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  می شوند زشتی پذيرایترسزدگان 
  

 رایرا بانسان ستيزان  دستِ   آنها، کنند در جامعه سرکوب می  راانديشی آزاد، با گستردن ترس،دروغوندان
ديدن و از  که ،انیمردم.  رانند  میبر مردم ترسزده، حکمفرومايگان، در توفان دروغ  اين . گذارند آزاد میستمکاری 

   . پوشانند ی خود را با دروغ می-، ديدگاه و انديشه اندک اندک،دترسن   میشنيدن راستیاز 

 و های فرسوده  آنها دروغ.يزند آم میدر خود  ،د زندگیرب برای پيشدروغ تنها دانشی است که مردم ترسزدهکاربرد ِ 
  . ازی کنند بازسخود را و کردار ِ رفتارهای -  زشتی تاآرايندمی   و ناشناختههای تازه با دروغ را آشگار شده

 زنجير گیبرای برد،  با پندارهای دروغآنها.  کنند ی می خريدار ِ خود،با پرداخت وجدان و خرد ، آرامش راترسزدگان
 و هر زشتی را به جای یراستبه جای  هر کژی را آنها.  اندازند به گردن می ی بافند و آن را به نام پيوند ِ آزادگ می

    .پذيرند   میزيبايی

 در بينش مردم ايران را  واند-ی ايران گسترده- ی ترس را بر جامعه-، سايهان با زور و فشارهای سنگينشريعتمدار
 ، ايمانی- تاريکخانه در ، رای ايران-  مردم ترسزدهانديشه و جنبش ِ  آنها.اند-  ساختهمنجالبی از دروغ آلوده

  . اند- ميخکوب کرده

از ترس ِ بينايی و  آنها . کنند پرهيز می از رهايی  وجنبشيدن، از  انديش، از بندهای بردگی از پاره شدن ِ ترسزدگان
بندهای   پيوستهتنها در مرزهای ايمان رستگار هستند،که  ،آنها به گمانی، لولند   می ايمانی-  تاريکخانهدرروشنايی 

  . نشوندخويشتن واگذارهای - انگيزهبه   تا کنند  میتازهرا   خودی ايمان- پوسيده

 و پسماندگی را از  آلودگی را از پاکیبدی، را از نيکی  ، به آسانی، بيداد را از داد، توان اعی نمیدر چنين اجتم
    . باز شناختپيشرفت و

   :برای نمونه

 در اين .دکنن  ، کشتار می هستند آفرينندگان بينش نوين که، را آزادانديشان، به حکم هللا، شريعتکشتارگاهدر 
را " شريعتی -محکمه"اند، -  به دروغ دشمن خدا خواندهخود دايگان رااند، -غ خدا ناميدهرا به درو" هللا"کشتارگاه 

  .اند-گفته را به دروغ دادستان "مدعی العموم"را به دروغ داور و " ی شرع- قاضی"اند، - به دروغ دادگاه نام نهاده

 که شکنجه و ، ايرانجوانانپس . اند- هکرد دروغ آلوده  با زهر راهای فرهنگ ايران ارزش ،دزدان، گوهربدين گونه
 در فرهنگ ايران" دادگستری"  به گوهر توانند  چگونه می ،آموزند  می" داد"آدمکشی را، در پوشش دروغ، به نام 

   ؟پی ببرند

در .  کند  نمايان میکسانی، که از احکام او سرپيچی بکنند، جهنم است، او عدل خود را با سوزاندن  ِهللا مالک
در .  هستند، وارد آورد اوامر هللا احکام هللا را بر مردمان، که همگی محکومکهی کارآيی دارد ا-، محکمهحاکميت هللا

  . باشدیوجود ندارد که به دادستان نياز" داد"شريعت اسالم 

 زيردستان از  داد ِ را، برای گرفتن، دادستان آنان تراويده استبينشاز " داد"ی - ، که واژه ُکهنانديشمندان
  ِ دادگاه از رنج در . استجان انسان  بودن ِ آزادگی و خردمندی و گزند ناپذير،یدادورميزان ِ . اند- آفريدهدستان رزبَ 

