
  4/1  ٢٠٠۵نوامبر   نگارش: آناهيد

  خبرنخبگان نادانپرور يا مردم ستيزان بی
 

به کمک نرم افزارهای  ،هم را ی اجتماعی، اقتصادی يا سياسیتوان روند هر پديدهی امروز میدر دنيای پيشرفته
های شاخه ها، پندارها، آمارها وها، گمانها، آگاهیو بررسی کرد. برای اين کار دانستنی بينیرايانه حساب، پيش

افزاری سامان  نرم ی، در برنامههايیيا انديشه ای، بر اساس انديشه شناسدا، با زبانی که رايانه میا رهاحتمال
ها، . راستی و درستی پاسخکندها را آشگار میهای پنهان همان انديشه دهند و رايانه در زمان کوتاهی پاسخمی

پندارهايی که به کار برده شده  ها وراستی و درستی پديده کند نه تنها بههايی که رايانه بازگو میها و امکاننمودار
ای بستگی دارد که پيشاپيش در آن برنامه گنجانده شده است. بيشتر به انديشه  ی رايانهبلکه بازده ندداربستگی  است

کاستی و اشکال کنند هرگز بدون نمودارهايی که خبرگان و دانشدانان* برای جهانيان آشگار می ها وبنابراين پيشدانی
  يستند و هميشه نياز به بازنگری و بازانديشی دارند.ن

که دانشی را در خود انبار کرده است. همان گونه که آتشدان، گلدان  ای است(* در اين نوشتار دانشدان بسان پيمانه
   و خوانده است)هايی چسپيده که ات، دانشدان هم بسان يک فقيه به کتابی آتش، گل و نمک نيسو نمکدان زاينده

  

، جهان را بيشتر شوندهای کشورهای نيرومند، پايه گذاری میبرنامه براساس آنها، که ،هاتا کنون اينگونه پيشدانی 
 اند. و دشوار کرده ندهای خودشان کُ و رونده اين کشورها را در رسيدن به آرمان اندبه کوره راه کشانده

  

روشن  هایهايی هستند که براساس دانستنیبينی و پيشدانیرم نمودارهای پيشبهايی را که در اينجا نام مینمونه 
رشد انبوه مردمان، رشد پيشرفت ابزارهای توليد، گسترش تمدن زنده در جهان، رشد اند. حساب و بازگو شده

نی، رشد نياز به های کاهای اين تمدن، رشد توليد فرآورهنيازهای اين تمدن در مردم، رشد نياز مردمان به فرآورده
 ساختار های اجتماعی ديگر کهانرژی، رشد نياز مردمان به آسان زيستی، رشد ترس در مردمان و بسياری پديده

، پنداشته شده است. با آن که حساب کردن روند ها، در سوی برخورد و برآيند اين پديدهجهان زورمند هایآرمان
و برخوردها و  هایی دانستیهمهو نخبگان  شود که اين خبرگانی ديده میای آسان است ولها تا اندازهاينگونه پديده

،  ایهای ناگهانی جامعهونیرگدر ميان دگ ،های آنهاگاهی پيشدانیحتا  و اندرا به حساب نياورده هایدگرگونی پديده
مردمان را در شناخت ارزش ی بينتوانند روند جهانپس اين دانشدانان چگونه می ند.يآو به کار نمی اندبی ارزش شده
پندارند و به حساب ای روبنايی میپديده را ها مردم؟ در حاليکه آنها عقيدهبينی کنندپيش های اجتماعانسان و ارزش

  گيرند. نمی

  

، به پندارهای نادرست خود ی مردمانبا اينکه جهان زورمند همواره، در مورد کارکرد و ساختار عقيده و انديشه
جهان  ها بازنگری کند.در مورد معيارهای سنجش و بررسی اينگونه پديده خواهد کهد کرده است ولی کمتر میبرخور

ها به هم بريزد ها و نادرستیبه سبب اين کاستیکران خود را های بیی برنامهتواند که همه خواهد يا نمیزورمند نمی
اين است که با   .در ذهن مردمان نهفته شده است ی آنهاريشهکه هايی بپردازد و دوباره از سر نو به بافتن تئوری

