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  ندو پيروان همراه اند آزادگان پراکنده
  

 ايران همآهنگ سازد. حکومت ی- آينده ی-جامعهپيشاپيش، آرمان خود را با  ،بتواند کس پيشدان نيست کههيچ 
جهان، دگرگون خواهد شد. اين  در اجتماعی و اقتصادی روند در سوی و بينش شهروندان نسبت به بهبود، اسالمی

هستی  جهانکه بريده از  ،ای-پديده هردهند.  هان روی میجی بستگی دارد که در يهایدگرگون برآينددگرگونی به 
  دگرگون نخواهد شد.  ،خود بخودبه تنهايی و  ،نباشد

  

در  از اين روی. هستند ناخشنود ، آنها از زيردست بودن خودشود بر آنها حکم رانده می ،زيردست باشند که مردمی
هر  .دنگرد سرنگون حکومت فرادستان بدان جا که، تا ،يابند فزايش میا تماعیجتنش های ا زيردستانی -جامعه

  .نيست یو بهزيستدر سوی بهبود  تنش زدايی نباشد، ،برآيند آنکه  در جامعه دگرگونی

  

 بخردی اسالمی، که انسان را مخلوقی نا-زيردست بودن اين مردم برآيند نگرش آنها از آفرينش انسان است. در جامعه
که، به نادان بودن انسان، ايمان ندارند  گستاخانی ، هميشه کسانی فرادست و انبوه مردم زيردست هستند.پندارند می

  شوند. می (زيردست)پيروان "عاقل" ناخواسته و به زور سرکوب

  

پُر  زدهالماس ی روشنفکران- آشفتگی و از ی پيروان-پيوستگی از او ،استبرنخاسته  ايران ، از بينش مردمواليت فقيه
به وجود  روشنفکران اين یها-آشفتگی هنجاری در تواند میحکومت پُر زور . و بر مردم ايران حاکم شده است زور

های تنش وها -آشفتگی بر ،حکومت اسالمی .ستم و ترس در جامعه است دنگستر اين هنجاری -پشتوانه آورد.
   .شود افزوده می های اجتماعی تنش خشم براين  ينداز برآ خشمناک تر وپيوسته او  .است لرزان ،اجتماعی

  

 .خواهد شددگرگون  ، در پيوند با نيازهای جهانی،های درون خود-بر روند ويژگی ی ايران-جامعه اين است که
از که  تا جايی ،فرهنگی های، فلسفه و پژوهشی سياسیهاهای انجمن-برنامه ی روشنفکران،آرزوها و هاآرمان

  .باشندجامعه  اين نوشوندگی در ی-پرورندهبرانگيزنده و  توانند می ،اند-ستهبرخادرون جامعه 

  

توانند  نمی ، آنهاپيوندی ندارند مردم ايرانهای ی بيگانه هستند، با ويژگی-يک جامعه ی ازهايی که، رونوشت-ايدآل
با می توانند اند، -ان روی دادهار جهی، که در گوشه و کنتاريخ یها-دگرگونی دگرگون سازند. بنياد حکومت اسالمی را

   يکسان يا برابر نيستند. هرگزهمسو يا همسان باشند ولی يکديگر 

  

 توان، مانند را نمی بياموزد. رويدادهای تاريخی )های نگاشته شدهاز رويدادهای تاريخ ( نه دروغ تواند انسان آزاد می
به  ، هميشه تک وار است، در جهان د. هر رويدادیاده کراز جايی برداشت و در جای ديگر پي ،ی ساختمانی-نقشه

   شود. رار نمی تکهيچگاه ، زمان و مکان خودش بستگی دارد های ويژگی

  

. بيشتر آنها اند-فرمانروايان کشور را آزادانه برگزيده آنها ،برخوردارندسامان دموکراسی  از مردمان کشورهايی، که
انبوه  از اين روی ند. کسانی خواهان آزادی هستند که آزادی نداشته باشند.دی نيستخواهان آزا آزاديخواه يابه کردار 

زيرا در سامان  دارند. دموکراسی نيازی به آگاهی و شناخت چندان دموکرات هستند و نه چندان مردم اروپا نه
  ی سنجش نياز جامعه است. -دموکراسی اندازه

  

ی آنها آزاده و آزاديخواه -ولی همه .خواهان آزادی هستنداند -مدهمردمی که در زير فشار حکومت بيداد به تنگ آ
خودشان خواهان ی -گستردن آرمان يا عقيدهبرای  ،در ايران ،های سياسی يا مذهبی-نيستند. برای نمونه: بيشتر اقليت

  .آزادی هستند
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   پردازيم.  ها میقليتاَ های -اندکی به ويژگی

ی اين حکومت -رسد همه خواهان سرنگونی نمی اسالمی کومتحهای چرخهايی که دستشان به چرخی از اقليت
بر ديگران برتری دارند،  گماشتگان شريعت و شريعت اسالم است  ،ارزيابی معيار در اين حکومت، :هستند. زيرا

   .دنشو می سرکوب احکام شريعتدر زير فشار  اقليتهای -است. اين است که خواسته دادبی هااقليتبرای  دادخواهی

آزادی "نيز برخی، که خود  .دهندش گسترد خود را ی-بينش يا عقيده النگهوجبتوانند هستند تا  آزادیها خواهان اقليت
آرمان آنها در تضاد است.  بر جامعه حاکم فقهآنها با  ی-عقيده زيرا. برند رنج می ،آزادی ستيزان حاکماز ، "ستيزند

جايگزين احکام  خود را ی- عقيدهيعنی آنها برآنند که احکام  .هللا اکميتح برکندن است نه اين پايگاهتنها برانداختن 
    .پذيرند ی انسان را نمی-آزادی اين کسانواليت فقيه سازند. 