  .خواهد شد افزوده دادخواهان ی-  کاسته و بر شادمانیستمديدگان

 بينش ِ  ازکشورآرايی سامان ِ کهسرزمينی  .هستندروينده   راستکارانسرزمين در ، تنهافرهنگاين های -  هسته
ی فرهنگ - آفريننده آنها کهتراوش کرده استی کسانی -دادگستری از بينش و انديشه.  برآمده باشدانمردمهمان 

  . اند-دادگری بوده

 ،دارند   پنهان می،"دادگاه"، مانندهای ايرانی- شريعت را در پوشش واژهی-محکمههای - زشتی که ،اسالمزدگانی
   .ندنگار   غزال می را در سيمایکفتاری - رهچه ، که از کوتاه نگری،هستندکسانی 

هر کدام را  و  شناسند نمی  را دادگاههای- ويژگیبا "عدليه" يا" محکمه "کارکرد در یبيشتر روشنفکران ايران تفاوت
 ، زشتی و پليدی بيزار نيستندی- شيره از،آنها . برند  و بی پروا به کار می پندارند  میر با يکديگهم سنگ و برابر

  .  برند رنج می" زشتی "شنيدن يا ديدنها از تن

آزرده  های درون خود- زشتیتماشای  تا از  پوشانند های زيبا می- نگاره های کردار خود را با-  زشتیاين است که آنها
   .نشوند
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يزی خوی انسان ست، با  آنها از نادانی بينش آزادگان را، پذيرند می" دادگاه"ی شريعت را با نام - محکمهکسانی که
 بدون ، بينند  میسازنا )دادگاه (ی-  نام ِ دزديده شدهبا را  و درنده خويی جانستانیبرخی از آنها که . انگارند برابر می
  . خوانند می" بی دادگاه" را ی شريعت-محکمه  وپردازند   سخن بازی میانديشه به

  )اشته استی ندايست بی ريشه و بدون هسته که در فرهنگ ايران جاي- واژه" بی دادگاه( "

های - ارزش ايرانی را جايگزين کلمه های پُر-، واژه به دروغ آخوندها آگاهانه و برخی از ايرانيان نابخردانه
   .  سازند جهادگران بيابانگرد می

 و هرگز به  گيرند سخنان را به بازی می، آنها تنها  فريبخوردگان دروغ هستنداسالمزدگان و زايندگانآخوندها  
، شناسند  را نمی"  صادرهحکم"با " نامهداد" تفاوت فريبخوردگان . کند برخورد نمی ها- واژه رون دی- هسته

 در مکتب، زيرا آنها.  پی ببرند اين تفاوت به بدون ُگسستن از ايمان،، توانند اسالمزدگان به ويژه مسلمانان نمی
 و اند-شناخته ی شرعی،-، به نام وظيفه کژکاری، ستيزه جويی، کينه ورزی، دروغوندی راهای تنها ابزارايمان،
       . اند-  نياموختهیت راس سامان و جويندگی در برای سازندگیدانشیهرگز 

  

 پس از آن.  گيرند  را به گروگان میآنانوجدان   ستمکاران،دور به لرزه درآ رامردمانجان  ، زهر ِ ترس، کههرگاه
 .دني بنماستمکارانهمسان و هميار را  تا خود ،ندن ک ش می، زشتی را ستايش و زيبايی را نکوه ترسزدهمردمان
    .شود   می و کژکردار بدخو،زشتکاران سختدل همانند ،اندک اندکدر اين دروغ نمايی،  انسان

ی -دروغ ابزاری است که همه. است" وندیدروغ" به درستی کارآيی دارد ،در مردمان ترسزدهای که، - تنها پديده
 در اجتماع آنها زيبايی يا زشتی در خور ارزيابی نيستند زيرا زيبايی و . گيرد ه را در بر میی مردمان ترسزد- هستی

