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  .استسنجيده ايران ن مردمی - ای در برخورد با جنبش کنونی-اين جستار پيش از انتخابات نوشته شده بوده و هر کنايه

   

  شودديده می سرنوشت آيندگاندر بينش جوانان 
  

 از سرشت خود جوانانخورد. در دورنمای نگرش جوانان هميشه شور نوشدن و درخششی از اميد به چشم می 
 اجتماعی در های. آگاهیخ هستندگستا يدمی پُر ا-يرند و در راه رسيدن به آيندهذپرا نمی ی زندگی- نهپههای ناهنجاری

 دگرگونيافتن و شور  لیو اند.-نشده دهآزمو اند و پندارهای آنها-باريک برآمدهنازک و از گذاری  جوانان بيشتر
 . سازدمیرا ناآرام و شتابزده  جوانان ،ساختن

 که هستند و برآن دنپندارمی را يافته کمند پيروزی آنها که هستند ولی کم آزموده بی باک انورالد ندمانبيشتر جوانان 
  د.نگشايرا ب شهر گمشده ی- دروازه

های خود برگزيده يا که جوانان آن راه را برای رسيدن به آرمان شودمی نگاشتهدر راهی  ی هر مردمی-آينده
های خود را در راه دورنمای جوانان هر کشوری -کوشند که خواستهمیزان جهان گزينند. از اين روی آينده سابرمی

ای برسند که -به آينده ناخواسته و همبستر بپندارند های جهانداران-خواستهگذار پيشرفت را با  انبگذارند تا مردم
   اند.–پيشاپيش نگاشته  ن راآ فرمانروايان جهان

نگرش جوانان را بسويی که  ،سود فراوانبه برای رسيدن  ،نگارندن را می، که روند بازارهای جهايعنی جهانداران
. کنندرونق بازار کشورهای زورمند در ايجاد نياز به کااليی است که آنها توليد می گردانند.می رونق بازار آنها است

با  ندارند و آن کاال هم شناختی از آن که ندشونيازمند می يیبه کاال گام به گام در گذار تمدن مردم  اين است که
 همراه خواه ناخواهآنها  بشوند ی مدرنکاال به وابسته ،از نياز به پيشرفت ،که یمردم زيرا .زيستن پيوندی نداردخوش
به  ندنبتوا از برآيند آن آنهابرنخاسته است که  ی مردم- پيشرفت فرهنگی از . اين نيازشوندی تمدن کشيده می-گردانه

، که از ای-بنگرند. اين است که مردمان جهان مدرن هم با همان ديدگاه پسماندهتر درستتر و راستآفرينش هستی 
    نگرند.به هستی می اند،-ها برداشت کردهمذهب

با پيشرفت  خود، در ذهن . آنها مصرف کاالی توليده شده را،افزايدشور پيشرفت بر نيازهای مردم می پيوسته يعنی
های پيشرفته -به مصرف کنندگان فرآورده بدون پيشرفت، ،اين است که مردمان بيشتر. دپندارنمی يکسانفرهنگی 

 نشان مدرن کاالهای تمدنتوليد و  سازیفراگرفتن دانش ابزارکه حتا  بنگرد او خواهد ديد به ژرفی اگر کسی .دونگرمی
      باشد.فرهنگ مردم نمیپيشرفت  خردمندی و

  

 در ی انسانهاکه برخی از ويژگی يابيمانديشه کنيم درمیسرشت انسان  هایويژگی رد ای-بدون آلودگی از عقيدهاگر 
  هستند.  تواناتر روينده و یجوان هنگام

  برای نمونه: 

  ها ست. -های نو و جويای ناشناخته-پيوسته بارآوِر انديشه :خرد در جواناننيروی  ١

 است.  ندوه پرهيزو ا کامجو ،ريزدانه، ناآرام نازک، :جوانان در احساس نيروی ٢

 است.  خودآزمايیهنرورزی و  ی-ندهجوي پيوسته  و روينده :جوانان در تننيروی  ٣

آميختگی و بُن  ميزانبه  بستگی ،تلخ کامیدر سوی  و چه زيستندر سوی خوشچه  روند دگرگون شدن هر جامعه،
ه خرد، احساس و تن جوانان چگونه با کدارد يعنی سرنوشت شاد يا شوم مردم به اين بستگی  ؛دارد نهاد اين سه نيرو