  

 که تا زمانی ،پندارند را حقيقت می بندهای ايمانآنها  گرفتارند، خود ايمان زنداندر  "آزادی ستيز" یها-عقيده پيروان
 ای-رسيدن به جامعهآنها  بيشتر آرمانولی  .هستند آزاديخواهانی نيروی -کم و بيش پشتوانه ،باشند قليتدر ا آنها

  آزاد نيست. 

  

در اين  .خوراند میپندار نادرست خود را به همگان  ،با زوربه ناچار  ،پُر زور شود هااقليتاقليتی از  که در هنگامی
   گيرد. را در بر میهنگام، اين اقليت زورمند، انبوه شهروندان (اکثريت) 

  

همپرسی  باها تنها -. تراوش انديشهی خود را بدون ترس بازگو کند-ايست که هر کس بتواند انديشه-آزادی در جامعه
بازگو  نتوانند از ترس تازه، که یها-انديشه د.نياب بهبود می هاهای آن-کاستی و دنشو پاک می ها از آلودگی جامعهدر 

با نگرش و نياز جامعه همسو  ، خيزدبر شهروندان فرهنگ ازکه  ای،-. انديشهخشکند می شوند، درپندار انديشمندب
    شود.بجامعه همان راهگشای دشواری های  تواند می ای-. چنين انديشهاست

   

در سازمان های زورمند،  ، آنهايا جهادگران آن عقيده هستند جويانجنگ ی مذهبی، در هنگام حاکميت،ها-پيروان عقيده
  . شوند گماشته می آزاد یها-بازگو شدن انديشه از یگيرپيش گستردن ترس و برای

  

ی ها-از کنار عقيده ،با ساده پنداری ،کنند نمی برخوردآزادگی  سرشت بردگی با ی-ريشه به تفاوت که روشنفکرانی
کنند و  نی، پشتيبانی میرا، در راه رسيدن به حکمرا شريعتمدارانی پيوسته روشنفکران اين .گذرند می "آزادی ستيز"

، نيروی زمانی که شمار آنها اندک است مذهب، تايک پيروان   برند. میرنج  پيروان شريعتی -تازيانه در زير هميشه
  . آن ريشه بگذارند ای هستند که بتوانند در-آنها خواهان زمينه ،کند خشم از آنها بروز نمی

  

    .دنشو شعله ور می و پيوستهبه هم  آنها خشمهای -شراره گذرد،هنگامی که، شمار پيروان يک افليت از اندک ب

از آنجا که  .شده است اقليت زورمندزمانی است، که آن ، آشگار کند آزاديخواهاناقليتی دشمنی خود را با که  ،نگاههر آ
دک شماری از پيروان اناين است که  کنند. با خشمآوران پرهيز می درگيریاز  ،هستند دهپراکن ، آزاده وآزادانديشان
  .زمين را رنگين سازند از خون آنها يا با دورنگری آزادانديشان را به بند بکشند ی ازتوانند انبوه مذهبی می

  

های مذهبی، -ولی وجود اقليت ، در حکومت بی داد، سودبخش است؛ زيرا آنها خواهان آزادی هستند.ها-وجود اقليت
يعنی عقيده بر خرد  شود. دين ساالری جايگزين مردم ساالری میزيرا  در سامان مردم ساالری، زيان بخش است؛

  .ساالری ديننه  توان چوپان ساالری نام نهاد می را ای-چنين جامعه کند. جامعه حکمرانی می

  

 ازير بينند. می ، نه در احکام حاکميت، حاکم کرداربی دادگری را، در انبوه مردم خواهان آسايش و آرامش هستند آنها 
در بند عقل اسالمی  آنها ،فرمانرواست مسلمانانخرد  ايمان بر .نگرند به هستی می احکامهمان  ی- روزنه از آنها

   احکام شريعت انديشه کنند.ورای  توانند گرفتارند و نمی
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 مردمنبوه ابا اين وجود . کند تراوش می جامعه آگاه يا ناخودآگاهِ  از بينش گفرهنانبوه مردم دشمن آزادی نيستند، 
هميار، همرنگ و  خودشان فرهنگبا معيارهای  شهروندان ،آزادیسامان در  .فرهنگ شناس و جامعه شناس نيستند

  . شوند میهمگام 

  

به را  خود ی پيروان-، آنها انديشهاند-پيش نويس کرده شهروندانی زندگی را، در بردگی، برای - شيوه ی کهيها-قليتا
تنها  واليان مذهب .ورزند می یدشمنای که از خرد انسان برخيزد، -انديشه با ،رشت خودس آنها از اند.-گروگان گرفته

و  آزادیبتوانند  آنها آن آزادی را خواهان هستند کهيعنی  ، که او به مذهب آنها ايمان بياورد.دانند را عاقل می کسی
 زيرا انسان آزاده، بندهای بردگی را نمی تندهس در ستيز با انسان خردمند و خودانديش . آنهابگيرند از انسانرا  دخر

  پذيرد.

  

شوره زار  تخم آزادانديشی و آزادگی در آن ،بگذرد سد در بيست از پسمانده،ی ا-در جامعهاگر شمار پيروان مذهبی، 
 ،زهر شريعت اسالمبه سی در سد برسد،  ورهای اروپا، شمار مسلمانانکش در سامانهرآنگاه،  .بارور نخواهد شد

   د.انخشک می اين کشورها در را ی دموکراسی-هريش

  

          . استگواه بر اين گفتار ی انسان، -برای بند کردن آزادی ،جهانکشورهای در  ،مسلمانان پيکار

  گرگها همراه و انسان ها غريب 

  فريدون مشيری)سپاس از جيب؟ (با که بايد گفت اين حال ع
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