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مينويسم و بارهای ديگر!هرچند که کسی نخواند ،ونخواهد که بخواند ؟ اما اينبار  دوباره مينويسم و سد باره ، آری بار ديگر
ميبيند که ميخواهد ببيند ودر  تاريخ نمی نويسم ؟ چرا که تاريخ هزار چهره و هزار رنگ دارد ، وهر کس به رنگی آن را از

هزار چهره و هزار رنگ است و هر کس خود را در چهره خود  و نه از اسالم ! که اسالم نيز ديویآن دروغ بسيار است 
  : ميپندارد ساخته خود ، مسلمانی واقعی

 
 )وز درون من نجست اسرار من      هر کسی از ظن خود شد يار من(

 
ايرانی ، ايندو معجون ناهمرنگ و  ی و اسالمبار از درد مشترکمان مينويسم ،از درد مشترک هر ايرانی ، از ايران اسالم اين

مجنوس و نامانوس ، در اين گستره طوالنی اسالم ايرانی زاده شده  سال است که با هم ميزيند ترکيبی نا  ١۴٠٠ ،ناهمگون
هيچگاه  اما هيچکدام خود نيستند هر يک دور از ماهيت واقعی ، سياوش اوستا ميگويد ايرانی است و ايران اسالمی ،

گمگشته ای ساخته است ، حيرت زده ،  مان نشد آری نشد اما ايرانی ايرانی هم نشد ، اين ترکيب نامانوس از ايرانیلمس
بايد بخواهد ؟ قرن بيستم قرن روشنگری و خردگرايی برای بسياری از  ايرانی نميداند کيست ؟ چيست؟ و چه ميخواهد و چه

؟ دنيای ايرانی دنيای  ی برای شناخت هويت راستين خود پيدا کند ؟ راستی چرازايرانی باز هم نتوانست راه گري ملتها بود اما
فرهنگ هزار داماد ، ترکيبی از فرهنگ ايرانی و و  تضادهاست ، فرهنگ ايرانی فرهنگ تضادهاست ! معجونی هزار رنگ ،

سيارند و بيشمار :تضادهای دين بوهر کس که بر اين سر زمين تاختن آورده، تضادها  ترک و تازی و مغول و يونانی و غربی
   مليت ، تضادهای خرده فرهنگهای قوميتها ی ايرانی و تضادهای عصرو نسل جديد و قديم ، و

 
اما مذهب ايرانی شادی گريز ،  آری تضادها بسيارند برای نمونه ( مشت نمونه خروارست) :هويت ايرانی شادی طلب است

هم اينک از يک اندوه به اندوه ديگرميگريزد، فرهنگ ايرانی  دی ديگر ميرفتاايرانی که در گذر تاريخ از يک شادی به ش
و مذهبش خشک و متعصب و بی روح ،سنت ايرانی طالب يک همسريست ولی دين ايرانی  اهل تسامح است و سهل انگار

گ ايرانی ممدوح و نفره همسری، سنگسار در فرهنگ ايرانی وحشيانه است اما در دين ايرانی واجب ، خوردن شراب در چند
دوگانه گی ها گاه بسيار تهوع آور ميشوند شادی کودکان از  پسنديده است اما در دين ايرانی مذموم و ناپسند ، ترکيب اين

 ) ساختن حسين پارتيها ی جوانان که تنها تفريحشان شرکت در مراسم سوگواری حسين پارسی آمدن ماه عزاداری محرم و
ودروغگويی زشت اما دروغ مصلحتی  يهای اخالقی پتياره تر و زشت ترند ، راستگويی زيباستگنه تازی )است اما دو گان

است اما کشتن بيدينان و مخالفان واجب ، زنا حرام است اما صيغه ثواب  ايرادی ندارد (و گاه ثواب نيز دارد )، آدم کشی زشت
بايد به دين و پيامبران ما  بال ناموس ديگران برويم ، همهنندارد به ناموس ما چپ نگاه کند اما ما ميتوانيم د دارد ،کسی حق

