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  ی آزادی در خور بخش کردن نيستپديده
  

، در راستکاری و همپرسی، برای سامان ایآزاديخواهان برآنند که با هر گروهی از مردم، با پيروان هر عقيده
  . در سامان آزاديخواهان بايد همگان بتوانند داد و دادگستری را ديدبانی و پاسداری کنند. پيمان ببندند کشورآرايی،

های ديگر برداشت های جامعهاند که از روند دگرگونیهايی پايه گذاری شدهاهان ايران بر آگاهیآرزوی آزاديخو
، بسان  نياز به مهربانی و بيزاری از اندازدهايی که انسان را در سويی به جنبش میپديده درست است که اند.کرده

يعنی  .های يکسان نيستز اين پديدهو برداشت آنها ا بينیدر بيشتر مردمان يکسان است ولی جهان خشم، 
 داردند با يکديگر برابر نيستند.از " مهربانی" يا "خشم" مردمان گوناگون که  هايیمفهوم

  
آزاد، که آزاديخواهان بتوانند آرمان خود را در آن پرورش دهند، بسيار دشوار است. شوربختی ای فراهم کردن زمينه

آزادی را فراهم کنند، خواستار بهره گرفتن از آرمان خود هستند. ی که زمينه  در اين است که آزاديخواهان، بدون آن
 ای بر نخواهد آورد.و هرگز ميوهيد ورآرمان شيرينی که در زمين تلخ کاشته شود تنها در دورنمای آرزو می

  
اشته باشند، تا چه های مردمی دند با گروههخوااين چندان مهم نيست که آرمان آزاديخواهان، پيمانی که آنها می

نهند. می چه ارزشی بر آرمان آنها میهای مرداندازه باشکوه و پرارزش است ولی اين بسيار مهم است که آن گروه
گذارد و نه نيازی به پيمان بستن که نه ارزشی بر پيمان آزاديخواهی می ،پيمان شدن با گروهیبديهی است که هم 

 دارد، بسيار دشوار است. 

  
به هيچ  شانولی دست به اين همبستگی و پيمان نياز دارند آرمانی برای کشورآرايی دارند، ،هايی کهگروهدر ايران 

نه آنها توانی دارند که  های مردم است ولیها در راستای خواستههای بيشتر اين گروهرسد. خواستهای نمیشاخه
به زبانی ديگر کسانی که دانند ولی نتوانند به شمار   ند.جويمردم را برانگيزند و نه مردم آگاهانه با آنها پيوندی می

در اين  اند.از سوی ديگر کسانی که توانند ولی ندانند به شمار انبوه و سازمان يافته انداندک و از يکديگر پراکنده
 جاست که تقسيم آزادی نسبت به اندک شمار آگاهان و انبوه شمار ناآگاهان ستمکاری بر آزدادگان است.  

  
آزاديخواهانی که خرد انسان را باور دارند اميدوارند، که با نشان دادن راستی، مردم را به آگاهی راهنما باشند. آنها 

های آن در مساجد پايه  های اسالمی کهروبرو خواهند بود. سازمان ی اسالمیزمان يافتههای سادر اين راه با پايگاه
فريبی زنده اين هيوال تنها در ستمکاری، دروغ، مردم د.نبندزاديخواهان میاند چون هيواليی راه را بر آاستوار شده

کند و پيشاپيش محکوم به نابودی ها را سست می بنياد اين سازمان ای، که ورای اوامر هللا باشد،هر انديشه .است
  دم را بر اوامر هللا برترتوان خواست مراست. در اسالم هللا عالم و قادر است و مردم گمراه و ناتوان هستند پس نمی

   .دانست

  
های ها و انگيزهمايهجهانی نيازمند است ولی بدون آنکه درون هایالبته حکومت اسالمی نيز به هموندی در سازمان

درون تهی برای نمايش دارند تا از سوی  یها را خواستار باشد. يعنی آنها تنها نياز به يک پوستهاين سازمان
. نمايش نامزدهای انتخاباتی و جنگ و گريز در ميان آنها، نمايش داشتن وکيل و شوندبپذيرفته  های جهانیسازمان

