
  6/1   ٢٠٠۶دسامبر   نگارش: مردو آناهيد

  ی دشمن کجاست؟خانه
  

البته آرمان آنها، که در  ی حکومت اسالمی است. چيزی که بيشتر آزاديخواهان ايران خواهان آن هستند سرنگونی
را  آرمان  راه رسيدن به اينبرند که . بيشتر آنها گمان میبسيار گوناگون است ،شودنگاشته میآيند اين سرنگونی پی

های سياسی پشت با اين وجود همه يا بيشتر گروه رانند.ی پيروزی در اين راه سخن میهانشانه از اند وبررسی کرده
برای ی يها. چون آنها برنامهکننداند و در آرزوی فروريختن اين ديوار روزشماری میديوار شهر زورمندی ايستاده

 . ازنداند که، پس از گشودن اين ديوار، آنها را به جريان بيندردهکفرمانروايی آماده 

  

زيرا در پندار آنها  های اين آزاديخواهان برای زمانی است که اين حکومت يا اين ديوار فروريخته باشد.بيشتر برنامه
از دروغوندان دور و به  ی روشنبا انديشه توانندشوند و میی حکومت اسالمی مردم ايران هم آزاد میبا سرنگونی

ی سرنگون کردن اين چگونگی ست که کمترين آنها در مورد زمينه وشگفتی در اين ا راستکاران نزديک شوند.
 دارد که بتوان راستی و درستی آن انديشه را بررسی کرد.  ایحکومت انديشه

  

برخی از اين آزاديخواهان به اين اميد دلخوشند که به نيروی بيگانه يعنی با زور آمريکا اين حکومت کنار زده شود 
ران هموار گردد. اين گروه براين باورند که آرمان آمريکا بدست آوردن بازاری سودآور است و راه ورود آنها به اي

 کاهد. ی ما از سود آمريکا نمینه حکمرانی بر ايران. بنا براين سود آمريکا به زيان آزادی نيست يا آزادی

  

زيرا آنها براين باورند که با ورود  د.پذيرنبرخی ديگر از آزاديخواهان پشتبانی آمريکا را که با زور سپاه باشد نمی
ايرانيان گرفتار و بدهکار رود و پس از آن نيروی آمپرياليسم آمريکا استقالل سياسی و اقتصادی ايران از دست می

از اين روی بهتر است که ما اکنون با زندانبان  اند.نيروهايی خواهند شد که به نام نيروی آزادی بخش فرماندار گشته
  ايم.که ما به ديوار آن زنجير شده ی جهان بزرگ و آزاد همين زندان مال ماستزيم؛ زيرا از همه خود بسا

  

های آزاديخوان در برنامه هایآرمانتوانيم دريابيم که اگر اندکی ژرفتر به برخوردهای فرمانروايان جهان بينديشيم می
ابی در جهان به ويژه در ايران است ولی سرنگون درست است که آمريکا خواهان بازاري جايی ندارند. جهانداران

کردن حکومت اسالمی تنها و بهترين راهی نيست که او را به اين بازار برساند. نه تنها آمريکا نياز به بازار ايران 
ای آمريکا دارند که هم اکنون هم تا اندازه هایکمک ی خود نياز به کاال و دارد بلکه آخوندها برای پايداری حکمرانی

از آنها برخوردار هستند. آمريکا خواهان حکومتی است که مردم را مهار شده در دست داشته باشد نه خواهان 
آزادی  ی که هرگزمردم :دانندکسانی است که شايد روزی آنها بتوانند مردم را همراه خود سازند. جهانداران می

 ند.به آسانی سازمان پذير نيست که ناهنجار، پس آنهانه همآهنگ بل لیو ،جهنداند در آزادی به هرسويی مینديده

  

ايران به دست مردم ايران است؟ شايد به راستی   یبرخورد به ديدگاه دوم: مگر امروز استقالل سياسی و اقتصادی
هللا گوش برخی از روشنفکران را قفل کرده است که سخنان رسول او را نشوند. واليت فقيه به چه زبانی بايد بگويد 