فحاشی کنيم ، شکنجه زشت است اما بايد برای گرفتن اعتراف از  احترام بگذارند اما ما ميتوانيم به پيامبران دروغين آنان
ايرانی را در  بيشمارند و کرد و مجرمان را مطابق فقه شيعه تازيانه زد ، دوگانه گی های اخالقی زندانی حتما او را شکنجه

احساسات است ، هر چند که خود را خرد گرا ميپندارد ،  رفتار و انديشه نامتعادل و پريشان احوال کرده اند ، ايرانی اسير
 که چندين بيمار با چندين بيماری ، بيماری او واکنش طبيعی بدن به غدد بد خيمی هست که ايرانی بيمار است ، نه يک بيمار

اما عالجش را نميداند ،چرا که نوع   ای تاريخ رشد کرده اند و بدخيم ترشده اند ، ايرانی خود ميداند که بيمار استندر دراز
کرده است ، اين رنج ايرانی ديگران را نيز ميرنجاند چرا که اين مادر  بيماريش را نميشناسد ، فقط ميداند که بيماريش عود

اند و اين مردان  ر جوانی کودکان تندرستی زاده که هر يک مردان تنومندی شدهداز آغاز بيمار نبوده و  هفت هزار ساله
  ايرانی سردر گمست ، سر در گم : نميتوانند بيماری مادرشان را نظاره گر باشند و بی تفاوت بمانند ،

  
بدترين درد ،  ، ترک و پارس ، کمونيسم و سرمايه داری ؛ شيعه وسنی ، مسلمان و زرتشتی، غرب و شرق، تازی و عجم 

 مندست اما دردش را نميداند ، فکر ميکند دردش پول نفت است که قرار بود احمدی نژاد سر ندانستن درد است ، ايرانی درد
يا بيکاری پسرش و يا باال رفتن  سفره اش بياورد و نياورد و آب و برق مجانی است که امامش قول داده بود بکند و نکرد ،

گرانی ارزاق عمومی که هر روز بيشتر ميشود ، اينها همه مشکل   يا خريدن ماشين و خانه و سن دختر ترشيده اش ، و
سال است  1400اصلی او اين ها نيست ، ايرانی از درون بيمارست بيماری اش خيلی هم مزمن است ، ايرانی است اما مشکل

اصال اورژانسی است ، بيماريش واگير هم دارد   که بيمار است بيشتر همسايه هاش هم بيمارند اما بيماری ايرانی وخيم ترست
 ميکند خودش سالم است و بقيه بيمارند، اين خيلی خطر ناکتر است ، اين بيماری بوسيله اما خودش نميداند ،از همه بدتر فکر

، بيشتر  دل خوشی ازاو ندارند امير عرب ، عمر و سردارش سعدوقاص به ايرانيها سرايت کرده برای همين است که ايرانيها
فراموش کرده اند ،به قول بابک خرمدين ما مثل کودکانی ميمانيم که   ايرانيها دوران تندرستی خود را و هويت اصيلشان را

برده اند ، ما آن   يورش آورده اند وپدران و مادران ما را کشته و خانه ما را به يغما و ما را به اسيری دزدانی شبانه بر ما
  .داشته ايم ،اين دزدان تازيان هستندندزدان را دوستان خود پ

 
  
  



  
مغوالن ، روميان ، بربرها ، ترکان و ترکمنان و  بيگانگان بسياری در گذر تاريخ بر کشور ما تاخته اند : يونانيان ، تازيان ،

را  هنگ و دينشانربه اندازه تازيان ما را از هويتمان جدا نکردند ، تازيان رفتند اما ف  غزها و پرتغاليها و ....اما هيچ يک
هويت پدرانمان را فراموش کرده ايم اما  برای ما به وديعه گذاشتند ، ارثيه ای شوم که ای کاش هرگز به ما نميرسيد ، ما

