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  را دارند ماهای درست ويژگی ماروشنفکران 
  

 نيست وتوانستن  کرداراين انديشه به  .ستآرزو يک در مورد انديشه کردن خواستن تنها با حتا به همراهدانستن 
سخن تنها از  است. آرمان به ميزان سنجش نسبت توانای برای توانستن نباشد. با اين وجود دانستن زمينه هم شايد

 های خوددورنمای برنامهدر  برای بهبود و پيشرفت اجتماع روشنفکران آنها را کهاست  خواهیزادی ی آهاآرمان
واين تالش نه نشان دانستن  کنندتالش می ی خودآرزوها برای رسيدن به هم روشنفکران ايران برخی از .اندنگاشته

د بر نای که باشبا هر مزه هااين تالش البته برآيند .ی آنهاستوانستن بلکه تنها نشان آرزومندیتو نه نشان 
  افزايد.می یهای اجتماعآگاهی

 

های گوناگونی را برای راه برخی از آنها نيز کنند وآزادی را ستايش می ستمکاری بيزارند و از روشن انديشان
جای زيرا شناخت ابزار  .بهره گيری کنند های خودآگاهی از توانندنمی به کردار آنها شناسند ولیمی آزادی رسيدن به

، که راه رسيدن به آنها  های باشکوهو آرمان های بلندانديشه .کندنمی مهارت در کاربرد آن ابزار را پر وتوان ساختن 
   ست.هاانديشهآن  یو سستیپختگی نا نشان در پندار کشيده شده است،

  

اگر  .بگيرند یجا يند ولی سامانی ندارند که بر دلآرويند چون دود به چشم میی پندار میدر زمينه هايی کهانديشه
توان نمی دهليز تاريکی ايران از کمبود آزادی در زير فشار است و در اين داند که جامعه يک روشنفکر راستکار می

از  برآوردن کمبودهای جامعه راه  او بايد بداند که پس ،ساختهای اجتماع را برای مردم نمايان ها و پسماندگیکاستی
 .شودآغاز می دهليزهمين 

  

 بخود خود مردمانبوه  ،اجتماعی هاینشان دادن راستی و کاستی، با که ی بسته باشدندارپاميدش به   روشنفکری اگر
 چنين روشنفکری و گرايدمی نااميدیبه  او ، پندارسازندشوند و ديوارهای فشار را ويران میخواهان آزادی می

و آرمان او هم   آزمون نشده به کردار ی پنداری است کهی او بر زمينه انديشه زيرا. شد خواهدو افسرده  افکندهسر
   . که بر باد نوشته شده استاميدی است 

  

ی خود را بازگو کنند ولی انبوه مردم به اين آزادی نيازی انديشه تا بتوانندنياز به آزادی دارند  هستند که آزاديخواهان
از  که . آنها چيز ديگری برای بازگو کردن ندارندانديشدکه به جای آنها میای ايمان دارند دهبه عقيزيرا آنها  ندارند.
نها  آدر اجتماعی که احکام شريعت بر آنها حکمفرماست انبوه مردم تنها از ستمی که بر  .ببرند نجر یآزاد نداشتن

آنها  .دانندزشت نمی را ستمکاری اين مردملی و ستمکار بيزارندتنها از . از اين روی آنها برندرنج می شودوارد می
گويند بلکه تنها پرسش سخن نمی نهفته است، قصاص، ديه، سنگسار در احکامی بسان جهاد، ، کهستيزیاز انسان

  کنند.استوارند، ستايش می اوامر هللاشريعت اسالم را، که بر  احکامآنها  ؟ندهست یاسالم  اوامر کدام :آنها اين است

  

جای ابزارهای  بتوانند خود اين ستمکاران کوتاه بشود تا شايد دستخواهان آن دگرگونی هستند که  مردمیچنين 
مند از کارکرد و توانايی خود بهره که بتواننددارند تا آن اندازه به آزادی نياز انبوه مردم  ستمکاری را بگيرند. البته

