گمراه بودن بيشتر روشنفكران در اين است كه آنها رشد دمكراسي را فراورده
هاي دانش  ي بهتر زيستن را هم در حقيقت  آنها فلسفه. پندارند دانش ابزار سازي مي

ي  درست است كه دانش ساخت ابزار، دانش شناخت ماده، در جامعه. كنند ميجستجو 
ولي دمكراسي برآيند دانش پيشرفته نيست . كند دمكراسي آزادانه و بهتر پيشرفت مي

  .ي پيشرفته است بلكه برآيند انديشه

  دين، يعني كليسا هم همراه باپندارند كه برخي از اين هم ناآگاه تر هستند و مي
 ي مردمها ، از پسماندگي خود بيرون آمده، از حكومت كردن بر انديشه دانشپيشرفت

از اين روي آنها هر كشوري را كه .  شده است پيشرفتهحتا از بن ،چشم پوشيده
  .پندارند  آن كشور را پيشرفته مي حكومتبرد ابزارهاي تمدن اروپايي را به كار مي

شود   سخنان روشنفكراني نمايان ميشگفتي در اين است كه اين پندارهاي نادرست از
با اين . اند كنند يا دست كم زمان زيادي در اروپا بوده  مي در اروپا زندگي آنهاكه بيشتر

ولي آنها به . حكومت كشورها اروپا به كليسا بستگي ندارد: بينند وجود كه آنها مي
ان هم بنياد ي ساماندهي در كشورهاي اروپا را با حكومت اسالمي در اير كردار شيوه

ا دروغ دگرگون احكام شريعت را ب بتوانند كه اگر  بر اين گمان هستندآنها  .شمارند مي
  .سازند ساماندهي كشور ايران هم مانند كشورهاي اروپا مدرن خواهد شد
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 .شود  به واليان كليسا بررسي ميانسانوابسته نبودن خرد ي   در اروپا نخست فلسفه
ي خرد   در پرتو فلسفه. گردد مييشدن و نوآفريني باز پس از آن راه پژوهش و اند

ي  ي انسانها، واليت كليسا، يعني سروري   همهبراي دادن حق انديشدن ،گرايي
  .شود به نقد كشيده مي ،ها برمردم روحاني

رسد كه  به اين باور مي نخست انسان  در اروپا،توان گفت كه به زباني روشن مي
پس .  و نيازي به روحانيان كليسا ندارد)  گوسپند نيستاو( تواند بينديشد خودش مي
  در گامها ديگر .گيرد  چوب شباني را از دست واليان كليسا بتواند كه از آن او مي

رود تا زندگي خود را  هست كه انسان خودانديش، به جستجوي دانشِ ابزار سازي مي
  .آسانتر سازد

 انديشيدن و ي   ايراني، فلسفههاي بيشتر روشنفكران، ماركسيست يا سوسياليست
پندارند و دگرگوني جامعه را تنها در  ي روبنايي مي  جهان بيني انسان را يك پديده

  را هم از ديدگاه اسالميم اين است كه آنها ماركسيس.دانند روش و ابزار توليد مي
 يعني در ذهن خود تئوريهاي ماركس را جايگزين احكام كنند ميبررسي خودشان 
   .سازند  ميشريعت

 با فرمولهاي دانش مدرن را يسم ي ماركس  اين گونه كسان تفاوت تئوري يا فلسفه
اي به   دانند كه اگر فلسفه  نمي در ضمير خود و هنوز هم برخي از آنهااند نفهميده

 فرمول فيزيك برآيند يك پژوهش .فلسفه نيست يك  تئوري آنديگر حقيقت برسد
ايست كشدار، كه  پديدهزندگي  ي  ، ولي فلسفهاست، كه به حقيقت رسيده است
  . فهميد نسبت به زمان و مكان را بايدپيوسته در روند دگرگوني است، آن

در جايي كه احكام شيمي و فيزيك و احكام شريعت در كنار هم به شاگردان آموخته 
 چگونه يك كودك بايد، در دوران آموزش، بداند كه در دانش شيمي و شوند، مي

زماني كه . سخن از يك حقيقت است و در احكام شريعت سخن از يك عقيدهفيزيك 
 وتواند تفاوت دانش ابزار سازي  از اين شاگردان يك روشنفكر ساخته شود او كمتر مي

  . ي زيستن را در جامعه  بشناسد  فلسفه
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كساني كه، در ذهن خود، فلسفه و حقيقت يا تئوري و : توان اميدوار بود پس نمي
، بتوانند روشنگر راه پيشرفت اجتماع يا روشنگر راه بهتر شمارند  برابر ميدانش را

  .   زيستن بشوند

به هر روي جايگاه انسان آزاد، جايگاه توان خرد انسان، جايگاه انسان در سامان 
كشورآرايي و باالخره مدنيت در جامعه از جهان بيني انسان، از تصور انسان از حكومت 

  . گيرند  سرچشمه ميها هاي سنجش او از ارزش پديدهو باالخره از معيار

هايي، كه ديگر مردمان  ابزارشناخت و كابردي حكومت به   تصور انسان از شيوه
 بسان تايوان، كره جنوبي، هايي بينيم در مملكت چرا كه مي. اند، بستگي ندارد  ساخته

 از دانش پيشرفته دوبي، كويت، عربستان سعودي و بحرين، با وجود سرمايه و استفاده
ي انديشه معنايي ندارد و مردمان اين  يا داشتن دانش ساختن آن ابزارها، آزادي

  . ها از مدنيت بدورند مملكت

 كه ايمان ندنك  و حقوق بشر همان معنايي را پيدا ميبشردر بينش اميران اين امارات، 
سيايي و  حتا اگر هم قانون اساسي، در برخي كشورهاي آ.آنها حكم كرده است
آنها به كردار همان گونه   باشد،از قانون اساسي فرانسه يا انگلستانافريقايي، رونوشتي 

  . حكومتي را دارند كه در تصور و جهان بيني آن مردم نقش شده است

اين مانند مسلماني است، كه اسمش عبداهللا  عبادي است، اگر نام او را به جمشيد 
چشم جهانبين پيدا نه  و يابد ردگي اهللا رهايي ميآزادمنش هم برگردانند نه او از ب

  .كند مي

سخن از اين است كه داشتن دانش ابزار سازي يا نوشتن قانون اساسي مدرن پشتيبان 
در اجتماعي كه مردم را با معيار ايمان ارزشيابي . حقوق اجتماعي مردم نيست

ي مذهبي را   م كهنهكسي كه احكا: سنجند  خرد انسان را ميبدين گونه، آنها كنند مي
 عاقل،  كسي كه به درستي آن احكام شك بورزد جاهل، كسي كه خودانديش يردذبپ

  . باشد تاريك، كسي كه ايمان بياورد روشن است
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 .شناسد نمي را  و آزادانديشي آزادي به دمكراسي برسند چونتواند چنين مردمي نمي
ن دارد او آزاد نيست كه بتواند كسي كه به ديني، پيشوايي، مكتبي و ايدئولوژيي، ايما

اي روحاني    در مردمي كه كسان ويژه.اي را برگزيند   يا پديدهاي  به آزادي نماينده
گزيدن نمايندگان  برشود، اي با معيار آن روحانيان ارزشيابي مي   پديده هرهستند و

   .است مردم فريبي براي تنها نمايش يقانونگذارمردم يا داشتن مجلس 

 بينيم كه آزادي و دمكراسي از ديدگاهاي گوناگون بررسي كنيم، مياي را   جامعهاگر ما 
بايد .ي توليد  آن مردم بستگي دارد نه به ابزار و شيوه به فرهنگ و جهان بينيبيشتر

 آيا .گويند شناسايي كرد كه روشنفكران و جويندگان دمكراسي از چه چيز سخن مي
  .ي انسان است كومت كشور يا سخن از آزادي براي حيا  گفتگو از بر گزيدن شيوه

 محكومان ، مردمگيرد ي همان مردم شكل مي از جهان بيني ي حكومت هري  شيوه
مردم تصور   يعني حكومت تصويري است، از .كنند  كه خود تصور مي هستنديحكومت
 آنها به يك شريعت كه به آن ايمان هاي هستي، از ايمان ، از پيدايش پديدهاز خدا

سامان سازمانها و ابزارهاي حكومت اين مردمان هم چيزي جز به اجرا . اند ردهآو
، كه احكام شريعت را اجرا هاي كشوري حتا اگر سازمان. گذاشتن ايمان آنها نيست

  . نامهاي پرارزشي داشته باشند كنند، مي

ي انديشه  هاي آزادي اگر سخن از آزادي است، پس بايد جهان بيني مردم بر پايه
مخلوق بنا شده باشد،  ي خالق و  توار شده باشد، پس نبايد تصور مردم از خدا بر پايهاس

  . گيرد آزاد باشد  ايماني كه حق آزادانديشي را از مردم ميتواند پس نمي

 يا از آزادي ايمان و ي آنها   يا از آزادي مردم و انديشهتواند كوتاه بگويم روشنفكر مي
 يا آب است يا تيزآب، با نامگذاري ي آزمايشگاه  ك لولهدر ي. شريعت آنها سخن بگويد

به همين سبب است  .شود زمزم بر آن مايع نه آب اسيد ونه تيزآب سزاوار نوشيدن مي
هاي  كه مردم مسلمان با داشتن مدرن ترين ابزارهاي توليد، با ساختن ساختمان

و قانون اساسي باشكوه، با پوشيدن پوشاكهاي گران حتا با وارد كردن پارلمانت 
اهللا ) برده و بنده( چون مسلمان خود را عبد. ق بشر برسندحقوارزشهاي توانند به  نمي
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او خفت و خواري و خاكساري را نشان تسليم خود به اهللا . داند نه يك بشر آزاد مي
  . به شكوه روشنايي برسد يا از عذاب جهنم فرار كنداز اين راهخواهد  داند و مي مي

ي    مردم ايران تشنه هميم چونا  ه برخورد كرديكنيم كه به گره كور ياكنون فكر م
يم ولي ا  چنين نيست، ما به گره كور برخورد نكرده. آزادي هستند و هم آنها مسلمان

 بلكه ايم  ما دستكم هزار و چهار سد سال است كه نه تنها به گشودن اين گره نپرداخته
 همانگونه كه انكار كردن اهللا و .كنيم ميهم انكار ايم و هنوز   وجود گره را انكار كرده

 اجتماع هاي  با انكار كردن پسماندگي.كند خدايان نه آنها را نابود و نه انسان را آزاد مي
  .شود  كم و نه به پيشرفت انسان افزوده ميها هم نه از دشواري

  : اين است كهگرفتتوان   كه از اين جستار مياي  نتيجه

. ي امروز بستگي ندارد   دانش پيشرفته تنها به و سامان شهرونديي زيستن  فلسفه
دانش حقيقتي است آموختني، وارد كردني و خريدني ولي بينش و خرد انسان، 

اي نياز   روينده، زهدانيست زاينده و اين به زمينهايست   خدايي است آفريننده، هسته
  . رواز درآيد به پ تا بتواند پروانده شود انساندارد كه در آن خرد

 تا گسترده شودانديشان  روشني زيستن و در جهان بيني   اين زمينه بايد در فلسفه
  .ي فراهم آيدانديشي كشت و رويندگي براي روشن  زمينه

ي رشد انديشه را   ي استوار است كه زمينه  خوشبختانه فرهنگ ايران بر چنين فلسفه
 به نيروي خرد كاربند آراسته است و در اين فرهنگ انسان. كند در انسان فراهم مي

خدايان فرهنگ ايران بسان . هيچ كس به نام روحاني و پيشوا بر او برتري ندارد
  . خورشيد، ماه، آب  پاك سرشت و بخشنده هستند ولي دانا و فرمانروا نيستند

. تواند در جويندگي به دانايي برسد ي خرد است و مي  تنها انسان است كه دارنده
خدايان .  انسان، آفرينش انسان از خدايان است نه اينكه خدايان ارباب او باشندساختار
آفريند ولي  مي و آبادي مي مهرباني هستند بسان آناهيد كه در جهان خرّي افشاننده
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ي ندارند پيامبررسول و   از خدايان همدانند و هيچكدام هيچگاه از انسان بيشتر نمي
  .دكه احكامي را براي مردم بفرستن

  آنهاي آنها نه توانايي درست است كه خدايان ايران نيرومند هستند ولي اين از ويژگي
 اين .توانند انسان را پاداش دهند يا مجازات كنند  بنا براين هم آنها هرگز نمي.ست

، نگهبان باشد و پرستاري  آزرده كند،تواند خدايان را خشنود كند انسان است كه مي
بينيم  مي. شود ي خود انسان وارد مي هر كردار به زندگي يا نازندگي ي  البته بازده. كند

گردند تا خدايان ساختار هستي، محيط  كه امروز مردم جهان در جستجوي درماني مي
  .زيست، را از آلودگي بزدايند

) آب( ، آناهيد)باد( ، رام)زمين( آيا فرهنگ ايران كه آلوده كردن خداياني مانند آرميتي
 و پيشرفته تر از نهادهاي خود پرستي و سود جويي  و تر شمارد دورانديش را گناه مي

  هاي امروز در جهان نيست؟ مردم ستيزي حكومت

 هركس را  وجدان،داند  خرد انسان ميي  آيا فرهنگ ايران كه شك ورزي را چشمه
 برتر از داند ، خرد هركس را داور بر نيكي و زشتي كردار خودش مينامد  او ميدين
هاي ابراهيمي نيست كه شك كردن به حقانيت آنها را گناهي  پيروان ديني    يدهعق

  . شمارد بزرگ مي

كساني كه نه تنها خواهان آزادي براي خود بلكه براي مردم ايران هستند بايد بكوشند 
ها  هاي فرهنگي را شناسايي كنند تا بتوانند فرهنگ ايران را از آن آلودگي كه آلودگي
آنها بايد با انديشه، منش، بينش، فلسفه و جهان بيني مردم كار داشته . پاك سازند

ماند،  ب هم بايد خصوصي،اي خصوصي است  اگر عقيده.  باشند و آنها را بررسي كنند
  . شودآشكار  همگانبر نبايد هيچگاه

ي مردمان، كه همگان محكوم به اجراي آنها هستند،  اسالم احكامي است براي همه
  .د خصوصي باشدتوان پس نمي
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  ستي در خور بخش كردن ني آزاد ي دهيپد

  

آزاديخواهان، براي سامان كشورآرايي، برآنند كه با هر گروهي از مردم، با پيروان هر 
 بايد يخواه در سامان آزادي.  پيمان ببندند، در راستكاري و همپرسياي  عقيده

  . نندهمگان بتوانند داد و دادگستري را ديدباني و پاسداري ك

اند كه آنها از روند   هايي پايه گذاري شده آرزوي آزاديخواهان ايران بر آگاهي
   .اند  هاي ديگر برداشت كرده  هاي جامعه دگرگوني

، بسان  نياز به اندازد هايي كه انسان را در سويي به جنبش مي   پديدهدرست است كه
 و برداشت بيني ولي جهاندر بيشتر مردمان يكسان است  مهرباني و بيزاري از خشم، 

 <از مردمان گوناگون  كه هايي  يعني مفهوم.هاي يكسان نيست  آنها از اين پديده
  .دارند با يكديگر برابر نيستند <خشم< يا <مهرباني

آزاد، كه آزاديخواهان بتوانند آرمان خود را در آن پرورش دهند، اي   فراهم كردن زمينه
ي   ن است كه آزاديخواهان، بدون آن كه زمينهشوربختي در اي. بسيار دشوار است

  . آزادي را فراهم كنند، خواستار بهره گرفتن از آرمان خود هستند

و هرگز يد ور آرمان شيريني كه در زمين تلخ كاشته شود تنها در دورنماي آرزو مي
  .دش نخواهد بارور

هاي  ند با گروههخوا اين چندان مهم نيست كه آرمان آزاديخواهان، پيماني كه آنها مي
مردمي داشته باشند، تا چه اندازه باشكوه و پرارزش است ولي اين بسيار مهم است كه 

پيمان شدن  بديهي است كه هم .نهند مي چه ارزشي بر آرمان آنها ميهاي مرد آن گروه
گذارد و نه نيازي به پيمان بستن   كه نه ارزشي بر پيمان آزاديخواهي مي،با گروهي
  .  دشوار استدارد، بسيار
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 به اين همبستگي و پيمان نياز آرماني براي كشورآرايي دارند، ،هايي كه در ايران گروه
ها در  هاي بيشتر اين گروه  خواسته. رسد اي نمي   به هيچ شاخهشان  ولي دستدارند

 نه آنها تواني دارند كه مردم را برانگيزند و نه هاي مردم است ولي  راستاي خواسته
    .جويند انه با آنها پيوندي ميمردم آگاه

از سوي ديگر . اند  به زباني ديگر كساني كه، دانند ولي نتوانند، به شمار اندك و پراكنده
   .اند  كساني كه، توانند ولي ندانند، به شمار انبوه و سازمان يافته

در اين جاست كه تقسيم آزادي، نسبت به اندك شمار آگاهان و انبوه ناآگاهان، 
  . ري بر آزادگان استستمكا

آزاديخواهاني كه خرد انسان را باور دارند اميدوارند، كه با نشان دادن راستي، مردم را 
 روبرو ي اسالمي  زمان يافتههاي سا  آنها در اين راه با پايگاه. به آگاهي راهنما باشند

  . خواهند بود

 چون هيواليي راه را بر اند  هاي آن در مساجد استوار شده   پايههاي اسالمي كه سازمان
هر .فريبي زنده است  اين هيوال تنها در ستمكاري، دروغ، مردم.دنبند آزاديخواهان مي

از اين روي . كند ها را سست مي بنياد اين سازمان اي، كه وراي اوامر اهللا باشد،  انديشه
  . ي آزاديخواهي پيشاپيش محكوم به نابودي است انديشه

توان  توان هستند پس نمي قادر است و مردم گمراه و نالم و  در اسالم اهللا عا
   . دانستخواست مردم را بر اوامر اهللا برتر

 جهاني نيازمند است ولي بدون هاي البته حكومت اسالمي نيز به هموندي در سازمان
يعني آنها تنها نياز به . ها را خواستار باشد هاي اين سازمان  ها و انگيزه  مايه آنكه درون

هاي جهاني پذيرفته   درون تهي براي نمايش دارند تا از سوي سازماني  وستهيك پ
  . شوندب

نمايش نامزدهاي انتخاباتي و جنگ و گريز در ميان آنها، به نمايش گذاشتن وكيل و 
هاي   وزير و رئيس جمهور، نمايش تظاهرات مردم براي درخواست يا دفاع از پديده
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هاي هستند كه در    در برخوردهاي جهاني، پوستههاي حقوقي  و نمايش بازيناشناخته
   .شوند  حكومت اسالمي به بازي گرفته ميي  خانهاشامت

، كنند هاي آن را آزاديخواهان فراهم مي   زمينه، كههاي دموكراسي   اجراي نمايشنامه
  نبايد فراموش كرد كه دشمنان .سازد استوارتر مي را ي اسالميها هاي سازمان  پايه

 " آزادي"هم خواستارند كه در راه گسترش ترس و سركوب آزاديخواهان از آزادي 
  .  برخوردار باشند

 چون آنها بر .هايي هستند  البته كشورهاي نيرومند خواستار اجراي چنين نمايشنامه
 .توانند مفهوم آزادي و دموكراسي را درك كنند اين باورند كه مردمان پسمانده نمي

هاي   و ديگر مملكت افعانستان، عراق، فلسطين تركيه،ه درهاي انتخاباتي ك نمايش
هاي   از سوي سازماناي هستند، كه  بدون هستههاي   مسلمان انجام شده است، پوسته

  . شوند جهاني پذيرفته و تأييد مي

البته، براي حقوقدانان جهان، انبوه آراي مردمي كه حاكمي را، به امر پيشواي مذهبي، 
 چنين تواند خردمندانه يك حقوقدان نمي. زش شمردن ندارند اركنند انتخاب مي
  . كردن بخواند تواند آنرا بيعت  حتا نميبداند آزاد انتخاباتي را

روشن است، كه متوليان اسالم، مسلمانان را فريب هاي حقوقي جهان  براي سازمان
 ناآگاهي يهاي حقوق ولي سازمان. رانند دهند و آنها را به هر سويي كه بخواهند مي مي

   .پذيرند  ميهاي به حق اين مردم  و ستمكشي مسلمانان را به عنوان خواسته

 مسلمانان ي  كشورهاي پيشرفته به نادرستي احكام اسالمي را برآيند فرهنگ پسمانده
ي    پسماندگي مسلمانان برآيندهاي فرهنگ يدر حاليكه به راستي كاستپندارند  مي

 بلكه اين اند  ننوشته مسلمانان احكام اسالمي را مردمان چون .دنباش احكام اسالمي مي
   .اند  احكام بر آنها تحميل شده

به هر روي كشورهاي پيشرفته نه خواهان و نه اميدوار هستند كه روزي در كشورهاي 
ي   ي عقيده  پسماندگي .دموكراسي پا بگيرد) به ويژه كشورهاي مسلمان( جهان سوم
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يد و بازار فروش، كه كشورهاي پيشرفته خواهان آنها مسلمانان براي پيشرفت تول
ولي راه پيشرفت انديشه و فرهنگ را، كه . ورد آ هستند، مشكلي به وجود نمي

 اين است كه آزاديخواهان براي رسيدن به .بندد آزاديخواهان جوياي آن هستند، مي
  . مانند ي خود بدون پشتوانه مي  خواسته

شور  كآن هستند كه مردم بتوانند در آزادي سرنوشتآزاديخواهان از سويي خواهان 
يعني . خود را سامان دهند و از سويي مردم فرمانبردار واليان اسالمي هستند

توانند  آزادانديشان در اين پندارند كه آنها مي.  آزاد باشندتوانند مسلمانان با ايمان نمي
در شوره زار . ايمان استبر خرد مردم تكيه كنند درحالي كه خرد اين مردمان گرفتار 

  .اي تازه، كه از فرهنگ مردم تراوش كرده باشد، توان روييدن ندارد ايمان انديشه

 بشر ساختار پيدا  حقوق منشور جهانيهاي   آرمان آزاديخواهان بيشتر براساس ماده
 تا آن اندازه بي در و ديوار ،هاي منشور جهاني حقوق بشر  يكي از ماده .كرده است

 از پذيرفتن و اجراي اين ماده درمانده و ناتوان  هم امروز جهان پيشرفته كه،است
  .است

  ):برگردان فارسي از زبان آلماني(  ي منشور جهاني حقوق بشر18  ماده

در اين حق دارد،   را، وجدان و مذهبانديشه  در آزادي داشتنهر كس حق <
همچنين آزاد است كه،  ،باشد  مي خودبينش مذهب يا در تعويض آزادي ي  برگيرنده

مذهب يا بينش خود را، به تنهايي يا همراه با ديگران، همگاني يا خصوصي، از راه 
   .> بنماياندهاي مذهبي آموزش، كردار، عبادت و انجام آئين

اند كه   حقوقدانان جهان، بدون دورانديشي، حقوقي را به كساني بخشيدهبينيم كه  مي
. اند  با اين كار اژدها را در آستين خود پرورش دادهشناسند و آنها حقوق بشر را نمي

ي منشور   هاي و تضادهاي اين ماده تاكنون هيج سازمان حقوقدان جهاني به كاستي
ولي بسياري آگاهانه يا از روي ناداني بر راستي و  .حقوق بشر برخورد نكرده است

ر تضادهاي اين اكنون بيشتر اين كشورها، كه د. درستي اين قانون پافشاري دارند
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 در پوشش مبارزه برضد تروريست، هايي،  با دروغكند كوشش مياند،   قوانين درمانده
  .گان خود را مهار كننديافت پرورش

كردار   به  و آزادند منشور حقوق بشر مسلمانان حق دارند18ي  براساس ماده
  . بنمايانندهاي مذهبي خود را آئين

ب است و سرپيچي كردن از اوامر اهللا به سختي اجراي حكم جهاد بر هر مسلماني واج
 اجراي بابينيم كه فرمانروايان حقوق بشر   اگر به آيات زير بنگريم مي.شود مجازات مي

  .  هاي مسلمانان در ستيزند عبادت

   :29  ي  آيهي التوبه،  سوره<<

ه كه خود او ايمان ندارند، همچنين آن د ست(...) بكشيد كساني  را كه به اهللا و احكام 
ند، مگر اينكه تعهد كنند كه با خواري و ا  اهل كتاب هستند ولي اسالم را نپذيرفته

   >>.بپردازند)  دگرانديشي در اسالمي جريمه(خفت بدست خود جزيه

   : 4   ي  آيهي محمد،  سوره<<

اسيران را . كفار را در هر كجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود
   >>.ببنديد كه قادر به گريز نباشندمحكم 

   : 123 ي  آيهي التوبه،  سوره<<

  >>.بكشيد كافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس كنند

و مارهايي   استتر از منشور جهاني حقوق بشر آرمان آزاديخواهان ايران بسيار ناپخته
 .هاي اسالمي هستند وريستن تر از تردهند بسيار زهرآگي را كه در آستين پرورش مي

اند   هاي خود نشان داده از بندهايي كه برخي از اين آزاديخواهان در دورنماي آرمان
در اين جا به دو نمونه از . برد ها و تضادهاي پندارهاي آنها پي توان اندكي به كاستي مي

  .كنيم برخورد ميآن پندارها 
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  سان را در انتخاب باور وجداني خود ما ان. ما خواستار جدايي دين از دولت هستيم"
  ".ديني يا غير ديني ـ صاحب حق، مختار و آزاد مي شناسيم

 و خورد اين است كه هر كس مختار نا پختگي يا تضادي كه در اين بند به چشم مي
 ،اي پيروي كند  اگر كسي آزاد است كه از هر عقيده.  كه مختار و آزاد نباشد استآزاد

او ديگر آزاد نيست كه . كه آزادي خود را به ايمانش واگذار كنداو آزاد است يعني 
  .بتواند با نيروي خرد خود نيكي يا زشتي را شناسايي كند

 مگر آزاديخواهان خواستارند كه بدون " ما خواستار جدايي دين از دولت هستيم" 
  مردم حكومت كنند؟ 

 جدا  از خودش آن راندي آخوند است كه بتوا  مگر گمان دارند كه دين درون عمامه
  كند؟

 مردم آن در انتخاب دين خود آزاد اي كه  در جامعه: نخست بايد از خود بپرسيم
 چه مفهومي <آزاد<ي  هستند، ولي هيچ كس حق انتقاد از دين آنها را ندارد، واژه

  دارد؟

ها به ويژه دين   هاي اجتماعي دين ها و زيان زماني كه هيچ كس نبايد از پسماندگي
هاي ديني كارگشاي   الم سخن بگويد چگونه بايد براي مردم روشن كرد كه عقيدهاس

  .هاي آنها نيستند دشواري

  :ي دو  نمونه

ما به برابري حقوقي كامل ايرانيان، صرف نظر از جنسيت، نژاد، قوميت، زبان، عقيده، "
رابري مذهب و ديگر خصوصيات شخصي افراد بشر، اعتقاد داريم، و هرگونه تبعيض وناب

  ".كنيم مبتني بر اين گونه تفاوت ها را نفي مي

 و آزادي و برابري از حقوق دنشو  با يكديگر زاييده ميبرابرو   آزاد و همسرشتها انسان
  . كساني ندارد"اعتقاد" د و اين حقوق بستگي بهنآي طبيعي انسان بشمار مي
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  :پرسش نخست اين است

 با حقوق بشر تفاوت "حقوق كامل ايرانيان"  يا ،ي جدا بافته هستند  آيا ايرانيان تافته
  دارد؟ 

  : آيد اين است ديگر پرسشي كه پيش مي

اند بر همين   ها كه در اين ماده برابر شناخته شده ها و مذهب  آيا صاحبان اين عقيده
  باور هستند؟ 

ت اند برداش  هتوان از آيات قرآني كه در باال نگاشته شد البته پاسخ اين پرسش را مي
  .كرد

بهتر است كه، در جهان پندار، آرمان آزاديخواهان را در اجتماع ايران تصور كنيم تا 
  . برخورد كنيمآرمان آنهاهاي  شايد بتوانيم به كاستي

ي ايران را فراموش نكنيم، بدانيم كه متوليان اسالم    جامعهدر اين روياي شيرين بايد،
ولي امكان اين وجود دارد كه واليان . كشند هيچگاه دست از حكمراني بر مردم نمي

 .اسالم خود را در پوشش جهان پسندي آرايش دهند تا در جهان امروز پذيرفته شوند
اني، كه اكنون در جنبش هستند، اهشود كه آزاديخو پس اين تصور از زماني آغاز مي

هاي   و بيشتر گروهاند  هموار كردهراه را براي قانون اساسي براساس منشور حقوق بشر
تنها در سخن نه به  دانند، اهللا را حق مطلق مي تنها كه ،اجتماع ايران حتا مسلمانان

  . اند  پيمان شده ، با آزاديخواهان همكردار

بايد دانست كه پيمان با واليان اسالم بي ارزش است، آنها آگاهانه در اين نمايش 
 از كوشش خواهند ، چون آنها به ناآگاهي مردم آگاه هستند و ميكنند همكاري مي

، اين نمايشنامه سود ي  آزاديخواهان براي آرايش، شايد هم اندكي براي كارگرداني
  .ندببر
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 نمايندگان .كنند  همان واليان اسالم جاسازي مي را اين پوششي  درون مايه ولي 
 مفهوم دموكراسي را با " به كردار"كنند و  دموكراسي بازي مي" به سخن"اسالم 
  .بندند  شريعت را به كار مي احكام ودهند نشان ميعت همرنگ شري

پيمان  اسالمفروشان آنگاه با آزاديخواهان، كه خواستار مردمساالري هستند، هم
يعني . شوند كه حكمراني آنها بر اذهان مردم از سوي آزاديخواهان پذيرفته شود مي

  . آنها سرنوشت ساز مردم ايران باشند

ي، از سوي آزاديخواهان بر اساس حقوق بشر، به در باال اشاره شد كه حق سرور
منشور و ساماني كه بيشتر آزاديخواهان براي ساختار . دكاندارن ديني داده شده است

هاي سست    در اجتماع ايران، بر پايهرفنگري ژ بدون،اند  آرمان خود پيشنهاد كرده
  .  است بنا شدههاي آنهاپندار

 زودتر به حكومتي با نام توان ان ديگر، ميدرست است كه با اين روش، بسان مردم
  . به دموكراسي رسيدوانـت دموكراسي رسيد ولي با اين پندارها نمي

در همين روياي شيرين با همين قوانين خام در نخستين همايش بزرگترين شمار 
راي خود را به امر فقيه به وكيلي اسالمزده  كه نمايندگان از سوي كساني هستند

اند ارزش   اي مردمي كه بر اساس عقيده و ايمان خود به صندوق ريخته شدهآر .اند  داده
 كه اسالمفروش  آنچه رااند، ي خود ايمان داشته  ناآگاهي به ، زيرا آنها. ندارندارششم

  .اند   برگزيدهدانا به آنها فرموده است

ي   نماينده آزاديخواهان، به نام ي  اسالمزدگان كه با بيشترين شمار، آزادانه در جرگه
، با بندهاي منشورهاي آزاديخواهان، دست و پاي آنها توانند اند مي  مردم گردهم آمده

 را، اين بار به نام ي خود هاي مردم ستيزي و پسماندگي  بندند و درون مايهرا ب
  .كنند  وارد  بر اجتماع ايران،اند  دموكراسي در ساماني كه آزاديخواهان فراهم كرده

كه در اين همايش اندك شمار را دارند، توانايي ندارند كه خود را، از آزاديخواهان، 
اي هم براي آزاديخواهان به دام    چندان چاره.، برهاننداند  با دست خود ساختهكه دامي 
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 به ،اند   گرفته برخي از آنها كاسبكاران ديني را، كه اكنون نام وكيل. افتاده وجود ندارد
  .پذيرند  ميمانامت مسلعنوان مدافع حقوق 

يعني برخي از آزاديخواهان، كه در اين هنگام بازنده هستند، سرنوشت مردم را به 
  . يندآ ، خود نيز به فرمانبرداري واليان اسالم درميسپارند مردم ستيزان مي

اندوهگين هستند، بر   از ساده پنداري خودي خود پشيمان و  برخي ديگر، كه از كرده
ند به دشمنان آزادي ا  پنداشته يمي آزادي    كه زمينهاي را  جرگهكنند و  خود نفرين مي

  .كنند واگذار مي

 ايمان داشته باشند، يعني بيشترين مردم توانايي اي  اگر بيشترين مردم به عقيده
 خردي است كه سامان كشور را به كساني بسپارند كه سنجش ندارند، پس نهايت بي

خواهند از  ن سامان ناهنجار آزادگاني ، كه نميدر اي.  توان سنجش را دارندكمترين
  .خوردگان پيروي كنند، سركوب خواهند شد ي فريب  عقيده

در هيج اجتماعي و در هيچ تاريخي شمار انديشمندان و دانشمندان بيشتر از شمار 
  پس اين.خورند، نبوده است ناآگاهان آن اجتماع، كه به آساني فريب شيادان را مي

  .شود  دگرگون نمي همي ايران نسبت در آينده

 به كردار از اين موكراسي پايه نيست اين پنداري كه بيان شد تنها يك روياي بي
ردمانش را مي   كه انديشه  و كشورهايي،اندونزي هاي تركيه،  در تماشاخانهها بازي

  . به اجرا درآمده است ،امامان ديني در دست دارند

گزينند ولي مردمي كه  انديشند و نيكي را برمي ميپندارند كه مردم  آزاديخواهان مي
انديشند چون ايمان خود را نيك  اي ايمان دارند خودشان در اين مورد نمي  به عقيده

 .اند نويس كرده واليان اسالم نيكي و زشتي را براي مسلمانان پيش. پندارند مي
هاي ايجاد  يهم سختكشورهاي پيشرفته براي  دموكراسي بازي در مردمان با ايمان

آيد ناخشنود  كند گرچه آنها از دروغ و ستمي كه بر مردمان اين كشورهاي وارد مي مي
  . هاي استواري داشته باشند ها پيمان خواهان آن هستند كه با اين حكومتنيستند ولي 
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خواهند روند و رشد توليد كاالي خود را در  كشورهاي پيشرفته با دورنگري مي
از اين روي به اين نياز دارند كه . يني و برنامه ريزي كنندب بازارهاي جهان پيش

ولي اين مردمان . كشورهاي پسمانده هم معيارهاي آنها را در بينش خود جاي بدهند
  . شناسند را نميمعيارهاي جدا از ايمان 

 ، كه انسان بدون ترس از جهنم <پيمان<با مفهوم ي ا   در ميان مردمان مسلمان پديده
بستن آن هم بند محكمي بندند كه   مي"قرارداد"ها  آن.، وجود نداردبند باشد به آن پاي

شوند كه  بسته مي  يا قرآن اهللاشهادت  با تنهادر ميان اين مردمان قراردادها. ندارد
   .كند به ايمان و ترس آنها از جهنم بستگي پيدا مي اجراي قرارداد از سوي مسلمانان

، آيد  قرارداد به وجود نمي" بسته شدن"  با "پيوندي"، اين مردماني   البته در انديشه
 از اين روي براي مسلمانان مفهوم .كنند كه بر اين عهد بمانند آنها تنها تعهد مي

  .  وجود ندارد"پيمان"مي به نام  مفهو ، امضا كردن، با بسته شدن به"گواهي كردن"

 با كشور كفار مسلمانشود كه مملكتي  تر مي ها زماني روشن تضادهاي اين مفهوم
چون نبايد با كفار دوستي داشته باشند مگر آنكه براي زيان . قرادادي را امضا كند

  .رساندن به كافران باشد و نيز بكار بردن نيرنگ براي فريب دادن كفار پسنديده است

   : 28  ي  آيهي ال عمران،  سوره<<

 اهللا نيست، مگر آنكه شر مسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، كه اين خواست
   >>.ايشان را دفع كنيد

  .ي سخن  برگرديم به رشته

 بينيم كه بيشتر آنها هاي آزاديخواه ايراني بنگريم، مي اگر به برخي از منشورهاي گروه
ها، آزادي بيان، آزادي قلم و آزادي در   ديني   براي همهآزاديآرمان خود را بر 

  دانستهبتوانند اين روشنفكران اميدوارند كه مردم .اند  گسترش هرانديشه بنا نهاده
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اي   آنها در اين پندارند كه دين پديده. شناسايي كنند    را به كمك آگاهينيك و بد
  .خواهد بود سياستشخصي و جدا از 

 است، دانسته نيك  چگونه بايد كسي، آزادي را برگزيند در حالي كه بردگي را پذيرفته
. ر جايي كه به ناداني خود و دانايي آخوندي ايمان آورده استو بد را شناسايي كند د

چنين كسي گستاخ و جوينده نيست كه نيكي را جستجو كند، او پيوسته در هراس 
 خود را از ي  است كه مبادا پا از حريم اوامر اهللا فراتر بنهد، او ميدان جوالنگه انديشه

  آزادانهاي را  بتواند پديده، پس چنين كسي آزاد نيست كه پرسد امام و فقيه مي
  . برگزيند

انساني . گزيند تا انديشه، خواسته و ديدگاه او را بنماياند اي را برمي  انسان آزاد نماينده
كند تا احكام و مرزهاي ايمانش   ايمانش را انتخاب ميي  كه دربند ايمان است نماينده

 هاي  ي خواسته  مايندهه نن هستندي شريعت   چنين وكاليي نماينده. شكسته نشوند
  .مردم

 ايمان دارند پيشاپيش در بند احكام آن عقيده مهار شده اي  مردمي كه به يك عقيده
 مردم  از نيرويتواند بگيرد مي را در دست مردميي   امامي كه ريسمان عقيده. هستند

   .هاي خود سود ببرد  براي پيش برد خواسته

 خردمندانه، آزادانه و بدون ترس، تواند مي، در حكومت اسالمي، هيچ كس ن كهاكنون
از پسگرايي اسالم سخن بگويد پس چگونه بايد فرهنگ اين مردم بازسازي شود و آنها 

  . راه پيشرفت خود را بجويند

 خشم خود  ،پذيرد يك مسلمان به كردار خشم آوري و ستمكاري را در راه ايمانش مي
 بيند  اسالم نميي  خشم خود را در آينهي  ، ولي زشتيبرد در راه اسالم به كار مي را

   .كند چون او مرزهاي ايمانش را ستايش مي

 زهد و  او برورزد،  مي عشقش به ايمان او،ه استي ايمان غرق شد  كسي كه در تاريكي
كند و آنگاه كه ديوارهاي  هنش ايمانش را عقلي ميذي   ، او در تاريكينهد ميتقوا ارج 
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 وراي  جهشيريزد كه ي خشم خود را بر كسي فرو مي   شراره،ايمانش به لرزه درآيند
    . داشته باشدايمان او

 از آميختن با آن يار  برسد واو نيست كه آزاديخواه در پايان راه به آزادي يار دلربايي
انديشه زماني بارور . آزادي براي هر انساني ياور پيشرفت انديشه است. شادمان شود

. هاي ديگر برخورد و آميزش كند تا زاينده شود   و با انديشهشود كه گسترده گردد مي
، نقد كندببيند، نبايد آنها را هاي اسالم را  ها و پسماندگي  نبايد كاستي كهاي  انديشه

   . آزاد نيستآن انديشه

برند و بر ضد  اند، سود مي  هاي آزادي، كه آزاديخواهان فراهم كرده  مسلمانان از زمينه
كنند و ميدان جنبش آزادي را تنگ و   جهاد ميه براي آزادي بلند شود، ك،هر فريادي
شتابند و زبان  روشنفكران فريب خورد هم به كمك آنها مي. سازند تاريك مي

به دروغ فريب خورده  مسلمانان و روشنفكران  .بندند آزاديخواهان را با دروغ مي
  .كردرد مسلمان توهين نبايد به مقدسات يك ميليا: گويند مي

 براي مسلمانان توهين كند، اگر آيات قرآن، كه امر به جهاد و كشتار دگرانديشان مي
كه از شنيدن آنها ي را يها قرآن را نابود كنند تا زشتيه آنها كاست پس بهتر است 

  . شرم دارند نشنوند

اي است، كه اهللا بر مسلمانان فرو    نقد عقيده و آيات قرآن،هاي اسالم بررسي كاستي
بررسي ماه و خورشيد و .  نقد عقيده توهين به هيچ مسلماني نيست. رستاده استف

هر چند كه . ستارگان هم نه توهين به فرهنگ ايران و نه توهين به ايرانيان است
    .اند  كرده ها را ستايش مي دور اين پديدههايي  ايرانيان در زمان

ي آزاديخواهان كمترين مرزي،  كه در منشورهاي ايرانيان اين است  يكي از شوربختي
.  پيش بيني نشده استگيري كند، ستيز پيش هاي آزادي  عقيده گسترش كه از

اند كه  هاي مردماني برداشت كرده  آزاديخواهان بيشتر بندهاي منشور خود را از نوشته
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اند كه مردم    فراموش كردهاين آزاديخواهان ولي .اند  دموكراسي را شناخته و خواسته
  .  كه بتواند روند دموكراسي را بشناسند ن هيچگاه با آزادي آشنايي نداشتهايرا

 آزادي غنيمت جهاد نيست كه بتوان آنرا نسبت به شمار جهادگران هر قبيله ي پديده
 به دست ،كه ضد آزادي هستند، توان به كمك كساني آزادي را نه مي. تقسيم كرد
  .خش كردبتوان آزادي را  ميآورد  و نه 

 هاي هستي را  شود كه مردم بتوانند پديده ي آزادي در ايران فراهم مي  ني زمينهزما
  .، شناسايي كنندسازند بدون عينك تاريك اسالمي، كه آخوندها آن را مي

 هاي  نيكي و بدي را شناسايي كنند كه دكان، دانسته،توانند اين مردم زماني مي
 آزادي در كشتن روشي به معنيف آزاد در دين. اسالمفروشان راستين بسته شوند

  .  هاي آزاد است  انديشه

 كه، از سوي متوليان اسالم در ذهن هاي ترس را  آزاديخواهان ايراني بايد دليرانه ريشه
 ي انديشهاي براي شناسايي راستي در   مردم فرو رفته است، بخشكانند تا بتوانند زمينه

  . كنندمردم فراهم 

 ناساز امكان كاشتن و پرورش دادن  معيارهاي وهنههاي ك  بدون گسستن از عقيده
   .هاي نو بسيار ناچيز است  انديشه
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  اسالمزدگي در بينش روشنفكران

  اند زشت كيشان دشمن انديشه

  

ها يا   ي ديدگاه  شود، سخن از برآيند همه اگراز بينش يا فرهنگ مردمي سخن رانده مي
 ديدگاه آنها همسان شوند كه ي يافت ميهاي آن مردم است و گرنه كمتر كسان  انديشه
  .  نگرد از يك ديدگاه نميهاي گوناگون   حتا گاهي يك انسان هم به پديده. باشد

) فيزيكي( را از بينش ماترياليستي هاي انسان يك پزشك، ممكن است، استخوان
 يها از ديدگاه متافيزيك بشناسد و همان پزشك به پيوند و نيروي جنبش استخوان

كنيم سخن از برآيند  ي گفتگو ميمبيني مرد  پس هنگامي كه از جهان.كندنگاه 
ي  بيني هاي جهان اند نه از ويژگي هايي است كه بر آن مردم حاكم شده ي بينش  همه

  .يك كس يا شماري از مردم

سخن از اين .  به زباني ساده سخن اين نوشتار تنها براي همپرسي با خوانندگان است
  مانند .برد هايي به برآيند ساختار بينش مردم پي  از بررسي پديدهتوان  است كه مي

 شوند يي كه در شهرهاي بزرگ ديده ميها ها و شمار دعانويس يمارستانبشمار اينكه 
  . تا چه اندازه از كاركرد پيكر خود آگاهي دارند مردم آندهند كه نشان مي

كشاند يا از آن دور  اي مي  درست است تنها بينش نيست كه مردم را به سوي پديده
هاي ديگر  راه از ميان راهكند ولي در تنگنايي كه انسان مجبور به برگزيدن يك  مي

مانند آنكه اگر مردمي در تنگناي . گزيند باشد او آن راه را بر اساس بينش خود برمي
ار گان راه رهايي و هم فريبندگان تبهك يابندهم ها از ميان آنكرده باشند گير اقتصادي
  .شوند پديدار مي

ولي كسي كه . ي ديگران ببيند ي خود را در توانايي  توانگريشوند كه كساني يابنده مي
  .بيند دروغوند است توانايي خود را در تنگدستي ديگران مي
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 بيشترين زورآوران و ستمكاران در ،چارگي در دوران بي :توان گفت براين اساس، مي
زيرا هركسي در . بينش انسان ستيزي داشته باشند كه آنها شوند  پديدار ميمردمي
پوشد  كند يا از زندگي خود چشم نمي درازي نمي هستي ديگران دستدستي به  تنگ

 . بيني او آن كردار پذيرفته شود  جهاندرمگر آنكه 

به چاهي نويسند و  هاي خود را مي بينيم كه آرزو يا خواسته ما در ايران مردمي را مي
هاي آنها را    ، خواسته كه هزار سال در ذهن آنها پرورانده شده است،كسياندازند تا  مي

، از آن مردگان سازند ميبينيم كه بر گور مردگان گنبد زرين  آنها را مي. برآورده كند
 مردگان دارايي خود را به هاي آنها را درمان كنند،خواهند تا درد هزارساله مي

  . ر و عسل برسندبخشند تا پس از مرگ در باغي به شي مي

ند كم نيستند كه انسان بتواند آنها را به نز چنين كردارهايي كه از اين مردم سرمي
 برآيند بينش مردم ايران در اين كردارها نمايان .گروه كوچكي از مردم نسبت بدهد

ي بينش اين مردم را پنهان كنيم، هر چند  توانيم پسماندگي و تاريكي نمياست، ما 
همتا، كتابهاي پرارزش، دانشمندان و سخنوران سرشناش  فكران بيكه ما از روشن
  . سخن بگوييم

بر اساس قرآن، . دهد ي ديني آنها را نشان مي   عقيده است كهي  بينش اين مردم آيينه
 اي اوه  اهللا  انسان را نادان و ناتوان خلق كرده و بدون راهنمايي رسول و فرستاده

اند و   نيم كه اين مردم ناداني و ناتواني خود را باور كردهبي مي. چاره است درمانده و بي
  . گردند كه براي آنها چاره سازي كند پيوسته به دنبال كسي مي

 جنبش و ي   هميشه در مردم مايه و انگيزهبينيم كه در سرتاسر تاريخ پس از اسالم مي
، از اي  پيشرفت وجود داشته است ولي كمتر زماني جنبشي، با آرمان شناخته شده

پيوسته كساني از مردم براي رسيدن به آرماني، كه . سوي خود مردم برخاسته است
هاي پايداري دست   و هيچگاه اين مردم به ارزشاند   سود برده،شناختند مردم آنرا نمي

  .ندا  نيافته



? Ëد � Qا , � � _n�~ نP ارو RSTU                                                                                                                                                                                                                    ٢٦٨  K ��7Í vن Ìز � �wد ��� #"ا�    ا

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

از جنبش مشروطه . ندا  شناخته ها اجتماعي را به درستي نمي چون آنها هيچگاه ارزش
بينيم  شود ولي اگر به درستي به گوشه و كنار آن نگاه كنيم مي خن گفته ميبسيار س

