
  5/1  ٢٠١٠ژانويه   نگارش: مردو آناهيد 

  می شود ی پرستندگان هويت آنها-عقيده
   

تر ی بردگی در آنها پُرتوان- يعنی ويژگیهستند.  ستيدن بُتیروشنفکران ايران خواستار پر برخی ازجای اندوه است که 
 آوازهبلند ای که -ای يا پديده-ای، انديشه-عقيده گفتاری، ای،-از هر کسی، ايده آنها آزادگی در انسان است. سرشتاز 

 کند.  مردم پسند می ،ی توان خود-با همه ، آن را بدون آينده نگری سازند و می یبُت شود

  

، در را یا-هر انديشه آنها ،پندارند می حقيقت را که آن عقيده ای هستند،-عقيده ی- برده در بند و اين کسانبيشتر 
که ذهن خود را،  ُبت ،گاه تنگی که دارندديد . آنها از ناتوانی ورندانگا می ارزشسبک و بی  برابر معبود ذهن خود،

همدوش آن  ،آنها اهکوت خرد تا گذارند به نمايش می پرستيدنی مردم بزرگ و برای، جايگزين هويت آنها شده است
 بلند جلوه کند. ،عقيده

  

دورانديش  رانستايشگی -خردمند، از کوته بينی پيروانی - توانمند، از نابخردی بردگاناز شمار  مانند، بُتهای -عقيده
ی آن -پوسته روی ، دردارند آرزو خود را، که یيهاپرستندگان ويژگی شوند. و از خوار بودن پرستندگان بلند پايه می

  .نگارند می عقيده

  

آن عقيده در درون اين کسان آميخته شده است و خود . هستند اند،-کشيدهبُتی، که در ذهن خود  ی سيمای-آنها شيفته
هيچ گونه  خواهند نمی آنها . يعنی من بودن يا هويت آنها چيزی به جز آن عقيده نيست.اند-قيده گم شدهعآن آنها در 

 . ببينندی آنها ست، - خراش يا کاستی را در هويت خود، که عقيده

  

آن کس که  تواند آزاده يا آزاديخواه باشد. ای باشد، در بند آن پديده گرفتار است، او نمی-ی پديده- هر کس که پرستنده
از اين روی پرستنده به کسانی  .کند اش برداشت می-زشتی يا زيبايی را هم از عقيدههای ويژگیانديشد،  خودش نمی

 ی او انتقاد کنند.-ورزد که از عقيده او را بپرستند و به کسانی دشمنی می بُتورزد که  می مهر

  

زادی رهايی انسان از بندگی است و آزادگان "پرستيدن" را آزاديخواهان بيزارند، زيرا آ از پرستندگان از آزادی و
، آنها بدون بندهای عقيده توان پندارند میآزادانديشی را بی بندوباری و گمراهی  ،. پرستندگانکنند نکوهش می

 شوند. انديشيدن ندارند و به راستی گمراه و سرگردان می

  

بجای مجسمه،   ،گذارد های نشکن میشکستنی، بت ی بجای بتِ ا-هر پرستندهمنوچهر جمالی : >> ی - بنا بر فلسفه
- ها، چيزی جز همان تصاوير ذهنی و خياالت و انديشه-حتی همان مجسمه. گذارد تصاوير ذهنی و انديشه و خيال می

  (از کتاب نعش ها سنگين هستند) .<<اند-های انسانی نيستند که به بيرون باز تابيده شده

  

و حاکم بر جهان هستی است. و هللا خالقی بدون کاستی  مخلوقی گناهکارانسان  هستند که عقيدهاين بر  واليان اسالم
ی آنها -عقيدهاز ماهيت زشت  توانند نمی ،شوند می به بازی گرفته ، که از سوی واليان اسالماجتماعیی هاارزش
 اموشخ هاآن ارزشخود و  مانند نهان میپ ،هاارزش ی آن-پوسته زير ، درسيمای خشونت بار شريعت ولی ،بکاهند

 .شوند بی هسته می و

  

، در اجتماعی توانند می آنها .سازند خشنود می را عبادهللا ،های زشت-بر پيکر عقيده ،های زيبااين گونه پوشش
از  ،گسستنبرای پرستندگان  .، آشگار کنندخود هويت به جای ،را فريبندههای پوش- چهره ،نوانديش بدون شرم