  به که مهر بورزد ، کامال نه ، هويت ايرانی مهر جوست اما نميداند
  

نی حسينی به راه بياندازد اما ريالی برای يومل حاضر است مليونها تومان خرج مراسم عاشورا و تاسوعا کند و عزاداری
دهها بار به حج برود و پول مردم خود را به شکم تازيان بريزد اما پشيزی به  آسفالت کوچه و محله اش ندهد حاضر است

تعطيل بود و سيل جمعيت  بيمارخود و کودک يتيمش ندهد (آخوندی آشنا در روز ده محرم که همه بازارها ايران همسايه
به خيابان ها کشانده است اين نشانه عزت و قدرت شيعه  ار در خيابانها به من گفت ميبينی امام حسين چقدر مردم راادعز

است  ثروت و وقت مردم دارد هدر ميدهد اين نشانه بيماری فرهنگی و مسبب فقر ملت و مملکت است به او گفتم ميبينی چقدر
با خون دلم حس کرده و ميکنم چون با  ، اين تضادها را و اين دردها را من ) ، ديدم ساکت شد و ديگر سخنی بر زبان نراند

با فقر زندگی کرده ام ، من هم از اينانم با همين دردها و همين رنجها ،  اين مردم زندگی کرده ام و در دل فقر زاده شده و
شهر، مالم را پاک  ل نيز پيش امام جمعهساو متمول من هر سال دستهايش را با افتخار باال ميگيرد که من ام همسايه مالک

هللا و اهل بيتش رو سپيدم، اما هنگامی که کودکی  کرده و خمسم را داده ام پس در روز جزا نزد بانو فاطمه زهرا و رسول
  ميکند اورا ميراند و زير لب ميگويد که اينان نيرنگ بازند و دروغگو، دوره گرد دست گدايی به رويش دراز

من کمک خواست ،اندکی  ديدم که روزانه بيست کيلومتر پياده راه می پيمود تا خود را به مدرسه برساند ،او از رامن کودکی  
اين کودک سيده است و پدری پير و ناتوان دارد با هشت  داشتم به او دادم ، گفت کافی نيست اورا نزد امام جمعه بردم که

ما   :سادات تعلق ميگيرد کمکش کنيد ! امام جمعه پير و کر ما ندا داد که بهکه نيمی از آن  برادر و خواهر ، از خمس اموال
هللا خامنه ای ) ديناری از آن را خرج کنيم  خمس شهر را به قم ميفرستيم و نميتوانيم بدون اذن مجتهد و دفتر ولی فقيه( ايت

بعد در اخبار شنيدم که شيخ حسن نصرهللا  دینزد مفلسان به خانه بازگشت ( چن ؛ کودک نااميد و گريان و شرمنده از گدايی
  -خمسی که رهبر ايران برايش فرستاده بود از رهبرو ملت ايران تشکر کرده است ) بابت پول

  
اما هنگامی که باز  را ديدم که با پنج مليون تومان پس انداز سی سال کارمنديش به همراه همسرش به حج رفت من مردی

   -مال ربوده شده بود اعدام کردند سيسد هزارتومان که منجر به قتل زدیگشت پسر معتادش را به جرم د
برای خود قبر خريده و کنده اند و هر شب جمعه به سر قبر خود  من مردان و زنان زيادی را ميشناسم که قبل از مرگشان

   -ميخوانند و طلب آمرزش ميکنند ميروند و برای خود فاتحه
شب جمعه است، در شهر من گورستانها بسيار پر  مردگان درهر يحشان رفتن بر مزارتفرمن مردمانی را ميبينم که تنها 

  –زندگان گورستان بسيار بيشترند از مردگان  رونق ترند از کتابخانه ها و
  –دختری بوسيله برادران دختر با تبر تکه تکه شد  من جوانی را ديدم که به جرم دوست داشتن 
بودن با پسری در زندانست و پدر و برادرش تهديد کرده اند هنگامی که زندانيش  دوست جرممن دختری را ميشناسم که به   

تا لکه ننگ از  او را خواهند کشت و ديه اش را که در فقه شيعی نصف ديه مرد است به مادرش خواهند داد تمام شود
   –خانواده شان پاک شود 