 با حقوق  آنها كه،اند  كه، در قانون اساسي مشروطه احكام اسالمي را جاسازي كرده
اند   ي اين جنبش شناخته شده  ، آخوندهاي مسلمان كه پيشروندهبشر در تضاد هستند

   .ندا  ن بودهاز درك تضادهاي اسالم با مشروطه ناتوا

 .اند  بند  در ايران اجرا نشده از همه مهمتر نه يكسال حتا يكماه هم همان قانوهاي نيم
به آساني توانست آنرا  اگر اين جنبش از سوي مردم شناسايي شده بود كه كسي نمي

  .زير پا بريزد و مردم را به اين سو و آن سو پرتاب كند

 پس چگونه ممكن بود در يك ندا هن مصدق بود خواهاآگاهانه 1331 تير  30  مردماگر
  .  دوام داشته باشد57، به آساني كودتا بشود آنهم تا سال 1332 امرداد 28روز، 

ند چرا آنها ناگهان به دنبال ا  اگر مردم دانسته به انقالب سفيد محمد رضا شاه راي داده
  .يل شدند تبد"خميني رهبر" به "جاويد شاه"خميني را افتادند و فريادهاي 

ن رباراتي را  از همين مردمخواستند چرا هزاران نفر اگر مردم حكومت اسالمي را مي
  .برد  و پيوسته بر آنها يورش ميترسد ند و چرا اين حكومت از مردم ميا  كرده

  : ها بسيار هستند كه همگي يك پاسخ دارند از اين پرسش

ست بدين سبب آنها توانايي هاي اسالمي آلوده شده ا  بينش مردم ايران با عقيده
 آنها به اميد رسيدن به آزادي خود را گرفتار .هاي اجتماعي را ندارند شناخت ارزش

با اينكه برآنها پيوسته . شناسند كنند چون ماهيت آزادي را نمي زنجيرهاي استبداد مي
، از آنجا كه با نيروي خرد انسان بيگانه هستند، خود را ناتوان شود ستم وارد مي

  .گردند كه آنها را نجات دهد پندارند و به دنبال يك قهرمان مي يم

در .  آنها ديدهاي توان در ساختار سازمان آشفتگي ديدگاه تاريك اين مردم را مي
من .  باشد آلودهشود كه يك دست يا يك رنگ اجتماع ما حتا يك سازمان يافت نمي
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ي را پيدا كنم كه، به  تاريخ ازاي   نوشته يك برگ در اجتماع ايرانام  تا كنون تنوانسته
  . راستي و به درستي، برآيند پژوهش و كاوش باشد

 خودمان  جلوي چشمان در همين زمانهاي تاريخي را غدروترين  شرمانه بي
از آنجا كه،  .كنند هاي پيشين را با ديد اسالمي بازنويسي مي   حتا نوشته.نويسند مي

ي پيشگيري از    در انديشه هم كسيري شده است،ساختار اجتماع ما با دروغ پايه گذا
  .هاي فرهنگي نيست اين تبهكاري

شناخته كه  كدام ايراني اهللا را مي. " ال اله اال اهللا" گويند مگر اين مردم همه روزه نمي
دهند و اگر همين گفته را هم به راستي شهادت  پيوسته به يگانگي او شهادت مي

  . كه خود مخلوق اهللا هستنداند  ني شدهچرا غالمان اماما پس ادندد مي

و تنها به سردر اين كهنه فروشان اشاره گذريم  شتابان از ميان اين آشفته بازار مي
  . را به ياد بياورندها  اميدوارم خود خوانندگان گسترش اين نابساماني.كنم مي

ازده  شيعه دو"بيشترين مردم ايران مسلمانند ولي نه مسلمان محمدي بلكه مسلمان 
 اند  از همين سه كلمه پيداست كه اين مسلمانان نه مفهوم توحيد را درك كرده"امامي

  . دهند و نه به نبوت محمد اهميت مي

اهللا است يعني علي سرپرست اهللا است او واليت اهللا را بر عهده دارد  اولين امامشان ولي
فر ناداني را بر همان گونه كه پدري ولي فرزند صغيرش است يا كسي كه واليت يك ن

  . استدر دست گرفتهبه همين سان هم فقيه واليت مردم صغير ايران را  .عهده دارد

از آنجا كه يازدهمين امام، اين مردم بي خبر، بي فرزند بوده است و زمين بدون امام 
 و زود اند  ساخته  از نيست دوازدهمين امام را آخوندهاي عرب پرستشود، متالشي مي
  . اند تا هميشه زنده و پاينده باشد  دهاو را غيب كر

اين مردم، كه زماني انديشمندان جهان را از راستگويي خود به شگفت آورده بودند، 
يافتند به  شناختند و مي پس از اسالم هر افسانه، داستان، اسطوره و دروغي را كه مي

 و روايات ها  حديثهايي از  كتاببدينسان اسالمزدگان .اند  دروغ بر تن اين امامان بافته
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نگاهي به يكي . جهان ناميدهاي  هاي آنها را باتالق دروغ توان گردآوري ند كه ميا  نوشته
  .  باتالق بياندازيمايناز چرندگان 

 است،  كه گويا از هند هم وارد ايران و در خمين بزرگ شده،ها يكي از اين شيعه
ندن عربها به سرزمين بني  كه، براي زنده كردن اسالم و رساشود خواهان اين مي

اسراييل، ايران را از دست مستكبرين جهاني بيرون بياورد و به عمامه داران قم پيش 
  . كش كند

 از اينجا تري هاي بزرگ نيازي نيست كه به تضادهاي اين هدف فكر كنيم چون تضاد
ند بر ا  هوش شده  مست و بي از افسون اوبيند مردم زماني كه خميني مي. شوند آغاز مي

ي   خواهد كه زمينه  ميخواندند،  از كساني، كه خود را مليون مينهد و سر آنها گام مي
  . خالفت اهللا را در ايران فراهم كنند

بايد اشاره كنم كه اسالم به ويژه شيعه ضد مليت و به ويژه ضد مليت ايراني است ولي 
اين يك شوخي است شايد فكر كنيد . خواهد مي  كمكها از مليون  شيعهي   سردسته

چون مانند آنست كه پاسباني، كه براي پيشگيري از دزدي گماشته شده است، از 
 نه  ولي. باز بگذارند را براي غارت بيگانگانهاي خود  مردم بخواهد كه آنها درهاي خانه

،  از خود بيگانه باشد مردمي اگر.رود در آشفتگي بينش اين مردم هر تضادي فرو مي
  . كند  هم خيانت ميانبه خودشاز نادني  ، آنهاگاهي ندارد هوش خودآآنها

اند، همه دوپهلو و   برخاسته مردم همينهاي  به هر روي اين مليون هم از آشفتگي
كساني كه خود  .دانند پرور، آنها آزادي و استقالل ايران را در زير لواي اسالم مي دروغ

اند، حتا آنها غالم علي و غالم  ر بوده، حتا از عبد اهللا هم ناچيزتناميدند را مليون مي
ند بلكه آنها بردگي و خاكساري يك آخوند را سرفرازي ا  حسين و غالم رضا هم نبوده

   .اند  شتهپندا خود مي

 چه تر از آن عرب پرست باشند بيگانه پرست  و پست ي آنها ي مليها مردمي كه جبهه
  .توان داشت اميدي از عمامه سياهان آن مردم مي
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ي اهللا سپردند   خره زماني كه غالمان امام خميني ملت و مليت ايران را به خليفهبال
مليون مشرك هستند : گويد سازد او مي خميني صادقانه ناداني مليون را آشكار مي

ند ا  دارن بوده  ولي اين گفته نه به مليون كه ريزه خواران عمامه.مشركين هم نجس
  . كنند ي خميني برخورد مي گفتهخورد نه آن ريزه خواران به  برمي

ي ايران آغاز    بر سر شكار سربريدههاي درنده اندكي پس از اين زمان جنگ گرگ
  بهپذيرد بلكه آنگاه امام نه تنها ايران را به عنوان ملكي از ممالك اسالمي مي. شود مي
ستين  مسلمان عراقي بجنگد تا اسالم راكند كه برضد امت امر مي ايراني مسلمانامت 

  . پيروز شود

رد را كه امت امام ، ايرانيان كُدهد حتا اين اميرالمومنين به پاسداران اسالم فرمان مي
ي  البته آنها با مهروزي.  بكشند و تار و مار سازندكردند نشده بودند و سركشي مي

 و ما امروز در شگفتيم كه چرا برخي از كردها از دهند اسالمي اين جنايات را انجام مي
  .اند  يراني بودن خود خسته شدها

  .ي سخن برگرديم به ادامه

ند ا مليون حكومت اسالمي را، براي اين مردم دروغ پرست، جمهوري اسالمي نام نهاده
   .ي نوش به كام مردم ريختند  و مانند هميشه زهر را در پيمانه

 محمد اينكه در جمهوري مردم تعيين كننده هستند و در اسالم شريعت اهللا، اينكه
فرستاده شده است كه مردم را به زور مسلمان كند اوست كه براي مردم تكليف 

 را به  واليت فقيه باشد پسهوريم ج اين خالفتاينكه اگر، گذارد نه مردم براي او مي
  ؟ كنند كجاي مردم فرو مي

مشكل ساز نيستند چون آخوند در مردم فريبي  هايي براي آخوند چنين پرسش
آيند كه دستكم  ها براي مردمي پيش مي البته اين پرسش. اي دارد هي هزار  تجربه

  بيشترين، كهي در مردم.ها انديشه كنند  روشنفكران آنها بتوانند در مورد ارزش پديده
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 هاي   انديشيدن هم تنها در مورد شيوه ،گردند مي دنبال يك پيشواي ناب آنها
   .كند گوسپندچراني پيشرفت مي

خيزند كه ملي  اين همه ستم كشي، از ميان آنها گروهي برميمردمي كه، پس از 
ند كه، ا  شوند بايد گفت، چشم اين مردم روشن، كه هنوز نفهميده مذهبي ناميده مي

  . شود شرك شمرده ميالم در اسپروري  آنها امت اسالم و عبد اهللا هستند، ميهن

مند و براي مرداني كه ملي مذهبي بودن مانند آن است كه كساني را مردان آبستن بنا
شگفتي در اين است كه برخي ديگر از كردار اين  . ماما پرورش بدهندزايند نمي

ولي . د باالخره بهتر از هيچي است هرچي باش:گويند نازايندگان خشنود هستند و مي
  : من كه تا كنون تنوانستم بدانم

  ؟زايد مردي كه بيست درسد آبستن باشد چند درسد بچه مي

سامان است يعتي مجلس و  ين حكومت اسالمي هم مانند بينش مردمش بيسامان ا
هر وزيري هر كاري . ها آشفته است  خانهتخانه هم دارد ولي پيوند قانوني ميان وزا وزات

در اين . كند نه او كاري به قانون دارد و نه قانون كاري با او كه زورش برسد مي
هستند ولي بدون آنكه  ا يا برضد يكديكر هستند كه كار آنها همتييها حكومت سازمان

ي توانايي آخوندهاي   آنها با هم درگيري داشته باشند هر كدام از آنها، به اندازه
  . كنند  مردم را چپاول مي،پشتيبانش

 و در انتظار فرمان امام شدهسالم االبينيد كه عسكر در اين حكومت شما ارتشي را مي
 اين پاسداران ي بينيد كه مردم از ترس پاسداري پاسداران را مي.  است نشستهغايب

 امر به معرف و نهي از ،هللا ا  حزبهاي مردم ستيزي مانند   گروه.خواب خوش ندارند
بينيد كه همه مانند   را ميهاي فشار  چماقداران، چاقوكشان و گروه، منكر، كميته

دي فشار را بر كنند و نسبت به نياز حكومت و به خواست آخون بهترين ماشين كار مي
  . كنند مردم كم و زياد مي
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. اند   در اين حكومت از دروغ ساختار پيدا كردهي ديگري  اين سازمانها مانند هر پديده
پيوند دارند هم خودكامه هستند، هم قانوني  آنها هم پيدا و هم پنهان، هم به وزارتي

 هستند هم مجري، هم آيند هم هيچ قانوني آنها را بوچود نياورده، هم قاضي بشمار مي
 باالخره اين .اند  حق ستمكاري بر مردم دارند هم مردم هيچ حقي به آنها نداده

اند و آبياري   ستيز از درون بينش همين مردم ستمكش رشد كرده هاي مردم سازمان
  .شوند مي

 است كه آموخته، برخورد داشته مهر مردمي كه سالها با اين سازمانهاي، پر زور و بي
ولي اين مردمان با اميدواري . هيچ حقي ندارند و محكوم به فرمانبرداري هستندآنها 

كنند كه  بسيار در اين حكومت و براي همين حكومت يك عمامه سياهي را انتخاب مي
   .براي آنها حقوق بشر وارد كند

ها ، آناند كه  اين مردم هنوز نفهميده. مانند آنست كه روباه آموزگار پرواز كبوتران بشود
ي   كه به داشتن عمامه  كسيخودشان بشر هستند و حقوق آنها در بشر بودن آنهاست،

عمامه سياه آخوندها ننگ و . فروشد با مفهوم بشر و بشريت بيگانه است سياه فخر مي
  . دهد خفتي را، كه بر مردم ايران فرود آمده است، نشان مي

د سالي به ريش مردم خنديد برآيند اين انتخاب آن بود كه آن سركرده نه تنها چن
 چون اين سركرده آخوند، گفتار و كردارش .ي سركردگان جهان را فريب داد  بلكه همه

  . از دروغ سرشته شده است، پس كاركرد آخوند فريب دادن مردم است

ي    جايزه،سته  هم گويا حقوقدان او، كه،آورم  از گفتار شيرين خانمي مييا  نمونه
 اين خانم، با دانشي كه در حقوق شناسي دارد، نه تنها تضاد .نوبل هم گرفته است

 "روز زن"كساني كه زنها را در: اسالم با حقوق بشر نفهميده بلكه او كشف كرده است
  . ندا  ند مجوز قانوني نداشتها  كتك زده

پندارند كه براي چماق زدن به مجوز قانوني نياز  هاي ايران مي شايد تنها حقوقدان
 اين خانم اسالمزده پيش خواهران زينب درس حقوق شناسي ياد گرفته شايد. است
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 ي   در حكومت اسالمي براي كشتار دگرانديشان به فتواي فقيهداند كه است كه نمي
  . نياز است نه به مجوز قانوني

 در سال .گيرند نه از مردم داند كه احكام اسالمي مشروعيت خود را از اهللا مي او نمي
عت اسالمي ، كه اسالم آنها از ديد اين خانم با حقوق بشر هيچ مجريان شري 67

اين . ندا هند و به دارآويختا ههزار مردم را دسته دسته تيرباران كرد ها تضادي ندارد، ده
  .  خيره مانده است به آنهااند كه چشم جهانيان ستيز بوده به آن گونه انسان جنايات

 گيرند زيرا جهادگران اوامر خود را از اهللا مي. دشيخ و زاهد نيازي به مچوز قانوني ندار
   .ي حقوق بشر  نه از كميته

تنها آخوندها نيستند كه هستي آنها به اسالم پيوند دارد بلكه بسيار كساني هستند كه 
زيرا آنها در كشورهاي . ايران و مردم ايران را، براي استوار ساختن اسالم، دوست دارند

اسالمزدگان در اين است كه در ذهن ي تالش اين    همه.ندآي ديگر كسي به شمار نمي
 را نادار  مردم ايران اسالمي را فرو كنند كه مردم خفت خود را و حكومت عمامه

   .ستايش كنند

 دشمن انديشه هستند  آنها.كوشند كه ايمان را در مردم بپرورانند اين بدكيشان مي
اندك . شود شود از ايمان آنها كاسته مياي كه در مردم پرورانده   چون هر ريزه انديشه

 گسترش دادن ي  اختالف اين كسان با حكومت اسالمي از تفاوت ديدگاه آنها در شيوه
  . ي آنها پروري اسالم است نه از مردم دوستي يا ميهن

باور داشتن، به ناداني . آلوده كرده است  رااسالمزدگاني وجود   ايمان به اسالم همه
يعني كسي كه مسلمان . پروراند اهللا، از هر روشنفكري يك اسالمزده ميانسان و دانايي 

است به كردار، آگاهانه يا از ناداني، ايران و هر مردمي را براي اسالم قرباني خواهد 
  .كرد

 توانند نمي  آنهاهاي ذهني فرو رفته باشد مردمي كه بينش آنها كه در اينگونه آشوب
با  آنها .را شناسايي كنند اجتماعي هاي ند و ارزشاي را به درستي بشكاف   پديدهكه
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 پس از آن ي  هاي خود را در تاريكي  آرمان وآيند اندك درخششي به شگفت مي
خواهان تواند  شناسد پس نمي اي را نمي   هنگامي كه انسان پديده.پندارند درخشش مي

  .  آن باشد و نيازي هم ندارد كه آن پديده را بجويد

كشد ولي  ، از يك بيماري كه در تن او رخنه كرده است، درد ميزماني كه انسان
پذيرد   مي دردششناسد او نه تنها هر دارويي را براي مداوا ي درد خود را نمي  بنمايه

  .  داردپن ي بيماري خود مي  هاي گوناگوني را برانگيزنده  بلكه پديده

 بيماري، ه جاي مداوا كردن ب، از ناآگاهي است كهي ايران  چنين بيماري، بسان جامعه
  .دهد مي خود را پرورش ي  بيماريهاي ريشه

 و بيمار درد و دنكن هاي بيماري پيكر بيمار را پر مي  كه بنمايهرسد آنگاه زماني فرامي
       .پندارد بيماري را بخشي از پيكر خود مي

ز آن بهتر است كه روشنفكران ايراني بدانند كه، آنها معيارهاي سنجش خود را ا
آنها . هاي دروغ آلوده شده است اند، نگرش مردم ايران به بنمايه اجتماع گرفته

   . بسنجد، درستي به راستي وهاي هستي را، به  پديدهتواند با آن معيارهاي آلوده نمي

ها و  تواند ارزش شده است او نميتا زماني كه نگرش انسان به رنگهاي ايمان آلوده 
  . درستي بررسي كندهاي جامعه را به   پديده

يابد و هركس بايد در   پرورش نمي در اجتماع آلودهانديش بايد پذيرفت كه روشن
البته نه براساس معيارهاي . نخست درستي بينش و سوي نگرش خود را بررسي كند

بيني كه براي  يك جهاني   ي كه او از اجتماع برداشت كرده است بلكه بر پايها  آلوده
   . نداشته باشداي  كرانه مرز و آزادانديشي

تواند بپذيرد كه اين  آنكس، كه با خردكارآي خود بينش مردم ايران را بررسي كند، مي
.  را از دست داده استدنيها توان خودبودن و خودانديش   عقيدهمتحكوجامعه در زير 

ايمان يعني . انديشد چون هر عقيده، دين، كيش و مذهبي به جاي پيروان خود مي
  . پيروي كردن و نينديشيدن است ، باور داشتن،ندانستن
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زماني كه روشنفكر به راستي و روشني انديشه كند در بينش او عقيده خواهد مرد و 
ي خود خواهند  عقيد غالم حاكم هستند مردم  بر بينش مردمها  تا زماني كه عقيده

.، حتا اگر آنها بابك، آزاده، سمين و پرويز نام داشته باشندماند
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  ستي نماني از زندان اي نشان آزادني از زندان اويياره

  

سدها سال است . اند   فرهنگي سخت سنگين شدههاي دردهاي اجتماع ايران از آلودگي
كه دردمندان ايران مداواي دردي را، كه در پيكر جامعه ريشه دوانده است، به دعا 

شود  در جامعه پرورده ميها از بودن دردها  دعا نويس زندگاني اين. سپارند  ميها نويس
 هاتر و مداواي آن   دردهاي اجتماع ايران هر روز كهنه كه اين است.آنها درماننه از 

 از درمان اين اند  شوند و كساني هم كه در اين اجتماع به فكر مداوا افتاده دشوارتر مي
  . بيماري ناتوان هستند

، آنها تميز دهندجداگانه  يماع را از فرهنگ اجتها توانند آلودگي  نمياين روشنفكران
  در، كه رايمانند كه ويروس آنها به پزشكاني مي. پندارند آلودگي و فرهنگ را يكي مي

چنين  .ندندا مي بخشي از سامان پيكر انسان ،شود  زاينده ميهاي دفاعي تن سلول
 ولي خون پاك به خون انسان نياز دارد براي زايندگي د كه ويروسندان پزشكاني نمي

  . به ويروس نيازي ندارد

هاي اين بيماري را، كه در پيكر اجتماع رخنه    ريشهبرخي از روشنفكران هم بيشتر
 درماني كه اين .پردازند پرورانند و كمتر به ساختار فرهنگي اجتماع مي  مي،اند  كرده

هايي كه خرد اجتماع را   آلودگي به  بايدكنند اين است كه روشنفكران پيشنهاد مي
 را آزار ندهند و از سويي اجتماع جامعه پيكر  بخورانند تا آنهافرهنگ اند  ار كردهبيم
  .احساس نكند  خود را خود بشناسد تا دردفرهنگها را بخشي از  آلودگيبايد 

آنها تنها . شناسند  جامعه ايران را نمي بيشتر روشنفكران ايران هم، آلودگي يا بيماري
، آنها برآنند كه از دردهاي اجتماع بكاهند، تا از دگوين از دردهاي اجتماع سخن مي

بخواهند يا شناسند كه  آنها بيماري جامعه را نمي. سركشي انبوه مردم پيشگيري بشود
  . ي آن بيماري پيكار كنند بتوانند با ريشه
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  نه باجويند  مي  بيشتر با بيمار ستيزه آنها از اين روي.برند اي بيمار رنج ميه  آنها از ناله
  . بيماري او

ها و كردار اينگونه روشنفكران را مورد بررسي قرار دهيم   اي از خواسته  اگر نمونه
اين روشنفكران و نيز آزاديخواهان، در . ببريم ي آنها پي  انديشهتوانيم به آشفتگي  مي

 به  و اين زنداني رااند ي يك زنداني سياسي تالش كرده چند سال گذشته، براي آزادي
 به  حكومت اسالميي  ماد روشنفكري و گرفتاري او را در زندان نماد ستمكاري نعنوان

   .اند مردم و سازمانهاي سياسي جهان نشان داده

 تالش اند بلكه   بيان مبارزه كردهي   انديشه و آزاديي  آنها كمتر براي رسيدن به آزادي
 اين روشنفكران تا ي  خواسته.  سياسي بوده است يك زندانيي  براي آزاديآنها بيشتر

توانست با آزاد كردن اين زنداني   كه حكومت اسالمي ميهمايه بود آن اندازه كم
 كم ارزش هي آنها در اين را   با اين وجود مبارزه.ي پيكار آنها را از ميان بردارد  انگيزه

  .نبوده و در خور ستايش است

نيست بلكه * ي سياسيسخن از ستايش جانفشاني يا از نكوهش اسالمزدگي اين زندان
ي انبوهي از روشنفكران ايران را   هاي است كه انديشه سخن از بررسي كردن آشفتگي

  .از كارآيي انداخته است

به ناچار بايد از اكبر گنجي نام برد، با وجود اينكه مبارزه و جانفشاني او در خور *( 
اند چون خاموشي خاموش مهاي پندارهاي او  ستايش است ولي نبايد در برابر كاستي
  )در مورد كژروي گناهي است نابخشودني

آرمان آزاديخواهان رسيدن به گوهر آزادي است نه خريد و فروش يك عقيده كه 
جو و  يك روشنفكر كه برآنست تا صداي اسالم صلح. دهد آزادي را وعده مي

   .خواه جو و نه عدالت خواهي را به جهانيان برساند او اسالم فروش است نه صلح عدالت
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 اسالم، پس از هزار و چهارسد سال بر روشنفكران پوشيده نمانده است، كه ي  پديده
 و رسول اهللا را به كردار به نامسلماني دانندكساني برداشت محمد را از قرآن نادرست ب

  . خواه بهم ببافند جو و عدالت متهم كنند تا بتوانند اسالمي صلح

م هاي اسال  از بافت و به اسالماهللا منتظري مان آيتمگر اين روشنفكران در گذشته از اي
 ي خودشان  راستين نشنيده بودند كه بايد امروز به پيشنهاد كسي، كه ساخته و پرروده

  . كاالي اسالمي را به نام دمكراسي بخرند است،

ي  مايه با درون ،اند  اگر كساني، پس از هزار و چهارسد سال، اسالمي را كشف كرده
اهللا از آن بي خبر بوده است، بهتر است كه اين كسان اين اسالم   رسولكه ،دمكراسي

را در خودشان نگه دارند و بگذارند كه مردم با گوهر آزادي، كه هميشه در آرزوي آن 
  .  آشنا شونداند،  جان داده

 خود را به ي  اگر مردم به آزادي برسند اين سوداگران هم آزاد خواهند بود كه بافته
اين فريب است كه مردم ايران بايد نخست اسالمي را كه اسالم . گذارندنمايش ب
  .  در او بافته شده استاينكه دمكراسي همبافند بخرند تنها به اميد  فرشان مي

ها را در دمكراسي جاي داد ولي در هيچ دين و  ي دين  شايد بتوان بخشي از همه
 كساني كه تضادهاي اسالم را .ردجايگزين ك  را دمكراسيي  پديدهتوان  نمياي  عقيده

  . هستند نه روشنفكريشدد دستكم كوراننبين با دمكراسي نمي

هاي خريدارن را به كاالهاي خود   كهنه فروشان اين است كه خواستههاي  يكي از شيوه
درست است كه در يك .  خود را بفروش برسانندي  دهند تا كاالي پوسيده نسبت مي

هرآگين شده است، موادي وجود دارند كه پيكر انسان به تخم مرغ گنديده هم، كه ز
آن مواد نيازمند است ولي بايد آن مواد را براي انسان فراهم كرد نه يك تخم مرغ 

  .گنديده را

 اسالم فروشي هم اين نيست كه آنها از احكام جهاد و امر به معروف سخن ي شيوه
 حقوق اجتماعي مردم، آزادي هاي موجود، عدالتي آغاز كنند بلكه آنها نخست از بي
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ي   همه، كنند آنها در پايان با زيركي اشاره مي. كنند بيان و عدالت سخن پردازي مي
پس از هزار و چهارسدسال نوع راستين آن را آنها   كه،ها در اسالمي است  اين خواسته
  . اند كشف كرده

ون در هيچ زماني و در البته اسالم آنها نه تنها بر رسول اهللا پوشيده بوده بلكه تاكن
   .هيچ كجاي جهان ديده نشده است

،  آيا شوربختي ايرانيان اين نيست كه، برخي از روشنفكران در بازار اسالمزدگان
 و در سراب آرزوهاي مردم به خرند  ميهاي مردم  هاي سياهي را به نام خواسته بسته

هاي سياه را  بندي  با آن كه اين روشنفكران بارها گول بسته .گذارند فروش مي
 آن ي  ، كه بوي كهنگي بسته درون اين هنوز هم اميدوارند كه اين بار ازاند ولي خورده

  . مرغان سپيد به پرواز درآيندهوا را ناخوش كرده است،

 كل بشريت است وهيچ ي عقل  در برگيرندهآيد كه اسالم  از تز آقاي گنجي چنين برمي
او در اين عقيده . خواهند شد  اوامر آن رستگارشكي ندارد كه جهانيان در اطاعت از

فرو رفته است كه هيچ انساني، به ويژه انسان ايراني، توانايي ندارد كه بدون معيارهاي 
  . اسالمي زندگي خود را سامان دهد

فرض او براين است كه ايرانيان همانگونه كه به آب و هوا نياز دارند به پيروي از 
ي بسته باشد ا ند هستند و بايد هرانساني گوسپندوار به گلهمتوليان اسالمي هم نيازم

  .  است رانده شوداهللاتا بسويي كه حكمت 

 به اين نتيجه داده او براساس قرآني فكر كردن   چون امام خميني به ايشان اجازه
 دو چهره پيدا كرده است يكي بنيادگرايان باشد عقل كل كه اسالم مي:  استرسيده

ا زندگي جهان امروز همĤهنگي ندارد و ديگري اسالم تجددگرايان است كه اسالم آنها ب
ولي جهان غرب چشم ديدن آنها . هاي مردم در آن بافته شده است  ي خواسته  كه همه
  . را ندارند
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پس بايد مردم جهان، به ويژه ايرانيان، اسالم تجددگرايان را بخرند و از آنها پيروي 
البته هر گوشي كه اندك پيوندي با خرد داشته باشد . كنند تا به آرزوهاي خود برسند

  بلنداسالم فروشان ايراني كه سدها سال از گلوي ،فهمد كه اين صداي اسالم است مي
 و از دل ايرانيان هم اند  نبوده آزادي هياهوها صداي ولي هرگز اين ،شود مي

  .اند  برنخاسته

است كه پيدايش يافته است ولي نكته اينجاست كه اسالم تنها هزار و چهارسد سال 
حتا . زيسته است انسان چندين ميليون سال بدون اسالم بنيادگرا يا تجددگرايان مي

ل پيش از سا  چند هزار،پندارد ايرانيان، كه او آنها را بدون اسالم نادان و ناتوان مي
  . اند  مسلمانان بيابانگرد، سامان كشورآرايي داشته

پيرو اسالم فروشان تجددگرا باشد و تالش كند تا صداي البته گنجي آزاد است كه 
مردم ايران را هم آزاد او  ولي بهتر است كه .جو را به گوش جهانيان برساند اسالم صلح

   .بگذارد

 و خودشان خوب و بد را خواهند كه خودشان آدم باشندب روزي اين مردمشايد 
اي   گوسپندوار به گله باشند و محكوم به اطاعت از اوامر اهللا نه اينكهشناسايي كنند،

  . بپيوندند

نام حزب دمكرات مسيحي : تجدد فرمايان بشود به كژفهمي  هماي  به جاست كه اشاره
ي   كه در كشورهاي اروپايي وجود دارد نشان حكومت كردن، كليسا و احكام پسمانده

واهي خواه هم نشان جمهوري خ  و نيز ستايش و خواستن اسالم عدالت نيست،مسيحي
 هر جمهوري كه با اسالم آميخته شود چيزي جز جهان فريبي نيست زيرا در .نيست

اسالم اهللا حاكم مطلق است و مردم بندگان او هستند ولي سامان جمهوري بايد در 
  . انتخابات آزاد از سوي مردم بدون دخالت اهللا پرورده شود
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او ايمانش را عقل كل  ايمان گرفتار شده است ي  انساني كه خردش در تاريكخانه
ها و آرزوهايش را در مرزهاي   ي خواسته  پندارد او همه داند و خود را ريز و ناچيز مي مي

   .د انسان آزادانديش را در تصورش جاي دهدتوان  و نميجويد ايمانش مي

ي ديدگاه او تنگ و   تا زماني كه انسان خردش را از چنگال ايمانش رها نسازد دايره
 و نه آزادي در شناسد چنين انساني، كه نه آزادي را ميي   مبارزه. اندم تاريك مي

  .رسد   ي آزادي نمي  آرمانش جاي دارد، هرگز به جلگه

خورند گناهكارند چون   روشنفكراني كه فريب مي.خورند ناآگاهند مردمي كه فريِب مي
  . كنند  ميچاره  مردم را بيوآنها با تبهكاران همياري 

مفهوم سكوالريته در تضاد  با < ال اله اال اهللا<پذيرند كه مفهوم  فكران مياگر اين روشن
  .نيست پس بايد سيماي سكوالريته را در حكومت عربستان ببينند

 با حكومتي كه سكوالر باشد " نيست خدايي به جز اهللا"اگر آنها باور دارند كه مفهوم 
  . رسند فروشي به آزادي نميدر تضاد است بايد بدانند كه از اسالم سازي و اسالم 

انسان دوستي و نه نشان آزاديخواهي است جو نه نشان  بلند ساختن صداي اسالم صلح
  .  نه آزاديخواهان با اسالم كند زيرا اسالم است كه با دگرانديشان جهاد مي

م بلند كنند تا  براي اسال راجويي نيازي نيست كه روشنفكراني به دروغ صداي صلح
نيان را بفريبند بلكه كافي است كه زشتي حكم جهاد را براي مسلمانان بتوانند جها

  . آشكار سازند تا دست از كشتار دگرانديشان بردارند

نيازي نيست كه مسلمانان با آتش خشم ديگران را كافر و نجس بخوانند، با آنها به 
  . صلح كنندجهاد بپردازند، تا اگر در كشتار دگرانديشان به پيروزي نرسيدند با آنها 

 شجاعت در <كند  حكمت ديگري را كه آقاي گنجي به رشنفكران پيشنهاد مي
   . است<بخشش
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 شجاعت .شود مفهوم اين سخن روشن ميهاي اين پيشنهاد بنگريم   مايه اگر به درون
، شجاعت در پذيرفتن هاي حكومت اسالمي در چشم پوشي از جنايت و تبهكاري

 هانن پدر نادان ماندن و سخن نگفتن، شجاعت در مردم ستيزي، شجاعت هاي  ريشه
شاند، تا حكمرانان حق هاي اخالقي پو  است، كه بايد آنها را با واژهها  كردن پليدي

  . ستمكاري داشته باشند

توزي نسبت به  تواند از كينه اين آقا كه از زندان حكومت اسالمي آزاد شده است مي
   .داند چشم بپوش  كساني كه بر او ستم كرده

اندازند، تبهكارند و   دگرانديشان را به زندان مي،گيرند كساني كه آزادي را از انسان مي
اين حق را يك زنداني آزاد . دكنن ميي مردم ايران ستم   بر انسانيت و پيشرفت انديشه

  . هاي حكومت اسالمي مشروعيت بدهد شده ندارد كه به ستمكاري و تبهكاري

 اين مشروعيت را پيشاپيش از ا نيازي ندارند چون آنهاه آخوندها هم به اين بخشش
مردم ستمكش، دستكم آزادگان آنها، بايد بدانند كه گرفتن آزادي از . اند  اهللا گرفته

  . انسان زشت و ستم به اجتماع است

سخن از مجازات تبهكاران اسالمي نيست بلكه سخن از شناختن و شناساندن 
  .هاي كردار اين حكومت است زشتي

كاران   و نبايد جنايتوانت جانستاني كرداري زشت و ننگين است و از اين ديدگاه نمي
ولي .  گرفتآور آنها را خشماي ديگر جان   يا به شيوهويختآحكومت اسالمي را به دار 
 ساخت تا مردم آشكار آنها را تا آن اندازه بر مردم ستيزي بايد زشتي جنايت و انسان
  . پيشگان پاره كنند و آنها را از خود برانند يتپيوند خود را با اين جنا

، شود كسي كه حكم جهاد را، كه در اسالم به كار برده شده و به كار گرفته مي
 حكومت اسالمي، ورزان تواند از بخشش جهادگران و ستم  چگونه ميكند نكوهش نمي

   .آنهم در پوشش انسانيت، سخن بگويد
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  را، كه به حكم شريعت انجام شده است، تنها جوانان ايران اعدامها انبوهكسي كه
شمارد دستكم بايد بيزاري خود را از آيات جهاد، كه در  كردار نادرست آخوندها مي

   .اند، نشان دهد قرآن نوشته شده و به كارگرفته شده

 احكام مبين اسالم را، كه دست و پا بريدن و شالق زدن و خواهد كسي كه مي
ي عدالتخواهي واژگون جلوه دهد او براي پوشاندن سنگسار كردن است، با صدا

ي   چون در اسالم هيچ كرداري به اندازه. ها به شجاعت نياز ندارد ي كشتار انسان  زشتي
  .نشده استجهاد با كفار ستايش 

ي اين  واليان اسالم از خشم مردم ترسي ندارند زيرا فراموشكار و تاريك انديشي
   .ندنك  براي اين ستمكاران هموار مي را، جرم پوشي،اسالمزدگان راه

توان  از اين روي همواره و در هر حكومتي، كه پوشش اسالمي به تن داشته باشد، مي
 هيچگاه زشتي چون. و آسوده به عبادت پرداختدگرانديشان را كشت يا در بند كشيد 

  .شود نمي آشكار ي كه مسلمان باشند بر مردم آنهاتبهكاري

 تبهكاري و تبهكاران را بر همگان روشن ي  اه باشد بايد زشتيهر گروهي كه آزاديخو
گفتگو از آزار دادن . كند تا همگان از تبهكاري پرهيز و از تبهكاران دوري كنند

تبهكاران و جنايت پيشگان حكومت اسالمي نيست سخن شناساندن اين كردارهاي 
  .  در هر زمان بر مردم وارد شوندتوانند ننگين است كه مي

ر دادن تبهكار و كشتن انسان زشتكاري و بدمنشي است ولي اين به آن معني آزا
يك زنداني كه آزاد . نيست كه بايد دست ستمكاران در آزار دادن به مردم آزاد گذاشت

 كه بيش از سدهزار انسان را با بي شرمي ، جنايتكاراني برايتواند شده است نمي
  . اند، درخواست بخشش كند  كشته

مردم ايران از آزار دادن جان اين جنايتكاران چشم پوشي كنند سزاوار ي  مهحتا اگر ه
 جنايتكاران ي   و چهرهها منش راستكاران و آزاديخواهان نيست كه زشتي جنايت

  .اسالمي را به مردم ايران نشان ندهند
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 و آميزش آزاد زنان  بخششسزاوار  را كشتار هزاران جوان كهاي  ننگ بر احكامي عقيده
 آنكه از .ننگ بشريت هستندها  هايي بداند كه آن مجازات   مجازاتخورمردان را در و 

ديدن و شنيدن اين احكام شرمنده نيست، حتا اگر در زندان خالفت اسالمي رنج ديده 
هاي   به خود نپردازد منش اوباشد، خوي جنايتكاري در وجودش رخنه كرده است، اگر

  . خواهند خشكيدانساني در او 

كند ولي  هاي تازه جلوگيري مي  مت اسالمي با گسترش ترس از گسترش انديشهحكو
 حتا در تواند انسان مي.  را انديشيدن باز داردتواند انسان او با زور و زندان هم نمي

  . ها هم بينديشد تاريكترين زندان

واز اش توان پر   انديشه در زندان ايمان گرفتار است نه تنهااوي  ولي كسي كه انديشه
  .  نيستاش هم  ساختن انديشه در آرزوي آزاد اوآزاد را ندارد بلكه

 گرفتار بودن در زندان .روند چون ديدگاه و توان نگرش او از مرزهاي ايمانش فراتر نمي
 انسان انديشمند نيست و رهايي از زندان ي  حكومت اسالمي نشان دربند بودن انديشه
  . ن ايمان نيستحكومت اسالمي هم نشان آزادي از زندا

خرد   پيونددارد و ي انسان را دربند مي   زندانبان است كه انديشهنگيرتري ايمان سخت
  .سازد  ميجدااو را از انديشيدن 
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  ي و فراموشي بر بخشندگينقد

  

 از نوشيدن آن توانند آزادي شهد خوشگواري است كه بيشتر كسان ميي   پديده
دي در جامعه آن است كه انسان بتواند بدون بديهي است كه نماد آزا. شادمان شود
زماني اين پديده ارزشمند است كه آزادانه زشتي يا  .ي خود را بازگو كند   ترس انديشه

  . بررسي شوداي  ي هر انديشه زيبايي

 يك ، امكان آن وجود دارد كه پساي بدون كاستي نيست   هيچ انديشهاز آنجا كه 
يعني " ي  اكنون هم به شكافتن اين انديشه .ا تلخ كندي شيرين، كام آيندگان ر  انديشه

  . ، نياز استاند  كه گناهكاران درخواست آن را نكرده ،"بخشيدن مجرم

 به "ببخشيم و فراموش نكنيم"چون در اين زمان، از سوي اسالمفروشي، پيام شيرين 
كنند  ميي اين پيام را مزه    و بيشتر كسان به ويژه روشنفكران شيرينيرسد گوش مي

  .   است، نيستندكامي آيند آن، كه تلخ پي ي  و در انديشه

ي كساني كه   نگيزهامايه و   بني  ، بدون شناسايي"بخشيدن"پذيرفتن يا رد كردن، 
 اين ي  چون درستي يا نادرستي.  هستند شتابزدگي است"بخشيدن"خواستار اين 

 آيند آن  و شناخت از پي هماي توان بدون آگاهي از درون  را نمي،<بخشيدن< پيام،
ند، كه ك  را در خواست مي"بخشيدن"به ويژه در اين زمان كسي، اين . ارزشيابي كرد

  .نه امكان گزينش و نه امكان داوري و نه حق گزينش و نه حق داوري دارد

ي نابجا انديشه   ي اين خواسته  شوربختي اين است كه كمتر روشنفكري به انگيزه
 كه با مردم ايران و حقوق  بيند كه در اين زمان به اين خواسته، يكند يا نيازي م مي

  .  برخورد كند،انساني پيوندي ندارد

هنوز نه جرم و نه مجرم شناسايي شده است و نه گناهكاري به جرم خود اعتراف كرده 
  .كه كساني خواهان بخشش بشوند
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 به ،اي روبرو هستند  هاز آنجا كه مردم مسلمان، به ويژه مردم ايران با قوانين قبيل
 داوري ها توانند در مورد مجازات جاني پذيرند كه بستگان جانباختگان مي ميآساني 
در حكومت اسالمي بستگان به جاي سرقبيله در قوانين قصاص گنجانده . كنند
   .اند  شده

، گناهكاري را مجازات يا آزاد  با پرداخت يا گرفتن ديه،توانند  ميباخته بستگان جان
اي كه ماهيت   هشود ولي نه به آن گون البته اين حكم براساس آيات قرآن اجرا مي. نندك

  . شودآشكارستيزي آن  انسان

  : 178 ي  البقره، آيهي سوره

آزاد به : اي كساني كه ايمان آورده ايد، برائ شما مجازات قتل چنين نوشته شده است
انچه برادر مقتول از مجازات قاتل  زن،  و چني برده، زن به جاي آزاد، برده به جايجا

، و اين تخفيف رحمتي )بپردازيد به او پول(در گذرد، او را مورد احسان قرار دهيد 
است برائ سروران شما و هر كس از اين موازين تجاوز كند برائ او عذابي هولناك 

  .خواهد بود

 خواهي هوريكسي كه بر افكارش اين قوانين پسمانده حاكم باشند، حتا اگر او از جم
خواهد هاي جانباختگان ب  از خانواده شرمي از بي آگاهي ياتواند از نا  او مي دم بزند،هم

خود را خواهان كند كه  او فراموش مي. " ببخشند ولي فراموش نكنند" كه جنايت را
كند كه او هنوز به  او فراموش مي. برانداختن حكومت اسالمي معرفي كرده است

ي خود   هربانيمهاي   مايه است و نيازي نيست كه پيشاپيش بنحكومت كردن نرسيده 
ساالري  مردم  سامانكند كه در او فراموش مي.  كندآشكاررا، نسبت به واليان فقيه، 
دادخواهي كنند يا در همپرسي مانند شهروندان ديگر، توانند  بستگان جانباختگان، مي

  .  شركت كنندانار گناهك مجازاتهاي گناه و  مرزبا مردم در شناسايي
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 پدر و مادر صاحب فرزندان يا خويشان و كند كه در مردمساالري او فراموش مي
ي فرزندان خود را از   بستگان صاحب هموندان خانواده  نيستند كه بتوانند ديه

  .كشندگان آنها درخواست كنند و آنها را براي كشتن ديگران آزاد بگذارند

اي را با سامان مردمساالري،   كه تفاوت احكام قبيلهكسي كه اينهمه فراموش كار است، 
  ."ببخشيد ولي فراموش نكنيد"خواهد كه   از ديگران مي پس اواز ياد برده است،

خواهد تا كينه توزي را از دل خود  كشيده مي هاي رنج ديده و ستم  كسي كه از خانواده
 ببخشند ولي "نباشند  برسند و بيش از اين در فكر انتقام  آسايش بهبيرون كنند تا
خواهد بر  شمارد يا مي  او يا كشتار دگرانديشان را چندان زشت نمي"فراموش نكنند

 به هر روي چنين كسي مفهوم .ها سرپوش بگذارد هاي اين ستمكاري  مايه زشتي بن
  .آزادي و حقوق بشر را درست نفهميده است

از اين روي اكبر . د باشد خوي ايمان  هر كس آزاد است كه آزاد نباشد و خودباخته
 بر اين اساس در نوشتار. گنجي هم حق دارد از ايمان خود به اسالم پيروي كند

 به بخشي از تز اكبر )ستي نماني از زندان اي نشان آزادني از زندان اوييرها(پيشين
   .ما گنجي  برخورد كرده

اعت در  شج<كند   حكمت ديگري را كه آقاي گنجي به رشنفكران پيشنهاد مي<<
   . است<بخشش

........  

