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  کنندی ستمگر را انتخاب می-بردگانی که تازيانه
  

يکباره  يکپارچه و آزادی نيز بايد پذيرفت که ی آزادی، بخشی از آزادی است و- ، از پديدهای-ريزهدرست است که هر 
  گام به گام به آن نزديک شد. توان آگاهانهمیشود بلکه پديدار نمی

از سوی آزاديخواهان برنامه  کاربرد آنها ،  کهشودشمرده میيشرفت ، زمانی پهای آزادی-دست يافتن به ُخرده ريزه
 تراز داشتن هر ُخرده اندکی نيرومندتر و گامی به آرمان خود نزديک بتوانند، آزاديخواهان . يعنیريزی شده باشد

 ها-اين ريزه ديگر ،ده باشندشريخته  راه اينآزادی، از سوی آزادی ستيزان در به رنگ ی يها-ريزه ولی اگر .شوند
  اند.-نهاده خود ان در دامهایدروغوند هستند که یهاي-دانهآنها  ،ی آزادی نيستند- بخشی از پديده

 شيها-از شاخه بتواند که ای ندارند-ی آزادی ريشه-در زمينه هرگز آنها ،ندا-پا گرفتهدر ستمگری  های زورحکومت
 ندارند یبا بُن اين پديده پيوند کنند،ا پوشش آزادی جلوه میهايی که، در حکومت زور ب- . ُخردهرويدآزادی بری -جوانه

  .دهدمیجای  هادر درون آن را خود زشت ويژگی يا کردار حکومت که هستند ی خوش رنگی-پوسته بلکه آنها

   چيزی برای انتخاب دارند. آنگاهی آنهاست، -اگر مردمی به آزاد برسند، اتنخابات هم بخشی از آزادی

  : پديدهيک های يوند بخشای در پ-نمونه

يی را از هابخش ،ها-ريزه پيوند از آگاهانه تواننديک خودروی بارکش است، می ساختن، که آرمان آنها کارشناسانی
 ند،شناسرا نمی موتور ختمانمند، که سازآهای بارکش خودرويی را سامان بدهند. ولی ،هابخش آن و از پيوند خودرو

  کنند.تر میبار خود را سنگين تنها ناهنجار،ی - رهچند پا مانند سازی ازبا 

ی اسالمی در ايران است که به دروغ آنرا "انتخابات رئيس جمهور" - مطيع خليفه و سخن از بيعت گرفتن برای خادم
انجام  جهانی هایاز سوی سازمان حکومت اسالمی شدن پذيرفته برای که ،از مردم اين بيعت گرفتن اند.-ناميده

اسالمی  سخت واليت فقيه و احکام حاکميت به درستی در پسند کهآشگار ولی جهان  است به کردار دروغی ،شودمی
  .ی نداردجاي

را آزادانه  ی کشته شدن خود- شيوه ی شرع-در محکمه است که دگرانديشیآزادی در اين بيعت گرفتن بسان آزاد بودن 
سپس   جرثقيل ساخت ايران، گردن زدن با ذولفقار علی). انتخاب کند. (تيرباران با تفنگ اسالم نشان، آويختن به

 کافربه آن اندازه است که حتا  هللاعدالت  :برآوردبا افتخار فرياد ، گيردمی را ناجوانمردانه جان او که ،ی شرع-قاضی
   آزادی دارد. خود ی مرگ-در انتخاب شيوههم 

ان گوسپند. شبان نمايدرا میان گوسپندشبان با  دار رفتاربه کر، که خالفت فقيه است، با مردم برخورد حکومت اسالمی
شبرای را  معظم خود  شبانان از گوسپند. راندمیبه بهشت کشتارگاه آنها را  سرانجام دهد وپرورش می اربا

رگ به سعادت پس از م آنها را دارد ودور می ند،ا-ه، که گناه شمرده شدهای زندگیاز شادمانیسپاسگزارند که آنها را 
  . کندرهبری می

احکام امر به معرف و  بتوانند زاهد و با ايمان نياز دارد که آنهاپاسدارانی به  اسالمرهبر برای مهار کردن اُمت  البته
انتخاب چوب نهی از منکر را برهمگان تکليف کنند تا هرکس بر ديگری ديدبانی و از ديگری ترس داشته باشد. 