ضربه شالق محکوم کردند در حالی که سوگند ميخوردند که صيغه  سد را به  من پسر و دختری را ديدم که به جرم زنا هر يک
،آن پسر را در مال عام  قاضی گفت چون صيغه نامه رسمی نداريد ( و پولی به آخوند نداده ايد ) دروغ ميگوييد کرده اند اما

زير ضربه های  نيز ترکدر بيمارستان جان باخت و دخ آنقدر تازيانه زدند که کليه هايش خونريزی کرد و چند روز بعد
   –سقط کرد  تازيانه کودکی را که در شکم داشت

زاده لو رفت اما روز بعد نيروی انتظامی اورا  من متولی پير امام زاده ای را ميشناسم که با شش دختر دانشجو در داخل امام
از دختران را به ازاء مبلغ   يک ، چون صيغه نامه ای رسمی در دست داشت که هر رها کردو دوباره به سر کارش بازگرداند

که جهت پرداخت هزينه  هزار تومان به مدت شش ماه صيغه کرده بود(صيغه در فقه شيعه ثواب نيزدارد)، دخترانی دويست
   –دانشگاه آزادشان ( پولی) مجبور به اينکار شده بودند 

فقرای جنوب شهر اخاذی ميکند  ح بسيج ازسالفرمانده بسيج و پسر روحانی معظم و سر شناسی را ميشناسم که شبانه با  من
قاچاقچيهای مواد مخدری را ميشناسم که با دهها کيلو مواد  من -فقرايی که به سختی نان خوردن خود را تامين ميکنند

 روز آزاد پرونده هر روز زندانی که برايشان بريده بود به پنج هزار تومان فروخت و آنها را همان دستگير شدند اما قاضی
   –د و آنها دوباره به فروش مواد پرداختند کر

برای   من جوانان کراکی ای را ميشناسم که -به جرم خوردن شراب در مال عام تازيانه خورد  من جوان نيکوکاری را ديدم که
بلوهای تا تابلوهای آلمينيومی مقابر و بدست آوردن پول مواد از مساجد و حسينيه ها دزدی ميکنند و حتی از سنگهای قبور و

   –مدارس نيز نميگذرند  راهنمايی و رانندگی و شيرهای آب معابر عمومی و
کردند اوناگزير خود را به نيروی انتظامی معرفی کرد اما  من جوان معتادی را ميشناسم که خانواده اش اورا از خانه بيرون

 حاضر نشدند مطابق ميل جوان که دوست داشت زندانی شود زندانيش کنند چون خرج موادش را او را بيرون انداختند و حتی
   –نداشتند بدهند و نيزنميدانستند با معتادان چکار کنند 

نزاع را   هنگام دعوا و زد و خورد همشهريانشان تنها نظاره گرند و هنگاميکه از آنان ميخواهی من پليسهايی را ميبينم که
   –ميگويند ممکن است به ما آسيبی برسانند خاتمه دهند 



 من راننده تاکسی ای را ميشناسم که سالی سدها هزار -کارش دزديدن سيمهای برق تيرهاست  من جوانی را ميشناسم که
ده تومن پول تاکسی نداشت از  تومن خرج حسينيه و مسجد محلش ميکند اما سالها پيش شاگرد مدرسه ای را ( نويسنده ) که

   –ی اش به بيرون انداخت تاکس
محلشان  هم نويسنده )که برای عوض کردن نام تازی اش و انتخاب يک نام ايرانی به اداره ثبت من جوانی را ميشناسم ( باز

   –از اداره بيرون کردند  رفت اما هنگاميکه درخواستش را مطرح کرد اورا با کمک مامورشان با فحش و تحقير
زندگی کرده بود و بسياری اوقات پول غذايش را نداشت اما   که (مادر نويسنده ) سالها به سختیمن مادر پيری را ميشناسم 

هشتاد سال عمرش را که سيسد هزار تومان ميشد به روحانی محل بدهند تا برايش يک  دم مرگ وصيت کرد که پس انداز
    –نماز بخواند و روزه بگيرد  سال

