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  تفاوت آزاديخواهی با آزادانديشی
  

 . شوند ی دو ديدگاه با دو آرمان گوناگون است که آن دو در هنگامی کوتاه با يکديگر همدوش می- سخن از بررسی
 مردم ايران ردر اين هنگام، که حکومت اسالمی ب. با حکومت اسالمی سازگار نيستندهای هر دو ديدگاه -خواسته

  . شوند شته می پندا  دو ديدگاه گوناگون، هميار يا همآرمانبا،  اين دو بينشحکمران است،

که بودن آرمان کسانی است،  ديدگاه نيست بلکه نشان دادن دگرگون يکی از اين دواين گفتار در ستايش يا نکوهش 
   .بيهوده با يکديگر در ستيز هستندندانسته و 

 از انبوه کسانی هستند که انديشمندان از اندکی ِر شمادانشمندان وبيشتر روشنفکران، سياست پيشگان، برخی از 
 جهان هم انکشورهای زورمند و فرمانرواي.  در ايران استحکمرانی  اين دگرگون شدن تنها برانداختن ياآرمان آنها

با بازگو  توانند   زيرا چنين کسانی می.کارکرد اين کسان و خواهان برآوردن آرمان آنها هستند و خريدار ،پيشتبان
  . به دنبال خود بکشند، در زمانی کوتاه، بيشترين شمار مردم را شيرين،یردن گفتارک

 راه ِ، در ندن بتواهستند، که آزادی  آن خواهانآنها. دن بر  از اين انبوه، از کمبود آزادی رنج می،هر بخشیهموندان ِ
ی خود را به -انی کنند و آزادی جانفشآن سرآب تا مردم برای رسيدن به  بنگارند مردم را آرزوهایآرمان خود،

   .هموندان اين بخش بسپارند

 بخشی از اين انبوه وارد ميدان های جهان فراهم شوند، زورمندان جهان به سودِ - بی گمان در هنگامی، که ويژگی
ن ، با ميه اين کسانی- يخواهی آزاد زيرا .خواهند ساختخودپرست قهرمانان آزاديبخش و از اين آزمندان خواهند شد 

   .ايرانيان شدن ِ  هستند نه خواهان فرمانروايانپروری پيوندی ندارد، آنها خواهان حکمرانی بر ايران

 معيار اين انبوه، برای حکمرانی، .احکام شريعت اسالم است ِی پياده کردن- شيوه  در، حاکمواليان با ،يکار اين انبوهپ
   بررسی نمی گذرد، ی اسالم می- اه خود را، که از روزنهآنها تنگنای ديدگ. ی شريعت نيست-جدا از احکام پسمانده

 پرهيز  اسالم، که مشروعيت خود را از آن خواهند گرفت،احکام شريعتی - آشگار شدن پسماندگیاز تنها  بلکهکنند
  .  کنند می

گشودن ی دشواريهای اين حکومت و کليد - ريشه تنها آن بخش، که، برد  گمان میهای اين انبوه- هر يک، از بخش
 به آنها حکمرانی بر مردم را، نه کشور ايران را،  نيرويی،چنانچهکه :  برند اين کسان گمان می.  شناسد آنها را می

   .به بازار جهان واگذار کنندو کشور را را خشنود  ممرد چگونه : دانند  می،هر گروه ديگری بهتر از ،، آنهابسپارد

، زيرا ها ندارند-  نيازی هم به شناسايی اين آلودگی، شناسند معه را نمی در جای فرهنگی و آموزشهای- آلودگیآنها 
به اجرای اوامر خود محکوم را  مردم آنها انگارند،   خود را حاکم بر جامعه می، در همين منجالب موجود،اين کسان

ايمان  ِ ديواردر را  بردگی بندهایميخ  تنها بافند بلکه ای نمی-  مردم زنجيرهای تازه برده داشتنبرای آنها  دانند، می
    . کنند جابجا می