  کاهد.مردم نمی بودن محکوم فقيه و حکومتی -بدستان از زشتی

، با آنها .اند-نديده گرفتهرا  پيوند شبان و گله در خالفت فقيه ،57پس از شورش بسياری از دوستداران آزادی، 
اين  ند.ا-هسنجيدمیمعيارهای اسالمی با  را های اجتماعیارزش ،ندا-ههای اسالم شرم داشتوجودی که از پسماندگی
ند که ا-هخواستار پوششی بودآنها  ند بلکها-هکردهای اسالم برخورد نمیها و کاستیهيت زشتیدوستداران نه تنها به ما

   و اسالم عزيز را زيبا نشان دهد. پنهان نگه داردهای اسالم را پسماندگی

پيوندی  ی زنان-با آزادیهای جهان فريب بود که يکی از اين پوشش "انتخابات" اسالمیهم در  زنان دنشرکت دا
    .شته استاند

ن نام نهاد ملت کبير را نمايندگان "وکالی اَُمت صغير" را انتخابات و  "بيعت اسالمی " " را رهبر، اميرالمومنين"
  . شونداند، به خواست مخلوق او انسانی می-ی الهی، که از سوی هللا امر شده-نشان آن نيست که احکام پوسيده

 .هستندتر زن ستيز های نر همآخوند از اين انجمن فرومايه تر و زنان يک از يک ،واليت فقيه سرسپردگانشورای در 
اين کسان  .اند-شتهفقيه پافشاری داشورا به نادان بودن خود اعتراف و بر اجرای اوامر شبان  اين وکالی اُمت در

تر هم درست آخوندشناخت  ُگنده تر باشد پندارند که خرد انسان در عمامه پيچيده شده است و هر اندازه که عمامهمی
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    خواهد بود. 

يعنی  پيشنهاد کرده است. میاحکام اسال برای اجرای رهبری - خليفه آنها را کنند کهبا کسانی بيعت می مسلمان مردم
برای مهار کردن مردم های مردم نيست بلکه سخن از نمايندگان اسالم -سخن از نمايندگان مردم برای اجرای خواسته

   است. المی در تنگنای احکام اس

، 57در آغاز شورش  گسترش ترس و دروغ در جامعه است. کردار آنهای  -بازدهزن و چه مرد باشند  چهستمکاران 
 آنها بلکهند ا-هپيکار نکرد ،شوداز سوی مردانی بر مردمان وارد می بيشتر ی ستم، که- هواداران آزادی با پديده

شريک  اسالمزده انسان ستيزی، با مردان احکام در اجرای کردار، يعنیند که زنان هم بايد دراين ا-هخواستار اين بود
خواهران زينب هم  ،سپاه مهدیدر کنار  ،که ندهست مستهنوز هم از اين پيروزی سرخوشباوران برخی از  .بشوند

  چوب حکومت را در دست دارند.

در ولی  است.و پيشرفت  آزادیگامی به سوی ی پسماندگان -ی زنان در جامعه-همکاری و هم انديشی ستیرابه 
نيرويی است  کارکرد زنان با ايمانآزادی ست،  در سویبازداشت جامعه ی زنان برای -همکاریحکومت اسالمی، 

  . رودکار می و بستن دهان آزادگان به ساده دالن برای فريبخودستيز که 

هم همدوش حزب هللا و ولی اگر زنان  .ودشُخرده ريزه شمرده نمی یاسالم حکومتشرکت زنان در انتخابات برای 
مقدس  ريعتشبه  ، از اين همکاری،وارد حکومت بشوند ،ستيزاندر سرکوب آزاديخواهان و پرورش آزادی ،آخوندها

   وارد نخواهد آمد. ای-اسالم خدشه

، که در پوشش اه-از شوق گرفتن اين ُخرده شناسند،نمی ی آزادی-با پديده را تضاد اسالمکه  يخواهان ساده دل،دآزا
فراموش  را واليت فقيه ننگ و پندارندآزادی می بخشی از را "انتخاباتی"نمايش ،  نمايندمی آزادیدروغ همرنگ 

  .کنندمی

 .ندا-هروشنفکران در اندک زمانی، پس از پا گرفتن حکومت اسالمی، به انسان ستيزی در احکام اين حکومت پی برد
اين تنگی و سختی را بر خود نپذيرند و، در زمانی کوتاه، ديوارهای  مردم ايران که اند-بوده آنها اميدواربا اين وجود 

از اين  آگاه بوده و رويد،، که از ستم آنها در دل مردم میخشم نهفته آخوندها هم به کنند. ولیشباين زندان را درهم 
   اند.-رخی از روشنفکران فروختهبه نام شهد آزادی به مردم و حتا به ب با نيرنگ را زهر ستمگری روی آنها

بودن و انتخاب  ، آزاددر پذيرفتن بردگی و افتخار داشتن آزاد بودن چنين است: آزادی و دموکراسی در اسالم کارکرد
(جای شرمساری است که در ايران زندگان . و آزاد بودن در ستايش مردگان انديشه سوز اسالمکشيدن بار کردن در 