توان  از اين روي همواره و در هر حكومتي، كه پوشش اسالمي به تن داشته باشد، مي
 هيچگاه زشتي چون. و آسوده به عبادت پرداختدگرانديشان را كشت يا در بند كشيد 

 >>.شود نمي آشكار ي كه مسلمان باشند بر مردم آنهاتبهكاري
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هايي كه بستگان آنها به امر حكومت    از خانواده،پردازد ياكنون كه گنجي به موعظه م
انتقام جويي را از سر بيرون برانند   فكركند كه ، در خواست مياند  اسالمي كشته شده

  . تا از رنج كيته توزي آزاد بشوند

  .ي زاهدانه  را بررسي كنم آيند اين موعظه  و پي بنا بر منش راستكاري بايد ريشه

فرسايي كرده است ولي از  خواهي قلم  گنجي بسيار در مورد جمهوريبا وجود اينكه
هنوز . به زنجير است زندان ايمان در دروناش پيدا است كه هنوز فكرش   خواسته

 در ، باز همشوند ، همان احكامي كه در حكومت اسالمي به كار گرفته ميپندارد مي
  .ي پندار او برقرار خواهند ماند  جمهوري

مان دارد كه در قوانيني كه براساس حقوق بشر باشند بازهم خانواده هنوز گنجي گ
  . ي خون فرزندشان را بگيرند و خون را از شمشير ستمكار بشويند  تواند ديه مي

براساس حقوق بشر كسي صاحب كس ديگري نيست و در كند كه  او فراموش مي
ي   ي كشتن كسي ديهتوان جان انساني را با پول خريد يا برا قوانين حقوق بشر نمي

  . آنرا پرداخت

كند كه در قوانيني كه بر اساس منشور جهاني حقوق بشر باشند  او فراموش مي
  . هي كندا دادخو همسان شهروندان ديگرتواند ي جانباخته هم مي  خانواده

توانند و بايد  اند مي دادگاه، دادستان و داوراني كه در اين قوانين استاد شناخته شده
توزي  كينه. جرم را شناسايي و مجازات را بر اساس همان قوانين آگهي دهندجرم و م

  . ي بستگان در ميزان جرم و مجازات نقشي ندارد  يا مهرورزي

 كه امكان اي   تا هر اندازهاي كه دادگري برگذار باشد بايد  درست است كه در جامعه
و بر آنها مهر افشاند و بر  كاست  بر بستگان جانباخته وارد آمده استرا ستمي دارد از

ديدگان بلكه دادستان و داوران  ي رنج  ولي نه تنها خانواده. زخم درون آنها مرهم نهاد
 آن .ي خود مجرمي را آزاد با مجازات كنند هم اجازه ندارند كه براساس عقيده

اي است    در فكر اكبر گنجي است همان قانون قبيله"بخشندگي"اي كه به نام  پديده
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 شود و در حكومت اسالمي ي قبيله واگذار مي   سركردهدر آن مجازات قاتل به كه
  .اند   داده مقتول اين حق را به بستگاننسبت به جبر زمان

  در اين زمانداشتند، آنها  اين حق را ميهاي ستمديده  از اين گذشته، حتا اگر خانواده
مان كه هنوز خبري حتا در اين ز.  يا نبخشند بايد ببخشند به چه جرميچه كسي را

  .از رفتن آخوندها هم نيست، چه رسد به دادخواهي و دادستاني مردم ايران

توزي تهي و از  ها را از كينه  كند كه با مهرباني دل اين خانواده چرا گنجي تالش مي
  . خواهد از اين كوشش بگيرد چيست؟  مي اواي كه  بهره. بخشندگي پر كند

پيشگان  اين ستمپاي  خواهند ست كه فرمانروايان هم نميمشكل در كجاي اين   ريشه
  به دادگاهي كه براي همگان باز باشد  كشيده شوند؟

 راست و درست توان  و باور نكردني است ولي ميدهند ها بسيار تكان پاسخ اين پرسش
          .   باشد

 هر چند دان  حكومت اسالمي را به نام جمهوري پذيرفته ،هاي كشورهاي جهان سازمان
 را حكمي اهللا   ي اسالمي، كه احكام پيش نوشته  ي جمهوري با كلمه  كه مفهوم واژه

 را با منشور ي حكومت اسالمي  ها قانون اساسي  اين سازمان.كند، در تضاد است مي
  .بينند جهاني حقوق بشر در تضاد نمي

قوق بشر متهم  بارها حكومت اسالمي ايران را به نقص ح سازمانهاي جهانيهرچند كه
ي اين حكومت را از سازمان حقوق بشر  هاند ولي هيچگاه نمايند  حتا محكوم كرده

   .اند بيرون نكرده

، حكومت شود براساس قوانين سازمانهاي جهاني، كه ايران هم هموند آنها شمرده مي
هر  يعني .نان به اجرا بگذارد تواند قوانين جزايي خود را در مورد قانون شكن اسالم مي

جنايتي كه در ايران، از سوي مقامات حاكم بر اساس اين قوانين باشد، جرم شناخته 
   .شود نمي
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تصور كنيد در يك دادگاه، كه حقوق بشر زيربناي داوري آن دادگاه است،  خلخالي 
 اين اني گرامي دادستان و داور  شما خواننده. براي دادستاني بياورندي شرع را   قاضي
، پيش از آنكه دادگاه  كه البته باشيدكار ري ديگر هم مدافع اين جنايتو راستكادادگاه 

   .يدكار نام توان او را جنايت  نمياو را جاني بشناسد،

  . باشد است و بسان امامان ديگر معصوم مي او صادق القضات والمسلمين

اين دادستان و داوران ارجمند، پيش از آنكه از : شايد وكيل مدافع اينگونه آغاز كند
معصوم دفاع كنم بايد به آگاهي برسانم، كه در حكومت اسالمي، قاضي شرع تنها به 

 قاضي بايد به امر او احكام اسالمي را، تا آن .شود امر رهبر انقالب خميني منصوب مي
به اسالم و واليت فقيه انجام ي خالص   اندازه كه ممكن بوده است، با ايمان و عقيده

شود كه او به احكام االهي ايمان داشته باشد و بداند كه  ميي شرع   كسي قاضي .دهد
  .اند  و نبايد در اجراي آنها كوتاهي كرد  اين اوامر از سوي اهللا آمده

ي شرع در   بينيد كه قاضي براي نمونه اگر به اندك شماري از اين آيات بنگريد مي 
هاي كه از   خون.اميدتوان او را مجرم ن اجراي اوامر اهللا كوتاهي نكرده است و نمي

هاي نيستند كه از ذولفقار علي  تر از خون  هرگز رنگيناند   چكيدههاي خشم او  گلوله
  .اند  روان شده

  : به اوامر اهللا توجه فرماييد

   : 123 ي  آيهي التوبه، سوره

  .بكشيد كافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس كنند

     : 35  ي  آيهي محمد، سوره

  .چون اهللا شما را قويتر و بي نقص گردانده است, سستي نكنيد، به صلح تن در ندهيد

   :29  ي  آيهي التوبه، سوره
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او ايمان ندارند، همچنين آن د سته كه خود (...) بكشيد كساني  را كه به اهللا و احكام 
خواري و ند، مگر اينكه تعهد كنند كه با ا  اهل كتاب هستند ولي اسالم را نپذيرفته

  . بپردازند)  دگرانديشي در اسالمي  جريمه(خفت بدست خود جزيه

   : 4   ي  آيهي محمد، سوره

اسيران را . كفار را در هر كجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود
  . محكم ببنديد كه قادر به گريز نباشند

ومت اسالمي جانشين اهللا در ايران هاي عدل اهللا بيفزايم كه حك البته بايد به اين نشانه
 از اين روي هركس كوچكترين گامي بر عليه اين حكومت بردارد كردار او .است

   .باشد او واجب القتل ميآيد و  محاربه با اهللا به شمار مي

توان دانست كه حكومت اسالمي هيچگونه حقوقي را كه اهللا امر كرده  در اين اندك مي
 اين ي منشور جهاني حقوق بشر18ماده  شته بر اساس  از آن گذ.نقص نكرده است
هاي   خود را از راه آموزش، كردار، عبادت و انجام آئين بينش<<كه،حكومت حق دارد 
  .>>مذهبي بنماياند

بينيم كه با همين خرده پردازي، كه نه چندان شوخي است، برخي از آرمانهاي اين  مي
 ،توان  چون در هيچ دادگاهي نمي.شود خواهان اسالمزده روشن مي گونه جمهوري

پيشگان را  حقوق بشر، اين جنايت منشور بندهايبدون زير پا گذاردن احكام اسالمي و 
  .توان آنها را مجازات كرد محكوم و هرگز نمي

تواند آخوندها را محكوم و  اگر هيچ دادگاهي نمي:  اين استآيد پرسشي كه پيش مي
   جان چه كساني را نجات دهد؟ خواهد مجازات كند پس آقاي گنجي مي

پاسخ اين است كه فكر او به اين اندازه روشن نيست كه بتواند تصوري از دادگاهي بر 
 ،اند  اساس حقوق بشر داشته باشد ولي آن اسالمفروشان، كه او را پيش فرستاده

  .بندد دانند كه يك چنين دادگاهي دكان آنها را مي مي
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كاري محكوم   قاضي و مدعي العموم به جنايتدرست است، كه در چنين دادگاهي،
 احكام اسالمي براي برخي از ستيزي در  انسانهاي شوند ولي زشتي و نشانه نمي

ستيزي در احكام  البته روشن شدن انسان .دنشو اسالمزدگان و جهانيان روشن مي
اسالمي براي اسالمفروشان چندان زيان بخش نيست چون مردمان بيشتر فراموشكارند 

   .خورند  در اندك زماني دوباره فريب ميو

خواهان به بي در و ديوار بودن  ترس اسالمفروشان بيشتر از اين است كه جمهوري
ببرند و از وارد شدن شيادان و مكاران به سازمانهاي قانون گذاري  منشورهاي خود پي

  . جلوگيري كنند

 هيچ مرزي براي ر آنها ديد كهبين شما به هر منشوري از جمهوري خواهان بنگريد مي
تواند  فروشي مي  هر اسالم راستين.گيري از قوانين ضدبشري گنجانده نشده است پيش

آزادانه بر آنها وارد شود و با بندهاي همان منشور دست و پاي آنها را ببندد و آنها را به 
  .خدمت خود بگمارد

 جمهوري سخن اكبر گنجي بسيار از آزادي، دموكراسي، سكوالريته و به ويژه از
هاي را به آيت اهللا و اسالم راستين   كند ولي هميشه ساختار اين پديده پراكني مي

 يعني او از آن دموكراسي و آن آزادي و آن جمهوري سخن .زند شناسان پيوند مي
   .پيچيده باشداي گويد كه آيت اهللا  مي

 .وامر اهللا برتر بشماردتواند راي مردم را بر ا هر آيت اهللا يا هر اسالمفروشي هرگز نمي
داشتند كه خود انديشه   اجازه مي مردمشناختند و اگر در اسالم مردمان را خردمند مي

  كنند پس اهللا براي چه كساني رسول اهللا را فرستاده است؟ 

چون مردم ايران مسلمان هستند، : دانند كاران دموكراسي را به اين گونه مي اين فريب
خواهند و بايد  م اسالمي هم ايمان داشته باشند، البته آنها ميالبته بايد آنها به احكا

 درستي اي اجرايي بر   فقيه انتخاب كنند، البته بايدوكالتمسلمانان با ايمان را به 
 نظارت كند، البته بايد قوانين هم بر اساس شرع مقدس اسالم هاي مسلمانان  خواسته
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يد سخن او توهين به مقدسات باشند، البته كسي هم كه برخالف شرع سخني بگو
   . مجازات شود اوخواهند كه مردم است و مردم مسلمان مي

تصوري كه اسالمفروشان از دموكراسي دارند همين است كه نمايش آن را در حكومت 
 كه در اسالم ي اسالمي به اين معني است   دموكراسي و مردمساالري.بينيم اسالمي مي

 پس را بدانند توانند احكام آن ان هستند و نميدموكراسي است ولي چون مردم ناد
  . بايد آزادانه گوسپندوار به دنبال واليان اسالمي بروند

  :  كهدنآي  پيش ميها  به راستي براي مسلمان هم كمتر اين پرسش

شناسيم   چيزهايي را كه مي ما چرا؟شناسيم چرا ما بايد چيزي را دنبال كنيم كه نمي
با هر  همه چيز را بفهمد و ما يتواند بدون دانش  آخوند مينبايد برگزينيم؟ چرا يك

   ؟توانيم احكام پسمانده را بفهميم دانشي نمي

سخن از اين نيست كه به درآمد و بازار اين اسالمفروش زياني وارد شود بلكه آرمان 
. اين نوشته است كه آرزوهاي آزاديخواهان به بادهاي خروشان سپرده نشوند

آيند اين كهنه كاران را شناسايي و  د با هوشمندي و خردمندي پيآزاديخواهان باي
  . نيرومند سازندسوز بازان انديشه زبان  اينخود را در برابر

توانند آخوندها را كنار بزنند و نه  اين اسالمفروشان بدون كمك آزاديخواهان نه مي
 خواهند  مردم ميآنها آزاديخواهان را تنها براي گردآوري. توانند به حكومت برسند مي

 آنها  ولي.كنند  آزاديخواهي پنهان هاي ي خود را در پشت آرمان ي عقيده تا زشتي
  . دشمن آزاديخواهان هستند سرسختانهسرتا پا اسالمزده و

بهتر آن است . آرمان آزاديخواه رسيدن به آزادي، دموكراسي يعني مردمساالري است
تا اينكه پيوسته آزادي را در زندان ايمان كه مردم ايران ديرتر به دموكراسي  برسند 

  .براي آزايخواهان آزادي بدون ايران و بدون مردم ايران مفهومي ندارد. جستجو كنند
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 "براي آنها بهتر است كه با نام . فروشان استوار ساختن اسالم است هدف اسالم
. ادت بپردازند آزادانه حكومت كنند تا اينكه با نام اسالم در مساجد به عب"مردمساالري

  . براي اسالمفروشان، ايران و مردم ايران، بدون اسالم مفهومي ندارد
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   كننده هستندآشكار كه ييرازها

  

 كه در گذار كنند هنگامي براي انسان ارزش پيدا مي هاي تاريخ دانستني: رويدادها
 گذشته  گهگاهي رازهايها چون در كاربرد دانستني. زندگاني كاربردي داشته باشند

   .گردد يشوند و راه آينده نمايان م باز مي

 تنها بخش اندكي از رويدادهاي اي كه برجاي مانده است  گرچه تاريخ نگاشته شده
دهد ولي همين اندك هم به راستي رويدادهاي تاريخي نيستند؛  گذشته را نشان مي

ي تاريخ ها برگبا اين وجود در . بلكه آنها تصور و آرزوي زورمندان از تاريخ هستند
ي ما سود    امروز و آينده زندگيتوانند براي نهفته است كه ميهاي پرارزشي  دانستني

  . بخش باشند

ها و دست آوردهاي باستاني در اين    ويرانهي  ارزش شناسايي و نگهداري: ها  بازمانده
يندگي دانش و توانايي پيشينيان پي ببرند و روند جوتوانند به  است كه پژوهشگران مي

توان  از اين شناخت مي. و كاركرد خرد انسان را در راه پيشرفت تمدن دريابند
يي را ي مردمان را بازسازي كرد و آسان تر هنرها  هاي گم شده و فراموش شده آزمون

   .آموخت كه مورد نياز اجتماع ما باشند

 از .اند  گان نهفته شدهي گذشت  ها بينش و انديشه  ها و واژه  ي اسطوره  در هسته: ها  بنداده
  وناپديدي آن   برد كه گنجينه توان به فرهنگي پي ها مي پژوهش و شكافتن اين ارزش

هاي فرهنگي را از  توان آلودگي از اين كاوش مي. است  ي آن پراكنده گشته  درون مايه
  . را بهتر شناسايي كردي زيستن  فلسفهنهاد  بينش اجتماع پاك و بن

 يا پنهان بر جاي آشكار هاي تاريخي و فرهنگي   در البالي بازماندههايي كه دانستني
 كه آنها گويا شوند  زماني ارزشمند ميها  اين آگاهي. هستندتاريكاند خاموش و   مانده

و افروخته بشوند و انسان بتواند كاربرد آنها را در راه آسان ساختن زندگاني شناسايي 
  . كند
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گذشته تنها براي سرفرازي يا سرافكندگي مردمي كه دانستن تاريخ و شناختن تمدن 
ها و فرهنگ مردماني است    نيست بلكه براي بهره گيري از تجربهكنند امروز زندگي مي
 اين است گذرد از ديدگاه نياكان ما مياي   چون نگرش ما تا اندازه. اند  كه فراموش شده

بيني  جهاني   يا نادرستيدرستيتوانيم  ي فرهنگ نياكان ميها كه با شناختن ارزش
  .  را ارزيابي كنيممانخود

هايي را، كه  ها و دانستني يكي از شوربختي ما ايرانيان اين است كه ما تنها آگاهي
. دانيم  كاربرد آنها را نميين ماكنيم ولي بيشتر  گردآوري مينامند، ديگران پرارزش مي
هاي  برد آنها كمتر از داستان بي جان هستند و ارزش كاري تاريخيها اين گونه آگاهي
هايي كه كاربردي ندارند  هر جمالي دانسنتيچمنوپروفسور ي   به گفته. خواب آور است

   .كشيم مانند كه ما پيوسته آنها را با خود مي هاي سنگيني مي به نعش

   :كنم  مرور مي رااي  ساده ي  براي روشن شدن سخن، نمونه

نگيني به يك خودرو نياز داريم تا بتوانيم تندتر تصور كنيم كه ما براي كشيدن بار س
  . پيشروي كنيم

 ما انجمن به دشناس هر كس از گروه ما بخشي از يك خودرو را كه او نيك مي
خودروهاي تندرو هستند و شايد هم   ازيبخشها   ي اين پاره  همه. كرده استكش  پيش

 خود هاي دن آنها را با آرمان ما كاركرد آنها و سازگاركراي باشند ولي  بهترين نمونه
  . شناسيم نمي

دانيم كدام پاره را  ما نمي. بينيم چون ما، در خود توانايي ساختن يك خودرو را نمي
هيچگاه در زيرا ما  .دور بيندازيم و كدام پاره را در ساختن خودرو همساز كنيم

   .ايم  ي ساختن خودرويي نبوده  انديشه

 و با خود ي ريختهيها تر از چندين كاميون هستند در گاري ها را كه سنگين  ما اين پاره
هاي خودرو را جدا از يكديگر ياد گرفته و آنها را  هاي تك تك بخش ما نام .كشيم مي

   .دانيم چرا؟  پرارزش هستند ولي نميها  دانيم كه اين پاره  و ميريمدا دوست مي
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بار سنگين آنها ما را از كشيم ولي كشيدن  ميخود اين است كه آنها را به دنبال 
  .دارد پيشرفت باز مي

ين  بيشتر بهدارد اين است كه ما آشفته ميي ما را   ي ديگري كه انديشه  نكته
توانيم ميزان كاربرد  نگريم و نمي  و مكان آن رويداد ميرويدادهاي گذشته جدا از زمان

اي كه در    هر پديده هر رويدادي يا بهتر بگويم .مكان بسنجيم آنها را در اين زمان و
 شناختن پيوند  بدونما. گذشته پديدار شده است با زمان زايش خودش پيوند دارد
  ارزشتوانيم  است، نمي يك رويداد تاريخي با زهداني، كه آن پديده را زاييده

  . را بررسي كنيمهاي گذشتگان آزمون

 كسي بتواند از كنند كه ي باستاني هنگامي ارزش پيدا مي هاي يك كوزه خرده سفال
اين پژوهش زماني . ببرد ي آن كوزه پي  ي آنها به ابزار و دانش مردم سازنده  بررسي

ارزشمند است كه ما بتوانيم از اين آگاهي روند پيشرفت ابزار و تمدن را برداشت 
  . كنيم

زماني اين پژوهش براي اجتماع سود بخش است كه برآيند آن در دانش يا بينش 
  . ايجاد كندمردم دگرگوني 

 در اين است كه مردمان ي باستاني  هاي يك كوزه   خردهيعني ارزش پژوهش كردن
ارزش در . از يك ديدگاه روشن و درست بشناسند  روند پيشرفت تمدن راتوانندب

ها   ي موزه  در گنجينه آنهاها نيست كه  كهنگي يا زيبايي يا قيمت بازار كوزه شكسته
  . شوند نگهداري مي

 ها از آندتوان  است كه انسان ميهاي  كه ارزشي ندارند؛ ارزش در آگاهيها فالخرده س
  .كندبرداشت 

ولي در . ي اجتماعي را نمايان سازدها  ارزش روندبايست تاريخ نگاشته شده هم مي
حكمرانان است كه به درد   پيروزي يا شكستهاي تاريخ ما بيشتر سخن از داستان
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  ؛برد اريخ با هياهو و فرياد از زمان رويدادها هم نام ميگرچه اين ت. دخورن سرگرمي مي
  . تر است  زبان بسته همي باستاني  اين تاريخ از آن كوزهولي

از و دور  پراكندههاي   در زمانهاي حكمرانان ي نياز  ها بازده  چون بيشتر اين نوشته
 و نياز  در زماني ديگر، به خواست پيوستهها هاي اين كتاب برگ.  هستنديكديگر

 به نام  واين رويدادها از زمان و بينش اجتماعي بريده. اند  حكمراناني، بازنويسي شده
  . اند  كساني رنگ گرفته

 نيست و بيشتر از تعبير ي يك مردم  تاريخيداستان حكومت يك حاكم سرگذشت 
  . خواب هم ارزش تاريخي ندارديك

اختن و پوشاندن راستي نوشته اين گونه تاريخ به خواست حكمرانان براي واژگون س
 با  آنها را برگردانند و خويشتنديدگاه مردمان را از زمانبتوانند   حكمرانان تا.شود مي

  . ي سرگرم كننديها خواندن داستان

 آنها هاي كاري و ستمتي زشآرمان حكمرانان در اين است، كه در بازتاب تاريخ،
ن با رنگهاي دلنشيني نگاشته پوشيده بماند و سيماي حكومت آنان در ذهن همگا

  .شود

  :براي نمونه

 شاه " را با داستانهاي " داستانهاي ناصرالدين شاه" تاريخ ايران هاي  اگر ما در كتاب
كه پس از اسالم   را،ها  يكي از اين قبيلهي   جا به جا كنيم يا  دوران حكمراني"عباس

ن قبيله را يكنواخت به جاي ، نديده بگيريم يا حكومت همااند  بر ايران حكومت كرده
تاريخ هاي   و كاستي كه نه به آشفتگيمبيني حكومت چند قبيله به درازا بكشيم، مي
 زيرا به .شود هاي آنها كاسته مي ي داستان  ايران افزوده و نه از سرگرم كنندگي

 ها  جنگĤوري و كشاكش ميان آن قبيلهآيند   گوناگون پيهاي  حكومت رسيدن قبيله
  . ولي حكمراني همواره با احكام اسالمي ادامه داشته استبوده،  
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، ايمان مردم به اسالم، حكمراني كردن بيگانگان را ها درست است كه، در اين دوران
ولي با اين وجود ايرانيان پيوسته در زير فشار جنگجويان و .  استكرده  ميتر آسان

 است كه برخي، از اين مردمان،  همين رنجآيند از پي. اند هبرد راهزنان بيگانه رنج مي
 كه با اين كردند آنها گمان مي. تا اسالم را عرفاني نشان بدهند اند  كوشيده پيوسته مي

  .شود حكمرانان مسلمان كاسته ميشگرد از خشونت 

 بيشتر ايرانيان در اين راه براي مهربان ي  شرمندگي بايد پذيرفت كه مبارزهي   با همه
  . نه براي رها شدن مردم از بندهاي اسالمكردن اسالم بوده است 

 ولي بخشي از شود هر چند كه كردار آنها به نام مبارزه بر ضد ستمكاري ستايش مي
  .  آنها استپردازي  امروز ايرانيان هم از برآيند همين دورنگي و دورغي  بدبختي

 آنها ،پسندند نمي را درون اسالمهاي  كساني كه به اسالم ايمان دارند، ولي زشتي
 از اين روي در درازاي . پنهان كنند با دروغهاي ايمان خود را خواهند زشتي مي

 مسلمانان بر ايران، نوشته شده است نشاني از دگرگون ي  تاريخي كه، پس از حكمراني
 .ي حكمراني يكنواخت اسالمي بوده است  چون شيوه. ساختن سامان كشورداري نيست
ي بيگانگان و شكست و سركوب ايرانيان داستان  پيروزيدر اين تاريخ با سربلندي از 

   .شود پردازي مي

 قهرمان سازي و واژگون  تنها، ريدادهاي زمان، در روند ايرانتاريخهاي   در نوشته
  .شوند فرهنگي ديده ميهايي  ساختن و پوشاندن ارزش

هاي  د كه دروغان  سازي را در تاريخ تا آن اندازه به دروغ آلوده كرده ايرانيان قهرمان
   .كنند بيگانگان براي ما راست و درست جلوه مي

چون . البته در اين زمان كسي هم نيازي ندارد كه تاريخ را واژگون تحريف كند
  كه براي،هايي  اگر به داستان.اند  ديگران پيش از ما بارها و بارها اين كار را كرده

 بهتر ه كنيم ا نگ،اند   شده ساخته اسكندر و امامان شيعياندشمنان ايران بسان
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 پيش از هجوم اعراب، براي   ايرانيان آنها را، كهيي پي ببريم،ها  توانيم به اسطوره مي
  . اند  دآلوران ايران نگاشته بوده

اند،  ، كه براي امامان شيعه واژگون شدههاي ايراني   برخي از اسطورهي  اگر در بازنويسي
 از ترس اند   شير و مناجات را به كار بردههاي   كلمهباده و جشن  بسانييها  بجاي واژه

چون . آشكار شدن دروغ نيست بلكه براي همĤهنگ ساختن آنها با احكام اسالمي است
 ، آنها ندارنديشرمهيچ  مسلمانان از دروغ گفتن ،اند كه  اين تاريخ نويسان نشان داده

  . چسپانند  ميهاي هزار سال پيش را هم به پيشوايان خود ها اسطورآشكار

اند به    بافته بودهسليمانو سخناني كه يهويان براي ها   از داوري مسلمانانبسان اينكه
  . اند و شرمي هم ندارند رونويسي كردههاي علي   داورينام

 از سوي  يارسانند  به پيامبري ميبرند بينيم كه ايرانيان اسكندر را هم به حج مي مي
 و كنند نويسند و خسرو را هم در خواب مسلمان مي محمد به خسرو پرويز نامه مي

پردازي نشان  مهارت مسلمانان را در دروغ   همههاي شگفت آور ديگر كه سدها داستان
  .دنده مي

با اين وجود چون ديدگاه مسلمانان خيلي تنگ است از اين روي زمان ديرتري به 
ند و گرنه، ا  رده پي ب كشش زميني  نيرويفهاي آمريكا يا كش ارزش كشف سرزمين

   .كرد را كشف ميها   در حديثي يا روايتي، يكي از امامان شيعه اين پديده

 اند  نوشته  و خودشان تاريخ را در زمان رويداد مياند   مسيحي بودهها البته چون اروپايي
با اين وجود در .  درنيامده استغنيمت اسالمبه هاي آنها   اين است كه هنوز يافته

ي معراج و شق القمركردن    در سايه،ها را لمان اهميت اين گونه پيشرفتكشورهاي مس
  .كنند محمد، ناپديد مي

 برگرديم به  پسگريخت، از دست بي سخن  هاي تاريخ ايران رشته شفتگيآاندكي در 
  :  كنندهآشكاررازهاي 
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بيشتر  آرايي،كشور زمان و فرهنگ  بدون پيوند آنها باي،هاي تاريخ هرچند سرگذشت
زمان  هاي تاريخي، ناگزير،  ولي نشانه گذاري؛ ندارنديهاي شب ارزش از داستان

  . شوند  را يادآور ميي كشورداري  دگرگون شدن شيوه

 يعني به راستي برخي از .هاي فرهنگي در سامان كشورداري است سخن از دگرگوني
 آن رويدادها با ي  درون مايه  ولياند  رويدادهاي تاريخي از پيكر اجتماع ايرانيان گذشته

  . كژي و كاستي نگاشته شده است

 دگرگون شده  در ايراني كشورداري  كه در آن هنگام شيوه ،ييها  به نشانه گذاري
  :كنم ، اشاره مياست

پس از آن چندين .  اسكندر يوناني فرمانروايان هخامنشي را سركوب كرده است  1
  .اند  ردهسال يونانيان بر ايران حكمراني ك

پس از آن .  ايران را از حكومت بيگانگان آزاد كننداند   پيشگامان اشكاني توانسته  2
  .اند  چند سدسال اشكانيان بر ايران فرمانروا بوده

 پيشگامان ساساني، كه خود ايراني هستند، فرمانروايي اشكانيان را در هم – 3
  .شوند پس از آن ساسانيان فرمانرواي ايران مي. اند  ستهشك 

ند و ساسانيان را سركوب كرده و تا به ا   مجاهدين اسالمي از عربستان هجوم آورده  4
    .رانند امروز در غبار همان احكام  بر مردم ايران حكم مي

  

 در  چندان دگرگونياند  ي كه پس از اسالم بر ايران حكومت كردههاي گوناگون  قبيله(
 را از  حكومتاي  ي قبيله  ا سركردهتنهاند بلكه   حكمراني به وچود نياوردهي   شيوه
  )    .ه استربود ديگري ي   قبيله

. آرايي در ايران دگرگون شده استاي كشور  به راستي شيوههاي زمان   در اين پاره
اين  .اند  آلوده يا ناپديد شدهبه دروغ هاي تاريخ  هاي آن در برگ  هرچند نشانه
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ي گوناگون ها  ها، در افسانه  ستاني، در واژههاي با  هاي فرهنگي هنوز در ويرانه  نشانه
  .نهفته است

  . ها است  دگرگوني چگونگي و برآيند اين در موردپرسش

پرسش اين است كه ايرانيان در دوران هخامنشي يا دوران اشكاني چه تصوري از 
  ؟ اند  پيدايش هستي داشته

  . چون اين پاسخ سيماي حكومت آنها را نشان خواهد داد

نه كه تصور ايرانيان، از خلقت انسان، حكومت واليت فقيه را زيرسازي كرده همان گو
  . است

 برآنست كه كردار راند  فرمانروايان گذشته سخن ميهاي تاريخي كه تنها از داستان
ي    كه حكمرانيشود در چنين تاريخي گفته نمي. حكمرانان زمان را ستايش كند

 ايجاد كرده  مردمان ايران يا در تمدن يونانش بين هنر وهاي در چه دگرگونييونانيان 
بينيم كه تا همين سد سال پيش ايرانيان ميان روم و يونان  با اين وجود مي. است
  . اند  شناخته  تفاوتي را نميندانچ

اند و اروپا   خوانده  مي روممرز ايران را  كشور هم)ي امروز تركيه( ايرانيان آسياي كوچك
  پيوسته كه، پس از اسالم هم.اند  هپنداشت كه اسكندر را رومي مياين بود  .را فرنگستان

 "ند و او را ا  ند، لقبي از قرآن براي اسكندر درآوردها  شده دشمنان ايران ستايش مي
كسي كه دو تا شاخ داشته ( چون در قرآن از ذوالقرنين. اند  ه  ناميد"اسكندر ذو القرنين

  . تعريف و تمجيد شده است) است

يي كه به ها  ر روي براي اين دوران از سوي ايرانيان، به جز يك مشت افسانهبه ه
   .نيست در دستت و درستي ي راس  نوشته اسكندر چسپانده شده است،
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مردم را با خود همراه كنند و اند   بايد پذيرفت كه به راستي پيشگامان اشكاني توانسته
ان بر اساس چه فرهنگ و چه بينشي اينكه اشكاني. خود فرمانروايي را در دست بگيرند

  .داند اند كسي به درستي نمي  داده كشور را سامان مي

توان برداشت كرد كه   مي،مانند يي، كه در گذار زمان بر جاي ميها  ولي از نشانه
از اين روي . اند  ، بودهناميم ساسانيان ستايشگران دين ديگري، كه ما آنرا زرتشتي مي

  .اند  هورزيد  ستيز ميبيني اشكانيان هانج با پيشگامان ساساني

  .است اردشير بابكان با اشكانيان تنها ستيزه جويي ديني بودهي    شايد هم دشمني

 در دست  از بينش مردمان در دوران ساساني همهاي گويايي  اگر چه چندان نشانه
 با مهاي دوران ساساني يا بهتر بگوي ي برخي از دستورهاي اسالمي با آييننيست ول

   . همخواني دارندانهاي زرتشتي  گفته

ولي بخشي از اسالمزدگي و اند   هر چند كه ايرانيان با زور شمشير مسلمان شده
  .ي اسالم در ايران از برآيند همان احكام دوران ساسانيان بوده است پايداري

  گيري انسان پيشرفت براي ساختن ابزارهاي مدرن، روند تمدن، برآيند دانش و پي
اند ولي   افزودهدرست است كه جنگجويان هم بر شتاب و بر نياز دانش ابزارسازي . است

  از برآيند همين شيوه. اند  هاي اجتماعي كاسته  آنها با گسترش ترس از پيشرفت انديشه
اند چون همگي در زير   يكديگر نداشته  چندان تفاوتي بامرانان مسلمان كه حكاست

   .  اند  هردك بيرق اسالم حكومت مي

  

 البته اين سخن درست نيست، هيچ .شود گويند در گذشت زمان تاريخ تكرار مي مي
 يعني هر رويدادي به زمان و مكان  .رويدادي حتا كارهاي روزانه هم تكراري نيستند

 كه توان در درازاي زمان پيدا كرد  رويدادي را ميهرولي همسان  .خودش پيوند دارد
   . استي ديگري نمايان شده   و درون مايه در چهره
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يعني اگر ما ديدگاه خود را در درازاي زمان بگشاييم، از بررسي كردن رويدادهاي 
  .امروز، شايد بتوانيم همسان آن را در دوران ساساني هم پيدا كنيم

اي   ي انديشه  سخن از سرگرمي و پاسخ به چستان نيست بلكه سخن از شناخت زمينه
انديشيم و كردار خودمان و رويدادهاي امروز را ارزيابي  ياست كه ما براساس آن م

  . كنيم مي

كنيم يا  انديشيم و داوري مي سخن از اين است كه آيا ما خودمان هستيم كه مي
  .پروانيم  را ميي آنها  انديشهاند كه ما    را فراهم كردهي  پردازان زمينه حكمرانان و دروغ

 توانيم زه ما خودانديش هستيم و تا چه اندازه ميبراي اينكه روشن شود كه تا چه اندا
اي اشاره    نمونه بهسنجيمتاريخ ب  زشتي و زيبايي را در رويدادهايي خود  با انديشه

  .كنم مي

ي    چون آنها از بينش اجتماعياند  گويا در زمان انوشيروان پيروان مزدك را كشته
 و پس چند سدسال هم در شاهنامه  پس از زماني در كتابي.اند  هگفت اي سخن مي  تازه

چندين سدسال پس از فردوسي داستان اين رويداد به . به آن رويداد اشاره شده است
  . گوش برخي از راويان يا ماليان زمان رسيده است

اي كه پيدا    ؛ پيرترين شاهنامهاشته د را در دسترسشاهنامه كسي پيش از آن كمتر(
   )نوشته شده است سال پس از فردوسي  350شده است 

بيني و ريزبيني  ي مزدك و نيز از آن رويداد با ژرف  بيني به هر روي ما امروز از جهان
  . خوانيم  مي همهاي كودكان در كتابهاي گوناگون حتا در كتاب

البته ما بر اين باور هستيم كه اين زشتكاري و ستمكاري از انوشيروان سرزده است و 
توان  از اين داوري مي. كنيم ي او را نكوهش مي  ردانهما به درستي كردار ناجوانم
  . ي ما دستكم كشتن دگرانديشان زشت و ناپسند است  برداشت كرد كه در انديشه

  .>> پس ما مردمان نيك انديش و انسان دوستي هستيم<<
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اند در   اي داشته  ي تازه  در همين دوران نزديك پيروان باب را كه بينش اجتماعي
سرگذشت اين كشتار هنوز در فراموشي گم نشده . اند  ران كشتار كردهشهرهاي اي

اين ستمكاري نه درون ما  ولي .اند  بيگانگان هم از اين رويدادها گزارش داده حتا .است
چون اين دگرانديشان كافر . شماريم  اين كردار را چندان زشت مي ماخراشد و نه را مي
  . دانيم ميي مسلمان   كافر را وظيفه كشتن ،هستيم كه اسالمزده ،اند و در ذهن ما  بوده

ي حكومت اسالمي هم، كه براساس احكام اسالم   از زشتكاري و ستمكاريحتا ما 
 كشتار جوانان را به ي  هزاران جوان را كشتار كرده است، شرمسار نيستيم و زشتي

  . بنديم كردار جالدي مي

 كه انوشيروان به فرمان موبدان نيماد پرسش اين است كه چرا ما پس از سدهاسال مي
ولي در كشتارهاي حكومت اسالمي از جالدي به نام . پيروان مزدك را كشته است

  .گوييم خلخالي سخن مي

آيا خلخالي خودسرانه و در پنهاني   كشت؟ ها را آيا انوشيروان با دست خودش مزدكي
  كشت؟ دسته دسته جوانان را مي

 كنيم زيرا خيلي زود ويدادها كمتر به پرسشي برخورد ميالبته ما از شنيدن اين گونه ر
  . سپاريم  مييفراموشبه  آن رويداد را

ي ما دستكم كشتن كافران   توان برداشت كرد كه در انديشه ولي از اين داوري مي
  . زشت و ناپسند نيست

  .>> پس ما مردمان بدانديش و انسان ستيزي هستيم<<

، در توانيم ما كه هم انسان هستيم نمي. گون نداردانسان در يك زمان دو بينش گونا
پس چرا ما از كرداري كه شايد چندين . مورد يك كردار، دوگونه داوري داشته باشيم
خود  كردار كه در زمان  از همانشويم ولي سدسال پيش رويداده است خشمگين مي

  .شويم شرمنده و آزرده نمي شود به راستي انجام ميما 
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  : خيلي آسان استپاسخ اين پرسش 

 درست .كنيم ما از يك بينش و يك ديدگاه به پديده و رويدادهاي هستي نگاه مي
  . ي ما هم بر اساس همين يك بينش است  داوري

   .كنيم  از ديدگاه اسالم ارزشيابي ميها و رويدادهاي هستي را  ما پديده

  .يمكن  ارزشيابي نمياي را   پديدهي خودمان  ما آزادانه با انديشه

ما . دانيم كه آن چيز در اسالم زشت شمرده شده است  زشت مي  چيزي رازيرا ما
  .است شده خوانده در اسالم زيبا  آن چيزناميم كه چيزي را زيبا مي

پس هر زشتكاري كه براساس ايمان . بينيم  را در ايمان خود نميي ستمكاري  ما زشتي
  . كند ما باشد ما را شرمنده نمي

  . ساخته استي ما را    داوريي  اسالم پايهايمان ما به 

تا اسالم عزيز زيبا هيم د ها گسترش مي  مزدكيانوشيروان وهاي  ما زشتي را در داستان
  . جلوه كند

  . ار نشودك اسالم آشي  داريم تا زشتي ها را پنهان مي ما كشتار بابي

  . احكام اسالم محكوم نشوندكنيم تا  ما خلخالي را محكوم مي

از خوانيم تا   و مييسيمون رويدادهاي تاريخي ميهاي آلوده به دروغ را به نام  استانما د
  . آنچه كه هستيم شرمسار نشويم

 نگريم باز است، به جهان هستي مي تاريكي  سوي كه تنها به،ي ايمان خود  ما از دريچه
تبديل  ترسيم  بسازيم به دوزخي كه از آن ميمتيتوانس و بهشتي را كه هم امروز مي

  ) آمده است<ما اسالمزدگان< بجاي <ما<ي واژه: اشاره. ( كنيم مي
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هاي گوناكوني است  لودگيآها و  درست است كه در انديشه، گفتار و كردار ما كاستي
خيزند كه ما از آن ديدگاه به جهان  ي برمي ا  ها از زمينه ها و كژپنداري ولي اين نارسايي

  . نگريم هستي مي

 ي  ي خود را، در رويدادهاي هزارساله  ي پسماندگي   راستكاري ريشهاگر بخواهيم با
هاي اسالمزدگان  پردازي تاريخ حكومت اسالم، بررسي كنيم ما نيازي به خواندن دروغ

  : م دوران حكومت اسالم را در يك جمله بازگو كنيمتواني نداريم بلكه مي

   .>>كند ي بيش از هزار سال است كه اهللا بر ايرانيان حكومت م<<

سخن از اين است كه مردم ايران از هنگام زادن به بندهاي اين افيون معتاد (
   )شوند مي

ي بدبختي ما اين است كه در ذهن كمتر كسي حكومت اهللا، يعني بردگي و   ريشه
زيرا بيشترين ايرانيان رهايي از حكومت اسالمي را هم . اسارت انسان، خفت آور است

  :، پس شايد بهتر باشد كه بگويمكنند زو مي آر"انشااهللا"با ورد 

  .<<كند  سدها سال است كه امام زمان در ايران حكومت مي>>

 او نه .اند امام زمان كسي است كه واليان اسالم او را از هيچ و همسرشت اهللا خلق كرده
سنجد و بجاي  انديشد، بجاي ما مي  ولي او بجاي ما ميردمي زاييده شده است و نه مي

  . كند  ميداوري كومت و حما

  .ي كوتاه تاريخي نهفته است  راز ناتواني ما هم در همين جمله

  :ي اخوان ثالث  به گفته

  > كسي راز مرا داند، كه از اين رو به آن رويم بگرداند<

ي ما را در   ي انديشه  هايي هستيم كه زمينه  درست است كه ما به راستي گرفتار پديده
 ما اين  ولي اگر،كنيم هاي هستي را ارزيابي مي ارهاي آنها ارزش ما با معي،دست دارند
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 به خويشتن توانيمبهاي سنگين، را دور بريزيم شايد  معيارهاي نادرست، نعش
  . بازگرديم

ها را واژگون نشان   ها و اسطوره   و مفهوم واژهاند  تاريخ را حكمرانان به دروغ آلوده كرده
   . اند  ها پنهان مانده  ها و اسطوره  ي هنوز در بن واژههاي فرهنگ ولي ارزش .اند  داده

هايي كه گم  تواند ارزش مي  در گذرگاه تاريك تاريخهاي فرهنگي انسان از يافتن نشانه
، با آگاهي و شناسايي از توانند ايرانيان هم مي. اند شناسايي كند  شده يا پايمال شده 

  . كنندا پاكه بينش اجتماعي را از آلودگي ،ها اين ارزش

 داستان نبرد رستم و اسفنديار را در ميدان  منوچهر جماليپروفسور: براي نمونه
 و بيني  جهان آنها را درجوييي ستيز  ريشهكند و  تضادهاي دو بينش بررسي مي

  . جويد  راستكاران برضد دروغوندان ميي  مبارزه

بردي است كه شناختن اين داستان تنها نبرد دو پهلوان در زورآزمايي نيست بلكه ن
  .   چون اين نبرد تا به امروز ادامه دارد .هاي آن بسيار پرارزش است  مايه بن

هاي  بيني روند تاريخ تنها سرگذشت حكمرانان نيست بلكه گذرگاه نبرد بينش يا جهان
  .دنشو ولي اين نبردها در تاريخ نگاشته نمي. گوناگون نيز هست

 با چشم سر  رابيند و بينش فرهنگي گارد كه مي را بنتواند چيزي  ميچون انسان
در پيكر  هاي گوناگون را بيني  اين است كه مردمان سيماي نبرد جهان.  ديدتوان نمي

 سيماي دالوران راستي، از ديدگاهي كه به دروغ آلوده شده ولي .اند  اسطورها نگاشته
  .شود است، ديده نمي

  



Pن                                                                  _ رو  � ? Ëد � اا RSTU n�~ Q , �                                                                                                                ٣١٠                                                                                                                                                                                                                             _ �Ö و C�ا#× Ø!  
  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

   !شي و خدايسعد

  

 جهان مندانستارگان آسمان سخنوران ايرا ن و از باوريكي از  بدون شك سعدي
  .باشد اسالم در قرن هفتم هجري مي

سالها در بيشتر بالد اسالمي به كسب علم  اگر چه او به يقين مسلماني راستين بوده و
) شيراز(ولي او بخشي از زندگي خود را در سرزمين فارس  شريعت و تجربه پرداخته

ي اسالمي    از فلسفه،توان تراوشي ت بيشتر سخنانش را ميبه همين نسب .گذرانده است
هايي از فرهنگ ايران   در آن زمان دانست و بخشي از گفتارش را نشانه،وعرفان ايراني
  .به شمار آورد

اي  ي گلستان سعدي را به شيوه  هائ ديباچه  در پي اين انديشه  كمي زيربناي واژه
  . طنزآميز مي كاويم

ي خواننده بهبود   خرد و جويند گي. بر يك انديشه بنا شده استاين گستاخي تنها 
  .  بخش اين انديشه خواهد بود

  :براي نمونه

  < كس  نيايد  بجنگ  افتاده >   < سعدي افتاده ايست آزاده >

گي از فرهنگ ايران پا "آزاده"گي از عرفان، "افتاده" واژه ايست اسالمي، "سعدي"
  . گرفته است

 يا رد افتادگي و آزادگي سعدي است و نه ستايش ويي در پذيرش ودر اينجا نه گفتگ
هاي آنها است، بلكه سخن از سنجش راستي و درستي در اين گفتار  يا نكوهش بنمايه

  .است
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.  كه درست نيستي او است  اينكه كسي با افتاده در نمي ستيزد، چيزي از جهان بيني
جان و حتي با گور يا بناهاي آزاد  ر بيدهد كه بدانديشان با پيك زيرا تاريخ نشان مي
  . اند  گان در ستيز بوده

  .شوند حتا خشم آوران از شنيدن نام آزادگان هم آزرده مي

    : ي گلستان كاوش در بخشي از ديباچه

هر چند كه سعدي (اگر گلستان سعدي را به دو بخش اسالمي و ايراني تجزيه كنيم 
، )با چشم عربها به پارسيان نگاه مي كرده استمي خوانده يعني او  "عجمي"ايراني را 

 قرآن است،  ولي هفتصد سال پيشرفته تر از  احكاميك بخش آنكه در خواهيم يافت 
  . آن  گوهريست درخشان كه از فرهنگ ايران سرچشمه گرفته است ، و بخش ديگرآن

 يافت ي فرهنگي است كه در درازاي تاريخ كمتر ايراني شايد هم براي همين آميختگي
مي شود كه او ايمان و كرداري مانند ايمان و كردار علي، عمر  و يا بن الدن داشته 

  .باشد

هاي علي كه از ايران پايه دارند، حتي بيعت علي، پيشواي خود، را با  يعه شبسان(
نه علي ابن ( خواهند   علي را كه مييكيعني آنها . نمي پذيرند.. ابوبكر وعمر و

  )بافتد ار خودشان ميدر پند)  راابوطالب

   :برگرديم به ديباچه

ي خدا را به كار   اهللا، واژهي  بيشتر سخنوران ايراني بجاي، كلمه: اي در نخست  اشاره
ه زاييده شده نزايد با اهللا كه  اي كه خودش را مي پديده) خود دايه(مفهوم خدا. اند برده

  . زايد در تضاد است و نه مي

  .دا نگاشته استسعدي هم اهللا را در پوشش خ

  ...منت خداي را عز و جل  كه طاعتش موجب قربتست و به شكر اندرش مزيد نعمت
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. ي اين سروده شادمان نگردد شايد كمتر فارسي زباني پيدا بشود كه، از هنر و زيبايي
نيز كمتر كسي پيدا مي شود كه معناي گفتار سعدي را بد ون تفسير فكر خود ش 

  .بپذيرد

   بر خدايي كه تنها فرمانبرداري و تاريك انديشي را مي پذيرد؟ )منت(چرا سپاس  

  باعث دوري از خدا مي شود؟ ) شك( چرا خرد و بينش نيك 

  ؟باشد بايد خاكسار و چاپلوس ، براي نزديك شدن به خدا،انسان چرا

  كرد از ما پرسيد؟   ، به گفته خود ش، ما را خلق  مي اهللامگر وقتي كه

  . ايم اينهمه سپاس گزاري بكنيم كه او را نديده بايد از كسي  ماچرا

شك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد، عزت و جالل هم زماني شكوهمند م
از درون خودش تراوش كند نه )  را آدم حساب مي كنيماهللادر اينجا (است كه آدم 

اپلوسي اينكه بايد پيروانش از ترس عذاب د نيا و اخرت و يا به طمع نعمت به چ
  . كسي كه نه زاييده شده و نه مي زايديبيفتند آنهم برا

يد مفرح ذات، پس بر هر نفس آچون بر مي  هر نفس كه فرو مي رود ممد حياتست و
  !شكري واجب دو نعمت موجود و بر هر نعمت

كرد تا  داشت كه گاز اشك آور تو هوا پخش مي يعني بايست از اين خالق انتظار مي
  ري كند؟ حسابي مردم آزا

 انسان بدبخت را آزار بدهد؛ پس يا نتوانسته كه است كه اين كار را نكرده حاال
بي بروبرگرد دوتا شكر  ند، در هر نفسا ه كه در زير برق شمشير بنده او شد،هايي آدم

 ه ويژه، بدنآي رنمياز عهده شكرش ب، كه واي به حال بند گانش. شوند بدهكار مي
  .م و پارتي عرب نژاد هم نداشته باشندآنهايي كه زبان چرب و نر