حکومت اسالمی يعنی گسترش  آرايد.نه کشور ايران را می  کنده او حکومت اسالمی را در ايران اجرا میک
. واليان اين اندواليان اسالم بر مردمانی که هزار و چهارسد سال پيش با شمشير مجاهدين سرکوب شدهی حکمرانی

رمان آنها پايداری و سرفرازی اسالم است. شريعت چگونه بايد برای برخی روشنفکران آشفته فکر روشن کنند که آ
 .  باشدو خاکساری بندگان در برابر او میی هللا اسالم حکمرانی سرفرازینشان 

  

تر و تر و بخشندهاسالم است که مردمی از اين مردم رام تر و خودباخته هایاز آن روی ايران يکی از پايگاه
اه غنيمتی است که از هزار و چهارسد سال پيش بر گورستان ايران . اين پايگشودفراموشکارتر در جهان يافت نمی

و سر بلندی مسلمانان  ی ايرانياندوستان بنا شده است و تا کنون هم خود ايرانيان از اين پايگاه برای سرافکندگی
اه برتری خود و ی سيعمامهبا گذاشتن فهمند . اين مهاجمين حتا برای کسانی که زبان اسالم را نمیاندپاسداری کرده

  را در برابر عربزادگان فراموش نکنند.  اند تا اين مردم خاکساری و پستی خودخفت ايرانی را به کردار نشان داده
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بيگانگان عمامه سياه و واليت فقيه  یبی خبری و از خود بيگانگی ايرانيان از اين آشگار است که از حکمرانی
شگفتی در اين است که   .گذارندو ويرانگران کشورشان نماز میارتگران غ جهادگران وبر  حتا شوند وشرمسار نمی

از سروری آمريکا بر ايران ننگ دارند و آزرده  اندکسانی که بيش از هزار سال به خفت اميران اسالمی تن در داده
يژه حکومت  بيگانه به و هایبيش از دويست سال است که حکومت  اند کهشايد اين کسان فراموش کرده شوند.می

 انگليس بر روند و کارکرد اميران اسالمی در ايران فرمانروا هستند. 

  

رجزخوانی آمريکا هم تنها برای ترساندن حکومت آخوندها يا پشتيبانی از مردم ايران نيست بلکه بيشتر برای تهديد 
ی از بازار ايران را به او  بخش و نگران شود ی حکومت اسالمیآيند سرنگونیانگلستان است تا شايد انگليس از پی

 واگذار کند.

  

سخن از اين بود که برخی از آزايخواهان در اين پندارند که روزی آمريکا  گريخت.باز دست  گفتاری رشته
. برخی ديگر براين ی آزادی خواهيم رسيدآرام آرام به چشمه  سازد و ما همگیورزد و آخواندها را ناپديد میمهرمی

خاست تا از گسترش آمپرياليسم ی آخوندها بريکايی بخواهد به زور وارد ايران شود بايد به ياریباورند که اگر آمر
 جهانخوار پيش گيری کرد. 

  

 ی روغنی داشت و برای زنش اميدهای خود رابه هر روی بررسی اين پندارها بسان داستان چوپانی است که کوزه
زغاله خرد که در هرسال دو بُ بُزی می فروش روغن پول و ازرود کرد: که او به شهر می بازگو میبدين گونه 

که با آن به گردش در  خردزايد، پس از زمانی، از پرورش آنها صاحب دارايی خواهد شد و نيز اسب تيزپايی میمی
هم بر گردی برگشتی من:هنگامی که تو از جهانگويدهای زيبا شاد گشته بود میزنش که از اين انديشه .تازدجهان می

گيرد که چرا چوپان با چوبدستی خود زنش را به باد کتک میم. رانباغچه می دور يک بار شوم وآن اسب سوار می
شکند و روغن خورد و کوزه میهد اسب خسته را سوار شود. البته چوبدستی به کوزه میخوااين زن بی مروت می