 مردم که در ذهن ،یمعيارتنها و نيک انديشی نيست. چون  در راستکاری ی مردمولی کارکرد و توانايی همه  شوند.
  .اکم هستندح اجتماعاست که بر  احکامی، همان شريعت، همان فرو رفته است

  

هم اکنون از آنها  هستندپيکار ستمکاری در هایبا بنمايه خود، دوررس هایبرای رسيدن به آرمان ،که یروشنفکران
است تنگ که از ايمان آنها  ایروزنه . زيرا بينش اين مردمنداافتادهدر رماستکه در اجتماع حکمف همگانیبا بينش 

   .پندارندراست میبينند و هر چه را که از اين روزنه می گذردمی

  

برای برخی از  ،خود را دارد اجتماعیهای پديده روند های که ازبراساس آگاهی تواند دورنگر باشد ومی انسان
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کارآيی ندارند مگر  ،بخود خود ،روند تاريخ از آگاه بودن و شناخت .آماده کند ،باشند سوهم ن رونداي با که آمدهاپيش
 ت خود را باز و هموار کند. ها راه پيشرف برآيند اين دانستنی اساساينکه انسان بر

  

که در ی دارند انندنياز به همو های خودبرای رسيدن به آرمان سياسی روشنفکراندهند که ها نشان میبرآيند آزمون
راه سياست آنها همانديش، هميار و همگام باشند. به زبانی ساده کسانی که خواهان سامانی آزاد در اجتماع ايران 

در  های خود را. يعنی اگر آنها بتوانند آرمانی مردم برخوردار باشدهستند نياز به سازمانی دارند که از پشتيبانی
 .شکندتوان ايستادگی ندارد و درهم می حکومت اسالمی آنگاه دنبارور ساز دامان مردم

  

های مردمی و آرمان آنها ، شايدکننددر ايران تالش می یمردم ستيز از جلوگيریامروز برای که  آزاديخواهان،
ی هستی از ی که مردم تصور .آرزوهای مردم پنهان هستند فرآيندی آنها تنها در هاخواسته دارند ولی ایپيشرفته

   . بر جامعه است ی حاکمعقيده آزاديخواهی خالف. از اين روی دارند بر اساس برده منشی است انانس

  

ی خود را آزادانه آشگار تواند انديشهاو نمی به ستوه آمده است، اسالمیدر زير ستم حکمرانان  که يک آزاديخواه
با چشمان خودشان ن راستی را جها دم بتوانندتا مر های آرمان خود را به مردم نشان دهدند زيبايیاتوکند، او نمی

 .دارد تا او بتواند در آزادی از مردم پشتيبانی کند ی مردم نيازبرای رسيدن به آزادی به پشتيبانی آزاديخواه ببينند.
  هاديخوااين آرمان، که آزدورنمای  ازآنها  .که بتوانند کمبود آنرا شناسايی کنند اندشتهبا آزادی آشنايی ندا ولی مردم

شناختن  نه مردم نياز شناساندن آرمانش به مردم دارد آزاديخواه نياز به شوند.برانگيخته نمی را برانگيخته است،
  .آزاديخواه آرمان

  

 .آيدبه شمار نمی ، توانستن فرمانروا نيستيم پديده که ما بر روند و پيدايش آنای دانستن و خواستن، درمورد پديده
در خشکساران است ولی چون  ندگیو خواستار بار آگاهی داردهای ابر و ريزش باران ويژگی به بسان اين که انسان

های نيک زمانی که خواسته . کند و بارنده را به دلخواه رهبری ابرتواند نمی  جنبش ابر فرمانروا نيست،روند و  براو 
پديدار در بينش مردم آن نيکی و درستی  همآهنگی نداشته باشند هاآن ارزش از مردم  تصورو درست روشنفکران با 

را با نگرش مردم  آنها ابزاری ندارند که شناسند ولیرا می هاخواسته های اينروشنفکران نيکیبرخی از  .دنشونمی
 به آنها زيبايی را نشان دهد. نيست که يعنی روشنفکر بر راستای نگرش مردم فرمانروا .ها آشنا کننداين نيکی

  