  :ها بي اجر نمي ماند، چون كه البته اين همه به خاك افتاد ن
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باران رحمت بي حسابش همه را رسيده، و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده، 
  . منكر نبردي روزي به خطاي فاحش ندرد، وظيفه پرده ناموس بند گان، بگناه

  : يك

 نيازي ابر مي باريده و ي از بخشندگياز پيدايش اهللا ،  باران چند ميليارد سال پيش 
  . استبه رحمت كسي هم نبوده

  :  دو

  ؟، چرا بي حساب مي آيد است باران را صاحب شده اهللا از راه رسيده وحاال كه

   .اند  جديدش در مكه ساختهي  مگر او نمي داند كه خانه

 اهللا پس چرا .مسلمان و شاكرندتند كه ، آنها هسرا ستايش مي كنند آنها هستند كه او
  ؟ كه مردمش كافرندبارانش را مي فرستد  به اروپا

استفاده ي  ه ولي همه را كه اجاز؛اگر هم خوان بي دريغش همه جا كشيده شده باشد
  . نيست

ك كيلو براي يدو تا شكر واجب است، حاال حساب كنيد  تازه وقتي براي هر نفس
  ؟يد شكرگزاري كردچند سدسال باگوجه فرنگي 

  :ي سخن  برگرديم به رشتهخوب، 

مسيحي ها آشكارا  و) زرتشتي ها(مگر خطايي هم از اين منكر تر هست كه اين گبرها
  ؟ دعوت رسول اهللا را رد كرده اند

  نجس هستند و حتي آب چاه مسيحي بدرد آنها كهسركشي استهمين البته براي 
  .خورد ي جهود مي  مردهشستن

از ( <جهود مرده مي شويي چه باك است؟ > < ه نصراني نه پاك استگر آب چا >
  )گلستان
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 چاه به غنيمت  زود،كشند تا از اين روي مسلمانان صاحب چاه را، كه كافر است، مي
  .گرنه كسي كه با نصراني دشمني ندارد  و پاك شود چاهآب، اسالم درآيد

سعدي در  .اند  منكر آلودهيخوب بيا تا بنگريم كه چه كساني به گناه فاحش و خطا
 او .هدد  ها هم روزي مي  به اين خدا نشناسارحمان حتاهللا  كه چرا اين شگفت است

  :فرمايد مي

  < گبر و ترسا وظًيفه خور داري > < اي  كريمي  كه از خزا نه  غيب >

  < تو كه با دشمن اين نظر داري >< دوستان را كجا  كني  محروم >

  مجازات برايپردازند  ميجزيه كه(ن خدا، مفت و مجاني  تعجب كه اين دشمنايجا
  . توانند روزيشان را هم تهيه كنند نفس مي كشند و مي)  استآنها

 ايرادي نمي گيرد، ولي او را متوجه مي سازد كه بايد سهم اهللالبته در اينجا سعدي از 
  .دوستان را بچرباند

قادر مطلق آن زيبايي دلخواهش  در خالق قهار و  اوهرچه باشد سعدي ايراني است،
را )  "آفريد گار مهر" دايه ابر را بدون" و"آب" ، "باد"(ايران   خدايان كهناو .يابد نمي

  .خواند ياري مي هايش به  در سروده

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد، و دايه ابر بهاري را فرموده تا بنات 
 ا به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته ودرختان ر. نبات در مهد زمين بپرورد

نهاده عصاره نالي بقد رت او  اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كاله شكوفه بر سر
  .شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته

 كه نه احساس دارد و نه مي خندد و نه مي گريد، برايش چه فرق مي كند كه اهللا
آتش هاي كفرآميز مال  از اينها گذ شته اين انديشه. باشد يا سياه رنگ درختان سبز

وردند و با آ زمين بباال مي هستند، كه در روزهاي آخر اسفند آتش را از دلپرستان 
  .ندا هافشاند سرود و سرنا مهر خدايان را در جهان مي
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تش آ آخر اين . استاز همين ديدگاه است كه بهار از بن زمستان آفريده مي شده
غارت اسالمي . (برد آيد و همه چيز را به غنيمت مي  اهللا ميكه دانستند  نميپرستان

  ).دزدي نيست بلكه دزدي در جهاد غنيمت نام دارد

ي، يا بلندي   با دور و تزديكي را زمستاناند، بهار و آتش پرستان، كه جاهل ناميده شده
جشن از هر ماه و آغاز هر فصل در آغ  كسان اين.ندا هداد پيوند مي خورشيد ي، و پستي

گر نه اهللا كه به   .را شادمان سازندزمان خواستند خدايان  زيرا آنها مي. مي گرفتند
؛ جان اهللا از خون ريزي تازه الزم دارد) حداقل گوسفند(جشن نيازي ندارد، او قرباني  

  .شود مي

 بتواند به  است كه اكنون او شدهاهللاشايد نوروز هم عنيمت جنگي بوده كه سهم 
 را هم به اهللا پيشكش "خدا"ي   مي بينيم كه ايرانيان واژه.دهدبرختان خلعت د

 ،دانستند نمياز شوربختي آنها  . شايد از جزيه پرداختن معاف بشوندتاند ا كرده
  .ن فرهنگ، بيگانه شدن با خويشتن و در بند بردگي گرفتار شدن استكش كرد پيش

ياد  ا كه پيش از آمد ن اهللا به كمك جمشيد به مردمباز هم گلي به جمال اهورا مزد
شد و نه زمين زايندگي مي  گر نه نالي براي شهد پيدا مي و داد تا زمين را آباد كنند

  .  بر پا كندي بقدرت و تربيت نخل وداشت و نه تخم خرمايي بود كه كسي صاحب شود

ايد از اهللا سپاسگزار بر اين اساس، كه سعدي انسان را مديون اهللا كرده است، پس ب
 كور مي  هنگام راه رفتنگر نه پايمان جاي نگرفته است و مان هم كف  كه چشمباشيم
  . شديم

از   از فضل و علم اسالم  بسيار بر خوردار بوده،، كه شيخ اجل سعديآيد چنين بر مي
   . استبيروني كه دو قرن پيش از او مي زيسته چيزي نشنيده ابوريحان

  : با ديده اسالمي خود چنين نمي سرودهرگزاو گر نه 

   < فلك در كارند ابر و باد و مه و خورشيد و >

  < تا توناني بكف آري و به غفلت نخوري >
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   <همه از بهر تو سر گشته و فرمان بر د ا ر >

  < شرط انصا ف نباشد  كه  تو فرمان نبري >

نوري به هم فاصله آخر عزيز، تو اين فلكي كه ستارگانش گاهي چندين ميليون سال 
يك طرف اين فلك متالشي شود، چندين ميليون سال  در اي دارند و مثال اگرستاره

  . كند تواند كسي در زمين اين دگرگوني را مشاهده بعد، مي

 همه اينها براي  وجود دارند، حاال همه وشمار بيها هم   ها و كهكشان تازه از اين فلك
معلوم است كه خيلي بي انصافي مي  . او سر بزندكه مبادا خطايي از آدم در گردشند،

به مكه اين كه او يا .  خمس و ذ كاتش را فراموش كندآدم، خر نشود، اگر.شود
  .سنگ شيطانها را فراري بدهد مسافرت نكند كه با پرتاب

ولي شيطان را بايد .  كه ماه و خورشيد و فلك همگي براي آدم در گرشند مي دانيمما
آن هم پس از هزار و چهارسد سال هنوز يك سنگي  .بترسانندريزه ها با سنگ  حاجي

  .آخه او خيلي شيطونه. هم به شيطان برخورد نكرده است

چرخيده  درست است كه سعدي مسلمان بود و فكرش در همان چارچوب اسالم مي
  : ولي بايد پوزش بسيار به او گوشزد كنيم ؛است

ديگر . اند جود داشته اهللا و شدنپيش از خلقل ميلياردها ساها   اين پديده: يكي اين كه
  اين كه اگر آنها در گردشند چرا من بايد فرمانبر رسول اهللا باشم؟  

  چرا رسول اهللا نبايد فرمانبر من باشد؟ 

  ؟ بخشي ها را به اهللا مي سعدي جان تو چرا اين پديده

  .  آنها كه مال باباي تو نيستند

چون گندم به خواست خداي : ك شارالتان بگويداين بخشندگي مانند اين است كه ي
 به من واگذار كند و گر نه  پس هر برزگري بايد بيست در سد درآمدش را.رويد من مي

  .بگذريم. شود بچه اش حرامزاده مي
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رحمت عالميان و صفوت آدميان و  درخبر ست از سرور كاينات و مفخر موجودات و
  ..تتمه دور زمان محمد مصطفي

يك جوري به حساب  ه صفات عجيب و غريبي را كه در اينجا رديف شده،اگر اين هم
شود را  در هيچ د   كه نمي" سرور كاينات"ديگر  بگذاريم، ولي از سعدينهايت ادب

   .چيدپيستمال ابريشمي 

از كاينات،  ندا هاي كامپيوتر، دانشمندان امروز تواتسته  برنامهي  با همه،تا آنجايي كه
 ، صدها، شناخته شده را، عمر اين كاينات؛بيرون است، حساب كنند كه از تصور انسان

حاليكه رسول اهللا  فقط شصت و سه   در.اند شايد، هزارها ميليارد سال بيشتر رقم زده
پس چگونه او  . است همه آدمهاي معمولي هم از د نيا رفتهمانندسال عمر كرده و 

  ؟ دگنج در تصور سعدي نميي آنها   باشد كه حتا پهنه كاينات اين سروردباي

و نه  كه بعد از آن نه زمين( اگر تمام عمر منظومه شمسي را هم در نظر بگيريم احت
نسبت به عمر كاينات كه اين زمان  ،)آسماني مي توان وجود داشته باشد و نه صاحبي

  .، باز هم سخن سعدي تنها حرف استناچيزاست

تا اين جايش (انهاي ديگر فرقي ندارد محمد خودش بارها گفته كه او با انس اگر چه 
با تمام آگاهي و ، مي بينيم كه سعدي. ولي وحي براو نازل مي شود) هم ثابت شده
  بادمجان به دور قاب چيده ي رسول ااهللا خيلي برااسالم داشته است، به شناختي كه

  .است

 خود اهللا  به حاليپس وا. تازه اين همه زياده گويي براي محمد رسول اهللا بوده است
  .وصف كرداو را كه نه كسي او را ديده و نه ميشه 

  :ولي سعدي او را وصف  مي كند

 پريشان روزگار است، و يتكيه رو( يكي از بندگان گنه كار، پريشان روزگار هرگاه كه
دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق جل و عال   ) گنه كارندي مردمان گر نه همه

  در وي نظر نكند، بازش بخواند دگر بار، ايزد تعالي .بردارد
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يا :تضرع و زاري بخواند، حق سبحانه و تعالي فرمايده اعراض كند، بازش ب
حاجتش را بر آوردم كه از بسياري دعا و زاري  دعوتش را اجابت كردم و...ماليكتي

  .بنده همي شرم دارم

   < ا رگنه بنده كرده است و او شرمس > < كرم بين و لطف خد اوند گار >

يا  ، كه آيا خداوند از خفت و زاري بنده شرم دارد است نشدهروشندر اين جا درست 
  . خودش؟ از سخت د لي و خود پسندي

مگر زنان كه (يك چيز به روشني معلوم است، كه هر بنده مجبور است همه روزه   ولي
 اگر . بگذاردپنچ مرتبه به خواري براي او نماز) اسالمي چند روز در ماه نجسند از ديد

  شرمسار مي شود،  ي بندگانش  اهللا از گدامنشي

  پس چرا اين همه مردم آزاري؟  

حاجتي را هم نمي تواند بر آورده كند، بنده كه حقي ندارد كه او از آن گذ شته اگر 
 يا بهتر بگويم كسي از حكمت اهللا  پس شايد صالح نبوده.اعتراض كند بتواند

  .سردرنياورد

آماده است،   مادري تضرع كند كه پسرش در جهاد كشته نشود، جواب اگر بدين سان
 كه خيلي هم بايد شكر گزار باشدآن مادر  .براي پسر او شهادت بهتر از زندگي است
  .پسرش در راه كشتن كافران شهيد شود

شرمساري، تنها براي بندگان   دعا و حاجت وي البته بايد در نظر داشت كه رابطه
يكي از آن ي كسي   در عقيده اگر.دوازده اماميش درست است ز نوع اي مومن و شيعه

  . خط مي خورد مسلمانان از ليست اودوازده  تا هم كم و كسر بشود، اسم

 كافر و زنديق هستند، براي  و جهود و نصراني و كه گبراز ديگران يعني از نامسلمانان،
  .هاي جهنم استفاده خواهد شد آتش گيره

  . استگناهكار خود مومن  هم كلي حاال مي بينيم كه
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  شرم زياد از عبادت:گفت مي اهللا كه (عا كفان كعبه جال لش بتقصير عبادت معترف
  ...و واصفان حليه جمالش منسوب...، )دارد

به جز سادات كه گناه به آنها (چيزيكه مسلم است اين است كه همه فرزندان آد م 
عبادت معترف باشند و چه معترف يريا تكثگنه كارند، چه به تقصير ) نمي چسبد

 وشده ديگراينكه كسي كه نه ديده  نباشند، كه بعد ها همه به جزاي خود مي رسند، و
 با اين  سعدي هم از وصف جمالش عاجز است،ا حت، نه ميزايد است و نه زاييده شده

 پس واي به حال مردمي كه جمال  است؛وجود در مردم اين همه وحشت  ايجاد كرده
  .و سپاه پاسداران را هم بفرمانش به گمارند  كره ماه به بينندي را روفردي

  < بيدل از بي نشان چه گويد باز > < گر كسي  وصف او ز من پر سد >

  < بر  نيايد  ز  كشتگان آواز > <  عاشقان كشتگان معشوقند >

شود در دل سنگش   بدون تضرع هم كه نمي،"در وي نظر نكند"خوب وقتي خدا 
 چون عارف خودش .را بايد از عارفان وام گرفت رد، پس عشق و عاشقيرخنه ك

  .  از كفر و از ايمان جداستعارف ولي كار .آفريند  پر مهر ميي خدايش را در سينه

 .  خدايان غضبناك در دل عارف جايي ندارند عارف خدا را به مهر ورزي وادار مي كند،
 نوايي  گاهي احوال، صداي سعديبا همه اين .ولي خداي سعدي از عارف مي ترسد

  .گويد،  نه از عز و جل است عرفانه، ازعشق سخن مي

در بحر مكاشفت مستغرق شده،  يكي از صاحبدالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود و
يكي از محبان گفت از اين بستان كه بودي ما را چه  آمد، حالي كه از اين معامله باز

  تحفه كرامت كردي؟  

 .درخت گل رسم،  دامني پر كنم هديه اصحاب را اطر داشتم كه چون بهبه خ: گفت
  .چون برسيدم بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از د ست برفت
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 ولي عارف جهان بيني خود را در .هر چه هست خيلي زيبا و عارفانه سروده است
هاي  پديده عرفان هم از جهان بيني انسان و ي فلسفه كند و فلسفه عرفان كشف مي

  . گيرد  سرچشمه ميهستي

 ينه اينكه وقتي آدم به چرت فرو رفت، در دريا. اي است انساني  فلسفهعرفان
  .  كند ، اسالم راستين را كشف مياكتشافات غوطه ور مي شود

خوب است كه جايزه نوبل به اين كشفيات تعلق نمي گيرد، هرچند كه كاشف از بوي 
  . گل مست شده باشد
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   انسان آزاد است، براي بانوان،ميزان آزادي

   بايد از بينش مردم پاك شوديستيز زن

  

اين درست است كه مردان ستايشگر، دلباخته و نوازشگر زنان هستند ولي بينش 
  .ستيزي آلوده شده است هاي زن  مايه بيشترآنها با بن

. است داشته  وپيشرفت هر اجتماعي به رشد فرهنگي زنان آن اجتماع بستگي دارد
هاي اجتماعي با   كند كه زنان در پرورش پديده عني فرهنگ مردمي پيشرفت ميي

انديشي زنان  به زباني ديگر پيشرفت فرهنگي بدون هم. انديشي داشته باشند مردان هم
با اين وجود مردان، كه فرمانروايي را در جامعه از آن خود . بسيار آهسته و دشوار است

نديشي و همياري زنان در خانمان، شهر و كشورآرايي ا اند، پيوسته از هم  دانسته مي
  . اند  پيشگيري كرده

ي  احكام ديني را بر پندارهاآنها. هستندها  فرمانروايان سازندگان و پرورندگان مذهب
  . اند   بنيان گذاردهفرمانروايي

ي بانوان كمتر از مردان توان گسترش و پرواز پيدا   هاي مذهبي انديشه  در جامعه
از . اند  مردمان بر اساس تصور خود، از آفرينش انسان، اجتماع خود را برپا كرده. ندك مي

شود، مردان با  مند شدن مرد خلق مي  هاي ابراهيمي زن براي بهره آنجا، كه در دين
  . كنند كه خالق آنها امر كرده است ايمان در مورد زنان به همانگونه رفتار مي

  . است زنان سرور گماشتهدر اسالم، اهللا، مردان را بر 

  ):34ي   آيه(ي النساء   سوره
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كنند، اهللا به  اند، آنها از دارايي خود خرج مي  مردان به سروري بر زنان گماشته شده
مردان بزرگي و نيرومندي داده است، اين است كه اهللا برخي را بر برخي برتري 

  . زن بايد فرمانبردار و راز دار او باشد. دهد مي

آنگاه او  نافرماني كند او را بترسانيد و سپس از او را از خوابگاه دور كنيد و پسچنانچه 
  .را بزنيد تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره جويي نكنيد كه اهللا باالتر و بزرگ است

  ):223ي   آيه(ي البقره   سوره

هر زنان شما كشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه كه خواهيد و با 
  .روشي كه خواهيد

  . ي مردان هستند  ي اهللا و زنان بنده  در اجتماع مسلمانان مردان بنده

اند، به امر اهللا سركوب   تر از مردان خلق شده ي اهللا پست  بينيم كه زنان به اراده مي
. شوند ي زنان گماشته مي  گردند، به حكم او هم مردان به آزار رساني و ديده باني مي

ي بانوان هستند، به گفتار   ش مردان، كه از سرشت خود نيازمند و دلباختهدر اين رو
مردان با . شوند كنند، به ستيزه جويي با زنان برانگيخته مي هم آنها را ستايش مي

  . پندارند و برآن هستند كه آنها را به امر اهللا تربيت كنند ايمان زنان را از آن خود مي

كنند و به كردار با دوستاني كه در  ي و پشتيباني ميزنان به ناچار مردان را هميار
  .شوند درونشان تخم دشمني، با زنان، كاشته شده است همبستر و همگام مي

تر و  دارند بسيار سنگين گامهايي كه بانوان ايران در راه آزاد شدن اجتماع برمي
  . تر از پيشرفت مردان در اين راه است دشوار

ستيز گرفتارند و از سويي  بوه مردم در زير فشار حكومت مردمزيرا از يك سو آنها با ان
گرفتاري از سوي مردان مسلمان، . ي مردان اجتماع هستند  ديگر گرفتار بينش آلوده

در بينش زنان . كند بيشتر از فشار حكومت، از پيشرفت فرهنگي زنان جلوگيري مي
ي مردساالري را   جامعهاند كه مردان با آن معيارها   همان معيارهايي جاي گرفته
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يعني ديدگاه زنان هم همسان ديدگاه مردان به معيارهاي مردساالري . اند  سازمان داده
  . ستيز است آلوده و زن

هاي   توان به روشني، راستي و درستي را در پديده از ديدگاهي كه آلوده باشد نمي
د را با همان پوششي هاي خو  اين است كه بانوان بيشتر خواسته. اجتماعي، بررسي كرد

ي   مايه آنها كمتر به درون. اند  كنند كه در جامعه مردساالري آموخته  ميآشكار
ي   ها با نيرنگ در جامعه از آنجا كه اين پوشش. پردازند هاي خود مي  خواسته

ها، براي  هاي اين خواسته  مايه اند امكان آن وجود دارد كه درون  مردساالري پديدار شده
  .بخش باشند ود بخش نباشند حتا زيانزنان، س

. تر از جوالنگاه مردان جامعه است در حكومت اسالمي ميدان جنبش زنان بسيار تنگ
ي آنها، يا بهتر بگويم بندهاي  از اين روي زنان خواستار آن هستند كه مرزهاي آزادي

امعه گرفتار ولي مردان هم در اين ج.  مردان باشدي ي آزادي  اندازه ي آنها، هم گرفتاري
  . ستم ورزان حكومت هستند

  : كنم اي اشاره مي به نمونه

 ، در بينش خود،ي واليت فقيه باشد، او پيش از هر چيز بايد  وكيلي كه بايد سرسپرده
خرد انسان را انكار كند، چنين وكيلي چه زن باشد و چه مرد، بينش او تاريك و خرد 

  . او در ايمانش سوخته است

مردم بايد .  كه مردم بايد بتواند آزادانه، نيك و بد را شناسايي كندسخن از اين است
  . بتوانند كساني را به نمايندگي برگزيند

سخن از اين نيست كه زنان هم بايد مانند مردان، به فرمان فقيه، اجازه داشته باشند 
الري در روند مردسا. كه با مسلماني بيعت كنند و نام اين نمايش را انتخابات بگذارند

بر همين . اند پنداشته ي كار اين بوده است كه مردان خود را سرپرست زنان مي شيوه
  . اند هاي مدني ساختار پيدا كرده ي مردساالري، قانون  پندار هم، در جامعه
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ي بانوان در سازمانهاي كشوري و كاركردن آنها در  اجاز داشتن همكاري و همياري
  . ر اين پندار نادرست نيستهاي توليدي نشان بازنگري د  هسته

ستيزي در برخورد نيستند بلكه آنها  ي احكام و معيارهاي زن  زنان پيشتاز تنها با پوسته
بدون . بيشتر با بنياد بينشي روبرو هستند كه ديدگاه زنان را هم آلوده كرده است

 و هاي كهنه امكان نوزايي  بازنگري در معيارهاي مردساالري و گسستن بندهاي عقيده
  . هاي فرهنگي بسيار ناچيز است ي ارزش  نوآفريني

  : با سخني كوتاه

هاي باشكوهي   توانند داشته باشند نمونه آنچه را كه مردان در اجتماع ايران دارند يا مي
  .  هاي بانوان جاي داد نيستند كه بتوان آنها را در آرمان

  . كنم اي اشاره مي  براي روشن شدن گفتار به نمونه

هاي اجتماعي بستگي   در روند آميزش زن با مرد تنها به احكام اسالمي يا قانونآزادي
ندارد بلكه بيشتر به سامان يا به آشفتگي بينش مردان و زنان اجتماع، كه پنهان است، 

  . پيوند دارد

هاي انسان باشند كه در سرشت او  بايست از ويژگان و خودماني آميزش زن با مرد مي
ها سال پيش از اسالم  بستر شدن زن و مرد ميليون جفت گيري و هم. اند  نهفته شده

هزاران سال هم مردمان با . شده است ، با خواهش جفت، انجام مي" نكاح"بدون 
ولي در اجتماع . اند  كرده ها، اين زيبايي و شادي را ستايش مي فرهنگ، آميزش جفت

هاي گوناگون ارزش گذاري  لودگيي انبوه مردم با آ  دينداران اين پيوند نسبت به عقيده
  . شود مي

ها را  توان اين ارزش در اجتماع ايران، كه بينش مردم با معيار اسالمي آلوده است نمي
  . به آساني شناسايي كرد
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 زن را، با مبلغي معلوم و مدتي معلوم، به تصرف مردي واگذار " نكاح"در عقد 
د و بيشترين روشنفكران هم از اين خوان اين پيمان را آخوندي به عربي مي. كنند مي

ي ذهن اين مردمان آميزش زن و   زيرا هنوز هم در نهانخانه. شوند ننگ شرمسار نمي
  . مرد يك سوداگري است

شود و زن به تصرف شدن  از همين ديدگاه مرد با سرفرازي در تصرف زني پيروز مي
تنها با  "كاحن"ستيزي در پيمان  بنا براين از ماهيت زن. سپارد خود تن مي

بلكه ستم ورزي  .شود ي دختراني آزاده كاسته نمي  انديشي بانواني يا نوانديشي روشن
  . در اين كردار بايد در بينش انبوه مردم شناسايي و از ديدگاه آنها پاك شود

گزيند و برآنست كه شادي خود را در آميزش با او  دختري كه يار خود را آزادانه برمي
او . اند باز پس بگيرد يد نخست اين حق را كه مردم به ستم از او بريدهاو با. بيĤفريند

رسد كه انبوه مردم اين حق را، كه با او زاده شده است، گرامي  آنگاه به اين راستي مي
  . بدارند

هاي  شود كه ارزش آزادگي و آزاد بودن زنان، در پيوند آنها با مردان، زماني بارآور مي
  .گان جاي گرفته باشداين آزادي در بينش هم

آموزد  به هر روي مبارزه بانوان در راه پاره كردن بندهاي بردگي به آنها و به مردان مي
اي آزاد   ي ايران به آن نوزايي و بازسازي فرهنگي نياز دارد كه از انديشه  كه جامعه

ران ي روشنفك  اين نوزايي و بازسازي بدون رها ساختن انديشه. مردم تراوش كرده باشد
  .هاي پسمانده كمتر امكان پذير است  از زندان عقيده

حكومت اسالمي در ايران از بينش مردم ايران سرشته نشده است او تنها براي پايداري 
 ايران و ، براي پرورش و گسترش اين شريعت كهنه، اين حكومت.اسالم در تالش است

  . مردم ايران را به گروگان گرفته است

او از هيچ گونه . امي را كه بگذارد براي نگهداري اسالم استحكومت اسالمي هر گ
. فريب و دروغي، كه بتواند از مرگ اين شريعت جلوگيري كند، روي گردان نيست
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كند بلكه او آماده  حكومت اسالمي نه تنها ايران و مردم ايران را در اين راه خرج مي
  . را در مهار اسالم نگهدارداست، كه سيماي اهللا و شريعت او را پنهان كند، تا مردم

 سيماي اهللا و شريعت ، كه در حكومت اسالمي نمايان است،ستمكاري و مردم ستيزي
ها  اين است كه آزادگان به ويژه بانوان آزاده از ديدن اين زشتي. كند  ميآشكاراسالم را 
  .بيزارند

بر ضد اوامر اهللا و كنند، خواه ناخواه،  هايي كه از درون بانوان پيشرو تراوش مي  خواسته
ازاين روي خشم و ستمكاري حكومت اسالمي هم، در برابر .  احكام شريعت هستند

تر از كرداري است كه او در برابر  تر و سنگين هاي آزاديخواهي زنان، سخت جنبش
  .  دهد هاي همگاني انجام مي جنبش

گذارند از  ش ميهر گامي كه آزادانديشان پيروزمندانه در برابر حكومت اسالمي به پي
البته آزاد . رود كاهد كه به دست اين حكومت برگلوي مردم فرو مي فشار چنگالي مي

آوران، تنها شكست حكومت اسالمي در  شدن ايران و ايراني، از زير ستم اين خشم
  .  نه شكست اسالمآيد ايران به شمار مي

 شود آنها ايران را اگر در ايران شمشير شريعت از دست واليان حكومت اسالمي گرفته
فرو ي فكر مردمان    با زهري را كه در زمينه،چون. دهند نه اسالم را از دست مي

ولي . اند، انديشه و فرهنگ مردم به سادگي از اين آلودگي پاك نخواهد شد كرده
 زيرا .هاي زنان، براي واليان خالفت اهللا، بسيار ترسناك و كشنده است برآيند پيروزي
نان را به  پيروزي نزديك كند گامي است كه اسالم را به گريز وادار هر گامي كه ز

 مردم از احكام  شدنرا بزك و از رها توان سيماي شريعت با آزادي زنان نمي. كند مي
  .  جلوگيري كردزن ستيزي

ها  ي دروغ  همه،گذارد  اوامر او را به نمايش مي  اهللا و ناپختگي پيروزمندي زنان، ناتواني
كند،  هاي واليان خالفت و سازندگان اسالمهاي راستين را رسوا مي و نيرنگ
  . سازد  ميآشكارستيزي را بر همگان  ي نهادهاي زن  پوسيدگي
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تر است كه بارها در برابر مردان شكست بخورد تا  براي حكومت اسالمي  بهتر و آسان
  .هاي زنان سر فرود آورد  يكبار در برابر خواسته

نان مسلماني، كه به فرمان واليت فقيه براي بيعت فراخوانده درست است كه راي ز
دهد كه احكام شريعت  شوند، ارزش شمردن ندارند ولي همين كردار هم نشان مي مي

  . اند  اند كه حتا زنان مسلمان هم بر ضد آنها برخاسته  تا آن اندازه كهنه شده

 به كنارگيري از جامعه كساني كه هزار و چهارسد سال با سخنان رسول اهللا زنان را
اند بايد سخنان اهللا و رسول او را به دروغ تعبير و تفسير كنند تا   مجبور كرده

  .فرسودگي شريعت را بر همگان بپوشانند

ها و پندارهاي   اي كه برضد پسماندگي عقيده  ي ديگري كه بايد اشاره كنم، مبارزه  نكته
 چون پيروزي بانوان با .عه نيستي مردساالري باشد برضد مردان آن جام  جامعه
اگر چه برخي از . انديشان و آزاديخواهان همسو و همĤهنگ است هاي روشن آرمان

زيرا آنها ناآگاهانه خود را . پذيرند روشنفكران ايران اين همسويي و همĤهنگي را نمي
 كه اي آزادي را،  پديدهخواهند، پندارند و براين پندار مي برتر و داناتر از زنان مي

كنند، تنها آنها  اينگونه روشنفكران گمان مي.  به زنان ببخشندشناسند، خودشان نمي
  . توانند مرزهاي آزادي زنان را در جامعه نشان دهند هستند، كه مي

توان زنان را با مردان برابر ناميد ولي اين برابري را بايد  مي: معناي اين پندار اين است
  . ، تعريف كنند، كه داناتر هستند جامعهمردان

 كه در بينش مردم نهفته شده، ،ستيزي هاي زن  مايه آزادي زنان، بدون بررسي بن
در اجتماعي كه زنان . آرماني است باشكوه كه هميشه در سراب پندار خواهد ماند
شود چون مردان بايد  همگام با مردان نباشند از نيروي پيشرفت اجتماع كاسته مي

  . زنان به همراه خود بكشند

  ياران و  با آن، هم زمان، براي رسيدن به آزادي پيكار كند،تواند چگونه كسي مي
  .  را به بند بكشدبستگان خود
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ي انبوه مردم، بانوان برابر و همتاي مردان بشوند، نيازي به   هر آنگاه كه، در انديشه
  .سنجش ارزش زن با مرد نيست

 حتا تماع به مفهوم آزادي رسيده است،باشند، اج زنان در بينش مردم آزاد هرآنگاه كه
  .  باشند گرفتاري مردم در گروگان واليان اسالم  اگر همه

  .  نيستپسماندهي  ها زندگي در كشوري آزاد نشان آزاد بودن انسان از عقيده

 آنچنان  آنها ولي.اند  چه بسا زنان و مرداني كه به نازندگي، در دل كشورهاي آزاد، زنده
  .شوند  آنها شرمسار ميي  پسماندگيي خود گرفتارند كه آزادگان از  در زندان عقيده
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  اند  كه سرافكندهينوايان ي كه سر فراز و بيبانوان

  

جاي بسي خرسندي است كه بانوان ايران در هفتاد سال گذشته تا به امروز با شتابي 
 .روند ميپسماندگي خود در اجتماع ايران پيش هاي  راه گسستن بندانگيز در  شگف 

در حكومت اسالمي هم از شتاب اين نيروي پيشرونده كاسته نشده حتا اندكي اسالم 
  .را هم به دنبال خود پيش برده است

كه، ناخواسته از سوي اهللا، در هايي  اند كاستي واليان اسالمي در حكومت مجبور شده
 زنان در خلقت زن به وجود آمده با دروغ و فريب پنهان كنند تا جايي براي شركت

 هاي جامعه نه تنها اندن چرخگردهمكاري و همياري بانوان در . اجتماع داشته باشند
ستيزي و   است بلكه براي حكومت اسالمي پوششي، بر زن سودبخشنياز اجتماع و
   .، استاسالماحكام  ي پسماندگي

جتماع، آزادانديشيدن كفر است و مردان هم در يوغ شريعت اسالم اهنگامي كه در 
 اسالم حصار  از همكاري زنان  به ديوارهاي تنگ كهودر گرفتار هستند، گمان نمي

  .خراشي وارد آيد

ها در نماز جمعه،  براي حكومت اسالمي، شركت زنان در اجتماع، همان شركت آن
از اين روي، .  بوده استها جهاد، زيارت قبرهاي مردگان، عزاداري و از همين نمونه

  نديده گرفت تا بتواند بر " ماه خستي" را در روزهاي ها زن ودنب نجس واليت فقيه،
  .  اسالمي سرپوش بگذاردستيز احكام زن

، پيĤيند هولناكي را در بر هيحرمتي به احكام اال  اهللا، همين اندك بي حكومتالبته در
تعبير و تحريف   او راهاي  اهللا كساني  كه، با عقل ناچيز خود، آيه. خواهد داشت

 باشد كه اهللا همين زنان را بر واليان نابكار خود .دهد ه عذابي عظيم وعده مي بكنند مي
  . حاكم گرداند
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  <دارند روز داوري گوييا باور نمي >

  )حافظ  (<كنند كاين همه قلب و دغل در كار داور مي >

ي مردم را كافر اعالم كنند و    بايستي كه همهواليان اسالم اگر ايمان به اسالم داشتند،
ر به كشتار همگان بدهند، پس كمتر مسلماني براي اجراي اوامر و كمتر كسي براي ام

از سويي، ديرگاهي بود كه بانوان در راه پيشرفت . ماند باركشي اميران زنده مي
 برگرداندن نه تنها بسيار دشوار بود بلكه  از اين راه راها آن. گذاشتند اجتماعي گام مي

 و اسالم عزيز به خطر ساخت  ميآشكارروش را هم  فاسالمدكانداران هاي   خدعه
   .افتاد مي

 تا اسالم خود را از راه اين گريزگاه شدند در اين مورد مجبور به تقيه كردن ها آن
ي اسالم مجاز   نجات دهند و در بهاي آن جوالن زنان مسلمان را تنها در تاريك خانه

  .دانستند

ند، از ا  ها جدا نبوده  هم از آنشانن كه خوداكاري ستم  زنان ايران با بردباري، در جامعه
 بانوان .اند هدراز كرد  دست هاي اجتماع كمترين گشايشي سود برده و به گرداندن چرخ

 ي  به كردار توانايي و دانايي  خود را در همان اندك رهايي از شريعت، با همه
  . ندا  ، نشان داده زنجيرهاي مشروعي باري گران

 نادرستي و نامردمي بودن احكام اسالم ي  شتر ناخواسته، نشان دهندهاين كردار، بي
البته زنان تنها به برداشتن .  استداشته  زنان را در خانه زنداني ميها است كه سال

هاي    و بررسي پديده پژوهشي  ند بلكه در زمينها  بخشي از كارهاي اجتماع رنج نبرده
  . اند  ه پيشرو بودهند و گاهي در اين راا  هستي هم كوشيده

و  تنش ، بيشتر از مردان، پديدار شده استي بانوان  اين جهش فرهنگي كه در انديشه
.  ايران ايجاد كرده است)از ديدگاه فرهنگي (ي  ي پسمانده  هايي در جامعه ناهمĤهنگي

سخن اين نوشتار تنها ستايش از پيشرفت بانوان نيست بلكه بيشتر بررسي در مورد 
 .ستيز اسالمي است ي زن   جامعهپسماندگي
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  )فريدون مشيري( صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانيت است 

 روند هر در اجتماعي كه ترس حاكم باشد، دروغ در هر بخشي از آن گسترش دارد،
ي   در جامعه. كند اي از جامعه به ساختار همان اجتماع ترسزده بستگي پيدا مي  پديده
 توان شده است با آساني مي ويران ،ي مردم  قهر اهللا، ميدان گسترش انديشه با  كهايران
  .ي ترس را در مردم استوار نگه داشت پديده

 باتوانند  آيند كه گاهي مي ها به وجود مي  هايي در برخورد پديده اي تنش  در هر جامعه
 آن  به ويژه،ي زور  در جامعه. هايي بنيادي به دنبال بياورند  دگرگونيخروش ناگهاني

هاي اجتماع  ها و تنش ي واكنش  زوري كه بر پسماندگي فرهنگي مردم تكيه دارد، همه
  . پذيرندبه سادگي مهار 

هاي اسالمي و مجاهدين وارداتي از ابزارهايي   اهللا، گروهاي فشار، كميته خشم حزب
ار اين با همĤهنگ ساختن فش. گيرد  ميها نيرو هستند كه حكومت اسالمي از آن

 ، براي حكومت اسالميماند خاموش ميهاي درون جامعه  زورآوران، خروش تنش
  .ماند  در ايران بسيار آرام و پر دوام ميحكمراني

آيند بيشتر  ها در درون مردم بوجود مي ديدههايي كه از برخورد پ  و تنشها ناهمĤهنگي
زيرا كه . لرزانند  را ميهاي حكومت   پايهكمتر افزايند و هاي خود مردم مي به دشواري

 ميزان آگاهي  كه است و تا زماني اده شدهنههاي حكومت زور بر ناداني انبوه مردم   پايه
  .ماند  خواهنداستوارها    افزون نباشد، اين پايهها  آني  ي عقيده اجتماع بر پسمانگي

هاي  دشواريهايي است كه  رشد فرهنگي و دانش در بانوان ايران يكي از ناهمĤهنگي
 ي  با كاستي و آلودگي.  بوجود آورده استي اسالمي  هاي جامعه   در پديده رااساسي

  . ها را شناسايي كرد  اين ناهمĤهنگيتوان ديدگاه مردان نمي

 چندان پهناور و راست نيستند، هاي سنجش بيشتر مردان اجتماع  ديدگاه و اندازه
نگرند، حتا اگر برخي از  ستي ميبه جهان هنقاب اسالمي   ناخودآگاه از پشت ها آن
   .ي خود را از اسالم جدا كرده باشند  ها عقيده آن



دÚ C%¨ان ن ا�C ،ا)ز � �aا Ü، ن�© د �ا K ا)ز �  ٣٣٢                                                                                                                                  Lا �a[ا Ü? � �� ز ا� ی� ?Þ و ! �[ ا Ü? � @�; �ßàا � �� ا

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

.  همĤهنگي دارد زنان، بردگي، خفت و سرافكندگيچارگي مردساالري در جامعه با بي
 نوا، مرد زورمند و زن ناتوان در اين جامعه مرد حاكم و زن محكوم، مرد بينا و زن بي

عيارهايي سنجيده شود، بلند با چنين مآن هاي اجتماعي  اي، كه ارزش در جامعه .است
  . شود پايگي مرد و فرومايگي زن برآيندي است كه در ذهن همگان نگاشته مي

درست است كه، مردان ايران هم به همكاري و همياري زنان ايران نيارمند هستند، 
ين به آن ليك ا. كند  سبك مي بر دوش مردان بارگران زندگي رادانش و كوشش زنان
خشكيده است، به همان نسبت نيرو  اسالمي  بهكه در ايمان،  مردانمعني نيست خرد
  .شود مي هاي فرهنگي ي ارزش  گرفته و آفريننده

 بانوان به ارزش ي  شركت زنان در بيشتر كارهاي اجتماعي و رشد فرهنگي در انديشه
 اين پيشرفت چندان ولي. ها كاسته است  و از پسمانگي آن افزودههاي اجتماعي آن

جامعه نيافزوده ي فكر    در گنجينهها كمكي به بلند داشتن ارزش انساني و زنانگي آن
اند، از احكام   نقش بستهدر نهاد مردم، كه ها معيارهاي سنجش اين ارزش زيرا. است

  .اند شريعت برداشت شده

د؛ شوندان همگام ي انديشه فرو رفته است، با مر زنان، در اجتماعي كه در آلودگياگر 
ي   از فرآوره همگان هم .بگويندآمد   را خوشبيشتر مردان آن جامعه ورود زنانشايد 
افزون بر اين ارزش برخي يا اندك شماري از مردان . خواهند شدمند   بهرهبانوانكار 

  . ها كام بجويند توانند از زنانگي آن هم با نيرنگ، يا با درخواست، مي

ي    در جامعهاي  بسان اين برخوردها به گونه. وه و كردار نيستخرده گيري بر اين شي
خود ،  به زناني كه، خرده گيري در اين است كه اين مردان كامجو.آزاد هم وجود دارد
 ها  آن.شمارند ها را پليد مي نگرند و آن ، به خواري مياند  ها بهره گرفته به نيرنگ از آن

 از .دانند رابر دروغوندي اجتماع، از نابخردي ميي برخي از بانوان را، در ب راستكاري
ها هرگز زن برابر با  در فكر آن توان برداشت كرد كه كردار و رفتار چنين مرداني مي

  .نخواهد بود " همسر" زني ها هيچ مرد و براي آن
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اي   براي اين گونه مردان سبك مغز، كه شوربختانه در شمار كم نيستند، زن پديده
هاي مرد كه در آميزش با مرد پست، پليد و   مي و فرونشاندن خواستهاست براي سرگر
گونه  ها بلكه از هر اين مردان نه تنها از تجاوز به زن . بريده خواهد شدها از گروه انسان

 .شوند ها شرمسار نمي ستمكاري به آن

  :24 ي  نساء، آيهي سوره

  . شده باشيدتجاوز به زنان شوهر دار مجاز نيست، مگر آنكه مالك آنها

ها را حتا در كردار كساني هم ببينيم كه از   آلودگي نهاد اينتوانيم ما اگر بخواهيم مي
اين كسان،   برخي از.اند بند حكومت اسالمي گريخته و به اجتماع كافران پناه آورده

ها را  ي عقد آن  هاي عربي صيغه   ماليي با جملهدانند كه آنگاه زني را همسر مردي مي
يزش شرعي داشته ي آم  يعني زن بايد هميشه از مالك خود اجازه. كرده باشدجاري 

  . باشد، به جز اين آن زن نابكار است

 تنها نامي و كامي و يك كدبانوي گوش به فرماني را " همسر"البته اين مردان از 
همچنين .  را كه در دوگانگي به يگانگي  بپيوندنده همياري و همگامينشناسند  مي
ها هم براي زاييدن فرزند پسر   آن بيشتر از اين نيستند و همها اين موالي يها عيال

  . شوند  مي يا دعانويسلفضلادست به دامن اب

تر از مردان  ها را پست  هرچند كه شرع آن،دانند بانوان آزاده خود را كمتر از مرد نمي
ها  ي آن  يعني انديشه. اند  اين بانوان فراتر از احكام اسالم انديشه كرده، شمرده است

ي بيشتر    انديشهن ليك. در جوالن است،ها امر كرده است وراي ميداني، كه اهللا به آن
بر همين اساس هم . ي اسالم گرفتار مانده است  خانه مردان اجتماع در همان تاريك

  .حكمراني در خانواده تنها در دست همين مردان است

پرستي و ساده  كاري، پول  بي،ها پيĤيند ناداري دختران جوان در ايران تني فروشي تن
.  ما استي   جامعهي  ها نيست بلكه بيشتر پيĤيند افكار كهنه و پسمانده پنداري آن
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شوربختانه بيشتر روشنفكران هم بدون كمترين پژوهشي به نادرستي در مورد 
  .كنند فروشي در ايران داوري مي ي تن  پديده

ها   كه حكومت آن،هاي مردان  خانه هاي زنان يا عشرت  هبيشتر دختراني كه، در رنجكد
 در اين اجتماع زن ستيز پناهگاه اند نامد، تن به خواري سپرده هاي فساد مي را خانه

  . اند ديگري نداشته

ي زندان    كه، گرفتار پاسدارن حكومت اسالمي، براي زدن حد روانهها برخي از آن
  : كنند  بيان مين بدين ساي خود را  شوند رنجنامه مي

 ي  آن روز خواستم كه من هم دوست پسري داشته باشم و اندكي به نيازهاي ناگفته
 كه او مرا پنداشتم با جواني كه مرا در دام انداخت، من مي.  پاسخ گويمدرون خود

  . پسنديده يا دستكم انتخاب كرده است، همراه شدم

ستم كه ديگر راه بازگشت به خانه  دان"آنگاه كه او و دوستانش به من تجاوز كردند 
در گوناگوني . فروشي گماشته شدم  اين بود كه در خدمت اين كسان به كار تن"ندارم

: هاي پژمرده، براي بررسي فكر اجتماع، يك سخن كوبنده است هاي اين غنچه  رنجنامه
  .دانستم كه ديگر راه بازگشت ندارم

   بسته شده است؟ ها چرا راه بازگشت آن

   ،؟بنياد است اين سخن تنها پنداري خام و ترسي بيشايد 

   جدا از مردم ايران هستند؟ ييها  شايد اين دختران از خانواده

 بسته است و اين دختران را چون  راها  راه را براي بازگشت آني ما  شايد هم جامعه
  .كند اندازد و لگدمال مي ي نارسي به دور مي ميوه

ديده  .ها به خانواده با مرگ برابر است ه بازگشت آنبه هرروي بسياري ديده شده ك
شده كه در بازگشت، پدر، برادر يا يكي از بستگان نزديك حكم، غيرت شرعي، را در 

 بينيم كه  نگاه كنيم ميبيني كه به اين پديده با هر جهان. ها اجرا كرده است مورد آن
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هاي   هاي سنجش انديشه  زهانداي اجتماع و  شكاف بزرگي ، در ميان معيارهاي پسمانده
 بخشي روزانه . گشته است ي ما  اين شكاف دوزخساز جامعه.  استپيشرفته، ايجاد شده

  .سوزند  در اين آتش مي،ي ايران  از زنان، از بند گسيخته

 كه روزانه از توان يافت  است، ميي خود فرار كرده  كمتر دختري را، كه از آزار خانواده
جاي بسي شرمساري است كه چنين . ز و ستم وارد نشده باشدسوي مردم بر او تجاو

 پناه ببرند كه هاي شريعت  به مارهاي جامعه  كژدم بايد براي رهايي از نيشدختراني
البته حكومت اسالمي براي هر .  را به تن فروشي شرعي بگمارندها يعني ماليان آن

  .انسان نيستي   تهگشايي شايس ي مشكل گشايي هم دارد ولي هر گره  مشكلي آيه

  :  شود   نشان داده مي33 نور، آيه ي در سوره

كنيزانتان را كه مي خواهند عفيف باشند، به ٍطلب مال دنيا به زنا  وادار نكنيد، وچون 
  .د، اهللا غفور و رحيم استنز كسي به اين كار دست

هاي شهرها  انب زناني كه در دود زهرآگين ترس در خيادرست است كه بيشتر
 نامردمان بيگانه يازمندنها هنگامي  كنند به پول نيازمند هستند، ولي آن فروشي مي تن
  . ندا ه به دور انداخت ناجوانمردانهها را اند كه خويشان آن شده

، او در ميان مردمان انساندوست  رانده شوداش   از خانواده جواني زن، اگري ما در جامعه
ستيز به تبكاري و  ت كه در پناه نامردمان انسان اس ناگزير اوكند، هم پناهي پيدا نمي