" نه در پندار بلکه به کردار اسبزمين در اين است که "ايران  . تفاوت اين داستان با نابسامانی ايرانريزدبه خاک می
 دهد. سواری می به دشمن چهارسد سال است کههزار و 

  

کنيم که به راستی وجود دارد و آن پديده ای برخورد میانديشان چشم بپوشيم به پديدهاگر از آرزو و پندارهای نيک
يعنی ايران ستيزان است. گرچه در گذشته خود آخوندها کمتر  آخوندهای مسلمان یپايگاه هزار و چهارسد ساله

. اندهکردحکمرانی میامر آنها  به اند وهشدو شاهان به دلخواه آنها گماشته می  سلطانند ولی خليفه، اخليفه بوده
های جهان ی گرگاند، شمار آنها هم از شمار همه چشيده همرا  ی حکمرانیاکنون که واليان اسالم در ايران مزه

گذشته است، چگونه بايد اميدوار بود که روزی مردم ايران در هوايی که، به زهر نفس آخوندها، آلوده نباشد دم 
 بزنند. 

  

اگر هم آنها در پندار برخی کسان ناپديد  شوند.چندسدهزار آخوند که يکباره حتا با نيروی سپاه آمريکا هم ناپديد نمی
ماند. مگر زور و زيان امام غايب برجای می فرو رفته است در عقيده و ايمان مردم ی آنها کهشوند زهر هزار ساله

 ؟کشندکمتر از آن رنجی است که مردم از امام آشگار می 

  

البته داشتن آرزوی سرنگون کردن حکومت اسالمی و پروراندن آرمان آزادی بسيار نيک و پسنديده است. آرمان و 
شود و پيروز می ی راههاآن دشوار باشد شکوهمند است و روزی انسان بر دشواری آرزو هر اندزه هم که دور و راه

راه رسيدن به  توانگيرد. ولی در جنبش و آزمون و شناخت گام به گام است که انسان میآرمان خود را در بر می
 آرمان خود را پيدا کند. 

  

هايی بستگی دارد که در ذهن مردم به عقيدهبيشتر  چرخد بلکهنمیی آخوندها حکومت اسالمی تنها با عمامه 
. انديشدمسلمانان مجبور به اطاعت از اوامر هللا هستند و مسلمان در مورد نيکی يا بدی آنها نمی .اندفرورفته
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 کندخود را به بازار صيغه واگذار می  دختر در تنگدستی کشد وبنابراين کسی که از راه بدگمانی زن خود را می
 مطيع شرع اسالم است.   اوبلکه خود ندارد  ای ازانديشه

  

 هايی بپردازيم که حکومت اسالمی بر آنها استوار شده است. بهتر است که اندکی به پايه 

  

. گيرندو از يکديگر نيرو می ها بر يکديگر تکيه دارندبرپا شده است. اين ستون هنکُ  حکومت اسالمی بر سه ستون
برای اسالمفروشان زور و پول شود و درون کسی وارد شود او آبستن جهادگری میبسان اينکه اگر ايمان اسالمی به 

ها، حکومت اسالمی سرنگون خواهد شد. گرچه هريک از اين ستونبا اين وجود در کاستی يا ويران شدن، زايد. می
بازگو کرد.  ايمان" "، " پول" و "زور " هایتوان آنها را در واژهمی ولی ای دارندساختار پيچيده هااين ستون

 در ذهن مردم فرو رفته و توان گستاخی را از آنها گرفته است.  ها گاه اين ستونتکيه

  

انسان در ترس به هر خواری و پستی  دهد.زور که با خشم بر مردم وارد شود ترس را در آنها گسترش می
اسالم در ی ترس از آغاز ابزار زورمندی يدهکند. پدکش میو هستی و توانايی خود را به زورآوران پيش دهددرمیتن

  است.  بوده

  
  :  ١٢٣ یآيه ی التوبه،>>سوره

  بکشيد کافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس کنند.