های و نمايش بازی های ناشناختهوزير و رئيس جمهور، نمايش تظاهرات مردم برای درخواست يا دفاع از پديده
 شوند.ی به بازی گرفته میحکومت اسالم یخانهاشامهای هستند که در تدر برخوردهای جهانی، پوسته حقوقی

را  ی اسالمیهاهای سازمان، پايهکنندهای آن را آزاديخواهان فراهم میزمينه  ، کههای دموکراسی اجرای نمايشنامه
نبايد فراموش کرد که دشمنان آزادی هم خواستارند که در راه گسترش ترس و سرکوب   سازد.استوارتر می

 ر باشند.  آزاديخواهان از " آزادی" برخوردا

  
چون آنها بر اين باورند که مردمان پسمانده   هايی هستند.البته کشورهای نيرومند خواستار اجرای چنين نمايشنامه

  توانند مفهوم آزادی و دموکراسی را درک کنند.نمی

  
است، های مسلمان انجام شده و ديگر مملکت افعانستان، عراق، فلسطين ترکيه، های انتخاباتی که درنمايش
شوند. البته، برای حقوقدانان های جهانی پذيرفته و تأييد میاز سوی سازمان ای هستند، کهبدون هستههای پوسته

تواند ارزش شمردن ندارند. يک حقوقدان نمی دهندجهان، انبوه آرای مردمی که به امر پيشوای مذهبی رای می 
روشن های حقوقی جهان . برای سازمانکردن بخوانداند آنرا بيعتتوحتا نمی بداندآزاد  چنين انتخاباتی را خردمندانه

رانند ولی آنها به ناچار دهند و آنها را به هر سويی که بخواهند میاست که متوليان اسالم مسلمانان را فريب می
  پذيرند.می های به حق اين مردمناآگاهی و ستمکشی مسلمانان را به عنوان خواسته 

  
در حاليکه به راستی پندارند مسلمانان می یبه نادرستی احکام اسالمی را برآيند فرهنگ پسمانده کشورهای پيشرفته

مسلمانان  چون احکام اسالمی را مردمان د.نباشاحکام اسالمی میی پسماندگی مسلمانان برآيند های فرهنگیکاست
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ه نه خواهان و نه اميدوار هستند که روزی در به هر روی کشورهای پيشرفت  اند.بلکه بر آنها تحميل شده اندننوشته
 کشورهای جهان سوم( به ويژه کشورهای مسلمان) دموکراسی پا بگيرد.

  
ی مسلمانان برای پيشرفت توليد و بازار فروش، که کشورهای پيشرفته خواهان آنها هستند، ی عقيدهپسماندگی

اين  بندد.را، که آزاديخواهان جويای آن هستند، میورد ولی راه پيشرفت انديشه و فرهنگ آمشکلی به وجود نمی
مانند. آنها از سويی خواهان هستند که مردم  ی خود بدون پشتوانه می است که آزاديخواهان برای رسيدن به خواسته 

شور خود را سامان دهند از سويی مردم فرمانبردار واليان اسالمی هستند يعنی ک بتوانند در آزادی سرنوشت
توانند بر خرد مردم تکيه کنند درحالی که خرد مردم آزاد باشند. آزادانديشان در اين پندارند که آنها می دتوانننمی

منشور  هایموجود توان روييدن ندارد. آرمان آزادی خواهان بيشتر براساس ماده یگرفتار ايمان است و در زمينه 
 بشر ساختار پيدا کرده است. حقوق جهانی

  
از پذيرفتن  هم منشور جهانی حقوق بشر تا آن اندازه بی در و ديوار است که امروز جهان پيشرفتههای يکی از ماده

  و اجرای اين ماده درمانده و ناتوان است. 
 ی منشور جهانی حقوق بشر( برگردان فارسی از زبان آلمانی): ١٨  ماده