 ند.بر می خودذهن  ی-، از پسماندگی، در جهان پيشرفتگان دشوارتر از رنجی است که آنها ،ی خود-ی بُت شده-عقيده
 د.نگارن ، میگانوانديشی، در جهان پيشرفتهای خود را به رنگ نبُتاز اين روی آنها 
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نمی گذارند  لیو کنند وارد می "ق بشرحقو " ی به رنگديگدر  ،را احکام قصاص و عدل الهی گاننداين است که پرست
ی انسان ستيز ماهيت ازخواهند  . به زبانی ديگر آنها نمیی آنها رخنه کند-حقوق بشر در احکام عقيدهای از -ريزهکه 
 "حقوق بشر" هایارزش ی خود را، در نگرش مردمان، همرنگ- پسماندگی برآنند که ولی کاسته شوداين احکام  در

  .نشان دهند

  

را از ديدن و شنيدن  مسلمانان سدها سال چشم و گوش ندارند که نيرويیشريعت اسالم چندان کشش و های گیويژ
 شريعت پديدار شده است، واليان دلخواهای -، انديشهدر ديدگاه مسلمانان که، ولی در هرزمانی ،راستی برگرداند

  اند.-به گردن نهاده با خشنودی را بندها آن هم بافته و پرستندگان ،به رنگ آن انديشه ،ای را-بندهای تازه

  

. پذيرند می انديشهآن ی - شيره از بهتری ديگران را گرفته است، -بندهای عقيده را، که رنگ انديشه ،خودباختگان
به  اش-ی پرستنده از عقيده-جدايی، به مفهوم به خود واگذارشدن است، هدل کندن از بُت عقيده، برای پرستندزيرا 

 اوپيوسته از  بندند و خود را به ريسمان هللا می اين است که مسلمانان .دکنگم را ش انگشتر او ند کهسليمان ما
 .به خودشان واگذار نکند ،کنند که آنها را خواهش می

  

های به ويژگی ،را خود ، در قرآن،او کند. تعريف میکه عدالت را در عذاب دادن بندگانش  است هللا بُتی خشمناک
او از  .ترساند می گنجند، هايی، که در پندار انسان نمی-از شکنجه کند و بندگان خود را ستايش می ،اربخشونت

خود  هللا .دهد پاداش اطاعت را پس از مرگ وعده می او خواهد، ولی می ندگیبخشو  بندگانش در همين جهان اطاعت
ای، به جز اوامر او، محکوم  -عقيده يا انديشه هريت او ، در حاکمدنام جهان می را حقيقت مطلق و تنها حاکم بی رقيب

 به نابودی است.

  

مردم ستيزی  از ،تا پرستندگان کنند ی فريبنده پنهان میيدر نامهاتازه به تازه های ترسناک هللا را ويژگی واليان اسالم
  .بيزار نشوند ،اين شريعتدر 

  

 ،خواهند نمی . آنهاندکن می برای پيروان تفسير نام "داد" را به هللا" دوزخنام " مهر" و " را به "خشم" هللا: نمونه
برآن هستند که مردمان را با،  آنها ، دگرگون سازند بلکههستندهللا  حاکميت ، که دررا هايی، ويژگیهای زيبابا پوشش

ی واژه برای -و هستهشناسند  ی آن می-زيرا بيشتر مردم "واژه" را از پوستهخودشان، بفريبند. های فرهنگ ارزش
 ای گويا نيست.-هر شونده

  

را بشناسد.  ی ديدگاه گوينده-زاويه و زمينه به درستی او که، برای شنونده، گويا است واژه ی يک-زمانی هستهالبته 
عنی باشد. ينآلوده ای -عقيده رنگبه  او خود که ديدگاه درا بشناس گويندهی ديدگاه -زاويه و زمينهد توان می ای-شنونده

تواند به راستی و درستی  نگرد، او نمی اش به هستی می-ی عقيده-ای ايمان دارد، از روزنه-آن کس که به عقيده
  ديگری را بررسی کند. گفتار

  

  )کاهد. نمی سعدیاز ارزش اندرزهای  برخورداين (: را مرور کنيمديدگاه سعدی  زمينه و راستایبرای نمونه اندکی 

از  . اگر کسیرا نکوهش کرده است غضب، ظلم، جهلرا ستايش و  رحمتعلم، عدل،  اش-انهسعدی در سخنان استاد
   .خواهد داشتواژگون  برداشتی گفتار سعدی از اوبنگرد  ها-کلمه ی اين-راه " لغت معنی های امروز" به پوسته

