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  برای سرکوب آزادی است ،در شريعت ،آزادی
  

 بندهایبودن انسان در  آزاد ی مخلوق است،-اطاعت از اوامر خالق وظيفه ی هللا است،-در شريعت اسالم انسان بنده
 هستند. شريعتاند، آنها خواهان آزادی در مرزهای همين -بندگی را پذيرا شده اين شريعت مفهومی ندارد. کسانی، که

   .ی دگرانديشان هستند-شريعت و برای سرکوب آزادیگنای ند در تنهم که به مسلمانان داده می شو هايی-آزادی

 که آزاد نيستکسی  ،شود می امر  او به مسلمان و کردار رفتار در بندهای احکام گرفتار است، ،در اين شريعتانسان 
  .بينديشد آزادی به

  

ی خود را -برون از شريعت، آزادانه انديشه بتوانند، تا رها سازند، دگیزنجيرهای بر خود را از که ،آزاديخواهان برآنند
   ی آزادی را از ديدگاه خرد انسان شناسايی کنند.-بازگو و پديده

. اند-د که از خرد مردم ترواش کردهنهايی سامان بگير- کشور بر انديشه هایسازمانآرمان آزاديخواهان اين است که 
بريده آنها را  نمی توان و در سامان شهروندی همزاد هستندپيکر به هم پيوسته و  دو ،در فرهنگ ايران ،زن و مردم

  . يکديگر بشمار آورد از

  

ميزان  و جايگزين خرد انسان ،ی شريعت-احکام پسمانده که ،نخواهند پذيرفت ،آگاهانه و خردمندانه ،آزاديخواهان
 .ها برخوردار است-های هزارهاز آگاهی و آزمون وته انسان به خرد آراس سنجش "خوبی و بدی" در اجتماع باشند.

  .سازد آسان زندگانی راهای -دشواری تواند می تراوش کند، انسانکه از خرد  ،ای-از اين روی انديشه

اسالم  واليان از نيازی  ندارد که آزادی خود را ، او برون از شريعت آزاد است،مند است-انسانی که از خرد بهره
با  یدرستبه ی مردمان ايران جوشيده است، -فرهنگ ايران، که از ژرفای بينش چندين هزار ساله کند. درخواست

        (*)دارد.  خوانیی حقوق بشر هم- ی منشور جهانی-نخستين ماده

  از منشور جهانی حقوق بشر (برگردان از آلمانی) ١ماده  

با  ستو باي آراسته هستندجدان  وبه خرد  همه اند.-هو به شايستگی با حقوق يکسان زاييده شد آزاد ی آدمها-همه  >>
  <<.برخورد کننديکديگر منشی برادرانه با 

  

حکومت ولی  اند.-شوند و در سرشت انسان آميخته شدهگويد که با انسان زاييده میاين ماده از حقوقی سخن می
 .شمارد ی انسان گناه می-ی و آزادگیآزاد ،که مشروعيت خود را از هللا( نه از مردم ايران) گرفته است ،اسالمی
 خرد، از درون او بجوشد، بدون آلودگی ای-که انديشه آزاد نيستاو  ، خرددر بندهای ايمانش گرفتار است که انسانی

  . کارآيی دارد شريعت ی-تاريکخانهدر ای که هللا امر کرده است، -در پهنه ،تنها او

  

. از اين روی يک پندارد می و گمراه ناتوان بدون رهنمون خود را او ،ترسدمی  انديشیآزاد ازمسلمان با ايمان، 
 ،شريعتنگهبان از  را ی خود-ی آزادی-او پهنه کند. جستجو می شريعت، درون، در را تنها ی خود-آزادی مسلمان

  پرسد. ريعتمداران، میش

  

مفهوم "آزادی" و مفهوم "انسان آزاد"  او ديدگاهدر  ،ايمان دارد ) خودبودن ( به عبد  هللابودن به برده  که، کسی
 خود، يعنی از برده دار انمسلماناز اين روی . شناسند آزادی را در درازای زنجير بردگی می بردگان نمی شوند. ديده