عذاب و ِعقاب از سوی  عتاب و ، آنها خود را سزاواردانندخالق خود میی می که خود را محکوم ارادهدر تصور مرد
ی آنها با واسطه  او که ندکنای بازگو میمردهبه چاهی يا  به به سنگی، خود را هایخواسته آنها پندارند.خالق می

زنند تا را به خالق پيوند می آن کسسازند و بتی می برای مردم ایمرده ای يابرخی از زنده اين است که خالق است.
  های خود را از زبان آن بت به گوش مردم فرو کنند.خواسته

  

که در بينش مردمانش راستکاری و دادخواهی پرارزش باشد.  يابدگسترش می ایدادگری و دادگستری در جامعه
نيکی و بدی را تنها با معيار حالل و حرام  نشمردما که شودهيچگاه سامان دادگری در اجتماعی استوار نمی

مقدس  در ذهن آنها پندارند و تا شريعتستمکاری را از سوی واليان شريعت عدالت می اين مردم کنند.ارزشيابی می
   نخواهند برد.مفهوم دادگری پی  بهو در نتيجه  ستيزیانسان به ماهيت است

  

 مردم در بينشهنوز  هامفهوم اين پديده های باشکوهی هستند کهيدالهای آزادی، دموکراسی، مردمساالری اآرمان
مفهوم   که شوندبرگذار میتا آن اندازه  کشوریهر در سامان  های زيبا و باشکوه. اين پديدهايران وارد نشده است

توان در ومتی نمیهيچ ايدئولوژی و حک يا با يیدر اين زمان با هيچ نيرو. باشندآن مردم آميخته شده  آنها در تصور
اين درماندگی کمتر نشان  سامان مردمساالری به وجود آورد. ،پندارندمقدس می  را شريعتاحکام که  ايران، یجامعه

 بينش مردم ايران است.    فرهنگی در یاست بلکه بيشتر نشان از آلودگی ی روشنفکراناز ناتوانی و کژپنداری
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د که نخست مسلمان شده باشند و نيز تحميل کر مردمیبر  تنها توانیم احکام شريعت را بر اين اساس است که
سامان  اين است که  نخست به آزادگی گرويده باشند. که توان در مردمی استوار ساختسامان دموکراسی را می

به به بينش خود مردم بستگی دارد نه  ان مسلمانبر مردم ت شرعیمويا حک در اجتماع آزادگان کشورداری
 اگر و اندمردم روييده همان از بينش ها و روشنفکرانحزب آرمان زيرا .اجتماع آن روشنفکران ها وحزبهای آرمان

 شوند.میگم در سراب آرزو  هابيشتر آن خواسته برويند جدا از روند جامعهی يهاخواسته آزاديخواهان در پندار

  

دموکراسی به اين   با اندک رنگ را یقوانين نداهر هم نتوانستحتا با زو عراقدر بينيم که بيگانگان در افغانستان يا می
وانين ق  از شت برداریرونودر هيچ يک از کشورهايی افريقايی، با وجود استقالل و  همچنين کش کنند.مردم پيش
 داشته باشد. وجود وکراسیدم برای یاشود که حتا زمينهای ديده نمیجامعه، دموکراسی

  

 تصوراز  واليت فقيهوجود  .رودی از ميان نمیروشنفکر گسترده شده است با جادویايران  یبدبختی که بر جامعه
يک   .در افکار بيشتر مردم آميخته شده است هم اين آلودگی و برخاسته "ی اوحاکميت هللا و خليفهاز " مسلمانان

را  های آنمايهدرون بتوان برنامه ی توليدی بستگی ندارد که با يکجامعه تنها به ساختمان، کارخانه، زمين و شيوه 
 ،اسالمی خالفت هزار و چهارسد سالدر درازای  ،که گرفتار استذهنياتی  دری ايران دگرگون ساخت. جامعه

هر چه که شدنی يا  اين مردماندر ذهن ذليل هللا است و  و عبد . در اين ذهنيات انساناندجايگزين فرهنگ ايران شده
 .بيرون نيستی هللا و ارادهنشدنی باشد از خواست 

  