 داند نه دانش مادی يعت میفقيه از احکام شر يک شناختگويد: او علم را  سخن می اسالمیديدگاه  ی-زاويه سعدی از
او بر بندگان  سبکرا در مجازات  رحمت الهی، او ی رارنه دادگ  شناسد می احکام قصاص اجرای در را تلا، او عدرا

خشم آوران نه  اسالم را نپذيردکه  نامد او کسی را جاهل می، را شادمانی بر ديگران افشاندننه بيند  می گناهکار
را بر  اميراناو غضب  ن را،غارت کافراکشتار و داند نه  به جان و مال مسلمان را ظلم می زیاردرا، او دست جهادگر

  .دگرانديشانهللا را بر خلفای کند نه غضب  زيردستان مسلمان نکوهش می
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نان زيرا او برای نامسلماداند.  تنها مسلمانان را همبود يکديگر میگويد : بنی آدم اعضای يکديگرند او  اگر او می
  گويد:  می وا پندارد. و آنها را نجس می شناسد حقی را نمی

  <<یگبر و ترسا وًظيفه خور دار <<>>غيب ی-که از خزا نه یکريم یا>> 

  <<یتو که با دشمن اين نظر دار<<>> محروم ین را کجا کندوستا>> 

لمانان هم به چرا نامس که کند: می گله وبا تملق از ا، پندارد َکَرم هللا می از ی انسان را-خوراک روزانه سعدی که
   ؟دارندخوراک دسترسی 

  سرود: انست چنين نمید بنی آدم می مردمان رای -همهاگر او 

    <<چه باک است؟ یشوي یجهود مرده م<<>> نه پاک است یگر آب چاه نصران>> 

  

 اين راه از تابرداشت کنند  ،انی خودش-ی انديشه- به نيکويی ،روشنفکران از گفتار و پندهای سعدی بهتر که چه
، آنها .نه خودانديش بُت سازند نگری،، از کوتاه شماری از آنهاولی از شوربختی  .ای را بيآفرينند-تازه هایارزش

، شوند ی سعدی می-پرستنده که ،کسانی بدين روی .کنند ا پرستيدنی میسعدی ر ،های فرهنگیبدون شناخت از ارزش
  . پذيرند می سعدی را از یسخنهر  وار ندهبپندارند و  برابر گفتار سعدی، پست و بی ارزش می ی خود را در-انديشه

    :سعدیپندی از  ،برای نمونه

  <<جهان سوخت کآ تش چو بلند شد<<>> ُکشت توان یبُکش چو م امروز>> 

  << توان دوخت یبه تير م دشمن که<<>> را کمان کند که ِزه مگذار>> 

  

 عابدانو  تراشروشنفکران بُت  زهری است که به ن به سخنان سعدی نيست بلکه اشارهی اين نوشتار پرداخت-انگيزه
چشم جان آنها  و برگرداندهی آنها را به خودستيزی -زهری که نيروی انديشه افشانند. در اجتماع ايران می خرد کوته

 را نابينا ساخته است.

  

   :پردازيم ی سخن می-به شيره بهره گرفته و از گفتار باال

اند و به کردار -شريعت اسالم، بُن نهاده احکام ی-بر پايه "خمينی و منتظری " ی حکومت واليت فقيه را-درون مايه
اند. تار و -فرود آورده مردم ايرانرا بر  نادانیايمان به  ، با زور و گستردن ترس،نی ساختهيدپرست مردم ایبررا  خود

  بافته شده است.  ی دين اسالم و مذهب شيعه-در تاريکخانه به خواست اين دو فقيه،، پود اين حکومت

ها و حل -اند. رساله-بوده کالمفقيه در ساختار و اجرای احکام انسان ستيز، قصاص، با يکديگر هم عقيده و همدو اين 
با يکديگر برابر و همسنگ  ،در انسان ستيزی ،سازند را روشن میهای فقهی  پرسش ها و پاسخ که المسائل آنها،

 هستند.