  ی آيندگان هستند) -هزارساله و مردگان حاکم بر انديشهی مردگان -محکوم اراده

اند که آنها يا بايد با حکومت اسالمی هم بازی شوند، که دستکم در مرزهای واليت -البته بيشتر روشنفکران در يافته
   به ناله و نفرين بپردازند. تنها حکومتی ، يا دور از ميدانداشته باشند يیفقيه تکاپو

کرده و گرفتار  مذهبی ی سخت و تاريک-در پوسته بينش مردم را نخست گذشته، ی سالدر س ،حکومت اسالمیالبته 
 راستی آنها در ديدن کهاست  ساخته به دروغ آلوده چنان ،گيردرنگ میخالفت  خواست را، که به ديدگاه مردمسپس 
   .اند-شدهناتوان 

را به  مردمراه ديدگاه  اندکی بتوانند آنها تاخنه کنند اند در ذهن مردم ر-کمتر توانسته آخوندها،برخالف روشنفکران، 
ی - ی اسالمزدگی خو گرفته و حکمرانی-بيماریا سوی فرهنگ اجتماعی برگردانند. از اين روی برخی از آنها کم کم ب

ديدن  و چشم از به چاره جويی نپرداخته . اين است که اين کساناند-پذيرفتهبخشی از نيازهای اجتماعی  بسان آخوند را
     اند.-های واليت فقيه فرو بستهزشتی

آخوندی را با هياهوی  خواب کردن روشنفکران بيدار، برای ی اسالم، در چند سال گذشته،-چگونه خليفهکه  ديديم
که آرزوهای  ،دوستداران آزادی .فرستدبه ميدان شعبده بازان می "ی اسالمی-دموکراسی" کاشفاروپايی در سيمای 

   .پردازندمیافشانی به پايکوبی و دست ، پيروزمندانهپنداشتندی سياه اين بازيگر می-ر عمامهخود را در زي

ها و ی اروپايی-سال به ريش همه 8 ی تند و تيز،-چند جمله گفتنو  های خانم-با ُشل کردن روسری ،اين نمايشگر هم
 .برخورد کند ،شودوارد می مردم ايرانکه بر  ،ستمی بنيادبه  بيندسخن پراکنی نيازی نمی . او به جزدخندمیها ايرانی
ی - روسریدوباره  اين نورسيدهکه ، کندوارد می تآتر اسالمی بازيگر ديگری را به ،آن نمايش پس از ،ی اسالم- خليفه

  سازی کند.را پاک نوشته برباد سخناننگه دارد و سفت  ُشل شده را

 يا سفت بستن ُشل بستن رایپندارند، آنها بان و خواست يک آخوند میآزادی را تنها در تو يا ايجاد مردمی که سرکوب
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  .افتندنمیاز زندان ايمان  رهايیو به فکر  کنندمی پيکارروسری 

 .داشته باشددر حکومت اسالمی وجود  تواندنمی آزادی که اند-بارها آزموده روشنفکران ايرانی جای شگفتی است: 
 .رانند، سخن میدگذاربازی می به فقيه فتيکی از کانديدهايی، که خال ی- يی و توانايیکارآدر پيرامون  آنها بازهم ولی

  نه ايمان آنها به واليت فقيه و اسالم است ميزانمسلمان بودن يعنی اين "انتخابات"  دانند که معيارنمی آنها شايد هم
  ست.  آنهادر  توان کشورآرايی و دانايی

  نشان آزاد بودن و آزاد شدن بردگان است؟ ،از سوی بردگان ،نآيا انتخاب گماشتگان برده دارا

ی - های زندگی-بر ريزهواليت فقيه  اند،-ناميده شده يرغص، هم به جز اين نيست، مردمی که "انتخاباتاين "نمايش 
از  يکی اندازد تا مسلمانانجلو می را یانکس با کشورهای جهانی، شدن ، برای هم رنگاين واليت راند.آنها حکم می

)، آخوند گزار بيگانگانخدمت) ، آخوند عمامه سفيد ( نژادايران ستيز عربآخوند عمامه سياه (  :انتخاب کنند را آنها
سرکوب کنندگان ايرانيان هستند و بيعت  ، مجاهدين اسالم،ی- ، اين کسان نماينده)خودباختهی -بدون عمامه (اسالمزده

  ی ستمگران است.  -نهپذيرفتن تازيا نابخردی و با آنها نشان

 بتوانند ديدگاه در ذهن مردم رخنه کنند و آنها شوند کهی مردم برخوردار می-از پشتيبانی ايران زمانی روشنفکران
   در سوی فرهنگ آزادگان گسترش دهند. مردم

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
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