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 در خويشتن نگريستن

  

اند -ايرانيان پژوهش کند. زيرا اين مردم هيچگاه آزاد نبوده بينشبتواند در پيرامون  ، به راستی،شايد کمتر انديشمندی
 اند،-برجای مانده آنها و تاريخی فرهنگ که از یيها-نشانهبنويسند.  بازگو کنند يا ی خود را-که بتوانند آزادانه انديشه 

 . درنپيوند دای آنها -انديشه به نگرش وکمتر  آنها دهايی هستند کهبيشتر رويدا

  

رانند زبان می را که بر سخنیبسيار دشوار است که بيشتر ايرانيان  ،از آن روی ،پژوهش در پيرامون بينش ايرانيان
امده باشد بينش آن ی کسانی برنيکه از انديشه گفتاریپس  ی آنها بر نخاسته است.از دل يا بهتر بگويم از انديشه

  کند.کسان را نمايان نمی

  

   ، جدا نيستم)شمارمکه در اين نوشتار می ،هايیويژگی از و همين مردم هستم من هم ازخود  ( بايد اشاره کنم که

، از نيازهای همگانی بشمار ستمردم ا ی آن-ی فرهنگی-شناسايی بنمايه که راه ،یمردمهر ی - بينیپژوهش در جهان
  کشور بسيار ارزشمند است.آن  ساماندورنمای و شناخت  جامعهی روند -برای بررسی اين شناخت ولی رود.نمی

 ،ها يا دشمنان حکومت اسالمی ارزيابی کنندمخالف، يا ميزان درسد، شمار ،های جهانی بخواهنداگر سازماننمونه: 
که  کسانی هستند اسالمی ها يا دشمنان حکومت. ( مخالف به دست آورندرا پاسخ راست و درستی  توانندنمی هرگز

 ،در پندار برای خودشان ،يعنی آنها . آنها در درون حکومت جايی ندارند اند با وجود که-يدهمخود را اُپوزيتسيون نا
  ) برابر نيست "اُپوزيتسيون" مفهوم اين واژه بااند که -نقشی بافته

 جهانیهای را برای سازمان اسايی آنهتنها شنا وجود دارد نه انشاين مردم با گفتار کردارانديشه و  ی که درتضاد
   سازد.ناممکن می باشد، داشتهبرای رسيدن به آزادی سامان  (به راستی) ، کهرا یکند بلکه پيدايش سازمانمشکل می

ا ديد اين تضادها گذارند، به روشنی ديد " ليک کس رخود میبر  هاحتا از نامی که اين سازمان ،توانداين تضاد را می
( جمهوريخواهان دمکرات)، ( دمکراسی کارگری)، ( ملّی مذهبی)، (فداييان نامهايی مانند دستور نيست". 

 سوسياليست)، (مجاهدين خلق) و البته بسياری نامهای ديگر . 

  

های همسان خود را های سازمانکاستی که چسپانندبه خود میپسوند يا پيشوند  هايی بانام اين سازمانها از آن روی
، بردی در ايران گمان می-(البته هر سازمان سياسی پندارند.می از ديگران ترشناسايی کرده و خود را برتر و درست

  )شناسايی کرده استديگر را های ی سازمان-های همهها و کژرویکه نادرستی باشد،هم آزموده شايد 

همه آرزوی رسيدن به آزادی، دادگری و دادگستری، آسايش  است. ها بسيار زيبا و دوستداشتنیآرمان اين سازمان
ی اين - . ولی بيشترين آنها تنها شيفتهاست برای همگان زندگانی بدون رنج رسيدن به اجتماعی، پيشرفت دانش و

 ه بهاند. بديهی است که راه رسيد-را بررسی نکرده آرمانهای اين مايه و ساختار بخشزيبايی هستند و هيچگاه درون
 .هم تنها در پندار آنها نگاشته شده است آزادی اين

  

