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  سرشت هللا در کردار مسلمانان آشگار است
  

ی خود و -سودجويی و شادمانی برای زندگانی ، در راه پيشرفت اجتماع،انديشمندی يک - درست است که برانگيزنده
 دگرگون ازپردازد که بتواند میای -پديده ی-مايهدرون از آن روی به کاوش در بستگان خودش است. يک انديشمند

از آن جا که سود انديشمند از سود انبوه مردمان جدا نيست اين است که   های آن پديده سود ببرد.یويژگ شناخت يا شدن
  پندارند.می آرمانبرانند که سود خود را در آن  آرمانیسوی  بهکوشند تا جامعه را انديشمندان می

  

ولی آنها،  کنندزيان خود انديشه می ای که دارند، در پيرامون سود و-ی بينش يا عقيده-ی مردمان، بر زمينه-البته همه
 يک از اين روی در اين نوشتار مفهوم کنند.، انديشه نمیخودی -ی بينش يا عقيده- در پيرامون راستی و درستی

ی کاوش، دانش و -بر زمينه شود که جهان بينی يا بينش اوبه آن گونه به کار برده می يا آزادانديش انديشمند
پيوسته با زمان و پيشرفت دانش در گذار  يک آزادانديشی بينش - بنابراين ويژگی باشد. دهبنا شهای خود او آزمون

  بهبود و دگرگونی است. 

  

 . اين شادمانیرسيدن به آرمانش است راه در ی او- یسود انديشمند شادمان بخشی از پذيرفت که تواناز اين ديدگاه می
رمزی،  شناختن در او شادمانی ،برای يک پژوهشگر ،گاهی هبلک خيزدبرنمی ديگرانپول يا سروری بر  از هميشه
در پيوند با  تواندمی هم آزادانديشيک  پژوهش شود.پديدار می ای-انديشه بندهایگشودن ی يا ا-سرچشمهيافتن 

  جدا نيست. آزادانديش پژوهشگرِ  از سود يک هم اين آرمان و باشدبهزيستن و سود همگان 

  

يندگانی، که آرمان آنها رسيدن به فرمانروايی در کشور است، نيست. اين کسان، با هر سخن از سياست پيشگان و پو
های -ی خواسته-نيازهای همگانی را در زمينهرسند که جهان بينی و ايدئولوژی که باشند، زمانی به آرمان خود می

نها همگام و هميار بشوند. آرمان آنها با آ اند،-مانده و ناچاریدر تنگی  ، کهانبوه مردم تا شايد خود به نمايش بگذارند
  . پندارندمیخود  ی-ايدئولوژی بردکار آنها برآوردن نيازهای مردم را در برآوردن نيازهای مردم نيست بلکه

  

بر  که ،يیهاومتحک از اين روی .شوندو دانايی خود مردمان برآورده می بودبا آگاه بيشتر مردماناز آنجا که نيازهای 
 شانی خود-زيرا آنها پيرو عقيده توانند به نيازهای مردم بپردازند.هرگز نمی ،باشند اهی مردم استوارفريب و ناآگ

 ناچارند که  ، از اين رویدانندی خود را نماد برتری و بهتری می- عقيده هستند نه راهگشای پيشرفت مردم. آنها
  باشد.  های اجتماعینجش ارزشی آنها ميزان س-عقيده تا دارنداز آگاهی دور برا  همگانديدگاه 

  

نيست. زيرا معيار  روشنفکر، دستکم در اين نوشتار، آزادانديش ولی يک باشدروشنفکر هم  تواندمیيک انديشمند 
برنخاسته است بلکه او از ديدگاه يک ايدئولوژی يا  های خود اوسنجش يک روشنفکر از کاوش، دانش و آزمون

، بينشی که ی خود-های ايدئولوژیيعنی او در مرز نگرد.است، به جهان هستی می بينشی، که او از ديگران پذيرفته
ی -انديشه شود.در هيچ عقيده يا دستوری مرزبندی نمی آزادانديشی يک - جهان بينیگرفتار است. ولی  ،پذيرفته