ی آنها را -زنجيرهای بردگی او نه اين که ،آنها گشايش ايجاد کند ی-بردگی در اندکی او که ،دارند درخواست فقيه، از
  ايد.بگش

  

ی آزادی را در -آنها پديدهاند. -بيگانه آزادی مفهومبا  اند،-که هزار و چهارسد سال، در بردگی پروده شده ،اسالمزدگان
اين است که اين اسالمزدگان  آرزوی. گذارند  گام می از آنها ترآسان فراتر و اندکی که مردمانش پندارند اجتماعی می

  برند. که به آنها رشک می باشندمانند مردمانی  آنها بتوانند که
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خواهان ، آنها آشنايی ندارندد، با توان خرد انسان ان-رورده شدهپروشنفکران ايران، که مسلمان يعنی عبد هللا  از برخی
 که آن چه را ،برند اين کسان گمان می .برخوردارند ها- پديده از آن ،کشورهای ديگر ،مردمان هستند که "مانندهايی"

 .ها را بشناسند-آن پديده ساختارکه  بينند نمینيازی  آنها ديگران دارند، برخی از ز دارند، مانند همان است کهآنها نيا
ی ديگر، که به گمان آنها بهترين است، داشته کشور مانند ،هم برای فرمانروايی یا-از اين روی آنها برآنند که شيوه

  باشند.

  

چيزی را که ، يا بينند ی خود می- عقيدهدر آنچه را که  آنها م شده است،حاک آنها ی- بر انديشه ی اين کسان-عقيده
 از ترتنگ، نداندمسلمان خود را  او يک اسالمزده، حتا اگر ديدگاه ، دوست دارد.ی خود وارد کنند- در عقيدهبتوان 

از شگفتی و  ،يندب می از ديدگاه خود ديدگاه آخوندی را فراختر او ،هنگامی که ،است. اين استشريعت  ی-پهنه
  شود. خشنودی مريد همان آخوند می

  

دچار  زدگیی اسالم-اند، به بيماری-مردمانی، که نخستين کشورآرايی را در جهان بنيان گذاشته چگونه :بينيم می
ی -تیاز بدبخ اند،-هايی، که ديگران انديشيدهای با مانند-که بتوانند به گونه اند،-چشم به دست ديگران دوخته اند،-شده

و ميزان سنجش  بينند، آزادینمی بينش ايرانیگوهر جام جم را در  ی- گستره . اين کسان از کورانديشی،اهندکخود ب
  خواستار هستند. های حجازبيابانرا از گمشدگان  نيکی

  

      حافظ)سپاس از ( << ؟داری >> گوهر جام جم از کان و مکانی دگر است<<  >> تو تمنا ز ِگل کوزه گران می

(شوروی)، مانند  مانند انگليس، مانند روسيه ، داشته باشند، کهبرای ايران ،که حکومتی اند-بوده اين بخشی خواهان
اند، -خود بيگانه شده هويت ايرانی بودن از که . اين روشنفکران، و مانند .... باشد چين، مانند آمريکا، مانند آلمان

د ايرانيان، برای ايرانی، در فرهنگی که از بينش ايرانی برخاسته باشد، ند که کشور ايران را، با خرا-هخواست کمتر
  بيآرايند.

  

هستند که از کشور ايران  اند و هنوز هم خواهان-بودهآن  ترين و پُرشمارترين آنها هستند خواهانبخشی ديگر که پست
آنها  ترين- پسمانده وربختیشاز  داشته باشند. ،در زير حکومت امامان شيعه ، ولیمانند عربستان ،مملکتی اسالمی

  . حاکم شده است ايران انمردم برهزارسال پوسيده، احکام  با ،است  حکومت اسالمی ، کههم

  

. اين دانند مردگان هزارساله می غالم هللا و  عبدخود را آنها در زندان ايمان خشکيده است، خرد  ، کهاين بخش
. در اين شريعت زنان و پندارند می "العقل ناقص"زن را مان دارند، اي رسول هللا گفتاری -ان، که به درستینابخرد

با عاقل  .يردذپب را با "عقل اسالمی" اوامر هللا کورکوران . عاقل کسی است، کهمردان "عاقل" ولی نابخرد هستند
   سنجند. می "درستی و راستی" را به نابخردی پذيرفته است، او همان احکامی، که

  

اوامر   به حکمتِ  با عقل کامل) مردان (حتا توانند نمی هستند، آنها "عاقل"، اند که-م مسلمان پذيرفتهيعنی زنان و مرد
  الهی پی ببرند.