انداز پدرش را خرج کفن و دفن و مراسم مذهبی پدرش کردند و  رگ پدرش همه پسمن کودک يتيمی را ميشناسم که بعد از م
   –گردی روی آورد  کودک بينوا از فقر به دوره

دختری بدنيا آورد ، اين مادر و دختر بدون سرپناه و  من زن جوانی را ميشناسم که در يک ارتباط صيغه ای مطابق فقه شيعه
ی شدند و سر انجام زن مجبور شد دخترش را در يک معامله صوری به خانواده ای بار بدون شوهر گرفتار زندگی مصيبت

  - بفروشد تا از فقر و فساد خودش و دخترش جلوگيری کند زابلی
به  ميشناسم که با پانسد هزار تومان دختری چهارده ساله را از خانواده ای روستايی خريد و من پير مرد هفتاد ساله ای را

   -کابين خود در آورد
است آنان به بهانه ازدواج به روستاهای فقير ميروند و  من مردانی را ميشناسم که شغلشان خريد و فروش دختران روستايی

    –دختران آنها را صيغه ميکنند و به دالالن قاچاق انسان ميفروشند  با دادن مبلغی پول به والدين
قران با تلفظ  انه ای از نشاط کودکی سر گرم از بر کردن اياتروز ميبينم که افسرده و غمگين بدون نش من کودکانی را هر

لهجه پارسی غلط است و موجب بطالن نماز ميشود (  عربی هستند چرا که در مدرسه به آنها گفته اند خواندن نماز و قران با
    –رجوع شود به رساله خمينی ) 

بنای آباد درهمه آنها وجود داشت  لی از سکنه که تنها يکروستا ها يی را ديده ام با خانه های گلين و ويران شده و خا من
   –آن بنا همان حسينيه و مسجد روستا بود 

کتابخانه و مدرسه ندارند اما حسينيه  روستاهايی را می شناسم ( مانند روستای نويسنده ) که حمام ندارند و جاده ندارند و من
حسينيه ميکنند و تمام پس انداز ساليانه اشان را و ارثيه بيوه زنانشان  تقديم مردمانشان حتی فرشهای زير پايشان را دارند ،

و با هزار آرزو و نيت،  حتی لحاف کرسی عمه بلقيس را برای تميز کردن ديگ محرم پاره ميکنند آن هم از جان و دل را و
عزاداری بپردازند اما حاضر نيستند قيمت چينی وژاپنی مراسم  حاضرند مليونها تومان برای طبلها و بلندگوها و علمهای گران

سکينه  ويران روستايشان بخرند يا کودک مفلوک مشت قاسم را نزد پزشکی ببرند يا پسر نابغه مشت سردوشی را برای حمام
هم را ندارند اما در محرم و صفر و  شوهر مرده را برای تحصيل به شهر بفرستند ، همه با هم دشمن خونيند و چشم ديدن

گروهيشان به سرو سينه زدن و خوردن غذا است گويا هيچ کار  تنها کار اطميه زير يک سقف جمع ميشوند ،رمضان و ف 
آنهم فقط مذهبی) ( ميلياردها لایر خرج ساختن مکانهايی ميکنند که سالی چند روز بيشتر از آنها بهره گروهی ديگر نميدانند ،

   -جوانان نيه ها را براینميبرند ، مساجدشان را برای پيران ساخته اند و حسي
کراکی اش تن فروشی ميکند و  من زن جوانی را ميشناسم که جهت گذراندن مخارج زندگی اش در برابر چشمان شوهر

    –است که پول کراکش را در مياورد  کودکانش را نيز بدين کار وا ميدارد و شوهرش نيز خرسند
وهر کراکيش جدا شده و بدون سرپناه در شهر سرگردان است و ش من زن جوانی را با کودک يکساله اش ميشناسم که از

   –عاقبتش نيز نا مشخص 
،اما اخر کارش به  ديگر را ميشناسم که در بيست سالگی طالق گرفته و نوزاد درون شکمش را از فقر سقط کرده زنی