 عنی اين روشنفکريهای کهنه بنيان دارد. -، هر اندازه هم که تازه باشد، بر زيربنای عقيدهنامبرده روشنفکران
خواهد او نمی .بر اساس پندار خودش سامان بدهد آشگار هستند، جامعه ی-رويه در، که یيهانابسامانیبه   خواهدمی

  برخورد کند.  اند،-، که نابسامانی را در جامعه ايجاد کردهانبوه مردمان کژپنداری و بينشتواند به و نمی

  

ی -های هللا، که زيربنای همهخواهند با هللا و ويژگیايران هيچگاه نمی نمونه: روشنفکران و مبارزان سياسی در
آيد، مبارزه ی هللا بشمار می- آنها با حکومت اسالمی، که نماينده يا خليفه های اجتماعی است، درگير شوند.پسماندگی

  است.   يعنی آنها با ابزاری درگير هستند که از ايمان مردم به هللا مشروعيت گرفته کنند.می

  

. حتا زدن مارها به رويندی او می-ی ضحاک پيوسته مارهای ديگری بر شانه-چنين است که با زدن مارها از شانه
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آزاد  يابد، ولی مردم از آزار مارها و ستم ضحاکتنها جان ضحاک نجات میاز اين کار ی آنها نيست، - مفهوم نابودی
   دور نگه داشت. کشورداریاز  او را ولی شايد بتوانتوان کشت، ضحاک خداست، او را نمی .شوندنمی

  

های اجتماع را -آلودگی و ناهنجاری ، در راه آزادی،توانندکه می است یانديشمندان اين جستار در برخورد با ی-هسته
 شد يابا در اجتماع آگاهی دنگستر تواندرا شناسايی کنند. آرمان اين کسان می مردم های پسماندگی-مايهبررسی و بُن

  . دنداربازمی دنيرا از انديشمردمان که  يیها-با عقيده دانشنمايان ساختن تضادهای 

  

های مذهبی، -جدا از عقيده ،در هر زمان و مکان آگاهانه، بتوانند انروشنگران در اين است که انبوه مردم اين اميد
سامان  بتوانند دستکم مردمانبوه .  يعنی ابی کنندهر گام را ارزشي ی- بازدهبيازمايند و  گام به گام روند پيشرفت خود را

   اند.-شناخته آزموده و را آنها آگاهانه يانی بسپارند که خودابه فرمانرو های خود،-ی خواسته- ، بر پايهکشور را

  

 زدگان حتادر سرزمين ترس د.نزايش و رويش ندار برای یا-زمينه ،ی بسان ايرانيهادر سرزمين ،آزادی ها-انديشه 
از اين روی برخی از  شود.بی ارزش شمرده می ،بر زور حکومت نياَفزايدی نوينی، که همسو ولی -ديشهان

زشتی را از  تا در زمانی کوتاه بکاهندنيروی حاکم بر اجتماع از خشونِت  ،ی خود-انديشه ، باکوشند کهمی انديشاننيک
   .يگزين کنندجای خود - را با انديشه ی آنرا-مايهپاک و درون حکومت کردار

های پندار خود را به انديشان سيمای اسالم را زيبا نگاشته و نيکیتا کنون بيش از هزار سال است که اين گونه نيک
  : بدين گونه مرور کردتوان را میی آنها -انديشیی نيک- بازده اند.-وند زدهيدروغ به اسالم پ

 ببرد.تواند به حکمت هللا پینمی او ز نقص فکر انسان است کهشود اهر ناهنجاری و زشتی که در احکام اسالم ديده می
اجرای احکام اسالمی ضامن عدالت،  شناسند که عابد و زاهد و مسلمان باشند.احکام اسالمی را تنها روحانيانی می

  رساند.به سعادت می انسان را پس از مرگ اسالمی اطاعت از احکام .طاعت مسلمانان استا و سعادت

   

، که رسول هللا هم ، نگهبانان اسالم مردم را به اسالمی زيبادباال بگير رای اين احکام،جگاه که خشم مردم، از اآنپس 
، در اين هزار و چهار سد سال روحانيانی -همهکه  پذيرندمی هم مردمان .سازنداميدوار می است،شناخته آن را نمی

