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   که مرگ سزاوار اوستديکتاتور کيستاين 
  

 ،ی خشم-  و از بازده خشنود، مهرپی آيند ، ازيم که و از خشمآوران بيزاريم مهربانان را دوست داراز آن رویما 
 يا با کسانی دهيم بدون آزمون، کسانی را ياری میخواسته يا ناخواسته،  احساس، بر همين گاهی هم .يمشو آزرده می

ی آنها نيست که -ی آزاديخواهان از حکومت اسالمی از راه احساس يا از اختالف عقيده- بيزاریولی . يمورز دشمنی می
 .  از احکام شريعت بستگی داشته باشد آن کسانبرداشتبه  يا  حکومتپيوند کسانی با اينتنها به 

   

واهان و جوانمردان از حکومت از آن روی آزاديخ.  حکومت اسالمی است بنياد درانسان ستيزیی از بی دادگری نشان
 ی مذهبی ابزاری برای سرکوب- و از عقيدهگرفته از شهروندان  را آزاد بودن حق که اين حکومتاسالمی بيزارند

 اينپندارد و بر  انسان را نادان می، در اسالمخلقت، بر اساس نگرش يعنی اين حکومت.  ساخته استانی مردم-انديشه
 .کند  می ديکتهمردمان به ،شونت بسيار با خ، راشريعت احکام پندار

  

آزاديخواهان بر اين باورند که انسان آزاد و آراسته به خرد زاييده شده است و حق دارد که بر سرنوشت و سامان 
 ،شريعتدر  که ، در همين برخورد استاحکام شريعتتضاد آرمان آزاديخواهان با . ی خود فرمانروا باشد-زندگانی

 . و مجبور به اطاعت از اوامر او ستی هللا-انسان بنده

  

  به کردار،فقيه، مفتی، آيت هللا يا هر دينفروشی  .پندارد فقيه پيوند خود را با مردم همسان پيوند شبان با گوسفندان می
 ؛کند  انديشه احکامی -  در پيرامون نيکی يا زشتیتواند  فقيه يا مفتی نمی.کند خرد انسان را، حتا خرد خود را، نفی می

  .کند رخورد میبشريعت احکام  تنها به شناسايی و اجرای درست او ،نداردپ  میبدون کاستی احکام الهی را اوزيرا 

را در نادان پروردن انسان  کاری ستمی-ريشه  آنها که با اين حکومت در پيکار هستندآزاديخواهاناز آن روی 
 دگرانديشان بر  و فشار ستم اود حکومت اسالمی استوارتر تر پرورده شون  يعنی هر اندازه که مردم نادان.دانند می

 . خواهد بودتر سنگين

  

 که از خرد مردمان ايران برخاسته  است دست يافتن به سامانی، از برانداختن حکومت اسالمی،آرمان آزاديخواهان
سود از راه همپرسی،  ،وانند بتای بتواند بدون ترس بازگو بشود و مردم آزادانه-  هر انديشه، در آن سامان، يعنی.باشد

 .ی خود را شناسايی کنند- و زيان جامعه

  

ی خود -انديشه يا اين که بيند او سود خود را در نادان پروردن مردم می ی پشتيبانی کند- روشنفکری که از فتوای فقيه
 ی يا فقيهمفت يک  هرگز و هيچگاه . بدون عصا کش توان پيشروی ندارد و است شدهدر تاريکی سرگرداناو هم 

  .پيروانی را به سوی آزادی رهنمون باشد بتواند  او که بينديشد آزادتواند نمی

  

 است نه ی تنها عالم به اوامر فقهفقيه  زيرا.ندرا می یای به چاه- و از چالهای- فقيه هميشه پيروان را از چاهی به چاله
ی خود، در شناخت آن احکام، ايمان -ه آنها به ناتوانیکند ک او احکام فقهی را به کسانی ديکته می اين که او عالم است؛

 .دارند

  

  هميعنی يک فقيه. ناتوان بداند  در شناسايی ريشه و برآيند آن پديده که خود راآورد ای ايمان می-انسان زمانی به پديده
 بی کم و کاست  احکام شرع راپسس ، ايمان دارد وهای هستی- پديده شناخت خود، در پيرامون بودننخست به نادان

  .و شناخت حقوق شهروندان نه از دانش  اوستهميشه برآمده از ايماناين است که فتوای فقيه . پذيرد می

  