 به هاايدئولوژیاين  پيروان اند ولی-نشده هم هيچگاه از اين راه به آزادی نزديک هااين سازمانبا اين که پيشروندگان 
  ت که کسی به(ايمان به همان مفهوم اس ه را آزموده باشند.اين را آنها دارند نه اين کهاين راه ايمان ی - درستی

 )داردچاه جمکران اعتقاد  هایکمک 

  

آنها آزادنه گسترده شود. (از  ی- ايدئولوژی ،در آن آزادی ،ای هستند که-ی ويژه-ی آزادی-ين سازمانها تنها دلباختها
 خود آزادی را در وصال معبود ،هاهموندان، ياران اين سازمان .پوشيم)ايدئولوژی چشم میيک تضاد مفهوم آزادی با 

برخی از آنها هم  .پرسنداند می-دلدار را از ديگران، که با آزادی همآغوش شده ی-خانه بهپندارند ولی راه رسيدن می
در شتاب زده هستند،  آنها ،ولی از شوربختی .ای يکسان نيست-" در هر جامعهآزادی"ی -دانند که راه خانهمی

 از اين رویآرزوی برسند.  اين خودشان زنده هستند به زمانی کهتا  برآنند آنها ورزيدگی ندارند، البته هم جويندگی
  .ندارند خود راه و آرمان زمانی برای آزمون و بررسی کردن
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 ،که سازمان يافته باشند ،یآزاديخواهان بيشتر. اين است ها نادان نيستندالبته اين روشنفکران بسان پيروان مذهب
های اجتماعی البته بايد اشاره کنم که آزاديخواهان ايران ارزش شوند.می زمان به زمان از هم شکافته و شاخه شاخه

کسانی هستند که به زندان رفته يا کشته شده باشند. اين کسان  ،. بهترين نمونهشناسندکسانی می در پيوند با نامرا تنها 
 پيکر برهای اجتماعی را ارزش اتريندر پندارهای خود زيب اين پيروانکنند. پيدا می را هابرای مريدان برترين ويژگی

  پوشانند.می اند،-انی، که خود خلق کردهقهرمان

  

کسانی که  از ياسان بُت ستايش ببلکه سخن از کسانی است که  در اين سازمانها سخن از همپرسی، ديالوگ، نيست
د بسته بندی شده است و نياز به ی خوهااز پيش کسوت کتابتا  . ايدئولوژی آنها در پشت چندشوندمی بسان ديو نفرين

 . نيست ها-بسته باز کردن و بررسی کردن آن

  

بوده  نهفتههای مردم ايران در فکر آن يک تن ی دشواری-که گويی کليد همه، يمگويآن چنان از يک کس سخن می ما
  ی ناياب از دست رفته است.- اين پديده ها-هو بيگان هاخودی از ستيزجويی که ،است

از انبوه  تواندنمی ، روشن است که چرای بيشتر ايرانيان وجود دارد-بينی- که در جهان ،يا خود کم بينی شفتگیبا اين آ
 سامان يابد. ريک سازمان استوا دلخواه، یبرای رسيدن به آرمان آزاديخواه، روشنفکران

  

زيرا  ؟شوندپاره تر و ريزتر میپاره روز به روز  آنها مخالف حکومت اسالمیسازمانهای  به جای در هم آميختن چرا
کسانی که با سازمان پيوند دارند)  هایکاستی ی سازمانها را (البته-های همهها و نابسامانیهر روشنفکر کاستی

 گذارد.بنيان می هاکاستیآن کند و خودش با چند کس ديگر سازمانی بدون شناسايی می

  

به مفهوم شناخت يا پيوند شوند پديدار می ،ی همان سازمان- شده رهپا های پارههايی از بخش-اتحاديه گاهی  اين که
  نيست بلکه به مفهموم آتش بس در ميان کسانی است که با آن سازمانها پيوند دارند.  ی آنها-همبستگی

ها)، (اتحاد ها)، (اتحاد سوسياليستاتحاد کمونيست(اتحاد جمهوريخواهان دموکرات)، ()، ن(اتحاد جمهوريخواها
ی آن هستند که -آشگار کننده اتحادها ديگرنام ها) و شاه پروران)، (اتحاد ملّی مذهبی اتحاد()، ی الئيکهاوکراتدم