 زيرا بيشترين مردم به . استی يک زاويه-در تنگه همساز و ، ايرانمی حاکم بر ذهن مرد-  با عقيده انبوه، اينديدگاه
 جويندگیی - آنها در انديشه خرد ِ.آزادی يا به زبانی ديگر به ساالر شدن خود، يعنی مردمساالری، نيازی ندارند

  . ی اين عقيده در دست عمامه داران است-ای انسان ستيز گرفتارند و سررشته-، آنها در بند عقيدهنيست

  .بدون دلهره و ترس کار کنند و زندگی را بگردانندبتوانند  خواهان آرامش و آسايشی هستند که آنها اين مردم تنها

  مردم آنها برای باشند، نه اين کهحکمرانر مردم ی خود ب-آرمان اين انبوه اين است، که آنها با عقيده يا ايدئولوژی
  . کنند فرمانروايی و به خواست مردم

 فشاری و برآنند که توان خود را از  پندارند ی دانايی می- خود را رهبر و چشمه ،هر بخشی از اين انبوههموندان 
   . آيد  که از سوی حکومت اسالمی بر مردم وارد میبرداشت کنند

، پرورانند   مییناداندر  ستايند و به کردار مردم را   مردم را به سروری و ساالری می، به سخنا، تنهی آنها- همه
در راه پرورش و آموزش فرهنگی، برای مردم  زيرا آنها . بدين اميد که خود آنها به سروری و ساالری ستوده شوند

   . دارند، تا مردم برای ساالرشدن آمادگی داشته باشد گامی برنمی

  می  ولی بی پايه با گفتارهای اميدبخشآگاهانه به دروغ، يا نا آگاهانه از ساده انگاری، مردم را  آنهاون بر اينافز
  .ی آنها ايمان بياورند-شايستگیی خود و -  تا مردم به نادانیفريبند
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 یارجمندبه را های ايدئولوژی آنها -  که کشورداران جهان، نيکويیبخش از اين انبوه بدين اميد در تالش استهر 
هموندان هر بخش  . آنها آماده کننددستورهای مردم ايران را برای دريافتن جهان،  گره گشایهای- رسانهتا بشناسند،

  .  آنها را به گوش مردم برسانندهای-خواستههای جهانی تنها - خواهان آن هستند که رسانه

با بندهای بردگی در لکه سرخوش ساختن مردم  ب، رهايی مردم از بندهای بردگی نيست،های اين انبوه-خواسته
ی هر -زيرا آگاهی و دانايی. برای جهانداران آسان و پسنديده استی اين انبوه - خواستهبرآوردن. لجنزار اسالم است
   .خواهد بود رنج آور بسيار برای جهانداران ،ايرانيانمردمی، به ويژه 

 بيشتر که برای او  براند کشتارگاهآن تواند گوسپندان را به   می يک شبان به آسانی: داند جهانداران به درستی می
به  که آنها به اميد شير و عسل  کرد توان درخواست اند، نمی-ولی از هزاران آهو، که آزاد زاييده شده. باشدسودآور 

  .پابوس شکارچيان خود بروند

 برخورد ی اجتماعیها-ی دشواری-  به رويهتنهای خود، -های حکمرانی-، در برنامه سياستمداران انبوهبه هر روی
. نگارند   میآسان در زمانی کوتاه،  مردم ايران،روشن ساختن نگرشبدون ، ی گشودن آنها را هم-  کنند و شيوه می

   .اند- نگاشتهآن را نديده،  ی، که هرگزی مونتاژ تختخواب-  مانند برنامه،ی حکمرانی خود را-اين کسان شيوه

 توانند بندهای  نه اين که مردم هستند که می" آزادی بدهند" توانند به مردم   آنها هستند که میين انبوه،ادر پندار 
ی -  توانند از پشتيبانی ی آخوندها می-اند که، تنها با پشتبانی- اين کسان ناخودآگاه پذيرفته. را پاره کنندی خود-بندگی

