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   زنند عباد هللا آزادگان را گردن می
  

سياری از ب. ی حکومت اسالمی است- مايگیو نشان انسان ستيزی و فر، ايران در،کشتار جوانان آزاديخواه
ی آنها وارد آمده است، با درد و - هايی را، که از اين جانستانی بر هستی-های خردگرا خراش- آزاديخواهان و انجمن

 آنها افزوده  خشم بيزاری و بر،ها-اين بی دادگری  ازاند، که- آنها به سخن نشان داده. ندا-  بسيار بازگو کردهاندوهِ 
  .  کاسته نشده است، خشمآوران خونخوار، در راه آزاد ساختن ايران از چنگال آنها  پيکاری-  پايداری از وشده است

  

ع ارش.  دهد انجام می ، اسالمريعتش بر معيار ، نيست که حکومت اسالمیيیها- کشتار و پايان جانستانی تنهااين 
ی - بردگیترس، از  تا ايرانيان، در پراکندگی و  سازد جدا می ايرانيان◌ِ   از پيکرآزادگان رای -پيوسته جان ،سمقد

  . سرشت درنده خويی، در احکام شريعت، راز پايداری و گسترش اسالم است.  را بپذيرندواليت فقيه

  

  که کشتار،کسانی.  است اسالماحکام جانستانی، همياری و همآويی با جالدانر پذيرفتن و خاموش ماندن، در براب
  انسان بيزار حتا روگردان نيستند،آزردن جاناز   آنها، دهند پيوند می آخوندهای حکومت کارکرد  تنها به راآزادگان

   . دانند نه جانستانی را می آخوند را زشتکردار ننگ ندارند، آنها جانستانی از  آنها

  

 از  آن را بلکه جانستانی را ابزار سازندگی و کند  آزادی را کشتار می نه تنهاحکومت اسالمی، با کشتن آزاديخواهان،
 و اجتماعی یمردمرا  آدمکشی  دهد تا  ی کشتن می- حکومت اسالمی به مردم پروانه. دهد نيازهای جامعه نشان می

  به نرخ پول يا، کنند  پروانه دريافت می انسانرای کشتنی ب اين است که برخی از فرومايگان ايران.دهدجلوه 
   . جان انسان را به نرخی بفروشند گيرند تا  پردازند که کسی را بکشند يا پول می  می) ديه(بانانشتر

  

، حتا بر بخش بزرگی از جهان، گسترده شده است، در زير فشار بی دادگران، ستم شريعت اسالم بر سرتاسر ايران
از مردمی، از شهری و از  آزردگان و آزادگانفرياد ، ی هنگامدر هر ، شود  از آزاديخواهان بلندتر میبرخیفرياد 

   . رسد دانشگاهی بگوش می

  

 ، که به دادخواهی فرياد بزند،ی رازبانهر   او، استکشيده بند بهکومت اسالمی با نيروی ايمان، وجدان مسلمانان را ح
 فريادی از انبوه آنها، گاهگاهی  که شوند ه میتانباش در سينه ی ستمکشانهافرياد  بيشتر از اين روی. برد می

   . ستاند به ستم میجان فريادِکش و فريادَرس را آنگاه حکومت اسالمی  . کند می بروز ،برآشفته

  

ز  ا، که گماشتگان حکومت. دهد  پرورش می، هللا برایِ ، عبد از مردمی احکام قرآن،-حکومت جهادگران، بر پايه
 بردگی کشتار و با زهر دروغ برای  از ترس در مردم را خود در برابر واليان اسالم ايمان دارند،ی- به بندگیپسماندگی
 در بازار ، که خود را روشنفکرانبرخی از . برند ی ايمان پناه می- از ترس به تاريکخانهشهروندان . سازند آماده می

  . گردانند بر میچشم جان خود را از ديدن راستی  ،اند- تهان به ناچيز باخدروغوندان و سوداگر

    