  .اند-زشتی هم به دروغ آلوده شده

  . ترسند دروغ می  ازمردمان ايران:  منش ايرانيان چنين گفته استدر پيرامون" هرودوت"گويا 

انی را به زيبايی زندگدر پناه راستی ، اند- کرده رهيز می، از دروغ پگوهر فرهنگ ايران نشانگر آن است که ايرانيان
  درکژی رااند تا - آنها به دروغ ايمان آورده، گريزانندراستیاز  از شوربختی همان مردم،  اکنون.ندا-ه آراست می

  .راست ببينند خود را کردار

    : کنم هايی برآمده از فرهنگ ايران اشاره می-به اندک فروزه

  

   استی است، خرسندیين نيکبهتر" یراست"

  )اشم و هو( .بخواهد" یراست"را برائ بهترين " یراست" است که ی کسی برایخرسند

  

  برگزيد، "  یراست "ی را بايد تنها از روی که سرور هستی سانبه

  )يتا اهو(  .را نيز بايد پسنديد" یدرست" همان سان رهبر به

  

  )اهنود گات(  راستان خواهد بودیاز برا از آن دروغوندان، و بهترين منش یترين هستبد

  

 بينش خود را  که آنهاتا زمانی. اند-گرفتار آمدهنازندگی يعنی بدترين " دروغ "گردآب ايرانيان به زور و از ترس در
  .دش نخواهد پديدارزادی در نگرش آنها کنند، روان ِ آ پاک ن)دروغ يعنی از ( زهر اين پديدهاز

  

 در اين هنگام. ندفوران کرد ، ،۵٧ تا ۵۶ه، در سال  هزار و چهار سد سالهای- دروغ، در شورش پيروان بی آرمان
 ايرانيان را ،دروغزهر  با افشاندن ،بيگانههای - رسانه ، برونمرز ازو)  يعنی آخوندها( زايندگان دروغ،مرزاز درون

  . آماده ساختند هوچيگرانبرای پذيرفتن بردگی و مردمان کشورهای بيگانه را برای نمايش جنبش ِ 

  درمانیدر جستجوی روشنفکران نه ند وا-ه آگاهی داشت، خود اجتماعی- به بيماری ،افشانی نه مردم- در اين دروغ
دروغ پرست را مفتخوران ِ   مردم ِ افسونزده وهای- گوش ،افسونگران از بلندگوهای  برخاسته،ی فريادها.ندا- هبود
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از  ی خواب آور،ي، چون گازها، استقالل و حکومتی اسالمی" آزادی"سان  بای-لغزندههای -واژه. دنا-ده دا نواز می
    .ندا- ه شد  میپخشدهان ياوه گويان 

، به نام  ناشناختهای-  پديدهخواستار ی شريعت،- تازيانه به دست گرفتن ِرای، بدهری فريبخو-تودهدر اين گردآب 
  .گانبرای سرکوب آزادای -تازيانه،  شود  میآزادی،

مردم و کشور ايران استقالل داشته   جان بر که آنها بودچنان" استقالل"از  ،دگان ِ انگليس مسلکاعربز برداشت ِ 
   فرود آورندبندُگسيختهبر بردگان  دوباره  راباشند تا حاکميت هللا

  

 ها،-باران و تير سنگسار نمايش،هت دارهای برافرش ديدنار مرگ،شوق ديد يا ، برد  رنج می از کمبود تازيانه تودهآيا
  ؟  کشيد به خود می  رااو

   بسوزانند؟ رااوی -  آزادی خرد و خواست که يا اين که توده آزادی را برای خشمآورانی می

   بود؟  شدهدل آزرده از نبودن ِ امر به معروفداشت يا  نهی از منکر نياز بهآيا اين توده 

  . را کشتار و غارت کند خود همسايگانند، در جهاد، او هم بتوا خواست تا شايد توده آزادی را برای جهادگران می

