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  درخواست ياری از آزادانديشان
  

هايی هستند که بيشتر آنها نادرست و از کژگمانی من  خوانيد انديشهای را که در زير میی گرامی، نوشتهخواننده
هستند. های بسياری همراه گمان بيشتر آنها با کاستی. اميدوارم که بيشتر آنها دروغ باشند و بیاندسرچشمه گرفته

روند و تنها در همپرسی امکان آن وجود دارد که های آن از ميان نمیکاستیی نادرست ن انديشهولی با پنهان ساخت
اش را برکنار کند. از اين روی خواهشمندم که دستکم بخشی از های انديشهانسان راهنمايی بشود و نادرستی

  نشان بدهيد تا راهنمايی بشوم. به من  کنيدهايی را که شما، گرامی خواننده، شناسايی میها و نادرستیکاستی

   .، پيشاپيش از راهنمايی شما سپاسگزارمهر اندازه هم نادرست باشد بی ارزش نيست هر انديشه

  

اجتماعی، چه مادی و چه  هایشود. ارزشزاييده می تمدن" پيشرفت " یدر جهان امروز انسان در جايی از گردانه 
او را  تمدن  نهای ايشگفتی شوند.اند و به انسان خورانده میتعريف شده شذهنی باشند، سازگار با اين تمدن، پيشاپي

 تواند راهنه زمان آن را دارد و نه معياری که ب ازد اوسخواه ناخواه برای پذيرش و پرورش اين جريان آماده می
 پيشرفت يا ساختار اين تمدن را شناسايی و ارزشيابی کند. 

  

در بينش انسان  های اجتماعیش پديدهسنجن و ، برای بررسی*معيارهايی دش استکه شتابان در گر در اين گردانه
 .شوند که او با آنها زشتی يا زيبايی، نيکی يا بدی را، در سوی همان گردش، شناسايی کندمدرن جاسازی می

 شوند.ده مینيازهای اين انسان، که با نيروی چرخش اين گردانه پيوند دارند، پيشاپيش در راه پيشرفت او گذار
بند کرده و انسان به اين گردانه بند شده است و او گردانه را با خود تمدن انسان را به دنبال خود  اين هایشگفتی

 کشد.می

  

     گوناگون هایفرهنگ نامهنامه و ) واژه*

اين گردانه،   برای آموزش اين انسان تازه وارد آماده شده و دانشی را که او، برای گردش *سازمانهای گوناگونی
" گام بردارد. با اين وجود پيشرفت تمدن" همراه  و آموزند تا بتواند نيازهای خود را برآوردبخواهد به او می 

به  آن یهپسماند غبارمانند و در گرد و پيشرفت اين تمدن آن اندازه تند و تيز است که برخی از اين کاروان پس می
و آن کس هم که اندکی درنگ کند از اين گردونه به بيرون پرتاب  کنندمی، جان لنگان انلنگ دنبال پيشروندگان،

 شود.می

  

   ها) از دبستان تا پايان دانشگاه*

که به بازی گرفتن آنها بسيار شادی ی هستند اخودکامه و چشم بستههای برای فرمانروايان جهان مردمان بسان مهره
اند، به دنبال تمدن امروز کشيده هبه چرخش افتادی آنها در گرونهها،  که دانند که اين مهرهآنها می .بخش است

  چرخد. ناچارند که به آنسويی بچرخند که گردانه می شوند ومی

دانش  برای آنها، کنند.برای فروش کاالهايی است که آنها توليد می *آرمان فرمانروايان ايجاد بازار جهانی
بکاهد، کشوری آزاد است که برای کاالی توليد  ی آنهاها بيافزايد و از هزينهکه بر ميزان توليد آن هايی استدانستنی

را با گردش و شتاب اين جريان همآهنگ  های انسانشود که انگيزهای پرورده میبازارساز باشد، انديشه  ی آنهاشده
 های اجتماعی پول است. های و ارزشپديده یسازد، معيار سنجش همه

  

   هاابرقدرتز مدت های درا) برنامه*

، شادی کردن، داشتننيازهای ديگری هم وجود دارند، بسان آزاد زيستن، دوست ها والبته در سرشت انسان کشش
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با  اند ولی آنهاو به آنها پرداختن، که اين نيازها در آرمان فرمانروايان نوشته نشده و آرزوها هاپروازدادن انديشه
ها و اين است فرمانروايان با اين انگيزهکنند. تمدن امروز را درخشان می هایها و نيازها شگفتیهمين کشش 

 نيازهای انسان دشمنی ندارند.