اين .  شود می با انسان زاييده  آن که آزادگی استسرشت،  آورد ای، که حکومت خشمآوران را به لرزه می-تنها پديده
ردگان ها تنها به سرک- اين جانستانی. خون آزادگان در کار است به ريختن چنگال جهادگران اسالم  پيوستهاست که

يعنی  محارب هللا (  کند  امر می، را کشتار محاربان،د، بلکه احکام شريعت رسول هللانکومت اسالمی بستگی ندارح
   .)کند از بندگی در برابر هللا سر پيچی  او که استای-  آزاده از سوییِ گستاخ

  

 کسی آزاد .ساخته است ردگی رها خرد خود را از بندهای باو شود،  ، محارب شناخته میستيزدب هللا  حاکميتکسی با
کسی که مفهوم آزادگی را .  با حاکميت هللا برخاسته استپيکاربه   ندانسته و ناخواسته اوِ◌ هللا نباشد، است که عبد
  .  آورد  هرگز به نادان بودن خود ايمان نمی اوشناخته است
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  .  اسالم هستند شريعت سرسختاندشمن واهخواه ناخ آنها.  پذيرند  را نمی و معبود بودن هللا را خود◌ِ  عبد بودنآزادگان 

  

 درمانده و ان هللا و واليان اسالم در برابر رستاخيز آزادانديش. دانند لق و خود را مخلوق نمیازيرا آنها هللا را خ
بلکه هيچ ای -  نه تنها هيچ آزادهدر حاکميت هللا.  کنند ناتوانند؛ از اين روی آنها برای کشتار آزادانديشان درنگ نمی

  .به کشتار خدايان و پيروان آنها امر شده است"  ال اله اال هللا"ی- همين کلمه در،حق زيستن ندارددايی هم خ

  

 خشم هللا و واليان اسالم را بر ،بندگی باشندسستن از ای، که نشان گُ -هر سخن و انديشه يا پاره کردن عکس خمينی،
در .  کردخواهد شکاف ايجاد ،ی شريعت- ، در ساختار پوسيدهتاريک ايمان از تنگنای  پيروان،رهايی  زيرا.انگيزد می

 و کمترين سزايش مرگ  شود باالترين گناه شمرده می ،ی خودانديشی و آزادگی- ره يافتن به پهنهاحکام شريعت اسالم،
  .است

  

وندهای انسان  آخعيارهای مبا  را، به کردار جان انساناند،- بشر دوستان جای دادهاسالمزدگانی، که خود را در شمار 
 از  داند، او آخوند، به شريعت ايمان دارد، انسان ستيزی و کشتار کافران را عدل الهی می.   کنند  ارزيابی می،ستيز

  . زشتکاری و ستمکاری در شريعت اسالم شرم ندارد

  

 سالمفروشانا.  پوشاند می را ی شريعتها ها و ستمکاری-  زشتی،ی هللا، با دروغ-اسالمزده، برای بزک کردن چهره
 کشتن مرتد را عدالت آنهاولی  .  ننهاده باشداز احکام شريعتاو گامی فراتر  که ندن دا  را عادالنه نمی کشتن کسیتنها

 بردن به ه، که ر راختن از زندان ايمان بريدن بندهای بردگی و گري و از واليت فقيهدن سر پيچيآنها .دن پندار حق می
  .ندن دا د و سزای اين گناه را مرگ مینارشم  ی بزرگ میآزادگيست، گناه

  

 در اين افسوس اين کسانمفهوم .  گويند شرمی از دادگاه ناعادالنه سخن میبی  حتا با دالنهااسالمزدگان از کشتار ناع
ن روغونداد. اند- انجام داده است، عادالنه بودهسرکوب مردم ايران در دوران حکومت جهادگران کشتارهايی، که :است
، که به اسالم و ننگين تر از آن به واليت فقيه اين کورانديشان . خوانند ی حکومت اسالمی را دادگاه می- عدليههدزدان

   . پايدار بماند اسالمیا عدالتت زند  گردن می، دگرانديشان را  علیلفقارذو با  يا،ی عدل هللا- د، با شيوهنايمان دار

