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   نشان آزاديخواهی نيستآخوندياری
  

ای را با - شگفتی در اين است که بيشترين آنها هر پديده.  شگفت انگيز است، به راستی، ايرانيان برخی ازبينش
رنج   برای خود آزادیاز کمبود اين کسان، که . سنجند معيارهای خودپرستی، که همان معيارهای اسالمی هستند، می

 در راه پيکار با  و ورزند ی همگان دشمنی می-با آزادیآنها  زيرا. خواه هستند نه آزاديخواه خود، به کردار برند می
  .پسندند   به جز خود کسی را نمی)نه پيکار با انسان ستيزی (حکومت اسالمی

نها باشند، اند، برآنند که همه به دنبال آ-  از هم اکنون، که خود را به جنبش آزاديخواهان ايران بند کردهاين گونه کسان
 سی سال.  را پنهان کنندخود درفش دهند که ايرانيان   فرمان میافزون برين گويند،  همه بگويند آن چه را که آنها می

 اينک ند،ا-هها ننگ را نمی ديد-هنشان  آنهاند،ا- هلويد ستيزان می ايران در زير پرچم ،بيمارگونه اين کسان،  کهاست
   . کنند َرم می شير و خورشيد  نشان از ترسد،  می که از برآمدن خورشيد،بسان خفاش

ی ما را بازگو - ی ديگری به جز خواسته-که اگر سخن يا خواسته د ترسانن  هواداران آزادی را، به فريب می،اين کسان
  . خوريم میاز هم اکنون شکست " ما"،  شوند مردم گيچ و سرگردان می ، شود کنيد در جنبش شکاف ايجاد می

 آزاديخواه های-  گروهی گروهی نيستند،-  کسانی که هنوز نماينده؟اين کسان نيست  در بينش يا آشفتگیگفتیآيا اين ش
 از  آنها.شوندمی  جدا  از يکديگرنيروها  نباشند،آنها اگر همه زير پوشش  که، از هم جدا سازند، به اين بهانه،را

ی -  از پيوستگی شايدکنند از ترس اين کهمی ری  پيشگي دارند،های رنگارنگ-  به يکديگر، که نگرشپيوستن مردم
  .شودبمردم کاسته 

 که  کنند می ايرانيان جلو گيریدرفششتن ا از برافر، به اين بهانه،برای سرنگون ساختن ننگ ايرانيان  کژپنداران،
  حکومتی،ها با پوشاندن زشتیآنها  .اند-های ننگ را روی پرچم ايران ستيزان پذيرفته- نشانه هبيگانهای  سازمان

از آدمکشان و  پذيران  اين خشم.  خواهند کردرا باز سازی که همان حکومت  برند گمان می  اسالمی،انسان ستيز
  . برند  شکايت میحکومت  همان و اميران حکومت به سرکردگانخشمآوران

 زور  از اگر که:نند ترسا می  شدن از آزاد،، بدين سخنی دروغ- ، به بهانه آزاديخواهان را، آنهاافزون بر اين
  . شود  می پاره کشور ايران پاره، شودکاسته  اسالمیجهادگران حکومت

  

  زورباهمه کشور را اند، اين فشار نامردمان حکومت است که - مردمان ايران در زير فشار ستمکاران به تنگ آمده
  . نه در آزادی شود ه افزوده میهای درون جامع-بر تنش است که ستمکاری در تنگی و .شکندمی  درهم انانسان ستيز

  . برندبی آنها، در بی دادگری رنج - ی مردمان ايران در اين است، که همه- آيا پيوستگی

های الهی به - در کشتارخانه آنها را بی شرمانه که دارد  می به هم بسته، با زور و درترس،مردمان رااين حکومت آيا 
  ؟دارها بيآويزد

 ،همآرمان هستندهمگی  کرد، چه لُر، چه بلوچ، چه آذری، چه خوزستانی، چه خراسانیچه ُ چه فارس،  آزادگان ايران (
، آنها از انسان ستيزی بيزارند نه از اند که بخواهند از هم جدا بشوند- آنها هيچگاه با يکديگر دشمنی نداشته

  )همبستگی

  آزادگان جهانی- بلکه همه  ايرانمردمانی -همه نه تنها ،استوار باشد آزادی و دادگستری بر جامعه ی، کهدر سامان
 مردمان . يابد  میبافت ، زندگانی درآسايش و گشايشمان به د از نياز مر، همبستگی در آزادی. يابند میبه هم پيوند 