  

های تندکار و پرزور، زنده و روينده است و با نيرويی شگرف رايانه با ساختن ی الکترونيک،تمدن امروز در زمينه 
در اين  ،را های زيستنهايی که دشوارینش و آگاهیها با داهای پيشين شده است. رايانه ی تمدنجايگزين همه 

برای جنبش و  هاهای رايانهبرگفرمانرايان در مخ هایشوند. راستای خواستهد برنامه ريزی مینکنگردانه، آسان می
ی که اين هايدانستنیو  ها. يعنی اگاهیشوندانسان به کار گرفته می یو به جای انديشه اندريزی شدهبرنامه جويندگی

ی اند. از اين روی پيوسته از پيوندهای انديشهشدهها انبار های رايانهبرگتمدن برای پيشرفت نياز دارد در مخ 
 .کنندها واگذار میو مردم داوری را در مورد شناخت راستی به رايانه شودکاسته میهمگان با زندگانی 

  

ساختار يافته بود،  خودشان های فرهنگیبينش آنها از ارزش مردمی که ،بينيماگر زمانی به گذشته بازگرديم می
 های خود را ناخودگاه بر بينشیآرمان ، آنهااندهريختی خود را در پيکر دآلوران خود میهای انديشهآرزوها و ارزش

ها و زششود ارنويس میاند. اکنون که بينش مردمان پيش های اجتماعی آنها بودهند که ارزشاکردهاستوار می 
کند که راه آرمانی از درون آنها تراوش نمی شوند.نويس شده در دهان و ذهن آنها گذارده میآرزوهای آنها هم پيش

ی گذشتگان سنجيد و هرگز توان با خرد و انديشهی ما را کمتر میهای جامعهارزش رسيدن به آن را جويا شوند.
تر بشناسيم وت پيشرفت اين تمدن جهانی را با تمدن مردمان گذشته روشننبايد آنها را برابر انگاشت. برای اينکه تفا

  پردازيم.می های مردمان امروزها و آرزوهای پيشينيان و نيز به بالندگی و سرفرازیاندکی به خواسته 

  

دآلوران هر  . خدايان وهای آنها برداشت کردها و اسطورهی از داستاناتا اندازه توانآرزو و بينش پيشنيان را می
. ( البته خدايان و دآلورانی که از فرهنگ اندمردمی برآيندی از بينش و ساختاری از منش و آرزوهای آن مردم بوده

هند،  روم، يونان،بابل، ينيم که خدايان بنه آنهايی که بر آن مردم وارد شده باشند). می اندخود آنها پيدايش کرده بوده
های فرهنگی نسبت به يکديگر گوناگون هستند. چون ارزشش گوناگون اين مردمان بينی و منن نسبت به جهانچي

ند در کردار خدايان نيک اکردههايی را که ستايش می. از اين روی آنها منشه استداين مردمان با يکديگر برابر نبو
   اند.هآميختکردند در کارکرد خدايان زشت میهايی را نکوهش میو منش

  

نامه در شاهنامه بازآفرينی کرده است. در اين  را فردوسی از خدای يانخدايان ايران و کردار نشهای منشانه
اند که پشتيبان ايران  هريختشود که ايرانيان نيک انديشی و نيک کرداری را در منش خدايانی میها ديده میاسطوره

و  های اجتماعی ها ارزشبا همين داستان اند.دهاداند. کژانديشی و بد کرداری را در منش خدايان دشمن نشان میبوده
ند تواننه هستند و نمی ها جاودا. دآلوران اين داستاناندهآفريدخود می فرزندان دراند کردهستايش می که هايی رامنش