  . زندحتا به ستمكاري دست ب

 براي نابخرادان "فروش" و "خريد"شايد شنيدن يا ديدن حتا سوداگري در اين بازار 
چندان جانگداز نباشد، كه زن جواني همراه كودك خردسالش با ترس و لرز به دنبال 

كه در اين نخجيرگاه شكار در رنجي، كه بشر است  ننگ  اين ولي.گردد شكارچي مي
  . كار و شكارچي در ستمكاري گردنفراز است ، گناهشود بر او وارد مي

خود را برون ولي درد را بر پيكر جامعه،  ،زده اسالمي اسالمي و جامعه شناسان   جامعه
 اند  مردمان اين جامعه سرهاي خود را در تاريكي ايمان فرو كرده. پندارند از جامعه مي
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ي خود   ي عقيده  اين گروه از شيشه. بينند نمي را عهاي اجتما و ناپاكي، پليدي و پستي
  . بينند ي خود را نمي  عقيدهنگرند ولي  به جهان هستي مي

ي همين    معيارهاي عقيده از نادرستيها پس چگونه بپذيرند كه بخشي از اين آلودگي
 است، كه برخي از انديشمندان، بهتر. كند مردم پاك، يعني خودشان، تراوش مي

ي آن  بررسي  كنند تا شايد بتوانند ريشه ايران اجتماع  را درها اين آلودگي ي چشمه
  . را بخشكانندها پليدي

ها و معيارهاي سنجش مردم نهاده شده   قيدهع در بيشتري اين پليدها   سر چشمه
ريب دادن مردم، ابزارهاي دروغ، تزوير و رياكاري در نمايش زهد و تقوا، براي ف. است

 كاربرد اين .بخشند  برتري ميي ايران  گرانكاري هستند كه به مسلمانان در جامعه
هاي كهنه و پوسيده را كم رنگ   پيشرفت دروغين، تنها عقيدههاي ابزارها، براي نمايش

  . سازد  دگرگون نميها را  ولي بنياد فرهنگي آندنده نشان مي

 ي خود را آزاد كند يا  ي خود را پاره و انديشه   عقيده بندهاي آگاهانهتواند انسان مي
  . ي ديگري گرفتار سازد   خود را در بند عقيدهاينكه ناآگاهانه

چون .  خود را از ايمان آزاد نكرده، عقيده بر فكر او حاكم استي  تا انسان انديشه
اي توليد و ه پيشرفت روش ،ي آن عقيده   كه، دارندهاي است سخت  عقيده پديده

ي   تواند عقيده چون او پيرو است نمي. چسبانند ي زندگاني خود را به آن مي شيوه
  .د خود را با پيشرفت همگام سازي پسمانده

 هاي قانوني و اسالمي   در مفهوم كلمهتوان برخورد و پيوند زنان و مردان را ميي   زمينه
  : روشن ساخت

ت، مبلغ، طالق د، تمرّنفقه، تمكين، حيض، هريه، عده، عقد، موكيل، موكل، صيغه، مد
  . كنم ها خودداري مي  كه من از بررسي مفهوم آنهايي هستند حقوقي  از كلمه

هاي واليان   رساله در آنهاي مايه  درونه كه ب اسالمي،اگر خردمندي اندكي به احكام
  .گردد ميي ايران شرمسار    انديشه كند از پسماندگي جامعهاند،  نوشته شدهفقيه 
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و مملوك گير  ناقصالعقل، ضعيفه، نفقه(زنان را در فرهنگ كهن ايران كم خرد و ناتوان 
ها را در ارزشمندي، بن هستي و شكوه زندگي، ستايش   آناند بلكه دانسته نمي) مرد
هايي كه از آن فرهنگ هنوز بر جاي  توان در خود واژه  را ميها  اين ارزش.كردند مي
  . كردند بررسي ا مانده

  : براي نمونه

ي نور در عربي  روشنايي و كدبانو يعني چراغ خانه، كه كلمه= نور  يعني <بانو<ي  واژه
، د كهنرس  به گوش ميهايي   از اين گذشته واژه.از اين واژه گرفته شده است

 ها را  ند، پيش از اين در فرهنگ ايران آن واژها   زشت ساختهرا ها ناجوانمردانه آن
   .براي ما شرم آور شده استها   گفتن يا شنيدن آنامروزولي  ،ستودند ه ميخردمندان

، تن انسان كه ي ستايش بوده است  گوهرهاي پيكر انسان، حتا جانوران، زيبا و شايسته
  . هاي ديگر، خدايان، آفريده شده هرگز زشت و شرم آور نبوده است  ي پديده  از هستي

 " كُستي " بندند تشتي با سرفرازي بر كمر خود ميكمربندي را كه موبدان زر: نمونه 
 بند، كه "كمر"اين . آنرا كُشتي گويند يا براي رازپوشي نامند كه برخي به نادرستي مي

 رشته بافته شده نماد زهدان ماه بوده كه خورشيد 33 شده است، از "قمر"معرب آن 
  . اند  شده يا، در برخي باورها، ستارگان هم از آن زهدان زاييده مي

  : گويد گويا حافظ در ستايش زرتشت مي

  <ياد باد آنكه نگارم چو كمر بر بستي >

   <در ركابش مه نو پيك جهان پيما بود>

  )گنجد گرچه بررسي اين كمربند بسيار پر ارزش است ليك در اين نوشتار نمي( 

 اين بهتا بستد  شايد موبدان از آن روي اين كمربند، كُستي همسان هستي،  را مي
  .  ي خود را در برابر زنان بپوشانند و كاستيگونه ناتواني خود را در زاييدن 
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، در نزد نياكان ما گاه بانوان گرفته شده سرفرازي در بستن اين كمر كه از نام آفرينش
هاي التين، امروز هم اين واژه را، بدون  هاي زبان   در شاخه.بسيار ارجمند بوده است

بن =  كُسموس ي مانند واژه. برند به كار مي آن انديشه كنند، ي   ريشهژرفآنكه به 
  كُسمنات<پرواز  آسمان"بن هستي و نيز در روسيه به = بن آسمان = كيهان 

  . گويند مي

ميدانيم كه، پيش از پيدايش االهان خالق، در باورهاي آزاد، آسمان را بن هستي 
آسمان را به جاي بهشت و ي    و هنوز هم بيشتر مردمان فرنگ واژهدانستند مي
 = " كسموس"بن نهاد نيايش به سوي آسمان، از نيايش  .برند  به كار ميگاردآفري

مند بوده كه رجاگاه بانوان نامي بس   آفرينش. به جاي مانده است،ي كيهان  زاينده
  .بسان آسمان با آفرينش و گذرگاه هستي انسان هماني داشته است

ر، در فرهنگ ايران، نيرويي خدايي بوده است كه كشش زن و مرد به سوي يك ديگ
خدايان هم تنها . آفريدند دلداگان، آن نيرو يا آن خدا را، با آميزش در وجود خود مي

  .اند نه در خشم و زورآزمايي  در مهرورزي و آميزش با يكديگر آفريننده بوده

راي سركوبي بانوان ند و در درازاي زمان، با  به هر روي مردان از دروغوندي ستمگر شده
  . اند  ه ساخت و شرم آور زشت به دروغپرستيدند ي خود، آنچه را كه مي و سروري

 ولي اند  هنداشت  براگر چه مردان در نهاد خود دست از پرستش و ستايش بانوان
  .اند   را فراموش كردهها ارزشمندي و سنجش آن
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   نه به كشتزار آنهاكند ياهللا به مردان مسلمان امر م

  

 يا چيزي كه پندارند چيزي كه حقيقت نيست نبايد واقعيت داشته باشد برخي مي
ها  بينيم كه بسياري از واقعيت در حاليكه مي. واقعيت دارد پس بايد حقيقت باشد
  . پيوندند ها به واقعيت نمي حقيقت نيستند و بسياري از حقيقت

حقيقت ندارد، يعني هرگز بسان عيسي يا امام مهدي كه وجود آنها از ديدگاه تاريخ 
چنين موجودي ديده نشده است، ولي آنها در واقعيت، به خواست متوليان خود، 

  . اند  زنده

  . خشكد انديشه سوز، كه خرد انسان در آنها مي ،دامهايي هستند ها اين جاودان

. نديستفكر گريز از اين دامها نه ب حتا اند  ي كه در اين دامها زاده شدههاي بيشتر انسان
شناسند  برخي از كساني كه حقيقت را مي. چون آنها با واقعيت روبرو هستند

حتا اگر آنها با چند ميليارد مسيحي و .  را بررسي كنندها خواهند اين واقعيت نمي
هاي   تا هنگامي، كه به دام افتادگان با دانه. چندين ميليون شيعه در برخورد باشند

گرفتاران،  ، براي  گرفتار كننده بندهاي كردني شناساي، سرخوشندها دام ايندرون
  . ماند پنهان مي

چون . اي هم از حقوق انساني برخوردارند   تا اندازه، مسيحي هستند،ها كه بسان اروپايي
 آنها هم نيازي هم به شناسايي قيد و بند كليسا كند مسيحيت بر آنها حكومت نمي

 آن مردم خواهان و هايي را در دام نهاد كه  مردم بايد دانهي    براي شكار انديشه.ندارند
  . جوياي آنها باشند

  : براي نمونه

 تا بتواند به كمك پيروانش ويدگ حكومت اسالمي از عدالت، آزادي و برابري سخن مي
  . ستمكاري و ناتواني را در مردم ايجاد كنددادگري،  بي



دÚ C%¨ان ن ا�C ،ا)ز � �aا Ü، ن�© د �ا K ا)ز ن   اá  ٣٤٠                                                                                                                                     Lا ا*د �ن ,â©ã * � ?¹ ,ا;ä t   ار¨åæç �� (« 

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

همان دانه در دام  سالمي اي حكومت   از سوي سركرده"مهرورزي "ي   به كار بردن واژه
از سويي هم او براي پرورش دادن مهرورزان اسالمي . است كه مردم جوياي آن هستند

  .كند  را ستايش ميها جنايت نازي

  . زيرا خشم آوردن بر كافران مهر ورزيدن به اهللا است

ر يك مجاهد هم بايد نخست به اهللا،  به اسالم و به بهشت مهر بورزد تا بتواند به كشتا
  .دگرانديشان دست ببرد

ماليان اسالمي هستند، آنها نه تنها امام مهدي را از هيچ خلق كرده  مكارترين مكاران
اند بلكه به كردار هزاران سال تاريخ و حقيقت زيست را از   و فرمانبردار خود ساخته

يعني به آنگونه از دوران پيش از اسالم سخن  .اند  ذهن خودآگاه مسلمانان زدوده
. اند  بوده) جاهل(وحشي پندارند پيش محمد مردم عربستان   كه مسلمانان مياند  تهگف

هاي   كلمه ناگهاني اي را منتشر كرده است بلكه  گمان دارند كه محمد نه تنها دين تازه
  .  را او خلق كرده استاي  يلههاي قب عربي و ارزش

 ولي آنها از اند   خشن بوده داشتند و اندكي هماي   زندگي قبيلهها درست است كه عرب
توان در  هاي قرآن مي از آيه .ندا  برخوردار بوده آن دوران ي و فرهنگيهاي اجتماع ارزش

 از مسلمانان تر يافت كه آن مردم پيش از اسالم فرهنگي پيشرفته تر و رفتاري انساني
  . اند   داشتهامروز

  :  نام بردهايي را  توان نمونه  مياز بينش خوب آنها

بردند و اين سنت آرام بخش، پيشرفت محمد  هايي دست به شمشير نمي  اينكه در ماه
 در اين ماهها براي صبري محمد بي. كرد  كند ميهاي عرب،  را، در راه سركوبي قبيله

  .  نمايان است،5ي   ي توبه، آيه   در سورهجهاد كردن

 ي البقره،  محمد در سوره.  بوده استمسجدالحرام پناهگاه هر پناهجو= يا اينكه مزگد 
   .كند ، صادر ميجستند ، دستور كشتار دگرانديشان را، كه در مسجد پناه مي191 ي  آيه
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، سلم، سالم، سلمان، سليم، تسليم و مسلم در ميان آن مردم، هاي سالم  حتا كلمه
امي  پاشي، در د ند كه محمد از آنها به عنوان دانها  پيش از محمد، ارزنده و گرامي بوده

  . كند كه گسترده بود، استفاده مي

، پس كند گردآوري ميمردم مهربان را ، به سود خود، هاي پرارزش محمد از اين مفهوم
 ديگر اينكه .كند از آن كه آنها در دام اسالم گرفتار شدند، آنها را به كار جهاد وادار مي

كند،  لمان مجاز ميرا براي مس) نامسلمان(كشتن انسان، 39ي   آيهي الحج،   در سوره
  .اجازه داريد بكشيد، هركه را كه به شما ستم  كرده است، اهللا پشتيبان شماست

  .پيش از اسالم اين عربها از كشتن هر كس ترس داشتند

اند اين است   ويروسي كه اسالم فروشان با دروغ پردازي در ذهن مسلمانان فرو كرده
براي فروش آنها . ه استتر ساخت ان با اسالمش زندگي زنان را بهتر و آسكه محمد

كردند و محمد آن  گويند كه پيش از اسالم دختران را زنده به گور مي دروغ خود مي
  .مردم را از اين كار منع كرده است

ي   مدعي يعني در قرآن است، كه در سوره خود ، ازاي   برداشت اين ادعا تنها از نوشته
  . خن گفته شده است در اين باره س59 تا 57ي   النحل، آيه

او .  استكرده هاي روزمره هم آيه نازل مي هاي يا تنش گهگاهي محمد براي شكايت
شايد هم . كند نبوده است  مي به فكر اينكه هزار سال ديگر مردم را سرگردانهرگز

 ولي ،اند  ند، گاهي اين كار را كردها  كسي يا كساني، كه از دختر داشتن بيزار بوده
  .  هم چنين رسمي نبوده استبستانهيچگاه در عر

هاي   در داستانندا   اينكه زنان در دوران پيش از اسالم آزادي بيشتري داشتههاي  نشانه
يكي اينكه خديجه كارفرماي محمد بوده و محمد مرد . خديجه زن محمد نمايان است

ر ي كه محمد دگمارد و در دوران سومي بوده است كه خديجه او را به وصلت خود مي
   .زايد وصلت او بوده است چهار دختر مي
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محمد تا خديجه زنده بود آن گستاخي نداشت كه زن ديگري بگيرد، پس از او زنهاي 
 خديجه  ازتر با وجود اينكه بيشترين زنهاي محمد جوان .شود بسياري را صاحب مي

  . حتا آبستن هم نشده است  ازآنهااند ولي هيچ يك  هبود

كه در ) عزّه، الت، هاروت، ماروت، زهره، شامس، مز( ن مردم ديگر اينكه خدايان آ
  . اند  خداي زاينده بوده ، زنخدا،شدند همه مگه، مكه، پرستش مي

 آن مردم، كه با فرهنگ ايران اندكي آميخته بوده است، خدايان با زاييدن از گفرهن
 اين بود، كه . داردي زاييدن با آفريدن هماني واژه. آفريدند اي را مي  زهدان خود پديده

   .زايد محمد بر اين پافشاري داشته است، كه اهللا نه زاييده شده و نه مي

 محمد ارزش، آفرين و ستايش زايندگي را از "لم يلد ولم يولد" با ي توحيد  در سوره
  . كند زنان جدا مي

ونهايي ذهني و پوچ را، كه بر ناداني انسان تكيه دارند، جايگزين آزمهاي   اسالم پديده
متوليان مذهبي به  .ندا  پژوهي ساختار داشته  بر بنياد جويندگي و دانشكند كه مي

 سخن آنها را ،كه پيروان، مسلمانان بدون انديشهخشكانند  آنگونه خرد انسان را مي
  . باور كند

، كه محمد كساني را از كشتن دخترشان منع كرده است، ها  اگر اندكي به همين آيه
  . بريم يم به معيارهاي انسان ستيزي اسالم پي انديشه كنيم 

محمد در قرآن كشتن دختر را ناپسند ناميده است ولي او اين كردار را جرم ندانسته 
امروز هم مسلماناني كه، اين پيشنهاد محمد را افتخار خود . كه مجازاتي داشته باشد

 كشتن فرزند را به كنند، بر اساس احكام شريعت،  در ايران حكومت مي، آنهادانند مي
  .شناسند دست پدر جرم نمي

 فرزند به دست مادر در خور مجازات است و مجازات كشتن پسر البته كشتن
زيرا پدر مالك فرزندان است و زنان ابزار كامجويي . تر استتر از كشتن دخ سنگين

     ).بنگريد به قوانين مجازات اسالمي(براي مردان هستند 
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 را در اسالم بررسي كنيم بايد به كردار محمد و مسلمانان به اگر به خواهيم ارزش زن
 در ،اند  هكه مردم آن سرزمين دوست داشترا هايي  بديهي است، ارزش. ژرفي بنگريم

  .شود براي گول زدن همان مردم نام برده ميها   از همان ارزشقرآن هم

 حتا به، ده استهاي بسياري نازل كر  درست است كه محمد براي زنان احكام و وظيفه
اي را   زنان فرمانبردار و با ايمان پاداش بزرگي وعده داده است، ولي من در قرآن آيه

  .نيافتم كه روي سخن اهللا با زنان باشد كه اهللا زنان را امر يا نهي كند

  كرداري داشتهگونهچ  آنها كه بايد زنان،كند اهللا بيشتر به مردان مسلمان امر مي
 شايد گمان كنيم، كه زنان از  .شمارد هاي زنان را در احكام مي   يا وظيفه،باشند

محمد يا اهللا . ند، ولي اين پندار درست نيستا  شنوندگان محمد يا شاكيان اهللا نبوده
  .ندا  دانسته ي بزرگي خود نمي  سخن گفتن با زن را شايسته

  : اند  مسلمانان با افتخار گزارش داده

شوند، ياران يثربي زناني را  مي) مدينه( وارد يثرب هنگامي كه محمد با همراهانش
 چون كسي يا كساني از همراهان محمد از راهي .كنند براي همخوابي تسليم آنها مي

اي زنان دردآور بوده است، پس فرداي آنروز برخي از آن  كه بر،شود بر زنان وارد مي
   .برند زنان، از كردار ياران رسول اهللا، به محمد شكايت مي

   .شود پس از آن اين آيه نازل مي

  :)223ي   آيه(ي البقره  سوره

زنان شما كشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه كه خواهيد و با هر 
  .روشي كه خواهيد

كه : دكن اند ولي اهللا به زنان امر نمي با اينكه در اين مورد زنان بودند كه شكايت داشته
  . با مردان است اهللاستيد بلكه روي سخنشما زنها كشتزار مردان ه
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 پرورش اسب يا شكار نوشتاري را گردآوري كند، روي ي  البته اگر كسي هم در شيوه
  . سخن او با پرورش دهنده يا شكارچي است نه با اسب

 امر  همبه كشتزار توان بديهي است از ديدگاهي، كه زنان كشتزار مردان هستند، نمي
  . ايد كشتزار را به دلخواه خود برگردانندمردان هستند كه ب. كرد

 كاركرد يك پيكر ي آنها بانوان  ماند كه در جامعه اين ننگ بر هر انسان خردمند مي
  . كندش كاو شكافهاتواند در آن چند داالن را دارند و مردان مي

  )خواهم  شرمگين هستم و به ويژه از بانوان گرامي پوزش ميها  از بازگو كردن اين آيه( 

  :)228ي   آيه(ي البقره  سوره

 "*  ماه خستي"صبر كنند تا سه بار اند وظيفه دارند كه   آن زناني كه طالق داده شده
ببينند، اگر در اين زمان آبستن شدند، سزاوار است كه شوهران، آنها را به پناه خود 

ي و و هست مردان را بلند. بازآورند و بر زنان همان رونده مرسوم را رعايت كنند
  .فرمانروايي، كه اهللا غالب و دانا ست

اگر آن . جهد هر ماه يك تخم از تخمدان زن به سوي زهدان مي: " ماه خستي"*) 
تخم، در آميزش با مرد باردار نشود، با جدار زهدان، كه خون لخته است، خارج 

  ، تا هنگام زادن،اين خون و يابد اگر تخم بادار شود بچه پرورش مي. شود مي
  .شود  روان نمي است و به بيرون بچهي رندهپرو

و سرور بودن مرد بر زن پافشاري شده هاي زن   در قرآن به آنگونه و فراوان بر وظيفه
، زنان تنها براي پرستش مردان وجود دارند و خود زن كند است كه، انسان برداشت مي

  . بدون مرد سزاوار زندگي نيست

  ارث، ياي ديگري، بسان شوهر  ر پيوند با پديدههاي زنان را هميشه د در قرآن وظيفه
يعني اگر . ي بشري هستند  نه به آنگونه كه زنان هم بخشي از جامعهدنشو شمرده مي
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از وظيفه يا حقي براي بشر يا انسان گفته شده و از زن نام برده نشده است روي سخن 
  . با مردان است

كنند و بكشند كساني را كه ايمان كه مومنين بايد جهاد  ،كند اهللا امر مي: نمونه
  .، روي سخن تنها با مسلمين است نه با مسلماتاند  نياورده

 روي دارد كه مردمان را به اطاعت بي چون و  الناس، يعنيي مردم،  زماني اهللا  به همه
نگرش . البته هميشه اطاعت از اهللا يعني اطاعت از اوامر محمد است .كند چرا امر مي

  .  الم را بايد از البالي احكام شريعت برخواندزن ستيز در اس

  . كه او زنش را سه بار طالق گفته استكند ببينيم كه چگونه مردي را مجازات مي

   :)229ي   آيه(ي البقره  سوره

ديگر اين مرد را با اين زن اجازه نكاح نيست؛ مگر اينكه ) بار سوم(پس از طالق دادن 
، پس اگر اين شوهر او را طالق داد، ديگر برآنها اين زن به نكاح مرد ديگري درآيد
اگر بتوانند احكام اهللا را رعايت . درآيد) پيشين( گناهي نيست كه آن زن به نكاح مرد

  .داند ، حدود اهللا براي مردمي كه او ميكند كنند، اين حدود را اهللا بيان مي

مردي دو بار . ستداراي هيچ گونه خواسته و احساسي نيبينيم از اين ديدگاه زن  مي
زنش را از خود دور كرده و باز به تصرف درآورده است، براي اينكه دودلي او در بار 

اين  (تا آن مرد آزرده شودسوم مجازات بشود، بايد كسي ديگر زن او را تصرف كند 
   .)است آزادي انسان و عدالت اسالمي

 ي هم گفته نشده كهرود ولي به روشن در قرآن نوشته نشده است كه زن به جنت نمي
  .رود  به جنت ميزن

 شدن زن خود در برابر ديدگاه مردان بر آشكارپرسش اين است؟ مرداني كه از، تصور 
هاي جبري   آيهي آنها  رسول اهللا كشند، يا با بدگماني زن خود را مي لرزند، خود مي
ان ش به زنهاي او نزديك نشود، چگونه، اين مردپس مرگ ، تا كسي،كند نازل مي
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باغيرت، بايد بپذيرند كه زنان آنها در جنت با گروهي از مرداني گردن كلفت، كه تنها 
  .شوند ند، همĤغوش ميا  براي سكس برنامه ريزي شده

كه براي آنها بهشتي ) المسلمات( بايد گفت كه خوش به روزگار زنان مسلمان
يد تا ابد با كه با) المسلمين(  مردان مسلمانبيني نشده است و بد به حال پيش
  . ، بسازنداند  ه برناهه ريزي شد تنها براي سكس كه،نما هايي زن پديده

و بايد پيوسته شوند  موتور تبديل مي هاي بي خود اين مردان هم در جنت به تلمبه
توان   پس از زبان زنده ياد پرويز خانلري مي.كنند و عسل روغن كاري شير باخود را 
  : گفت

  .<ردار ترا ارزاني گند و م<> مهمانيمن نيم در خور اين >

براي كساني شگفت آور است،  ،شود ، كه در اسالم به مردان داده ميها  اين گونه وعده
  . اند   نچشيده با بانوان شادي آفرين، را در مهرورزي،ي آميزش  كه آنها هرگز مزه

ي    نكنند همه، زندانيهاي درون تهي اگر مردان بانوان را، در تنگناي خرافات و ارزش
  .، آفرين سرشت، شادي آفرين هستندزنان

  <گر بهشت است رخ توست نگارا كه در آن>

  )عماد خراساني (<توان كرد به هر لحظه تماشاي دگر مي>

 دور و  دردستكمپيش از اسالم، كنيم كه   بنگريم برداشت ميي زير  اگر به ژرفي به آيه
بستند  ند و زينت ميا  داده ر خود را آرايش ميهاي اروپا پيك  بسان مانكنزنها، بر محمد

ه است و ولي محمد از كار آنها خشمگين بود. هنددب نشان  بهترتا زيبايي تن خود را
  .افزايد ي برخي از مردان مي كند كه امروزه به خود پرستي  نازل مياي  آيه

  )31ي   آيه(نور ي ال   سوره

 خود را نشان هاي و زينت*  نگرند، فروجو بگو به زنان مسلمان، كه چشم خود را فرو
  . دنهاي خود بگذار  تا روي پستاناي بر گريبان  پارچه.  استآشكارندهند مگر آنچه 
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 شوهران خود، پدران خود، پسران خود يا برند به جز انهاي خود را بر كسي ننماي رينت
ن خود يا زنان پسران شوهران خود، برادران خود يا پسران برادران خود، پسران خواهرا

يا مردان اخته و كودكاني كه هنوز با ) غالمان(اند   هخود يا كساني كه مالك آنها شد
  . زنها آشنايي ندارند*عورات

 شود، پس اي آشكارديگر اينكه پاي بر زمين نكوبند تا از زيور پنهان آنها چيزي 
  . مسلمانان بر گرديد بسوي اهللا كه رستگار شويدي  همه

چون . ي شرمگاه، ستمكاري بر انسان است ي، فرج يا عورت به واژه كلمهبرگردان *) 
نام اين بخش از تن زنها در فارسي بسيار . هيچ بخشي از پيكر انسان شرم آور نيست

   .شود ستوده و زيبا بوده است كه امروز زشت پنداشته مي

ي مرد   دهدر احكام ازدواج اسالمي اجرت زن، بهاي تصرف و نفقه يا صدقه او بر عه
كند كه اين   در عقد اسالمي هنوز هم آخوند به وكالت از سوي زن اعالم مي.است

) يا هميشه( ست با اين مبلغ معلوم براي اين مدت معلوم  آماده شده ا)عروس( ضعيفه
  .بگذارد) شوهر(خود را در تصرف اين مرد 

  .كند هاي زير ارزش زن را در اسالم روشن مي  آيه

  :)4ي   آيه (نسĤءي ال  سوره

آن بخش را  را ببخشند،*  بپردازيد، اگر زنان بخشي از مهريه زنان را*ي با ميل مهريه
  .با خوشي نوش جان كنيد

مهر در قرآن .  در فرهنگ ايران پيوندي نداردMehr ي   با واژه Mahr= مهر *) 
  .چيزي همسنگ با اجرت يا صدقه آمده است

  :)15ي  آيه(نسĤء ي ال   سوره

 گواهي دادند رها، اگ يكه از زنان شما زنا كنند، پس بخوانيد چهار مرد از خوديآنان
  .مقرر كند*  كنيد اين زنان را تا زمان مرگ يا اهللا براي ايشان راهيحبوسمپس 
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 فكر خواهد  بوده است چون اهللا هم مي)عايشه(اي  شايد اين آيه براي يك زن ويژه*) 
  .دا كندكند كه در آينده راهي ديگري را پي

  .تر شده است ها يا خويشان آسان بينيم كه حكم زنا براي خودي ي پسين مي  در آيه

  :)16ي   آيه(نسĤء ي ال  سوره

ايشانرا آزار دهيد و اگر توبه كردند و خود را كنند، پس  و آن دو كس كه از شما زنا مي
  . استدادن آنها بگذريد كه اهللا توبه پذير و رحيم اصالح كنند، پس از آزار

 زير هميشه براي ايرانيان بي معني بوده است ولي اين آيه نشان ي  خوشبختانه آيه
  كه گاهي وارث او راه استديرس بسان چيزهاي ديگر به وارث ميهم  دهد كه زن مي
  . آن زن را رها كندخواسته گرفته و نمي  گروگان ميبه

  :)19ي   آيه(نسĤء ي ال  سوره

ست كه زنان را، برخالف ميلشان، به ارث ببريد و رها اي مومنان بر شما حالل ني
 با زنان ا دچار گناه شوند،آشكارايد به دست آوريد، مگر آنكه   نكنيد تا آنچه را كه داده

به نيكي رفتار كنيد، اگر از آنها چيزي ناپسند است، شايد اهللا در آن چيز بسياري 
  .خوبي پيدا كند

زيرا . كنم  خود داري مي، كه در قرآن امر شده است،ستيزي هاي، زن از بازگو كردن آيه
، آنها دانسته يا ندانسته ي ايرانيان حاكم است  تا زماني كه، ايمان به اسالم بر انديشه

  .ستيز خواهند داشت اجتماعي زن

 و هر هاي مسلمانان پيوسته از زنا و زناكار و مجازات آنها نوشته شده است در كتاب
 كمتر به تجاوز كاري و لي و.ايم  اين نوشتارها برخورد داشتهكدام از ما بارها با 

  . ايم  ستمكاري معيارهاي درون خودمان انديشه كرده

بيشترين مادران و خواهران ما را با عقد اسالمي در تصرف مردي، كه به درستي او را 
  .ندا  نديده است، قرار داده
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ا، در شب زفاف، در برابر شوهر ترسي كه مادران نوجوان م ماي  آيا هيچگاه توانسته
نيازي هم نبوده كه انسان به اين برخوردهاي .  تصور كنيماند   داشتهي خود  ناشناخته

 چون كرداري است كه پنداريم ما عقد اسالمي را قانوني مي.  زناشويي فكر كند
  .شود پيوسته اجرا مي

  . هست؟گذارد انساني هم   ولي آيا قانوني كه زن را به تصرف مردي مي

 حقوق انسان پنداشته ، بخشي ازهنوز در ذهن ما اين گونه تجاوزهاي قانوني، 
ي يك بانوي آزاده را با مردي، كه او را با تمام وجودش   مهرورزي ماولي .شوند مي

  . دانيم دوست دارد، زناكاري، زشت، پليد و در خور مجازات مي

  . نه با سرشت انسانيتيما  گويي كه خود ما نيز با قانون اهللا زاده شده

جاي بسي شوربختي است، انساني كه چند سد مليون سال روي زمين زندگي كرده 
 دارد،  باور كند كه او نادان و  فرهنگ دانش وي  است، بيش از ده هزار سال تجربه
  .ناتوان است و نياز به رسول اهللا دارد

 ه است، خود را عاقل وي اهللا در آمد ، به بردگي مسلمان از اين كه:شگفت آور است
.پندارد مي ها را دوران جاهليت  انسانفرهنگ و تمدنهزاران سال 
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  شود ي به ناحق، حق شمرده م،يزيزن ست

  

 ولي اگر.  نه يك سرشكستگي  يك كاستي است اين  ما مفهوم آزادي را نشناسيماگر
يك  تنها يك كاستي نيست، بلكه  اين ديگرما مفهوم تجاوز و ستم را ندانيم،

  به كشورمان تاريخ، از تجاوز بيگانگانوران د بيشتر در، كه ايرانيانما. شرمندگي است
ايم، بايد دستكم از اين كردار بيزار  تلخ تجاوز را شناخته ي ، تا كنون مزهايم رنج برده

    .باشيم و آنرا بر خود نپذيريم

ولي . ترسيم آيند آن مي  و از پيبريم رنج ميما بيشتر از ستمي كه بر خود ما وارد شود 
اين . دانيم و كمتر از ماهيت اين كردار ننگ داريم ي ستمكاري را زشت نمي  پديده

بر ديگران  كردار خود شرمنده شوند،از است كه برخي براي سودجويي، بدون آن كه 
ستيزي از فرهنگ ايرانيان نيست بلكه از  البته اين كژي يا انسان .كنند ستم وارد مي

ي   كه پديدهايرانيان،زيرا . ي ايران در آن گرفتار شده است  اي است كه جامعهه آلودگي
  .شناسايي كنندتوانند مرزهاي آزادي  ميچگونه اند،  نديده آزادي را

مرزهاي آزادي را مردمان آزاد، در همپرسي و همياري، براي سامان شهرآرايي و 
 اجتماع را ،ن مرزهاي آزادي كه شكست،بديهي است. كنند كشورآرايي نشانه گذاري مي

زيرا شكستن مرزهاي آزادي  .دارندكند و آزادگان از آزردن ديگران پرهيز  آزرده مي
  .برد ي را سر مي آزاد و دروغشود در ستمكاري دروغ زاييده ميست و  استمكاري

 از انديشه  آنها.شوند ي مردم به كار گرفته مي  براي سركوب آزادي االهيبيشتر احكام
احكام و اوامر براي همĤهنگ ساختن سامان اين  .اند هنگ مردم تراوش نكردهو فر

 ان تا مردم؛اند نازل شده  براي به بندكشيدن مردماز سوي اهللا، ، آنها.كشور نيستند
  .  بكشند به دوشپيوسته بار سنگين حكومت را
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ري چنين كردا. است سركشي و گستاخي در برابر اوامر از اين روي، شكستن احكام،
ي انسان، كه به   انديشهزيرا . آزادي استدرهاي ورود به ي كننده نمايان پسنديده و

نياز به   آزادي يافتن راه رسيدن به برايستم در زندان ايمان گرفتار شده است،
  .دندار  كه او را از پيشرفت باز مي دارديشكستن ديوارهاي احكام

انه، آزردن تن انسان، جانستاني، بسان بريدن دست، زدن تازي: ستيزي احكام انسان
 كه نه تنها پذيرفتن بلكه نشكستن هايي هستند تصرف و خريد و فروش زنان از سنت

   .آنها ننگ اجتماعي است

شوند، بيشتر به   ميآشكار  از كسانآزاري، كه در كردار برخي سختي و جان دل
  گوناگونيهاي  ديدهيعني پ. كنند  كه اين مردم از آن پيروي مي بستگي دارداي عقيده

. اند  در سرشت انسان آميخته شدهها  و ديگر ويژگيبسان خشم، تجاوز، مهر، دوستي
  .كند هم ميها را فرا   خود، ميزان رشد و كاربرد اين پديدهبينشولي انسان، براساس 

  : براي نمونه 

دگاه ي فرهنگي هستند، اكنون كه آنها از دي بيشتر مردم هندوستان داراي يك گذشته
 بينيم كه رفتار مسلمانان هندوستان نگرند، مي هاي گوناگون به جهان هستي مي دين
دهد كه آنها از آزردن  ولي كردار هندوها نشان مي. آميز است  با جانوران خشونتحتا

  .كنند جانوران پرهيز مي

پرورده شده، ميزان سنجش دادگري را، هاي ابراهيمي   در دينزن ستيزي، كه بيشتر
 ايرانيان، كه از نگرشهاي اين پديده در   زشتي.بينش مردمان، واژگون كرده استدر 

ستيزي، در  زيرا زن. آيند  به چشم نمي چنداناحكام شريعت اسالم رنگ گرفته است،
حتا برخي . شود  شمرده ميشهروندانذهن آگاه و ناخودآگاه اجتماع، بخشي از حقوق 

  .قوق بشر پافشاري دارند ايمان خود بر ضد حديدگاهاز زنان از 

براه خواستگار هستند و سال به سال   در ايران بيشتر دختران در بازار خانوادگي چشم
ي بانوان، توانايي آنها  همكاري و پيشĤهنگي. شوند ارزانتر به مشتريان گرامي واگذار مي
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 .ه است كرده، به ارزش آنها در جايگاه كاربرد و بازار فروش افزودآشكاررا در اجتماع 
  . ستيزي آلوده است ولي بينش بيشتر آنها هنوز به معيارهاي زن

با مبلغي ، يا او  مردان خلق شده استبرآوردن نيازهاي زن براي ،در احكام اسالم
به در جهاد ا ي، )عقد اسالمي(آيد  معلوم براي مدتي معلوم به تصرف مردي در مي

  .شود  ميبردگي گرفتار

  : با زباني ساده

 است پسنديده كه مردان و ، كرداريانجام شودم تجاوز به زنان، اگر شرعي در اسال
  .)ال حيا في الذّين(شوند زنان مسلمان از اين زشتكاري شرمنده نمي

.  دزدي است و مجازات دزد بريدن دست اوست،ي ديگران  به دارايي،دست درازي
پنجم غارت  د و يكامنن د، غنيمت ميبرن غارت ميبه ، كه در جهاد  راي كافران دارايي

  . هم سهم رسول اهللا است

  .      همين است      شوند، ، كه به غنيمت گرفته مي هميدر مورد زنانحكم 

بر شما حرام شدند زنان شوهر دار مگر آنانكه مالك  >>  )24ي   آيه(ي النسĤء   سوره
  <<.....ايد آنها شده

البته ديگر . شوندبه غنيمت گرفته  در غزوات رسول اهللا يا در جهاد ي كه زنانمانند
در  .توانند اين زنان را بخرند و مالك آنها بشوند روند، مي كسان، كه خود به جهاد نمي

شود بلكه تجاوز به  اسالم تجاوز كردن به زنان و خريد و فروش آنان نكوهش نمي
  . شده استامالك مسلمانان جرم شناخته 

چون ، توان آنها را به ارث برد حتا مي. شوند ابي ميزنان مانند ديگر كاالها با پول ارزشي
رسول اهللا پيشنهاد . توان آنها را از خود دور ساخت  مي،فرسوده شدند  مصرف درآنها
بينيد آنها را دور نيندازيد شايد اهللا   كمبودي ميتانكند كه اگر در زنان خود مي

  .ي ديگر در آنها پيدا كند خوبي
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اي مومنان بر شما حالل نيست كه زنان را، برخالف  >>  ):19ي   آيه(ي النسĤء   سوره
مگر آنكه . ايد به دست آوريد  ميلشان به ارث ببريد و رها نكنيد تا آنچه را كه داده

 با ترحم رفتار كنيد، اگر از آنها چيزي ناپسند  خودتانبا زنان. ا دچار گناه شوندآشكار
  <<.است، شايد اهللا در آن چيز خوبي پيدا كند

ميزان عدالت هم، در اين مورد، به دست   و زنان به مردان واگذارزير كاردر احكام 
فروشان آنها را با شاخ   كه اسالم، اين گونه اوامر آياتي هستند .مردان سپرده شده است

  .  فراموش نشده استزنان حقوق  ، كه در اسالمكنند تا نشان دهند برگ تفسير مي و

 اگر بخواهيد زني را به جاي زني ديگر تبديل كنيد، >>:  ) 20 ي  آيه(ي النسĤء    سوره
   <<.ايد، با دروغ و ستم باز نستانيد به او داده از اين كه پيش پس چيزي

 از اين .شود  در خواهش همخوابي با آنها سنجيده مي تنهاارزش زنان در اسالم
 با پرداخت ه آنها تجاوز ب باشند،سرور كه، بدون زناني است  كام گرفتن ازتر، زشت

  .  شود اندك مبلغي شرعي مي

زنان را بپردازيد، اگر زنان بخشي از * ي  هريهبا ميل م >> ):4ي   آيه(ي النسĤء    سوره
را ببخشند، آن بخش را با خوشي نوش جان كنيد* هريهم.>>  

 (*هر م =Mahr مِهر ي   با واژه =Mehr ،هر  پيوندي نداردچيزي همسنگ با م 
  . يا صدقه استاجرت

با . گويند مياشاره شد كه از ترحم در مورد زنان سخن  در اين نوشتار تنها به آياتي
ستيزي چگونه در ذهن پيروان   كه زنبرداشت كردتوان  اين وجود از همين آيات مي

  .ريزي شده استي ها به ويژه در نهاد مسلمانان پ دين

كسان، كه نها مسلمانان بلكه بيشتر ي بينش ايرانيان است كه، نه ت سخن از آلودگي
نگرش برخي . پندارند ، مردان را سرور و حتا صاحب زنان ميدانند خود را مسلمان نمي

خوار و اند،  كساني را، كه در تجاوزكاري  لگدمال شده  حتااز اين است، آنها تر پست
   .كنند و از اجتماع دور مي را از خود ستمديدگانشمارند و اين  پليد مي
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آنها با . ي اين مردم نهاده شده است ي ستمگري به كردار در روند زندگاني عني پديدهي
 در زيرا.  تا زهد و غيرت خود را نشان دهنداندازند اي را دور مي سختي ستمديده دل

سرافكنده  آن زن را سرپرست يا صاحب،  است، كه بر زن گذشتهستمياين نگرش، 
  .  سازندآشكارآن زن د را از او بيزاري خو مگر اين كه ؛سازد مي

اين پيوند در احكام قصاص و ديه . شوهر، پدر، برادر يا بستگان او هستند: صاحب زن(
  ) استآشكار

ي كساني است كه آنها تجاوز به زن را افتخار مرد حتا  تر هم عقيده از اين پست
ينش ب كه  شمار كساني، .پندارند  ميتجاوز كنندهي  سرفرازي براي قبيله و خانواده

ها كم و بيش،  اين آلودگي.  آلوده شده است، چندان اندك هم نيستننگآنها به اين 
  . ناخودآگاه يا پنهان، در بينش بسياري از ايرانيان فرو رفته است

 هاي نشانه.  شناسايي كندانه روزدر برخوردهاي را اين آلودگيتواند ميزان  هركس مي
نگريم آنها را   از همين ديدگاه به زن ميند، ولي چون ما نيزآشكاراين پليدي 

   :ها در همه جا هستند اگر به ژرفي نگاه كنيم اين نشانه .بينيم نمي

، در گفتار پدر و مادر كه پسران  تاريخها، در پندهاي بزرگان ها، در داستان در شوخي
  راودانگيزند، در اندرزهاي آنها كه دختران خ چيني از دختران برمي خود را براي ميوه

 در كردار مردان و در برخورد آنها با زنان و  در معيارهاي خواستگاري،دهند، هشدار مي
 شنيده از زبان اين گونه روشنفكران  كههاي يك زن به ويژه در ارزشيابي كردن ويژگي

  .شود مي

 هاي مردان نيست بلكه زنان با ايمان دشمن سرسخت ستيزي تنها از ويژگي البته زن
از آزاد ، پندارند  اين زنان، كه خود را سخت گناهكار و پست مي.وان هستند باني آزادي

از  آنها.  ساخته است گرفتارزيرا بندهاي ايمان آنها را سخت .برند  رنج ميبودن بانوان
 ايمان و ترس .كند  پيكار مي آنهاي ر ضد آزاديبرند و ب  رشك مي آزادگاناين رنج به
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كينه  آزادي و دانايي  بهبرد كه او ب ناداني فرو ميبه آن گونه انسان را در منجال
  .ورزد مي

در شريعت اسالم زن پديده ايست، مانند كشتزار، كه كاشتن و خرمن كردن آن به 
اين  .اند ي زنان گماشته در شريعت اسالم مردان را به سروري. مردان واگذار شده است

 در اين احكام .شود ن رانده مياست كه در كار تجاوز تنها از گناه و مجازات زنان سخ
   .ه استشد آزار دادن زنان بخشي از حقوق مردان شناخته 

در هيچ كجاي . احساسات زنان در شريعت اسالم جاي بسيار پست و ناچيزي دارد
  گذرد؟  بر زنان چه مي"تجاوز"قرآن پرسشي پيش نيامده است كه در 

  ). امر نكاح هم بيشتر تجاوزي است شرعي(

پرسيد كه بر گوسپندان  برند، كسي نمي  هنگام حج هم كه گوسپندان را سرميدرالبته 
  . گذرد چه مي

آنها ند بلكه ا برده مجاهدين در جهاد نه تنها زنها و دخترهاي، كافران، را به غنيمت مي
مجاهدين اين زشتكاري را . ندا دهشمر تجاوز به شاهزادگان را پيروزي و افتخار خود مي

معيارهاي اين سنت  .دادند ي كافران انجام مي خود و سرافكندگيي  براي خشنودي
. دينداران، نسبت به ميزان ايمان آنها، بر جاي مانده استي   نهاد انديشه هنوز در بن

   .ايمان آنها به اسالم پايدار استزند كه  اين كردار زشت بيشتر از مردمي سرمي

كاري و  بنگالدژ، افغانستان بيشتر زشتاگر در كردار مردم اردون، عربستان، پاكستان، 
 ندارد بلكه تجاوز  به مليت و فرهنگ آنها بستگي، اين كردار،شود ستيزي ديده مي زن

  . به زنان بخشي از معيارهاي ايمان آنها ست

اگر كسي بتواند آن زشتي را ببيند ايمان . بيند هيچ كس در ايمان خود زشتي را نمي
 است، كه مجاهدين، كافران را با شوق و شادماني براي اهللا  از ايمان.شكند او در هم مي

اين است كه مسلمانان هم ميزان زهد و ايمان پيشوايان خود را با نشان . برند مي سر 
        .   دسنجن ميهاي آنها  دادن جنايت
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هاي زشتكاري  ي سخن تنها در نقد اسالم نيست بلكه بيشتر كاوشي در بنمايه شيره
  .دنشو انديشه و كردار برخي از شهروندان كشورهاي مسلمان نمايان مياست كه در 

  : گويند مي

ستيزي را، براي   تجاوز كرده و اين انسان"ايراني" به يك دختر "افغاني"  جوانچند
آيند اين  پي. اند ي ايرانيان، به نمايش گذارده افتخار خود و شايد هم براي سرافكندگي

 بر سر ديگر شهروندان  آتش آن رافروخته وارانيان را بركردار زشت، خشم برخي از اي
  . افغاني فرود آورده است

  كرداربينيم كه  مي؛اگر، كُنش و واكُنش، اين شهروندان را به ژرفي بررسي كنيم
  . است  بوده به دوريتهمگي از داد و انسان

 اي پديده، رش در آن نگ زن، كه،اند ي به جان آزاري دست برده  از ديدگاهها آن افغان
   .مصرفي، كه دزديدن آن افتخار و تجاوز به آن پديده ننگ ولينعمت او است است

  )شوند در اين بينش زنان بي سرپرست، يعني بانوان آزاد، ولگرد شناخته مي(

توزي، دختري از ايرانيان  اند، از راه كينه هايي كه از رفتار ايرانيان آزرده بوده  افغاني-1
 كسي اين ستمكاري، كه زندگي را براي دروجدان آنها . آزارند  ميي به ناجوانمررا
  . ماند  خاموش مياند، تر از مرگ ساخته تلخ

  ) ، آنها تقوا دارند نه وجدان است شدهالبته وجدان دينداران در ايمان آنها سوخته(

ازي اند بلكه تجاوز به زن را سرافر  آزاري شرمي نداشته  اين جوانان نه تنها از زن-2
  .اند دانسته مي

اند بلكه   برآشفته نشده است، از ستمي كه بر انساني وارد آمده،شهروندان ايراني -3
  .ي آنها تجاوز كرده است اي به سراپرده  كه بيگانهخشم آنها از سرافكندگي است

  شد؟   اين كردار كاسته ميي زشتيفغاني بود از اآيا اگر آن دختر 
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  شود؟   زشتكاران زيبا مي براي مجازاتِان كردار است؛ هم زشتي كهآيا كردار

  كند؟  ما را شرمسار نميدارند نپيونديچرا تجاوز به زناني كه با ما 

اند كه بر  چرا ايرانيان از تجاوز پاسداران، به دختران ايراني در زندان، خشمگين نشده
  فقيه بخروشند؟