  .ديار خود  از ستمکاران گريزانند نه از هموندان و همبودانترس زده

  

 .استهای مردمان - وی آزادی، در رنگارنگ بودن خواستهی مردم، در راه پيشرفت به س-همبستگی و يگانگیشکوه 
  است که هر گوناگونهای  رنگ پيوندآزادی در.  شود ، پديدار میرنگين کمانهای   رنگ نمايشمفهوم همبستگی، در

  . کس ديدگاه خود را بدون ترس آشگار سازد

 "پندار"اين  به جهادگرانی نياز دارند که ناين کسا ؛است ی آنها- در عقيدهتنها "حقيقت"، که برند میگمان  کسانی که
  .را به آزادگان تحميل کنند

گی شتابزد درآنها  ،پندارند   میيک خواسته  ازيا پيروی کردن سخن شدن  هم که همبستگی را تنها در،روشنفکرانی
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، ساده دالن  نيروی، از که خواهند  می به کردارآنها.  بپوشانندخودپرستی پوششی به رنگ آزادی بر پيکر برآنند تا
  . برای ديگران مرزبندی کنند راتا آزادی ی خود را گسترش دهند-آزادی

  

 ایه- از نياز به خواسته، آنها.دن می نگار گام به گام،، در سوی خواسته و نگرش اجتماع روند جامعه راانبوه مردم
های انبوه -  خواستهخودپرستان سياسی .کنند  روند جامعه را بررسی نمی ولی آنها ؛گذارند  به سوی آينده گام می خود،

اين است . مردم را به آن سو برگردانند تا نگرش خروشند   می،های خود-  دورنمای برنامه در، و کرناکوسبا مردم را 
  .ندر دا  گام برمیبازان- سياستاين  به زيان خود و به سود  بيشترکه مردم

 کنند تا بتوانند زندگانی خود را سامان  بينند، بهر برداری س خود میمردم هميشه حق دارند، از هر امکانی که در دستر
 اين ی- ژرفای و هستهولی آنها.  هستند برای يک انسان آزاد های زندگی انبوه مردم خواهان داشتن ويژگی. دهند

 توانند   ولی آنها نمی.نند دا  می رويند، آنها آزادی را در برآوردن نيازهايی، که در جامعه می.  شناسند  ها را نمی ويژگی
  .بررسی کنندی پيدايش اين نيازها را -ريشه

، به سود ی پيشرفته را-  های يک انسان آزاد و نيازهای جامعه  جهان امروز، ويژگی درسياستمداران و سرمايداران،
های - برنامهبا های انبوه مردمان-بيشتر خواستهاز اين روی .  خورانند  و به همگان میاند- نويس کرده  پيشخود،

  .دکنن  میجلوه  رنگ  سو و همسياستمداران و سرمايداران هم

 در پوشش  راه رسيدن به حاکميت را،سياستمداران.  رسيدن به حاکميت بر جامعه استمداران سياست اينآرمان
 شود که  اهم میآنها دشمن مردمان نيستند ولی سود آنها در سامانی فر.  کنند  بررسی می، انبوه مردمانیها-خواسته

  . انجامد  به انسان ستيزی می گاهی همی مردم است و-به زيان آزادی

، از  انبوه مردمان، کنند آنها برای رسيدن به آرمان خود تالش میسياستمداران است، اين خودخواهی از ويژگی های 
 از ،ی يا چند در سد از مردم اين که چه شمار.کنند راهی می آنها را در رسيدن به آرمانشان هم ناخودآگاهنياز،

  .  به حاکميت نزديک است، چند در سد سياستمدار، آن کنند نشان از آن دارد که  پشتيبانی مییسياستمدار

 های- خواستهبازگو کردن زيرا .نيست  پيروزی نزديک شدن مردم به به مفهومحکمرانی به  پيشوانزديک شدن يک
  . همانی داردهای مردم- خواستهآرمان او با مردم، از زبان پيشوا، نشان آن نيست که

  

 و بيشترين  برداشت کند، خودش،بيشترين  سود را ای،-ست که، از تالش همگان در هر زمينه ا برآن پيمانیحکومت
اين است که سياستمداران حاکم هميشه بر .  مردم از آن برخوردار می شوند کهايست- سود حاکم همراه با کمترين بهره

   . بستگی داردکومت آن مردم از حی-  جهان بينی ستمکاری به آگاهی و البته ميزان اين. کنند رد میمردم ستم وا

 است، که او حاکم است و مردم محکوم و مسلمانان بر  هللااکميتای از ح- بينش انبوه مردم ايران از حکومت نمونه
  . اند-احکام او اوامريست که در قرآن نوشته شده