قهرمانان  بر پيکر وسازند کردار آنها را با ديدگاه خود دگرگون  تواننداز سوی دشمنانی دزده شوند ولی دشمنان می
 کنم.فرهنگی ايران اشاره میهای بپوشانند.  به هر روی به اندکی از اين ارزشخود 

  

جمشيد نماد بزرگی، خردمندی، گستاخی، توانايی و پيروزی انسان است. ايرانيان آرمان کشورآرايی را، که آزادگی، 
 اند.، در کردار جمشيد نگاشتهاندهتندرستی، آسايش، مهربانی، پيشرفت ابزارسازی، گيتی نوردی و پرواز بود

  

نياز به گستاخی و پيکار با  دهند.شدن مردم نشان میچيرگی ضحاک را در ساده پنداری، خودپرستی و از خود بيگانه
. آنها کنندرا مردم ايران در پروراندن فريدون و گرفتار ساختن ضحاک نمايان می ستيزیستمکاری و مردم

دآلورانی بسان های فرهنگی ايرانيان در کردار و منش ارزش گذارند.يرج به نمايش می مهرپروری را در سيمای ا
  .سام، زال، رستم، سياوش، بيژن، کيخسرو به روشنی آشگار است
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با  و اند از همين اسطورها گرفتهامامان خود بافته هايی که مسلمانان ايران برایبرخی از داستانای کوتاه: (اشاره
تفاوت بنيادی آنها در اين است که دآلوران ايران برای خشنودی مردم جانفشانی اند. ی دگرگون کردهمعيارهای اسالم

    اطاعت از اوامر هللا.) امامان شيعيان برای  اند وهکردمی

  

هايی ريخته يا اگر ارزشدآلورانش می های همگانی را در پيکر و کردارو بينش خودش ارزش هر مردمی با انديشه
افزوده است. دآلوران ايران که به خرد و منش نيک آراسته  می  يشگرفته آنها را به دالوران خوز بيگانگان فرامیرا ا
   شده است.راستکاران شمرده میهای باکی از منشاند زيرا گستاخی و بیهشددل آور ناميده می اندبوده

 

نويس و چون ديگر آرزوهای آنها هم برايشان پيش دخيزامروز دآلوری از ميان مردمی و نيز از مردم ايران برنمی
که بتوانند آنها را در  بالندمی ،مردمان امروز به قهرمانانی، که در فرهنگ خود آنان ريشه ندارند تعريف شده هستند.

خالق  را در هاسازندگان آنها آن منش  هايی هستند کهاستانداردهای جهانی بيآزمايند. قهرمانان امروز هم دارای منش
ورزشکاران آنها هم بايد قهار، خروشان و غضبناک باشند و از اين روی آنها را قهرمان = قهار  کنند.خود تصور می

قهرمان بايد آن ورزندگی، تيزی، تندی و نيرومندی را دارا باشد که بتواند در استانداردهای جهانی در  اند. نام نهاده
مورد آزمون و بالندگی نيست. آنها برای کارکردی گماشته  ی قهرمانانديشهبرابر ديگران ايستادگی کند. منش يا ان

گيرند. برای اينکه قهرمانان در کارکرد خود نيرنگ به کار نبرند سازمانی بر شوند و برای همان کار پاداش میمی
 ناچار هستند که پيوسته،و  ندنداقهرمانان را راستکار و جوانمرد نمی های جهانیکند. يعنی سازمانبانی میآنها ديده
  کژروی بترسانند. های، آنها را آزمايش و از مجازاتهای گوناگونبا روش

  

نامند، آنگاه ارزشمند است که در خور زورآزمايی با ورزيدگی و نيرومندی اين قهرمانان، که آنها را ورزشکار هم می
توانايی در آنها به خودی خود  نيرومندی و یپديده از کشورهای ديگر باشند.به ويژه با قهرمانانی،  ی،قهرمانان

