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  نقدی بر بخشندگی و فراموشی
  

آزادی شهد خوشگواری است که هرکس بايد از نوشيدن آن شادمان شود. بديهی است که نماد آزادی در ی پديده
زمانی اين پديده ارزشمند است که بتوان در  ی خود را بازگو کند.جامعه آن است که انسان بتواند بدون ترس انديشه

ای بدون کاستی نيست و امکان آن  بررسی شود. چون هيچ انديشه ایبايی هر انديشهآن جامعه آزادانه زشتی يا زي
 "بخشيدن مجرم"، یی شيرين، کام آيندگان را تلخ کند. اکنون هم به شکافتن اين انديشهيک انديشه ،وجود دارد که

خشيم و فراموش نکنيم" به ، نياز است. چون در اين زمان پيام شيرين "بباندکه گناهکاران درخواست آن را نکرده
، که کامیآن تلخ یکنند و در انديشه ی اين پيام را مزه میو بيشتر کسان به ويژه روشنفکران شيرينی رسدگوش می

 . است، نيستند داروآيند اين نيشپی

  

دن" هستند ی کسانی که خواستار اين "بخشينگيزهامايه و بن یپذيرفتن يا رد کردن، "بخشيدن"، بدون شناسايی
و شناخت از  مايهتوان بدون آگاهی از درونرا نمی ،"بخشيدن" اين پيام، یشتابزدگی است. چون درستی يا نادرستی

ند که نه امکان گزينش و نه کارزشيابی کرد. به ويژه کسی در اين زمان اين "بخشيدن" را در خواست می آيند آنپی
 ری دارد.امکان داوری و نه حق گزينش و نه حق داو

  

بيند که در اين کند يا نيازی میی نابجا انديشه میی اين خواستهشوربختی اين است که کمتر روشنفکری به انگيزه
. چون هنوز نه جرم و نه مجرم  برخورد کند ،که با مردم ايران و حقوق انسانی پيوندی ندارد زمان به اين خواسته، 

 خود اعتراف کرده که خواهان بخشش باشد.شناسايی شده است و نه گناهکاری به جرم 

  

پذيرند که میای روبرو هستند اين است که به آسانی از آنجا که مردم مسلمان به ويژه مردم ايران با قوانين قبيله
توانند در مورد مجازات جانيان داوری کنند. در حکومت اسالمی بستگان به جای سرقبيله در بستگان جانباختگان می

، گناهکاری را مجازات يا آزاد کنند. البته اين با پرداخت يا گرفتن ديه ،توانندآنها می اند.اص گنجانده شدهقوانين قص
 ستيزی آن آشگار شود.ای که ماهيت انسانهشود ولی نه به آن گونحکم براساس آيات قرآن اجرا می

  
  : ١٧٨ یالبقره، آيه یسوره

  ا مجازات قتل چنين نوشته شده است: آزاد به جائ آزاد، برده به جائ ای کسانی که ايمان آورده ايد، برائ شم
  برده، زن به جائ زن،  و چنانچه برادر مقتول از مجازات قاتل در گذرد، او را مورد احسان قرار دهيد (به او پول

  عذابی  بپردازيد)، و اين تخفيف رحمتی است برائ سروران شما و هر کس از اين موازين تجاوز کند برائ او
 هولناک خواهد بود.

  

از ناخودآگاه  او دم بزند، هم خواهیکسی که بر افکارش اين قوانين پسمانده حاکم باشند، حتا اگر از جمهوری
خود  کند که او "، ولی او فراموش میببخشند ولی فراموش نکنند " خواهد که جنايت راهای جانباختگان میخانواده

کند که هنوز او به حکومت کردن نرسيده اسالمی معرفی کرده است. او فراموش می را خواهان برانداختن حکومت 
کند که در جمهوری ی خود را آشگار کند. او فراموش می هربانیمهای مايهاست و نيازی نيست که پيشاپيش بن

 ردم در شناسايیتوانند دادخواهی کنند يا در همپرسی با مهای جانباختگان، مانند شهروندان ديگر، میخانواده
های صاحب بستگان کند که در مردمساالری خانوادهاو فراموش میگناهکار شرکت کنند.  مجازات  های گناه ومرز

ی فرزندان خود را از کشندگان آنها درخواست کنند و آنها را برای کشتن ديگران آزاد خود نيستند که بتوانند ديه
 بگذارند.