  

. تفاوت آنها در  بينند و يک رنگ می يکسان را ی احکام شريعت-درون مايه ای تنگ،-، از روزنهفقيه هر دو
خمينی، نسبت به منتظری، بسيار سخت کوش تر، خشمناک تر،  بدان گونه که خود آنهاست. کارکرد هایويژگی

  بوده است.خودخواه تر، باهوش تر و تواناتر 

  

 بی بُن و ای-خانواده ازخمينی ی آنها شناخت؛ - را در دوران کودکی هانابرابری  اين بخشی ازی -ريشه بتوان شايد
ی پرورش يای روستا-منتظری در خانواده لیوی ميهن نداشته است. -پديدهمهر و  اپيوندی ب هرگز او که آمدهبر دربدر
   .است ن داشتهدر زمين ايران بُ  خانواده آن که يافته

  

خمينی،  که ؛ بدان گونهاند-نابرابر داشته کرداریی فرهنگی، -و ريشهمنش  گوناگون بودناز  اين دو فقيه، به هر روی
کم توان بودن منتظری به خشم آمده و او را  خمينی از سرانجامرا بپذيرد.  منتظری ی-یسست تواند نمی ،خودخواهی از

  .کند می از دستگاه خالفت دور
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مت اسالم انقالب را به ما سپرد، ما سستی کرديم و ضعف نشان داديم، به گفتار خمينی چنين است: اُ  ی-مفهوم فشرده
، گردن بزنيم دشمنان اسالم را ، ما بايد مانند رسول هللا و امامانخواهم اسالم خيانت کرديم، من از ملت معذرت می

نماز جمعه به جای ذولفقار علی  ی-به همراه خطبه نين منتظری،چ، هم اين بود که پيشنمازانحرب است.  جایمحراب 
  ند.ا-هگرفت به دست می روسیتفنگ 

  

  .راه گام بردارندهم و دو همزور هرکشند که ب به درستی ،در راستايی ،ای را-ارابه توانند می دو اسب همدوش زمانی

های منتظری را از کند که عکس سوی امر میبه نخست وزير وقت ميرحسين مو از کژروی، برای پيشگيریخمينی،  
ايمانش ملعون ی - سختی ازمنتظری  کند. و موسوی باشتاب و شوق فراوان اوامر خمينی را اجرا می دور کنندهرکجا 

    د.گرد کنار میرب ی توانش-سستی او از شود بلکه خمينی نمی

  

تواند تندروی و خودخواهی خمينی را  يا منتظری نمی بپذيرد را تواند سستی و ناتوانی منتظری اين که خمينی نمی
منتظری  کاهد. ، نمیباشد ی اين دو فقيه می-پرداختهی حکومت واليت فقيه، که - تحمل کند از خشونت و انسان ستيزی

ت پيوسته احکام خشونت بار شريعاو  ی خود را بپوشاند.-کند تا سستی و ناتوانی تندروی و خشم خمينی را بهانه می
     .است را نکوهش نکرده ها (دگرانديشان مسلمان)مرتدکشتار  و )نامسلمانان کفار ( هيچگاه کشتاررا ستايش کرده و 

 فی االرض دسمفو  کشتار دگرانديشان را به نامهای "مرتد"، " محارب با خدا" ، در حل المسائل خود،منتظری
به حکم فقيه  او، به اسالم پشت کند "مرتد فطری" است ای که-دانسته است. مسلمان زادهکرداری پسنديده و واجب 

دارايی و همسر او به تصرف شود،  گرفته می "مرتد" به اعدام محکوم است. حق مالکيت از ،منتظری عاليقدر
 )شود همسر مردان هم بخشی از دارايی مرد شمرده می در اسالم، ( آيد. مسلمانان در می

  

 او. کرده استمرزبندی ن ،که بايد به حکم شريعت کشتار بشوند ،را کان و سن مرتدشماره، زمان، م هيچگاه منتظری
مادرش نامسلمان  وپدر "مرتد ملی" دگرانديشی است که  ولی که "مرتد فطری" توبه ندارد. افزايد میبر اين حکم 

توبه  ی خود-از انديشه که دارد زمانسه روز  . مرتد ملیبوده و دوباره کافر شده استمسلمان شده  شخود و اند-بوده
 . به اعدام است محکوم به فتوای همين فقيه، ،برنگشت دگرانديشی از او ، اگرکند

  

با دشمنان حاکميت اسالم رفتار کرده و در اين راه کشور ايران  ،خمينی، از ديدگاه خودش، به پيروی از پيشوايان اسالم
م را در چهره و شريعت اسال ماهيتخواهند  نمی ،ز اسالمزدگیبه غنيمت اسالم درآورده است. کسانی که ا دوباره را