 بر مردم ايران، واگذار ، راه رسيدن آنها به حکمرانیهبرای اين انبوه روشن است ک. خوردار بشوندجهانداران هم بر
  . کردن کشور ايران اين به ايران ستيزان است

ی مردم هم آزاد - البته همه. گام به گام، اجرا کنند، دستورهای آنها راديدگاه آنها مردم آزاد هستند، که در آزادی، در
  . ری کنندسرکشان و آزادانديشان پيشگيی -همهی -هستند تا از آزادی

 کوتاهی ابزاریهيچ در کاربرد ِ ، را جايگزين حکومت اسالمی بکند بخشی از اين انبوه اين کهکشورداران جهان برای
 در هر زمانی، که حکومت از  زيرا.سازندبر مردم ايران حاکم  به آخوند،وابسته  ، کسانی را بتوانندتا،  کنند نمی

 با ُمهر ی انگلستان هستند،- و پرورده ستيزدها، که از سرشت خود ايرانفرمان زورمندان جهانی سرپيچی کند، آخون
   . به گماشتگانی ديگر بسپارند سرنگون و سکان کشور راراحکومت آن   توانند  میتکفير

چنين مردمی به دنبال . اند-، با خود و با توان خويشتن بيگانهاند-شده پروده دشمنان خود ِ  در زير ستمکه ، ايرانمردم
صراط " در گردند تا آنها را   برده داری مهربان میيا، رهبری خشن فرتوتمی پوچ، پيشوايی خوش زبان، مرشدی نا

  . براندبسوی جهنمی جاويدان  "مستقيم

ای از زورمندان بيگانه باشد، -دستورهای پيش نوشته يا  يک ايدئولوژی،سامانی که زيربنای آن، شريعت اسالم
چنين دستورهايی، در جايگاه فرمانروايی  ِزمانی که، واليان. های مردم ايران پيوندی نداردساختار آن با بينش و نياز

   .خواهند کرد برگشت ان مردم ستيز خودکامه و ستمگری به حکمرانان آنهابنشينند،

افکار آنها با  از آنجا که ايدآل يا اند،-خورانده به مردم  درستی حقيقتبه نام احکام يا قوانين خود را حکمرانان ،زيرا
های آنها هم گره گشای دشواريهای -ی مردم پيوندی نداشته است، اين است که برنامه-نيازهای فرهنگی و آموزشی

های خود جلوگيری -از آشگار شدن ِفرومايگی و دروغ تازيانهزور با مردم نخواهند بود، از اين روی آنها ناچارند که 
  .کنند

  : نيستندمگوهرآزاديخواهان نامبرده ه ِآنها با ديدگاِه و آرمان ِديدگاه آزادانديشان و آرمان

ی اجتماعی و ها- ی کاستی- ، به بررسی گيرند از مردم ايران را در بر نمیآزادانديشان، که چندان شمار ِ بزرگی 
  . ی حاکميت هستند- که در تالش بدست آوردن تازيانه پردازند میی کسانی ها ها، فريبکاری ستمکاری

آنها .  روييده باشدی خرد مردم- بر پايه پذيرند که  میکشورآرايی راآن گونه تنها  سان، که پراکنده هستند،کاين 
ی - های خود را با خرد خود بسنجند و با انديشه-  که مردم بتوانند خواسته دانند  میساختاریمردمساالری را تنها در 

 . خود آزمون کنند

در بينش  .های زشت هستند، فريب داد- هستهی برایی زيبا، که تنها پوششنامها توان با  آزادانديشان را نمی
ی - عقيدهاحکامند نه اين که انی مردم را به نمايها-ها و انديشه-ی مردمند که خواسته-کسانی نمايندهآزادانديشان، 