   پنداشتند؟  حکومت نابخردان عمامه دار میدر  آزادی را ،آيا روشنفکران اسالمزده

  ؟  رسند  میفرمانروايیفريبکاری، شيادی و دروغ مردم ايران به  پنداشتند که با  میآيا آنها 

   شود؟ ای است که تنها از کشوری بيگانه دريافت می-ديدهپ" استقالل"گ اين اسالمزدگان تنآيا در ديدگاه ِ 

  ؟ است، ملّی گرايیپذيرفتن حکومت عربزادگانآيا فرمانروايی يک ايرانی بر ايران نژادپرستی و 

   است؟ دموکراسی ،جهادگران عرب حکومت و ديکتاتوری آراسته شود دست ايرانی به که  کشور سامانآيا

  ی خويش را از بيگانگان ِ بيابانگرد درخواست کند؟ -ی مليت و کيستی-آيا ايرانی بايد پروانه

  ؟را به خواست انگليس اداره کردکشور  ،برای پيشگری از خشونت ِ بيگانگانآيا بايد، 

   است؟ ايران کينه توزی با همسايگان،پاسداری از مرزهای کشورآيا 

    است؟روشنفکریستيزی  و ميهن خودخواهیآيا ميهن پروری 

  

ها، دريابد که چگونه دروغوندان هر کردار ناشايستی را برای ما واژگون - پرسش ايندر،  تواند ای می-هر آزاده
  .ايم-آنها را به شايستگی پذيرفته  و از اسالمزدگیُسست پنداریکژبينی و از  ما  واند- نشان داده

 اين که آزاديخواه خوانده ، از ترس. کند يهن فروشان پشتيبانی می مازتوده از ترس اين که نژادپرست خوانده شود 
از ترس   و زندگی برای آدمکشان جانبازی سختی دراز ترس. شود  ی پست ترين ستمکاران تاريخ می-برده ،نشود

 برای برابر شدن، همدوش  و کودک آزاریاز ترس سرزنش پيرساالن، . کند  تن فروشی میی آبرومند،- خانواده
  . کند  مییردمان انسان ستيزنام

 نهاآ به  ِ مردموجداننابود ساختن ِ  سپارد، برای   به توده می را، برای مردمداری، مردم آزاری اسالمیحکومت
 اين .گيرد   خرد و با پرداخت ديه می انسان را با پرداخت ديه میجان او .  دهد  می دادنی کشتن و شکنجه- پروانه

يانه زدن، برای دست بريدن، برای سنگسار کردن، برای به دار آويختن سختدل و آماده برای تازرا  توده ،حکومت
  .سازد  می

باجگيری از   برای، آنها که فريبند  میهای دروغ،- ، با مژدگانی راتوده، آزمندی، از ۵٧روشنفکران، در شورش 
ی - در سايه ، روشنفکران بتوانندکرمنشی،، از اين نود تان بپذيرپيشوا را به نام های انسان ستيز آخوند،سرمايداران

   .  شوندخواندهمفتخوران ی -به مهمانی شريعت،

 و ها- ها، کومونيست- سوسياليست، فراهم کردند برای حکومت اسالمی  را راههای اروپا- رسانهزمانی که
  راهته و دروغوند خردسوخيان به دنبال مالگی، هم پنداشتند برتر از آخوند میخود را   همه کهروشنفکران ديگر،

 و پندارهای دروغ های اسالم کوشيدند-  برای پوشاندن پسماندگی، اندک توان و دانشی که داشتندبا ، هر يک.افتادند
 به دست  آنها رامهار ند وبکشبه بند  ه را خوابزدی-توده  جاييکه توانستند، تاخود را هم به اسالم پيوند زدند،

  .بسپارند ی انسان ستيزآخوندها
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احکام  ی- در برگيرندهاسالم  شريعت که:دانستند  ، نمیدندبو، هر اندازه هم که نادان ها-  سوسياليستاينا آي
  ؟  گردند ن برده داری بر میورا و اين احکام به د استچهادگران بيابانگرد

