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 معرفی کتاب

 سخنی چند دربارۀ
 نوشتۀ منوچھر جمالی»  استحق انتقاد از اسالمآزادی، «

کشتار مردان و تجاوز به زنان و به  اب(توجه به قدمت تاريخی تھاجم خونبار و دھشتناک اسالم به ايران از آغاز  با 

تا امروز و با توجه به رويدادھای معاصر ايران و تشکل دولت ) فارسی بردگی کشيدن آنھا و ممنوع ساختن زبان

اختناقی که خود دستگاه  اسالمی در ايران، با توجه به اختناق عمومی در طول تاريخ ايران و خاصه جمھوری

ايجاد کرده و ضمانت ھای اجرائی آن را نيز به ما نشان   و اعتقادی روی نقد مذھبمذھبی از پايگاه ايدئولوژيک

دوران جمھوری  از قتل احمد کسروی و منشی او به جرم اھانت به مقدسات تا تمام قربانيان داده است، يعنی دست کم

 ايران را بر آن داشت تا در اند، بخشی از جامعۀ  با خدا به تير اعدام سپرده شدههاسالمی ايران که به جرم محارب

زمينۀ نقد مذھب  تأثيرات آن در روند اجتماعی تأمالتی داشته باشند و در مجموع ادبياتی در مورد مبانی دين اسالم و

  .ايجاد کنند

اپوزيسيون ھا واقع شده ولی به دليل وابستگی سياسی و اقتصادی به   اين جريان انتقادی که غالباً در محدودۀ

جمھوری اسالمی  ھا غالباً در راستای نيازھای تبليغاتی صاحب کار و در نتيجه ضرورت سرنگونی امپرياليست

اسالم را زير عالمت سؤال نبرده اند، بلکه اصطالح   و نه تنھا دين حرکت کرده و کمتر به خود اسالم پرداخته است

و ميانه  ر اساس نيازھايش القاعدۀ افراطیمثل خود اياالت متحده که ب. نيز رايج ساختند آخوند خوب و آخوند بد را

  .تروريست افراطی و تروريست ميانه رو: رو را راه اندازی کرد 

خصوصاً به اين علت که  بر اين گرچه اين اپوزيسيون ھا به دليل پايگاه طبقاتی و وابستگی ھايشان و عالوه

جستۀ آن ھستند طبيعتاً نمی توانستند نقد پويائی نمايندۀ بارز و بر بورژوازی کمپرادور ايران که ھمين اپوزيسيون ھا

مذھب عبور کند و دوران   و از چرا که نقد مذھب چنان که بخواھد عملکرد اجتماعی داشته باشد. سازند را رايج

 و ما نمی  به شناخت عينی و ساخت و ساز قانونمند است نوينی را در چشم انداز جامعۀ ايرانی بگذارد، نيازمند

ھا به دليل وابستگی به  متأسفانه اين اپوزيسيون. بورژوازی انتظار چنين رويکردھائی را داشته باشيم  اينتوانيم از

ويژۀ پنتاگون، از جايگاه معتبر يک جريان پويا و  سياست ھای امپرياليستی و بھره مندی از صندوق کمک ھای

به دور   عملکرد عينی و مثبت داشته باشنداساس نيازھای ضروری و تاريخی جامعۀ ايران قانونمند که بتواند بر
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تنھا دليل اين کاستی ھای ما در نقد مذھب  البته اين وابستگی که جزء بنيادھای اين طبقه می باشد،. بوده و ھستند

 که شايد بتوانيم دست کم بخشی از اين داليل را در کتاب صادق زيبا کالم زير داليلی ديگری نيز وجود دارد. نيست

مختلفی وجود دارد، استثناھائی  با اين وجود بين سياه و سفيد درجات. جو کنيم و جست» ما چگونه ما شديم«عنوان 

در بی اعتبارترين  حتی  آثار را مورد مطالعه و بررسی قرار دھيم،  وجود دارد، و ما اگر با ديد انتقادی و شناخت

خواھم معرفی کنم خوشبختانه بايد  بی را که در اينجا میکتا. شايد بتوانيم رگه ھای طالی نابی را کشف کنيم کتاب ھا

 .جزء ھمين استثناھا بدانيم

حق انتقاد آزادی، «خيلی از شما شايد با آثار منوچھر جمالی آشنائی داشته باشيد، ولی شايد خيلی از شما ھنوز کتاب 

حق آزادی، «که خيلی به تازگی کتاب نی ھستم من خودم جزء آن دسته از خوانندگا. را نخوانده باشيد»  استاز اسالم

را دانلود کرده ام و تا اينجائی که در خواندن کتاب پيش رفته ام، تشويق شدم که برای اين »  استانتقاد از اسالم

 ٥او در (کتاب در گاھنامۀ ھنر و مبارزه تبليغ کنم، متأسفانه شانس کشف اين نويسنده را در زمان حياتش نداشتم 

 ).انيا چشم از جھان فرو بست در اسپ٢٠١٢ جون

 اين است که در اغلب انتقاد اول. ، دو انتقاد را به اين کتاب وارد می دانم) صفحۀ اول٥٠در (با اين وجود تا اينجا 

موارد و يا به اندازۀ کافی برای نظريات مطرح شده به قرآن و يا آثار مذھبی مراجعه نکرده است، به عنوان مثال در 

ھر چند . ی اشاره نمی کندتبه ھيچ سوره و آي» د او را کشتمشرک قابل تربيت نيست و باي« يد  وقتی می گو٣٥ص 

رو ه که ما در تمام صفحات کتابی که مسلمانان مقدس می پندارند با اين گونه فرامين مرگ برای خداناباوران روب

ر شيوۀ نگارش نويسندگانی من بيشت). سورۀ بقره شھرت خاصی دارد(می شويم و موضوع شناخته شده ای است 

و سوره ھای تورات و اناجيل و ت ھا ترجيح می دھم که مکان تمام آي» رسالۀ خداناباوری«ميشل اونفره را در مانند 

 که دوست دارند یاين شيوۀ کار برای تسھيل گسترش ھای بعدی برای خوانندگان فعال. قرآن را مشخص کرده است

البته اين انتقاد مطلق نيست و نويسنده در برخی موارد به اين امر پاسخ . خواھد بودل کنند مفيد ومنابع اصلی را کنتر

نيز مرتبط است به موضع گيری ضد کمونيستی منوچھر جمالی، خصوصاً وقتی که شعار انتقاد دوم . گفته است

ه مارکسيست ھا حرف می زند، گوئی ک)  نسخۀ پی دی اف٥٣صفحۀ ( » آزادی، حق انتقاد از مارکسيسم«گويانه از 

يعنی موضوعی که ... برای کسی حق انتقاد قائل نيستند و يا امکان انتقاد در اين مکتب ماترياليستی وجود ندارد

  .موجب ريزش تأمالت انتقادی او می شود

 قطع نظر کنيم،  با اين وجود اگر از اين موضع گيری ھای ترديد آميز و غالباً بی مورد و حتی خارج از موضوع 

  . کتاب بسيار ارزشمندی در زمينۀ نقد مذھب خواھيم يافت» حق انتقاد از اسالم«در 
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