اگر به راستی بخواهيم از چنگال ستمکاران حکومت اسالمی رهايی پيدا کنيم دستکم بايد از خودفريبی پرهيز کنيم. 
ی ساختار جامعه از ما شناختبر دهنيات مردم به کمبود  آنها موکلين نفوذ ستيزان در قم وپايگاه ايران خوار شمردن

با هزار سال  استسازمانی  ،حاکم است سراسر ايران در مسجدها بر کارکرد که ،خشم ين پايگاها افزايد.ايران می
 کند.بر ايران و ايرانی حکمرانی میمت رضاشاه، وبه جز اندک زمانی در دوران حک ،پيوسته که پروریی بردهتجربه

  های آزادی برويند.جوانه آن درون در که آوردبه وجود  ایزمينه  تواندر حکومت اسالمی کمتر می از اين روی

  

سامان مردمساالری در ايران  ولی ايجاد باشد دسترس که شايد در آرمانی است حکومت اسالمی ساختنسرنگون 
 با اين وجود  شود.های مذهبی، شکوفا میی ذهنيات مردم از آلودگی، پس از پاکسازیدر دورگاه که آرزويی است

 ای برای رشد فرهنگی به وجود بيايد.زمينه  جامعه،در اين  ،ی حکومت اسالمیسرنگونی با توان اميدوار بود کهمی

  

  اين آرمان سيمایحکومت ستمکاران است و  کردن آرمان آزاديخواهان بسيار دورتر و فراتر از سرنگونبه هر روی 
 آنها کنيم کهشنفکران برخورد میبه آن دسته از رو اکنون . پسشودمی نمايانای بسيار دورتر آينده گام به گام در

مردمان راه پيشرفت  و اميدوارند که پس از سرنگون شدن نامردمان هستندخواهان  مردم ايران را درخورومتی حک
 ی.شاهمردم یدر شيوه. يعنی حکمرانی با اندکی انسانيت نه سامان کشورآرايی گشوده شود

  

های بستگی لرزه به آنها بستگی ندارد بلکه ی ديدگاهو درستی روشنفکر چندان به نيکويی هایی اين گروهپيروزی
دانستن و خواستن اين  تنها به ها همباشند. اين لرزه همآهنگ و همزمان های برخاسته از دل مردمبا موج  دارد که

  کارآيی داشته باشد. انمردم درون به سازمانی نياز دارند که در آنها شوند بلکهکسان ايجاد نمی

  

يم و انهای فرهنگ نياکان خود بپوشبايیهای اجتماع ايرانی را با بزرگی و زيها و زشتیتوانيم کاستینمیما 
ی تاريخی و هاها، بررسیها، برنامهی باشکوه پنهان سازيم. بيشتر انديشهيهای خود را در پشت آرمانشرمندگی

مردم را به درمان دردی   ،با نيايش و ستايش ،توانيممیما ن . يعنیاندبنا شدهدروغ ی ما بر باالخره ساختار جامعه
. بينش مردم ايران آلوده و بيمار است ولی ما تنها از درد آن ورزندعشق می ی آن دردتشويق کنيم که آنها به بيماری

  .ايمچون ما هم در اين جامعه پرورده شده شده است ی مابيماری بخشی از هستیاين  .گوييمبيماری سخن می
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روشنفکران، آزاديخواهان،  .با فرهنگی آلوده و از خودبيگانه یاجامعه :ی ايران اين است که هستجامعه
  .شودآشگار می های همين مردمو کردار آنها با ويژگی اندسياستمداران و حکمرانان از مردم همين جامعه برخاسته

ی بيچارگی همه است که  ترساده و ی روشنفکرانکژروی آخوندها ناليد يا از یاز ستمکاری  که است ترالبته آسان
 تا از خودمان شرمنده نشويم. بنويسيم بيگانگان ی سياهپروندهخود را در 

  

همگی با افسوس و چشم گريان سر بر خاک و  اندروييده آلودزهر دشت اين درانديشان بسياری هم البته روشن
  گويد:. نيمايوشيج میاست های آنها هنوز خشک نشدهاشک لیاند ونهاده