 زمان آن رسيده است که آنها اکنون و اند-از اسالم داشته درستنا برداشتی ،اند-دست به اجرای احکام اسالم زده که
  جانفشانی کنند. راستين برای حفظ اسالم

تا پذيرند که درست است و پيوسته میاسالم از  آخوندهابرداشت  که تنها :اند-هزارسال پذيرفته بيش از اسالمزدگان
بلکه آنها  اند-پرورده نشده نادان ،اسالمزدگان .استبوده نادرست  احکام اسالم اجرای از آخوندهابرداشت کنون 
ز ا و دهنداين عاشقان از سويی آخوندها را سواری می .اند-نشستهدر انتظار منجی  که با ايمان هستند یننامسلما
دادند، ، سواری نمیدانستند(اگر آنها میرا گردن بزند.  ی سوارشدگان-منتظرند که امامی ديگر بيايد و همه سويی

   به گردن زدن نداشتند) هم ازیني

   اند.-پرورش داده و آبياری کرده را در جامعه تخم دروغ ،نيک یبا پنداربه کردار  ،انديشاننيک :به زبان روشن

  

جامعه  خرد بلکه خورانندشيرين به مردم می یزهر آنها نه تنها پزندمی آلودگی در ديگ را خود ی-که انديشه کسانی
درد،  رنج، ،زهر برای مردمان و خشکدمیآگاهبود جامعه ی -زمينه ،در اين شيوه .دارندبازمی يوناف اين  شناخت ازرا 

  . شناسايی نيستند در خور های ديگردروغ و زشتی ريا، پستی، تکبر، مکر،

  

 دوکژی و دروغ آلوده ش به ديدگاهی کهند ولی به آسانی ديدگاه تاريک کسی را روشن کن تواننددانش و آگاهی می
   .کندجلوه می او به رنگ ايمان کژی و دروغ از آن روزنهو  استبسيار تنگ 

   

هنوز هم در دستور کار بيشتر  ،داشتنزيبا پنهان  ی، يعنی زشتی را با پوششی شوم-از شوربختی اين شيوه
اين   ما نه تنهابرای ما عادت شده است که  آن چنان پروریروشنفکران و آزاديخواهان به جای مانده است. اين دروغ
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 ،اجتماعی تربيت از ادب و ،بخشی در بلکه بريمبه کار می روزانهبرخوردهای  ها ودر گفتار، تعارف، خوشآمد شيوه را
اين و  استبرای بيشتر کسان تلخ و دلخراش  شنيدن و ديدن راستیيعنی  .ايم-کرده زبانیخوش گزينجاي را دروغ
  .شوندها با دروغ خشنود میدن زشتیها و پوشانکردن کاستی پنهاناز  کسان

  

،  روند)، همه به همترسند( حتا از کودکان خود که به کودکستان میدر اجتماعی که آزادی نيست، مردم از يکديگر می
آن فشار  زير ی زورگويان، ابزاری ست که زندگی را در-کژی و دروغ، در جامعهگويند. دروغ می شايد به ناچار،

نيازی به  ،اند-و از ايران گريخته مرز، که تنها جان خود را برداشتهن برونهاديشمندان و آزاديخواان .سازدممکن می 
های ها و کاستیزشتی مردمان ولی نياز است که و نيازی نيست که با دروغ مردم را دلخوش کنند. گفتار دوپهلو ندارند

  کند.ر بيماری را دراز میعم ولی کندنمیدرمان  . داروی آرامبخشخود را بشناسند اجتماع

  

تر از گفتار و سخنان دروغ و نادرست  بخشگفتار و سخنان نيمه راست و نيمه درست، در راه پيشرفت اجتماع، زيان
، بيرون کشيد و راستی را جايگزين آن روشنفکراناز بينش، پس از شناسايی  توانرا می ستیدرهستند. زيرا کژی و نا

. داردبازمی از گام نهادن در راه آزادانديشی و از  گسستن ايمانرا  ورزانشک فتار؛گ "نيم کژ بودن"ولی  .کرد
ی بندهای ايمان پاره -نياز دارد و تا زمانی که همه پايداری - گسستن از بندهای ايمان به نيروی خرد و خودآگاهی

  .فرمانروا نيستکاربرد خرد خود  برنشوند انسان 

  