  
مذهب يا  در تعويضآزادی  یر برگيرندهداين حق دارد،  را  ، وجدان و مذهبانديشه در آزادی داشتن هر کس حق< 

همچنين آزاد است که، مذهب يا بينش خود را، به تنهايی يا همراه با ديگران، همگانی يا  ،باشدمی خود بينش
   بنماياند>. های مذهبیخصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آئين

  
شناسند و اند که آنها حقوق بشر را نمیا به کسانی بخشيدهحقوقدانان جهان، بدون دورانديشی، حقوقی ربينيم که می

های و تضادهای . تاکنون هيج سازمان حقوقدان جهانی به کاستیاندبا اين کار اژدها را در آستين خود پرورش داده
اين ی منشور حقوق بشر برخورد نکرده است. ولی بسياری آگاهانه يا از روی نادانی بر راستی و درستی اين ماده

با  کندکوشش میاند، قانون پافشاری دارند. اکنون بيشتر اين کشورها، که در تضادهای اين قوانين درمانده
 گان خود را مهار کنند.يافتدر پوشش مبارزه برضد تروريست، پرورش هايی،دروغ

  
  بنمايانند. بی خود راهای مذهکردار آئينبه   و آزادند منشور حقوق بشر مسلمانان حق دارند ١٨ی براساس ماده

اگر به آيات   شود.اجرای حکم جهاد بر هر مسلمانی واجب است و سرپيچی کردن از اوامر هللا به سختی مجازات می
  های مسلمانان در ستيزند.  اجرای عبادت بابينيم که فرمانروايان حقوق بشر زير بنگريم می

  
  : ٢٩ یآيه ی التوبه،<< سوره

به هللا و احکام (...) او ايمان ندارند، همچنين آن د سته که خود اهل کتاب هستند ولی اسالم را  بکشيد کسانی  را که
   دگرانديشی در اسالم) بپردازند.>> یکنند که با خواری و خفت بدست خود جزيه(جريمه تعهدند، مگر اينکه انپذيرفته

  :  ۴ یآيه  ی محمد،<< سوره
تا زمين از خون آنها رنگين شود. اسيران را محکم ببنديد که قادر به گريز  نيدبز کفار را در هر کجا يافتيد گردن

  نباشند.>> 
  :  ١٢٣ یآيه ی التوبه،<< سوره

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

که در آستين پرورش را يی و مارها است تر از منشور جهانی حقوق بشرآرمان آزاديخواهان ايران بسيار ناپخته
  های اسالمی هستند.ن تر از تروريستدهند بسيار زهرآگيمی

ها و توان اندکی به کاستیاند میهای خود نشان دادهاز بندهايی که برخی از اين آزاديخواهان در دورنمای آرمان
  کنيم.برخورد می. در اين جا به دو نمونه بردتضادهای پندارهای آنها پی

   
دينی يا غير دينی ـ صاحب حق،  -ار جدايی دين از دولت هستيم. ما انسان را در انتخاب باور وجدانی خود استخو ما"

  "مختار و آزاد می شناسيم.
  

که مختار و آزاد نباشد.   است و آزاد خورد اين است که هر کس مختارنا پختگی يا تضادی که در اين بند به چشم می
او آزاد است که آزادی خود را به ايمانش واگذار کند، او  يعنی  ،ای پيروی کندهقيدر ع اگر کسی آزاد است که از ه

ديگر آزاد نيست که بتواند با نيروی خرد خود نيکی يا زشتی را شناسايی کند. " ما خواستار جدايی دين از دولت 
ی آخوند درون عمامه ين ه دهستيم" مگر آزاديخواهان خواستارند که بدون مردم حکومت کنند؟ مگر گمان دارند ک

مردم آن در انتخاب دين خود   ای کهجدا کند؟ نخست بايد از خود بپرسيم: در جامعه از خودش آن را  است که بتواند
زمانی که هيچ کس    ی "آزاد" چه مفهومی دارد؟ آزاد هستند، ولی هيچ کس حق انتقاد از دين آنها را ندارد، واژه