  

ی فرهنگ - ای مفهوم خواهند داشت که بر شالوده- دادور تنها در جامعهدگاه، دادستان وداد و دادگری، دادخواهی و دا
 پوشانند آنها  های ايرانی، می-شش ارزشهای اسالم را در پو- کسانی که پسماندگی و زشتی. سامان يافته باشدايران 

  . آورند  فرود می ی اين فرهنگ- دشمنان را در پرنيان ديبا پيچيده و بر ريشه◌ِ  تبردوستانی هستند، که از نادانی، 

  

 .نجامداَ   کشتار، گرفتن جان آزادگان ايران، پاره کردن جان مردم ايران است و به پاره پاره شدن پيکر کشور ايران می
اين اين فرهنگ و . ر خواهد شد نيرومندت، به ميهن و فرهنگ خودشان،در آزادی و در سامان دادگری پيوند ايرانيان

  .  بسازدآزادگی آدميانی با بينش ايرانمردمان ی -ههماز  تواند   است که میميهن

  

اسالمزدگان بی فرهنگ با کوشش خود ايران .  رود ز به تاراج می در دست جهادگران انسان ستي اينک که، ايرانميهن
ام  ُملک ام و سرزمين بی پدران را، کشور،ی واليت- سرکرده. ارند سپ   به دشمن می پاره پارهرا، به نام غنيمت اسالم،

  . خواند زمان می

ِ◌ دانش و کوشش  ، انديشه و برآيند پروراند را در نادانی و بردگی می مردم،  حکومت اسالمی همدر همين سوی
ی اسالم -ورای عقيدهای - انديشهای، که در آن- سينه هر. برد  می به کاری حاکميت هللا-  برای پايداری راهمگان
  .  کند می تيرباران  انديشه را و آن شکافد میرا آن ، برويد

  

  وبسياری از روشنفکران و آزادانديشان از ترس جان،  ايران حاکم شده استکشور در و نامردمی، که در چنين بی داد
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  با دانسته  يااند- نداشتهگريز که پای ،برخی. اند- از ميهن خود گريخته و به ديار بيگانگان پناه آوردهنياز به آزادیاز 
   . اند- پرداخته به پيکارناچار با فرهنگ ستيزانآنها به  اند،- هشدوبرو  ر مسلمانبيدادگران

 به ژرفی آنها. شايد شمار اندکی هم به کژی پنداشته که تنها بخشی از ايران را از چنگال دشمن بيرون آورند
 در سرزمينی نهادينه دادگری .پيوند داردی سرزمين ايران - ساختن همهيرانی با آزاد برای هر ااند که آزادی- نينديشيده

   . آزادی سامان داشته باشد شود که در آن می

  

در ايمان آن مردم جايگزين در هر کشور و بر هر مردمی، که عقيده يا مذهب، حاکم شود، بی دادگری در آن سرزمين و 
  . آورند تم کشيدن ايمان میآن مردم به ستم کردن و س.  شود می

  

 بلکه به احکامی بستگی  تنها به آخوندهای حکومت اسالمی بستگی نداردت، اسانسان ستيزیکشتار، که نشانی از
، آنها از دگرانديشان بيزارند، کسانی که از احکام شريعت بيزار نيستند. اند-دارد که از سوی هللا بر رسول هللا نازل شده

 خودبا دروغ وجدان ، آنها  پندارند ی زشت م راجانستانیتنها  که  با ايمانیمسلمانان. ا پذيرا هستندکشتار دگرانديشان ر
  . است بوده در سراسر تاريخ اسالم روان)کافران(خون دگرانديشان بينند که  ی آنها به راستی م، زيرا دهند را فريب می

     

و مردمان هر بخشی از ايران تنها از راه شناخت فرهنگ مردم کردستان، مردم مازندران، مردم خراسان و کرمان 
ی ايران -، همه است آذرآبادگان سراسر سرزمين ايران،برای آزادگان. زادی و دادگستری خواهند رسيدايران به آ