زمان و اين با  آنها هايی هستند که يا-ران ايران بيشتر بازگو کنندگان انديشهشوربختی در اين است که روشنفک
که در  پيوند دارند ، مانند عرفان ايرانی،شکست خورده هايیبينش بهآنها فرهنگ مردم ايران همخوانی ندارند يا 

  است.  هماندو زيان آنها پايدار  هبود ولی سود آنها زودگذر اند-درخشيده ی دورهای زمانويژگی

  

اند که اگر آنها با نام هللا از مهرورزيدن سخن برانند هللا خشمش را فراموش و کم کم -بوده پندار بر اين، هاعارف
و انسان هم در مهرورزيدن  ند: چون مهرورزيدن با خشونت در تضاد استا-هپنداشتمی اآنهيعنی  شود.مهربان می
اينکه  نهتوجيه آنها خشونت را در احکام اسالمی  د.گيرمی را نتاندک اندک "مهر" جای خشو شود پسشادمان می

از شويند ولی میان که با اين روش تنها خون را از تيغ ستمکار اند-هنستداالبته آنها پشاپيش نمیاند. -محکوم کرده
دواند همه جا ريشه میايست بی آفت که در اندک زمان به -دروغ مانند گياه هرزه کاهند.نمی ابزار ی آن-تيزیکاربُرد و 

  کند.و از ُرشد گياهان دلخواه جلوگيری می

  

 ، نديده بگيرداند-بوده بخشسدها سال ناچيز حتا زيان پس از هايی را، کهزمونآ ی-بازدهتواند انديش" نمی آزاديک "
دنبال  زمان، ، در اينهای فرهنگی، راه آن شکست خوردگان راجنبش اين ، درهای شکست-مايهبُن شناختبدون  و 

  ی آنها جستجو کرد.- کند. ناکامی و شکست اين گونه پيشگامان را بايد در کژپنداری

  

   .کشيممیبر دوش  هنوز را یناکام اين بار سنگين اگر چه ما از عرفان ايرانی سرفراز و سرخوش هستيم ولی

ما با مردمان ی در اين هنگام، که ول باشند آن زمان با بهترين روش و نگرش به روشنگری پرداخته هایعارفشايد 
،  به يک جهان بينی نياز داريم که به راستی با اين زمان و اين يمتمدن مدرن در چرخش هست ی-جهان در گرادانه

   .اشدهمآهنگ ب ، به ويژه با ايران و فرهنگ ما،جهان

  

 بتوانند ، بايدی "آزادی" هستند-ده. يعنی کسانی که جوينشناخت توانمی تنها در راستی را راه رسيدن به اين آرمان
از خرد خود بپرسند و پرای يافتن  راه رسيدن به اين پديده را ای-آزاد، بی پرده، شفاف و جدا از هر عقيده ،دستکم

    پاسخ آن آگاهانه انديشه کنند. 

  

دهای دست و پا گير بن زمان اين در هستند که همين پندها .دهدپند می انبا خوشباوری همزيستی را به مردم مولوی
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، در همزيستی را"امر به معروف و نهی از منکر"  ند که حکما-هديدنمی یخوشباوران چنيناند. زيرا -مردمان شده
  .سازدناممکن می ميان مسلمانان و دگرانديشان،

  

  :برای نمونه

  (مولوی) من و گبر و يهودءاختالف مو  ------- از نظرگاه است ای مغز وجود

  ان، گبر = زرتشتی)= مسلم منء(مو

پدر آسمانی ( خدای آزمند  ی او-و دنباله ،ها)از اين اندرز اين است: يهوه (خدای قهار يهودی مسلمانانبرداشت 
نيازی نيست  ودارند  صاحببندگان تنها يک  ی-پس همههمه همانی با هللا دارند.  هورامزدااو در اين شعر ها)، مسيحی

  ست نيست.در اراين پندولی با يکديگر جدال کنند. که 

او هان است. جکند که او تنها خدا و تنها حاکم هللا امر می  دمانن هم اختالف از االهان اين پيروان برخاسته است. يهوه 
 را نشناخته و پدرآسمانی مسيحيان بر اين باورند که يهوديها. هدمی و پيروان آنها هم امر به نابود کردن االهان ديگر