  پيچند،  را در آنها می، که روشنفکران نيازهای خودیا-های فريبنده- پوستهآزادانديشان. خود را بر مردم فرود آورند
  .  دانند مردمفريبی می
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 به مداران، مردمساالری را، که در بازار سياستنامهايی بسان دموکراسی، سوسياليستی، سکوالريتهآزادانديشان 
 بر کشور ی زيرا مردم. دانند انسان نمیی خرد ِ-اند، همساز با يک فرمانروايی بر شالوده- نمايش گذاشته شده

های هسته - با اين پوسته.روا خواهند شد که سامان کشورآرايی از بينش همان مردم برآمده باشدخودشان فرمان
  .  شود های شريعت اسالم پاک نمی-پوک، که تنها سخنی بر روی کتابی هستند، بينش مردم ايران از آلودگی

.  را بدون ترس بازگو کندی خود-ای را، در کشور خواهان هستند، که هر کس بتواند انديشه-آزادانديشان زمينه
 از بينش و دانش ، آنها نيستند ايرانی مردم-  از خرد و برآيند ِانديشه،های بيگانگان-های مذهبی و ايدئولوژی-عقيده
  . اند-مردم برنخاستهاين 

  

ستودن زيرا، . ی عقيده، دشمنی با آزادی است-هايی، در زير پوشش آزادی-نامه-از اين روی بازگو کردن فريب
آموزش و در  . پافشاری بر نابخردی و نادان بودن انسان است:ده و فراخواندن مردم به ايمان آوردنعقي

   . شود  ماند و در نادانی پرورده می انسان از جويندگی و آزمون باز می ،عقيدهگستردن ِ

  .  بندی از حقوق بشر انسان ستيزی است نه ش دادنانسان را در نادانی پرور

  

، که به اسالمفروشانزيرا .  استان، به کردار، آزاد بودن انسان ستيزالمفروشان در هر اجتماعی اس گذاشتنآزاد 
ی - هی اين کسان تنها در تنگ- انديشه. اند-گماشته شريعتی آن -، خرد خود را به بردگیدارند ايمان احکام شريعت
     . نيستی آزادگان-جامعهی -ی شايسته بردگ گسترشی خود هستند و-ی عقيده-، آنها برده زند  دور میشريعت اسالم

 به ، نيازی نيست که سازمانی يا حکومتی آزادانديشان براين باورند که آزادگی با بشر زاييده شده است،افزون بر اين
هر مردمی در هر زمانی .  را از انسان بگيرد" آزادی " بدهد بلکه هيچ سازمانی حق ندارد که"آزادی" انسان 

  . کند ، مرزبندی می دارد از پيدايش هستی که،یی نگرش- درستی را بر پايهمرزهای راستی و 

  

، حق برده پروردن يا حق سوختن خرد انسان را به واليان مذهب ١٨ ی-ماده، در "منشور جهانی حقوق بشر" 
  . واگذار کرده است

  

  ):برگردان فارسی از زبان آلمانی(  ی منشور جهانی حقوق بشر١٨  ماده

 مذهبهر  پذيرفتندر  آزادی ی در برگيرندهاين حق دارد،   را، وجدان و مذهبانديشه  در آزادیداشتن هر کس حق< 
همچنين آزاد است که، مذهب يا بينش خود را، به تنهايی يا همراه با ديگران، همگانی  ،باشد   می ديگری همبينشيا 
   .> بنماياندهبیهای مذ ، از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آئينبه تنهايیيا 

يعنی دينفروشان حق دارند آزادانه بشر را، که آزاد زاييده شده و به خرد آراسته است، در نادانی پرورش دهند و از 
، از راه ی مسلمانان-ی ستمگری و جهادگر بودنمنشور جهانی حقوق بشر بر آزاد.  انسان آزاد عبد هللا بسازند

  . ی دارد پافشار دينی،های-آموزش و انجام آيين

  

کمی آزاد نيست که از ابی کرانه هستند، ولی هيچ کس با هيچ ح آزاد ِی انسان- ، دانش و انديشهاز ديدگاه آزادانديشان
   .ی انسان جلوگيری کنند- گسترش خرد و انديشه