شناسند چون مفهوم  نمي مفهوم تجاوز را اين سرزمينودان مببينيم كه بيشتر ه مي
  . دانند آزادي را نمي

ي  هديد نجخويشان را از رفتار ما، ب ميزان جوانمردي راتوان  ، ميهاي زير در پرسش
    .سنجيد، خود

 مهرباني ا ب، كه به ستم تن و جانش لگدمال شده است،آيا كسي هم با اين دختر
  ؟ برخورد كرده است

  پردازد؟  ي اين دختر مي شكسته اواي روان درهم به نوازش و مددستكم خويشاوندانآيا 

  شده است، زنده به گور را، كهآيا كسي وجود داشته است كه بستگان اين دختر
  دهد؟  دلداري

آيا اجتماع ما، كه از تجاوز به يكي از دخترانش برآشفته و خشمگين شده است، دست 
به زندگي با مهرباني را ه اين انسان آزرد دارد و از تجاوز و ستم بر همين دختر برمي

  ؟ گرداند بازمي

ها بيشتر نه و نه و نه  از شور بختي، درميان مردم مسلمان ايران،، پاسخ به اين پرسش
  چرا؟. و نه خواهد بود

همسان و برابر با مردان نيستند بلكه آنها  زنان  از مردم، برخي،زيرا در ذهن ناخودآگاه
  . بشوند در خور همزيستي با مردان توانند مي
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 و كاربرد آنها شادي بخش ندنك مي فراهم در خانواده آسودگي دانند كه زنان مردم مي
  دراز اين ديدگاه، زنان.  استخريدني ها  شادي ديگرمانندالبته اين شادي هم . است

.  جايگزين كرداي  تازهتوان آنها را با همتاي  مي،شوند  ميكهنهفرسوده و كاربرد 
ي شيرين، كه زود   يك ميوه خود را بيش از، زنانبيشتر كه ، استبدبختي افزون براين

  .مفتـــــخر كنندوبل ني   جايزه آنها را به حتا اگر؛دانند  نميشود، پالسيده مي

زن را بخشي از دارايي خانواده يا شوهر او ) نه به گفتار( اين گونه مردمان به كردار
 خوردگي و ا بانوان در آميزش با مرداندر پندار بيشتر ايرانيان نه تنه. پندارند مي

گردد و ارزش  هنگام تجاوز پليد ميحتا  بلكه هر زني در كنند كاستي پيدا مي
 ، در اين زشتكاري،ي اين كسان  ولي براي همه. دهد  خود را از دست مي"كاربرد"

  . چسپد آلودگي به مردان نمي

 ايرانيان ي بينشها آلودگي، از ي زنان  در مورد برابري و آزادي با سخن پردازي،
 و در پوشند اي است كه مردم مي  در بينش اين كسان زن مانند جامه.شود كاسته نمي

ه اش كاسته شد  جلوهاي كه  جامهكهنه يا ازآن جامه  چون ،شود پوشيدن چركين مي
 ز واين زنان و مردان زشتي را در تجاو .توان آنرا به مصرف ديگري رسانيد است، مي

كه  خواهان آن هستند آنها .شناسند  نميي آنها برخاسته است، ، كه از عقيدهيورز ستم
 است كه زشتيبراي آنها كرداري .  براساس احكام شرعي انجام شودهر كرداري
  . باشدنامشروع 

در اجتماع آنها . خدرچ ي مي تجاوزكاري  بر پايه چنين مردمي بينشاين است كه
اي هستند، در   گنديدههاي سنتجاره كردن زنان، كه تجاوز به زنان، خريد و فروش يا ا

 را با ها آنها ننگ اين سنت. كنند پوشش نامهايي مانند نكاح، مهريه يا صيغه جلوه مي
   .سازند جشن و سرور پنهان مي

اند، به  هاي خود زنان و مادران را ستايش كرده سرايان كُهن، كه در سروده بيشتر سخن
بيشترين كسان آميزش مرد با زن را تنها در دو  .اند  نشكستهستيزي را كردار سنتِ زن

  . شناسند گستره مي
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 .انجامد  مي حكومت مردان بر زنانكه به  استي زنان يكي خريد و تصرف شرعي
ي ارزان يفروشي با بها بند و باري، تن نيرنگ، بيبا  به زور يا بهره گيريديگري تجاوز، 
ولي در اين . دنگراي ان و زنان به بيهودگي مي كه در اين گستره مرديا گران است

  .گستره تنها زنان هستند كه از اجتماع جدا خواهند ماند

هاي درون مردان به كار گرفته  در هر دو گستره، زنان، براي برآوردن نيازها و خواهش
در اين . هاي اجتماعي ناچيز هستند هاي بانوان در بررسي نيازها و خواهش. شوند مي
هايي كه در  واستهخ ،ي انسان در آن نهفته است هايي كه راز هستي  نگيزه ا،مورد

زنان هم از شرم بر روي نيازهاي . شوند زشت شمرده مي د،نسرشت هر زن وجود دار
  . كنند  نفرين ميراستكاري و سرشت زنانگي راگذارند و  خود سرپوش مي

ند زناشويي آنها را واليان كه پيوبه ويژه كساني بيشتر زنان و مردان،  اين دوراندر 
  . خبرند كنند، از شكوه آميزش در جهان مهرپروران بي ديني مرزبندي مي

  اي گيرند و زنان در پناه مردان آشيانه اي گرم و نرم بهره مي مردان از زنان بسان پديده
ي آن شادماني را، كه در آميزش دو جان به جان آفريدن  آنها هرگز مزه. سازند مي
دانند كه اين شادماني تنها در ميان دو پيكر، كه در  آنها نمي. اند ند، نچشيدهگراي مي

  . شود جان يگانه و همسر باشند، آفريده مي

زناني كه در اين كار تنها مردي ، كنند مرداني كه در همخوابگي تنها خود را سبك مي
اين است . اند آزمون نكردهي آميزش   بادهشكوه مستي را از آنها ،سازند را خشنود مي

 زيرا آنها در اين سراب  .كنند  جستجو مياي را تازه كه چنين كساني پيوسته همخواب
 در .برند رنچ مي  از تنهايي و ناكاميهميشهآنها  ،رسند  نمي يگانگيي به چشمه
ي يگانگي دو جان در يكديگر آميخته، از آن دو جان، جاني تازه و يگانه آفريده   چشمه
  . امكان پذير نيستبه دو جان پيشين برگشت .شود مي
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  در بزرگداشت روز زن

  

  اي در پيوند گسسته  انديشه

  از خورشيد گرفتند، اي زن، كه نامت را

  اي بانو، كه از فروغت نور را بيĤراستند،

 زندگي و آفرين را در سرشت تو يافتند،

  خشنودي خدايان را از تبسم تو شنيدند،

  تند،روان مهر را در آغوش تو شناخ

  . ستارگان را در بزم نگاه تو بنواختند

  

  تا مرا از ريشه بريدند به خلقت اهللا درآمدم،

  او ترا بر ستايش من بگماشت،

  من بگذشت بر تو بگذاشتم، هر ستمي كه بر

  پايت را در ناتواني خود ببستم،

  ام را بپوشاندم،  بر پيكرت رنگ انديشه

  بر رخسارت سياهي دلم را بنگاشتم،

  هاي خود را بر تو نام بنهادم، كاستي

  من محكوم اهللا  و بر تو حاكم بنشستم،
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  ترا از سرشت نيكويت ببريدم، 

   با زهر ناداني گرمي آغوشت را بيĤلودم،

  .ترا فروختم، خريدم، بخشيدم، ترا نشناختم

  

  خودم را نشناختم كه بي تو زيستن نتوانم،

  شادماني ترا بر خود گناه خواندم،

  رونت را ننگين ساختم،شكوه آزادگي د

  يمان به بيگانگي كشاندم،  ترا از يگانگي

  مان را سوختم،  پيوند نيروبخش

  جانان را از جانم جدا پنداشتم، 

  ندانستم، تو در من هستي، كه من هستم،

  ندانستم، در رهايي از تو حبابي بي بنيادم،

  هاي جانم با جان تو آميخته است،  اكنون ريزه

  ، در گرفتاري تو گرفتارم،در پيوند تو آزاد

  شادماني من در شادي توست، 

  .شاد باش اي روان گرم جانانم
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  اي از مهر پيوسته  سروده

  

  ام  زن تو اي پروردگار هستي <

  >ام  ام بگسستي  از نياز هستي  

    از شراب مهر نوشاندي مرا<

  >با پر خورشيد  پوشاندي مرا 

    زندگي در جانم از جان تو بود<

  >ر افشاندن ز پيمان تو بودجان ب

  

    آن چه كردم با تو اي پرورده مرد<

  >هيچ انساني به انساني نكرد

  من بر تو زندان ساختم  خانه را<

  >من جهانت را پريشان ساختم 

   من زدم بر روي تو سيلي سخت<

  >تا نپنداري كه بيني روي بخت 

  ترهرچه خود بودم از آن  ناتوان<

  >وان گر نهادم نام زن را نات

  

   تو ز شادي چشم پوشيدي ز پيش<
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  >تا نسوزد دلبرت در خشم خويش

  فرو  داري تو خشم  سركشم  تا<

  >اشك  پاشيدي به روي آتشم 

  من  نيش ديدي از براي نوش<

  >ي آغوش من   زده در سردي غم

   بر رنجت سوار  تو نهادي رنچ<

  >تا نگردد چشم يارت جويبار 

  

  فروختي خانه را بودي  شمع<

  >ساختن در سوختن آموختي 

  بود  از نگاهت روشني در خانه<

  >گر دلت از خشم من ويرانه بود 

  وجود نوشداروي هايت  خنده<

  >نمود  زندگاني را درخشان مي

  خورشيد را دم  آتش رويت<

  ي جمشيد  را جام  چشمت ديده

  كند افشاني گل و لعلت دارد

  >ي دل راچراغاني كند   سينه

  ر آرمان دامنت پروردگا<
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  >پرورشگاه دل  آيند گان 

   اي فروغ خانه  بانويي  ماه<

  >آشيان مهر را  پروانه اي 

  

  نشان دارد  كي دلم از مهر تو<

  >شدن دارم از آن  كي توان زن

  توهمسري با كرد توانم  كي<

  >كي توانم يافت چون تو ياوري 

  همپاي تو دارم توان  من كجا<

  >من كه همراه تو بودم ناتوان 

  بسته جمع ما را پيشتاز  پاي<

  >ما به تو بسته تو از ما بي نياز 

  

  ي گرمت چو آواي سروش   بوسه<

  >بوي بهبود  جهان آرد به گوش 

   مهر  گر نگيري گرم دستم را به<

  >اختري  ديگر  ندارم در سپهر 

  جوانمردان  بود روز  روز زن <

 >شرمروز مردم نادان بود 
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  ن زمين شاد باش اي بانوي ايرا<

  >آفرين بر بانوان سرزمين 

   آفرين بر كارزار بانوان<

  >آذر از كردار زن دارد  نشان 

  خو  شاد باشيد اي زنان  نيك<

  >يد  ما را  آبرو   آورد باز 
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  دودِ دين فروشان به چشم همگان مي رود

  شود ي ديده نمي يا زيبايي ايمان زشت ي در تاريكخانه

  

  مردم آن پديده در بينش آن، اندك اندك،دمي بزرگ شوداي در ذهن مر  اگر پديده
اي كه ذهن   پديده. گيرد ي آن مردم را دربرمي  ي انديشه  رود و بخشي از زمينه فرو مي

يعني . كند ي آن مردم است، پيشگيري مي مردم را پر كند از تراوش خرد، كه انديشه
آيي دارند كه ذهن آنها را اي كار هاي اين مرد تنها در پيرامون آن پديده انديشه

   .گذرد ي ذهني مي  انديشه و سوي ديدگاه آن مردم از درون اين پديده. پوشانده است

آنها از خودشان . سازد بيني اين چنين مردمي را مي ي ذهني جهان   يعني آن پديده
اي را   بينشي ندارند كه به جهان هستي بنگرند تا بتوانند، با نيروي خرد خود، پديده

ي هوش يا به زباني ديگر درون اين مردم از ذهنيات   پيمانه. شناسايي و ارزشيابي كنند
  . بروني پر شده است و آنها يگانه فرمانرواي خرد خود نيستند

چسبانند اين  ي، كه ذهن مردم را پر كرده است، مي ا  كساني كه خود را به چنين پديده
م اين كسان را، كه به آن پديده مرد. كنند كسان براي آن مردم بزرگ جلوه مي

اين . پندارند چون اين كسان را حاكم بر آن پديده مي. شمارند اند، بزرگ مي چسبيده
. فروشند ي مردم، خود را به جاي ابر بارنده مي  زدن، در ذهن تاريك شده كسان با دهل

كوبند  ميبرند،  اين دالالن آنچنان بر ذهن مردمي، كه باران را از خروش ابر گمان مي
  . كه آن مردم از آنها اميد باران دارند

 همان مردمي توانايي هوش   اي كه گنجايش ذهن مردم را پر كند به اندازه  پديده
 آن نگرش مهار  او ماهر باشد،ي ذهني   در شناخت آن پديده، كسي كه.بزرگ است

تر از محمد حتا مانند دالالن اسالم راستين كه اسالم را به. گيرد مردم را در دست مي
 چون .آيند اين كسان در ذهن مسلمانان عالمه به حساب مي. شناسند بهتر از اهللا مي
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همين كسان در .  بيشتر از گنجايش ذهن يك مسلمان است همهمين اندك آگاهي
 چون اين ريزه آگاهي .روند گو يا شارالتان به شمار مي بينش انديشمندان جهان ياوه

 .كردن را ندارد گويي هم ارزش بررسي ياوهان بينش انديشمند  در .آنها پوسيده است

ي شير و    با وعده،اي است كه آنها را  زن اسالم راستين، دالل افكار گنديده يك دهل
گاهي اين  .فروشد  مردم ميي فرهنگي به  به قيمت سدها سال پسماندگي،عسل

 پيشرفت انسان را در كسي كه. دنپندار  خود را آگاه مي، از شدت ناآگاهيجارجيان،
هاي هزارسال تاريخ   چند ميليون سال تجربه و ده او داند چند سال زندگي محمد مي

يي   ي دانش گذشته و آينده را در احكام قبيله  همهاو  .شناسد فرهنگ انسان را نمي
  .بيند اسالم مي

ه او هاي اجتماعي را ندارد بلك  نه تنها توانايي سنجش ارزشيك مسلمان با ايمان
  .  سال بفهمد23 ميليون سال را بر 23تواند نسبت  نمي

 دروغ فروش و خردسوز است كه در اجتماع ناآگاه ارجمند و در بينش  دينيدكاندار
  . آيد  تبهكار به شمار ميانخردمند

  دهند تا ياوه بهره هستند، ناداني را در مردم پرورش مي سرايان، چون از دانش بي  ياوه
 و بينش  بدين سان هم كساني هستند كه انديشه.  پايه جلوه كند دگويي آنها بلن

   .گيرند بزرگواري را ياد مي

 كه در درون خودشان آميخته نشده است، شايد ،گويد  از تراوش بينشي سخن ميآنها
آنها سرسپرده يا مريد آن ولي  ،شناسند اي آن انديشه را مي  هم بتوان گفت كه تا اندازه

توان از دلباختگاني نامبرد كه هواخواه بزرگاني  از اين نمونه مي .ندشو انديشمند مي
  . مانند فردوسي ، حافظ، مولوي  يا هگل، كانت، ماركس هستند

سازند كه آن بزرگان  ي اين بزرگان مي  از آن روي اين كسان گفتار خود را با انديشه
ي آن بزرگوار را   اين مريدان انديشه. اند  هاي ذهني شده براي برخي از مردم بت
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چسپانند تا در ميان دوستداران آن كس  شناسند بلكه خود را به آن سرشناس مي نمي
  . بزرگ جلوه كنند

ها هم انديشه شناس نيستند بلكه بت پرستند و  بيشترين دوستداران اين شخصيت
  .  شود هركس كه بت آنها را ستايش كند از سوي آنها ستايش مي

   :براين نمونه

، هياهوي انديشمند ديگري بنا شده استنام  فردوسي يا نام كه بزرگيش بر ،ياگر كس
 بر زمين  بيهوده است اوشناسند،  كه فردوسي يا آن انديشمند را نمي، در جمعياو

ي    او از خودش انديشه.نمايد ي فردوسي بلند مي  بلند پايه  بر تنها اوزيرا. خواهد خورد
  . خالي از خريدار است،فردوسيوامگيري، از نام  بدون دكان او. پر ارزشي ندارد

  ) . بريم  ولي براي نمونه  تنها از فردوسي نام مي.اي نيست  سخن از بزرگوار ويژه( 

 هنرمندانه در  اوكه شود پديدار مي هايي  فردوسي در پيوند با ارزشي شايستگي
 روشن و  سخنوري و بينش هنر ازي فردوسي بزرگي .شاهنامه گردآوري كرده است

   . اوستي گسترده

اند، در   ده شدهنهاي شاهنامه گنجا  كه در البالي داستان،هاي فرهنگي ايران  بنمايه
 ارزش آنها در آن است كه ايرانيان آنها را شناسايي و از كاربرد .خور ستايش هستند

  كه،هايي هستند هنري  هاي آنها بهره گيري كنند و گرنه شاهنامه سروده ارزش
  . دارد امروز ما ي در روند جامعه كمتر كاربردي ن آنها،خواند

 ،اند   كه در شاهنامه نهفته شده،هاي فرهنگي  ي پديده  اگر كسي به درستي و نادرستي
نگرش چنين . آميزد  ميكند در بينش خود هايي را كه ستايش مي  ارزش اوآگاهي يابد

 به يازي ندارد كه خود را ديگر ن او.رديگ  رنگ ميهاي فرهنگي كسي از اين ارزش
  . فردوسي حتا به شاهنامه بچسباند
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خود .  فرهنگي است كه در البالي آن گفتار نهفته شده است بينشارزش شاهنامه در
ي توانا ا  تواند برانگيزنده  ميفردوسي. ها برانگيخته شده است فردوسي هم از آن ارزش

  .بيدار كند كسي را براي خودانديشي ، از راه شاهنامه،باشد كه

 كه فردوسي برداشت ،هاي شاهنامه همان اندازه برداشت كنيم اگر ما امروز از داستان
از (ايم    بايد گفت كه ما در هزار سال گذشته هيچ پيشرفتي نداشته،داشته است

  ).  ايم شوربختي پسرفت هم داشته

دگاه و بينش هاي انديشمندان را در خود بگوارد دي ي ارزش  كسي كه خردمندانه افشره
 ، چسبيده باشدانديشمندي بدون آنكه به ،خود او .شود او با آن افشره آميخته مي

 كسي كه  .شود ها مي  فردوسي و ديگر شخصيت،اي از كانت، هگل، حافظ،  آميخته
 بدون چنين كسي .شود  دالل آن انديشه مي، اواي را فراگيرد  هاي انديشه  ارزش،نتواند

تراشي نادان پرور   ذهني بتي شخصيت و با ساختن شخصيت بيپيوستن به شخصيتي
  .        است

 كنند  ستايش مي را گفتاري آن  هاي گفتاري، گوينده ارزش  بدون شناسايي،كساني كه
 آنها را با ، خريداران، مانند نمايندگان فروش كاالي پرارزشي هستند كهاين كسان
 فروش كاال  بهره بردن ازكسان هم تنها براي اين .پندارد ي آن كاال يكي مي  سازنده

 البته رونق بازار اين نمايندگان از ذهنيات مردم .گيري از آن كاال اهميت دارد نه بهره
  .خيزد نه از نيازهاي آنها برمي

  : براي نمونه 

گيران گرم است كه در ذهن مردم جن وجود داشته  شناسان و جن زماني دكان جن
  .كند نه از ذهن آنها ن مزد، جن را از تن آشفتگان دور ميگير، با گرفت  ولي جن.باشد

اي برخورد دارد كه ذهني نيست ولي هستي آن پديده را   گاهي هم جامعه با پديده
مانند جنگ كه گاهي خواسته و زماني . اي ديد  توان تنها در زمان و مكان ويژه مي

  . شود ور مي  ناخواسته ميان مردماني شعله
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در خروش ي جنگ   تا زماني كه پديده، ر گرداندن جنگ درگير هستند نيروهايي كه د
. كنند ، كساني را به بزرگي و دالوري ستايش يا به خردي و پستي نكوهش مياست

 و  پيمان دوستي برگزاربردند، ، كه در آتش جنگ رنج مياگر در ميان آن مردمان
نگ و در پايان آوران كمر  اندك اندك هم ارزندگي جنگ؛آتش جنگ خاموش شود

  . شود ناپديد مي

هاي نامبرده ذهني هستند ولي بازتاب آنها در ژرفاي    بيشتر پديده كهدرست است
  .  گذارد زندگي مردمان ريشه مي

اي   ي سخن ما اين نيست كه چه كساني و چگونه خود را، از پيوند با يك پديده  هسته
 كژروي  به ذهنياتي است كهاشارهفريبند بلكه  كنند يا مردمي را مي ذهني، بزرگ مي
  .  دارند  آن ذهنيات  ريشهدرو كژكرداري مردم 

اي ايمان بياورند و خود را از رنج   البته مردم آزاد هستند كه به كسي يا انديشه
روي مرز روشني ندارد كه انسان بتواند   ولي دنباله. جويندگي و دانستن رها سازند

  . بندي را آزادي بشمارد چنين دسته

گيرد كه پيروانش بر ديگران حق برتري  بيشترين شمار پيروان را دربر ميي  آن پندار
  ). حق برتري يعني واردكردن ستم بر ديگران( پيدا كنند 

توزي، كه   ي درون انسان بسان نياز، توانايي، خشم، دوستي و كينه  هاي پنهاني  پديده
 ارآيي خود را در تالش براي زندهنده و نيروي جنبندگي مردمان هستند، ك برانگيزه

هاي سرشت انسان   جانبازي براي نگهداري جان ديگران از انگيزه. دهند بودن نشان مي 
  ويراني واين است كه جنگ، كشتن و كشته شدن، كه هميشه با ستمكاري. نيست

ولي حكمرانان، براي  . در خواسته و نيازهاي مادي مردم جاي ندارد،همراه است
افزار و   جنگ نياز به جنگسامان. رمندان ديگر، نياز به جنگ دارندسركوب زو

  .انسانهاي جنگنده دارد
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جان بايد از  كساني  نيزافزارها را بپردازند و كردن بايد كساني پول جنگ  براي جنگ
اي ذهني   از اين روي حكمرانان نياز به پديده. ، بگذرندها  براي آرمانهاي حكمران،خود

 جان باختن را ي همĤهنگ كنند تا آنها بتوانند آمادگي  را با آن همسودارند كه مردم
  . در مردم ايجاد كنند

هايي   دوامترين پديده ترين و پر ترين، ارزان هاي اسالمي از آسان مذهب به ويژه مذهب
كساني، كه در  .دهند هستند كه شكوه و ارجمندي انسان را پس از مرگ وعده مي

 براي رسيدن به اين ارجمندي راهي كوتاه تر از شهادت ستند،اجتماع بسيار ناچيز ه
ي به اسالم   افزار هسته هاي اسالمي بيشتر از جنگ  حكومت،اين است. ندارنددر راه اهللا 

دانند كه از پسماندگي احكام   چون ماليان خوب مي.راستين فروشان نياز دارند
  . اسالمي مردم ناآگاه هم پراكنده خواهند شد

بخشد تا هم  هاي پر هياهويي مي اسالمي، به دالالن اسالم راستين، دهلحكومت 
ي اسالم را استوار   هاي پوسيده  مردم را به باران رحمت اهللا اميدوار كند و هم پايه

 نابود ساخت ولي  راتوان مردماني  را ترساند يا آنها اي مي  هاي هسته با بمب. سازد
  . افزار نابود كرد توان با جنگ آگاهي در مردم را نمي

ها را به آلوده ساختن  خشكانند و نسل اين اسالم فروشان هستند كه خرد انسان را مي
ي كاربردي كه اسالم در   با همه .گمارند تا به اسالم عمر طوالني بدهند آيندگان مي

هاي كشورهاي زورمند  كمتر با معياركردار او  ؛آزار دارد ساختن انسان جانباز و جان
چون در دين اسالم مفهوم كشور، ملت و مليت شناخته نشده .  كند نگي پيدا ميهمĤه
  .است

  :در شريعت اسالم دو گروه بزرگ از مردمان وجود دارند

  . كه مسلمان نيستند كه مسلمانند و آنان  آنان

  . كنند مسلمانان با زهد و تقوا بر يكديگر برتري پيدا مي
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به كامل ند يا در قانون شرع نجس هستند و انسان شو نامسلمانان يا به زور مسلمان مي
  . آيند شمار نمي

البته . ي كشورهاي زورمند اين است كه مردم را با مرزهاي سياسي جدا كنند  خواسته
از اين . هاي گوناگون براي ساختن مرزهاي سياسي بسيار آسان است  كاربرد عقيده

موجود در  بيشتر از ذهنيات هاي خود،  براي رسيد به آرمانروي نيروهاي جهاني،
  . برند مردم سود مي

 مانند ( سياسي براي مردم اميرنشينان و شيخ نشينانان خليج فارسي مرزبندي
 كه همه مسلمان و عرب زبان و با پول )كشورهاي كويت، بحرين، عمان، دوبي

چون اين .  بي دردسر نيست، براي جنگ سازان جهانيآورده سرخوش هستند نفت
شدن را ندارند و از  ان انگيزه و احساسي، به جز خودپرستي، براي ملتمردم چند
  .  استفرو رفتهها   در گورهاي اين بيابان،سازان جهان است  كه معبود پول،سويي نفت

اي   از پول بادآوردهكه  اكنون ،ندا  هشناخت اين مردمان كه تنها مفهوم قبيله را مي
 به ويژه ؛اري و كشتن مسلمانان عرب را ندارندك  هيچ آمادگي براي تجاوز،برخوردارند

  . هستم ه بيم جان  در اين كرداركه

 رسيدن به دارايي دگرانديشان است نه از دست دادن دارايي ،هاي جهاد   از انگيزه،يكي
البته ترساندن اين مردم از هجوم دشمناني بسان صدام حسين تنها چند سالي . خود

 چون دشمني كه ذهني نباشد .بخشد افزار رونق مي جنگكارآيي دارد و به بازار فروش 
  . روزي خواهد مرد

ي مليت در ذهن مردم چندان دشوار نيست ولي زمان درازي نياز است   آفريدن پديده
  . تا مردمي ملت بشوند

 ميان كشورها جريان  درهاي ورزشي است كه يكي از ابزارهاي ملت ساز زورآزمايي
ي كشورها حتا   اي دارد، از سوي همه  و و پسنديدهورزش كه ماهيتي نيك .دارد

اين است . رود مسلمانان، براي بوجود آوردن و برانگيختن چنين احساساتي به كار مي
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جو و چسبيده به مرزهاي سياسي ساخته  هايي ستيزه كه از ورزش و ورزشكار بت
  . شوند مي

اين كسان .  هستندنا انديشمندان فكري يا مريدهاي  مكتبان پيرو: ديگري نمونه
چون آنها . بينند شوند كه در آن مكتب يا انديشه مي هايي مي ي ارزش  شيفته و فريفته
ها را بررسي و شناسايي كنند، از ناتواني پيرو آن مكتب   آن ارزش،توانند خودشان نمي

 اي حتا  ي، انديشه  ي كتابي، فلسفه  اين كسان بر گرده. شوند يا مريد آن انديشمند مي
  . و سرگردان هستند لنگ ، بدون آن مركبآنها،. دانشي سوار هستند

   :آيد اين است پرسشي كه پيش مي

   ؟چه زياني براي ما خواهد داشتايمان يا پيروي كردن آنها، 

سخنوران چسبيدن به ي كانت، هگل، ماركس يا    بر فلسفه، كسي با تكيه كردناگر
 كه اين كسان از ،شود  چه مي،گي پيدا كند بزر،ايراني مانند فردوسي، مولوي، حافظ

  ي ديگران سود ببرند؟   فروش انديشه

 روي اينگونه  يابند دنباله ي ايران كه اندك شماري انديشمند پرورش مي  در جامعه
روندگان  ي پيش  هاي انديشه چون اين كسان ارزش. بخش است روشنفكران بسيار زيان

  . فروشند ، مرشد يا پيشواي خود را ميشناسند آنها گفتار معبود را كه نمي

ي اوست نه نام او كه در   ي انديشه  بزرگي يك انديشمند در ارزشمندي و نوآوري
اي كه زمان بر آن بگذرد و با   هر انديشه. ساختار ذهن مردمان جايگزين شده است

  . هاي نو آميخته و پروده نشود ديگر نو نيست  پديده

ببريم  اين بزرگان پرارزش است كه ما به ساختار ارزش آنها پيي   زماني گفتار و انديشه
و بتوانيم آنها در بينش خودمان بگواريم، بپرورانيم، دگرگون سازيم تا با زمان و مكان 

ها فرمانروايي كنيم نه اينكه     يعني ما خودمان بر آن انديشه .ما همĤهنگ بشوند
  . اي ذهني بشويم  محكوم و فرمانبردار گفته
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ي   ي آنرا در زمينه  شكافيم تا هسته ي كانت يا حافظ  را مي  ا ارزش يك گفتهم
روندگان را ارزشيابي  ي خود بكاريم نه اينكه حقانيت يا شخصيت اين پيش  انديشه
 آن شخصيت بر ي  زيبايي يا زشتي؛اي را شناسايي كنيم  هرهاي انديشهواگر ما گ. كنيم

  . هرها نگاشته نشده استوسيماي آن گ

هاي كهن باردار شود و انديشمنداني تازه به تازه   جامعه بايد پيوسته بتواند از انديشه
  . هاي كهنه هم درمانده باشد  بزايد نه اينكه حتا از شناسايي انديشه

هاي   زماني گفتار كساني چون مولوي يا حافظ ارزشمند است كه از مردم ايران مولوي
ي خرافات شناسان   ه اين كتابها تنها به درد موزه برخيزند و گرنتازه هاي  و حافظ

  .خورند مي

 .روندگان استوار است هاي پيش  هاي هر انساني بيشتر بر بينش و انديشه البته آگاهي
ي جويندگي و   چون آگاهي و دانشي كه انسان امروز از آن برخوردار است شيره

  . هاست  هاي هزاره پژوهش

بيني آن مردم  هر مردمي هم به بينش يا جهانماندگي فرهنگي  پيشرفت يا پس
كنند،  هاي فرهنگي بر اساس بينش انديشمندان سامان پيدا مي ارزش. بستگي دارد
  . شوند يابند يا سركوب و آلوده مي پرورش مي

شوند   كه در اجتماع يافت مي هاي فرهنگي تواند از بازسازي ارزش هر كس مي
هاي فرهنگي  ارزش. يا دگرگون و درخشان سازدبهرگيري كند و آنها را گسترش دهد 

هايي هستند كه كسي    آنها برآيند انديشه؛ بلكهاند  اي نچسبيده  به كسي يا كسان ويژه
  . آنها را بازگو يا بازنگري كرده است

گوهر آن  شود، آميخته  در نگرش ماهرآنگاه ارزش گفتاري در بينش ما نوسازي و
 كهنه  براي ما از آن پس گفتار آن سرشناس.شود ا ميبخشي از ديدگاه خود مگفتار، 
  .ايم  هاي نويني براي آن گفتار آفريده  ما هستيم كه ارزشزيرا .است
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 كه معبود يا :آورند اين است پروران بر مردم وارد مي زياني كه اين پيروان و مريد
هاي ذهني ارزش روشن و پايداري   شخصيت.شود پيشواي آنها شخصيتي ذهني مي

توان در ذهن مردم، مسلمان، سوسياليست، كافر، مرتد،  يعني حافظ را مي. ندارند
  . اي ساخت  هاي سنگ شده الغيب كرد و از او تنديس لسان

به زباني . شوند هاي آن مردم مي هايي كه ذهنيات مردم را بسازند جايگزين آرمان بت
بينيم كه برآينده  مي .ندا  هاي چنين مردمي پيشاپيش به گور سپرده شده كوتاه آرمان

هاي فرهنگي اين است كه حكومت اسالمي پيوسته ارزش درون  بيگانگي با ارزش
هاي پوچ و گنديده  ها را با مفهوم ي آن ارزش  ريزد و به مردم پوسته ها را دور مي  واژه
ها  ي واژه ، كه او به هستهشود  يافت مي كمتر روشنفكرياز شوربختي. فروشد مي

  . كند ها را شناسايي و آشكار   اين فريبكاريباشد، كه او بتواندانديشيده 

 به سان جمهوري، مردم ساالري، آزادي، برابري، ،هاي پرارزشي   مفهوم واژه ايرانمردم
 حكومت از اين روي. ندا هشناخت مين را ،دادگري، مهرورزي، مردم شاهي و حقوق بشر

 جاسازي ي پر ارزشها درون همين واژهدر ،  احكام اسالمي راه است،توانست اسالمي 
  .  مردم بفروشداين به روشنفكران آنها را ،كند

ي آزادي را   توان كساني را شمرد كه نه مفهوم انتخابات و نه پديده از اين نمونه مي
توانند به آساني   نمياين كسان . خواستار انتخابات آزاد هستند آنها ولي.شناسند مي

 ،دانند كسي كه  نميآنها. گزيدگان مردم آزاد را درك كنندتفاوت واليت فقيه و بر
.  پيرو رسول اهللا است او آزاد نيست كه بتواند آزاد انتخاب كند،ايمان به اسالم دارد

آنها ي مرشدي هستند،   چون اين كسان خودانديش نيستند، خودشان هم پيرو انديشه
  . اند  هپندارند كه خود نيز آزادانه فرمانبردار رهبري شد مي

پذيرند كه يك مسلمان آزادانه خواستار بندگي عمامه داران   با همين گمان هم ميآنها
شايد بتوان گفت كه مردم تصور درستي از نور، تاريكي، آزادي، علم و . اهللا شده است

گيرند و در تاريكي فرو  شيادان از اين تصورها بهره مي .اند  جهل در ذهن خود ساخته
 اهللا را ي ، سرسپردن به بندگي" ظلمت كفر" ، دگرانديشي را "ايمان نور "رفتن را 
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 نام " جهالت" به خرافات را   و شك"علم االديان"، خواندن خرافات را " روحي آزادي"
  . گذارند مي

 آن .ندخبر ي درون آنها بي  از هسته هستند،ها آشنا ي ارزش  مردمي كه تنها با پوسته
ي   در تاريكخانه.ي راستي را ندارند نند و توان شناساييسرگردامردم در بازار دروغ 

تواند زيبايي يا زشتي، راستي يا كژي، بلندي يا پستي را ارزشيابي   كسي نمي دروغ
  .  كند

 از سويي هم .رونده و راه گشاي اجتماع هستند انديشان هرجامعه نيروي پيش روشن
يعني  .آفريند دش ميانديشان خود را از درون زهدان خو هر اجتماعي روشن

 .ي آن جامعه آزاد باشد  شود كه انديشه انديش در اجتماعي زاييده مي روشن
  وي انديشيدن  تواند زمينه  ميي آزاد پديدار شود، ، كه در جامعهانديش روشن
  .  سازدفراهم را انديشيدنآزاد

ي اسالم آزاد   اشاره به آن است كه در اجتماع اسالمي، كه انديشيدن تنها در تاريكخانه
اي  اي وجود دارد كه انديشه  شود، كمتر زمينه جرم شناخته مي  انديشيدن، آزاداست
  . در اين مردم جوانه بزندآزاد

   .ندارد روييدن توان ،ي اسالمي   در جامعه،ي فرهنگي  رونده  نيروي پيشاز اين روي
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  گذارند ي زيبا  تخم ميها  پليد در واژهيكرمها

  

 بيند ستمكاري را زشت مي  زماني است، در اجتماع جايگاه اوگاهي كهكس، از ديدهر
او آرزو دارد كه جايگاه برتري داشته باشد تا او . شود ي آن ستم بر او وارد    بازدهكه

بيشتر تالش انسان در اين است كه جايگاه خود را در اجتماع برتر و . ستمكش نباشد
  .  دارا شود كه زبردستان كمتري داشته باشد يعني جايگاهي را در جامعه.بلندتر سازد

.  بر زيردستان پرهيزي دارد كردناين خواسته نشان آن نيست كه اين انسان از ستم
كند كه او در جايگاه ستمكشان جاي   تا جايي ستمگري را نكوهش ميانسان با ايمان

او واگذار شده  در جاي ستمگر بنشيند كردار خود را، با كاري كه به  او هر گاه كه.دارد
  .سازد است، همسو و همسنگ مي

كند مردم ستيز و ستمگر نيست ولي هر كس كه در  هر كسي كه در ايران زندگي مي
ي او نگهداري و   چون پيشه. كند گرداندن حكومت اسالمي دركار است ستمكاري مي

  . پرتوان ساختن اين حكومت است

. ي، يعني واليت فقيه، در ايران استآرمان واليان اسالم پايدار ساختن حكومت اسالم
شوند كه چرخهاي حكومتي را به گردش  كساني به كار اين حكومت گماشته مي

 راه انديشه كردن را بر مردم ببندند تا  ، براي اين كار، بايدگردانندگان حكومت. بياورند
  . مردم خود را گمگشته بدانند و به دنبال واليان اسالم گام بردارند

اين . تن واليت فقيه در مرگ خردمندان و انديشمندان امكان پذير استزنده داش
.  ندارد كه چه كسي و چگونه در دستگاه واليت فقيه خدمتگزار باشدتفاوتيچندان 

  .اي مردم روينده نباشد كه خرد و انديشه: براي حكومت مهم اين است
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 گاهي عمامه اواز اين روي . براي نادان پروري و فريب مردم استكاركرد حكومت 
 براي ،بسر، گاهي كراوات پوش، گاهي خرسي خشمگين و گاهي ميموني خندان را

  . گمارد  مي در اين سيرك،نمايش

آخوند، استاد دانشگاه يا هر مرد و زني كه در دستگاه تبهكاري حكومت اسالمي 
در   تبهكاري خود او در روند كم و بيش با تبهكاران همسو است، اوكارآيي دارد، كار

  .گردش است

ها كه نيازهاي جامعه را در خور شايستگي  البته بايد اشاره كرد، كارمندان وزاتخانه
ي اسالمي پيوندي ندارد، كردار آنها از    كار آنها به عقيده،دهند خود انجام مي

ي كار آنها براي حكومت هم سودبخش    حتا اگر بازده. حكومت جدا استي تبهكاري
توان در ميزان جهاني، جدا از هر  نش و نيروي كار آنها را ميچون ارزش دا. باشد
  .اي، ارزيابي كرد  عقيده

هاي انتخاباتي براي مردم جهان بازيگري  كه در حكومت اسالمي با نمايش اين
برد، اين  كنند كه اين، رئيس جمهور خندان است پس از شاد بودن مردم رنج نمي مي

آزادي است، اين آخوند از حقوق بشر در اسالم وكيل آزادي بيان ندارد پس خواهان 
  . سخن گفته پس بشر دوست است

شوند، و  اجرا مي هايي هستند كه براي پايداري حكومت اسالمي ها همه سياه بازي اين
 .ي واليت فقيه باشد  گرنه هركس كه در حكومت اسالمي وارد شود بايد سرسپرده

ود كه به واليت فقيه ايمان داشته باشد تواند وارد دستگاه حكومت اسالمي ش كسي مي
هايي مردم را  و براي نگهداري آن جانفشاني كند، پس چه اهميتي دارد كه با چه دروغ

  بفريبد؟ 

. هاي درون آنها را خواهان هستند كنند كه ارزش هايي را ستايش مي  مردم واژه
ي خود پر   ي گنديدهها دزدد و درون آنها را با دروغ ها را مي  حكومت اسالمي آن واژه

 به  در بازار فريب آنها رادهد كه ميفروش   اسالمكند و سپس آنها را به سوداگران مي
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پردازان   دروغ است كهييدامهااز هاي مردم پسند    واژهنكاربردبه . مردم بفروشند
  .گسترانند ميحكومت 

ا رود، چون همه ج البته اين روش مردم فريبي در سراسر گيتي به كار مي
ي سياستمداران نسبت به ناآگاهي مردم شياد و   كنند و همه سياستمدارن حكومت مي

هرچه مردم نادان تر باشند سياستمداران در آن سرزمين دروغوندتر و . بازند حقه
  . پرزورتر هستند

 مردم را فريب دهند، بر آن مردم حكومت دروغونداني كه بتوانند، بهتر و زودتر
گهداشتن مردم، در زماني دراز، دشوار است، اين است چون نادان ن. كند مي

هاي   كه ديدگاه مردم به سوي شاخ و برگ كاستي،كنند سياستمداران كوشش مي
 ها ي كاستي  اي در مورد ريشه و زمينه   تا مردم به ژرفي انديشه،جامعه سرگرم كنند

  .  نكننداجتماع

ون، كمتر دستگاه حكومتي و آن حزب يا سياستمداري كه خود حاكم نيست، اپوزيتسي
هاي آنها را نمايان  كند يا كاستي و نا درستي پروري كشور را نكوهش مي ي نادان  شيوه
 بيشتر حزب و كسان حاكم را به باد سرزنش حزب مخالف، اپوزيتسيون، .سازد مي
 در همان دستگاه به ، خودش هم،خواهد مي  در آيندهزيرا اپوزيتسيون. گيرد مي

  . و با همان شيوه مردم را بپروراندحكومت برسد

سياستمداران كشورهايي كه دمكراسي دارند هميشه كسان خود را براي نمايندگي به 
گذارند كه، تنها اين كسان هستند كه بيشترين  كنند و پيمان مي مردم پيشنهاد مي

  معهتوانند گره كور جا شناسند، آنها نمايندگاني هستند كه مي هاي جامعه را مي كاستي
  . را بگشايند

شمارند  هاي جامعه را بر مردم مي بيشتر اين سياستمداران از ديدگاه خود كاستي
ها را  اين نمايش. دهند ها پيوند مي هاي زندگي را به اين كاستي ي دشواري  وهمه
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كنند كه بيشترين مردم برآوردن نيازهاي خود را در اجراي  آنگونه ماهرانه اجرا مي
  . پندارد خاب اين كسان ميپيشنهاد يا انت

ها و كشورهاي اروپا  اين گزينه بازي پيوسته براي انتخاب نمايندگان شهرها، استان
ي نويني داشته باشند، هم   شود و مردم هم، بدون آنكه از خود انديشه انجام مي

  .بازيگران و هم تماشاچيان اين نمايش هستند

دن و سوي چرخش هر چرخ حكومت،  حكومتي، گرداني در يك دستگاه سازمان يافته
مهم استوار بودن و روند آن سازمان است نه كساني كه . آگاهانه سامان داده شده است
از اين روي سياستمدار ديدگاه مردم را به سوي . آورند آن دستگاه را به گردش مي

  . دارد نه به سوي دستگاه حكومتي كسان گرداننده باز مي

 احساس تا مردمان را انتخاب يا جايگزين كنند مردم آزاد هستند كه اين كس
بينند كه گردانندگان دستگاه   ميزيرا مردم.  داشته باشند در جامعهمردمگرداني

مانند كه روزي  هميشه اميدوار مياين مردمان . حكومت نمايندگان خودشان هستند
  .ها بر مراد آنها بچرخند اين چرخ

هاي  توان حتا در سازمان  را مي،ها دان پروري اين مردم فريبي و نا،هاي روشن  نمونه
  . كهنه و از كارافتاده ديد

هاي پسماندگي و مردم ستيزي را، به آنگونه   كوشند كه نشانه  ها مي اين گونه سازمان
شناسند، از سازمان خود دور سازند تا مردم به راستي و درستي آن  كه مردم مي

  .سازمان ايمان بياورند

ها كليساي مسيحي به ويژه كليساي كانوليك است كه پاپ بر آن  انيكي از اين سازم
نيازي نيست كه احكام زن ستيزي اين سازمان را بشماريم چون در . كند حكومت مي

  .  سال هركس بخشي از اين ستمكارها را شناخته است   2000درازاي 

تيزي در ي باال درست نيست، ولي اين نوشته در خور بازشماري زن س  البته جمله
  .مسيحيت نيست
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شناسد ولي بيشترين كسان  هاي اين سازمان را مي بايد گفت كمتر كسي ستمكاري
آنچه را كه انبوه مردم  .اند هاي را شنيده پندارند كه برخي از اين ستمكاري مي
  : توانند از زن ستيزي كليسا نام ببرند از اين نمونه هستند مي

برسد، خوهران روحاني ) ، اسقف، كارينال، پاپكشيش(تواند به مقام مذهبي  زن نمي
شود  اجازه آميزش با مرد ندارند، از بهره كشي آنها براي خوشنامي كليسا سود برده مي

  ... و از اين نمونه

كنند، كليسا  بينند، بر اساس آنها هم داوري مي چون بيشتر مردم چنين نمادها را مي
يعني زني را . ها، از بين ببرد سان پرتستانتدها را، ب كوشد كه اين نما كاتوليك هم مي

 ولي اين زن بايد به احكام كليساي .كند براي مقام وااليي در كليسا انتخاب مي
هاي مردان  شود كه همان منش يعني زني انتخاب مي. كاتوليك ايمان داشته باشد

  . پيشين را دارد

 مهم اين .شته باشد يا مرديبراي كليسا تفاوتي ندارد كه در اين جايگاه زني كارآيي دا
در .  بچرخاند، با همان معيارهاي زن ستيزي،است كه آن زن يا مرد دستگاه مذهبي را

كليساي كاتوليك، هم زنان و هم مرداني كه كارآيي دارند بايد به نابرابري زن و مرد 
  . ايمان داشته باشند

 ولي به .نان نيستگماشتن يك زن براي سركوبي زنان ديگر به معناي آزادي براي ز
  . شود نام آزادي به روشنفكران خوشباور فروخته مي

هاي ابراهيمي پست و خوار است، به ويژه  ي دين  البته بايد اشاره كرد كه زن در همه
ولي . هاي ديگرهستند بارتر از زنان در دين تر و خفت زنان در دين يهودي پست

  .   هودي را اجرا كنند امروز آن زور را ندارند كه احكام ييها يهودي

 است كه در اسالم زن تنها براي خدمتگزاري و كام بردن مردان آشكاربراي خردمندان 
بينيم  مي. ي مسلمانان ارزش اجتماعي ندارد  كند و گرنه زن در جامعه ارزش پيدا مي

بديهي است . رود اي نشده كه زن با ايمان هم به جنت مي  كه در قرآن حتا اشاره
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، ه با يك بدگماني اجازه دارند زن، خواهر يا دختر خود را سر ببرند، چگونهمرداني ك
 به ، بسان مردان با ايمان، بايد تصور كنند كه در جنت زنانشاناين مردان با ايمان،

  .پردازند شهوتراني مي

هاي به ويژه حكومت اسالمي است كه  پروري حكومت كاري و نادان باري سخن از فريب
  .ور ماندماندكي از آن د

آخوندهاي زيرك پيوسته آن احكامي را كه از پسماندگي، درخور تعبير و تفسير 
آن احكام را با پوشش دروغ پنهان  ،توانند آنها را به كار ببرند نيستند، ديگر نمي