ربودن هيچ گونه  از ديگران تندی و تيزی ی سنگينی را بلند کردن يا توپی را با. تند دويدن، وزنهشوندارزشيابی نمی
ای ابزاره ی. زيرا در جهان امروز، نيرومندی و توانايیدنی آن ندارکاربردی برای افزودن توليد و کاستن هزينه

را، در  هاستايش اين پديده ش ورها را از انسان جدا ساخته است و انسان نيازی به پرودی، ارزش اين ويژگیتولي
 ندارد. پيکر انسان،

  

است که در خور  هايی. ورزيدگی آنها در بازیاندنشده گرفته های اين قهرمانان از بينش مردمبه هر روی ويژگی
با بينش مردم پيوندی ندارند بلکه بازده کار اين قهرمانان ورزشکار نشانه ازده کار آنها سنجش باشد. کارکرد و ب

 ايجاد برای کرداری پندارند " که ورزشمرزهای سياسی در ذهن همگان است. گرچه برخی به دروغ می یگذاری
آنها در ساختار  شوند بلکهدوستی انجام نمی ها برایبايد از سياست جدا باشد" ولی اين زورآزمايی واست دوستی 

 سياست جهانی بنيان گذارد شده است. 

  

يا بسان خبرگان  بسان چيزهای کميابتوانند قهرمانان را ها برای نشانه گذاری مرزهای سياسی کشور میحکومت
کرد خود را و به نمايش بگذارند. اين قهرمانان با فرهنگ مردمی پيوند ندارند آنها کار دنخرکارآزموده از بيگانگان ب

مردمان خود را به اين   فروشند و برآيند کارکرد آنها نگاشتن مرزهای سياسی کشورها در ذهن مردمان است.می
اگر اندکی به پيدايش کشورهايی بسان عمان، قطر، بحرين، سپانند. چقهرمانان و در نتيجه به آن مرزهای سياسی می

بينيم که مردم اين کشورها همه عرب و مسلمان هستند و هنوز يم میاند، بنگرکويت، دوبی، که تازه به دوران رسيده
به  ی چادرنشين به جهان الکترونيک( گذار جامعه شناسندکشوری و شهروندی را به درستی نمی یمفهوم جامعه

يژه بر ی خشم و جنگاوری، به وشود انگيزهاز سوی ديگر با پول زيادی که به دست آنها داده می). زمان نياز دارد
، با های جهانیضد عرب و مسلمان، در آنها فرونشسته است. اين مردم اندک اندک، با همکاری در نمايش بازی

و بايد از آنها پاسداری کنند. زمانی پاسداری از مرزها مفهومی  کننداين کشورها پيوند پيدا می یمرزهای سياسی
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افزار و در ذهن مردم پيدا شود آن مردم نياز به جنگ دارد که دشمنی وجود داشته باشد. زمانی که دشمن حتا
ها برای آشنا کردن اين مردم با مرزهای گذارده شده نياز به کسانی هست که بتوانند در اين بازی لشکرآرايی دارند.

 . تنها کارکرد اين بازيکنان برای اين کشورها مهم است نه بينش يا منش آنها.همکاری کنند

  

ند، چون آلمان خاوری و ايا به هم پيوسته وگسالوی،ياند، چون رهای پيشين را که پاره پاره شدهاگر هم اندکی کشو
های جهانی سياسی است و قهرمانان ورزشی گماشتگان اين بينيم که کارکرد بازیآلمان باختری، به ياد بياوريم می

 کارکرد هستند. 