بيشتر به  کسی هر اندازهدر حکومت اسالمی،  به زهد و ايمان آنها بستگی دارد. بر يکديگر ی اين مسلمانان-برتری
  کند: هللا در قرآن امر میباشند، ارجمندتر هستند.  اوامر قرآن ايمان داشته باشند، يعنی نابخردتر

  

  :)٣۴ی -نساء(آيهی ال-سوره

ه کنند، هللا به مردان بزرگی و نيرومندی دادند، آنها از دارايی خود خرج میامردان به سروری بر زنان گماشته شده
راز دار او باشد. چنانچه نافرمانی کند او  زن بايد فرمانبردار و دهد.اين است که هللا برخی را بر برخی برتری می ،است

تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره جويی  آنگاه او را بزنيدرا بترسانيد و سپس از او را از خوابگاه دور کنيد و پس
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  نکنيد که هللا باالتر و بزرگ است.

  

برای ستايش  او را پذيرفته باشد که بايد اين خفت و پستی ،به اسالم ايمان داشته باشد ، عاقل پرورده شود،هر زنی که
  خلق شده است.  و کامجويی مردان

  

، "عاقل" می شود. خرافات، با پذيرفتن است "ناقص العقل" زاييده شدهاز مادر  ،يک انسان خردمند نمی پذيرد که او
به آيات ی، زن اگرولی  .راسته استآدرست است که هر انسانی، پيش آن که آخوندها او را که مغزشويی کنند، به خرد 

برخوردار  يک انسان آزاد، ،نمی توان پذيرفت که او از خردِ  ،پذيردباين همه خفت و پستی را  ،داشته باشدزير ايمان 
  . است

  
  :)٢٢٣ی -(آيهی البقره-سوره

  زنان شما کشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه که خواهيد و با هر روشی که خواهيد.
  

   :)٢٢٩ی -(آيهی البقره-سوره 
پس از طالق دادن (بار سوم) ديگر اين مرد را با اين زن اجازه نکاح نيست مگر اينکه اين زن به نکاح مرد ديگری 

درآيد، پس اگر اين شوهر او را طالق داد، ديگر برآنها گناهی نيست که آن زن به نکاح مرد( پيشين) درآيد، اگر بتوانند 
  داند.، حدود هللا برای مردمی که او میکندکنند، اين حدود را هللا بيان میاحکام هللا را رعايت 

  

  :)۴ی -نسآء (آيهی ال-سوره 
  آن بخش را با خوشی نوش جان کنيد. بپردازيد، اگر زنان بخشی از مهريه را ببخشند، ی زنان رابا ميل مهريه

  

  :)١۵ی -نسآء (آيهی ال-سوره 
کنيد اين زنان را تا  حبوسمگواهی دادند پس  رها، اگنند، پس بخوانيد چهار مرد از خودیکه از زنان شما زنا ک آناني

  زمان مرگ يا هللا برای ايشان راهی مقرر کند.

  

  )٢٠ی -نسآء (آيهی ال-سوره 
  تانيد. ، با دروغ و ستم باز نسايدتر به او دادهو اگر بخواهيد زنی را به جای زنی ديگر تبديل کنيد، پس چيزيکه پيش

  

  )٢۴ی -نسآء (آيهی ال-سوره
  ......ايدبر شما حرام شدند زنان شوهر دار مگر آنانکه مالک آنها شده

  

و دينی از ننگی، که هللا بر زنان نهاده است،  سياسیحقوقی، علمی، کشوری، لشکری،  ی زنان در کارهای-همياریبا 
 رسول هللا انسخن ای که گماشته شده است،-در هر پيشه ،شوددر مکتب اسالم پروده می  هر زنی، که. شود کاسته نمی