. اگر نه برای نمونه برای روشنفکران روشن نشده است ،ها-واژهحتا معنای اين  ها،ی اين سازمان- مايههنوز درون
دانستند د يا حکومتی کارگری است که دموکراسی نباشد، يا میکه جمهوری تنها در دموکراسی مفهومی دار دانستندمی

خود را فدا داند که می ،فکر کند ،نه برای خلق، يا اگر ماترياليستی شودانجام میهللا  اسالم و در راه که جهاد برای
 نشان خردمندی نيست. کردن، آن هم برای پنداری که ناشناخته است،

  

و  اند-نينديشده هرگز به ژرفی در پيرامون آرمان خود داشت کرد که روشنفکران ايران توان برمی راز اين آشفته بازا
 ،انديشه ، براییا-های اسالمی زمينه. اين کاستی از آن روست که در سرزمينشناسندراه رسيدن به پندار خود را نمی

کفر است پس مسلمان  ، ای اوامر هللاور ،انديشه در اسالم را پرورش بدهد. خود ی-وجود ندارد که کسی بتواند انديشه
 تواند انديشيدن را بياموزد.تا کافر نشود حتا نمی

  

است. انديشمندان   گمان نيست که در ايران انديشمندی پيدايش نيافته است، درست بر خالف اين بر آن گماناين گفتار 
که بتواند در  ،مندیی انديش-هانديش تا کنون  ولی .بسياری در ايران وجود داشته و در همين زمان هم وجود دارند

   .تراوش نکرده است درون يک ايرانی ازمردم آميخته شود و گسترش پيدا کند،  ی اين-فرهنگ آلوده

  

در مورد شخص  ، دوستداران سخن،انديشی زيرک و تيزبين بوده است. ولی بيشتر-ژرف او حافظ : برای نمونه
بُت يا قهرمان  ی او،-حافظ ، بدون برخورد به انديشهاز نام  آنها او. ی-شه نه در پيرامون اندي اند-سخن رانده"حافظ" 
  .الی دروغين خود را در پيوند با نام او بفروشنداسازند تا کادبی می
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  شد.دادند از ارزش آن انديشه کاسته نمیدزديدند و به نام خود پرورش میرا میی ا-انديشه اگر روشنفکران ما حتا

نه  يمکنتنها کسانی را با نامی آرايش می . ماشودمیو ارزشيابی  ی شناسايیا-در کشور ما کمتر انديشه چارگیاز بی
 بدزدند.آنرا  توانندنمی کسی هم ،ای که پنهان مانده است-پديده ،بنابراين دهيم.می ی او را گسترش-انديشه

  

   شمارند)مقدس می لیحافظ را هم نادان و ،یاز نادان آنها بندند،( برای نمونه: به حافظ تهمت لساالغيب می

 بزرگوار يک خود را به . آنهايابی کنندزای را ار- توانند انديشهاز خود ندارند حتا نمی ای-انديشه کسان، که چنين
  به بازار بياورند. ی آن بزرگوار،-، از انديشهیهای خود را به جای گوهر-خرمهرهتا  بندندمی

  

 در کشورهای اسالمی چون ،ندشگفت آور نيست ماها از آن روی در روشنفکران اين کاستی ،همان گونه که اشاره شد
از اين روی واليان . پردازدبای -ی انديشه-درونمايهبه  تواندبکسی  که آيدپيش میين هنگامی کمتر .کفر استيشيدن دان

 کنند.ی اسالمی به مردم فرو می- مايهبا درون ربايند و آنرامی های ارزشمند را-ی انديشه-تنها پوستهاسالم هم 

  

بر  انديشمندی هم های نو وجود نداشته است ولی هيچگاه-گرچه در ايران هيچگاه آزادی برای بازگو کردن انديشه
رند و  را سرايانی، که خودسخن تنهاايران را دگرگون سازد.  مردم ی-بينیزيربنای جهانای نبوده است که -انديشه