های خود همآهنگ سازد. از اين روی های آنها را با برنامهکند که مردمان و عقيدههای زورآزمايی کوشش میبرنامه
لهايی فرمو رفتنگی . چون بايد ذهن مردمان را آمادههای آنها در ستيز و پيکار استهموار با مردمان و خواسته 

افسون اين  يافت که توانالبته روشنفکرانی را هم می اند.جهان زورمند پيدايش يافتههای بکند که از پندار دانشدان
ساختار ذهن مردم از تصور  ولی .آورندهای رايانه ايمان می به نمودارها و پاسخ  شوند ومیاهی گهای دانشبررسی

خود را   ، اوکند که او مخلوق هللا استار دانشدانان. کسی که تصور میپند نه از گيردآنها به جهان هستی شکل می
ای از خود ندارد که با او انديشه ی شرعی اوست. داند، اطاعت از اوامر هللا وظيفه نادان و هللا را صاحب خود می

 گون شدن ابزار توليد و پيشرفت جهان دگرگون شود.دگر

  

به کار برده  ای، در نرم افزار،جان تنها با شمارههای بیهم مانند پديده مردمان ،زورمند کشورهای یهادر رايانه
 پول اندازه گيری هم بسان ابزارهای توليدی با را فروشهای نيروی انسانی يا بازارهای ارزش آنها شوند.می
اند با جهانی گذاشتههای گردان برنامه ريزان در حاليکه حتا مردمی که خود را بی اختيار در اختيار چرخ کنند.می

نباشند کنار  سودآور ديگر نيروهای انسانی را که هچنين تواند ابزارها وسرمايدار می جان برابر نيستند.ابزار بی
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ی بگذارد، دور بريزد، جايگزين کند يا به ديگری واگذار کند (بفروشد). درست است که جان انسان بخشی از سرمايه
نيروی توليد سرمايه" و ساختار " بازار فروش کاال " است و اين پديدها با پول  ولی بخشی از "سرمايدار نيست 

آيند. ولی در ی او برابر به حساب میبرای سرمايدار ابزار کار و نيروی انسان در چرخش برنامهشوند. سنجيده می
خود هم ندارد ولی انسان زنده هيچ نيازی حتا به بودن  جان است واجتماع ابزار با انسان برابر نيست چون ابزار بی

 های زيست حتا به ابزارهای کار نيازمند است. ی پديدهاست و به همه 

  

ی زيستن و اين آزادی به آن معنا نيست که او در روند و برگزيدن شيوه ی دمکراسی آزاد استانسان در جامعه
گسسته هستند. چون اين مردم، پيوندی در های جامعه جدا و انديشيدن آزاد است بلکه انبوه مردم از بيشتر پديده

که آزاد هستند. انبوه مردم آزاد هستند که   پندارنداجتماع ندارد، می ديگر هایخود با پديده هایسوی و راستای آرمان
برگزينند نه اينکه آزادند تا خود  به بهشت ای باشند و شبانی را آزادانه برای راندن خودگوسپندوار پيرو عقيده

های پيمانی مردمان جهان آزاد، بيشتر به برده  ی خرد خود بسازند.بر پايهشند و معيار سنجش نيکی و بدی را بيندي
  مانند، که همواره بايد خود را  برای مبلغی معلوم و در زمانی معلوم در اختيار خريداری حتا خريدارانی بگذارند.می

های عقيده ندارد که برخورد نيازی، پس آنها است ست بنيادیسی چون در جهان دانشدانان، بينش مردمان يک پديده
. زيرا آنها بر اين باورند ندانبگنج ی خودساب شدهحهای و در برنامه بررسی کنند زورمندانهای مردم را با آرمان

بينش و  انديدگاه اين نخبگ توليد کاال نيروهای جنبنده و پيش رونده هستند. ازی که در جامعه تنها ابزار و شيوه
يعنی هر دگرگونی در ابزارهای  ندنکجهان بينی مردمان پيوسته با روش و ابزار توليد خودبخود همآهنگی پيدا می