برای روشن ساختن نگرش اجتماع سود ی  - فتوای فقيه  ازتوانند  می،ای- در هنگام ويژه،البته روشنفکران دورانديش
 توان دوستانتر از نيرومند دشمن را  جنگ افزار، هيچگاه،ورانديشدانسان . فقيهآن ببرند ولی نه در پشتيبانی از 
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ی انسان و بزرگداشت اوامر - مفهوم پذيرفتن پسماندگی و درماندگیبه  ی يک فقيه ستايش از فتوا.سازد  نمیخود
  . استشريعت

  

ی اين - قانون اساسی. اند-رده به ارث ب از مجاهدين اسالمآن را آنها که دانند می ی غنيمت را،کشور ايران واليان حاکم، 
احکام شرع برای  .يش از هزار سال کهنه هستندب که آنها  است پايه گذاری شده احکامی بر اساس همحکومت

 .اند- شدهامر ،بندگان هللا  به،برای اطاعت بلکه آنها اند-  نشدهنازل ،همگان يا رای گيری از ،درخواست همياری
  .ای کسانی، که در انجام اين اوامر سستی کنند، عذابی دردناک فراهم شده است و بر جرم استاين اوامرسرپيچی از 

  )گويند و به اين روند ديکتاتوری می" ديکتاتور "  کندديکته مردمی هدرديالکتيک به کسی که احکام و اوامری را ب( 

يعنی آزاد انديشيدن   حق وی يا بدی نيکشناسايی حق ، نمايان کرده است رااحکام اسالمی کاربرد حکومت اسالمی، که
 وی ستمگری در همين احکام و معيارهای اسالمی است -ريشه. است گرفته مردماز   رافرمانروايی بر خويشتنحق 

 .مردم ايران ندارند فرهنگ  بایهيچ پيوند اين احکام

  

، به مسلمانان هم .د مشروعيت ندار فقيه،يک، از ديدگاه ، حکومت اوکوتاهی کندشريعت حاکمی که در اجرای احکام 
 نه به خواست ، به امر فقيهحکومت بر آن حاکم بشورند تا که) نه حق(  دارندوظيفه  فقيه، يکپيروی از فتوای

 .يعت اسالم اجرا کند بر اساس شر به درستی احکام را اوشود که واگذار  به کسی، پيروان

  

ی قصاص بکند، از ديدگاه فقهی -زين احکام پسماندهاگر حکومت اسالمی برخی از قوانين حقوق بشر را جايگ: نمونه 
از اين روی يک فقيه با .  استپشت کرده احکام شريعت  در اجرای عدالت کوتاهی و به اين حکومت،و قانون اساسی

  اينی- خواسته انتقاد و.نامشروع بخواندرا  حکومت اين "امر به معروف و نهی از منکر"بر اساس تواند  ايمان می
 .  اسالم استيعتدر چهارچوب شر و ی شرعی-به حکم وظيفهها فقيه تن

  

تسليم ، که از ديدگاه شريعت مسلمان  مردم يا اُمتعامه: يی کند شناسا اسالمی بر اساس فقه- اگر فقيه: ی ديگرا- نمونه
 انتخاب گنجاندن احکام شرعی در قوانين مدنی ندارند کسانی را، به نام وکيل مجلس، برای صالحيت هستند، شدگان

 در در مقامی نيست که  او،آيد  نادان بشمار می دارد يعنیصغير، حکم  که تسليم اوامر الهی است،مسلمانزيرا . کنند
 .  باشد، داوری کند و زاهد وکيل، که بايد عالم صالحيتمورد

  

اين  شرکت در  ويست شرعی ن وکيل مجلس، از سوی اُمت،انتخاب  فتوا بدهد که حکمت الهی،رعلم ب با  فقيه،ايناگر 
ی -با خواسته فتوااين  .دکن  مییرا يادآورمرزهای تنگ شريعت   هشداری است کهی او تنها؛  فتوا حرام استانتخابات

 يعنی.  ديدگاه آزاديخواهان در سوی ديگری است ولی به درستیکند همسنگ جلوه می و همرنگبرخی از آزاديخواهان 
 ننگ خالفت  پذيرفتن شرکت در آن را برابر با و مردم فريبیدر حکومت واليت فقيه،،  نمايش انتخاباتی رانآزاديخواها

   .اشته باشند نه اين که مردم حق انتخاب کردن نددانند می

  

ی يکسانی - بازده،یديخواهاآزراه  فتوای فقيه و چه از به چه ،پرهيز از شرکت در انتخابات گاهی ممکن است که 
ای -ی فتوا از عقيده-پديده.  برابر نيست آزادیجويندگانآرمان  پيروان فتوا با ی-گيزه ان ولی هيچگاهداشته باشد