  

برسند  آسايش به خواهد تا کينه توزی را از دل خود بيرون کنند تاکشيده میيده و ستمهای رنج دکسی که از خانواده
و بيش از اين در فکر انتقام نباشند " ببخشند ولی فراموش نکنند" او يا کشتار دگرانديشان را چندان زشت 

 ها سرپوش بگذارد.های اين ستمکاریمايهخواهد بر زشتی بنشمارد يا مینمی
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هر کس آزاد است که آرمان خود را دنبال کند، اکبر گنجی هم حق دارد از ايمان خود به اسالم پيروی  پنداشتمچون می
 کند، بر اين پندار در نوشتاری به بخشی از تز اکبر گنجی به اين گونه برخورد کرده بودم: 

  
اگر به   " است.کند " شجاعت در بخشش<< حکمت ديگری را که آقای گنجی به رشنفکران پيشنهاد می

شجاعت در چشم پوشی از جنايت و  شود.مفهوم اين سخن روشن میهای اين پيشنهاد بنگريم مايهدرون
مردم ستيزی، شجاعت در نادان ماندن و سخن نگفتن،  های، شجاعت در پذيرفتن ريشههای حکومت اسالمیتبهکاری

شاند، تا حکمرانان حق ستمکاری داشته های اخالقی پوژهاست، که بايد آنها را با واها کردن پليدی هاننپ شجاعت در
توزی نسبت به کسانی که بر او ستم  تواند از کينهباشند. اين آقا که از زندان حکومت اسالمی آزاد شده است می

بر اندازند، تبهکارند و دگرانديشان را به زندان می ،گيرندکسانی که آزادی را از انسان می اند چشم بپوشد.کرده
د. اين حق را يک زندانی آزاد شده ندارد که به ستمکاری و کننمیی مردم ايران ستم انسانيت و پيشرفت انديشه

اين مشروعيت  ها نيازی ندارند چون آنهاهای حکومت اسالمی مشروعيت بدهد. آخوندها هم به اين بخششتبهکاری
ان آنها، بايد بدانند که گرفتن آزادی از انسان زشت و ستم  . مردم ستمکش، دستکم آزادگاندرا پيشاپيش از هللا گرفته

های کردار اين به اجتماع است. سخن از مجازات تبهکاران اسالمی نيست بلکه سخن از شناختن و شناساندن زشتی
 حکومت است. 

  
را به دار کاران حکومت اسالمی و نبايد جنايت وانتجانستانی کرداری زشت و ننگين است و از اين ديدگاه نمی

آنها را تا آن اندازه بر  ستيزیگرفت. ولی بايد زشتی جنايت و انسان آور آنها راخشمای ديگر جان يا به شيوه ويختآ
پيشگان پاره کنند و آنها را از خود برانند. کسی که حکم جهاد مردم آشگار ساخت تا مردم پيوند خود را با اين جنايت

تواند از بخشش جهادگران و چگونه می کند، نکوهش نمیشودده و به کار گرفته میرا، که در اسالم به کار برده ش
جوانان ايران را که به   اعدامها انبوه کسی که حکومت اسالمی، آنهم در پوشش انسانيت، سخن بگويد. ورزانستم

ا از آيات جهاد، که در شمارد دستکم بايد بيزاری خود رکردار نادرست آخوندها می حکم شريعت انجام شده است تنها
احکام مبين اسالم را، که دست و پا بريدن و  خواهدکسی که می اند، نشان دهد.قرآن نوشته شده و به کارگرفته شده

ی کشتار شالق زدن و سنگسار کردن است، با صدای عدالتخواهی واژگون جلوه دهد او برای پوشاندن زشتی
  شود.ی جهاد با کفار ستايش نمیسالم هيچ کرداری به اندازهها به شجاعت نياز ندارد چون در اانسان

واليان اسالم از خشم مردم ترسی ندارند زيرا فراموشکار و تاريک انديشی اسالمزدگان راه جرم پوشی را برای اين 
ن  توااز اين روی همواره و در هر حکومتی، که پوشش اسالمی به تن داشته باشد، می ند.نکستمکاران هموار می 

ی که  بر مردم آنها هيچگاه زشتی تبهکاری و آسوده به عبادت پرداخت. چوندگرانديشان را کشت يا در بند کشيد 
 >>شود.نمیآشگار  مسلمان باشند