 سازد.را دگرگون می ی مردمهاتوليد عقيده

  

و است. آنها بيشتراز چشم ی آنها خشکيده تنگی زندانی و درخت انديشه اهچالسيدر بايد گفت که خرد اين دانشدانان 
. اين کسان اندخود ساخته ی دانشها را زمينهتيرگی اين کنند وتکيه می ی خودعقيده هایگوش خود به تاريکی

کنند. اين نخبگان های نادرست آنها در تضاد هستند بسان آخوندها تعبير و تفسير میواقعی را که با تئوری هایپديده
ها را نسبت ترين ابزارهای توليد پست ترين عقيدهن با وجود مدرنستابی عرجامعه توانند ببينند که کور هستند و نمی

بشنوند و ببينند  توانند. اين نخبگان نمیندنز، مردمش با افتخار زنان را سنگسار و مردان را گردن میبه انسان دارد
ی است. اين خبرگان و بمب اتمی ساخته شود، کشتن زن به دست مرد يا برادر يک سرافراز توانددر پاکستان، که می

هنوز نتوانستند تضاد مفهوم "ال اله اال هللا" را با منشور  ،ريزندنخبگان، که برای سامان جهان آينده برنامه می
اند که روی آن باال برده را های جهانی پرچم کشوریحقوق بشر که شعار آنها است درک کنند. آنها در برابر سازمان

هللا"، محمداً رسول هللا و يک شمشير هم که نماد اسالم است روی آن نگاشته شده است.   نوشته شده است "ال اله اال 
ها فرياد ؟ مسلمانان با اين کلمه هانيان آشگار کنندجی خود را بر تر از اين عقيدهتوانند روشنمسلمانان چگونه می

 با دگرانديشان ما نماد کردارپذيريم ود نمیزنند که ما هيچ الهی را به جز هللا و هيچ قانونی را به جز احکام محممی
   اين شمشير است.

  

زورمند از راه با اين همه روشنی در گفتار و هزار و چهار سد سال ستمکاری در کردار هنوز نخبگان جهان
. اين دانشدانان يا، آن اندازه تاريک کنندرا ستايش می ،حقوق بشرهم منشور  دروغوندی و بدمنشی، هم اسالم

که حقوقی داشته باشد،  آيددر احکام اسالم، کسی که مسلمان نيست، بشر به حساب نمی ننداديش هستند که نمی اند
ای را به انگليسی توانند قرآن تازهمی پندارند کهدگرانديش کافر و نجس است، بايد نابود شود. يا آنها از نادانی می

 و با آن مسلمانان را مهار کنند. بنويسند

  

ها بازيچه و . انسانشوندکشورهای زورمند تنها در يافتن، بازار فروش و توليد کاالی ارزان، فشرده می ایهآرمان
برای آنها وزنی ندارد. چون  ی ستمکش يا ستمکار زندگی کنداينکه انسانی در جامعه ی نيازهای آنها هستند.پرورنده

توان کند. پس میتر نمیی زورمندان را دشوارتر يا آسانهاراه رسيدن به آرمان اين به فرهنگ مردم بستگی دارد و
آرمانش درست گام نهاده است ولی آرمان مردم ايران با آرمان کشورها  رسيدن به گفت که جهان زورمند در راه

به    که ممکن است يک حکومتی را به نام دمکراسیای خواهد به هر گونهمی زورمند همسو و برابر نيست. آنها
پندارند که آزاديخواه هستند. درست روشند در حاليکه روشنفکران آزاده، خواهان آزادی هستند، دستکم میمردم بف
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، توليد کاال هم در کنند که دمکراسی دارندگمان میمردم آن کشور  ،شوداست که در هر کشوری که رای گيری می
ی اين نيست که آن مردم آزادی دارند. نشانه پيشرفت ولی اين شود. گرم می هم کند و بازار فروشآنجا رشد می

کشورهای تايوان، کره جنوبی، ترکيه و هند از اين نمونه هستند که در آنها نادان پروری، بيشتر از انديشه و بيان، 
 آزاد است. 

