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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيامک ستوده

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠۶
  

  ، شدن خود"قلوب المحبوب"چگونه افراد ارتجاعی با 
   مردم را فريب می دھند

  

 و جانی خواندن جنايتکارانی ۶٧م کردن اعدام ھای  در محکومنتظریثير صراحت و جسارت أامروزه بسياری تحت ت

 بايد بر جسارت و صداقت وی در اينمورد صحه گذارد و به او ًمسلما.  گشته اند ،که مرتکب اين جنايت تاريخی شده اند

 ۀاز عھدحقيقتی که حداقل بر اين امتياز را داد که مانند ديگر سران جمھوری اسالمی در پی جاه و مقام تن به پا گذاردن 

گاه قادر به فھم انتقادی آنھا  اما نبايد فراموش کرد که حقايق  ديگری  نيز وجود داشتند که او ھيچ. ندادفھم آن بر می آمد 

جمله اسالم  گاه نفھميد که محتوای سياسی ھر مذھب يکتاپرست من از جمله او ھيچ. و اقدام مناسب در موردشان نگرديد

زادی از ديگران ھمگی امر ذاتی و اجتناب ناپذير آ از اينرو، سانسور، خفقان و سلب  فردی است وۀديکتاتوری مطلق

  .مذھب اند

 او ھرگز اين را نفھميد که انديشه ھا و عقايد کھنه و خرافی را، ھر چه که باشد، چه مذھبی و چه غير مذھبی، تنھا به 

 برسد، وقتی که با زمان خود معاصر نباشد، زور سرکوب می توان نگاه داشت و سرنوشت ھر کھنه فکری که به قدرت

 افراد برابر از حقوق مساوی ۀمثابه را درک نکرد که زن و مرد ب او ھرگز اين. جز اعمال زور و ديکتاتوری نيست

 ھای قران در مورد مجازات زن زانی به صد ضربه شالق، به ارث تو گرنه چگونه ممکن بود به آي. برخوردارند

 نسبت به زن تبعيض قائل می ً ديگر که صريحاآيت مرد، به محروميت زن از قضاوت، و ده ھا بردن زن برابر نيم

  .شوند، باور داشته باشد

 در کنار مخالفت با اعدام ھا، ھنوز منتظری. ش با اعدام ھا قضاوت کرد را تنھا با ابراز مخالفتمنتظری بنابراين، نبايد 

 ۀالترناتيو او برای جامع.  يک کالم يک فرد مرتجع مذھبی بودر، و ديک مسلمان، يک آيت هللا، و يک مرجع تقليد

ش با اعدام ھا، از جمله کثيف ترين، عقب افتاده ترين، و ضد انسانی ترين آلترناتيوھای تاريخ و رغم مخالفت بشری، علی

 و آنھم   آن مخالف بوداو رھبر اسالمی مرتجعی بود که نه با اعدام، بلکه تنھا شکل دسته جمعی. رژيم ھای بشری بود

  .رغم عقايدش نه بر مبنای حقوق انسانی و حق حيات ذاتی ھر انسان علی

خاطر ه ش عليه اعدام ھا آورده است، ھمگی ب معروفۀ مخالفت او با اعدام ھا، بنا بر ھر چھار دليلی که خود در نام

 را در اين تصوير منتظریاگر . شدن اسالم، و سقوط نظام اسالمی بوداسالم، نه حقوق انسانی، نگرانی از بی اعتبار 

ابيم تفاوت چندانی با ساير رھبران جمھوری اسالمی  يبزرگ، يعنی به طور ھمه جانبه، در نظر آوريم آنگاه در می
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 بشری است، او نيز مانند آنھا مظھر نظامی بود که ھمچنان مبلغ خرافات و انديشه ھای کھنه، پوسيده و ضد. نداشت

خود حق می دھد در ه  جنسی و کاری مرد نگاه می کند، ھمچنان مظھر نظامی بود که بۀعنوان برده ھمچنان به زن ب

امر خصوصی مردم دخالت نمايد، آزادی ديگران را در انتخاب لباس، نوشيدنی و غذا و روابط جنسی و عاطفی و در 

  .پا بگذارديک کالم در کوچکترين امور شخصی و اجتماعی زير 

ی مردم ھر از چند ئکه اگر در جوامع دمکراتيک بورژوااھميت اين بحث در آنست که کمک به فھم اين امر می کند 

سال يکبار، از طريق انتخابات، از ميان سرکوبگران خود، آزادانه يکی را برای يک دوره انتخاب می کنند، ھمين امر 

کل انجام می پذيرد که ھر از چند گاه، يکی از مقامات حاکمه، به طريقی، در جوامع غير دمکراتيک نيز منتھا به اين ش

قلوب مردم تبديل نموده، با سوار الاز جمله ايستادن و اعتراض در برابر قدرت دولتی، خود را به قھرمان و محبوب 

 در  و منتظریموسوی، کروبی در زمان شاه کرد و خمينیشدن بر موج اعتراضات مردم، ھمان کاری را می کند که 

 ۀ در نطق خود در مدرسخمينیحقيقت اينست که جسارت و شجاعتی که .  می توانستند انجام دھندخمينیزمان بعد از 

 نيز چنانچه در قيد حيات منتظریبنابراين، .  نبودمنتظریخرج داد کمتر از جسارت و شجاعت ه فيضيه قم عليه شاه ب

ھمان اندازه می توانست جنبش آتی عليه نظام اسالمی ه خوب بازی می کرد، ب خمينیباقی می ماند و نقش خود را مانند 

از اينرو، تا زمانی که ما نياموزيم شخصيت ھای سياسی را نه بر .  کشيدخمينیو سرمايه داری را به انحراف بکشد که 

 جامعه ۀشبرد و اداراساس خصوصيات اخالقی و فردی آنھا، بلکه بر اساس طرز فکر سياسی و برنامه ای که برای پي

     ٢٠١۶ست    اگ.يم، با صد انقالب ھم کاری از پيش نمی بريمئنمادارند، قضاوت 

 

 

 
 