 

، در اندهايی که بستگان آنها به امر حکومت اسالمی کشته شدهاز خانواده ،پردازداکنون که گنجی به موعظه می
و  تقام جويی را از سر بيرون برانند تا از رنج آزاد شوند، بنا بر منش راستکاری بايد ريشهان فکر کند کهخواست می

 آيند اين موعظه را بررسی کنم.پی

  

اش پيدا است که هنوز فرسايی کرده است ولی از خواستهخواهی قلمبا وجود اينکه گنجی بسيار در مورد جمهوری
، همان احکامی که در حکومت اسالمی به کار گرفته پندارد. هنوز می به زنجير استزندان ايمان  در درونفکرش 

ی او برقرار خواهند ماند. هنوز گمان دارد که در قوانينی که براساس حقوق بشر باشند در جمهوری ، باز همشوندمی
کند که راموش می ی خون فرزندشان را بگيرند و خون را از شمشير ستمکار بشويند. او ف تواند ديهبازهم خانواده می

توان جان انسانی را با پول خريد يا براساس حقوق بشر کسی صاحب کس ديگری نيست و در قوانين حقوق بشر نمی
کند که در قوانينی که بر اساس منشور جهانی حقوق بشر باشند ی آنرا پرداخت. او فراموش میبرای کشتن کسی ديه

. دادگاه، دادستان و داورانی که در اين قوانين هی کنداتواند دادخویی جانباخته همسان شهروندان ديگر مخانواده
توانند و بايد جرم و مجرم را شناسايی و مجازات را بر اساس همان قوانين آگهی دهند. اند میاستاد شناخته شده

 ی بستگان در ميزان جرم و مجازات نقشی ندارد. توزی يا مهرورزیکينه

  

بر بستگان  راستمی  که امکان دارد از ایتا هر اندازه ی که دادگری برگذار باشد بايدادرست است که در جامعه 
ی کاست و بر آنها مهر افشاند و بر زخم درون آنها مرهم نهاد. ولی نه تنها خانواده جانباخته وارد آمده است

آن  ی را آزاد با مجازات کنند.ی خود مجرمديدگان بلکه دادستان و داوران هم اجازه ندارند که براساس عقيدهرنج
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نسبت به جبر  شود و در حکومت اسالمیی قبيله واگذار میسرکرده در آن مجازات قاتل به ای است کهقانون قبيله
 اند.داده مقتول اين حق را به بستگان زمان

  

بايد  به چه جرمی کسی راچه  در اين زمان داشتند، آنهااين حق را می های ستمديدهاز اين گذشته، حتا اگر خانواده
يا نبخشند. در اين زمان که هنوز خبری حتا از رفتن آخوندها هم نيست، چه رسد به دادخواهی و دادستانی  ببخشند

. توزی تهی و از بخشندگی پر کندها را از کينهکند که با مهربانی دل اين خانوادهمردم ايران، چرا گنجی تالش می
 خواهندمشکل در کجاست که فرمانروايان هم نمیی اين کوشش بگيرد چيست؟. ريشه  د از اينخواهمی او ای کهبهره
 پيشگان به دادگاهی که برای همگان باز باشد  کشيده شوند؟اين ستمپای 

  

           راست و درست باشد.    توانو باور نکردنی است ولی می دهند ها بسيار تکانپاسخ اين پرسش

ی جمهوری با هر چند که مفهوم واژه اندحکومت اسالمی را به نام جمهوری پذيرفته ،ای جهانهای کشورهسازمان
ی حکومت ها قانون اساسیاين سازمان .کند، در تضاد استمی را حکمی هللا ی اسالمی، که احکام پيش نوشتهکلمه 

کومت اسالمی ايران را به نقص حقوق هرچند که بارها ح بينند.را با منشور جهانی حقوق بشر در تضاد نمی اسالمی
   اند.ی اين حکومت را از سازمان حقوق بشر بيرون نکردهاند ولی هيچگاه نمايندهبشر متهم حتا محکوم کرده

تواند قوانين جزايی ، حکومت اسالم میشودبراساس قوانين سازمانهای جهانی، که ايران هم هموند آنها شمرده می
يعنی هر جنايتی که در ايران، از سوی مقامات حاکم بر اساس اين  نان به اجرا بگذارد.کنخود را در مورد قانون ش