   اسالم تفاوت دارد؟ در با خليفه گریلنينيسم در شوروی که :ند دانست  نمیها-  کومونيستاينآيا 

شريعت اسالم هزار چهار سد سال است که ايرانيان را به بردگی و ايران را به  :ند دانست  نمیان روشنفکراينيا آ
  ويرانی کشانده است؟

روشنفکران ايران بيشترين ها و - ها ، کومونيست-مردم ايران، سوساليست: ها هم آسان است- پاسخ اين پرسش
، به راستی و  ايرانفرهنگ یی ارزشها- درون مايه به  از آنهاهيچ يک. اند- همگی در منجالب دروغ پروده شده

    .درستی، برخوردی نداشته است

 بندند تا بزرگ و  ، می پندارند  خود را به کسی، که او را بزرگوار و خردمند می،کم مايگی از ،بيشتر اين پيشروان
يک پيشکسوت، يک مرشد يا به  يک بُت، ی شماری از مردم، به- از اين روی آنها، برای گردآوری. جلوه کننددانا

  . ازگو کنند آن پيشوا بپناهها و آرزهای خود را در -ای سرشناس نياز دارند تا بتوانند خواسته-دستکم به مرده

، افزون بر اين آنها توان ارزيابی  دانند  میُسست ، که از دروغ بُن گرفته است،ی خود را- انديشهيا ديدگاه اين کسان
  .  را بررسی کنند بتوانند، در آن پرده، سامان کشورآرايی که بينند  را در خود نمییگاهکردن ِ ديد

شايد بخشی از اين گنج بی رنج  تا ندا- ه سر به درگاه واليت ساييد،۵٧ از روشنفکران، در آشوب از اين روی برخی
اين بود که . باشندداشته ای -انديشه، ند که، برای رسيدن به آنا- هآرمانی به جز زراندوزی نداشتآنها . به آنها برسد

  .بکشانند  پابوس مردگان هزارسالهبه را  مردمند تاا-ه گماشته شدخشونت پروری  به از سوی فقيهبيشتر آنها

در انجمن  کنند تا   را نفرين می* نيست، واليت فقيهی هم در فکرشاننشان روشنکه هيچ آنها، برخی از  کنونا
 که حکومت اسالمی ساز و دهل بيعت  شود  آشگار می هنگامیی آنها-انديشی-دروغ .آزاديخواهان شمرده شوند

، گوسفندوار به جفتک زدن و  اين روشنفکران هم همدوش آخوندها ، گذارد ، به نمايش میاتگيری را، به نام انتخاب
  .  پردازند شاخ و شانه کشيدن می

، کسی که خود را گوسفند  شود می گله چران برپا  ِ بدستان کنند، که اين نمايش در همان دشت چوب آنها فراموش می
  . نداردگله سگهای  انتخابشبان وبه  شمارد نيازی هم  نمی

 يک  بتوانند دوباره اميد که در آينده اينبه کنند،  را نفرين می فقيه "مطلقه"  واليت تنهاهای ورزيده-شارالتان*(
   ) به مردم فرو کنند  فقيه"ی-مخلوته" واليت

از اين . ی شريعت- ی نه به آزاد نياز دارد بدون ترس،زندگانی ، يعنیی مردم به نان و آب و آسايش- تودهبه هر روی 
ند به مفهوم نتوابايد بند، چگونه ا- ه پذيرا شد رای هللا- ی آخوند با بندگی-گذشته، اين توده، که روشنفکرانش بردگی

   د؟نآزادی پی ببر

 .هستند فقيه  واليتپيروان پست ترين آنها . کنند پيروی میا مسلکی يمکتب ستورهای از دبيشتر روشنفکران ايران 
  . پندارند  بسان شبان و خود را همسان گوسپند می را ِ خردسوخته يک فقيه از نادانی و فرومايگی اين پيروانزيرا

