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 رهايی از زندان اوين نشان آزادی از زندان ايمان نيست

 

 

. سدها سال است که دردمندان ايران مداوای  اندفرهنگی سخت سنگين شده هایدردهای اجتماع ايران از آلودگی
ها ها از بودن درددعا نويس . زندگانی اينسپارندمی هادردی را، که در پيکر جامعه ريشه دوانده است، به دعا نويس

 هاتر و مداوای آندردهای اجتماع ايران هر روز کهنه که اين است .آنها درمانشود نه از در جامعه پرورده می
از درمان اين بيماری ناتوان هستند، آنها  اندشوند و کسانی هم که در اين اجتماع به فکر مداوا افتادهدشوارتر می

. آنها به پندارند، آنها آلودگی و فرهنگ را يکی میتميز دهندانه جداگ یرا از فرهنگ اجتماع هاتوانند آلودگینمی
. ندنبخشی از سامان پيکر انسان بدا ،شودزاينده می های دفاعی تنسلول در ، کهمانند که ويروس راپزشکانی می

 زی ندارد. ولی خون پاک به ويروس نيا به خون انسان نياز داردبرای زايندگی  د که ويروسندانچنين پزشکانی نمی

  

پرورانند و کمتر به می ،اندهای اين بيماری را، که در پيکر اجتماع رخنه کردهريشه برخی از روشنفکران هم بيشتر
هايی که ويروسبه  بايد  کنند اين است کهدرمانی که اين روشنفکران پيشنهاد می پردازند.ساختار فرهنگی اجتماع می
ها را آلودگیرا آزار ندهند و از سويی اجتماع بايد  جامعهپيکر  بخورانند تا آنها نگفره اندخرد اجتماع را بيمار کرده

 احساس نکند. خود را خود بشناسد تا درد فرهنگبخشی از 

  

، گويندشناسند، تنها از دردهای اجتماع سخن میجامعه ايران را نمی بيشتر روشنفکران ايران هم، آلودگی يا بيماری
شناسند که  ای اجتماع بکاهند تا از سرکشی انبوه مردم پيشگيری بشود. آنها بيماری جامعه را نمیبرآنند که از درده

برند از اين روی بيشتر با بيمار ای بيمار رنج میهبخواهند يا بتوانند با ميکروب آن بيماری پيکار کنند. آنها از ناله
 . نه با بيماری او جويندمی ستيزه

  

ی انديشهتوانيم به آشفتگی ها و کردار اينگونه روشنفکران را مورد بررسی قرار دهيم میتهای از خواساگر نمونه 
کنند ببريم. اين روشنفکران و نيز آزاديخواهان، در چند سال گذشته، برای آزادی يک زندانی سياسی تالش میآنها پی

به مردم و   حکومت اسالمی یماد ستمکارینماد روشنفکری و گرفتاری او را در زندان ن به عنوان و اين زندانی را
اند بيان مبارزه کرده یانديشه و آزادی یآنها کمترين برای رسيدن به آزادی دهند.سازمانهای سياسی جهان نشان می

مايه ی اين روشنفکران تا آن اندازه کمسياسی بوده است. خواسته  برای آزادی يک زندانی تالش آنها بيشتر بلکه
با اين وجود  ی پيکار آنها را از ميان بردارد.توانست با آزاد کردن اين زندانی انگيزهومت اسالمی می که حک هبود

 کم ارزش نبوده و در خور ستايش است. هی آنها در اين رامبارزه

  

سخن از ستايش جانفشانی يا از نکوهش اسالمزدگی اين زندانی سياسی* نيست بلکه سخن از بررسی کردن 
  ی انبوهی از روشنفکران ايران را از کارآيی انداخته است. است که انديشه  هایآشفتگی

*( به ناچار بايد از اکبر گنجی نام برد، با وجود اينکه مبارزه و جانفشانی او در خور ستايش است ولی نبايد در برابر 
 )خاموش ماند چون خاموشی در مورد کژروی گناهی نابخشودنی استهای پندارهای او کاستی

  

روشنفکری دهد. آرمان آزاديخواهان رسيدن به گوهر آزادی است نه خريد و فروش يک عقيده که آزادی را وعده می
جو و نه  خواهی را به جهانيان برساند او اسالم فروش است نه صلحجو و عدالتکه برآنست تا صدای اسالم صلح

روشنفکران پوشيده نمانده است، که کسانی برداشت اسالم، پس از هزار و چهارسد سال بر  یپديده خواه.عدالت
جو و و رسول هللا را به کردار به نامسلمانی متهم کنند تا بتوانند اسالمی صلح دانندمحمد را از قرآن نادرست ب