  شکند<خواب در چشم ترم می ،ی چند> غم اين خفته  و ليک< ه چشم کسبنيست يکدم شکند خواب >  

  فرستد:قاصدک را پس می  ،بينی، با ژرفاخوان ثالث

همه کورند و  دل من  در ،قاصدک ،برو آنجا که تو را منتظرند> < با کس یو گوش یآنجا که بود چشم برو> 
    <دکرن

  :کندآشگار میی ما را اين گونه فريدون مشيری پيوند همبستگی

 > ما همان جمع پراکنده<> همان تنها، همان تنهاها ايم<

  
ی راستی و درستی اند و با همه تنها مانده و شده های نيک پديداربينيم که آزاديخواهانی، پراکنده، با انديشهمی

ی دل اين مردم النه  کسی که در سياهخانهايم . ولی ديدهين خفتگان بشکننددر چشم ااند که اندکی خواب نتوانسته
های پايه دوباره در ذهن آنها با شعبده بازی مردم را بفريبد و تواندمی به سادگی ، چون شريعتی،داشته باشد

   ی اسالم را نوسازی کند. پوسيده

  

 ند،نداجرم می ايمان آنها باشدای که ورای نديشه ا آنها ،ندنکرا ستايش می یکه احکام انسان ستيز مردمانی
مردمی که خالق امام زمان  .شوندپرورده می های ذهنیپسماندگی هميندر  هم جامعهاين  روشنفکران و آزاديخواهان

منجی خود را  یسرگردان در هم روشنفکران آنها ،اندکشيدهخود را به زنجير  )کی؟رهايی (رهايی از به اميد  ،هستند
  جويند.های بيگانگان میر کتابد

  

در کردار ديگران جستجو  هم ی پسماندگی خود رااز خودبيگانه بودن است که ايرانيان ريشه بر اساس  درست
شماريم. بختی خود را گناه ديگران می بد و پنداريمخود را پاک و بدون کاستی می " همان جمع پراکنده" ما د.نکنمی

آيا تنها روشنفکران ما شهامت ندارند  ."که روشنفکران ما شهامت ندارند " نالندکران میحتا روشنفکران از روشنف
داشتند؟ های مردم اروپا را می يا ما خودمان نيازی به اين ويژگی نداريم؟ آيا روشنفکران ما بايستی ويژگی

. اگر آنها بی رويندمیران مردم اي در کوير ذهن ها را دارند کهدرست همان ويژگی ،برآينددر  ،روشنفکران ما
، کژرو، دروغوند و تاريک انديش هستند برای اين است که آنها از خودفريب شهامت، از خودبيگانه، خودخواه،

 ناشناختهآيند ديوهای ی خود را پیچارگیاند. اين است که ايرانيان نه تنها بیها برآمدهمردمی با همين نشانه
  .سپارندمی شهامت بادست فرشتگان  بههم  های خود رایدشواری پندارند بلکه چارهمی

  

به راستی و گام به گام فرهنگ ايران را   تاانديشيدند میی ديگری روشنفکران ما به گونه کاش ،که چنين است ادريغ
 چنين بودند، که . ولی اگر مردم ما چنانشدندرهنمون می  راستکاری سویبه  ی ايران راو جامعه کردندمی بازسازی

چاه مردگان هزارساله و نيازی به  ما نبود و پسمانده امروز ما چنين یجامعه پس ،داندمیکسانی را پرورش 
 .جمکران نداشتيم

  

انگور برويد و اکنون که آرزوی ما برآورده نشده است  ايمکاشته ما که ی کدوهااز بوته بسان اين است که آرزو کنيم
. با هيچ شيون يا جادويی هم کدو شيرين آوردنمیمستی  ما هایميوه  را شرابچيم که افسرده و اندوهگين فرياد بزن

د کشتزار ما هم به تاکستان نه نشورز کاشت هایهای کدو نهال. تا به جای بوتهپيدا کندکه شرابش مستی  شودینم



  7/5  ٢٠٠٧ژون   نگارش: مردو آناهيد

  د.شودگرگون نمی

  