ها به ويژه دين اسالم سخن بگويد چگونه بايد برای مردم روشن کرد اجتماعی دين ایهنها و زيانبايد از پسماندگی



  5/3   ٢٠٠۶اکتبر   نگارش: مردو آناهيد

  های آنها نيستند.های دينی کارگشای دشواریکه عقيده
  

  ی دو:نمونه 
ما به برابری حقوقی كامل ايرانيان، صرف نظر از جنسيت، نژاد، قوميت، زبان، عقيده، مذهب و ديگر خصوصيات "

  "كنيم.اد داريم، و هرگونه تبعيض ونابرابری مبتنی بر اين گونه تفاوت ها را نفی میعتق، اشخصی افراد بشر
  

د نآيو آزادی و برابر از حقوق طبيعی انسان بشمار می دنشوبا يکديگر زاييده می برابرو  آزاد و همسرشت هاانسان
 ، يا ی جدا بافته هستنديان تافتهراناي آيا پرسش نخست اين است: کسانی ندارد. "اعتقاد" و اين حقوق بستگی به

ها و آيد اين است: آيا صاحبان اين عقيده" با حقوق بشر تفاوت دارد. ديگر پرسشی که پيش می حقوق کامل ايرانيان"
توان از آيات قرآنی اند بر همين باور هستند. البته پاسخ اين پرسش را میها که در اين ماده برابر شناخته شدهمذهب

 اند برداشت کرد.ه نگاشته شدباالدر که 
  
 اين هایبهتر است که، در جهان پندار، آرمان آزاديخواهان را در اجتماع ايران تصور کنيم تا شايد بتوانيم به کاستی 

 پندار برخورد کنيم.
  

رانی بر حکماز ی ايران را فراموش نکنيم، بدانيم که متوليان اسالم هيچگاه دست جامعه در اين رويای شيرين بايد،
. ولی امکان اين وجود دارد که واليان اسالم خود را در پوشش جهان پسندی آرايش دهند تا در جهان کشندمردم نمی

انی، که اکنون در جنبش هستند، راه را اهشود که آزاديخوامروز پذيرفته شوند. پس اين تصور از زمانی آغاز می
های اجتماع ايران، حتا مسلمانان که و بيشتر گروه اندکرده وارهم برای قانون اساسی براساس منشور حقوق بشر

. بايد دانست که پيمان آنها بی ارزش اندپيمان شده، با آزاديخواهان همدر سخن آگاهانه دانندهللا را حق مطلق می تنها
از کوشش  خواهندد و می، چون آنها به ناآگاهی مردم آگاه هستنکننداست، آنها آگاهانه در اين نمايش همکاری می

  اين پوشش یدرون مايهند ولی ، اين نمايشنامه سود ببریآزاديخواهان برای آرايش، شايد هم اندکی برای کارگردانی
مفهوم دموکراسی را با  "به کردار "کنند ونمايندگان اسالم " به سخن" دموکراسی بازی می کنند.آنها جاسازی می را

 بندند.و شريعت را به کار می ددهنعت همرنگ نشان میشري
  

شوند که حکمرانی آنها بر اذهان پيمان میاسالمفروشان آنگاه با آزاديخواهان، که خواستار مردمساالری هستند، هم
مردم از سوی آزاديخواهان پذيرفته شود يعنی آنها سرنوشت ساز مردم باشند. در باال اشاره شد که حق سروری، از 

اساس حقوق بشر، به دکاندارن دينی داده شده است. منشور و سامانی که بيشتر آزاديخواهان  سوی آزاديخواهان بر
بنا  های آنهاهای سست پنداردر اجتماع ايران و بر پايه رفنگریژ اند بدونبرای ساختار آرمان خود پيشنهاد کرده

متی با نام دموکراسی رسيد ولی با زودتر به حکو تواناند. درست است که با اين روش بسان مردمان ديگر میشده
 به دموکراسی رسيد. وانـتاين پندارها نمی