  .دنشو پرورانده، برانگيخته و آزمودهسويی  چه کيفيت و درچه  با کميت،چه 

  

  در برخورد به نيروی خرد:  -١ 

. در اين پيوند سيمای انديشه به شودهای هستی، زاييده می-ی خرد انسان، در آميزش با پديده-از چشمهانديشه 
خود  او بينديشد که انهتواند آزاد. يعنی انسانی مینگردمیجهان هستی  به دريچهآن  از نساند که ابستگی دار ديدگاهی
  . های هستی، آزادانه با نيروی خرد خود انديشه کند-و بتواند، در بيرامون پديده بداند عبد هللانه  را آزاد

ی او سرميزند نه از -هم از عقيده او ديشهاننده برآي، در گرو آن عقيده استخرد او  ايمان دارد، ای-عقيده به کسی که
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حکومت روی  از اين است.  در ذهن او گذارده شده ايمان راه ی او پنداری است که از-ی انديشه-زمينه خرد او.
ی -بر انديشه واليان اسالمتا  سازدرا جايگزين خرد جوانان  اسالمکه ايمان به  کوشدی زور خود می-با همه اسالمی
  .کنندبر روند اسالم پی ريزی  را آينده بتوانند و باشند حکمرانجوانان 

  

  در برخورد به نيروی احساس:  -٢ 

انسان از سرشتش جويای شادکامی و خوش زيستی است.  د.نشوانسان از نيازهای سرشت او برانگيخته می اتاحساس
سپس او را  و هسرشت خود بريد بُناز انسان را نخست ، هستنداحساسات انسان  ی-هکنندسرکوب  ، کهمذهبی احکام

 هنرمندی و از راجوانان  ،و ايمان با زور ،که حکومت اسالمیبدين سان  انگيزند.به بيزاری از سرشت خودش برمی
   .پروراند، خودآزاری و کينه توزی میاندوه پرستی در نها راآ از راه مغزشويی دارد وهای شادی آفرين بازمیجشن

دانند و از میهميشه خود را گناهکار  مردمان آفرينش هنر در چنين اجتماعی ناچيز است و هاست ک اين مغزشويیاز 
  . برندمیپناه گورمردگان  برای چاره جويی بهو  کنندمی احساسات درون خود را نفرينترس جهنم 

    

  در برخورد به نيروی تن:  -٣ 

، که احساسات پيروی ازدر  هم چنين و خرد انسان است، ی-ردهفرآو ، کهجهان بينی و انديشهپيروی از نيروی تن در 
است که  خود انسان ی خرد- فرآوردهزمانی انديشه  شود.به کار گرفته می جوشند،می نسانهای سرشت ا-از انگيزه

ی دئولوژی يک اي-ای، که بر پايه-انده باشد. انديشهرهای هستی، آگاهانه آن انديشه را پرو-، از برخورد با پديدهانسان
  اند. -، برداشتی است ناآزموده که ديگران آنرا بافته و بازگو کردهشوديا يک مذهب پديدار می

 توانندبه آسانی می ،اند-سرکوب کردهبه کژی ايگزين خرد جوانان و احساسات آنها را جايمان را که  ،اسالم حکمرانان
هر اندازه که  .بندندبه کار ب شريعتن احکام تر ساخاستوابرای و  واليان اسالمسود  هم بهرا  جواناننيروی تن 

- ، انگيزهجهادگران و سپاهيان نابخردتر باشند، ايمان آنها به اوامر هللا محکم تر، مهر آنها به انسان و انسانيت کمتر
        خواهد بود.و نيروی خشم آنها پُر توان تر  های درون آنها خشکيده تر

  

ان نخست در کودکی، از سوی خانواده، سپس در دبستان از راه آموزش اجتماعی جوان شبيناند که -ن آموختهاجهاندار
ی حاکم بر خانواده -که همان عقيده ،بی بنيادی پندارهانخستين  از جوانان بيشتر بينش که توان گفتمی .گيردرنگ می

 راه اين از و دارند نحصارادر را جوانان  نگرش ی-روزنه ی انديشه و-يعنی واليان مذهبی زمينه .شوداست، آلوده می
روند فرهنگ جامعه از  برآيند آموزش مذهبی اين است که .سازندواژگون می از آغاز کودکی های آنها را-انگيزه