م  های اسالاز بافت و به اسالم هللا منتظریخواه بهم ببافند. مگر اين روشنفکران پيش از اين از ايمان آيتعدالت
کاالی اسالمی را   است، ی خودشانراستين سازان نشنيده بودند که بايد امروز به پيشنهاد کسی، که ساخته و پرروده
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که دمکراسی در آن   ،اندبه نام دمکراسی بخرند. اگر کسانی، پس از هزار و چهارسد سال، اسالمی را کشف کرده
اين کسان اين اسالم را در خودشان نگه دارند و بگذارند هللا از آن بی خبر بوده است، بهتر است که رسول که  ،است

آشنا شوند. اگر مردم به آزادی برسند اين سوداگران  اند،که مردم با گوهر آزادی، که هميشه در آرزوی آن جان داده
را که   خود را به نمايش بگذارند. اين فريب است که مردم ايران بايد نخست اسالمی یهم آزاد خواهند بود که بافته

ی . شايد بتوان بخشی از همه در او بافته شده است اينکه دمکراسی همبافند بخرند تنها به اميد اسالم فرشان می
کسانی که  .جايگزين کرد را تواند دمکراسینمی ایها را در دمکراسی جای داد ولی در هيچ دين و عقيدهدين

 هستند نه روشنفکر. يشدند دستکم کورانبينتضادهای اسالم را با دمکراسی نمی

  

دهند تا کاالی های خريدارن را به کاالهای خود نسبت میکهنه فروشان اين است که خواسته های يکی از شيوه
خود را بفروش برسانند. درست است که در يک تخم مرغ گنديده هم، که زهرآگين شده است، موادی وجود  یپوسيده

 مند است ولی بايد آن مواد را برای انسان فراهم کرد نه يک تخم مرغ گنديده را.دارند که پيکر انسان به آن مواد نياز

  

اسالم فروشی هم اين نيست که آنها از احکام جهاد و امر به معروف سخن آغاز کنند بلکه آنها نخست از  یشيوه
کنند که ر پايان اشاره میو د کنندهای موجود، حقوق اجتماعی مردم، آزادی بيان و عدالت سخن پردازی میعدالتیبی

اند. البته اسالم آنها نه تنها بر رسول هللا پوشيده بوده بلکه آنها شناخته ها در اسالمی است کهی اين خواستههمه 
  تاکنون در هيچ زمانی و در هيچ کجای جهان ديده نشده است.

  

ای های مردم را در بستهخواسته هاعدهآيا شوربختی ايرانيان اين نيست که برخی از روشنفکران آنها در بازار و
درون  هنوز هم اميدوارند که اين بار از ،اند، با آنکه بارها درون آن بسته را ديدهفروشندو به آنها می خرندسياه می

 مرغان سپيد به پرواز درآيند. آن هوا را ناخوش کرده است، ی، که بوی کهنگیبسته اين

  

کل بشريت است وهيچ شکی ندارد که جهانيان در  ی عقلدر برگيرندهد که اسالم آياز تز آقای گنجی چنين برمی
خواهند شد و هيچ انسانی، به ويژه انسان ايرانی، توانايی ندارد که بدون معيارهای  اطاعت از اوامر آن رستگار

نياز دارند به پيروی  اسالمی زندگی خود را سامان دهد. فرض او براين است که ايرانيان همانگونه که به آب و هوا 
است   هللای بسته باشد تا بسويی که حکمت ااز متوليان اسالمی هم نيازمند هستند و بايد هرانسانی گوسپندوار به گله 

است: عقل کل  به اين نتيجه رسيده داده او براساس قرآنی فکر کردن چون امام خمينی به ايشان اجازهرانده شود. 
پيدا کرده است يکی بنيادگرايان که اسالم آنها با زندگی جهان امروز همآهنگی ندارد و دو چهره  باشدکه اسالم می

های مردم در آن بافته شده است ولی جهان غرب چشم ديدن آنها را ی خواستهديگری اسالم تجددگرايان است که همه 
ز آنها پيروی کنند تا به آرزوهای خود ندارند. پس بايد مردم جهان، به ويژه ايرانيان، اسالم تجددگرايان را بخرند و ا

که سدها سال از   ،فهمد که اين صدای اسالم استبرسند. البته هر گوشی که اندک پيوندی با خرد داشته باشد می
و از دل ايرانيان هم  اندنبودهآزادی  هياهوها صدایولی هرگز اين  ،شودمی بلند اسالم فروشان ايرانیگلوی 

 .اندبرنخاسته

  

اينجاست که اسالم تنها هزار و چهارسد سال است که پيدايش يافته است ولی انسان چندين ميليون سال بدون نکته 
چند  ،پنداردحتا ايرانيان، که او آنها را بدون اسالم نادان و ناتوان میزيسته است. اسالم بنيادگرا يا تجددگرايان می