 ،برای تصاحب حکومت جهان ،هللا .ورزنددشمنی می ياناز اين روی آنها با يهود و اند-ه چليپا کشيدهرا ب اوفرزند 
ولی او پيروان يهوه و پدرآسمانی را گمراه، کافر و نجس خوانده و امر  .شناسانده استاالهان پيشين  در پيکرخود را 

 ی خود-به سروری يا جانشينی (که وجود نداشته است). در هيچ کجا يهوه يا اهورامزدا هللا راه استدبه کشتن آنها دا
  . است نپذيرفته

  

 دنپرورانی با ايمان می- از آزاد مردمان، برده ،های دين-همه .استاستوار مردمفريبی و دروغ بر ها ی دين-بنياد همه
پيوند ها آن دين االهانی - تالف آنها به سودجويی و خودپرستی. اخرانندو مردمان را به هر سويی که بخواهند می

  دارد.

خشن  احکام تواننداز اين راه می آنهاتنها به سود دکانداران دين است که  ،در اين دوران، ی عارفانهاين گونه اندرزها
ی االهان -اگر همه کنند. توجيه مردم " نظرگاه" در اختالف باها را و خونريزی بپيچند مهربانی های-بسته خود را در

توزی خوب است و مردمان -توز هستند اين نشان آن نيست که پرخاشگری و کينه-همسان يکديگر پرخاشگر و کينه
  . را بپذيرند مدارانعتيشرهای بايد ستمکاری

  

و  از خود ر ناآگاهید که مردم اين است .فريبدمی با دروغو آنها را  سازدمی ديدگاه مردمان را تاريکتنها  اندرزها ينا
  .ريزندهای خود را به چاه میآرزو . آنها به کرداراند-ها پس ماندهو از دانستنی بيگانه خود خردِ  نيروی با

  پرسش اين است: 

های جهان امروز را، به ژرفی -بتواند، روند جامعه او تايک آزادانديش به چند سده تاريخ آزمون شده نياز دارد 
  ؟ شناسايی کند

  

خشم و  ی-های مردمان است ولی برانگزندهی اختالف-ت است که سودپرستی، به زبان ديگری اقتصاد، سازندهدرس
تا  ،هم پس . از اينواليان دين هستند  خشمو گردانندگان  است ميان اين مردمان دين در ی آتش خشنونت-پايدار کنند

خواهند خودکار  هایافزاارزانترين جنگ هادين پيروان ،کنندمی زیاانددر سامان کشورداری دست باورانزمانی که دين
  د.  سازنمردمان با ايمان هستند که، برای شير و عسل، از فرزندان خود ابزاری برای کشتار و کشته شدن می بود.

نها به ی سيمای االهان آنها ست. کمتر دينی در روی زمين پايدار مانده است که پيشوايان آ-آيينه کردار پيشوايان دين
و غضبناک ورز، مکار، دروغوند، قهار، جبار -االهان خشن، کينه ی-. همهدباشن  کشتار انبوه مردمان دست نبرده

  ، با ايناين است که پندارند.رحمان، رحيم، غفور و راستکار می االهان خود رای پيروان از ناآگاهی -هستند و همه
. رويگردان نيستند اين ستمکاران و نيز از ستمکاریاز  هادين روانپي ،دهندهمه ستمکاری که واليان دينی انجام می

که در مسجد و کليسا و ُکنشت  ،بينند، دوباره به همان االهانمی هادينپس از هر جنايتی، که از سرکردگان اين  پيروان
  برند. پناه می حاکم هستند،
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. آنها از کنندنامسلمانان به دست مجاهدين اسالم ياد میاز غزوات رسول هللا و کشتار  ، با سرفرازی،مسلمانان پيوسته
اسالم و فرمانبر هللا  اين مردمان پيرو ورزند.می و به کشتار گنندگان مهر شوندمی سربريدن کافرها شادمان غارت و
ه اين که به ن باشند رحمان و رحيممانند هللا پندارند که بايد میآنها ولی ، نيست کينهآنها از خشم و سرشت هستند، 

  ستی مهربان باشند. را

  

با عبادت و پرداخت از ترس  ،و هميشه اند-شنيده بسيار به آنها وعده داده است، هللا ، کههای عظيممسلمانان از عذاب
؛ شوند: که او رحمان و رحيم استيادآور می هللابه  پيوسته با زاری با اين وجود. اند-خود را از گناه پاک کرده ،زکات

 ، اگر آنها زمين را با خون کافرها نشويند،پندارندآنها می .آنها چشم بپوشد از مجازات تر،نآسا، خيلی ايدب پس
  سرانجام به آتش جهنم گرفتار خواهند شد.