 واليان اسالمی ايمان حاکم بر جامعه خورده بگيرند. بر توانستندمی گاهیگه ،ناميدنديوانه و عاشق میقلندر گاهی هم د
 ديگر اين که ،کردندای) نقل قول می-(از پيری، شيخی، ديوانهتنها  . يکی که آنهاگرفتندنمی سختبر شاعران خيلی  هم
 .است لرزاندهنمیی کس ايمان آنها کفر که شدهخوانده میها در بزمی شعر اين

  

بايد اشاره کنم که هر شاعری انديشمند نبوده است بلکه بيشتر آنها ياوه سرايی، مداحی، نوحه سرايی و چاپلوسی 
هيچ گونه ارزش فرهنگی  ادبی،ز هنر جشعرهای اين گونه کسان هم، به  .آن هم در نهايت بی شرمی ندا-هکردمی
   .درنندا

هايی را در البالی -سرايان تنها نکته اين سخنالبته  .شودايان انديشمند اشاره میسردر اين گفتار تنها به سخن
گفتار آنها از مرز يک ريشخند  .دندوسرانديشيدند و کفر میدهند که آنها میها نشان می- اين نکته پراندند.گفتارشان می

  رفته است.به اسالم فراتر نمی

  

ای آزاد تالش -ولی کمتر برای رسيدن به جامعه اند-کردهنديشی را ستايش میگر چه اين روشن انديشان آزادی و آزادا
 بکار ببرد.  تفسير کند و به سود ايمان خود تواند گفتار کفرآميز آنها رااين است که هر کس می اند.-کرده

  

يی کند، برنخاسته ی ايران را شناسا-جامعه شناسی، که به درستی جامعه از ايرانيان هيچگاه شايد بتوان پذيرفت که
ی ايران را -توانسته پديدار شود که بخواهد آگاهانه جامعهبايد پذيرفت که شايد هم کسی نمی وجود است. با اين

 دگرگون سازد.

  

بينيم که اند، بنگريم می-ی ايرانيان، که برای ايجاد دادگری در ايران رنج برده-اگر ما به راستی به پيکار هزارساله
های فرهنگی پيدايش نيافته است. دگرگونیی ستمکاری - ريشه برای برکندن فرهنگی و چه سياسی، ، چههرگز جنبشی

از رونق اين گونه خواب و هنوز هم اند، -نداشته یپيروز آنها هرگز که ،اند-بيشتر برای خشم زدايی از اسالم بوده
 گزين ستمکار کهنه شده است.بيشتر ستمکاری تازه جايهای سياسی هم کاسته نشده است. در جنبشها خيال

  

ی "يک - با شيوهکه سدها سال  استی آزاديخواهان ايران هنوز هم در همان روندی -شوربختی در اين است که مبارزه
در  های بسياریپيشرفت ،های اجتماعی-در پديده ،روشن است کهدر جريان بوده است.  گام به پيش دو گام به پس"

با همان گردانه  ای-اندازه تا، اند-ی پيشرفت نبوده-گردانه برون از اينايرانيان هم،  .گسترش يافته است ی جهان-همه
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 . اند-به جلو رانده شده

  

به جز اين که امروز  نداشته است های ستم،-چندان جهشی، در شناسايی ريشه بر ضد ستمکاران پيکار آزاديخواهان
ای به جا و با ارزش -گاهگاهی نکته امروز هم يشمندان. يعنی اندبرندرا به کار میهای مدرن -ابزارها و رسانه

. سود ديگری ندارند دلها ها بيش از نوازش-دهد. ولی اين نکتهپرانند که زخم دلهای خراشيده را اندکی نوازش میمی
 و ورکاريکاتيعنی مردم هنوز با متلک، جوک،  کند.ای را بيدار می-خفته آنها جهد نهنه آذرخشی می ها-از اين نکته

 دلخوشند. زدن گوشه و کنايه

  