    .ستايند خرد انسان را به شايستگی می ولی آزادگان آگاهانه شمارد می نابخرد و نادان  رابرآمده است که در آن انسان

 در  آنها؛کنند جستجو می  را در راه فتواههبود جامعب يا نيکويی  وزنند ی را فرياد می- روشنفکرانی که فتوای فقيه
  .را شناسايی کنند مفهوم حقوق بشر توانند  و نمیدرگيرند پندارهای انديشه سوز با ذهن خود ی-خانهتاريک

  

  )برگردان از آلمانی( از منشور جهانی حقوق بشر ١ ماده 

با  ست و بايآراسته هستندجدان  و به خرد  همه.اند- و به شايستگی با حقوق يکسان زاييده شده آزادی آدمها- همه  >>
  <<.برخورد کننديکديگر با منشی برادرانه با 
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 ،ها ی دين- همه.شوند  با انسان زاييده می واند- شده در سرشت انسان آميخته  آنهاگويد که اين ماده از حقوقی سخن می
 حقوق ،فقيهواليت   يا پاپنمايندگان الهی مانند هبه زبانی ساد .اند- جدا کرده را از انسان وق اين حق،به ويژه دين اسالم

  .اند- ربودهپيروانحق خودانديشی را از  و اند- ، خرد و وجدان انسان را به گروگان گرفتهاند- بشر را سرکوب کرده

به   را پيشاپيش مردمانی- نگرش يا جهان بينی ی آنها-هستند زيرا همه ستمکار حقوق بشرپيشوايان مذهبی دشمنان 
، دوستی و توزی نيکی و بدی، زيبايی و زشتی، مهرورزی و کينه ، از آغاز زادن،دينفروشان .کنند  میديکتهآنها 

 . نشانند می  پيروان خود تاريکذهن در و تعريفبه سود خود  ، بريده از خرد انسان،دشمنی را

  

کليسا را از سامان کشورداری و بيشتر مردمان اروپا، در راه آزادی، اين است که آنها پيوند زنجيرهای ی - پيروزی
خود را تنها برای ی - خرد و انديشه آنهاشوربختی مسلمانان در اين است که. اند-آموزش شهروندان پاره کرده

ی خود -  اين است که مسلمانان به بردگی.اند-بردهبه کار ) يعنی شريعت اسالم( زنجيرهای بردگی خوشرنگ ساختن
  .گيرند اندازه می اند،- آنها را کشدار بافتهشان، که خود بردگیهای درازای زنجيربارا آزادی ی و گآزادآنها . لنداب می

امامان ، غالم  عبد  هللاآنها افزون بر اين که .  شوم ترين و دهشتناک ترين زنجيرها را به گردن دارند،ايرانيان شيعه
در های هللا را  ويژگی آدم، در پيکر ،او که ندا- درآمده  هم موجودیی- به بردگی  آنهاهستند زنده آخوندهای، مقلد مرده

  .بر دارد

  

 نه تنها بر بينش مردم حکومت ،کس  هيچ،نهمياند ولی -درست است که آخوندها امام زمان را از هيچ خلق کرده
 را آخوندها آن چنان ايران ستيزانی .بگمارند  اویمزدوربه  را هم سپاهسرداران  اند- آخوندها توانستهکند بلکه  می

   .کنند  به امام زمان آشگار می رای خود را برای کشتار ايرانيان و سپردن کشور- اند که آنها آمادگی-پرورش داده

 اين .تواند ژرفای شوربختی ايرانيان را در اين حکومت شناسايی کند  می او با خرد خود بينديشد اندکیاگر کسی بتواند
 کشور ايرانی هستند و برآنند که  دشمن ايران و آشگاراآنها که اند- دهکر" انتخاب " راگانی سرکرد فريب خورده،مردم

  . واگذار کندامام زمانايران را به 

  

  نخواهد آمد که هم و هرگز است هرگز وجود نداشته او. استنگاشته شده در ذهن مردم  تنهادرست است که امام زمان
 تا آن  ايرانمردمبخشی از  که  بسيار رنج آور استاين پندارولی .  سر ببرند در راهش مردم راندن بتوانابخردانسپاه 
 .کنند  آرزو میی بيگانگان را- که بردگیاند- شدهاز خود و با ميهن خود بيگانه اندازه

  

 سرزمين اين مردمان از اين که. اند-جنگيده ترکان عثمانی  دستمردمان کشورهای مسيحی برای گرفتن اورشليم از
هرگز در اين انديشه نبوده که سويس يا ايتاليا آنها  ولی اند-بودهشنود خحی است ناسيباوران م در دست نامقدس آنها