نابخردان حاکم  در بيشتر کشورهای جهان از اين روی .زنددور می عقيده و ايمان ماند و تنها در ميدانپيشرفت بازمی
   هستند.و خردمندان محکوم 

که فرمانروايان جهان کسانی هستند که آرمانهای خود را در  دندههای جامعه شناسی و روند تاريخ نشان میپژوهش
 و بسيار ارزان، به آسانی ،اند-ستهتواناند. از اين راه جهانداران هميشه  -جای داده سرشناسمرزهای مذهب های 

  نند. گردابيش جهان در سوی مراد خو

که دست مذهب فروشان را در پرورش بينش  ،خواهدآمريکا از پادشاه ايران می پيشين س جمهورتر رئيزمانی که کا
 در آن هنگام. شودمی واگذارفروش، ، به کورانديشان دينبيش از پيش ی ايران- ، آيندهجوانان باز بگذارد

 زهر خردسوز خود را در ستندتوان یو به آسان دشدنوارد اين ميدان بی پهلوان  و تازه نفس پُرتجربه اسالمفروشان
خرد و  . آخوندهابخورانندبه جوانان  به انبوه مردمان به ويژه ها و جايگاهای ديگر-ها، مهديه-مسجدها، حسينه

های خود آرزو در آرمان جوانانکه آنچه را  به زهر ايمان آلوده ساختند و ی جوانان را دزديده و-ی ناآزموده-انديشه
  . فروختند همگان به ويژه به جوانانالم راستين خود بسته بندی کرده و به در اس کردند به دروغمی

  

 ،به اسالم اروپايی هایبررسیو پيوند دادن های ايرانی  سوسياليست ان وجامعه شناس ديدگاهبه کمک  ،آخوندها
 سودی ايران - آيندهبر ضد و از احساس و توان آنها ميخکوب کنند  مذهبیی -در تاريکخانه توانستند نگرش جوانان را

احکام  هایکرده و پسماندگیروضه خوانی را مسخره  سينه زنی و های-آنها برای فريب دادن جوانان دسته .ببرند
احکام  خرد و احساس جوانان به کژی بيآزارند و آخوندها توانستند پنهان ساختند.های دروغ اسالم را در زربرگ
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  .فرود آورند بر مردمجوانان شوريده  ا نيرویب يشرفتآزادی و پ به نام را یانسان ستيز

اين  .گفتندسخن می آورانخشم با چماق آنها با کسانی روبرو شده بودند که در ايران های سياسیسازمانها و گروه
 ،اند-، که سالها بر آنها نشسته بودههم بينش خود راهای بلکه تئوری باخته ستسيا نه تنها بازی را در روشنفکران

به نام مبارزه با آمپرياليسم  ،آخوندها راپيروی از  ، به اميد خدا،با خودفريبی آنها اين بود که . ديدندست مینادر
در اين ه و با "فرياد هللا اکبر" يا " تنها ره رهايی اعدام آمريکايی"  با شورشيان همگام شدند. کرد توجيه ،آمريکا

 بررا  مرگی -سايهبه فرمان خالفت  ،آموخته بودند اسالم را از خشمر چيز که بيشتر از ه ،آشوب جوانان ساده پندار
  . گسترش دادند زدهترس اجتماع

در راه پيکار بر ضد آمپرياليسم  ،و تئوريهای سوسياليسم جوانان کم آزمودهواليان اسالم به کمک در اين آشوب 
  د. نساخت هموار راه را برای امپرياليسم اروپا به ويژه انگليس ،آمريکا

  

از  ،کرده بود فرو مسلمان " به مردمخردُکش های "- واليت فقيه را در بسته ،لحسنیاوهای ابدروغبا  ،کهبنی صدر 
 برآيند کند.دستور حجاب اجباری را صادر می از ترس زنان گستاخ بندد وها را می-دانشگاه ،آزاده جوانانجنبش ترس 

تا  بتوانند ها هزار تن از جوانان کشور،-، با کشتار دهآخوندها ت کهاس اين ناجوانمردانه و انسان ستيز کردار اين
   .جاسازی کنند مردم ايرانی -انديشه در زيربنای ترس و نادانی را احکام ای-اندازه

  