های زيادی را از دست که روشنفکران ما فرصتخورند افسوس می  هستند، با شهامتما، که البته  کسانبرخی از 
بينيم که روشنفکران به می ،ی اسالم بر ايران بنگريمدر درازای چيرگی ،اگر به راستی در روند روشنفکریاند. داده

 اندجان باخته که گمنام يیآنها توانيم در مورد شهامتنمیما ند. دهکه از دست باند نداشتهدست  را در کردار فرصتی
در   که ،نامداران شهامت آنولی . داوری کنيم ،بر جای نمانده است از آنها چيزیولی  ،اندحتا آنهايی که نامی داشته

ی ترسناک هللا اسالم و پوشاندن چهره احکام خشم زدايی از که آنها به دهدنشان می ،انددآلور بوده امکانات مرزهای
 .اندداشته  ايران ست که روشنفکران در کشورا بوده . شايد اين تنها فرصتیاندپرداخته

  

و  ناميده شدهاند آنها کافر، زنديق و مرتد های بدبختی مردم برخورد کردهمايهروشنفکرانی که با شهامت به بن
نام  اآورند و باز جهنم بيرون می برخی را مسلمانان اکنون با اين وجود  .اندگشته براساس شريعت به جهنم روانه 

و   اندپيوند زدهی خود را به اسالم های انديشهکه نيکی برخیيعنی . فروشندفخر میی اسالم به دانش دوستی آنها
 .اندغنيمت اسالم درآمده به خدمت و های آنهايافته همگی و نداکه از مرزهای تنگ اسالم فراتر گام نهاده برخی

  

به رنگ  که سخنان آزاديخواهی را  است ند اين بودهافرصتی که روشنفکران در دوران جنبش مشروطيت داشته 
 که بدون ستايش از شريعت اندبه جز اين فرصتی نداشته .نمايشگر بگذارند آخوندهای اسالمی درآورند و در دهان

  .فرو رفت یخاموشبه  با بادی فروزان نگشته بود که ایمشروعه هم . برآيند آن جنبش باز کنند به سخن دهان

  

 مردمان ريشه داشته باشد. بينش اند که دربه معنای آزاديخواه هيچگاه در ايران سازمانی نداشتهروشنفکران 
 یشيوهاز اين روی حتا  ند.اهاندکی سازمان يافته بودند عاشقان بلشويکی و سوسياليسم شوروی بودهايی که پراکنده

البته جهادگران اسالمی هميشه سازمان  ند.شريعت پايداری ک احکامی رضا شاه هم نتوانست در برابر ديکتاتوری
   آميخته شده است. هر مسلمان روح جهادگری با ايمان ونچ .اند و هنوز هم هستنديافته بوده

  

و نه ديدگاه  "جبهه" توانمی  و نه همبستگی آنها را "سازمان" توانمی  نه سامان آن را که "سازمان جبهه مّلی"
برای هموار کردن راه  قاجاريه تا به امروز، آغاز، از هايیفرصتی به کردار اين کسان ناميد. "ملّی" توانمی آنها را

 . انددهکر استفاده به خوبی هم آنهااز که  اندو پايدار ساختن اسالم به نام هويت مردم ايران داشته  هاپيشرفت آخوند

  

 همراه و ديگری غنيمت دارند ايران را به   که هميار متوليان اسالم يکی شونددو چهره نمايان میدر  همواره مليون
  ايران و کشور با ملت اسالمبدون اين کسان در هيچ زمانی  .رسندبه سعادت باسالم  در پناه بايد که ايران تمل

اين  ننگو  اندزدهايرانی پيوند  مليت به و ايران کشور به را که اسالم اندبودهابزاری  مليوناين . اندداشتهنپيوندی 
الموالين و در زبان رنگان را در زبان عامی شترمرغ، در زبان فقهی مشرک اين دو .اند"هويت" ناميده رانکاح 

   .تربسيار رنگارنگند. البته بيشتر مردم هم از همين بافت هستند ولی اناميده "ملی مذهبی"فارسی 

  