  

گفته شده بگيرم اين است که در جهان امروز مفهوم همه چيز   های ها و نشانهخواهم از اين نمونهای که میبهره
اند تعريف شده دروغ به يا یهای هستی به راست. مهم اين نيست که مفهوم پديدهشودپيشاپيش برای انسان تعريف می

تمدن،  يی بسان دانش،هااينکه مفهوم درست پديده ها همگام شويم.نوشته ما ناچاريم با همين پيش  که مهم اين است 
مان ياری یهاما را در راه رسيدن به آرمان توانند باشندآزادی، کشور، شهروند، نيک و بد چيست و چگونه می

 هاشايد شناسايی راست و درست اين پديده کنيم.ها برداشت مینوشتهمان را هم از همين پيش هایکند زيرا آرماننمی
 وی داريم ياری کند.رگذاری که در آن پيشما را در شناسايی تنگ

  

شود که پيشنيان آن را سامان انسان سرنوشتی ندارد که از پيش نوشته شده باشد ولی انسان در جهانی زاييده می
ها و در يک برش زمانی، در برآيندی از اين آشوب های ديگراند. انسان از برخورد و آميزش پديدهداده يا آشفته کرده

و پيوسته در برخورد با هر  همتا هستندبیهايی که به اين زمان پيوند دارند ويژگی د.شوييده میزا ها، نابسامانی
در روند  ما را آشفته، که ويژگانی بی همتا دارند، هایاين آشوب ی. همه کنندرا پيدا می ایی ويژهچهره ایپديده

 ند.نکزندگانی همراهی می

  

بيشترين بخش آن گذاری است که سازند، در تنگی او را میويژه یهايی که زندگانآزادی انسان، برای گزيدن پديده
ولی نيروی  شودمیتر سوز درآمده است. اين است که ميدان جنبش هر کس بازهم تنگهای انديشهبه تصرف عقيده

ست که  هايی اهای جوانان امروز در گزيدن پيشهتواند نسبت به توان خود فراهم کند. امکاناين جنبش را هرکس می
سرنوشت جوانان امروز با آن ی تر کنند. يعنی گوناگونیتختر يا ستوانند روند زندگی آنها را در اين جامعه آسانمی

برابر و  دنسازهای آيندگان را میهايی که سرنوشتپديده يا ه استساختچيزهايی که زندگانی مردم گذشته را می 
و  هاتازه به تازه بيآموزيم که با انگيزه هايی راتمدن، روش پيشرفتبرای  همسان نيستند. يعنی ما بايد پيوسته،

   خودمان همآهنگ باشند. نيازهای

  

اند هخوانداند که سرنوشت آنها را خدايانی چون آسمان، فلک يا زمان که او را زروان میپنداشتهپيشنيان می
ولی  ی انسان پيوندی ندارند.ر سرنوشت روند زندگیکه آسمان يا ستارگان د دانيم. امروز ما میدننويساپيش میپيش

توان برداشت کرد که سرنوشت تمدن بشر را فرمانروايان می ،شوندآشگار می روند زندگیدر  ، کهیيهااز نشانه
مردمان جهان خواهد گذشت و ی ، بر همه رودجريان اين تمدن، که باشتاب پيش می اند.امروز جهان پيشاپيش نوشته

شمار خود آماده ری را از اين سرنوشت گريزی نيست. فرمانروايان روند زندگانی را بر اساس توليدهای بیهيچ کشو
های جهان به جريان برق پيوند ی خانهبرای فروش کاالی الکتريکی همه توان تصور کرد که،سازند. يعنی میمی

آماده  شويیرخت ها برای کاربرد ماشينخانهی ها بگذرد و همهی خانههمه های آب بايد از خواهند داشت، لوله
 مند شدن از اين تمدن درخشان به پول و در نتيجه به کار نياز دارند. برای بهره مردم ی، همه شوندمی

  

مردمان، در جريان پيشرفت اين تمدن، آنست که آنها به نيروی کار و به بازار فروش توليدهايی ی سرنوشت همه 
 اند. نويس کردهخود پيش هایفرمانروايان جهان در برنامهتبديل خواهند شد که 
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و ساختن ابزارهای توليدی بکشانند چون جريان اين تمدن  وریآمردم را نيازی نيست که حکومتی را در سوی فن
ن ی بدون داشتهايهای ابزارسازی مدرن ناگهان کشورپوشاند. با وارد کردن ماشينی جهان را میجا دير يا زود همه 
، تمدنی شودکه امروز در جهان گسترده می شوند. به هر روی اين تمدنی کاالهای مدرن میسازنده دانش پيشرفته