. البته او آزاد است که پيرو اسالم فروشان اندايی داشتهل پيش از مسلمانان بيابانگرد، سامان کشورآرسا هزار
مردم ايران را  او  جو را به گوش جهانيان برساند ولی بهتر است که تجددگرا باشد و تالش کند تا صدای اسالم صلح

 نه اينکه و خودشان خوب و بد را شناسايی کنند، خواهند که خودشان آدم باشندبروزی  آنهاشايد  ،هم آزاد بگذارد
تجدد فرمايان شود: به کژفهمی  هم ایای بپيوندند. به جاست که اشارهگوسپندوار به گله محکوم به اوامر هللا باشند و

ی نام حزب دمکرات مسيحی که در کشورهای اروپايی وجود دارد نشان حکومت کردن کليسا و احکام پسمانده
هر جمهوری که با   خواه هم نشان جمهوری خواهی نيست.و نيز ستايش و خواستن اسالم عدالت مسيحی نيست

اسالم آميخته شود چيزی جز جهان فريبی نيست زيرا در اسالم هللا حاکم مطلق است و مردم بندگان او هستند ولی 
 سامان جمهوری بايد در انتخابات آزاد از سوی مردم بدون دخالت هللا پرورده شود. 
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داند و خود را ريز و ناچيز ايمان گرفتار شده است او ايمانش را عقل کل می یانسانی که خردش در تاريکخانه
د انسان آزادانديش را در توانو نمی جويدها و آرزوهايش را در مرزهای ايمانش میی خواستهپندارد او همه می

و تنگ و تاريک ی ديدگاه اتا زمانی که انسان خردش را از چنگال ايمانش رها نسازد دايره تصورش جای دهد.
ی و نه آزادی در آرمانش جای دارد، هرگز به جلگه شناسدچنين انسانی، که نه آزادی را می ی .  راه مبارزهماندمی

 .رسدآزادی نمي

  

مردم  وخورند گناهکارند چون با تبهکاران همياری روشنفکرانی که فريب می و خورند ناآگاهندمردمی که فرِيب می
مفهوم سکوالريته در تضاد نيست پذيرند که مفهوم " ال اله اال هللا" با . اگر اين روشنفکران میندکنمی چارهرا بی

پس بايد سيمای سکوالريته را در حکومت عربستان ببينند و اگر آنها باور دارند که مفهوم " نيست خدايی به جز 
. رسندالم سازی و اسالم فروشی به آزادی نمیهللا" با حکومتی که سکوالر باشد در تضاد است بايد بدانند که از اس

انسان دوستی و نه نشان آزاديخواهی است زيرا اسالم است که با  جو نه نشان بلند ساختن صدای اسالم صلح
برای  را جويینه آزاديخواهان با اسالم . نيازی نيست که روشنفکرانی به دروغ صدای صلح کنددگرانديشان جهاد می

تا بتوانند جهانيان را بفريبند بلکه کافی است که زشتی حکم جهاد را برای مسلمانان آشکار سازند تا  م بلند کننداسال
دست از کشتار دگرانديشان بردارند. نيازی نيست که مسلمانان با آتش خشم ديگران را کافر و نجس بخوانند و با آنها 

 س از آن به دنبال صلح بگردد. به جهاد بپردازند تا، اگر در کشتار آنها پيروزی نداشتند، پ

  

های مايهاگر به درون کند " شجاعت در بخشش" است.حکمت ديگری را که آقای گنجی به رشنفکران پيشنهاد می
های حکومت شجاعت در چشم پوشی از جنايت و تبهکاری شود.مفهوم اين سخن روشن میاين پيشنهاد بنگريم 

 هاننپ دم ستيزی، شجاعت در نادان ماندن و سخن نگفتن، شجاعت درمر های، شجاعت در پذيرفتن ريشهاسالمی
شاند، تا حکمرانان حق ستمکاری داشته باشند. اين آقا که  های اخالقی پواست، که بايد آنها را با واژهها کردن پليدی

 اند چشم بپوشد.توزی نسبت به کسانی که بر او ستم کردهتواند از کينهاز زندان حکومت اسالمی آزاد شده است می 
اندازند، تبهکارند و بر انسانيت و پيشرفت دگرانديشان را به زندان می ،گيرندکسانی که آزادی را از انسان می

های حکومت د. اين حق را يک زندانی آزاد شده ندارد که به ستمکاری و تبهکاریکننمی ی مردم ايران ستم انديشه
اين مشروعيت را پيشاپيش از هللا  ها نيازی ندارند چون آنهااين بخشش اسالمی مشروعيت بدهد. آخوندها هم به 