  پذيرفت که  اين ننگ را نمی شناخت، هرگز را می استقالل ای از-کمترين نشانه ی مسلمان-  توده اگرافزون براين
ران يا ناوگان ک چشم به چاه جمپيوسته مردمی که .او حکومت کند پرورده، بر کشور يسل- ای، انگل-عربزاده

   تازهی خواهان برده داراناين مردم پاره کند،  رای آنها- بندهای خودبافته گردن کلفتی بيايد و تااند-بيگانگان دوخته
   . را به گردن بنهند پرده پروران آن بندهای بتوانندهستند که

 کند   میبيعت یکسبا ، او  پندارد ی واليت فقيه را پذيرفته است، او خود را کورانديش و نابخرد می- آن کس که بردگی
  .قانونی کندی اسالم را - احکام پسمانده او گمارد که به چوب بانی میرا  کسی اميرالمومنين يا  فقيه. امر کند فقيهکه

 رانده شوند، چنين بردگانی، سالم دارالصراط المستقيم به سوی دراند تا -ان ريسمان بردگی را به گردن انداختهپيرو
  .اند- بيگانه آزادی و استقاللی- با شيره، آنها هستندی شير و عسل- جانباختهاند،-که در دروغ پرورده شده

به ويران ساختن نهادهای مردمی  ها آخوندا بهمدوش ايرانی، یها- ها و کومونيست-سوسياليست ، ۵٧در شورش 
 مکتب  در، هم دروغورزی را،ی بيگانگان است- انديشهی از، که رونوشت خودافزون بر ايدآل آنها .دنا- هپرداخت

 دروغ  را از شريعتی آن-  بازده وهکشت داد دروغ ی-زمينه بر را ی خودها- آموختهآنها. اند-آموخته شريعت،
    .ندا-ه کرددريافت

 و  ايدئولوژی نهآنها که ندا- ه نشان دادکردار به ند،ا-هی بندگان هللا را پذيرفت-بندگی،  از کورانديشین روشنفکراناي
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 و ميهن خود داشتند، پاره کردند وجدان  ِ ُسستی را، که با پيوند، در هنگام آزمون،آنها.  شناسند  میخود رانه آرمان 
  .گان بستندو با همان ُسستی پيمانی با حکومت فروماي

 آن دو مينواز  ،

  .  بد ترين کارها را برگزيد ِورزيدن، )انگرا مينو(  دروغوند

مينوسپنتا   ) ۵ ، بند٣٠ یيسنا: اهنود گات(  رای که استوارترين آسمانها را بر خود پوشيده است، راست

  

در . اند-گرفتار ساخته ،اکميت هللاحمردمان ايران را، در   آنهابرآيند ِ انجمن دروغوندان خالفت ايران ستيزان است که
 خالفت را جمهوری، اميرالمومنين را رهبر، بيعت گرفتن را انتخابات، محتسب را پاسدار و ،اين انجمن ننگين

  .اند-  را دادسرا و دارالخالفه را دادگستری نام نهادهحکومهدارال

 را گندآب خود دزدند و   فرهنگ ايران میا ازها ر- ه واژی- پوسته، به کمک ِ کوتاه خردان،شريعتمداران مانند هميشه
از آنها  . گذارند به جای می بر فرهنگ ايران  ماندنی را در اين دزدی ننگی. کنند  میها-واژه آن ی-هستهجايگزين 

 کالمی - زشتی و پسماندگی ديگر، از سويیدارند   زايندگی باز می رويش و ازرا ايرانی یها- واژه گوهر ِ يک سو
  . کنند   پنهان میی ايرانیها-واژههای زيبای -در پوسته راشريعت 

  تبری آنها کههمان است ، بخشند می گان عربزاد شريعتبهها و گوهرهای درخشان بينش ايرانی را - کسانی که ارزش
    .ورندآمی  فرهنگ ايران فرودی - بر ريشهسنگينبس 

  مردو آناهيد

  de.yahoo@MarduAnahid      : دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان
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