  

 مرگ امامان خود که برای ،یيها-از شنيدن قصه شيعيان برای اين که دلسختی و خشونت درون خود را پنهان کنند،
 نشانندخون فرومی وی خود را با خشم - آنها حتا غم بی پايه .پردازندبه خودزنی و کودک آزاری می اری، با زاند-بافته

  .کنندآشگار میخشم  کينه وبا  محبت خود را نيزيا به زبانی ديگر آنها 

  

انان ولی مسلم ،را دارد، گرچه هللا آدم را از سرشت خودش خلق نکرده است ننای مسلماهاهللا هم درست ويژگی
انديشان آنها را شناسايی کنند و آزادها ناپسند و زشت هستند بايد اگر اين ويژگی اند.-های هللا را در خود آميختهويژگی

ها را از سرشت هللا، کسی که او را عبادت نيستند، دستکم زشتی خودانديش، اگر به همگان نشان بدهند تا مردم
ی - توهين به کژپنداری اين گونه شناسايی دارند در سرشت او بياميزند. های را که دوستو نيکی کنند، بزدايندمی

     دهد.مسلمانان را نشان می کرداری -هللا و زشتی سرشت که به راستیای است -آيينه مسلمانان نيست بلکه

 آشگارپيش از اسالم، روشن نيست؛ سرگذشت ايرانيان، پس از يورش مجاهدين اسالم،  درواناگر تاريخ ايران، در 
    است.

  

  :ماز زبان پيروزمندان عرب بشنوي بدين گونه چه آنرا

ی خود ساختند. هللا عربها را بر کافران -ها به امر هللا با آتش پرستان جهاد کردند؛ آنها را گردن زدند يا بردهعرب>> 
  <<هان گماشته است.جی - به سروری زيرا هللا آنها را کندپيروز می

  

  شدگان ايرانی بنويسند:آنرا سرکوب گزارش چه 

بر ايرانيان که سرکوب شده بودند،  ،تصور انسان بيرون است، هللا  را از های بيابان گرد با چنان خشمی، کهعرب>> 
به غنيمت  ه وکرد آلوده ويران يا به پليدیی هستی و توانايی و فرهنگ ايرانيان را -اند. مجاهدين همه-تحميل کرده

     ند.<<ا-هعبدالعرب ساخت پرور ايراندانش. آنها از مردم ندا-هبرد

  

  بگويند: اسالمزدهخودباختگان  آن تاريخ راچه 

های ، از دلبستگیبه امر هللا و به دست مجاهدين اسالم ند،بود شاهان کافر گرفتار و جهل درکه  ،مردم ايران>> 
ای ه-و نشانه هابنا ی-همهک فرستاد و کافران را به درَ  جهاد، لشکر اسالم، در .ندنجات يافت ،و آتش جهنم دنيوی

 ، از اسارتبودند عاقل شده اسالم مقدس در زير شمشير که را، مواليانمجاهدين اسالم،  ان را نابود ساخت.پرستآتش
  <<ند.شتگما اميران اسالم خدمت بهآنها را  کردند آزاد

  

  

از سوی  پيوسته اسالمی انسان ستيز ماحکا که بيندبه روشنی می بنگردگذار اين تاريخ  در آن کس که اندکی
  . است شده بر مردمان ايران وارد اند،-ی هللا در روی زمين بوده-ی و سايه- ، که نمايندهحکمرانان

ی واليان - پشتيبانی بدون و بدون شمشير اسالم ،توانستندمی آيا عزنويان، سلجوقيان، صفويان، قاچاريان و حتا مغولها
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  ند؟ بر ايران حکومت کن ،اسالم