مرده اند و در اينجا زن بدون مادرش سالها پيش  روسپيگری درخيابانيها و بيماری ايدز کشيده شده است چرا که پدر و
مسافرخانه ای برود و کار نيز برای مردان گير نمی آيد چه برسد برای زنان بی  شوهر حتی نميتواند يک شب برای خواب به

تعريف نشده است ،   ايرانی تنها با شوهر کردن و مادر شدن هويت می يابد و زن بدون شوهر و فرزند در ايران شوهر، زن
   . روز زن در ايران روز مادر استبرای همين ، 

 
کنی وبخوانی :  حوادث روزنامه های ايران حوادث بسياری را شبيه حوادث کوچه و محله ما ميتوانی پيدا با نگاهی به صفحه

کودکی دوساله در مراسم  -برود پدری فرزند سه ساله اش را کشت چون ميخواست فرزندش شهيد شود و به بهشت
پدری  -پدری فرزندانش را از شدت فقر کشت -مرد  يه متوالی مادر و پدرش سکته کرد وسوگواری با ديدن گر

رابطه نامشروع کشت اما بعد از تشريح پزشکی فهميدند دخترک بيچاره ورم معده  دخترنوجوانش را به اتهام حاملگی و
  . داشته است

ساده در گوشه و کنار هر کوچه و خيابان و  را با نگاهی اينها گوشه ای از پرده ايران امروز است ، نمونه های اين ايرانيان
امروز واقعا سردرگم است ، انحطاط اخالقی ايرانی مخصوصا در اين سی سال به  شهر و روستايی ميتوانی پيدا کنی ، ايرانی

های عربی و به کشور رسيده است آمار دزدی ، فحشا ، فرار دختران و پسران از خانه، قاچاق زنان و دخترا ن اوج خود
شدن قانون شکنی وقانون گريزی، کاهش اعتماد به  پاکستان، رشد کودکان و زنان خيابانی ، رشد بيسابقه اعتياد ، الگو

به منافع ملی ، افزايش افسرده گی جامعه و از بين رفتن نشاط گروهی ،  ديگران ، مال اندوزی شخصی ، عدم توجه
بينی ملی و تحقير  مايه گذاری ملی ، بدبينی به هويت و مليت خود و خود کوچکپروری و عدم تمايل به سر کارگريزی و تن

ايرانی از يکسو زندگی قبيله ای را رها کرده و گام در  مليت خود نزد بيگانگان و...نشانگر انحطاط کنونی جامعه ايران است ،
 ی اين هزاره هماهنگ کند ، از يکسو مطابقنتوانسته فرهنگ و ارزشهای خود را با ارزشها هزاره بيست و يکم گذاشته، اما



نميتواند حد اقل شرايط را که   دين و مذهب خود جوانان را به ازدواج زود هنگام تشويق ميکند و از سوی ديگر ميبيند که
، سن ازدواج جوانهای ايرانی به باالی سی سال رسيده است  داشتن يک کار ثابت و يک مسکن است برای انها فراهم سازد

 دوری جستن از جنس مخالف دعوت ميکنند و از ديگر سوی جوانان با ابزارهای ارتباط جمعی يکسو انها را به عفت و از
جنسيشان بيشترافزايش مييابد اما چون  مانند موبايل و اينترنت و ماهواره از دنيای جنسی يکديگر با خبر ميشوند و عطش

يز امکان ارتباط ازاد ندارند اميال جنسيشان را با روی آوردن به مواد ن امکان ازدواج ندارند و مطابق فرهنگ و دينشان
فرهنگ تازيان در يک  کرده و کاهش ميدهند ، آری ايرانيان حتی از تازيان نيز سر درگم ترند ،چرا که دين و مخدر خنثی

اهنگ ميکنند و مشکالت پيش  خود را با هزاره سوم هم سوی است اما دين و فرهنگ ايرانيان دو سويه است ، تازيان دارند
مشکل چندانی برای تازيان ايجاد نکرده است چون از گوشت و خونشان است و مطابق  رو را به آرامی حل ميکنند، اسالم