 . بيش کش کنندمسيح   يا نمايندگانرا به بازماندگان

  

به آنها ديکته  را در بردگی و روند زندگی  بر ذهن شيعيان خردسوخته حاکم شده در ايران امام زمان است که اوولی
، که هيچگاه از اند؟ چرا اين مردم- مردم، برده پروده شده، هرگز در آرزوی گرفتن مکه و مدينه نبودهرا اين چ.کند می

 و پست  خاکساریکهشيعان  پندارند؟  هميشه خود را باجگزار مردگان هزارساله میاند،- هيچ امامی اندکی نيکی نديده
  بخشند؟ ها را به امامان خود نمی ين ويژگیهميان، دارايی ايرانبخشيدن  چرا، به جای کنند بودن انسان را ستايش می

 نيست که برخی از  برای خندهای دارد که بميرد،-  و نه برنامهزايد  نه زاييده شده و نه می او کهر، ديکتاتو اينوجود
اند -ه منش پروراندنه تنها مردم را برده" امام زمان"خوندها با ابزار آ. نگرند روشنفکران ازديدگاه شوخی به آن می

 . اند-ده پيوند دا اين ابزارکاربرد بهی ايرانيان را -بلکه کشور و آينده

  

 آنها خود  ننگ ندارند،بيگانه به ديکتاتوری ايران ولی از بخشيدن ،دنکن آزاديخواهی را فرياد می که انیروشنفکر
 .هد  را مژده میآنها  خودتارار که او پيشاپيش کشستمک ديکتاتوری .ی همين ديکتاتور هستند- ناخودآگاه پروده شده



  4/4   ٢٧-٠٧- ٢٠٠٩   دو آناهيدمر: نگارش

    .کنند اگر خود اين ديکتاتور آشگار نيست، نمايندگان او، يا آفريندگان او که آشگار هستند و اوامر او را ديکته می

در خور ارزيابی آيد  امام زمان بر مردم ايران وارد میی -حکمرانی يعنی ديکتاتور اين خلقتپی آيند ستمی که از 
 مرگ حکومت اسالمی  ولیپيش بينی کرد ،در پی آيند خشم اين حکومت، مرگ حکومت اسالمی ران  شايد بتوا .نيست

 یدورنما در )نه آزادی را(بندگی را ، امامتابزار، با کاربرد  آخوندهای شيعهزيرا. نشان مرگ اين ديکتاتور نيست
  .اند- صوير کردهتمردم سراب آرزوهای 

  

، فرهنگ، آزادی با اين کساناند بلکه - بيگانهيشتن از خو آنهانه تنها پندارند میکه هويت خود را در بردگی کسانی 
  . پيوند استواری ندارنددانش و ميهن خود نيز 

  

شور ميهن پروری در ، است  مغزشويی شده، با سرکوب فرهنگی،پيوستههای اسالمی  ، در دوران حکومت کهمردمی
 به زور و از ، ايرانياناز اين روی.  سست شده است آنها با يکديگری- همبستگی خشکيده و پيوند آنهای هويت -زمينه
 ،، برای آخوندها منجالب اين ننگدر. ی دارد برتر بر فرهنگ مردم ايران عربهای مهاجماند که اسالم- پذيرفته،ترس

 .ی امام زمان را به گردن اين خودباختگان بيندازند- بسيار آسان بوده است که زنجير بردگی

  

اين  به های زندگی را - ريزه حتا  که، ديکتاتوری برخی از روشنفکران ايران هم از شناخت کهی در اين استشوربخت
    . همين ديکتاتور ديکته شده استبه امر  هماين روشنفکرانديدگاه   سوی شايد.اند-  ناتوان مانده،کند  ديکته میمردم

، بوده، پيوسته با انسان ستيزی همراه  کهد ولی حکومت اوی او ناديدنی هستن-گرچه اين ديکتاتور و زنجيرهای بردگی
  . از مردم ايران استخود بودنن حق وجود امام زمان برای شوخی و خنده نيست بلکه برای گرفت. آشگار است

ولی  جندگن آزاديخواهان نمی  آرمان  درستی دربهشوند  آغاز می"  (..)مرگ بر"ی- واژهی فريادهايی که با - اگر همه
 . ايست پرارزش و در خور ستايش است-خواسته" مرگ بر ديکتاتور"د فريا

  

 باشند زيرا به راستی و درستی مرگ "ديکتاتور" شناسايی اينی -باشد که زمانی دستکم روشنفکران در انديشه
    . سزاوار اين ديکتاتور است

  

  مردو آناهيد

  de.yahoo@MarduAnahid  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان
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