  
که  در همين رويای شيرين با همين قوانين خام در نخستين همايش بزرگترين شمار نمايندگان از سوی کسانی هستند

اساس عقيده و ايمان خود به که به اسالم ايمان دارد. آرای مردمی که بر  اندرای خود را به امر فقيه به وکيلی داده
که اسالمفروش دانا  ی خود ايمان داشته و آنچه راناآگاهیندارند زيرا آنها به  ارشاند ارزش شمصندوق ريخته شده
 اند.برگزيده به آنها فرموده است

  
، با تواننداند می دهی مردم گردهم آمآزاديخواهان، به نام نماينده یاسالمزدگان که با بيشترين شمار، آزادانه در جرگه

را،  ی خودهای مردم ستيزی و پسماندگیبندند و درون مايهبندهای منشورهای آزاديخواهان، دست و پای آنها را ب
 کنند.وارد  بر اجتماع ايران ،انداين بار به نام دموکراسی در سامانی که آزاديخواهان فراهم کرده

  
، اندبا دست خود ساختهکه را دارند، توانايی ندارند که خود را، از دامی آزاديخواهان، که در اين همايش اندک شمار 

ای هم برای آزاديخواهان به دام افتاده وجود ندارد. برخی از آنها برده پرورانی را که اکنون نام چندان چاره برهانند.
، پس سپارندمردم ستيزان میپذيرند، سرنوشت مردم را به می  امت مسلماناند به عنوان مدافع حقوق گرفته وکيل

 از ساده پنداری خود ی خود پشيمان و. برخی ديگر که از کردهيندآخود نيز به فرمانبرداری واليان اسالم درمی
ند به دشمنان آزادی واگذار اپنداشتهی آزادی میکه زمينه  ای راجرگهکنند و اندوهگين هستند بر خود نفرين می

 کنند.می
  

خردی ايمان داشته باشند، يعنی بيشترين مردم توانايی سنجش ندارند، پس نهايت بی ایدم به عقيدهاگر بيشترين مر
توان سنجش را دارند. در اين سامان نابسامان آزادگان، که  کمترين است که سامان کشور را به کسانی بسپارند که

  واهند بود.خوردگان پيروی کنند، آزاد نخی فريبخواهند از عقيدهخردمندانه نمی
در هيج اجتماعی و در هيچ تاريخی شمار انديشمندان و دانشمندان بيشتر از شمار ناآگاهان آن اجتماع، که به آسانی 

  خورند، نبوده است و پس اين هم هرگز نخواهد بود.فريب شيادان را می
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 های ترکيه،در تماشاخانه هاازیبه کردار از اين دموکراسی ب پايه نيستاين تصوری که بيان شد تنها يک رويای بی

به اجرا درآمده است. آزاديخواهان  ،ی مردمانش را امامان دينی در دست دارندکه انديشه  و کشورهايی، اندونزی
ای ايمان دارند خودشان در اين مورد گزينند ولی مردمی که به عقيدهانديشند و نيکی را برمیپندارند که مردم میمی
 .اندنويس کردهپندارند. واليان اسالم نيکی و زشتی را برای مسلمانان پيشايمان خود را نيک میانديشند چون نمی

  
کند گرچه آنها از دروغ و های ايجاد میهم سختیکشورهای پيشرفته برای  دموکراسی بازی در مردمان با ايمان

ها ن آن هستند که با اين حکومتخواهاآيد ناخشنود نيستند ولی ستمی که بر مردمان اين کشورهای وارد می
خواهند روند و رشد توليد کاالی خود را در های استواری داشته باشند. کشورهای پيشرفته با دورنگری میپيمان

بينی و برنامه ريزی کنند. از اين روی به اين نياز دارند که کشورهای پسمانده هم معيارهای بازارهای جهان پيش
 شناسند. را نمی ی بدهند ولی اين مردمان معيارهای جدا از ايمان آنها را در بينش خود جا

