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  کدامند ؟ ويژگی های ايرانی
  

  راها-ی واژه- هستهخت شنا،، که در گفتار و نگارش داردهای فرهنگی  و آلودگیها  با آميختگی،مااز شوربختی زبان 
  برخورد به مفهوم، بدونها-ی واژه-ی پوسته-جلوه از بيشتر  هم ماهای- خواسته.  استکردهما ايرانيان دشوار  برای

 تازه به ما های- در پوششهای پوسيده را- سوداگران سياست پديدهاز اين روی. دنشو  میزگوبا ،های آن- درون مايه
   . فروشند می

 های  سستی و  بر کاستیهای ما  و همپرسیهمانديشیهای ما، - ، گزينش و داوریهای اجتماعی- پديده ما ازشناخت
های -  بر گمان زنی ذهنیهای-رای شناخت پديدهيعنی بيشتر ايرانيان ناچارند ب. اند- نگاشته شده )نفهمی(همين زبان

  . تکيه کنند  ديگرانهای- دروغ برخود و گفتارهای سست حتا

 های شيادان ها و سخن پراکنی آخوندبه دام پيوسته ا هستند،ی تيزهوشی و زيرکی که دار-  با همه،اين است که ايرانيان
پيوسته  کنند و پرهيز میها - ی پديده- به درون مايهرداز برخو اجتماع  اين روشنفکرانزيرا. شوند گرفتار می ديگر

  .پذيرند  مینوی ين پوستی کهنه را در- پيکر پديده

 ی-پديده ، کرد گرفتار آن دام هم در راانديشمندان که به آسانی حتا برخی از ی يک فريب،- ی زنده و تاريخی- نمونه
زيرا . اند- پذيرفته"جمهوری" را به جای "هللاحکومت " نازک پنداری از  کساناست که بسياری" حکومت اسالمی"

   . اند- نکردهای- انديشه" جمهوری "ی- در پيوند آن با واژه" اسالمی"پسوند  تضاد  بهاين کسان

عت، اسالم، ي فرمان، فرمانبر، شر فرمانروا، حکم، محکوم،،اکم ح: مانندیيها- واژههسته يا مفهوم آنها برخی ازشايد 
 شنوند،  را نمیها-واژه"ی -، فرياد هستهشايد اين کسان. دانند را نمی" واژه"يکتا کارکرد ساالر ح،  مردمجمهور،

آهنگی برای گفت  درتنها  را" ها- واژه " کاربرد، آنهاشناسند نمی ی آن- تراوش کوزه را با درون مايه شايد آنها پيوند
  .پندارند و شنود می

  "ودها به کردار بازی ب سخن "کنون کهاچه بايد کرد؟ 

   .کنند  تفاوت جلوه میشماری از فرهيختگان بیبرای هاست که -  واژه ازهای برخی به هر روی سخن از تفاوت مفهوم

 برای بيشترين کسان ها آنکاربرد که  است"ايرانی"با " ايران"ی - تفاوت مفهوم واژه: ی آن- ای بسيار ساده- نمونه
  را ناچيز"واژه"ی اين دو - شنفکران ايران تفاوت درون مايه فرهيختگان و روبرخی ازبا اين وجود . باشد می آسان

  .ندارند برخوردی  پی آيند اين تفاوت و بهشتهپندا 

  "جمهوری ايرانی: "شنويم ی آزاديخواهان ايران می- در فريادهای جنبش کنونی

شادمانی بازگو شور و را با  اين فرياد آنهابيشتر .  استرويانده  روشنفکرانبرخی از در دل ای را-هتاز اميداين فرياد 
  . کنند میارزيابی " جمهوری اسالمی"نام خواسته را جهش بلندی در برابر  اينکرده و 

  او بتواند اين جنبش نيست که و فرآورد به دنبال بياورد ولی کسی پيشدان روند همشايد اين فرياد جهش بلندی را
  نام واليت فقيه، برای نجات اسالم عزيز، اگر کهايدمن  میکنون چنينا.  نگذاشته پيش خريد کندیشاهين را در تخم

  .گيرند ی خود را جشن می- پيروزی اين فرهيختگان ردپذيب ،"چمهوری اسالمی" به جای نام ،را" يرانیجمهوری ا"

 "های مردم-فرمانروايی توده"ی با مفهوم به سامان" جمهوری" نامهمان گونه که حکومت اسالمی با پيشوند 
 به سامان مردمساالری ،خالفت هللا  هم،"اسالمی"به جای " ايرانی" با جايگزين کردن نام ،شده استده نبرگردان
   . گردد برنمی