نگارند تا از پسماندگی و  سستی و ضعف منتظری را به رنگ بُت های ذهن خود می ،کردار حکومت اسالمی ببينند
   خود شرمسار نگردند.نگرش ی -درماندگی

  

اين همه جوانان را، برای استوار ساختن که خون  ،ه استنيازی نبود از ديدگاه منتظری :بپذيريمپنداری  دراگر 
 در اين پندار ند.وش ی کشتار شدگان مرتد و محارب شمرده نمی-همه او ی- به عقيدهحکومت اسالمی، بريزند. چون 

در دست  که ،یتيغ ستمی نيع .دنمو نمی سيل آسا چندان ريخت فرو می شمشير عدالت منتظری،از  ،که خونیشايد 
. ولی اين نشان آن نيست که آزاديخواهان کند می هجلواز ذولفقار حکومت خمينی،  ،کوتاه تر دباش منتظريسم یحکومت
  . نامردمان حاکميتدر ماهيت انسان ستيزی  ازهستند نه  بيزارتيغ ستمکاران  ی- يا تندی و تيزی درازا تنها از

 ،اسالم شريعت آنها فراتر، از مرزهایی -انديشه تنها که اند-بوده گانیفرهيخت کشتار شدگان، از ،بخشی از اين گذشته
 هم خوشبختانه هنوز اند.-اين گونه آزادگان به مرتد بودن خود سرفراز بوده و از احکام اسالمی ننگ داشته .استرفته 

   روشن انديشان وجود دارند که آگاهانه مرتد و با حاکميت هللا در پيکار هستند. اين شماری از 

  

  است؟ی ستايش -شايسته ی قضاوت منتظری، اعدام کند،-، اين شمار از مرتدها را، بر پايهسممنتظري ،یحکومت اگرآيا 

  ، بپذيرد؟پافشاری دارداحکام  بر اجرای آن اين فقيه قصاص را، که تواند احکام کورانديش نباشد، می، که یانسانآيا 

 بی گمان،  ،هستند، ننگ ندارد اسالمیحکومت  زيربنای قوانينانسان ستيز، که در  احکاماز بودن  یاگر روشنفکر
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زيرا آزاديخواهان برای بخشيدن يا سبک داشتن مجازات "مرتد" پيکار  .ه استشدآلوده  ای ننگين-عقيده بهديدگاه او 
   .دانند حکم "ارتداد" را ننگ بشريت می و پذيرند نمی ای-و کرانه مرزبرای نگرش انسان بلکه آنها  کنند نمی

  

  <<  دانندیکه زن را ناقص الخلقه و ناقص العقل م یبر کسان ننگ >> بگويد: از سويی ، کهزنآن  به هرروی

ی -عقيده زندانتر از تنگ کساين ، ديدگاه کند میپيشوای شيعان افتخار  "علی" به پيروی از و از سويی ديگر،
  ان ناقص است. ايمان زنان، برداشت زنان و عقل زن گويد: زيرا علی ابن ابوطالب می اوست.

 اجرای مسلمان، را دگرانديشان مرتدها، کشتار او که د؟بنامپدر حقوق بشر در ايران  ی را-فقيهتوان  می کسی چگونه
ی"بشر" -ناسزا را بر زبان رانده است، او با مفهوم "حق" و حتا با  پديده اينآن کس، که  حق و عدالت دانسته است.

  و آزادگان ايران به  اميرالمومنين نيازی ندارند.   انيان است نه سرزمين مسلمانانايران کشور ايرزيرا بيگانه است. 

  

شرم ندارند  آموزش بندگیهرچند که ستايشگران، پرستندگان، مّدحان، سوگوران اين فقيه عاليقدر، از بُت سازی و 
  .آيد شرم آور است ، گفتار و کردار اين خردسوزان به آزادگان ايران وارد میپندارولی زيانی که از 

احکام شريعت در پيرامون کشتار "مرتدها و محارب" نشان انسان ستيزی و ترس واليان اسالم از گسترش راستی و 
ی -ی اسالم، ستمی است نابخشودنی که بر جامعه-ی مسلمانان، در تاريکخانه-دادگستری است. زندانی ساختن انديشه

   آيد. بشريت وارد می

  

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de  افت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:دري
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