رای بخشی از مردم ايران را ب تواندای، سادتر و ارزانتر از ايمان به هللا، می-با چه انگيزه يک حکمران ستمکار 
  ؟به کار ببنددمردم از  یکشتار بخش ديگر

اين جز  به ؟اند-کشتار جهادگران را محکوم نکرده ،هزار و چهارسد سال ،روشنفکران ايران چرا کهاين  پاسخیآيا 
  ؟ايمان دارند هللاه خود آنها آگاهانه يا ناخودآگاه به ک :است

  

اند محکوم و -مجاهدين يا کسانی که شمشير اسالم را به روی مردم کشيده ،که برخی از روشنفکران ،درست است
اند؛ ولی کمتر ديده شده است که روشنفکری به روشنی و راستی اوامر هللا را به چالش -کردار آنها را نکوهش کرده

 نمايان شده در حکومت اسالمی که ای و..... را،-بيشتر روشنفکران کردار خمينی، خلخالی، خامنهامروز هم  . شدبک
شريعت  اين داوری با اند و-تبهکار ناميدهاو را  و تنها شمشير جالد را ديده اند. آنها-محکوم کرده ا بيزاری، باست

  . اند-دانسته ناهگبی پاک و اسالم و هللا را 

ولی اين روشنفکران مفهوم تبهکاری  .شمشير خونين در دست داشته است او که اند-را سرزنش کرده کسی آنهايعنی 
  اند. -روشن نکرده ی اين کردار را- زشتی را شناسايی و

    ؟" استجنايت"يا  "مقدس" پرسش اين است: آيا کشتن کافر 

  دادند.کاش روشنفکران با صدای بلند به اين پرسش پاسخ میای 

  

 گردن ی هللا  دگرانديشان را-با شادمانی برای اسالم و خشنودی مسلمان است؛ او )خلخالیی شرع اسالم، (-قاضی
ليونها يدهللا دارد که يهللا م .امر کرده است به مسلمانان هللا همان گونه که ،زمين رنگين شود آنهاتا از خون  ،دنزمی

  کوم کردن يک قاضی نشان کوتاه کردن دست هللا نيست.مح مندتر از اين قاضی دارند.وآنها بازوانی نير

و ساده  خودفريبی ،اسالمهای راستينساختن و  گروه بندی کردن ،نرم تروريست يا تندرو، هایويژگی با ،مسلمانان را 
های یی مسلمانان، که با ايمان هستند، با ويژگ-همه زيرا .با دعا مداوا کردن است يعنی درد بيماران را .است انگاری

  اوتا زمانی که به او ايمان دارند، اوامر هللا را، هر چند هم که خشن باشند، خير و حکمتِ  آنها ،شوندمی پروردههللا 
  .دانندمی

يابد. اين از ساده پنداری ست که، اگر حکومت کنونی در ايران برانداخته شود، آزادی و دادگری در ايران گسترش می
    اوامر او هستند. و مطيع ت، حکم او در قرآن صادر شده است و مردمان محکومتا زمانی که هللا حاکم اس

ايست شرعی ولی -توان گفت: جهاد کرداری ست مقدس و هر کجا، که زور مسلمانان بيشتر از کافران باشد، وظيفهنمی
تروريست  برنددست می جهادبه زياده روی است و کسانی که خودسرانه آن کردار  ی که کافرها پُر زور هستندزمان تا

  .شوندشمرده می

  

  ای از تربيت مسلمانی:-نمونه

زنيد، گلهای سنگ به شيشه نمی  و ی خوبی هستيداه-هچکنند، شما بهای پنجره سنگ پرتاب می-های بد به شيشه-بچه
   خرد.های خوب شکالت می-مامان هم برای بچه کنيد،باغچه را لگدمال نمی

  

اين  ی-بزرگ شده . درست است کهدهيممی آموزشسنگ  کردن را برای پرتاب ها-بچهاز بود، البته هر زمانی هم که ني
 آزمون کنند و ای را-پديده توانندآنها  میاند، ولی -، که مانند ابزاری خودکار پرورده شدههستند مردمکودکان همين  