 ارزش هنری .سازد  را پُر ارزش میپديده که اين ،ايست-ی ويژه-دارای هسته و درون مايه ،"مردمساالری "ی- واژه
سامان مردمساالری به ميزان همانديشی، . کند  بازگو میسخنی کوتاهدر  را  بلندیگفتار مفهوم ی اين واژه تنها-و ادبی

  . کنند می ی حکمران بر مردمی که زورمندان نگرش به بستگی دارد نه،کشورآرايی در ،ی مردم-همياری، همکاری

در تواند  می" مردمساالری ". باشندشود که از بينش مردم برخاسته در قوانين و حقوقی آشگار می" مردمساالری"
 اگر سرکردگان اين سامان، از سوی ؛پديدار شود"  ياری–شهر "  يا " شاهی–پاد "يا " جمهوری"سامانی به نام 

  هستند که بتوانند بر کردار سرکردگانروند و سوی پيشرفت کشور خود، ساالر بر ،مردمی. مردم گماشته شده باشند
  . کنندی و داوررايی فرمانکشور خود

به بازی گرفته   کسانیسوی از "دموکراسی اسالمی"يا " مّلّ◌ی مذهبی" يا "ی دينی-االریمردمس" مانند انیسخن
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 برای مردم فريبی و سرکوب آزاديخواهان که خود، به تضاد اين سخنان، آگاهی ندارند يا اين که دانسته آنها را شوند می
  . برند میبه کار 

  از بينش مردم ايران شريعت اسالم.ی آشگار شده است در حکومت اسالمدين اسالم از اجرای احکام شريعتسيمای 
) نابخرد( ايمان  عمامه داران باتنها   احکامی که. خواند"ايرانی" بروز نکرده است که بتوان اجرای احکام آن را

  .  به مردم ديکته کنند و را شناسايیآنهاصالحيت دارند که 

 .شود، حکومتی است دينی  اجرا می،واليت فقيهآن، ی ننگين - که در ايران با شيوهحکمرانی با احکام شريعت اسالم،
تواند خالفت هللا را  ی دينی ناميد ولی يک انسان خردمند نمی-  را ديکتاتوری، آزادی سرکوب،ی- شايد بتوان اين شيوه

همسان  ،یيها نيرنگ ، در درون خودتواند  میهم"  جمهوری ايرانی"ای با نام-پديده. ی دينی بخواند-مردمساالری
   .، بپروراند مردم ستيزهای حکومت

 " ايرانمردمساالری"يا " جمهوری ايران" در نام  آنها کهخواهد داشتدر بر " جمهوری ايرانی"ها را  کدام ويژگی
  . دنشو بازگو نمی

 جمهوری"ی -سفتها ن، در سامان"ايرانی" از پسوند  آنها،ندنتوا  می کهشمارم ی را میيپی آيندها  ازبرخیدر اين جا 
   .بروز کنند "یايران

 .شود نه از بينش ايرانی ی انبوه مردم برداشت می-های پسمانده-عقيدهاز باز هم " جمهوری ايرانی" ساختار –١
از آن جا که بيشترين مردم ايران مسلمان . شناسند  می را مردم او که بايد از کسی پرسيدرا "ايرانی"های  ويژگی ،زيرا

، خبرگان شيعه هم همين آخوندهای. پرسند می از خبرگان شيعه دگان ايرانی خوب و بد رازاسالمشيعه هستند پس 
   .دانند  احکام الهی را بهترين راهنمای بشر می آنها هستند که، انسان ستيز يامسلمان پرور

ند از اوامر و آخ.شورآرايیسامان کدر  هستند نه آزموده آخوندها در اجرای احکام شريعت و پايدارساختن اسالم – ٢
ی انسان - ن، خود نيز مسلمان هستند، ناخودآگاه پديده از آنجا که اسالمزدگا.های مردم-گويد نه از خواسته هللا سخن می

ای را انسان پروری و انسان -ی آيت هللا- اين است که آنها مسلمان پروری و مسلمان دوستی. پندارند را مسلمان می
 ستم ، در ديدگاه اسالمزدگان، زيرا.بينند ی او نمی-  او را در مسلمان پروریی- ی انسان ستيزلی و؛شمارند دوستی می
  .کند زشت جلوه نمی) دگرانديشان(بر کافران 