برای سرکوب جوانان خودانديش و شک  را و خشمآور فرومايهجوانان اندک شمار  اسالمی حکومتدر بی دادسرای 
ی دانشگاه - پهنهبه آسانی  ،گرايديدن میخشکبه ها -ی دانش در دانشگاه-از چند سال، که هسته پس .ندگمارمی ،ورز

  شود.و انسان ستيزان می بيگانه پرست ، ميهن فروشانشعبده باز نادان پرور، شيادان آخوندهای ميدان تاخت و تاز

  پيشوايان اسالم از و ستايش در دانشگاه اندگرانديشها، برای سرکوب -در دانشگاه با چوب ايمانهای اسالمی، انجمن
زهرآگين  بای اسالمی، آن هم - عقيده کنند.شهيدپروران جای دانش پروران را در دانشگاها پُر می پردازند.به کار می

        شود.میمعيار سنجش دانش، دانش پژوهی، راستی، درستی و برتری  ،اش-بُن مايهترين 

و  گفتارهای دروغبه تواند به دانشگاها وارد شود که کسی می :دهندنشگاها نشان میورود به داهای های آزمونبرگ
به زهر اسالمی آلوده شده باشد. يعنی دانشجو برای ورود به دانشگاه بايستی  اوی خرد -ايمان داشته و زمينه خرافات

  يافت کند. درپرور انی آموختن از آخوندهای ناد-دستکم خود را نابخرد بنماياند تا پروانه

 هستندورانی يا نادان پر اند،-پايگاه ايران ستيزان گماشته شده برپاداشتنحکومت، برای  یهااستادانی که در دانشگاه
که دروغ را به نام راستی و نادانی را به نام دانش ستايش  خودباخته باشندمی يا نادان نمايانی هاهای آخوندبا ويژگی

   کنند.می

د بلکه به آن معناست هستنی دانشجويان و استادان انديشه سوخته و خودفروش -عنا نيست که همهار به آن ماين گفت
فرهنگ آن آينده سازان يک کشور گورکنان  است که از خردسوزندازه احکومت اسالمی به آن در که دود ترس و ستم 

    .شودساخته میکشور 

ی ساده، که يبه کمک ابزارها ای-د: دختر شانزده سالهجويان بگويی حکومت در همايش دانش- در کشوری که سرکرده
  اند. -تأييد کرده و اين توليد را آزموده ،ای توليد کرده است و خبرگان فن-ی هسته- یژاز بازار خريده، انر

ش سخن تواند از حقيقت يک داننمی آگاهی داشته باشد،شکافتن اتم  بهکه اندکی  ،يک کس حتا بايد گفت در اين کشور
  را بپذيرد. ياوه سرايیچنين  تواندنادان باشد، نمی يافيزيکدان، هراندازه هم که مسلمان  يک زيرا اگر د.بگوي

حق انديشيدن آزاد، حق  که آنان ؛بنگريم پرورده شده توان در کردار دانشجويانپرور را میاستادان نادان کارکرد برآيند
ی -انرژی": زنندمیفرياد  ، با همنادانی و دروغ را ندارند نپذيرفتن قحتا ح، برگزيدن پوشاک، حق انتخاب دانش

  . "ای حق مسلم ماست-هسته

اند، مفهوم حق يا مفهوم آزادی را -از دانش و خرد انسان بريده شده ی دروغ- تاريکخانه آيا اين کسان، که در
  شناسند؟می

  

آن را   همگاندروغ ابزاری است که  از ستايش يای ونددروغ ،شودمی تازيانه، که ترس گستردهزنجير و حکومت در 
پرورانيد  ، خشن، سختدلجهادگر، نادان، مرگ پرست جوانان را توانمیدر توفان ترس  .برندبه کار می برای زيستن
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  ا را از شور جوانی، که شک ورزی و جويندگی است، تهی ساخت. ی آنه-توان درون همهنمیباز هم ولی 

دانش ديدبانان  خشم در زير فشار حکومت اسالمی، در زير، که هموندانش اسالمیدانشجويان  هایانجمنهمان در 
هايی -ی جوانان شراره-باز هم در ژرفای انديشه بينيم کهمیاند؛ -بودهموج چماقداران بی فرهنگ  زير ، درپرهيز