 دهند.می پرورشهای آن را است خريدنی، از برآيند دانش و پژوهش آن شهروندانی نيست که نشانه 

  

زرگ جهان جای دارند. يکی آمريکاست روای بی دو فرمانکشورهای امروز جهان، در راه پيشرفت تمدن، در چنبره
خود، که بازارسازی است، همآهنگ کند. اين است که   هایهای جهان را با برنامهحکومت  تا روند کندکه کوشش می 

ود و آمريکا شهرگاه روند حکومتی دگرگون شود جريان سوداگری آمريکا در توليد و بازار کاال اندکی آشفته می 
ديگری انگلستان است، که با مهربانی و نوازش پيشوايان مذهبی يا  ست.ا هاحکومتبا اين  زدايیپيوسته درگير تنش

جان آنها را مريد خود ساخته است. بنابراين ، در هر حکومتی، ذهن مردم مهارشده در دست های نيمهسران قبيله
بند شده  ی انگلستانت کالسکه قبيله است و افسار اين رهبران هم به پش یپيشوايان مذهبی يا به فرمان سرکرده

است. اين است که انگلستان کمتر نگران حکومت است بلکه بيشتر نگران پاره شدن پيوند مردم با ذهنياتی است که  
 او افسارشان را در دست دارد.

  

بسان  نياز اين فرمانروايان به مردم بيشتر برای نياز روزافزون مردم است و نياز مردم به پول برای فرمانروايان
 چگونه و با چه معياری باشد یی حکومتاينکه شيوه دارد.انباری است که خودبخود نيروی توليد را ارزان نگه می

جهان تنها در پيوند با توليد و بازارفروش در خور بررسی است.  اينکه اين شيوه با خردمندی يا  رواياننبرای فرما
بسته يا گسسته   آزادگی يا سرافکندگی مردمان با وندی،تکاری يا دروغايمان، با مردمساالری يا هللا ساالری، با راس

 کاهد.باشد از ميزان سود آنها نمی

  

ی مردمان يعنی مردم ايران ناچارند که با پيشرفت تکنيک همگام و هميار باشند و اين سرنوشتی است که برای همه 
     برند.بسالمی بسرنوشته شده است ولی آنها مجبور نيستند که در زير ستم حکومت ا

  

را در ايران پايه گذاری کند که آزادی را در راه ی گفتار در اين است که آمريکا خواستار است تا حکومتی شيره
سوداگری و پيشرفت تمدن مدرن بپذيرد. اروپا به ويژه انگلستان هم همين آرمان را دارند با اين تفاوت که آنها از 

باشند. در اين داد و ستدها  آزادی و  آرمانبه اين در راه رسيدن  راهگشای آنها خواهند تاپيشوايان مذهبی می
 کارکرد آنها در اين راه باشند.ی برانگيزندای نيستند که مردم ايران و حتا کشور ايران پديده فرهنگی هایارزش

  

گذرد، و اين شناخت شان میانديشان ايران بپذيرند که راه آزادی مردم ايران از راه شناخت فرهنگ خوداگر روشن
ی مذهبی ناممکن است، آنگاه هم مردم ايران به آزادی که در فرهنگ خودشان های پوسيدهبدون گسستن از عقيده

توانند بدون نگرانی و ستيزه جويی به توليد و رسند و هم فرمانروايان جهان، آمريکا و اروپا، مینهفته است می 
 ند. بازارسازی خود در ايران بپرداز

  

به معنای کشورآرايی بدون همکاری و  های بيگانهو جدا از نفوذ حکومت های مذهبیمردمساالری بدون نفوذ عقيده
هم به معنای واگذار   های بيگانه برای پيشرفت اين تمدنهای بيگانه نيست. همکاری با حکومتی حکومتهمياری

 کردن کشورآرايی به بيگانگان نيست.   

  

  .   ستيزان حکومت اسالمی بسيار تفاوت داردهان سپردن با سرسپردن به دشمنان آزادی و مردمتن به سرنوشت ج
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