. مردم ستمکش، دستکم آزادگان آنها، بايد بدانند که گرفتن آزادی از انسان زشت و ستم به اجتماع است.  اندگرفته
 مت است. های کردار اين حکوسخن از مجازات تبهکاران اسالمی نيست بلکه سخن از شناختن و شناساندن زشتی

  

کاران حکومت اسالمی را به دار و نبايد جنايت وانتجانستانی کرداری زشت و ننگين است و از اين ديدگاه نمی
آنها را تا آن اندازه بر  ستيزیگرفت. ولی بايد زشتی جنايت و انسان آور آنها راخشمای ديگر جان يا به شيوه ويختآ

پيشگان پاره کنند و آنها را از خود برانند. کسی که حکم جهاد ا اين جنايتمردم آشگار ساخت تا مردم پيوند خود را ب
تواند از بخشش جهادگران و چگونه می کند، نکوهش نمیشودرا، که در اسالم به کار برده شده و به کار گرفته می

ن ايران را که به  جوانا اعدامها انبوه کسی که حکومت اسالمی، آنهم در پوشش انسانيت، سخن بگويد. ورزانستم
شمارد دستکم بايد بيزاری خود را از آيات جهاد، که در کردار نادرست آخوندها می حکم شريعت انجام شده است تنها

احکام مبين اسالم را، که دست و پا بريدن و  خواهدکسی که می اند، نشان دهد.قرآن نوشته شده و به کارگرفته شده
ی کشتار صدای عدالتخواهی واژگون جلوه دهد او برای پوشاندن زشتی شالق زدن و سنگسار کردن است، با

 شود.ی جهاد با کفار ستايش نمیها به شجاعت نياز ندارد چون در اسالم هيچ کرداری به اندازهانسان

  

ين واليان اسالم از خشم مردم ترسی ندارند زيرا فراموشکار و تاريک انديشی اسالمزدگان راه جرم پوشی را برای ا
توان  از اين روی همواره و در هر حکومتی، که پوشش اسالمی به تن داشته باشد، می ند.نکستمکاران هموار می 

ی که  بر مردم آنها هيچگاه زشتی تبهکاری و آسوده به عبادت پرداخت. چوندگرانديشان را کشت يا در بند کشيد 
 شود.نمیآشگار  مسلمان باشند
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تبهکاری و تبهکاران را بر همگان روشن کند تا همگان از تبهکاری  یبايد زشتی هر گروهی که آزاديخواه باشد
پرهيز و از تبهکاران دوری کنند. گفتگو از آزار دادن تبهکاران و جنايت پيشگان حکومت اسالمی نيست سخن 

بهکار و گرامی در هر زمان بر مردم وارد شوند. آزار ندادن ت توانندشناساندن اين کردارهای ننگين است که می 
داشتن جان انسان منشی است بس پسنديده ولی اين به آن معنی نيست که بايد دست ستمکاران در آزار دادن مردم 

که بيش از سدهزار انسان را با بی شرمی  ،جنايتکارانی برای تواندآزاد گذاشت. يک زندانی که آزاد شده است نمی
مردم ايران از آزار دادن جان اين جنايتکاران چشم پوشی کنند ی اند، درخواست بخشش کند. حتا اگر همه کشته

جنايتکاران اسالمی را از مردم ايران   یو چهره هاسزاوار منش راستکاران و آزاديخواهان نيست که زشتی جنايت
 بپوشانند.

  

و   بخشش سزاوار، است را، که بر ننگ تاريخ جنايتکاران افزوده کشتار هزاران جوان که ایننگ بر احکامی عقيده
آنکه از ديدن و شنيدن اين احکام  .، که ننگ بشريت هستند، بدانندیيهامجازات خورآميزش آزاد زنان و مردان را در 

خواهد های انسانی در او شرمنده نيست، خوی جنايتکاری در وجودش رخنه کرده است، اگر به خود نپردازد منش
 خشکيد. 

  

تواند کند ولی او با زور و زندان هم نمیهای تازه جلوگيری میگسترش انديشه  حکومت اسالمی با گسترش ترس از
ای که در زندان ايمان حتا در تاريکترين زندانها هم بينديشد ولی انديشه تواندرا انديشيدن باز دارد. انسان می انسان

چون ديدگاه و  نيست هم ی از زندانشاش توان پرواز آزاد را ندارد بلکه در آرزوی آزادانديشه  گرفتار است نه تنها
 یگرفتار بودن در زندان حکومت اسالمی نشان دربند بودن انديشه روند.توان بينش او از مرزهای ايمانش فراتر نمی

 نگيرتريانسان انديشمند نيست و رهايی از زندان حکومت اسالمی هم نشان آزادی از زندان ايمان نيست. ايمان سخت 
   سازد. می  جدااو را از انديشيدن خرد  پيوند دارد وی انسان را دربند میانديشه  زندانبان است که
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