  . دنکنمیسست  را ستمکاران حکومت های-شوند که پايهدرخشان می

نشجويان با وجود ترس از، يورش نامردمان چماق به دست، زندان و شکنجه، بيرون رانده داکه  شودپيوسته ديده می
دهند و در ی خود و خانواده باز هم بيشتر آنها تن به خواری و خفت نمی- شدن از دانشگاه، درهم شکسته شدن آينده

  دهند.برابر ستم انسان ستيزان حکومت ايستادگی نشان می

در  حتا های انسانی،-است و بازگو کردن اندکی از خواسته ای تنگ مرزبندی شده-باريکه درنديشيدن در کشوری که ا
 های انديشه-شنويم که جوانهبينيم و میباز می ؛مجازات مرگ در پی دارد و گاهیهای سنگين برگهای اينترنت، مجازات

  .نددهده میمژ را ای بهتر-رويند که شکوفايی آيندهمی ی آلوده-از همين زمينه

مفهوم  پردازند.نوازش جوانان گستاخ میبه و  زده باال آستين ها را ،که اسالمفروشان راستين ،در چنين هنگامی است
تا د در همين اسالم خودمان هم وجود دارد که يخواهجوانان می شما : آن چه را کهگفتار زنجيربافان راستين چنين است

 در نيازی نيست که شما جوانانديگر  ،ايم-آنها را کشف کردهاکنون  ما ،ندا-نشناخته آنها را اسالم پيشوايانبه امروز 
   های جامعه باشيد.ی گشودن دشواری-انديشهجستجو يا در 

در را  های دانشجويان-خواسته به آسانی تواننداز خودانديشی بازبماند، اسالمفروشان می جوانانخرد که  آن گاه،
ی - به اين گمان، که نوشوندگی در احکام کهنه تا جوانان ،بنمايندهان زاديخواآرنگ به  ار ، خودپيچيدهپوشش دروغ 
  . گردند ی ايمان باز-به تاريکخانه دوباره شود،اسالم يافت می

ای را -بندهای تازه پيوسته ، با شعبده بازی و دروغ،تازه به تازهبيش از هزارسال است که اسالم سازان  از شوربختی
 ی ازانبوه ،شناسندمیو نه اسالم را آزادی  نه ايرانيان بيشتر از آنجا که .کنندی اسالم می- هدهای پوسيدجايگزين بن

زنجيرهای خفت را به جای نوار آزادی به  ، باز هم آنها برای چندمين بارخورندمی فريب باز هم اين بی دانشی از مردم
   بندند.می خود گردن

  

 آنها نجات اسالم است. ،اسالمزده روشنفکرانو چه  ايران ستيز مه دارانم، چه عمای واليان اسال-باالترين وظيفه
 به آلوده کردن آنها بلکه روی گردان نيستندهر گونه دروغ به هللا و رسولش از بستن نتها  نه برای انجام اين وظيفه
به دروغ خوار و  آن چنان، جهان پيش از اسالم را . آنهابرندهم دست می ی مردمان جهان-فرهنگ و تاريخ همه

   .پسنديده جلوه کنند سالمهای ازشتی که نگارندمی، زشت

در فکر آزادی و  او تنها به فکر آزادی و نجات اسالم است. آخوند هرگز خواندخود را مسلمان می آخوندیتا زمانی که 
  کند.کش میهللا پيش  در اين راه ايران و ايرانی را به استقالل ايران نيست و نخواهد بود بلکه او

  

بر مردم را، ی هللا -کوه سرسختی است که حکمرانیاشد، بفرهنگ ايران، که تراوشی از خرد و بينش نياکان ما می
تا  ورزندآخوندها با خرد انسان به ويژه با فرهنگ ايران به سختی دشمنی می از اين روی سازد.دشوار می ،ايران

سازند. آخوندها مجبورند خرد انسان را، که دشمن نادانی استوار  زدهترس مردمانبر  هللا راحکومت بتوانند به آسانی 
  تر گسترش دهد.است، در بندهای ايمان زندانی کنند تا بتوانند اسالم عزيز را آسان

  

ر بندهايی به کااند، -زندان ايمان به دور دست نگاه کرده ی-روزنه ی جوانانی، که از- برای پيش گيری از گستاخی
توان هر جنبشی را از او ند و نکشوند ولی آن بندها انسان را در نازندگی گرفتار میکه به چشم ديده نمید نرومی
  گيرند.می