  شود.قوانين باشد، جرم شناخته نمی

  

برای دادستانی ی شرع را تصور کنيد در يک دادگاه، که حقوق بشر زيربنای داوری آن دادگاه است،  خلخالی قاضی
که  باشيد کارو راستکاری ديگر هم مدافع اين جنايتاين دادگاه  انداور ی گرامی دادستان وبياورند. شما خواننده

است و   او صادق القضات والمسلمين .يدکار نامتوان او را جنايتنمی ، پيش از آنکه دادگاه او را جانی بشناسد،البته
 . باشدبسان امامان ديگر معصوم می

  

ران ارجمند، پيش از آنکه از اين معصوم دفاع کنم بايد به آگاهی شايد وکيل مدافع اينگونه آغاز کند: دادستان و داو
قاضی بايد به امر او   شود.برسانم، که در حکومت اسالمی، قاضی شرع تنها به امر رهبر انقالب خمينی منصوب می

  نجام دهد.به اسالم و واليت فقيه ای خالص احکام اسالمی را، تا آن اندازه که ممکن بوده است، با ايمان و عقيده

اند  و نبايد شود بايد به احکام الهی ايمان داشته باشد و بداند که اين اوامر از سوی هللا آمدهی شرع میکسی قاضی
ی شرع در اجرای بينيد که قاضیبرای نمونه اگر به اندک شماری از اين آيات بنگريد میدر اجرای آنها کوتاهی کرد. 

هرگز  اندچکيده های خشم اوگلولههای که از خون توان او را مجرم ناميد.میاوامر هللا کوتاهی نکرده است و ن
 اند.روان شدههای نيستند که از ذولفقار علی تر از خونرنگين

  

  به اوامر هللا توجه فرماييد: 

  :  ١٢٣ یآيه ی التوبه،سوره
  بکشيد کافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس کنند.

  :    ٣۵ یآيه محمد،ی سوره

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

  : ٢٩ یآيه ی التوبه،سوره

بکشيد کسانی  را که به هللا و احکام (...) او ايمان ندارند، همچنين آن د سته که خود اهل کتاب هستند ولی اسالم را 
   دگرانديشی در اسالم) بپردازند. یعهد کنند که با خواری و خفت بدست خود جزيه(جريمهت ند، مگر اينکهانپذيرفته

  :  ۴ یآيه ی محمد،سوره

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

  

از اين روی هرکس  بيفزايم که حکومت اسالمی جانشين هللا در ايران است. های عدل هللالبته بايد به اين نشانه
در  باشد.او واجب القتل میآيد و کوچکترين گامی بر عليه اين حکومت بردارد آن گام او محاربه با هللا به شمار می 

از آن گذشته   است.رده توان دانست که حکومت اسالمی هيچگونه حقوقی را که هللا امر کرده نقص نکاين اندک می 
خود را از راه آموزش، کردار،   << بينشکه،اين حکومت حق دارد  ی منشور جهانی حقوق بشر١٨ماده  بر اساس 

 .>های مذهبی بنماياند>عبادت و انجام آئين

  

شن خواهان روبينيم که با همين خرده پردازی، که نه چندان شوخی است، برخی از آرمانهای اين گونه جمهوریمی
حقوق بشر، اين منشور  بندهایبدون زير پا گذاردن احکام اسالمی و  ،توانچون در هيچ دادگاهی نمی شود.یم

: اگر هيچ دادگاهی اين است آيدتوان آنها را مجازات کرد. پرسشی که پيش می پيشگان را محکوم و هرگز نمیجنايت
جان چه کسانی را نجات دهد؟ پاسخ اين است   خواهدمی تواند آخوندها را محکوم و مجازات کند پس آقای گنجینمی

که فکر او به اين اندازه روشن نيست که بتواند تصوری از دادگاهی بر اساس حقوق بشر داشته باشد ولی آن 
درست  .دانند که يک چنين دادگاهی دکان آنها را ريشه کن خواهد کرداند میاسالمفروشانی که او را پيش فرستاده

احکام  ستيزی درانسان هایشوند ولی زشتی و نشانهکاری محکوم نمیو مدعی العموم به جنايتاضی است که ق 
  د.نشواسالمی برای برخی از اسالمزدگان و جهانيان روشن می

   