  . هستند پوشش ايمان او

  

ی - . خشکيدگیی نوبل هم مفت خر شده است-به جايزه يک زن، حقوقدان مکتبی، زنی است که آشگار از ی-نمونه
 هانی حقوق بشر نمیی اسالم با منشور ج- در احکام پسمانده تضادی او آشگار است: ، در ياوه گويی او،خرد اين زن

 هللا انسان را تاريک و بی خرد از هيچ يا از "علق" خلق کردهبفهمد که >> از اسالمزدگی نمی تواند  اوحتا   بيند.
    است<<

   است ولی در منشور حقوق بشر: ،ذليل و محکوم به اطاعت از اوامر رسول هللا ،عبد هللا انساندر اسالم  

  د.ان-ی با حقوق يکسان زاييده شدهو به شايستگ آزاد ی آدمها-همه

 بگانه هستند. همانباز خود  ،اند-در زير ستم و فشار اسالم پروده شده ، کهزنان ايرانی هم مانند مردان ،به هر روی
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اين مادران  ؛دانند پروردگار يا مادران خودشان را "ناقص العقل" می ،اند-که از همين زنان زاييده شده ،گونه مردانی
  پندارند.  می از خود برتر ،اند-پروده و زاييده آنها خود که ،ی راهم مردان

  

هستند.  ان پيشروهای حکومت اسالمی، پيشتاز مرد-ی بندها و زن ستيزی-، با همهآزادانديش هستند که ،(بانوان آزاده
  ) د.نده را مژده می نبهبود آيندگا ،کنند ، تراواش میايرانی بانواناين ی -گوهرهای درخشانی که، از ژرفای انديشه

تر -های آنها هم پيشرفته-و خواسته گذارند گام می خردسوخته مردان از پس که همسان مردان اسالمزده هستند، زنان
  باشند.  "عاقل" مردان همين. اين زنان خواستار هستند، که در شريعت اسالم، مانند ندمردان نيستهای اين -خواستهاز 

 هم خواهان است، حکومت اسالمی های اجتماع نياز استی بخش-ری و نيروی زنان در همهدر اين زمان، که به هميا
، نماد خفت پذيری زهدنماد  اطاعت، ، نماد، نماد ايمانکه زنان ابزار سرکوب، نماد ترس، نماد سرافکندگی در برابر هللا

   باشند. جامعه در

  

فرمانبر احکام  زنی هم ای،-يا در وزارتخانه رای اسالمیدر مجلس شو، که کاهد از شرم و اندوه ايرانيان می مگر
  ؟باشد واليت فقيه انسان ستيزِ 

  

   ؟شود کشيده نمیاسالم  تری از-فريبنده های نمايشی حکومت اسالمی، سيمای-آيا با همکاری زنان مسلمان، در برنامه

به انسان ستيزی  هاها، در زندان-دانشگاه در ها،-در شريعت اسالم، در وزارتخانه ،مانند مردان مگر زنان نمی توانند
   ؟بپردازند

  

 آخوند، روضه خوان، آدمکش، بازپرس يا هر وزير، وکيل، ،پاسدار، بسيجی که شودکاسته می  ستم، بر مردم، از مگر
   .زن باشد ، در شريعت اسالم،ديگر انسان ستيزی

  

که آنها کمتر ستمکش باشند ولی آنها از ستمکاری  هستند خواهان آن ،مانند مردان اسالمزده ،زنان اسالمزده هم
که  هايی هستندندارند. زيرا در اسالم مردم آزاری، شکنجه دادن، کشتن، سوختن، بی خانمان ساختن از رنج یپرهيز

بر بيشتر  چه زن و چه مرد، گماشتگان حکومت اسالمی،که  ،چند . هردهد هللا خودش به دگرانديشان وعده می
   کنند.ی خود را فراهم می- ی هللا و خشنودی-ستم وارد کنند بيشتر خشنودیدگرانديشان 

  