  :    ٣۵ یآيه ی محمد،سوره

  سستی نکنيد، به صلح تن در ندهيد, چون هللا شما را قويتر و بی نقص گردانده است.

  :  ۴ یآيه ،دمی محسوره

کفار را در هر کجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود. اسيران را محکم ببنديد که قادر به گريز 
 نباشند.<< 

  

  ستون زور:

، شوند، خردمندان نابخرد و ستمگران نيرومند میشوند، توانمندان ناتوان میشوندبا "زور" سرکشان سرکوب می
. سيه دودی که امروز بر سرتاسر ايران سايه افکنده است شوندمی کرداراران دروغن توانگر و راستکغارتگرا

. حکومت اسالمی  ی همگان را سوخته است برآيند زوری است که در درازای هزار و چهارسد سال توان انديشه
  است.مرداب دروغ بر مردم ايران فروريخته شده ی از پسماندهی ستمی است که  چکيده

  

توانند بر ترس به شکوفايی وادار کند مردم نمی ی آنهاهمگان را برانگيزد و انديشه ای که خردبنا براين بدون شراره
ی آنها در سياهچال ترس زندانی است زور ستمکاران شکست ناپذير خواهد خود پيروز شوند و تا زمانی که انديشه 

 بود.

  

  ستون پول:

است ولی زورمندی و زورآوری به پول نياز دارد.  ی زورفرآورده يعنی پوليابد زايش میگرچه "پول" از راه زور اف
نه تنها  ی پاسدارن جهاد خرج دارد.گسترش ترس بدون فرودآوردن خشم جهادگران بر مردم دشوار است و نگهداری

اه اسالمفروشی به دارايی و پاسداران و پرورندگان آنها نيز به پول نياز دارند. آخوندی که از ر جهادگران بلکه
در ميان مردم  هاپيروان جان برکف ندارد. درست است که جان برکفای برای پرورش توانايی نرسد چندان انگيزه

به سربلندی خواهند  دستکم در آن اجتماع بايد اميدوار باشند که آنها آيد ولیبيشتر به وجود می چيزدرمانده و بی
و جاسازی کردن آنها در ذهن مردم به پرداخت پول بستگی دارد. اسالم و آخوند  کارکرد  هارسيد. نمايش اين دروغ

درآمد کشور را بسان  که جهادگر و جهادپرور هستند آنها شناسند.کشور و حکومت را به مفهوم کشورآرايی نمی
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 در دست دارند. ا درآمد ايران ر آخوندها اکنون ديدگاه همدانند و از اين غنيمت در جهاد از آن خود می

  

دانند که  کنند در حاليکه میبا پول مردم ايران به نام خود در کشورهای بيگانه سرمايه گذاری می بينيم که آنهامی
دارايی و توانايی او از  داند کههستند. آخوند می ها نيازمندمردم ايران بيشتر از مردمان ديگر به اين سرمايه گذاری

 هاو در آرمان کوشا است م رشد کرده است پس او برای بازاری ساختن و بزک کردن اسالماسال ی او بهسرسپردگی
ی درآمدی و چشمه  ابزارتنها  برای آخوند و ايران یايران شود.او نشانی از مردم و کشور ايران ديده نمی و کردار

 سازند.اسالم را استوار می  هستند که

  

اند و هرچه ی اين مردم فرو کردههای ستمگر خود را در هستیايران، چنگال واليان اسالم، با دست يافتن بر سرزمين
، به ويژه اسالم ی اسالمفرشانتوانايیريزند تا آن را زنده نگهدارند. آورند در جان فرتوت اسالم میکه به چنگ می

آخوندها ايران  ن بستگی دارد.مانالی مسو نادانی اسالم و اين نيرومندی به سرمايه ینيرمندیبه  راستين فروشان،
 کنند. کرانی میمپندارند و برای غارت و چپاول آن حرا غنيمت جهاد اسالمی می