از چنگال  ی ايرانها- ديگر بخشهيچ بخشی جدا از   روشن است که، بلوچستان است از خاور تا باخترخوزستان و
  . رهايی نخواهد يافتستمگران 

  

در فرهنگ .  جهادگر از آزمندانی مردم ايران برخاسته است، نه-نديشهخرد و ا  از است که بينشینگ ايرانهرفزيرا 
  کشتن و جانستانی است که بی داد، از از.، مردم پيدايش يافته است آنهاايران از پيوستن آدمها، از پيوستن جان

   .آنها پيروز خواهند شد کردن  پاره پارهدرگرگها  وبريده  از هم انمردمسرزمين و 

  

 جان، آزردن  يکآزردن.  جان ضحاک ماردوش را بگيردد توان  نمیهيچ کس حتا فريدون آموزد که   اين فرهنگ می
  .ی جانهاست- همه و آزردنن، آزردن هستیاجاندار

  

ای -  واژه، در زبان فارسی، دانند که  نمیتر آنها بيشاند،- های اسالمی از خود بيگانه شده- زير حکومتايرانيان، که در 
وجود نداشته است و هنوز هم کسانی، که اندکی به فرهنگ ايران برخورد داشته باشند، از " اماعد "ی- کلمههمسنگ

 همه  برند زيرا ی پست را به کار می- اين کلمه به ناچارروشنفکران هم.  ننگ دارند)"اعدام"(ی اين کلمه - پسماندگی
  .ِ◌ قانونی درگير هستند ننگ با اين نکسا

  

 ی مالک مخلوق و توانایو خالقا.  از هيچ خلق کرده است، بدون انديشه،زی را به اراده هر چي هللاز ديدگاه اسالمی،
 واند - مسلمانان هم از عدم خلق شده. را به هيچ برگرداندمخلوق خود تواند   هر گاه که اراده کند میاو.  ناتوان است

  .کنند اعدام ان راتوانند آزادگ   واليان اسالم هم می و سازد آنها را معدومد توان  میهللا

  

 شود و هيچگاه   بر آمده است، هيچگاه چيزی از هيچ پديدار نمیهستیهای -ای از پديده-  هر پديدهدر فرهنگ ايران
 انسان فريده شده، نه خلق شده، يعنیهای جانبخش آ-اين است که انسان از آميزش پديده.  انجامد  نيستی نمیبههستی 

کردار و از  ،انديشه از  خرد، که ازای-خوشهبا هستی خود، ی، در زندگانی، در ژهر کس .  زاييده شده استآزاد
 و در روند زايندگی برجای  آميزد  میهای هستی- اين دانش يا هنر با پديده. افشاند ، در جهان می استرفتارش برآمده

  .  ماند می
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، از اين مايگانو فر. پندارند می نيست ا ر اوگرفتن جان آدمی  بای کسانی است که-پسماندگی و نادانیستانی نشان جان
 است و نگرش آزادگی در  سرشت انساندرآزادگی  .اند-  ناميده اعدام يا معدوم کردن انسانجانستانی را کورانديشی،

. افشانند  می را ،د، آنها تخم من بودن، مينوی آزادگیدهن  ی مش را گسترويژگی آزادگان اين .بنياد آدم ريشه دارد
  .  مانند ، در هر زمانی زنده و آفريننده بر جای می رويند  در پراکندگی می،، که از کردار آزاديخواهان آزادگیهای- جوانه

انديشمندان را  آويزند،  ، آزادگان را به دار می گيرند جان انسان را می ، از نابخردی و درماندگی،در شريعت جهادگران
   .سازند  می" معدوم " را انسانبرآمده از خردين ستم،  که در ا گماندين ب،کشند   میبا شمشير ايمان

      . گرايند مین خشونت ضحاک و دمحم به عدم هم چنينولی تا جهان در گردش است، مهر جمشيد و فريدون 
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