پسندند بر مردم نمايان  هايي كه روشنفكران مي ي واژه  را در پوستهنها كنند و آ مي
 محمد اسالم ،كنند كه گويي پراكني مي  براي نجات اسالم سخنآنها آنگونه .سازند مي

 ، پس از هزار و چهارسد سال،كه يان هستند جيمنها  اين ،را به درستي نفهميده است
  . اند حقيقت اسالم را كشف كنند  توانسته

آنها به ارزش و . هاي گرانمايه و پر ارزش هستند  البته آخوندها دزدان چيره دست واژه
 آنها را با ي  مايهدزدند و درون ها را مي  ي واژه  ها كاري ندارند بلكه پوسته  ي واژه  هسته
فروشند كه  به روشنفكراني ميآنها را كنند و  هاي اسالم خود پر مي ها و زشتي پليدي
  .شناسند ها را نمي ي واژه  هسته

 فرهنگي را بدست هاي اند و هم ارزش  هاي ايمان خود را پوشانده از اين راه هم پليدي
البته بيشتر روشنفكران، كه خود به معيارهاي اسالمي  .اند  خود ايرانيان نابود كرده
   .را ندارندها  ي واژه مايه ي شناخت بن آلوده هستند، توانايي

هاي پرارزش تخم    در درون دانه آنها هستند كه موذيواليان اسالم بسان كرمهاي
اندازند و هم كرمهاي  دار هم هسته را از رويندگي ميآنها با اين كر. كنند گذاري مي

  . كنند پليدي را براي آينده توليد مي

هايي مانند دمكراسي، مردمساالري، مهرورزي، آزادي، دادگري،   بكار بردن واژه
خردورزي، آفرينندگي، بشر دوستي، راستي، پيمان، كشور، مردم، فرهنگ، همپرسي، 
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 اهللا بازگو كند نشان شرك است و  اوامراي را برتر از  پديدهاي كه   همه پرسي  و هر واژه
  . د بودنبا اصول شريعت اسالم در تضاد خواه

 آلوده  نابود و آنها را با احكام شريعتها را  ولي آخوند با بي شرمي ارزشهاي اين واژه
د دانن  نه مفهوم مردمساالري را مي از روشنفكرانالبته بايد گفت كه برخي. كرده است

  . و نه مفهوم شرك را

. ، ايمان زنان به اسالم آن اندازه نبود كه بتوان آنها را به خانه برگرداند57در آشوب، 
شناختند نه  ولي در آن زمان نه تنها بيشتر زنان بلكه بيشتر مردان هم نه اسالم را مي

در كار آزادي زن را اجازه داشتن در راي دادن، در آن زمان، بيشتر مردم، . آزادي را
كردن، دانشگاه رفتن، نماز جمعه شركت كردن، به جنگ رفتن، تازيانه خوردن، 

  . دانستند مي.. تيرباران شدن و 

اند كه هنوز هم برخي از آن   چنان اين روشنفكران را فريب داده آخوندها آن
  . اند  روشنفكران از خواب سنگين خود بيدار نشده

ي فقيه به آنها امر   را انتخاب كنند كه خليفه حق دارند آن كسي  مانند مردانزنان
تواند انتخاب شود كه پستي و خفت و تجاوز به   كسي ميدر اين فريبكاري .كرده است

اند   يعني با اين كردار نه تنها زنان به آزادي نرسيده. زنان را رحمت و حكمت اهللا بداند
 بانوان  براياكنون. اند  هم بستهبلكه بر خي از آنها راه رسيدن به آزادي را براي ديگران 

 هم بر رنج احكام شريعت  زنان مسلماني ايران، در حكومت اسالمي، رنج ستمكاري
  .افزوده شده است

زنان اجازه كار كردن دارند ولي در لباسي كه خواري و پستي آنها را در جامعه نمايان 
  . كند مي

 زن حتا در خانه خودش هم ي آن هستند كه  دهنده هاي حكومت اسالمي نشان قانون
  . بايد ستمكش شوهرش باشد
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ي   شوند كه ايمان آنها بر دانش آنها افزون باشد و پروانه كساني در دانشگاه پذيرفته مي
  . هاست  ي آنها هم نمايشگر همين عقيده  دانشنامه

براي زنان شركت كردن در هر اجتماعي از جامعه اسالمي  تنها نشان همدرد بودن و 
  . در اسالم نيست نجير شدن آنها با مردان است ولي نشان آزاد بودن زنهم ز

البته بايد اشاره كرد كه با وجود احكام زن ستيز اسالمي بيشتر بانوان خردورز ( 
ي انسان ستيز را پاره، حكومت اسالمي را   اند كه، برخي از زنجيرهاي جامعه  توانسته

  )هراسان و انديشمندان را اميدوار، كنند

خوشباوري و ساده نگرش  بيشتر روشنفكران ايراني از دهند كه  مينشان هاي باال   نمونه
  . كنند ها را بررسي نمي  ريشه و ارزش درون واژه انگاري

هاي  هاي پرارزش فرهنگ ايران را بدون هسته يا پرشده با دروغ  آنها كوركورانه واژه
   .آورند خرند و به بازار مي ميهاي فرهنگ ايران  زهرآگين به بهاي نابودي ارزش

شگفتي نيست كه بانوان پيشرو، خواهان داشتن حقوق اجتماعي برابر با مردان 
ي اند كه مردان آن جامعه معيار برتر  اي زيسته   سدها سال در جامعهزنان زيرا .هستند
  . اند  ي ستمكاري را در دست داشته   و تازيانهاند هبود

 به همان كردارها  اين مردان باشند، باواهند همدوشخ از اين روست كه آنها مي
  . شناسند  معيار ديگري را نمي زنان زيراگماشته شوند،

 ،كنند  كه برابر بودن زن و مرد را ستايش مي،شگفتي در اين است كه مردان نوانديش
خود را به . كنند هاي دروغين خود را بازنگري و بررسي نمي معيارهاي سنجش و ارزش

 كه حاكم بودن :اند  اين مردان هنوز نپذيرفتهزيرا .نمايانند واخواه حقوق بشر ميدروغ ه
  . بر ديگري نشان برتر بودن از ديگري نيست

) نقص عقل(زبردست بودن نشان خردمندي و زيردست شدن نشان كاستي در خرد 
  . نيست
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او زورورزي و ستمكاري نشان انسان ستيزي است و آنكه حكومت را در دست دارد 
  .  گيرد ي حكومت را براي تحميل نابرابري در اجتماع به كار مي  تازيانه

ي عدالت   گرفتن تازيانه درست است در حكومت اسالمي تنها مرداني حق در دست
 عبد  اهللا هستند و ي آنها  ولي اين مردان هم آزاد نيستند بلكه همه. دارنداسالمي را 

  . مردان نه از حقوق  است شريعتداشتن اين تازيانه از خشم

. اش عبادت و اطاعت است  انسان در اسالم عبد، بنده، برده و مخلوق اهللا است و وظيفه
ي خالق خودش   پندارد، بنده انسان تازماني كه خود را نادان و مخلوق خالقي دانا مي

  .است و بنده به جز اطاعت از صاحب خود حقي ندارد

   كنند چه تفاوت دارد؟ اينكه زني را مردان يا زنان سنگسار

شود، اين  اين كردار ننگي است كه به دست مردان مسلمانان بر پيكر بشريت وارد مي
آيا . ننگ بر هر زن مسلمان هم وارد است چه انتخاب بكند و چه انتخاب بشود

افتخاري براي مردان است كه به واليت فقيه ايمان دارند و گوسپندوار در مجلس 
  ويند؟ گ اسالمي بع، بع مي

  .  پس اين افتخار بر زنان مسلمان هم ارزاني باد بنامند افتخار ننگ رااگر اين

 گماشتن زني براي وزارت، نشان برابري ،پندارند كساني كه در حكومت اسالمي مي
حق، حاكم، حكم، محكوم، حقوق زن با مرد است، آنها بايد نخست در اسالم تعريف 

دار يك وزير زن هم در دستگاه حكومتي كه زن چون كر. خالق و مخلوق را بشناسند
  . ستيز است، زن ستيزي خواهد بود

در سازمان حكومت زور، گماشتن زن براي وزارت، نشان برابري زوروزي و ستمكاري 
  .  زن و مرد است نه نشان برابري حقوق آنها
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ش و ها، در سامان كشور، از آسايش، آرام اگر كسي بر اين باور است كه بايد انسان
پس چگونه حقوق زنان يا آزادي زنان را از حقوق و . مند باشند  شادماني برابر بهره

  . ها است داند و خواهان برابري آن آزادي مردان جدا مي

تواند خود را آزاد بداند كه در آن جامعه  ي اسالمي، كسي مي چگونه در جامعه
  . ب پوشش خود را ندارداش اجازه انتخا  همسرش، خواهرش، مادرش يا بانوي همسايه

توانند باور كنند  چگونه مردمي كه دختران آنها اجازه انتخاب همسر خود را ندارند مي
  . كنند كه زنان آن جامعه وكيل مجلس را انتخاب مي

كه سياه بازي واليان اسالمي را اندكي روشن سازيم، تصور يك چنين  براي اين
  .كنيم نمايشي را در ذهن خود مرور مي

ر كنيم اگر روزي آخوند زيركي، بخواهد اسالم را از پرتگاه نيستي نجات دهد، تصو
  . كند چگونه آسان ترين راه را انتخاب مي

گمان پيروان  كند، بي او نخست اسالم را براي نام مسجد، روش عبادت و اذان نقد مي
كرد، پس از آنكه خرمريدان فراواني پيدا . بسياري هواخواه اصالحات او خواهند شد

 و از برگردانندخرابات به  مسجد را  نامكند كه بايد در اسالم راستين پيشنهاد مي
 بار، در مراسم 7 بار سجده 17بلندگو به جاي اذان آواز خوش پخش بشود، به جاي 

اي، سر را تا سينه فرود آورند، بايد به جاي زيلوهاي پليد صندلي به كار ببرند و   ويژه
  . شوند  زن و مرد هم با يك چوب رانده  بايدالبته در اين پيشنهاد

پايان اينگونه پيشنهادها، چه پذيرفته و چه رد بشوند، زور و دوام اسالم بيشتر خواهند 
 كه نه اندكي به ارزش انسان در ،ها توانند با اينگونه فريبكاري واليان اسالم مي. كرد

، سدها سال مردم را شود كاسته مي و نه اندكي از مردم ستيزي اسالم هاسالم افزود
  .سرگرم و اسالم را پر زورتر سازند

نه كاستي و پستي احكام شريعت را به  به هر روي بيشتر روشنفكران آزاديخواه
ي آنها را بشناسند نه هسته و   هاي هسته كنند تا تلخي و زشتي درستي بررسي مي
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هاي خود  تار آرمانشناسند تا به ساخ هايي كه خواهان آنها هستند مي  ارزش پديده
اين پس .  هستندهايي را خواهان  هايي در پيكارند و واژه  آنها تنها با كلمه. آگاه باشند
  .  براي گول خوردن آمادگي دارند و فريب دادن آنها آسان استروشنفكران

سخن از آزاد شدن انسان از ترس، از ستم، از دروغ است نه جدا سازي و گزينش يا 
هاي هستي، آزاد، آفريده شده و   انسان از پديده .اران با ستمكشانجابجا كردن ستمك

ي كسي نيست كه نياز به رسول و   عبد، برده و بندهانسان  .به نيروي خرد آراسته است
  . پيامبر يا الهي داشته باشد

او تاريك و زيرا  .انساني كه مخلوق اهللا است بايد عاقل و مطيع اوامر صاحب خود باشد
  . برد حصارش نمي  شده است و بدون شبان ره به خوابنادان خلق

جويندگي و فرهمندي نشان انسان آزاد است و حقوق او براي بهزيستن و شاد زيستن 
  .  يا حكومتي براي او بنويسد نيازي نيست كه حقوق انسان را عقيده. بي كرانه

مگام و اي كه مردم را براي همزيستي، همياري، همانديشي، همĤهنگ و ه  پديده
 ساماني است كه از راه همپرسي، ،دهد  به يكديگر پيوند مي، آنها راكند همسو مي

ي آن مردم حكم نباشد، ساختار   اي، كه عقيده بر انديشه  خردمندي و آزمون در جامعه
.يابد مي
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  شود ي نمافتي ،ي فروشان، آزادنيدر بازار د

  

 بلكه .شناسند بودن خود را نميولي، همه كسان آزاد . هر كس آزاد زاييده شده است
ي   آزادي.كنند ي انسان را از پندار يا گفتار ديگران برداشت مي بيشترين كسان آزادي

ي   پديده.دار يا درازاي زنجير آنها نيست  انسان، در آزاد بودن، براي برگزيدن برده
  .ي نداردي شرع بستگ  قاضيهاي آزادي به ميزان ديه يا به شماره تازيانه و شمار سنگ

 و خود را گوسپند هيچ رسولي يا پذيرد انسان آزاده بندگي و احكام هيچ االهي را نمي
ي خود   و بر انديشه  استهاي هستي  انسان خردمند برآمده از پديده. داند پيامبري نمي
      .   ي خردمند حاكم نيست  ايمان، بر انديشه. فرمانروا ست

مان، بر اساس بينش خود براي برآوردن نيازهاي اي از ز مردمان جهان، در هر دوره
انسان در جستجوي آرامش، آسايش و همزيستن در . اند كرده اجتماعي تالش مي

مردمان .  را در آن اجتماع سامان دهدي خود  اجتماع است تا بتواند بدون ترس خانواده
 شود ديدار مياي پ  اند كه آرامش و آسايش تنها در جامعه امروز به اين برآيند رسيده

  . كه در آن آزادي وجود داشته باشند

. اي نيست كه بتوان آنرا از بازاري خريد يا از جايي رونوشت برداري كرد زادي پديدهآ
ي آگاه مردمان    فرهنگي، تخمي است كه، در زمينههاي  ادي، مانند ديگر ارزشآز

ادي زماني پايدار درخت آز. يابد  و با بينش و كوشش آنها پرورش ميشود كاشته مي
 هاي  يعني رشته.  آميخته شود مردمانآن در بينشهاي   شهد ميوهشود كه  مي

  .   آزادي تنيده شده باشندهاي ي آن مردمان از بافت  انديشه

ي آزادي را   اند آنها مزه مردمي كه هزاران سال سرگردان و از خود بيگانه زيسته
 اين است كه چنين مردمي .نگارند  را مياند و تنها بر گمان خود آن پديده نچشيده
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ي آزادي را، كه خودشان  يوهگردند كه بتوانند م بيشتر به دنبال باغي يا باغباني مي
  .  براي آنها به بار آوردشناسند، نمي

ها آلوده شده است، از سويي تخم انديشه تنها  ي بينش ما به پليدي   زمينهاز آنجا كه
ي خود را از  بيني  پس تا زماني، كه نتوانيم جهانند،ك اي آزاد رشد مي در زمينه
 ما خود .رويد ي ايرانيان نمي  ، نهال آزادي در جامعهها پاك كنيم هاي هزاره آلودگي

، چگونه بايد شناسيم ي آزادي را نمي ، پديدهتوانيم آزادانه بينديشيم آزاد نيستيم و نمي
ي كه بيشترين شمار مردم آن را سزاور ا پديده. شناسيم بيĤفرينيم اي را كه نمي پديده

  . دانند  خود را عبد  اهللا مي آنها چون.دانند خود نمي

بينيم كه مسلمانان با ايمان، در مهد آزادي هم، آزاد نيستند حتا آنها با آزادي و  مي
  .آزادگان در ستيز هستند

زهكاري، هر آموزگاري، انديشمندي، دانشمندي، سخنداني، دانشداني، نيك انديشي، ب
ولي ما، تا مفهوم خودبودن، مفهوم  .ي آزادي را براي ما بنگارد تواند پديده شيادي مي

  .  درخت آزادي را پرورش دهيمتوانيم خرد، مفهوم انديشيدن را ندانيم، هرگز نمي

آزمون كند كه او از هاي هستي را    با خرد خودش درآميزد و پديدهتواند آنگاه كسي مي
ي خود را با   ي انديشه  ها را بيرون بريزد و زمينه  هاي هزاره درون خود آلودگي

   .  سازدبارورورزي، گستاخي و خودآزمايي  شك

هاي اندكي دارد كه  در سامان اجتماعي، انسان، براي گذراندن زندگي نياز به آگاهي
ي است كه از  برآيند دانش  هر آگاهي.گيرد  فرامي همزيستياز راه آموزش ياآنها را 
ز  ما تنها به بخشي اولي .شود ي آينده روان مي كرانه برآمده و در بيهاي دور  گذشت

از اين روي ما كاربرد . آن گستره نياز داريم تا بتوانيم با مردم جامعه همĤهنگ بشويم
توان از  پنداريم كه هر آگاهي را مي آموزيم، بر اين روند هم، مي ها مي ابزارها را از كتاب
   .كنيم  جستجو ميها اين است كه، خويشتن، خود را هم در كتاب.  كردكتابي برداشت
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 از راه  كه،بريم ايم، گمان مي  ي رانندگي را آموخته  همانگونه كه بدون پيشدانشي شيوه
خواهيم كرد و  بازشناسي شناختن چند دستور از سوي پيشوايي، خودمان را هم

 به دست ، است شدهها پنهان   را، كه در زير خاشاك هزاره"راستي"ي   پديده
  .آوريم مي

توان  ي او آميخته شده است، دانشي كه با هستي ، ازتواند  ميانسان آزاده و جوينده
 ديگران هم "، بداند، كه او هم مانند ديگران توانمند است  بيĤزمايد را بسنجد وخودش

  . "كرد بكنند آنچه مسيحا مي

 اوست كه .ي آخوندي يا موبدي انديشه كند تواند در مورد گفتار يا عقيده هر كس مي
هاي ديگران را  ي گفتار و عقيدهها  درستي يا كاستي با خرد و نيروي انديشه،،تواند مي

 نه اين كه او بخواهد راستي و درستي را از گفتار آخوندي يا موبدي  .كند ارزيابي 
   .برداشت كند

زيرا آسمان پرواز . ايي كنداي را در وراي ايمانش شناس پديدهتواند  آخوند نمي
وبد در تنگناي  مي بسان عقيدهآخوند ي  عقيدهه است ولي نكرا ي انسان بي انديشه

   . ايمانش گرفتار است

بيني    جهان از به آساني راها   هزارههاي  آلودگيتوانند ما بايد بپذيريم كه ايرانيان نمي
ورزي و  يندگان آزادي، با شكجوتوانيم اميدوار باشيم كه  ولي ما مي. ند بزدايخود
شناسايي  كردن و ارزشيابي كردن، بينش و راستاي  .ن، در اين راه گام بگذارندآزمو

 با تواند ما را نگرشي كه امروز بر ما فرمانروا شده است، نخستين گامي است كه مي
  .   آشنا كندتوانيم باشيم آنچه كه هستيم و آنچه مي

ي ايران   سازي بر جامعه هاي برده  با شيوهها يان مذهببيش از دوهزار سال است كه وال
ي مردم را در سياهچال ستم زنداني   حكومت اسالمي، كه انديشه. اند حكمراني كرده
ي بينشي است كه در درون همين مردم فرو رفته و   يده و پروانده شدهي زاكرده است،
  . ي آنها حاكم شده است بر انديشه
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 ستمكاراني هاي ، از دروغدهند راستاي نگرش ما را نشان ميمعيارهاي سنجش ما، كه 
 ولي چون ما برده منش .زار و آزرده هستيم كه ما از كردار آنها بي برداشت شده است

گرديم تا  داري مهربان مي شناسيم، به دنبال برده ايم، آزادمنشي را نمي پروده شده
  .گردن بگذاريمتر است، به  م سبكپنداري زنجير بردگي او را، كه مي

  ماكنيم بلكه داراني تازه و نوانديش جستجو نمي شوربختي در اين است كه ما حتا برده
چون از خشم . چه كه داريم خواهان هستيمتر از آن  فرسوده تر و پسماندهداراني  برده

 از اين روي آنها را مهربان .بريم ان پيشين، كه امروز فرونشسته است، رنج نميستمكار
   .پنداريم كار ميو راست

 و به تضادهايي كه، دانيم ايم، خود را نادان مي از آنجا كه ما از خودبيگانه پرورده شده
 ديدن تضادها را  حتا.كنيم برخورد نمي پروران كهن، هست برده در گفتار و كردار

جويندگي و گستاخي ، كه در ي  پديده. پنداريم نشان ناداني و ناآگاهي خود مي
ها  پروري و ترس از ناشناخته اني نهفته است، در وجود ما، گرفتار تنسرشت هر انس

  .دهيم  دروغوندان فريب ميسخنان خود را با  مااز اين كاستي و درماندگي .شده است

دادگري را در احكام اسالمي شناسايي  سخن از ايرانياني است، كه پسماندگي و بي
قيده، كه تا مغز استخوان آنها رخنه كرده ، و برآنند كه خود را از چنگال اين عاند كرده

اند كه به  ولي اين كسان به خويشتن بازنگشته و بيدار نشده .است، رها سازند
  . جستجوي راستي و شناختن هويت خود به پردازند

داند، او خود را مخلوقي   او هويت خود را نمي،شناسد آن كس كه فرهنگ خود را نمي
گردد كه با خالق او پيوند داشته باشد تا   ميكسيو به دنبال پندارد، ا نادان و ناتوان مي
با اين وجود اين كسان در آغاز راه جويندگي و خودآگاهي گام . او را رهبري كند

اند كه پيروي از اسالم برآيند ناداني و گمراهي است و نيز گمان   آنها دريافته. اند نهاده
  . ايران روان است هاي فرهنگ  بنمايهبرند كه هويت آنها در  مي
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اگر انسان از ديدگاه آزمون . ي خود او ست هويت انسان از بينش فرهنگي و انديشه
 هويت او به .داند ي خودش به هستي بنگرد، خود را آزاد و آراسته به خرد مي شده

   .خودش، به آنچه كه از درون خودش جوشيده است، پيوند دارد

 پندارد ي االهي مي  خود را بندهدارست پس ايماناز ديدگاه اسالمي انسان مخلوق اهللا ا
 فرهنگ ايراني ها   گرچه ريشه. نه در آزاديشناسد او هويت خود را در بندگي مي

نهاد اين فرهنگ شكسته و پاره پاره  هنوز در درون ايرانيان نخشكيده است ولي بن
  . و در زير خاشاك ستم زورمندان دوران پراكنده است شده

ها،    در البالي واژه،داند ، كه هويت انسان را برترين نماد هستي ميفرهنگ ايراني
 .كنند مي جلوههايي است كه در ديدگاه ما واژگون   ها و بنداده  ها، اسطوره  افسانه

ي اين فرهنگ را در بر دارند، راهي   هايي، كه هسته  و ريزهها  شناختن پيوند اين پاره
ز اين روي تا كنون كمتر انديشمندي در اين راه ا. سايندهراست دراز و زنجي است ف

  . گام گذاره است

هاي اين  ها و ريزه ايست كه پاره بي گمان پرُفسور منوچهر جمالي نخستين پژوهنده
هاي اين   راه شناسايي بافت از،وا. كشد ها بيرون مي  بيني را از ژرفاي بنداده جهان
 ايران را ي فرهنگ  سياه شدهسيماي  ي آن را گردآوري و ي پراكندهها  ريزه،فرهنگ

  .كند بازسازي مي

ي  به هر روي سخن از كساني است كه، هنوز بندهاي ايمان به خالقي را از انديشه
در اين راه، برخي . كنند اند، آنها در خودباختگي خويشتن را جستجو مي خود نگسسته

بدان زرتشتي شده يا از اين كسان ، به جاي رهايي از دام آخوندها، گرفتار افيون مو
   .شوند مي

، اين جويندگان را خوانند موبدان، كه خود را واليان زرتشت و انباردار فرهنگ ايران مي
 از آخوندها هستند و آرماني تازه تره فرسودزيرا موبدان . دارند از هر جنبشي بازمي

، در  اين است كه اين كسان.ندارند كه جوانان شوريده به خودآگاهي را برانگيزد
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اين . كنند ،  به بن بست آرزوهاي سنگ شده برخورد مي موبداني  ي انديشه  تاريكخانه
  .شوند فرهنگ ايران دور مياز و بيزار  خويشتن  ازيش از پيشب  جويندگان

آن يافت   ازهاي تاريخ به دروغ آلوده هستند و حتا يك برگ  درست است كه نوشته
ها،   ها، افسانه  ولي درالبالي داستان.شدباشده  نگاشته راستي برشود كه  نمي

هاي نوشتارهاي  و دروغتوان تضادها  ، مياند ها، كه آنها هم پاكيزه نمانده  اسطوره
 گرچه اين شيوه هم ما را به خودآگاهي و خويشتن يابي .تاريخي را شناسايي كرد

 .نگيزدا ورزي و جويندگي و راز گشايي برمي شك ما را به كند ولي راهنمايي نمي
هايي هستند كه  سازد برگ رويدادهايي كه ما را با كردار موبدان دروغوند آشنا مي

  . اند  يا در درازاي زمان نابود گشتهاند  نوشته نشده

شناسيم، سيماي حكومت  ي فرهنگ ايران مي آنچه، كه در پندارمان به نام پيشينه
 اين پندار نادرست .ندا هكرد موبدان زرتشتي است كه بر شاهان ساساني فرمانروايي مي

 فرهنگ ايران به آن اندازه  بلكهسازد نه تنها ما را از شناختن فرهنگ ايران دور مي
  . كنيم را فراموش ميهاي اسالم  كه زشتي دهد زشت نشان مي

همانگونه كه دشمنان انديشه، يعني حكومت اسالمي، بزرگداشت فردوسي و مولوي و 
بر اين روش آخوندها بر پيكر . دهاي اسالم را بپوشانن زشتي كنند تا حافظ  را برپا مي

 كافران دام بسازند و ي  انديشه پوشانند تا از پوشش اسالمي مي قباي كافر انديشمندان
به همين روند هم موبدان، از نام و . خامباوران و رميده شدگان را به دام بيندازند

  بسوزانند، در مردماني نوانديشي را  شهاند، كه ري  بوده ساختهابزاري ،ي زرتشت  آموزه
  . ي جامعه حكومت كنند   بر انديشه به نام دين زرتشتيبتوانند تا

  :اي به تضادهاي گاتاها با كردار موبدان اشاره

راستاي اين آموزه را . اي از فرهنگ ايران شمرد توان شاخه ي زرتشت را مي  آموزه
ارزش . جهان دانست) نوشوندگي(فرشكردو  خردورزي، راستكاري، به زيستي توان مي

 "ي مفهوم پديده. شود  ميآشكار  مفهوم دو واژه  برو شكوه اين انديشه يا آموزه بيشتر
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 البته گوهر معناي اين دو واژه از بينش ما ايرانيان ."دروغ"ي  و مفهوم  پديده"راست
  . گم شده است

ترس و .  استوار است"راستي"در اين انديشه، سامان و آسايش اجتماعي را بر بنياد 
  .يابند  پيدايش مي"دروغ" و بدبختي به همراه ستمكاري

توانيم برداشت كنيم كه زرتشت  هاي گاتا برخورد كنيم مي يعني اگر به ارزش سرود
آزادي، دادگستري، پيشرفت، آسايش، شادي، مهر، بزرگي، دانش و ساماندهي كشور را 

  . داند تنها در پرتو راستي امكان پذير مي

 كه زور، ستمكاري، پسماندگي، بدبختي، رنج، پستي، ناداني شود نيز به ژرفي ديده مي
  .يابند ، نابساماني كشور در زهر دروغ گسترش مي

  .  از آن دو مينو، دروغوند، ورزيدن به بد ترين كارها را برگزيده است>>

اهنود  (<< راستي رامينوي فزاينده، كه استوارترين آسمانها را بر خود پوشيده است،
  )5، بند 30يسناي : گات

  . هيچ كس از دروغوندان گفتارهاي نيك را نشنوده است>>

: اهنود گات (<<.چون او خانه، خاندان، روستا و كشور را در تنگي و مرگ نهاده است
  )18، بند 31يسناي 

به  منش ايرانيان، به ويروس ترس و دروغ، در دوران ساسانيان ي  داستان آلودگي
كوشش موبدان آغاز شده، با هجوم تازيان و تحميل شريعت اسالم، به كوشش 

  .اسالمزدگان ايراني تكامل يافته است

هاي    به بخشي از نانوشته در دوران ساساني موبدان زرتشتيروشن شدن واليتبراي 
  .كنم تاريخ اشاره مي

هاي ديني آنها  بتوان از كتا سوي نگرش و تاريخ فرهنگ بيشتر مردمان جهان را مي
ي ايرانيان در دوران ساسانيان بازنويسي و  هاي ديني بيشترين كتاب. برداشت كرد
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اند كه برخي از آنها چند سد سال و برخي بيش از هزارسال پس از  دگرگون شده
  . اند هجوم تازيان از پهلوي به فارسي برگردانده شده

آيد،   بشمار ميي جهان يهاي فرهنگ البته برخي مانند شاهنامه، كه از زيباترين ارزش
  . برگرداني است از خداي نامه كه فردوسي آن را به گوهر هنر خود آراسته است

  به آنها فارسي درآيند زباني از اين شمار پيش از اينكه بهيها اوستا، بندهش و كتاب
ها   ين كتابي ا  درون مايه. اند  به فرانسه برگردانده شده بوده انگليسي و آلماني ياعربي،

شايد ( آنها به دست دشمنان فرهنگي اي  ي تاريخي و اسطوره  دهند كه بنمايه نشان مي
ي فرهنگ  با اين وجود هنوز شيره. دگرگون گاهي واژگون شده است) موبدان زرتشتي
  .  استآشكارهاي آنها   چنگال دشمنان در البالي اسطورههاي ايران و خراش

هاي بيستون و تخت جمشيد   ز رازگشايي از سنگ نوشتهباستان شناسان جهاني، پس ا
 يوناني و آسوري، به شكوه شاهنشاهي نگاران  تاريخ از ،هايي  يادداشتبه كمك

 با يافتن منشور كوروش، براي مردم شناسان، بنياد بينشي .اند برده هخامنشي پي
ي   مه در ه.كند جامعه شناسان جهان را به شگفتي وادار ميشود كه   ميآشكار

  .برده نشده استنامي از پادشاهان هخامنشي اند،  ، كه از زرتشتيان بازماندهيينوشتارها

از دارا سخن رانده شده است كه با سپاهي انبوه ) برگرداني از خداي نامه(در شاهنامه 
  بهتوان  ميها ي اين كتابها   از نانوشته.خورد در برابر سپاه اسكندر شكست مي

 نابود ورزي كينه  راه كه از، گمان بردي، از تاريخ و فرهنگ ايرانا هاي گم شده بخش
          .اند شده

توان در  ها هستند، مي دشمني و ستيزه جويي موبدان را، كه گردآورندگان اين نوشته
، اين نويسندگان حكومت اسكندر را، بسان  كهبينيم مي. شاهنامه هم پيدا كرد

هاي ايراني  اين كسان اسطوره .كنند م، ستايش ميي مسلمانان از خلفاي اسال چاپلوسي
ي خود را در برابر اسكندر با يك    رنج سرشكستگيگردانند و را به نام اسكندر برمي

  . پوشانند ميمشت دروغ 
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اي، كه او در دست   كند بلكه در خداي نامه فردوسي خودسرانه اسكندر را ستايش نمي
ي اسكندر و كشتار  به ستمكاري. ندا  هداشته است، اسكندر را چنين ستوده بود

شاهزادگان ايراني خيلي كوتاه، پس از دوران اشكانيان، در سرآغاز پيدايش اردشير 
  . شود بابكان اشاره مي

ي    از همهتاريخ هخامنشي را، پيش از هجوم تازيان به خواست واليت موبدان،
  . اند نوشتارهاي تاريخي گم كرده

كوروش . شود پيدا ميهاي داريوش و كوروش    سنگ نوشتهاين دشمني دري   انگيزه
در آزاد ساختن مردم . كند مردمان را ستايش مي آشكارهاي بابل، مردوك، خدايان  بت

  .  استرانده شدههورامزدا سخني آبابل هيچ كجا نه از زرتشت و نه از 

  خود راهاي داريوش هم از زرتشت و آهورامزدا نامي نيست بلكه او  نوشته در سنگ
 ز با آهورامزدا برابر نيستند كههاي اورم  ويژگي.خواند ي اورمز يا هرمز مي  برگزيده

   .د آهورامزدا هماني دابتوان آنرا به

هستند كه برخي آرميتي را  هورامزداآي   و آرميتي آفريننده ز اورمدر زماني ديرتر، 
ي   بينيم كه پيروزي  مي. ماه استزهدان = بن ماه =  اورمز .شمارند  ميآهورامزدادختر 
 و كاري پيشي تازيان بدون    همانند پيروزي، به ويژه حكومت يونانيان بر ايران،اسكندر

  .  به آساني امكان پذير نبوده استدينيدشمني واليان 

 ي  هزار و چهارسد سالههاي  و نيز حكومت در ايرانيانن يوناي هسالين حكومت چند
 از خودبيگان شدن.  است ايراننه بودن مردمانا از خودبيگيشاناسالم بر ايرانيان ن

 ي بتواننديابد كه واليان مذهب  تنها در ترس و فشار حكومتي ساختار ميانسان
   . را مهار شده در دست داشته باشنداجتماعي   انديشه

آنها انسان را مانند . كنند ي خود را جايگزين هويت انسان مي  زورآوران ديني عقيده
 اين است كه ايرانيان، هنوز هم .هند ابزاري نابخرد و گوش به فرمان پرورش مي
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  از شدند آنها از خود بيگانه مردمي كه.نامند زادگان عمامه سياه را سيد مي عرب
  .شوند حكومت بيگانگان حتا از پست شمردن خود شرمسار نمي

 هاي اندكي از   نشانههاي تاريخي و ديني در كتاب. هاي تاريخ  برگرديم به نانوشته
 ايراني توان دريافت كه اشكانيان ها مي   نانوشتهولي از. اشكانيان برجاي مانده است

  .اند   بيرون رانده و ايران را آزاد ساخته از ايران راها ين يوناآنها. اند بوده

شتار  خاندان او را كانه ناجوانمرد،شورد  با نيرنگ بر اردوان مي بابكان از اينكه اردشير
توان برداشت كرد كه در فرمانروايي اشكانيان بيشتر دادگري و كمتر   مي،كند مي

ه خواند  زيرا اردوان با اردشير، كه خود را از نژاد اسفنديار. استوجود داشته ستمكاري 
  .  پذيرد ورزد و او را با مهرباني مي ، دشمني نمياست

 و پسماندگان مان موبدان زرتشتي فرمانروايي در ايران به فرروند  اشكانيانپس از
  . شود مي نگاشته )ي فرهنگ ايران دشمنان ديرينه( اسفنديار

ي اشكانيان ناپيدا    چند سد ساله فرمانروايي دوراناند، نوشتارهايي، كه به جاي ماندهدر
  ايندر.  است به درازا كشيده شده گسترش دين زرتشتي افكندن واست ولي سخن از

. نيستنشاني از خود زرتشت به راستي هيچ  ،شود زرتشت رانده مي، كه سخن از زمان
   ***)كنم زيسته است، ديرتر اشاره مي به زماني كه زرتشت مي(

 كه  برجاي مانده استهاي تاريخ،  ، در نانوشتههاي بسياري از ستمكاري موبدان  نشانه
در دوران . سايي كردهاي بيگانه شنا آواره شدن ايرانيان در سرزمينتوان آنها را از  مي

 هاي ديگر  پيرو دينبسياري از ايرانيان، كه ، بسان دوران واليت فقيه،واليت موبدان
   .گريزند  ميايران از اين اند، بوده

  اند؟  شده از ايران رانده ،كردند  كه پيروي از موبدان زرتشتي نمي،چرا ايرانياني: پرسش

  . اسالمي، چندان دشوار نيستپاسخ اين پرسش، با شناخت امروز ما از احكام
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 )ها شايد سيستاني(  پيروان سكايي ي آوارگياز پناهجويان ميترايي در روم، از فرار و 
 سيمرغيان در اروپاي هاي فرهنگ  و نشانهدر باختر درياي مازندران، از زيستن

 دگرانديشان  شدن دربدر، از آوارگي و)اوكرايين و كشورهاي بالكن(باختري
  . اي وجود دارند كه بسيار شنيدني هستند نانوشتههاي  داستان

بيشتر اين . اند نباختهرسد كه هويت خود را  كساني مي به گوش فرياد اين آوارگان تنها
زمين، ماه، مهر، باد، آب و ( ي خدايان ي خود را از افشاندن هستي فراريان هستي
از ديدگاه ايمانداران . اند ودهي خدايي نب  ند آنها برده و بندها هدانست مي) برخي ستارگان

  .  جاهل و گمراهند و بايد با جنگ و جهاد با آنها رفتار كنند" آزادانديشان"

  : راز فرار ايرانيان در اين بوده است كه

  . بگريزندي خود از ميهن خود  خود بگذرند يا با انديشهي   يا در ميهن خود از انديشه

توان  ليان ديني داستان هزاره هاست كه نميستيزي وا داستان انديشه سوزي و انسان
 ولي خاموشي در برابر دروغ سزاوار آزاديخواهان .اي آنها را بازگو كرد به اندك اشاره

 .اند شده موبدان زاييده ي همين   از روند و شيوه آخوندهابايد شناخت كه .نيست
ي آنها زهري  ه و برآيند افسون همدر كشتزار دروغ پرورش يافته است ي هر دو  هسته

  .خشكاند است كه بنياد خرد انسان را مي

 از  وگريزند مي از دام آخوند شايد اين هشدار براي كساني باشد كه با گستاخي
  .شوند  موبدان گرفتار ميبه ورد و فريب خوشباريپروري و  ميهن

هاي  دروغ ها در همين زمان هم موبدان زبان نشناس در برگردان خرده اوستا و يشت
 ( "خداي بزرگ" را به "اهورامزدا"اين موبدان. زنند ميدست و پاي پيشين   بافته شده
   .كنند مي  و تفسيرريفرجمه، تح ت)هاي اهللا با ويژگي

   .اند بزرگ نام نهاده آنها او را خداي يكتا يا دانش
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 كرده  و او را در جايي، بسان علي، "مبعوث"آنها زرتشت را، بسان محمد، به پيامبري 
چيزي نمانده است كه اين موبدان، هجرت و شق القمر را در . رسانند  مي"شهادت"به 

  . گاتا تفسير و نبوت رسول اهللا را هم پيشگويي كنند

از آميزش اورمز و ( شود كه آهورامزدا و همزاد او اهريمن ها ديده مي  در همين نوشته
هريك از .  آهورامزدا ستاهريمن همزاد، جفت جدا ناپذير،. شوند زاييده مي) آرميتي

اين دو همزاد در همياري با . آنها، بسان دو بال كبوترند، بدون يكديگر كارآيي ندارند
ي اوستا آهورامزدا    در همه.وييج نه در دشمني و ستيزه يكديگر همĤهنگ هستند

  . كند  را ستايش و از همياري آنها سپاسگزاري ميخدايان بسياري

  با اين كارها را به فارسي ترجمه كرده است، بي گمان كه يشتاستاد بزرگ، پورداوود، 
هاي    كه هيچ گاه ايرانيان پديده:فرمايد او مي. هاي فرهنگي ايران افزوده است به ارزش

، ند بلكه آنان آهورامزداا هكرد و خورشيد و ستارگان، را پرستش نمي طبيعي، بسان ماه
   .ندا هپرستيد خداي يكتا، را مي

ن باورمند، ماه يشت، مهر يشت، رام يشت، ارت يشت، رام يشت، بهمن سپس همي
   .هاي ديگر را از پهلوي به فارسي برگردانده است يشت...يشت و

هاي    از پديده و ستارگانآب داند كه ماه و خورشيد و زمين و باد و آيا اين استاد نمي
  طبيعي هستند؟

ها در شگفت است و آنها   همين پديده كه خود آهورامزدا ازشناسد  آيا به درستي نمي
   .كند را به نام خدايان ستايش مي

   .كند  اهورامزدا تفسير مي"موكلين"البته استاد پورداوود اين خدايان را 

 "موكل"ي   داند مفهوم كلمه آيا او كه چندين زبان به ويژه زبان عربي را به خوبي مي
   ؟فهمد را نمي

  . گرايد به كژپنداري مي ايمان به توراتدينداري به ويژه از  از  اويا
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 جمشيد براي پرپاساختن بهشت در روي زمين  آمده است كهها در همين يشت
 كه بيماري و بندد ديگر پيمان ميو با خدايان ا. دپذير را نميهمكاري با آهورامزدا 

   .پيري را از انسان دور بدارند

 "آهورامزدا"حتا  نام د كه بين اگر كسي راستكاري را از زرتشت ياد بگيرد مي
  .  است ديگر خداياني از نامهايي ا آميخته

خورست و = خور = ماه دانا است، كه هور = بخش، مزدا    يا خورشيد جان ابر= آهورا 
  . اند  بودهخرد  ي جان و   ماه، خود پيش از آهورامزدا خدايان افشاننده= مس = مز 

ها  ي ناهنجاري آهورامزدا باشد هنجار دهنده) دخترپسر شايد هم ( آثر يا آذر كه فرزند
  . بوده است

داند حتا   را نميچيزه هاي اين خدايان اين است كه هيچكدام از آنها هم از ويژگي
به ويژه هيچ يك، از  .كند  و هيچكدام بر ديگري فرمانروايي نميند نيستهمپيشدان 

 و پيامبران. ان نفرستاده استخدايان فرهنگ ايران، پيامبر يا احكامي را براي انس
 زنجيرهايي هستند كه آنها را براي فروشان، دينهاي   ها و احكام، از يافته  فرشته
  .اند  ي انسان بافته  بردگي

اي  بيشتر پژوهشگران فرهنگي زرتشت را انديشمند تاريخي نه اسطوره(***) 
ي زرتشت   انديشهاز سرودهاي گاتا را نيز برآمده از ي يها آنها بخش. دانند مي
اين پژوهشگران زمان زاده شده و زيستن زرتشت را، به درستي، پيدا . شمارند مي

 ي آنها بر اين باورند   ولي همه.زنند اند و آنرا با تفاوت بيش از هزار سال گمان مي نكرده
   .اند  او، در شمار اندك بوده  زيستن در زمانكه همانديشان و ياران زرتشت،

   700 روندي است كه، دستكم ندهيشنويم برآ امروز از دين زرتشتي ميآنچه كه ما 
ايران هاي  سال پس از زرتشت، در دوران ساساني، آن هم با زور، در برخي از بخش

 البته اوستا و حتا گاتاها چند بار نابود و هر بار پس از چندسد  .گسترش يافته است
اي فرهنگ ايران هستند و موبدان اين نوشتارها يادگاره. سال بازنويسي شده است
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از اين ديدگاه به راستي سپاس و آفرين مردم ايران . اند زرتشتي آنها را نگه دار كرده
  .  ي آنهاست؛ ولي موبدان وارث و فرمانرواي فرهنگ ايران نيستند شايسته

اي ه   فرهنگ ايران در اين نوشتارها و نيز در شاهنامه و در سرودههاي  به هر روي نشانه
هاي  ي خود را از آلودگي  ي خرد و انديشه   هر انساني كه زمينه.اند مولوي نهفته شده

   .ي اين فرهنگ پيدا كند  تواند راهي به سرچشمه اسالمي پاك كند مي

ي   ي زرتشت در خون موبدان ريخته نشده است كه تنها آنها بتوانند انديشه  آموزه
 اميد داشته باشد كه آخوندي تواند كسي نمي .زرتشت را بفهمد و تفسير كند

 چون آخوند اسالم فروش است نه اسالم . سازدآشكاري اسالم را براي او   پسماندگي
  . شناس

موبدان زرتشتي هم بيشتر از ديگران چيزي در دست ندارند كه بيشتر از ديگران 
 .رود دانستن از پيوند عمامه، دستار، كُستي و خرقه به درون كسي فرو نمي. بدانند

براين اساس هم شايسته . پيشوايان مذهبي اگر نادان نباشند بي گمان دروغ پردازند
  . ت را از موبدي بياموزدزرتشديدگاه  نيست كه كسي، براي دانستن،

داران   هاي گفتار ايمان ها و زشتي  كاستيبهخودش تواند خردمندانه  هر كس مي
  . ببرد پي

، خودانديشي،  دانايي.فروشند ان و احكام بردگي ميفروشان زنجير و ريسم در بازار دين
آخوند دكاندار . بتوان آنها را خريداري كردهاي نيستند كه   خردورزي، آزادي از پديده

 با  اين احكام وراند اسالم از اوامر اهللا سخن مي. اسالم است، اسالم دين رسول اهللا است
   .ري نداردفرهنگ ايران، كه بر خرد انسان استوار است، سازگا

شور بختي ايرانيان در اين است كه موبدان از بازماندگان اسفنديار، از تخم تور، پسر 
زيرا . پنهان مانده است) فرهنگ ايران(نابكار فريدون هستند و دشمني آنها با ايرج 

در زير . اند آنها اشكانيان را سركوب كرده و ديني را به نام زرتشت بر ايرانيان افكنده
  . اند ي آهورامزدا درآمده  ايرانيان از خويشتن بيگانه شده و به بندگياين ستم
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 هاي فرهنگي را نابود اند بيشتر ارزش اين بود كه مجاهدين اسالم هم به آساني توانسته
آهورامزدا .  بگيرند و آنها را به رنگ و فريب اسالمي آلوده سازند يا به غنيمتسازند

  .  به غنيمت اهللا در نيامده استيكي از نامهاي پر ارزشي است كه

با اين دروغ . نگارند  همانند اهللا مي"آهورامزدا"اكنون اسالمزدگان و موبدان سيماي 
  اهللاي از رسوالنبخشند و از زرتشت هم يك رسول آهورامزدا را با اهللا هماني مي

  . رود كسي كه با شمشير به جنگ فرهنگ نمي. سازند مي

  رويدادهاي تاريخها، تحريف و تفسير روغ پردازي در بنداده، دها واژگون ساختن ارزش
   . كردكژ و نازابينش آزادگان را توان  از ابزارهايي هستند كه با آنها مي
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  شود يها گم م  دهي پدتي ماهمانيدر ا

  

ه احكام ما بيشتر بدون آن كه ماهيت يك پديده را بشناسيم از تصويري، كه از را
بازتاب آن تصوير را در شويم و  مذهبي در ذهن ما نگاشته شده است، برانگيخته مي

ي خود بررسي    از راه خرد و با انديشه راييها  ما چنين پديده. دهيم كردارمان نشان مي
ها، بازتاب انديشه و برآيند   اين است كه كاركرد ما، در برابر برخي از پديده. كنيم نمي

  .  ستخرد ما ني

  .را بررسي كنيمهايي  براي روشن شدن سخن بهتر است نمونه

  : 1 ي نمونه

ش را براي خوانيم، كه مادري دختر خرد سال اي مي  هنگامي كه ما ايرانيان در روزنامه
 دريافت براي اين تصرف ي را و مبلغ معلومواگذار كرده مرد ثروتمندي بهچند ساعت 

 برانگيخته ماتوزي در   و كينهكنيم س خشم مياز كاركرد اين زن احسا. ه استكرد
 شرم از ناتواني ما را آشفته و افسرده ستيزي، رنج از وجدان، نفرت از انسان .شود مي
  . كند مي