برای رسيدن به اين آرمان نه به زيربنای اين  که ،ی حکومت اسالمی است- براندزی ،آرمان مبارزان سياسی هم
آنها پيوسته دستورها و الگوهای  کنند.فراهم میرا خشتی  ساختمان کشورآرايیبرای  ،زنند نهی می-حکومت تيشه

ما  ،از بدبختی هند.نه عقيده آنها حاکم است، نشان می ی مردمان-خواسته کشورها در آن کشورهای ديگری را، که
 .يمپندارمفهوم خواسته و عقيده را برابر می هنوز

  

که اين  بريمگمان میايم که خودمان هم -به نادرستی سخن گفته اسالمی تا آن اندازه از حکومتدر راه اين پيکارها، 
   هستند. ماهای آخوندی هم انتخابات و اين عمامه دارن هم سروران است، نمايش هوریمحکومت يک ج

 و شما هم اپوزيتسون انتخابات است "بيعت"جمهوری است و اين  "خالفت"اگر اين  :پرسدنمی ماکسی هم از 
 خواهيد او را براندازيد؟ پس چرا می هستيد،

  

همه و گيريها) و رای اتها و وزيران، انتخاب-خانهدولت ( مجلس و وکالی مجلس، وزارت و کسان هاسازماندر ايران 
  و همرنگ باشد.  یهای جهانی همبازنبتواند با سازما که اين کشور هم از آن روی وجود دارندهمه 

در ايران امامان هزارسال مرده و امام مخلوق است. زورمند  ،يافته حکومت اسالمی، از وجود مسجدهای سازمان
در مسجدها بر مردم  اين اوامر و دشوصادر می ،قم از ،مردگان هزارساله وامر از سویا آخوندها حکمران هستند.

  د.نآيفرود می

  

نشان ، اين سترون شدن، اند-بازيگران دولتی و حکمرانان مذهبی با يکديگر همانی پيدا کرده  ١٣۵٧اين که از سال 
 .شودواگذار میدمان زنده مر بههم  ، حکمرانی که اگر بازيگران دولتی آدم بشوند ،آن نيست

  

(کارکرد مردگان حاکم باشنداين خود بر خواهند رسيد که يا  حکومتهای فرهنگی کسانی در ايران به در اين آلودگی
 نگارندمیهايی که آزاديخواهان ايران در پندار . راهبشوند مذهبیفرمانروايان  محکوميا  آخوندی داشته باشند)

 .انجامدز بندهای واليان پسمانده، نمی، اآنها رهايیهيچکدام به 

  

امامان مرده و امام پنهان بگيرند تا هر را از  مرانیزمانی آزاديخواهان در ايران به آزادی خواهند رسيد که نخست حک
  با فکر يک آخوند، جدا از ديگر آخوندها، بگردد. مسجد يعنی .دستکم خودگردان باشند يک از مسجدها

  

 پيشرفت ندارد و ايران چرخد، فرهنگ مردممی داران مرکز-ان مسجدها در زير فرمان عمامهسازم هنگامی که، تا
 .کنندومت میفرهنگ بر مردمان ايران حکوندهای پسمانده و بیآخ

  

 ی-بر کرسیکه  ،زيرا اين کس کند.تفاوتی نمی بشود جمهور در اين کشور شاه باشد يا رئيس چه کسیين که ا
باشد، يا از ترس آخوندها به عبد  هللا داند، پس فرمانبر واليت فقيه میيا خود را عبد  هللا می ،تاس يی نشستهفرمانروا

  .خواست مردمبه نه  دهدکند، پس به خواست واليان اسالم تن درمیبودن خود اقرار می
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ی فرهنگی که در ذهن مردم -واند، با اين آلودگیتبخشی نمیهيچ سازمان آزادی دنزورمند باش ها،که آخوند ،در هرکجا
      فرو رفته است، دوام بياورد.

  

- ترين شيوهی اروپايی نيست. ولی جانستانی آن هم با پست-داشتن و کاربرد ابزارهای تمدن اروپا نشان داشتن جامعه
  است. در اين کشورها ستيزی نشان پسماندگی فرهنگی-های انسان

  

  مردو آناهيد
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