های - انگيزه ازگانی و کليد گشايش آنها را مردم زندیها دشواریشناسد ولی   آخوند تنها حالل و حرام را می– ٣
های سرشت انسان و - معيارهای، حالل و حرام، درست بر ضد انگيزه .دانند  میشانهای خود  آزمونسرشت انسان و

  .   اند-  را مرزبندی کرده"نیايرا" اين معيارهای انسان ستيز ديدگاه  که، سدها سال است،های او هستند ولی آزمون

. )دان استا ن هم اسالماز ديدگاه خلقت در(مسلمان شيعه است)  زور يا با شستشوی مغزی بايا(  به نام ايرانی– ۴
 را از  دستورهای بندگیی اين ايمان مجبور است-ی خود، از احکام، ايمان داشته باشد و بر پايه-شيعه بايد به نفهمی

هم امرشده  اجرای احکام در  آنها حتا،شناسند  دارند که خودشان آن را نمی ايماندينیبه مردمی که . مجتهدی تقليد کند
  ؟ايجاد گردد کاریم ستی-زمينهدادگری در  ناسام چگونه بايد پس .آزاد نيستند

 کمتر هنگامی دست داده است ، برای آنهااند-بودهگرفتار ايرانيان که هزار و چهارسد سال در بند شريعت اسالم  – ۵
 ی- پديده از، ايرانبسياری از روشنفکرانسيمايی که،  .بينديشندهای اجتماعی - به پديدهآزادبا نگرشی  که بتوانند

 به  کمترآنها.  برداشتی است که آنها از سامان کشورهای اروپايی دارنداند- در ذهن خود نگاشته" اریدکشور"
   .اند-ختها پرد باشد، ايران همآهنگ با بينش و فرهنگ مردم، کهسامانی

 یری ساال-خودشان را شايسته اند،-برخوردی نکرده "مردمساالری"ی-  پديدهمفهومه  ب تا کنون به راستیکه نی،کسا
  .سندرپ می ی از آخوند همرا" ايرانی"های  حالل و حرام بودن ويژگی  آنها بی گماندانند، نمی

 آن  نشان از،بزنندای آشنا پيوند - پشت يا پيش پديدهرا به ی تاريک- هرگاه سياستمداران يا دکاندارانی يک ويژگی
ی روشنی از - نمونه" جمهوری اسالمی."ورندآبي ی مردم فريب به بازار پوشش آن پديده را درواهندخ  می که آنها،دارد

دروغ و سرکوب بشريت در از ، در قاهره، نشانی " روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی" اين فريبکاری است،
ی -دموکراسی" هشت سال از   دستکماند که او- هنوز فراموش نشده"اسالم فروش خندان" سخنان اسالم است، 

   .ه استديخند ريش خوشباوران جهان ه ب وهراند  سخن "اسالمی

 ی - پديده آنها، که..و. .های عراق، افغانستان، پاکستان، تونس، سوريه، مصر، الجزيره، اندونزی و  مگر حکومت
توانند مفهوم دموکراسی يا جمهوری را در   می،کنند  می سرکوبباايمان کشورهای خودشان  مردمرا به دست" آزادی"

  . خود بياميزند
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ی - ، با خرد و انديشه حق دارندمردم.  بستگی دارد به بينش مردم ساختار آنايست اجتماعی که-ساالری پديدهممرد
 است  که از بينش مردم سرچشمه گرفتهسامانی . خود داوری کنند کشوردر پيرامون نهادهای قانون و سرنوشت خود،

   .ی مردم باشد-گوی نيازهای تازهخ تا پيوسته پاسشود تازه به تازه با دانش و نگرش مردم تازه می

. اند-از نگرش و فرهنگ مردم برنخاسته که  خشکيدهی مذهبی، بندهايی هستند- کهنه يا احکام آزموده  ناهای قانون
 را ها  از اين گونه قانونشماری ، از راه ايمان به اسالم، آخوندها، از راه پندارهای نادرست، ياه اسالمزدروشنفکران

به " ايرانی" چسپاندن پسوند  .کنند حقوق شهروندان را با آنها مرزبندی می و کردهجدا " ايرانی" به رنگ دلخواه
فراهم  " محکوم "حاکم بر مردمی" حکومتی" برای  و مردمفريبی را پروری دروغی- زمينه" جمهوری"ی -پديده

    . سازد می

  

  مردو آناهيد

  de.yahoo@MarduAnahid  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان
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