  

  ستون ايمان:

   .اندهای اسالمی بيش از هزارسال بر آن استوار شده به هر روی "ايمان" نيرومندترين ستونی است که حکومت 
ه انسان نادان و گمراه است و نياز به راهنمايی رسولی دارد که از  ايمان به يک مذهب، براين زمينه بنا شده است ک

سوی خالق انسان فرستاده شده است. چون مسلمان هم توانايی برای شناسايی نيکی و زشتی را ندارد او ناچار است 
احکام اسالم هايی را که انسان در هر چه را که رسول هللا امر کرده است بدون شک و انديشه بپذيرد. کاستی و زشتی

  دانند.میی شيطان کند، هرچند که خردمندانه باشند، آنها را وسوسه شناسايی می

  

خود را به واليان دين سپرده و با  انديشهخرد و کسی است که مهار   توان گفت انسان با ايمانبا سخنی کوتاه می
، بندد تا راه را گم نکندل پيشوا میخودانديشی بيگانه است. انسان مهار شده پيروی است که، خود را به دنبا

کردار انسان با ايمان نادانسته است از همين نادانی است که او با   .پيشوايان برای کشيدن او به ريسمانی نياز ندارد
ای را شناسايی نکنند و به خودسرانه پديده کهفرزندان خود را چشم و گوش بسته تربيت کند  تاکوشد توان خود می

 ها ايمان بياورند.ی شريعت و گفتار فقاحکام کهنه

  

بلکه   نيست مسلمانان کردن نکوهش د اين کردار نشانی برشکاف برا  مسلمانانی نادانی و پسماندگی اگر کسی ريشه
نه تنها  خشکاندنمايان ساختن زهری است که هستی آنها را بيمار کرده است. بيماری ايمان نه تنها خرد انسان را می 

 کند.های آينده را عبد هللا و از خود بيگانه میجامعه و نسل گيرد بلکه را از او می  آزادانديشی

  

برند بسان همين روشی است که مردم ايران را مسلمان های آزاد به کار میروش آسانی که برخی برای رام کردن فيل
زنند " تا جديت و خشم آنها را ی میو بسختکشند آزاد نخست او را به زنجير می برای رام کردن يک فيل اند.کرده

خوب گرسنه شد او را با زور ابزار نوک تيزی به سوی حصاری، که  چارهپس از زمانی که فيل بی احساس کنند".
کنند. فردای آن روز کودکی بر گردن آن فيل که اکنون رام  روانه می  خورد و خواب دارند، های رام شدهدر آن فيل

. برخی به کندوادار می های دشوارکار انجام  نشيند و با زدن چکش او را بهورده است، می شده است، يعنی ايمان آ
همين سان هم آخوندها به  گويد.های وحشی و به " فيل سرکوب شده" فيل رام شده میفيل "های آزاددروغ به " فيل

 گويند.انسان آزادانديش جاهل و به کسی که عبد هللا شود عاقل می

  

در مورد کشورآرايی و مردمساالری گفتگو کرد آنها  هم هاآخوندبرخی از با  توانبرند که میگمان میکسانی که 
آخوند از سرشتش دروغوند و فريبکار است؛ او دانشی ندارد که   شناسند.تفاوت مفهوم  "عقيده" با "دانش" را نمی

د و اين عقيده را بارها و بارها آزموده است؛ او اگر  ی مردم ايمان داراو تنها به اسالم و نادانی ؛ای را بشناسدپديده
 به خرد و دانش انسان تکيه کند به کردار بايد از اسالم روی بگرداند و از وجود خودش ننگ داشته باشد.
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دارد که با  زور و به نيروی  ایکه حکومت اسالمی پايگاه هزار و چهارسد ساله ستار در اين استجی اين شيره
کنند چون پول و زور او را خود مردم فراهم میراند. در ذهن مردم فرو رفته است، بر مردم ايران ستم میايمان، که 