  خليفه، مانند هللا، حاکماين نگرش در . شوند  آشگار میواليت فقيهکارکرد   نگرش ومی در اسالهای حکومت ويژگی
   . کند می برداشت شريعت  همانازخود را  مشروعيت  که استزورمندی

 برای حکمرانی بر خود ، کردند، آنها حاکمی را انتخاب می آزادانه هم ، در حکومت اسالمی، به کردار ايرانياناگر
 که نيروی او از بينش مردم پادشهری.  برای ايران بانی و پاسداری از سامان کشور راپادشهری نه ،گماشتند می

 از ديدگاه بردگی به جهان هستی ، حتا بيشتر روشنفکران، از اين مردمشماری ، در حکومت اسالمی، زيرا.روييده باشد
  .  می پندارندن راستی و درستی سخن آخوندی را ميزا، خود را نابخرد، کسانی که نگرند می

 توانمندی و زور  زيرا.ی شريعتمداران از مردم برای برگرداندن نيروی مردم به پشتيبانی از شريعت است- همدری
از اين روی آرمان شريعتمداران در بند داشتن مردم در احکام شريعت . شريعت به شمار پيروان با ايمانش بستگی دارد

  .  ندان شريعتاست نه رهايی آنها از ز

.  درخواست کنند دارند، ، که اميد مییا-مردم حق دارند که نيازهای خود را از هر روزنه: ی سخن اين است-شيره
 سود خود را در  سرمايداران و سياستمداران. انديشند های خود نمی- پی آيند خواسته به روند جامعه وانبوه مردم به

 های به سوی آرمان  مردم را انبوه، نيرویهای مردم-خواسته بازگو کردن از ، آنها. پروانند  میروند جامعهراستای 
  .های مردم پايبند نيستند-  آنها به برآوردن خواسته، گردانند برمیخود 

 از برآيند نيروهای انبوه مردم، سرمايداران، سياستمداران، روشنفکران و اندکی هم از ی کشور هرساختار حکومت در
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ی نيروهای نامبرده -، به نسبت آميختگی کشور ماهيت و کيفيت حکومت، يا سامان.يابد  سازمان مینيروی انديشمندان
   .بستگی دارد

بيشتر سرمايداران، . در حکومت اسالمی، نيروی انبوه مردم بيشتر در بند فريبکاران آخوند مهار شده است
 برای حاکميت بر ،ها آخوند که همای- شيوها تنه. ند يا همسرشت آخوند هستندسياستمداران و روشنفکران يا آخوند

  .است دگرانديشان گستردن ترس از راه کشتارد ن شناس  میمردم،

  

های  ، برخورد نيروهای جامعه  و تنشهای اجتماعی انديشه کند- در پيرامون روند پديده، تواند  میيک آزادانديش
  تواند  کشد، او می  نگرش گروهی را به چالش می، کند ای را بررسی می-پديدهآزادانديش . درون آن را مرور کند

  .ی روشنفکران و سياستمداران باشدها- برنامههای تاريک-روشنگر گوشه

، آرمان او رسيدن به حاکميت بر مردم  کند ، بازگو میگيرد بر میآزادانديش آنچه را، که از انديشه و بررسی های خود 
اين روی يک آزادانديش نمی تواند هموند حزبی يا همکار سياستمداری از  . مردم است رسيدنحاکميتبه نيست بلکه 

  . نيستسازهمآزادانديش ستيزجو نيست، که با نگرشی دشمنی بورزد، ولی با هيچ کس هم  .يا هميار روشنفکری باشد

کس، يا آن   پيروان شمار،کشاند   بيشترين شمار مردم را در راستايی به جنبش میزمانی، در ، کهای- يا عقيدهکسی
   . نيستآن رهبر ی- نيک انديشی نشان رهروان آن راستا،

 سنگ  آن سياهی دراين نشان حقانيت. چرخند می) حجراالسود(ها مسلمان به دور سنگ سياهی  ميليونهمه ساله 
  . نگرش مسلمانان است درسياهی بلکه ميزان ؛نيست

  اين نيست، بلکهگان اين جادوی گورخفت. جويند میی مردگان مراد -همه روزه در ايران هزاران کس از گور کهنه
  .  خشکيده است زندگانخرد  ی آن،- زهری است که، در آلودگی نشان

  