  
 .، وجود نداردبند باشد، که انسان بدون ترس از جهنم به آن پای "پيمان"با مفهوم ی ادر ميان مردمان مسلمان پديده

يا قرآن  هللا شهادت با نهات بستن آن هم بند محکمی ندارد. در ميان اين مردمان قراردادهابندند که ها "قرارداد" میآن
البته  کند.به ايمان و ترس آنها از جهنم بستگی پيدا می اجرای قرارداد از سوی مسلمانانشوند که بسته می کتاب آنها
کنند که بر اين  ، آنها تنها تعهد میآيداين مردمان، "پيوند" ی با " بسته شدن" قرارداد به وجود نمیی در انديشه

م ای با مفهواين روی برای مسلمانان مفهوم "گواهی کردن" ، امضا کردن، با بسته شدن به پديده از عهد بمانند.
شود که تر میها زمانی روشن"پيمان"، پيوند داشتن وجدان آنها به گفتار، همسان نيست. تضادهای اين مفهوم

تی داشته باشند مگر آنکه برای زيان با کشور کفار قرادادی را امضا کند. چون نبايد با کفار دوس مملکتی مسلمان
  رساندن به کافران باشد و نيز بکار بردن نيرنگ برای فريب دادن کفار پسنديده است.

  
  :  ٢٨ یآيه  ی ال عمران،<< سوره

  مسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، که اين خواست هللا نيست، مگر آنکه شر ايشان را دفع کنيد.>> 
 

  ی سخن.هبرگرديم به رشت
برای  آزادیآرمان خود را بر  بينيم که بيشتر آنهاهای آزاديخواه ايرانی بنگريم، میاگر به برخی از منشورهای گروه

اين روشنفکران اميدوارند که مردم   اند.ها، آزادی بيان، آزادی قلم و آزادی در گسترش هرانديشه بنا نهادهدين یهمه 
ای شخصی و جدا از شناسايی کنند و در اين پندار هستند که دين پديده  مک آگاهیکرا به   نيک و بد دانسته بتوانند

 خواهد بود.حکومت 

  
است، دانسته نيک و بد را شناسايی کند در جايی  چگونه بايد کسی، آزادی را برگزيند در حالی که بردگی را پذيرفته

ی گستاخ و جوينده نيست که نيکی را جستجو کند، او سکه به نادانی خود و دانايی آخوندی ايمان آورده است. چنين ک
خود را از امام و فقيه   یپيوسته در هراس است که مبادا پا از حريم ايمانش فراتر بنهد، او ميدان جوالنگه انديشه 

 برگزيند.  آزادانه ای را، پس چنين کسی آزاد نيست که بتواند پديدهپرسدمی

  
 یزيند تا انديشه، خواسته و ديدگاه او را بنماياند. انسانی که دربند ايمان است نمايندهگای را برمیانسان آزاد نماينده

ه ن هستندی شريعت چنين وکاليی نمايندهکند تا احکام و مرزهای ايمانش شکسته نشوند. ايمانش را انتخاب می
 مردم. هایی خواستهنماينده

  
ی ر بند احکام آن عقيده مهار شده هستند. امامی که ريسمان عقيدهدايمان دارند پيشاپيش  ایمردمی که به يک عقيده

   های خود سود ببرد.برای پيش برد خواستهمردم  از نيروی تواندبگيرد میرا در دست  مردمی
خردمندانه، آزادانه و بدون ترس، از پسگرايی اسالم سخن بگويد پس چگونه بايد راه  تواندهيچ کس نمی که اکنون

خشم   ،پذيرددر ايران روشن ساخت. يک مسلمان به کردار خشم آوری و ستمکاری را در راه ايمانش می اپيشرفت ر
چون او مرزهای ايمانش را  بينداسالم نمی یخشم خود را در آينه ی، ولی زشتیبرددر راه اسالم به کار می خود را

  کند.ستايش می

  
، او در نهدمیزهد و تقوا ارج  او بر ورزد،می عشق شايمان ه ب او ،ه استی ايمان غرق شدکسی که در تاريکی