  از اين کردار شناسايی کرد.  توانبد است ولی خوبی يا بدی کسی را نمیی پنجره -بدانند که شکستن شيشه

درهم شکسته  را ت پسمانده که دانش امروز آننگرشی اساست،  های دين-بنياد وجود همه ، کهی خالق- به اراده خلقت
ی -از روزنه اواست،  راه نيافتهامروز در بينش او  دانش ،خالق و مخلوق ايمان دارد ی-عقيدهبه  ،کسی که .است
   را ندارد. راستی ياکژی  نشناخت توان ايمان

  

 خرد خود را به کار ببندد و   تواندمی های هستی،-از راه شناخت در پيرامون پديده او پس آزادانديش است،انسان اگر 
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که هللا او را از خون گنديده خلق کرده  ،همان مخلوقی است اين انسان . اگربيازمايد خود را های-انديشه درستیبه 
در  ،خرد خود بااو  ،داندی خود می-اطاعت از اوامر هللا را وظيفه ،ايمان دارد خالق خودبه  چنين انسانیپس  ،است
  آزمون کند. آن را برآيندِ  کهد انديشهای هستی، نمی-پديده مورد

  

و  ی خود را بازگو کنند-توانند انديشهکه در ايران هستند، از ترس جان، نمی انديشانآزاد از شوربختی، بخشی از
   .ی خود دارند-ای برای بازگو کردن انديشه-کمتر انگيزه ،کنندمیبرون از مرز زندگی  که ،بخشی

سودآور باشد يا از دردی  آن رنج که گوارا است ،بررسی و آزمون کردن بينش اجتماعی بردن، در راه رنجزمانی 
م ياز آزادانديشان خواهش کن يمتواناميدوار باشيم ولی می خودبخودی جنبش يک به ميتوانمین ما اين است کهبکاهد. 

  انديشه کنند.  بارهدر اين  اندکی که

و  دنپردازبه آزار مردم می پديدار و گاهی ،مانندبه ويروس گريپ می آنها خدايان در اروپا و آمريکا حاکم نيستند، بلکه
اين شايد نيازی نباشد که کسی ماهيت از اين روی،  اند.- تا اين اندازه با آزار آنها خو کرده هم ، مردمدنوشناپديد می باز

 جامعه پيکراو در  هرگاه که ماند،حاکم است، او به ويروس ايدز می اروپاهللا برخالف خدايان را شناسايی کند.  خدايان
تسليم و مطيع اوامر او  ،از خودبيگانه اجتماع و کندی نيروهای آن پيکر حکمرانی می-بر همه کرد از آن پس اورخنه 

    . شدخواهد 

  

برای انديشيدن رنج  و شودنمی هآزرد يدنانديشاز  ،استکه دور از دسترس حکومت  ،انديشآزاديک  جان از اين روی
  بخش و شادی آفرين است.کژی و کاستی آرامش شناختِ  يست. زيرابی بهره ن او

 ی آنها در بندی گرفتار نيست-شهای ايمان ندارند؛ يعنی دستکم اندي-در اين جا روی سخن با کسانی است که به عقيده
او برای  .آوردانديش نه کاالی دين و نه کاالی سياست به بازار میآزادپرواز کند.  به هر سويی، انهآزاد ،تواندمی و

او پيشتاز است نه دنباله رو، راه او برای همگان و نيز برای  .کندی جهان انديشه نمی- رسيدن به پيروزی و دگرگونی
 گر. او به مريد و پيرو و ستايشکندو آزمون می جستجو پيوسته را رسيدن به آرمانش راه خته است. اوخودش ناشنا

  است. يافتن کليد روشنايیو  هادر تاريکی پژوهشسود او شادمانی و نياز ندارد. 

  

عنی او آينه راستی و دانش آزمون شده است. ي با جهان اجتماع پندارهای شگار ساختن تضادِ آانديش آزادپس کار 
 او بدون عينکِ  کنند.بينند يا پنهان میبيند آنچه را که ديگران نمیاو می  های ذهن همگان است.گردان زيبايی و زشتی

   کند.بيند برای ديگران بازگو مینگرد و آنچه را که می عقيده به جهان هستی می

  

  مردو آناهيد

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