  

ا بازگو خود ر یتا مردمی آزاد نباشند که انديشه ی انبوه مردم.آزادی يعنی آزادی برای انديشيدن و گسترش انديشه 
های پوسيده و دست و پاپيچ خود را برگزينند. مردمی که آزادی ندارند تا عقيدهزيان  توانند آزادانه سود وکنند نمی

های پسمانده را نقد نکند آن جامعه بيمار است.  ی آزاد باشد و عقيدهاحتا اگر جامعه جامعه را نقد کنند آزاد نيستند.
دشوار کنند ولی جلوی پيشرفت  توانند چندان راه پيشرفت ابزار سازی رامیهای پست و پوسيده نالبته عقيده

 گيرند. اين است که کشورهای زورمند تنها به آرامش در کشورهای پسمانده نياز دارند نه بهرا می ی نوينهاانديشه
اری در مردم به نادانی و خرافات و پرورش بردب یآسايش مردم آن کشورها. آرامش کشور در گسترش ترس و سايه

و راستکاری و درخشش فرهنگی در مردم  های آزادولی آسايش مردم در نبودن ترس و گسترش انديشه آيددست می
روند و از های جهان زورمند پيش میاينکه برخی روشنفکران آگاهانه يا ناخودآگاه در سوی آرمان شود.زاييده می

 فهمند.را با آسايش مردم همسنگ می اين کاستی است که آنها تفاوت آرامش در کشور

  

ها. آنها نادان پروران نديشه اها است نه آزادی برای آزادی عقيده های جهانزورمندان حکومتی تالش همه 
زنند ولی ها میستمکارند نه دانش پروران مهربان. بيشتر خودباختگان آزاديخواه هم پيوسته دم از آزادی عقيده

 آزادی ،خبریبرای اين پرورش يافتگان بیدانند. ای را توهين به مقدسات مردم میردن عقيدهها نقد کهمين کوته بين 
، بازی آنها در اجتماع نقش شبانی است که از انبوه مردم گستاخ آزادی در نادان بودن و نادان ساختن استتنها 
 های آرام تربيت کند. گله

  

ای را در ورای تنگنای هرگز انديشه ی مذهبیهاواند درک کند که عقيدهانسان نياز به چندان آگاهی و خرد ندارد تا بت
خواهند " سنگ را بستن و سگ را ول کردن است" ( اشاره به آنچه که نادان پروران می  دانند.ی خود آزاد نمیعقيده

  ست.  در باور اين خاموشان، دروغ و مردم ستيری مقدس، راستی و مردم دوستی توهين ا داستان مولوی).

گان خودمان بشود چون آنها بيشتر دانشدان دانشی هستند خبر يا ای هم به برخی از روشنفکرانبهتر است که اشاره
 که تاريخ کاربرد آن دانش گذشته است. 

  

اند، بخش های اجتماعی آگاهی دارند و شايد هم توانسته اينگونه روشنفکران با دانش خود به روند برخی از پديده
آورند بلکه خود جامعه را، شناسايی کنند. نه تنها گروهی ناآگاه به اين کسان ايمان می هایاختار پديدهاندکی از س
آشگار و پنهان هر جنبشی  های جامعه آگاهی دارند و نيرویهای بخشو درشت ی ريزهپندارند که از همه آنها هم می

بدون  ،ی دانش اقتصادپندارند همهتصاد آشنايی دارند میشناسند. به اين سان برخی که اندکی به اق را در اجتماع می
کند که  شناسد گمان میرا می های مارکس، در وجود آنها انباشته شده است. يا آنکس که کمی نوشتهکاستکم و 
 توان روندو دانش امروز می ها جامعه است. بديهی است که با کمک آگاهیی هر زنگارناپذير گذشته و آينده یآيينه