ترياک،  مواد زهرآگين مانند، برای مداوای بيماران کمياب است هادر بيمارستان های درمانیحتا دارو که ،در ايران
در احکامی که نوشيدن شراب يعنی  . شودمیحتا نوجوانان گذارده رس جوانان به آسانی در دست و.... کاهروئين، کر

بازار رونق . اند-دانسته حالل را کشيدن ترياک و زهرهای زندگی سوز ،های آن احکامُشرب خمر حرام است، فقه
ن آ ن جوانانمعتاد بودبه  بر هر مردمی ی انگليس-بلکه سروری هترياک نه تنها برای انگليس بسيار سودآور بود

   .داشته است کشور پيوند
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ولی  های مست کنندهآبکیيعنی نوشيدن  حرام است خمر گويند ُشربمی ،ايران ستيزی همتا ندارند درکه  ،آخوندها
چه حکومت اسالمی، برای  گرا .نوشندآنها را نمی چون شوند حالل خواهند بوديا جويده می مواد مخمر ديگر که دود

نيست حرام مصرف آنها مشروع هستند و  آنها ولی شماردمیجرم  هم راف اين مواد ، مصری خودهاپوشاندن زشتی
  .يعنی گناه ندارد

کس ای، به جز اسالمفروشی، اندک است ولی امکان معتاد شدن برای هر-در ايران که امکان يافتن کار برای هر پيشه 
دانشجويانی در زندان اوين يا در  پيوسته تی نيست کهشگفاز اين روی جای است.  فراوانبيکاری  به ويژه برای هر

   .شوندمی و از اجتماع به کنار رانده آلوده ،به زهر اين مواد ،زندان بزرگ ايران

 ازرفته رفته   ،گيرد، زندگی بر آنها سخت مینخستين نيازهای زندگی را برای خود فراهم کنند توانندنمیکه  جوانانی
های خشم اين جوانان را با افيون اسالمی اين است که حکومت شود.وده میم آنها افزترس آنها کاسته و بر خش

ای داشته -شراره که ندارند شوری ديگر آنها ،اند-هشد معتاد روان خراش به زهر ، کهانیجوان نشاند.گوناگون فرو می
   باشند.

  

جدا  ، که آزادگی است،شانرشت خوداز س ها و ابزارهای گوناگون-با شيوه ،بيشتر جوانان را حکومت اسالمی
ترس  خودپرستی و ،سوزاندمی  ی خرد بخش بزرگی از جوانان را با آتش ايمان-ريشه ،های دينی-آموزش .سازدمی
و برخی ی را با تهديد برخابزارهای حکومتی کاربرد در  .دردابازمی راستکاریاز جنبش و  را بخش ديگری بيکاریاز 

به زهر  شود،میی گستاخی و سرکشی در آنها پديدار -، که انگيزهبرخی را و دننکدار میبه سکوت وا را با تشويق
   .ندنرامی به کنارآلوده و از اجتماع  روان خراشمواد 

  

توان ساخته است تا کم توان گفت حکومت اسالمی نيروی آينده ساز ايران را، که جوانان هستند، سخنی کوتاه می اب
ی -پيشرونده نيروی ، کهرا جوانان بخشی از خرداين حکومت به کردار  يعنی رد.استوار بداحکومت خود را بتواند 
و سازنده از اين  ای تازه-با اين وجود هرگاه که انديشه .است ساختهگرفتار  شريعت ی- تاريکخانهدر  ،است کشور

   .رسدشکوفايی میبه  شود وکمتر پرورده می گرفتاران جوانه بزند

  

ی ايرانيان - ، از سويی گذار آزادیی جوانان همان کشور بستگی دارد- کشوری به جهان بينی ی هر- آيندهاز آن جا که 
سزاوار است که   است، پسرسيدن به آزادی  روشنفکران ايرانآرمان  چنانچه ،گذرداز راه شناخت فرهنگ ايران می

تا  کنندآشنا  ی مردم-ديشهحاکم بر انی -عقيدههای و آلودگیهای فرهنگی ارزش هجوانان کشور را ب نخست آنها
 در آزادی ی ايران را- و به نيکويی آينده راه رسيدن به آزادی را برگزينند بتوانند خردمندانه، با نگرشی آزادجوانان 
  دهند.بسامان 

  مردو آناهيد
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