های نو نيازی به اند و مهار روند آنها در دست واليان اسالم است. شايد با وجود رسانهآنها از خود بيگانه شده
يعنی از  اوتی ندارد.تفپايگاه ايران ستيزان با گذشته هزاران مسجد و سدهاهزار آخوند نباشد ولی کارکرد و برآينده 

از سوی آخوندها اجرا  ايران یحاکمان قم اوامر سرکوب کردن دگرانديشان صادر و در اندک زمان در سراسر شبکه
تخم اين  .اندازدآنها به آزادی از کارکرد می رسيدنراه  در را مردمشود. به زبانی ساده: ايمان، نيروی می

در درون خود مردم پرورش شود و برآيند آن کاشته و آبياری می در ذهن مردم ها به خواست واليان اسالمدگیپسمان
اين تخم در ذهن مردم ی يابد. اسالمفروشان راستين، يعنی آخوندهای پيشرو و اصالح طلب، برای اينکه ريشه می

 های گنديده بپوشانند.سالم را با دروغی ای مزهکوشند که تلخینخشکد از هر راهی  و به هر زبانی می

  

را  ی آن کردارکنند که زشتی و پستیگويند بلکه تالش میکرداری سخن نمی یزيرا اسالمفروشان از زشتی يا پستی 
يده شود. از اين سنج معيار اسالمی هر نيکی و بدی با اجتماع در اين خواهند کهدر اسالم پنهان کنند. يعنی آنها می

مردم خواهان باشند  که نيکی را هر پوشانند وبا دروغ در قرآن می ی زشتی را که مردم از آن گريزانندپديدهروی هر 
 زنند تا هيچگاه دانايی و خرد انسان معيار سنجش قرار نگيرد. به دروغ به اسالم پيوند می 

  

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

  

ايران ستيزان، که   پايگاه بر توانند ايرانيان را در سرنگون ساختن حکومت اسالمی ياری دهند که بتوانندکسانی می
را با آخوندهای  ی فرماندهیپيوند هسته توانندپيروز شوند. پس آنگاه می اند،گرداندگان آن در قم و نجف خانه کرده

دود سياه نادانی را بر  توانند پيوستهنی که واليان اسالم دارای سازمانی هستند، که می زيرفرمان پاره کنند. تا زما
 سراسر ايران بپوشانند، هيچ حکومتی به جز احکام ايران ستيزی و انسان ستيزی بر ايران حکمفرما نخواهد شد.

  

خليفه کند. در جهان پياده می را حکومت هللا ،اوامر هللا ، در اجرایشود کهشريعت اسالم در احکامی تعريف می
مامور اجرای اين اوامر و اميرالمومنين است. اجرای احکام اسالمی بدون داشتن سازمان حکمرانی، بدون داشتن 

که   ،ی فرهنگی در مردممجاهدين، بدون سرکوب دگرانديشان، بدون مسجد و آخوند و از همه مهمتر بدون پسماندگی
در کنار آخوند و در ميان  ،خواهندامکان پذير نيست. روشنفکرانی و آزاديخوانی که می نامند،می  به اسالم آنرا ايمان
آزادی و مردمساالری برسند کسانی هستند که تفاوت آزاده با عبد هللا را و تفاوت مردمساالری با  به ،مسلمانان

 .گيرندحاکميت هللا را نديده می

  

اسالم قانونگزار است نه آخوند، مردم در ايمان به اسالم گرفتارند نه کند نه مردم، شريعت در ايران هللا حکومت می
ضحاک را در پايگاهش بست و او را در کوه البرز ميخکوب کرد تا پيوند او با های دست در زندان پس بايد

 خويشانش گسسته شود و مردم از ستم هزار و چهارسد ساله او رهايی يابند. 

  

  مردو آناهيد 

  MarduAnahid@yahoo.de  از ديدگاه خوانندگان:دريافت بازتاب 
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