 كه در ايم   بارها شنيده و شايد هم از نزديك ديدهي ما  شگفتي در اين است كه همه
 مبلغي، كه گاهي هم آن مبلغ ايران  پدر و مادراني دختران خردسال خود را در بهاي

 ولي ما از كردار آن اند  هآورد  مردي بيگانه ولي پولدار در"عقد"، به شود پرداخت نمي
  . ايم  پدر و مادر چنين آشفته و خشمگين نشده

شود، بنگريم  ها وارد مي  اين ستمكاري، كه براين دختر بچهي  اگر اندكي به زشتي
  .ر به مبلغ معلوم و مدت تصرف بستگي ندارد اين كرداي  خواهيم ديد كه زشتي

دختر جواني، از سوي پدر و مادرش، به تصرف ي اين كاركرد در اين است كه    زشتي
 اين ستمكار در بينش اجتماعي آن جامعه است ي  زشتي .شود  واگذار مياي  مرد بيگانه
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ي   تواند آينده  در اين اجتماع مردي مي.دانند كه پدر و مادر خود را صاحب فرزند مي
ي اين كردار در اين است كه  زشتي. جواني را پيشاپيش بخرد، بسوزاند و خاكستر كند
ي اين زشت كرداري در   زشتي. ندشو مردم آن اجتماع از اين ستمكاري شرمنده نمي

  . بينيم ي اين كار را نمي  اين است كه ما زشتي

 در  آنهاكنيم كه ايم و بازگو مي يده كه بارها با سرفرازي از مادربزرگان خود شن ماچرا
بدون سرافكندگي از جواني و ناپختگي . اند  خردسالي به تصرف پدربزرگانمان درآمده
   .كنيم آنها در مورد آميزش زن و مرد گفتگو مي

توان انديشيدن را از ما  تا اين اندازه كوبنده است كه < عقد"ي  آيا به كار بردن كلمه
   گيرد؟ مي

  ؟شود  كه تجاوز به كودكان مشروعيت داشته باشد پسنديده ميآيا هنگامي

  : 2 ي نمونه

 دزدي زنند تا  دست دزد را با تبر ميهاي اسالمي كه هنوز هم حكومتبينيم  مي
 آنها نه .رود عقيده دارند كه با اجراي اوامر قرآن دزدي از ميان مي آنها. قصاص شود

ي اين    كه زشتيخواهند ناسند و نه ميش ي ماهيت آنرا مي  مفهوم دزدي و نه زشتي
   . شودآشكاركردار بر مردم 

مرتدان و كافران ي كساني كه آنها را   همين مردمان براي تاراج و غارت دارايي چون
. برند كنند يا به غنيمت مي برند و خانمان آنها را مصادره مي اند يورش مي  خوانده

هايي  برند با افتخار از سرزمين  ميهمين مردمي كه دست انساني را به جرم دزدي
 مرمان آن اند و  ، در پناه حكم جهاد، آنها را به تصرف درآوردهگويند كه سخن مي
  . اند   مسلمان كرده شمشيرزور ها را با سرزمين

را بردي  دست آنها آن بيزار نيستند بلكه  به دارايي كسانبرد اين مردم از دست
  . نباشدعيرش پسندند كه نمي
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 حكم جهاد و غزوات رسول اهللا براي به دست آوردن دارايي دهد كه يخ گواهي ميتار
قوانين جهاد و جزيه بر اساس شرعي ساختن كردار دزدي است . اند  ديگران انجام شده

   .آيند كه با زور و خشم جهادگران اسالمي به اجرا در مي

اند   ز اين راه توانستهاند و ا  هميشه  دزدان بزرگ نسبت به دله دزدان سختگير بوده
  .ي كردار خود را بپوشانند  زشتي

   :3ي  نمونه

شود كه مردمي با  ، ديده ميكند ميهاي كساني را ويران  اي خانه  لرزه هنگامي كه زمين
 را زيان ديدگانكوشد كه  هر كس مي. شتابند ديدگان مي رنججان و دل به كمك 

 از رنج ديگران آزرده و از  آنهاند كهده اين كردار نشان مي  مردمان در.ياري دهد
   .شوند ي ديگران شاد مي شادي

 خودي يا بيگانه باشند، بستگي ندارد چون  كه،ديدگاني اين كمك رساني به رنج
 پاكستان كمك "حكومت" ميليارد دالر به 6يم كه كشورهاي بيگانه نزديك به ا  ديده
  اين كشور مسلمان"مردم"اري از هاي بسي  ي سختي خانه  لرزه زمين در  چونكنند مي

   )كنند البته كشورهاي مسلمان به مردمان غير مسلمان كمك نمي. (استويران شده 

سازند،  افزارهايي مي بينيم كه همين كشورهاي دلسوز و مهربان جنگ باز مي
حتا اين . گذارند كه ويران كننده هستند خرند، به نمايش مي فروشند، مي مي

   .لرزه را به وجود بياورند آورتر از زمين وانند نيرويي دهشتت  ميافزارها جنگ

گويند و ويران ساختن خانمان  افزارها با شگفتي سخن مي آنها از كاركرد اين جنگ
 آيا اين كسان از رنج ديگران آزرده يا از آزار .شمارند  خود ميي  ديگران را پيروزي

  ؟شوند دادن ديگران شاد مي

سخن از اين است كه ما . زي و ستمكاري در جنگ نيستسخن از خانمان براندا
   .شناسيم ماهيت زشتي يا زيبايي كرداري را نمي
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ي خود زماني آزرده،    عقيده وبيني ما از ويران شدن خانمان ديگران نسبت به جهان
   .شويم زماني خاموش و گاهي شادمان مي

توانيم  خواهيم يا نمي ميبينيم و ن  را نمي و رنج ديگراني كردار خودمان  ما زشتي
  . برآيند كردار خود را ارزشيابي كنيم

  .  تا آنها براي ما بينديشندايم  واگذار كردهها   ما خرد خود را به تصرف حكمرانان عقيده

   اشك آورگان جنگ است؟ تر از لرزه سوزنده ديدگان زمين آيا اشك رنج

  : 4ي  نمونه

م برچيده شده است چون اين مردمان به  اعدادر بيشتر كشورهاي پيشرفته مجازات
 ننگي براي بشريت ي قانوني را  درستي جانستاني را كرداري زشت و جانستاني

 در برخي از همين كشورها شمار بسياري تفنگ يا ابزارهاي آدم كشي در .دانند مي
دهد كسي را  شود تا آنها در موردي كه قانون اجازه مي رس مردم گذارده ميدست

ن كردن كساني يا سرزميني راي ابار ر پارلمان همين كشورها به بمبد. بكشند
  . دهند مي

  در كشورهاي ديگر پيوستههايي كه حكومت همين كشورها از كنار كشتار و جانستاني
ستيزي را بخشي از  انسان ها اين حكومت نوچگذرند   به آرامي ميدهند روي مي

 آزار  از اي هستند  دماني كه پيرو عقيده البته مر.دانند ويژگان كردار آن مردمان مي
آنها به كردار . كنند احساس آرامش مي  باشند،كافر  به آن عقيدهكساني، كهدادن 

ي خود   ي خود ايمان دارند و رنج ديگران را پيروزي  دهند كه به عقيده نشان مي
  . شمارند مي

  

در اين . سامي استهاي  دينمجازات اعدام نشان كمرنگي از بينش انسان ستيزي در 
خالقي قهار و پر زور است، براي كسي كه بندگي خالق خود را  مخلوق ،انسان ها  عقيده
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 ها  اين است پيروان اين دين.آزاري و جانستاني است نپذيرد كمترين مجازاتش تن
ديدگاه اين چنين مردمي در سياهچال ايمان . آموزند االهان خود ميكشي را از  آدم

ي بينش خود آنهاست،    كه زاييده،هاي همگاني  براي آنها ستمكاري  .بسته شده است
  .دنكن ناگوار جلوه نمي

بداند، او از هر چند كه خود را مخلوق اهللا ، ي سخن در اين است كه يك مسلمان  شيره
توزي و  ، نسبت به نامسلمانان، كينهاش  ولي از راه عقيده. آزار نيست مردم ش سرشت
ها، در يك  توزي  اين كينههاي شراره. شود در نهادش پرورش داده مي هايي جويي ستيزه

و با خشم بر ديگران  كنند بيداررا ي او    با تلنگر پيشوايي ايمان خفتهندنتوا زمان، مي
  . دنفروريز

 است، ي زندگي ريشه دوانده   كمتر در زمينهي آنها  جوانان مسلمان، كه انديشه
گذراني در يك زندگي بپردازند و از اين  تر به خوش هرچه زودتر و آسانخواهند  مي

مجاهدين جوان كه جان خود را براي . روي آنها در كشتن كافران بيشتر شتاب دارند
زيرا آنها اين . تر هستند برند از متوليان اسالم بسيار خودخواه كشتن ديگران بكار مي

 آنها در .دهند نجام ميادردسر   را تنها براي رسيدن به عيش و عشرت بيها جانبازي
 و در انديشند كه اهللا به آنها وعده داده است  تنها و تنها به پاداشي ميها اين آدمكشي

 با پندارند كه آنها مي. تفاوت است براي آنها بي دوست يا دشمن اين راه كشته شدن
هي گاي به اهللا به واالترين و برترين جا،ي خود  ارزش و گنديده  جان بي،كش كردن پيش
  . كنند ي ذهن خود تصور مي  ه در تاريكخانرسند كه مي

اين خودخواهي و خودپرستي مجاهدين جوان است كه آنها را به اين سوداگري وادار 
ولي متوليان اسالم و برخي ديگر به نادرستي اين خودپرستي را از  .كند مي

  . نامند خودگذشتگي مي

بينند اين   نمي راكشي  دارند، ماهيت آدماين مسلمانان، با ايماني كه به جهاد و معاد
هر كردار زشتي، از ديدگاه  .شوند است كه از ريختن خون ديگران سرمست مي
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ي آن كردار براي آنها سودآور   كه بازدهكند به ويژه ا جلوه مي زيبمسلمانان با ايمان،
  .باشد

، كه آنها را به هر روي فرمانروايان كشورهاي اروپايي در شناسايي مجاهدين اسالمي
ي    مجاهد و همه كهي مسلمانان  چون همه. نامند، درمانده و ناتوانند  مي تروريست

،  داشتن ايمان به جنت،ي اسالمي  داشتن عقيده. مجاهدين كه تروريست نيستند
بنابراين . دنشو آموختن و آموزش جهاد هم در قوانين حقوق بشر جرم شناخته نمي

توانند از كردار   نميبگيرند آنهاتر   تنگمردما آزادي را بر در اين كشوره هراندازه كه
 ي در هواپيماهاگذار  شايد آنها بتوانند از بمب.گيري كنند مجاهدين اسالمي پيش

 در كشورهاي .شود  آنها كاسته نميي شمشير  ها و تيزي  تروريستشمار  ازبكاهند ولي
ها مسلمان و  جس هستند، ميليونآزاد ، كه مردمان آنها از ديدگاه اسالمي كافر و ن

  .  كه شمار اين مسلمانان و مجاهدپروران روزافزن استكنند زندگي ميهزاران مجاهد 

اژدها را در كنند بلكه آنها   با تروريسم اسالمي مبارزه نميها ها و آمريكايي اروپايي
 كه رندوااميدآنها . كنند  و آتش را زير خاكستر پنهان ميدهند آستين خود پرورش مي

ماهيت .  به سود خود بهره برداري كنند اين مسلماناني   زهر و شعلهروزي بتوانند از 
. پروراند تروريسم، در حكم جهاد است، در ساختار ماهيت اسالم است كه تروريست مي

گيري از انفجار چند بمب نشان پيروزي بر  گرفتار ساختن چند مجاهد يا پيش
افزارها در ذهن مجاهدين مسلمان ساختار  ين جنگتر خشن. تروريسم اسالمي نيست

  .شناسايي كردتوان  افزار را با هيج دستگاهي نمي كند و اين جنگ پيدا مي

 گريهاي د  از راه اسالم بر مردمان سرزمينخواهند ها مي  تا زماني كه اروپاييالبته
 مانان در ذهن مسلها، كهافزار فرمانروايي داشته باشند از ساختن شدن اين جنگ

   .گيري نخواهند كرد پيش،  هستند ي كاربرد  آماده

اي    نيروي خود، در به در به دنبال پديدهي  فرمانروايان كشورهاي آزاد، با همه
ولي تا . هاي اسالمي شده است ستيزي در تروريست  انساني  گردند كه برانگيزنده مي

 اين افيون را در توانند  مي  در جاييكه آنهااند،  كنون در اين مورد پيروزي نداشته
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البته تنها خواندن . بخوانند و در اينترنت به هر زباني ، مسجدهاها خانه ي كتاب  همه
تواند ماهيت اسالم را  كسي مي. قرآن نشان شناسايي اوامر اهللا  و ماهيت اسالم نيست

   .اشدنباش به هيچ ايماني آلوده    انديشهبررسي كند كه

از شناسايي   يك بهايي، يك زرتشتي و حتا يك كومونيستيك مسيحي، يك يهودي،
زيرا معيار سنجش اين كسان به  .ماهيت انسان ستيزي در اسالم درمانده و ناتوان است

   . است ويروس ايمان آلوده

 اين كشورها، در برابر تروريسم اسالمي، از كردار خود آنها ي   و درماندگي ي ناتواني پايه
ون آنها از ماهيت تروريسم بيزار نيستند و از كاربرد آن هم چ. به وجود آمده است

هاي ديگر   در سرزمين را، كهها تا كنون اين كشورها همين تروريست. پرهيزي ندارند
ند و اكنون، كه اندكي ا  خوانده بخش مي اند، مبارزين آزادي  پرداخته به كار جهاد مي

  .نامند هاي اسالمي مي جهاد به اروپا كشيده شده است، آنها را تروريست

 مبارزه  بخشي از تروريسمتوانند با  آنها نميپوشانند كساني كه ماهيت تروريسم را مي
هاي  ، با تنگ ساختن ميدان آزادي در جامعه، مردم را از تروريستتوانند آنها مي. كنند

  .  انند بترسي مردميها ها را از مجازات توانند تروريست ولي آنها نمي. دترسانن باسالمي
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   رنگارنگي به آرزوهاينگاه

  

 و انبوه آنها از نيروي خرد دنشو  آزاد زاده ميها  انساني  اگر باور داشته باشيم كه همه
يا رنج، زشتي يا توانند آسايش   ميي آنها  برخوردار هستند پس بايد بپذيريم كه همه

شوند   آميخته مياني آنهاهاي ديگر كه با زندگ  زيبايي، شادي يا اندوه و برخي از پديده
  . شناسايي كنند

البته برخي كه بسيار هوشمند يا خيلي كم هوش هستند در انبوه همگان به شمار ( 
   .)آيند نمي

 پذيرفت كه توان مي آراسته هستنديكسان  آزاد و به خردي ها  انساني  از اينكه همه
 هر نابرابري، كه .ار باشندي برابر برخورد  انبوه همگان بايد از شانس و حقوق اجتماعي

 پديدار شود، ستمي است كه بر بخشي از مردم اين جامعه وارد اي  در روند جامعه
هد و دروغ زندگاني را بر  ي ستم ترس و دروغ را در اجتماع پرورش مي   پديده.شود مي

   .سازد همگان دشوار مي

يعني اگر كساني در . اگر بنياد اين باور درست نباشد پس برآيند آن هم درست نيست
خرد . آنها را آزاد ناميدتوان   نمي درآينديك اجتماع پس از زاده شدن به بردگي

  . بردگان هم در فرمان خودشان نيست چون آنها مطيع اوامر موالي خود هستند

 ديدگاه قوانين اجتماعي هم بر اساس نيستزشت  اي كه برده بودن در جامعه
  .  شود مرز بندي ميي بردگان   بردباريخدايگان و 

يعني كساني . آزادي در هر اجتماعي بستگي به تصور آن مردم از آفرينش انسان دارد
آزاده هستند كه بر خرد خود فرمانروا باشند و بتوانند آزادانه براي گشودن 

آنها، به دستور رسولي، ي   كساني كه راستاي انديشه.  انديشه كنندهاي زندگي دشواري
  .بينديشندزادانه آتوانند  آنها نمي شده استنويش   يا اميري، پيشپيشوايي، مرشدي
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بينند و خواهان آزادي  ي خود را تنگ مي  بيشتر روشنفكران ميدان گسترش انديشه
 ولي اين .ي آزاد برخوردار باشد  آنها بر اين باورند كه هر انساني بايد از زندگاني. هستند

  .زند هم ميدرخواست آرامش پيروان با ايمان را بر

ي ايمان بياورند و كوركورانه از آن  آرامش پيروان در اين است كه آنها به انديشه
ي خود را در  ، آزادينگرند آنها از ديدگاه بردگان به جهان هستي مي. پيروي كنند

 اين كسان را توان پس چگونه مي. دانند  را آزاد نميخودآنها ، پندارند نينديشيدن مي
   دانست؟  آزادهايي انسان

انساني كه خواهان آزادي است دستكم بايد خود را آزاد بداند و مفهوم آزاد بودن 
، در دامان مادر و پدر، در بينش انسان  ي آزادي يا بردگي شيره. انسان را بشناسد

 باور دارند و اگر از آزادي سخن  را انسانبيشترين مردم برده بودن. شود آميخته مي
ي در زندان ايماني است كه آنها خود را در آن زندان آزاد گويند سخن از آزاد مي
  .پندارند مي

اگر ما به ساماني كه . ي ماست  ي گذشته  ي امروز ما برآيندي از كردار و انديشه جامعه
. بينيم ي خود را به روشني مي   است بينديشيم سيماي گذشتهآشكاردر جهان امروز 

 تا شايد به كنيم رخي از باورمندان كورمالي ميبي   بر اين اساس اندكي در تاريكخانه
  .از آزادگان هستندببريم و بدانيم كه تا چه اندازه مردم ايران   باور ايرانيان پيي  زمينه

  :  بت پرستان

 آنها .سازند هاي خود به دلخواه و براساس تصور خود مي پرستان بت بيشتر بت
هاي   بت در پيكررا كه دوست ندارندهايي   يا زشتيدارندهايي را كه دوست   زيبايي

پرستان مرزبندي  ها را خود بت  توانايي بتلي وريزند  ميهاي خشمناك بتمهربان يا 
 و محكومولي هاي خود هستند  ستايشگر بتپرستان  با وجودي كه بت. كنند مي

ي خود هستند و برآرودن برخي از ها  آموزگار بتپرستان بت.  نيستند آنهافرمانبر
  . كنند  ميها واگذار   خود را به بتايهآرزو
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آيند يعني   بشمار مي و نمايندگان آنهاشوند آفريده ميپرستان   از سرشت بتها  بت
ان پرست اين است كه بيشتر بت. پرست پيوند خالق و مخلوق نيست پيوند بت با بت

ته لب. كنند  به امر او جهاد ميپوشند و نه ي خود نه از هستي چشم ميها براي بت
كنند پيشروان آنها هم بايد همسرشت  پرستي زندگي مي كساني كه با منش بت

ي روشني از   گاندي نمونه.شوند  هم ستايش ميها باشند و همسان بتهاي آنها  بت
  .هاست اينگونه بت

در آن زمان گاندي سامان زندگاني مدرن و دانش جامعه شناسي را از بيگانگان 
در راه روند دگرگوني بود  ،ي تصور مردم هند  ، بر زمينهدي هن  آموخته بود ولي جامعه

 زماني گاندي از سوي انبوه مردم به رهبري بينيم، مي . نه بر اساس نيازهاي انگلستان
بر اين  .شود  ميآشكاري مردم ها  همسرشت و در سيماي بتشود كه او پذيرفته مي

 هم آيي خدايان آنها كارپيشرفت كندپرستان هند  اساس هر اندازه كه بينش پت
  . شود پيشرفت خواهد كرد و برآيند تصور آنها در سامان كشورداري نمايان مي

  :  يكتا پرستان 

ي االهان خود  پرست نيستند بلكه برده  بت به ويژه مسلمانانهاي ابراهيمي پيروان دين
 ها به بينش  بت كاركرد اين است كهاهللا درپرستان با بندگان  تفاوت بت. هستند
 ها هم  آنها بستگي دارد و با دگرگون شدن بينش پرستندگان كاركرد بتدگاننپرست

   .شود دگرگون مي

 هستي  جهان به،شود تنها به سوي اهللا باز مي كه  تنگ،اي   مسلمانان از روزنهولي
يعني اهللا در احكامي . مسلمانان مطيع و تسليم اوامر اهللا هستند نه پيرو اهللا. نگرند مي

در مورد هستي   براي مسلمان انديشه و داوري كردن.كند نسان را به او امر ميوظايف ا
  .شود و سرشت اهللا گناه شمرده مي
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 كه اهللا آن را اي  پديده  يعني ندارد و توان شناختمنش حق گزينش انسان برده
اين است . حقيقت يا واقيعت بنامد براي مسلمان همان پديده حقيقت يا واقعيت است

  .ي آنها ست منش تنها ستايشگر پيشوايان نيست بلكه خودباخته   بردهكه انسان

 معبودي  روشنفكران ايران سرسپرده يا فرمانبربينيم كه برخي از بر اين اساس مي
هايي را در كردار معبود خود شناسايي كنند  ها يا ارزش  آنها بدون آنكه نيكي.هستند

ي بندگان اين معبود   هستند كه در حلقه و آرزومند شوند ي او مي  آوازه ي خودباخته
 و هر آنچه كه با اين نام اند   اين بردگان تنها نام معبود خود را ياد گرفته.پذيرفته شوند
در اين پيوند نگنجد آن را خوار كنند و هرآنچه كه   مي ستايش آن را باشدپيوند داشته

  .شمارند مي

  : مرده پرستان

 خوشنام هستند كه از مردگان ، به ويژه ايرانيلمان مس بيشتر مرده پرستان، بندگان
اين كسان بدون آنكه . ي اوامر اهللا بكاهند  سازند تا بتوانند اندكي از سنگيني بت مي

 پيشرواني بسان ابومسلم ي   شيفته و خودباختهي اهللا را پاره كرده باشند  زنجير برگي
 امروز همگان ن باورند كهشوند و براي خراساني، علي محمد باب يا محمد مصدق مي

  . راهي را بروند كه معبود آنها پيموده استتوانند مي

 معبود آنها كي، كجا و با چه مردمي چه راهي دانند كه ولي اين كسان به درستي نمي
  .اند هيچگاه آنها برآيند پيروزي يا شكست معبود خود را بررسي نكرده. را پيموده است

 ،دگرد مردمي پديدار ميي   ب در آسمان بي ستارهگاهگاهي انسان بارزي چون شها
پس از زماني در  لي و.شود ، تند ناپديد ميكند اي براي نشست پيدا نمي   زمينهچون او
خورشيد را آنها نمايد كه  تا آن اندازه بزرگ مي  ياد آن درخششخبران پندار بي

  .كنند فراموش مي
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د و بدون پيوند با يكي از اين  خود بسيار كوچك و خاموش هستنخبران كه اين بي
ي معبودي را به گوش   ي بردگي   اين است كه آنها حلقه.آيند  به چشم نميها  شراره

   .شمرده شوند در آن حلقهكنند تا  خود آويزان مي

البته .  مصدق را بياد آوردتوان ، مياند  ، كه اندك زماني درخشيدهها   از ميان اين شراره
او پس از گذراندن پلكان سياست . نشد كه ناگهان ناپديد شودمصدق ناگهان پديدار 

 ،بينيم كه  ميهاي تاريخ را كنار بزنيم اگر دروغ. توانست در زمان پيري اندكي بدرخشد
 ستارا  خو1331  تير 30مردم ايران با هياهوي راديويي و پشتيباني شهرباني در 

 28ي و پشتيباني ارتش در ند، همان مردم با هياهويي راديويا  حكومت مصدق شده
  . ندا   حكومت او را سرنگون كرده1332مرداد 

اند نشان بر تضاد    هزار دالر خرج كرده 50اينكه آمريكا و انگليس رويهم در اين راه 
تواند با نگرش خود تفسير  اين تضاد را هر كس مي. حكومت مصدق با آن كشورهاست

 در آن زمان د كه آنهانده يران نشان مي سال گذشته مردم ا 50ولي دستكم در . كند
خواهند يا چه  اند كه چه مي  تهدانس  نمياند و  هم در بند آخوندها گرفتار بوده

  .خواهند نمي

توان باور  هر چند كه مصدق آزاديخواه بوده است و بر او ستم رفته باشد ولي نمي
خداوند دموكراسي ، در آن زمان، در ميان آن مردم مسلمان، توانست  او ميداشت كه

، شود تعبير و تفسير مي حديث و روايت تنها در كه ،ي او  يا اينكه انديشه. بشود
  .باشد انتواند امروز راهنماي آزاديخواه مي

، تا آن اندازه ايراني ستيز هستند دانند برخي از كساني كه مصدق را برده نواز خود مي
جنايات   رضاشاه را زشت وبخشي ملي گرايي، كردار سود   در سايه،كوشند كه مي

  .  گر سازند   را زيبا جلوهچاريهاق
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درست است كه رضاشاه به كمك انگلستان كودتا كرده ولي او از اين راه حكومت 
كردار او در پايان پادشاهي نشانگر آن . اي قاجار را بركنار ساخته است   قبيلهپسمانده و

  . ن سر فرود نياورده است زورمندان جهااي  است كه او در برابر خواسته

 رضاشاه ايران را به كمك انگلستان از چنگال بيگانگان توان گفت كه به راستي مي
ولي به راستي بايد گفت كه انگلستان به كمك حكومت قاجاريه . قاجار آزاد كرده است

  . در ايران نيرو گرفته است

ديد  نگلستان نيازي نميحكومت قاجار تا آن اندازه پسمانده و نامردمي بوده است كه ا
حتا انگلستان از مشروطه خواهان، كه بيشتر آنها . ي خود سازد  كه ايران را مستعمره

  .، پشتيباني كرده استپنداشتند مشروعه را مشروطه مي

 يكفايت ي، بيقتالي ند بلكه از بيا  قبيله داران قارجار نه تنها با فرهنگ ايران بيگانه بوده
   .اند  ه دوران ننگيني در تاريخ فرو نشاندهايران را ب يو نادان

 او، از بيگانگي هاي   هر اندازه هم كه مصدق ابرمرد ملي و مردمي ايران باشد ولي، آوازه
  . كاهد ي حكومت قاجار نمي ستيزي و ايران

ي   البته هر مردمي نياز به ابرمردان و دالوراني دارد كه بينش و منش خود را بر بلندي
. ها پايه گذاري كند  ارزش آني  ها بپروراند تا هويت خود را بر زمينهي آن  آوازه

   .ستايران اي ايرانيان هم از بزرگان تاريخ   سرفرازي يا سرافكندگي

. رويند ي اجتماعي مي از بينش زايندههاي باشكوه   سرفرازي از آن روي كه انديشه
اني  مردمي  انديشي  نيكپيدايش بزرگمرداني بسان كوروش يا زرتشت نشان آزادگي و

  .اند  است كه اين بزرگان را زاييده و پرورش داده

سرافكندگي از آن روي كه در اين زمان مردم ايران به ننگ حكومت واليت فقيه تن 
از .  است كشورهمان ي بينش مردم  حكومت هر كشوري نمايان كننده. اند  درداده

  .آزادگي به بردگي گرويدن سرافكندگي است
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ي    زمينه براي پرورشي زرتشت   انديشهي كوروش يا  يش كردن دادگستريستا
ولي .  بسيار پرارزش و سود بخش استهاي اجتماعي ايران آموزش و بررسي دگرگوني

ند و البته اين ا  بايد دانست كه اين ابرمردان در درازاي زمان به اسطوره درآمده
يعني اگر . هاي اجتماعي ما باشند   انديشه تنها راهنما يا راهگشايندنتوا  ميها  اسطوره
ي فرهنگ ما   توانند نيروي پيشرنده ها فرمانروا باشد آنها مي ي ما بر اين اسطوره  انديشه

    .افزايند  ما مي فرهنگي  اكم شوند به آلودگيي ما ح  بشوند ولي اگر آنها بر انديشه

، او هرگاه شناسد گي را نميانساني كه در اجتماع برده پروران بزرگ شده است، آزاد
ي او را به   لقهگردد تا ح كه از ارباب خود آزرده شود به دنبال برده پرور ديگري مي

اند در    برخي از ايرانيان كه از ستم حكومت اهللا به تنگ آمده.گوش خود بياويزد
ز اين است كه شماري ا .گردند ي رهايي نيستند بلكه به دنبال برده نوازي مي  انديشه

 برخي ديگر كه هنوز .اند  مسيحي يا بهايي درآمده يها  ديني  اين گريزپايان به حلقه
 گري ماني ميترايي، زرتشتي، مزدكي يامهر ايراني در دلشان نخشكيده است به دنبال 

 ها دوباره   آنها در اين اسطورهي فرهنگ  پاره شدهي   رشتهپندارند كه   ميگردند و مي
  .يابد  ميپيوند

هاي گذشته را بررسي  ي فرهنگ ايران نياز است كه بينش  هي است براي بازشناسيبدي
. هاي اسالمي جدا ساخت  را از آلودگيي امروز جامعه هاي فرهنگي كرد تا بتوان ارزش

 يا آهورامزدا درافتادن كرداري است نا ي ميترا  ولي از عبوديت اهللا گريختن و به بندگي
  .بخردمندانه

هاي ايراني در توفان زمان به باد رفته  ها يا دين  آموزهنهاد اين بن درست است كه 
جريان دارند در پيش ديدگان ما  ها است ولي امروز برآيند يا همسان برآيند اين بينش

  .  آنها بيزاريمي   از ديدن چهره ماو

سي  سرفراز است ولي از برراند  ايراني از نياكاني كه از پيشتازان فرهنگ انديشه بوده
  . هاي نياكان خود درمانده است  ي انديشه  ي بازده گيري كردن آن فرهنگ و پي
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 به پرورانند آنها را در سر ميدوستان   برخي از ايران كههايي براي روشن شدن نگرش
  .شود  اشاره ميها برآيند آن بينش

  :  ميترايسم

ودند، به روم پناه  سال پيش پيروان ميترا، كه از ايران رانده شده ب   2000بيش از 
 اين بود كه بينش .ندكرد بزرگان روم بينش آنها را پذيرفته و آن را ستايش مي. آوردند

  . ميترايي درميان بسياري از مردمان اروپا در اندك زماني گسترش يافت

) هنوز نام مسيحي نگرفته بودند( همزمان با گسترش ميترايسم نوانديشان يهودي كه
 انبوهي از مردم .ندجست ، در اروپا، براي زيستن پناهگاهي ميدگريختن از فلسطين مي

رهبران ميترايي كه . يهوديان نوانديش و مهربان شده بودندي   روم هوادار و شيفته
خيزند و سرانجام  آوارگان يهودي بر ميي   ند به پشتيبانيا  حكومت روم بودهي   پشتوانه

   .دهند ي ميترايسم سامان مي  مايه درونهاي دين يهود و با   دين مسيحي را بر پايه

ها و احكام ميترايسم در دين  ها، جشن  سال بيشتر آيين 350رفته رفته در درازاي 
نه تنها زادروز ) پدر= پاپ (  واليان ميترا.شوند  دين مسيحي آميخته مياي به نام  تازه

ي پرستش پدر   شيوه ساختن تنديس واند بلكه  ميترا را به ميالد مسيح برگردانده
 هنوز پاپ يا .اند  آسماني را، به روش نيايش و پرستش ميترا، به دير عيسي وارد كرده

   .اندازند شالي كه همنام ميترا است به گردن خود ميي ا  هاي ويژه ها در نيايش كاردينال

ميترايسم از فرهنگ باشكوه ايرانيان برآمده است ولي برآيند آن مذهبي است كه 
اي از    تا اندازهخود را اند  توانستهاند تا   ه سال با آن مبارزه كرد 450 بيش ازا ه اروپايي
    2000 شيفتگان بينش ميترايسم بايد بدانند كه اگر ما، . برهانندكاري كليسازير ستم

تواند ميترا بر  سال پيشرفت زمان و جهان را ناديده بگيريم، بپنداريم كه امروز هم مي
 را داريم كه سدها سال بر مردم اروپا ستم رانده  آرزوي ساماني ماما حكومت كند

  .است
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نيازي نيست كه ما چشم دل باز كنيم كه جان را ببينيم بلكه به آساني با چشم سر 
   . پاپ تماشا كرد كليسايتوان حكومت ميترا را در پيكر هم مي

  : زرتشتي

ده كه فرزانگان جهان را به ي زرتشت سرآمد فرهنگ ايران بو  گمان آموزه و انديشه بي
سيم شنا ولي آنچه را كه به كردار از برآيند اين آموزه مي. شگفتي وادار كرده است

  . ندا هسپرد ساماني است كه در آن موبدان دستور فرمانروايي را به پادشاهان ساساني مي

 ي وزهم از آ استشده  و ستمكاري كه در اين دوران بر مردم وارد ميدادي گرچه بي
 حق انديشه كردن را از اند  هتوانستزرتشت جدا است ولي موبدان به نام دين زرتشت 

اي    حق شناسايي نيكي و بدي به كسان ويژهاي  اين كه به نام آموزه. مردم بگيرند
 از راه اين آموزه آزادگي را زشت و بردگي را توان  نشان آن است كه ميشود واگذار مي

  .زيبا به نمايش گذارد

 كاربرد آن در دوران  وليي زرتشت باشكوه بوده  هر روي هراندزه كه آموزهبه 
اي    تا اندازه اين سامانشايد. فرمانروايي واليت موبدان انجاميده استساسانيان به 
  واليت فقيهي  ي حكمراني  زيربناي آن همان شيوه  به كردار ولي استمردمي بوده

   .نتدهس از آن گريزان است كه مردمان آزاده

درست است كه مجاهدين اسالم با خشمي كه از تصور ما بيرون است بر ايرانيان 
، كه اكنون در ايران حاكم است،  شيوه اين ولي.اند  هجوم آورده و آنها را سركوب كرده

   .اسالمي احكام ساسانيان بادوران ي فرمانروايي   شيوه از  استاي آميخته

گور  نامند و بر  كه خود را غالم زورمندان حاكم ميي ايرانيان  منشي خاكساري و برده
، كه اند  است، كه مردم از موبدان آموختهي يها كنند از آيين  زرين بنا ميهايآنها گنبد

   .تر شده است   پسماندهها پس از اسالم نسبت به احكام اسالميي آن  مايه درون

  : مزدكي
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 كه چنين نوانديشان را رانيان است اي فرهنگهاي مزدك از سرافرايي   پيدايش انديشه
 و بديهي است كه بررسي كردن در مورد پيدايش و شكست اين اند  مردم ايران پروده

 كور ها از  ولي در آرزوي باز سازي و زنده كردن اين آرمان.ها ارزشمند است  انديشه
  . استي برخي از ايرانيان   انديشي

دك را ارزشيابي كنيم ولي برآيند همسان ي مز ي انديشه  بازدهتوانيم  گرچه ما نمي
   .شناسيم چنين نگرشي را، كه به كردار آزموده شده است، مي

از پندارهاي مزدك بوده است، در تر   تر و پرورده   پخته، كهاي را  لنين چنين انديشه
حتا اين انديشه نخست با پشتيباني مردم نيرومند شد ولي . اري پياده كرد تز روسيه

 بازوي اين .اند هي خود پشيمان شد  دك زماني مردمان از كرده و خواستهپس از ان
 برآيند .ه استكرد انديشه، يعني ارتش سرخ، هفتاد سال بر مردم شوروي حكمراني 

 نتوانست براي مردم آسايش ها  است كه پس از سال اين آزمون شكست اين انديشه
  . اجتماعي فراهم كند

ي خود داشت هرگز   ارسايي و ناهنجاري كه در هستهحكومت سوسياليسم شوروي از ن
ي   ي مزدك و ايدئولوژي  تفاوت انديشه. هاي خود فرو ريخت  كاستيمردمي نشد و در

 پس از هفتادسال آزمون شكست خورد ولي نينل لنين در اين است كه سوسياليسم
  . آزمون سنجيده نشده استاي مزدك ب  انديشه

  : ماني

شود كه  ر بنياد سرشت انساني استوار بوده است ولي ديده ميهر چند بينش ماني ب
بينش ماني، در مورد جهان . اند  هايي در جهان پيروزمند نبوده همسان چنين نگرش

  .يت و زرتش يي بوداهاي  از نگرش استاي هستي، آميخته

ر  د اوي  آيد ولي برآيند آموزه ي درون نماي انسان بشمار مي  گرچه بينش بودا آيينه
در توانند  ي آن است كه، در جهان امروز، مردمان نمي  دهنده كشورهاي خاوردور نشان
  . كنند ه است زندگي هاي هستي داشت  تصوري كه بودا از پديده
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ي   پايه تا در درون خود رنج ببرندي ماني خواستارند كه در پستي   آيا شيفتگان انديشه
خبري  ين است كه در گدايي به نيازي و در بيآيا آرمان آنها هم. را بسازندبلند خدايي 

   . به بينايي برسندتاريكيبه دانايي و در 

  :كند را بدين گونه ارزيابي مي) الطير منطق(حافظ برآيند اين نگرش 

   <شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير>

  <به باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف نبست>

 برآيند آنها توانيم اند ولي ما مي  نگرفته  پاها در ايران  درست است كه اين گونه انديشه
هاي جهان را هم ناديده  اگر دگرگوني. اند بررسي كنيم  هايي كه پا گرفته را در سرزمين
  : توانيم از خود بپرسيم بگيريم مي

برند، رسيدن به چنين  ي احكام اسالمي رنج مي آيا آرمان ايرانيان، كه در پسماندگي
  گرفتارند؟  در آنهاي خاوردور  ساماني است كه بودايي

شايد اين گونه نوشتن نااميد كننده و تلخ باشد و بيشترين كسان از خواندن آن آزرده 
  :ي حافظ يعني به گفته. بشوند

   <رازند همه  چو پرده دار به شمشير مي>

  <كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند>

  ؟ كنيم ولي مگر ما براي رسيدن به آزادي تالش نمي

 و بدون ي خود را آزادانه   ما خواهان آن نيستيم كه بتوانيم آزاد بينديشيم و انديشهآيا
   بازگو كنيم؟ترس

  :  پرسش اين است

اگر ما بايد از بازگو كردن راستي پرهيز كنيم پس چرا براي رسيدن به آزادي در تالش 
  هستيم؟ 
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كه نخست برآينده رنجند بهتر است  ترسند يا مي كساني كه از بازگو شدن راستي مي
ي   برده منشي زاييده. را در كردار حكومت اسالمي بازشناسي كنندرنگارنگهاي  آرزو
  . كنند پروران مسلمان است كه بيش از هزار سال بر ايران حكمراني مي برده

                       .باشد  آزدگان نميهاي نواز از آرمان آرزوي رسيدن به اربابان برده

  

  

  



 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %&  ��4úر _�h¶ùJی�                                                                                                                  ٤٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ا

  

 �� � �ن  �ا  � � ��! �وش ا "#$ %& �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا' 
*دو ) �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                , از  � ! ا.رت      � ا/انا

 

   گفتارشپايانبخ

 بازگو اي  سروده كه در سامان از نياكان ايران استپايان بخش اين كتاب پيامي
  .شود مي

 به "عرب"ي   كلمه" مجاهدين اسالم"  مفهوم به جاي، از نياز،در اين سروده :پوزش
هاي هستي آفريده   روشن است كه در فرهنگ ايران، انسان از پديده.كار رفته است

  .ر نژاد ديگري برتري نداردشده است، هيچ نژادي ب

  

  پيامي از نياكان

  

  بخردان شرح نگون بختي ايران شنويد  

  ناي نيكان و ستمكاري دزدان شنويد

  ي گريان شنويد    ي فروهر از ديده  مژده

  بانگ نامردمي از ملك دليران شنويد 

  ي ايران به سخن نتوان كرد  شرح افسانه

   نتوان كرد رواناشك از شمع فرومرده

  

   بوداني بيدار   آن زمان دادگري چشمه

  گر دوران بود   افسر مهر و خرد جلوه

  بند خفت به گريبان ستمكاران بود
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    ماه و خورشيد نوازشگر دلداران بود  

  نفروخت كوروش آزادي جان را به جهان مي

  اقروخت ش  ميا  دريا  شده  ي  اتش از سينه

  

  رسم نيكي به جهان شوكت درياوش بود

  گوهر شبتاب و دلش آتش بود  راستي 

  ساز رامشگر مردم همه جا دلكش بود

  ماه پيكان زد در بازوي آن آرش بود  

  ي اوست  تخت جمشيد نشان از دل گسترده

   اوست ي  بيستون  د فتر  اشعار   پراكنده

  

  آنچه آسودگي آرد هنر آغاز بساخت

  بساخت  خرد باز  بهي خود را  درِ انديشه

  رغ به پرواز بساختماه در ياري سيم

  نخبگاني همه زاييد و سرافراز بساخت  

  آنكه از سنگ، گوهر ساخت جدا ايران بود

  كرد رها  ايران  بود  ي خود  بند انديشه

  پيشه و كار، نشان و هنر جمشيد است

      جشن نوروز سرآغاز ره خورشيد است  
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  فروهر بر چمنش مشك ختن پاشيد است

  شيد است  دشتزارش به تن خاك روان بخ

  بريد  جمشيدتازي، تني  به ستم، اره

   ضحاك روانش نوشيدي   مار از شانه

  

  داشت مام ايران به دلش فرّ  فريدون مي

  داشت   كاوه و گرز گران لشكرافزون مي

  شتاد  دل از خون ميي ضحاك  آنكه از كرده

  داشت   ي فتح و ظفر از مه گردون مي  مژده

  نسپرد  مي امان داد آن  زمان داد  به  بي

  برد گوي چوگان  ز سواران  فلك در مي

  

  شد رنج ما با دم سيمرغ مداوا مي

  شد    مي دلش غرق تمنا زالِ د لداده،

  شد خشم بيگانه اگر باز توانا مي

    شد   رستم از بهر پداوند مهيا مي

  ديگه سيمرغ به همياري ما پر نزند

  تاج  بر تارك هر افسر مهتر نزند
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  مي دارا و سكندر خواني  ما همه قصه

  ننگ خود را به ستم بر سر دفتر خوانيم  

  شور بختي خود از پيك بد اختر خوانيم

    ي تنگ دالن را مه بهتر خوانيم  ديده

  ي اسكندر سوخت  دفتر عشق كه در كينه

  آموخت   اختر  ي   آموزه  زرتشت ز آنچه

  

  آن زمان عرصيه جوالن زنان تنگ نبود

  ي گلرنگ نبود    ونابهي خ اشك، آغشته

  ي آهنگ نبود  جز دل چنگ، خروشنده

  همدالن را خبر از كينه و نيرنگ نبود  

  نيكي اندر به جهان مرد ز بي داد عرب

  خنده در غنچه  بپژمرد  ز بي داد عرب

  ايران نكنيم ي دور سرافراز از قصه

  مهر ايرج به وطن باز فروزان نكنيم  

  ران نكنيم دليي گريان  روي بر ديده

  ننگ از كشتن مرغان غزل خوان نكنيم  

  راز بيچارگي مردم ايران اين  است

  دفتر رنج اسيران وطن سنگين است
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  مهر به شمشير خسان رنگين شدي   سينه

     شدآذيني داد به سرهاي جوان   خانه

  گوش آتشكده از بانگ اذان سنگين شد

  ي ناموران ننگين شد    هنر و راستي

  شكن  و دزد  به  باال بنشستمرد پيمان 

  بي خرد مرد حكومت شد و واال بنشست

      

  ي اسالمي بود  خشم و بي دادگري شيوه

  د  ي اسالمي بو  عشق با بي هنري شيوه

  ي اسالمي بود  دزدي و پرده دري شيوه

    ي اسالمي بود  وحشت و دربدري شيوه

   بشر آزاد  است كه ننگِ اي پست  شيوه

  ه به اين بي داد استچشم آزاددالن خير

  تيغ تازي همه از خون جوان رنگين بود

  خوي درندگي بي خردان ننگـين بود  

   سنگين بودرانبخ زور ويرانگر اين بي

  زهره از شرم ز تاراج كنان غمگين بود  

  به ستم تيغ  فرومايه خردمند بكشت
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  بي هنر سخت بباليد و هنرمند بكشت

  

  بريزسينه از مهر تهي گشت و ز نفرت ل

  جام فرهنگ بخشكيد و ز خفت لبريز  

  توده از فهم گريزان و ز غفلت لبريز

  چشم جمشيد شد از اشك خجالت لبريز  

  كو خردمند كه انديشه كند در غم ما

  باز كند از دل  پر ماتم  ما  اي  گره

  

  هرچه ارزش عرب اندر نظر آورد بسوخت

  خرمن دادِ بشر، گر گوهر آورد بسوخت 

  فتر دانش خبر آورد بسوختهر كه از د

  آنكه از گلشن ايران هنر آورد بسوخت  

  جور اسالم به فرهنگ بيان نتوان كرد

   افسانه نهان  نتوان كرد به  جهلآتش

  

  قرنها دانش خود را به اسارت داديم

    آنچه كوشش بنموديم به غارت داديم  

   دل كه از مهر بريديم به نفرت داديم
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    ت داديم  جزيه بر آل محمد به حقار

  وقت آنست كه با گوهر خود يار شويم

  پند نيكان  بپذ يريم و به  كردار شويم

  

  ملك ايران نسپاريم به بد بار دگر

     دگرگفتارنگذاريم به  سر فرو مي

  تخم دانش بنشانيم به گلزار دگر

  راه بيگانه ببنديم به كردار دگر  

  تكيه بر عهدِ  خر و زاهد و احمق نكنيم

  "مصلحت آن است كه مطلق نكنيم كار بد "

  :ي گفتار چكيده

 آشكار در سخناني چند از استاد منوچهرجمالي توان ي گفتار را مي شيره يا چكيده
ي گنجايش  تواند به اندازه اي هستند كه هر كس مي اين سخنان مانند چشمه .ساخت
   .اش از آن برداشت كند پيمانه

 .نديبرو  تاپوشاند ي مو كارد ي ها م دلني را درزمقتي كه تخم حقستيكافر، كس

 .سازد ي مكيشر  را درساختن اجتماع،اني وادديوعقا  كه همه افكارستي كسمشرك،

 . شاخه نداردكي تنها قت،ي درخت حقديگو ي  كه مستي كسملحد،

 .سازد يم  را نابودقي همه حقاداند، ي مقتي كه حقي دروغي كه براستي كس،موءمن

 ديگو ي مي روشنش،يبه عصا كه ستيكور، روشنفكر
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 . وعقلش تابع آنهاستشود ياهللا و قرآن روشن م نور  از،ينيروشنفكرد

 شوند ي روشن متاليماركس و كاپ نور  ازاي ك،ي الئروشنفكران

 .گرازغربندي ديلسوفي تابع فاي ش،ي تابع ماركس وكتابهاعقلشان و

 شود ياهورامزدا و گاتا روشن م نور  از،يروشنفكرزرتشت

 .عقلش تابع اهورامزدا وگاتاست و

 هست» عـقـل تابـع « با دنيشي برضد اندران،ي افرهنگ

 داند ي مي آنرا كـورو

  كــورانـستي تـابـع ، عـصـاعـقـل

  .رانستي اي روشن شدن ازخود،  گوهرخرد درفرهنگ ارتائ