ی خشم خود را بر کسی شراره کند و آنگاه که ديوارهای ايمانش به لرزه درآيند،هنش ايمانش را عقلی میذی تاريکی
    داشته باشد. ورای ايمان او جهشی ريزد کهفرو می

  
از آميختن با آن يار شادمان شود. آزادی برای هر  برسد و اواه به رنيست که آزاديخواه در پايان  آزادی يار دلربايی

های ديگر برخورد و شود که گسترده گردد و با انديشهانسانی ياور پيشرفت انديشه است، انديشه زمانی بارور می
آزاد  آن انديشه د کندقنببيند و نبايد های اسالم را ها و پسماندگینبايد کاستی که ایآميزش کند تا آبستن شود. انديشه 
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  نيست.

  
که برای آزادی  ،برند و بر ضد هر فريادیاند، سود میهای آزادی، که آزاديخواهان فراهم کردهمسلمانان از زمينه

سازند. روشنفکران فريب خورد هم به کمک آنها  کنند و ميدان جنبش آزادی را تنگ و تاريک میجهاد می بلند شود،
فريب خورده اين است: نبايد به بندند. دروغ مسلمانان و روشنفکرانديخواهان را با دروغ میاشتابند و زبان آزمی

برای  ،دهدرد مسلمان توهين کرد. اگر آيات قرآن، که امر به جهاد و کشتار دگرانديشان میمقدسات يک ميليا
که از شنيدن آنها شرم دارند  ای ريهاقرآن را نابود کنند تا زشتیه آنها کمسلمانان توهين است پس بهتر است 

ای است، که هللا بر مسلمانان فرو فرستاده است. نقد عقيده نقد عقيده و آيات قرآن، های اسالمنشنوند. بررسی کاستی
توهين به هيچ مسلمانی نيست.  بررسی ماه و خورشيد و ستارگان هم نه توهين به فرهنگ ايران و نه توهين به  

   اند.کردهها را ستايش میدورتر اين پديدههايی ه ايرانيان در زمانکايرانيان است. هر چند 

  
های عقيدهگسترش  که در منشورهای آزاديخواهان کمترين مرزی، که از ی ايرانيان اين استيکی از شوربختی

دمانی برداشت رهای مآزاديخواهان بيشتر بندهای منشور خود را از نوشتهشود. ديده نمی گيری کند،ستيز پيشآزادی
اند که مردم ايران هيچگاه با فراموش کرده اين آزاديخواهاناند ولی اند که دموکراسی را شناخته و خواسته کرده

آزادی غنيمت جهاد نيست که بتوان آنرا   یکه بتواند روند دموکراسی را بشناسند. پديده اندآزادی آشنايی نداشته
توان به کمک کسانی به دست آورد که آنها ضد آزادی م کرد. آزادی را نه میينسبت به شمار جهادگران هر قبيله تقس

  خشيد.بستيزان و بزرگترين بخش را به آزادی خش کردبتوان آزادی را می هستند و نه 

  
بدون عينک تاريک اسالمی، که   های هستی راشود که مردم بتوانند پديدهی آزادی در ايران فراهم میزمانی زمينه

 هاینيکی و بدی را شناسايی کنند که دکان ، دانسته،توانند، شناسايی کنند و زمانی مردم میاندها به آنها دادهدآخون
 .   های آزاد استآزادی در کشتن انديشه فروشی به معنیاسالمفروشان راستين بسته شوند. آزاد در دين

  
ی خردکاربند مردم کاشته زمينه ی متوليان اسالم، درو که، از س های ترس راآزاديخواهان ايرانی بايد دليرانه ريشه

های کنند. بدون گسستن از عقيدهای برای شناسايی راستی در ذهن مردم فراهم بخشکانند تا بتوانند زمينه اندشده
   های نو بسيار ناچيز است.ناساز امکان کاشتن و پرورش دادن انديشه معيارهای و کهنه
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