کنيم زيرا به ها پرهيز می-ی پديده-پريشان روزگار هستيم که از شناخت درون مايه ،از آن روی ،ما مردم ايران
اين است که به دنبال مانند . انديشه کنند ما توانند برای می پيشوايانتنها ايم که -ايم و پذيرفته-اسالمزدگی خو گرفته

ما بريم که . ما خواستار آن هستيم کشورمان مانند فالن کشور بشود زيرا گمان میگرديم میخواهی و مانند سازی 
  از آن رونوشت برداريم. به آسانی توانيم ايم که می-چيزی را يافته

  

ولی ما خودمان فرهنگی داشتيم که  ايم-ت کردهاز ديگران برداش ،که نداشتيم ،که ما ابزارهای سازندگی را است درست
های -، از يافتههايی از نگرش فرهنگ ايرانيان-به نشانه .بوده است هستیگرانيگاه در آن فرهنگ،  ،خرد انسان

  اشاره می کنم: پروفسور منوچهر جمالی،

  

(*)  

  گزند ناپذير داشتن جان، زير بنای، سامان کشورآرايی است

  با يکديگر برابر هستند. شهروندان در داشتن جان

   .دين اوست ،خيزدی او برمی-ی آزاد و نوشونده-، که از خرد و انديشهی هر کس- جهان بينی

  ی بينش خود انسان تراوش کرده باشد)-ای آزاد است که از چشمه-(انديشه
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  رهنمای کردار اوست. آزادانديش خرد و وجدان هر

  .دهدمردم را نشان میی، - ی نگرش فرهنگی- رنگارنگی، در بينش، پهنه

  

 و وام بگيريم از ديگران يا از ديگران برداريمرا مانندهايی  که يمنيازی ندارما  .دنيازی ندار ايرانی به شريعت اسالم
  .ندبگنج اسالم در شريعت آنها را بدان گونه پاره کنيم که

  

 ،دهندفروشند و به اجاره میخرند و میا میر آيد، که آنها ستم وارد می ،تر از مردانسخت ،زنان بر در شريعت اسالم
فروشند يا خرند، دختران خود را میزنان خود را می اند،-به نابخردی پروده شده ، کهیمردان :استشريعت  از همين

ی زن - نامهايی مانند ازدواج، عقد نکاح، َمهر، صيغه، نفقه، شيربها از زشتیواگذار می کنند. آنها را برای پول 
  کاهد. میفروشی ن

  

  . باشندآزادی ندارند که زنان بخواهند مانند اين مردان  شريعت اين در هم اند و ستمگر، آنان-برده خود ،مسلمان مردان

   شود. کاسته نمی  وارد شده است، مسلمانان ی، که بری اين حکم و از ننگ- اگر ديه زن برابر با ديه مرد بشود از زشتی

مرد  چنديا زنان بتوانند به تصرف  ،يک زن بخرند تر ازکه بيش داشته باشندنجازه اگر در اين شريعت مردان هم ا
  شود؟ ی انسان شمرده می- اين دگرگونی در احکام به مفهوم آزادی آيا ،درآيند

  

مخلوقی نادان است،  انسان از ديدگاه اسالمیکه،  داردهر حکمی، که در شريعت به مسلمانان امر شود، نشان از آن 
، در شريعت اسالم ،برابر گذاردن زن و مرد .شناسايی کند ،خوب يا بد را ،خودش اجازه ندارداحکام شريعت بدون 

  .يعنی برابر گذاردن بندهای انسان ستيزی برای بشريت

  

در  که دانند آزاد نمی را، حتا خودشان را، آنها انسان ،ندنکمرزبندی می در شريعت را مسلمانانی - آزادیاسالمزدگان 
   شريعت باشند. رهايی از ی-انديشه

  

  .را شناسايی کند آزادیهای -خودش کرانه هایی آزمون-بتواند با نيروی خرد و بر پايهاو انسان زمانی آزاد است که 

  خود را از بندهای شريعت آزاد سازيم. توانيم میما ولی بندهای شريعت چسپانيد، توان به  آزادی را نمی

  

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de  بازتاب از ديدگاه خوانندگان:دريافت 
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