 هایهای اقتصادی و پديدهگیبينی کرد، ولی بايد از ويژهای اندک اندک پيش اقتصادی يا اجتماعی را در جامعه
های های آنها را در برخورد با پديدهگیی نوين را شناخت و ويژههاداشت.  بايد ساختار پديدهامروز آگاهی  یجامعه

 بررسی کرد. ی ايرانهستی به درستی برای امروز و برای جامعه

  

های ذهنی زمينهی امروز با دانش و شناخت اين روشنفکران سد سال کهنه يعنی آنتيک هستند چون ساختار جامعه
 ،های اجتماعی امروزتعريف و مفهومهای اجتماعی و اقتصادی گذشته برای بررسی پديده دارد. بسيار آنها تفاوت

کارفرما، توليد، ارزش کاال، ارزش  سرمايه، کار، کاال، کارگر،رساند. مفهوم انسان را به گمراهی و بن بست می
. برای نمونه  و دگرگون شده است ، درهم پاشيدهشوداضافی و استثمار، به آنگونه که در مارکسيسم تعريف می

 شکاف ،بسيار گران ، رايانه کار ونگريم که با يک ماشين: نخست، جوشکاری را میکنيمکارکرد دو کس را مرور می
بينيم که در بيمارستانی با دستگاهی پيکر سپس، جراحی را می دهد.را برای هواپيمايی جوش می یيک چرخک
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، يرندگند و مزد می اهر دوی آنها نيروی بازوی خود را در اختيار سرمايداری گذاشتهدوزد. شکافد و میانسانی را می
کنند و يسم کارگر هستند و ارزش اصافی توليد میهر دو بدون سرمايه هستند، پس هر دو براساس تعريف مارکس

کنند بی شوند. ولی هر دوی آنها به تنهايی و حتا با آن ابزار و بدون آن سازمانی که در آن کار میاستثمار می
 اند، هر دو تنها بخشی از آگاهی را دارا هستند که در سازمانی کارآيی دارد. نيروی کار آنها بيشتر از مزدی کهفايده

اين  کنند.ابزارهای بسيار گران و زورمندان سياست توليد می افی راضکنند ارزش ندارد، ارزش ادريافت می
ای ندارند که کارگران بر او بشورند و ابزارها را صاحب تا بر خود حاکم شوند. سرمايداران ژهويها سرمايدار سازمان

سهامداران فروشند. خرند و میاند و سهام را میان پراکندهکه در گوشه و کنار جه ستندهها سهامدارنی اين سازمان
با کارگر، ابزارکار، توليدکاال پيوند استواری ندارند. هرگاه يک بخش توليدی سودآور نباشد سهامدار سهام خود را 

آن  رانگکار بهی ابزارهای يک چنين بخشی خرد. بنا براين روش حتا اگر همه فروشد و سهام سودآوری را میمی
، محکوم به نابودی است. چون داشتن  ی بازار جدا شدهبخش به پيشکش شوند، آن بخش توليدی، که از زنجيره

بچرخد و بيماران را مداوا   تواند بيمارستانیابزار به تنهايی نشان آن نيست که، جدا از سامان کشورهای جهان، می
 کند يا کسانی با زور بازو هواپيما بسازند.

  

های اجتماعی را پيوسته بررسی، بازنگری ها سنجش ارزشهر روشنفکر خردمند بايد معيارها و اندازهبه هر روی 
های ديگر دگرگون تواند به تنهايی و جدا از پديدهنمی ای در اجتماعمارکس هيچ پديده یو نوسازی کند. به گفته

های تازه و راستی بيافريند تا بتواند به درستی های امروز اجتماع تعريفشود، بنا براين بايد روشنفکر برای پديده
ی آنها را بررسی کند يا دگرگون سازد. روشنفکر بايد به ژرفی انديشه کند که آيا بينش فرهنگی مردمان يک پديده

های مردم با پسماندگی و فرهنگ توان گفت که عقيدهتوان از بررسی آن چشم پوشيد؟. آيا میاست و می سست پايه
  سامان کشورآرايی پيوندی ندارد؟. آنها با
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