برای آنان جشن آغاز سال  ، ماه رمضان برای انان ماه شادی و سرور ( برای ما ، ماه غم علی ) و محرم آيينشان فرهنگ و
برای اعراب حجاز نويد دهنده ملياردها دالر پول باد آورده  موسم عزاداری حسين و خاندانش )،مراسم حجنو است ( برای ما 

کشورهای ) ملياردها تومان ارز از کشور، عرب شادی طلب است به ويژه شادی خوراک و جنس زن است و برای ما خروج
آنان ساخته اند)اما ايرانيان شادی را حرا م  ع برایغربی با شناختن اين روحيه اعراب دهها شبکه ماهواره ای از اين نو

نژاد و هويتشان عاشق رامشگری (رقص) و موسيقی اند ،اعراب هللا را در خدمت  کرده و غم را پاس ميدارند هرچند که در
را برده و بنده هللا  ايرانيان نه تنها خود آورده اند و تمامی لذات دنيوی را با گفتن شهادتين بر خود حالل کرده اند اما خود در

نقد اين جهان را به نسيه آن جهان فروخته اند ، ره آورد اسالم بيشتر به سود  که بنده سازنده گان هللا کرده اند و شادی
با گوشت و خون ايرانيان  بوده و به زيان ايرانيان (و هنديان و مصريان و ديگر ملل غير عرب)، اين دين امروزه تازيان

   .دينشان نيز بسيار سخت و زمانگير است صالح فرهنگ و اخالق ايرانيان حتی با تغييرآغشته گشته و ا
 
  )بيرون نميتوان کرد، اال به روزگاران -   سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل( 
 

ی سکون تاريک است اما من قصد نو ميد کردن کردن کسی را ندارم چرا که نوميد آری چشم اندازامروز ايران بسيار سياه و
ميتواند کودکی سپيد نيز در  )همراه می اورد ، اين مادر زنگی سياه (استعاره ای از شب در شعر منوچهری دامغانی را به

با وجود اين فضای سياه سياسی و اجتمايی حاکم بر ايران  پايان شبی تيره بزايد چرا که پايان شب سيه سپيد است ،آری
زيانش  گوش ميرسد ، گويا تبليغات کور رژيم مرتجع آخوندی در اين سی سال کامال به نيز به زمزمه های اميدوار کننده ای

آمار گيری اينترنتی تنها شش در صد  تمام شده است و نتايج معکوسی در بر داشته است ، برای نمونه، مطابق نتايج يک
که در آن دين از سياست جدا باشد و  خواهان يک حکومت سکوالر هستند ايرانيان حکومت فعلی را قبول دارند ، و اکثريت

بی دين ،بی خدا ،  همين آمار تنها بيست و سه در سد از جوانان ايرانی پايبند مذهب شيعه هستند و مابقی باز مطابق نتايج
ند، آمار شمار جوانان بی دين بيشتر از جوانان مسلمان هست ويا پايبند اديان ديگر مانند زرتشت هستند ،جالب است که در اين

آمار نشان  ايرانی به اينترنت دسترسی ندارند و نميتوانند در اين آمار گيری شرکت کنند اما اين هر چند که اکثريت جوانان
هر کشوری همين جوانان بيشترين تاثير را  دهنده باورهای جوانان تحصيل کرده و روشنفکر ايرانی است و در سياست حاکم

منوال است و جوی از نارضايتی فضای جامعه را فرا گرفته ،هر چند که بيشتر  يز بر هميندارند ، فضای کلی حاکم بر ايران ن
نارضايتی خود الزمه و نويد  نارضايتی ها اقتصادی هستند اما نارضايتی های فرهنگی نيز بسياربه چشم ميخورند و وجود اين

مروز باشد هر گامی هر چند کوچک در راه روشنگری از ديروز و ا دهنده تغيير است ،اميد داريم که فردای ايرانيان روشنتر
 . به ايرانيان نويد می دهد آری ای هم وطن همه مسئوليم و بيشتر از همه من و تو ايرانی فردای روشنتری را
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