ستيزی در احکام اسالمی برای اسالمفروشان چندان زيان بخش نيست چون مردمان بيشتر البته روشن شدن انسان
خواهان ترس اسالمفروشان بيشتر از اين است که جمهوری خورند.اندک زمانی دوباره فريب می در وفراموشکارند 

ببرند و از وارد شدن شيادان و مکاران به سازمانهای قانون گذاری به بی در و ديوار بودن منشورهای خود پی
گيری از هيچ مرزی برای پيش اآنه در يد کهبينجلوگيری کنند. شما به هر منشوری از جمهوری خواهان بنگريد می

تواند آزادانه بر آنها وارد شود و با بندهای همان فروشی میهر اسالم راستين قوانين ضدبشری گنجانده نشده است.
 منشور دست و پای آنها را ببندد و آنها را به خدمت خود بگمارد.

  

کند ولی هميشه ساختار وری سخن پراکنی میجمه اکبر گنجی بسيار از آزادی، دموکراسی، سکوالريته و به ويژه از
يعنی او از آن دموکراسی و آزادی و جمهوری  زند.های را به آيت هللا و اسالم راستين شناسان پيوند میاين پديده
  تواند رای مردم را بر اوامر هللاهر آيت هللا يا هر اسالمفروشی هرگز نمی پيچيده باشد.ای گويد که آيت هللا سخن می

داشتند که خود انديشه کنند پس هللا برای اجازه می مردم شناختند واگر در اسالم مردمان را خردمند می تر بشمارد.بر
 چه کسانی رسول هللا را فرستاده است؟  

  

ی دانند: چون مردم ايران مسلمان هستند، البته بايد آنها به احکام اسالمکاران دموکراسی را به اين گونه میاين فريب
ای ی برفقيه انتخاب کنند، البته بايد وکالتخواهند و بايد مسلمانان با ايمان را به ايمان داشته باشند، البته آنها می هم

نظارت کند، البته بايد قوانين هم بر اساس شرع مقدس اسالم باشند، البته کسی  های مسلمانانخواستهدرستی  اجرای
  .خواهند که مجازات شودقدسات مردم است و مردم مسلمان می به مهم که برخالف شرع سخنی بگويد توهين 

دموکراسی و  بينيم.تصوری که اسالمفروشان از دموکراسی دارند همين است که نمايش آن را در حکومت اسالمی می
 توانندکه در اسالم دموکراسی است ولی چون مردم نادان هستند و نمی ی اسالمی به اين معنی استمردمساالری

بايد آزادانه گوسپندوار به دنبال واليان اسالمی بروند. برای مسلمان هم به راستی کمتر اين   پس را بدانند ام آناحک
شناسيم نبايد شناسيم، چرا چيزهايی را که میکه: چرا بايد چيزی را دنبال کنيم که نمی دنآيپيش می هاپرسش

توانيم احکام پسمانده را با هر دانشی نمیرا بفهمد و ما  چيز همه یتواند بدون دانشبرگزينيم، چرا يک آخوند می
 بفهميم. 

  

سخن از اين نيست که به درآمد يک اسالمفروش زيانی وارد شود بلکه آرمان اين نوشته است که آرزوهای 
ران را ه کاآيند اين کهنآزاديخواهان به بادهای خروشان سپرده نشوند. آزاديخواهان بايد با هوشمندی و خردمندی پی
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توانند به حکومت برسند. آنها توانند آخوندها را کنار بزنند و نه میاسالمفروشان بدون کمک آزاديخواهان نه می
واهی پنهان اديخآنها تا رسيدن به حکومت خود را پشت آز خواهند،آزاديخواهان را تنها برای گردآوری مردم می

 دشمن آزاديخوان هستند. کنند ولی سرسختانهمی

  

آرمان آزاديخوان رسيدن به آزادی، دموکراسی يعنی مردمساالری است. بهتر آن است که مردم ايران ديرتر به 
 دموکراسی  برسند تا اينکه پيوسته آزادی را در زندان ايمان جستجو کنند. برای آزايخواهان آزادی بدون ايران

 دم ايران مفهومی ندارد.ومر

  

. برای آنها بهتر است که با نام " مردمساالری" آزادانه حکومت کنند فروشان استوار ساختن اسالم استهدف اسالم 
تا اينکه با نام اسالم در مساجد به عبادت بپردازند. برای اسالمفروشان، ايران و مردم ايران، بدون اسالم مفهومی 

 ندارد. 
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