ی خود - با نشان دادن ناخشنودی، در يک فراخواننیياراآخوند ی مردم ايران،- در جنبش کنونیچون :  می شودشنيده
اين .  را به چالش کشيداين کسان نبايد بينش و آرمان  پس،ندا-گرد آورده  را بيشترين شمار مردم،از حکومت اسالمی

 برای جنبش مردم زيان بخش يارانآخونداين  نگرشنشان دادن کژ پنداری و گمراهی در : شتابزدگان بر اين باورند
  . است

خود را با ندای  ی-ناله تا  کوشند  می،در تنگنای نياز امروز، اند-  گردانندگان چرخهای جنايت بوده خود ازکسانی که،
   . بپوشانندخون آلوده خود را چنگال و قبای ، با رنگ نواری،اين کسان برآنند .همساز کنند ايرانيان

ای - شيوه هربه هر کس  پسای است،-  آرمان مردم سرنگون ساختن خامنهچون براين گمان هستند،  دهندگانهشدار
  .ن اوستاين حکومت را سرنگون کند پيروزی و آزادی و رهبری از آ

  . رساندن آخوندياران به حکمرانی نه آرمان مردم رسيدن به سامان مردم ساالری است: ی اين پندار دروغ است- هسته

  : مانند در پی آيند اين گونه سخنان پرسش هايی بی پاسخ می

  اند؟-ه همياری و همکاری با حکومت انسان ستيزان کوتاهی ورزيددر  گذشته، سالسی در ،يارانآخونداين آيا 

   گرفته است؟ ايران اين حق را از مردم اسالمیحکومت  يا کند  رياست می را کانديدکسی ، ايران مردمآيا

   شناسد؟  بهترين راه را می او کشد آيا کسی که بيشترين شمار مردم را به راهی می

  د؟نای پيوند دار- به خامنهحکومت اسالمی تنها  واليان اسالم و سی سال جنايتی - جنايات هزار و چهارسد سالهآيا

  اند؟-ای هستند که راه رسيدن به آزادی را بسته-آيا تنها جهادگران خامنه

  .ی مردم را بکشند-آيا معيار آزادی و زندگی مردم را بايد از اسالم برداشت کرد و تنها آخوندها بايد مرزهای آزادی

خيابان ها ه ی خمينی ب-های پسمانده-انی از خواستهاند که بيشترين مردم برای پشتب- آيا همه مردمان از ياد برده
  ؟اند- کشانده شده

 جهان ای، ننگين ترين حکومت-  بيشترين مردم، با چنين سخنان فريبنده)57در شورش ( اند که- آيا همه فراموش کرده
  ند؟ ا- هرا بر خود حاکم ساخت
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>>   ،صحبت از پژمردن يک برگ نيست

  . کنند  جنگل را بيابان می،وای

  . کنند  آلود خود را پيش چشم خلق پنهان مینت خودس

  ،هيچ حيوانی به حيوانی نمی دارد روا

  ) مشيرینوفريدبا سپاس از ( <<  کنند آن چه اين نامردمان با جان انسان می

  

،  ايران پيوسته مردم بينيم که  مرور کنيم می رااز خروش ابومسلم خراسانی تا جنبش مشروطه، ،يیها اگر تاريخ جنبش
ای -اند و سرانجام به بندهای تازه-به اميد رهايی از فشار ستمکاران، به پشتيبانی از سرکردگان هر جنبشی برخاسته

  .اند-گرفتار شده

 خود را  پيشرفت آموزد و پيوسته راه بر اين باورند که انسان خردمند از رويدادهای تاريخ میبرخی از جامعه شناسان 
   . کند  شناسايی میبهتر و درست تر

   .ها بوده است جنبشی پيشروان -رويدادهای تاريخ ايران تنها از ناآگاهی، کژروی، کژپنداری و ساده انگاری

  ناکامی تاريخ از ايرانچرا روشنفکران  اند ؟ -پند نگرفته رزمندگاناين های 

 توفيق آنها . کنند  میی بررس را با معيار اسالمیروند و برآِيند هر جنبشی روشنفکران ايران: پاسخ در اين است
    . کنند  يعنی کشتار آهوان را از ديدگاه شکارچی بررسی می .يرندذ پ میی مردم -  پيروزیه جایشريعت را ب

  

های ناکامی و - فکران هستهنآيا اين همه پيکار، اين همه دالوری، اين همه جانفشانی ارزش آن را ندارند که روش
  ؟اندک آگاهی يا دستکم هشداری برگيرندها - و از اين همه شکستی اين جنبش ها را بررسی کنند- بازده
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