  

  رای هر ايدئولوژی- و کاستیناهنجاری هر دينی يا زيانزهر و  توان   میای،- ، جدا از هر عقيدهدر آزادیتنها 
 های جامعه- پديده  برای درستیجشنند ميزان سن توا  هيچ ايدئولوژی نمی مرزهایهيچ دينی يا  احکام.کردبررسی 

ی بررسی کردن دينی را ندارد، زيرا معيار اين - از اين روی هيچ آخوندی، کشيشی يا خام خامی شايستگی.دنباش
  ِايمانتنگی ا-  کنند بلکه جهان را از روزنه پيروی نمی از خرد انسان دينفروشانتاريک انديشان ايمان آنها ست، 

   . بينند می

  

  سنجشی- اندازه . شود آغاز می ،احکام شريعت اسالمبررسی کردن در  از ، ايران کشور در،آزادی و حقوق بشر
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 ا معيارهای توان ب ی دينی را نمی-پسماندگی. های مذهبی، خرد ِ شاد و آزاد ِ انديشمندان است-عقيده ِبرای شناخت
  . سنجيد ديگر دينیی-پسمانده

  

 ِ دانشمندان و انديشمندان.  درونش را بررسی و شناسايی کندی- پسماندگیی ها-ريشه ِ  که نيازمند استای-هر جامعه
 بررسی و ساخته است، که خرد مردمان را آلوده و آنها را بيمار  ِايمان، ويروس)شانيعنی آزاداندي(بی ايمان 

شناسايی ويروس ايدز دشمنی با بيماران آلوده به اين ويروس نيست و پيشگيری از گسترش ايدز . ند کن شناسايی می
   . باشد هم توهين به اين بيماران نمی

  

 زيرا آنها.  خود خردسوخته هستند، پندارند  اسالم را توهين به مسلمانان میی-  شناسايی و بررسی که،اسالمزدگانی
اند تا -  خود را ايمان نام نهادهی-بيماری ترسند و به دروغ  ی ايمان خود می-ايگیاز آشگار شدن پسماندگی و فرم

  .خود را بر ديگران بپوشانندی درون ِ-آلودگی

  

ی ها-پديده ِزهر آزادانديشان .نيست برابر ، زهر آنآلوده بهان ِ با بيزاری از بيمار،پژوهش در شناسايی يک بيماری
 آنها برآنند که از گسترش اين ويروس جلوگيری کنند، مسلمانان . کنند بررسی میاجتماعی، مانند شريعت اسالم، را 

  هميشه زشت کيشان زيرا. شوند ، آشفته و خشمگين میدر بند دارداز پی بردن به اين بيماری، که خرد آنها را 
  . نبينندايمان خود را شکنند تا سيمای زشت   می راها- آيينه

  

به . های ديگر را رد نکند- دينی- و عقيده نداند و احکام خود را حقيقت آيين، که شود کمتر دينی در جهان يافت می
ها انسان آزاد -  زيرا در بيشتر مذهب.ندارد یی منشور جهانی حقوق بشر سازگار-نمايهورزبانی کوتاه هيچ دينی با د

  .زاييده نشده است بلکه او مخلوقی است نادان که به اوامر خالق خود نيازمند است

  

 در ، راانسان ستيزاندست ی مذهب، - پديده با آزاد گذاشتن آنهااند،-حقوقدانان جهانی، که اين منشور را نگاشته
  .اند-  آلوده کردهدين ی جهانيان را به زهر خردسوز-  آيندهدر اين کوتاهنگری، آنها. اند- آزاد گذاشته، بردهپروردن

 انسان ستيزی  آنها يااند- دانسته ی جهانيان را بشر نمی-  همه"شر جهانی حقوق بمنشور" ، نگارندگان حقوقدانان،يا
    .اند- دانسته   بخشی از حقوق بشر می همرا
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