دست  دری روشنفکران فرصتی به راست ،که حکومت از پادشاهی به خالفت بازگشت ،١٣۵٧های سال در شورش
ی روشنفکران درخور نکوهش است ولی فرصتی پنداریگمان کژروی، ناآگاهی، شتابزدگی و سستبی .ندانداشته

  که از دست داده باشند. است برای آنها وجود نداشته

  

های ا و پسماندگیهکاستی هاآنبا  وه دزديدهای اجتماعی را از دهان روشنفکران میدرست است که آخوندها ارزش
نيروی  از ولی روشنفکراند، افزودنجنبش میاين نيروی  شايد هم روشنفکران به ،نداهپوشاندشريعت اسالم را می 

 ند. اهنبودبرخوردار  مردم یجنبنده
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 یآخوند هایسازمان کردشريعتی پشتيبانی  یاز اسالم بزک شده حکومت شاه ، به درخواست جيمی کارتر،زمانی که
، آتش کرده بودند سرخوش، مردم را که با سخنان روشنفکران آخوندها. ندبرخاست جست و خيزايران به سراسر  رد

  ند. درست است کهاهکه توان ايستادگی نداشت گرويدنداين توفان  با. روشنفکران زمانی اندبوده توفان اين پردازان
بود که برخی هم  هارس آخوندها فرصت آنها فرار از تيرند ولی تناهبود اميدوار شکاری اين آب گل آلود آنها از

 توانستند از آن استفاده کنند.

  

اند ای در ايران پيدايش يافتههای پيشرفتهگروه چيره بوده است، ، که اسالم بر ايراندر درازای هزار و چهارسد سال
 دوران تنهادر اين  .به خود بکشدمردم را از آزاديخواهان به وجود نيامده است که آرمانش  یولی هيچ سازمان

به پيروزی اگر چنين نيرويی  و دکنبر شريعت اسالم تکيه  که باشد توانست در برابر حکمرانان گستاخمی نيرويی
شوربختی در اين است که اين گونه نيروها  شد.ين میجايگزين حکمرانان پيش ی ستمکاریاو با همان شيوه رسيدمی

حکومت  ولی تهگرف ی حاکم ديگری را میجا یتنها حاکم در اين دوران .اند نه از ايرانيانبوده انستيزز ايرانا بيشتر
 .شريعت اسالم بوده است نواختيک

  

برخورد شده است در دوران رضاشاه بوده که در همين زمان کوتاه  شريعت اسالمی به شيوه اندکی تنها زمانی که
در  هاجوانه بيشتر آن ی سازمانهای اسالمیولی پس از بازسازی دناده شدهانديشی پرورروشن هايی ازجوانه

      ند.انداشته و تخم افشانی شورزار اسالم توان رشد

  

 .شود گسترده بخود براساس فرهنگ ايرانی خود بتواند او که شودمینپديدار  مای در جامعه يک سازمان مردمی
به سختی  در شورزار ولی شود. پروردهآميزش با آب و آفتاب در  و در زمين پاک شود کهبارور میی اچون دانه

   .دانه فراهم کردش رپرو برای یازمينه  توانمی

  

ها کاستی به بيشتر در اين نوشتار. نگارممی نيست که من  زارشور هم زهاايران تا اين اند مردم یمايهبنود جبا اين و
 . بشناسيم يمهای که داربا ويژگی ی خودمان راتا بهتر جامعه  ماکرده اشاره هايی که انديشه سوز هستندو آلودگی

 

هايی تازه شيرين ناچيز است، غنچه های های زيبا و ميوهاميد روييدن گل در آن که ،بايد اشاره کنم در همين شورزار
 یريشه  شايد هنوزنوانديشان جوان، که  .کنندوادار می و اميدواری انسان را به شگفتیاند که شکوفا شدهو خوشبو 

راه رسيدن به  و خود را شناسايی هایآرمان ما تر از پدرانتر و درستذهن آنها آلوده نشده است، با نگرشی ژرف
توان برای اند میبانوان شکفته در در جوانان به ويژه های نوين که بيشتر. در ستايش انديشه کنندآنها را جستجو می

 برد. ايرانی" را نامنمونه "منظر حسينی" و " الله 

         

ای درختی پرورده شود. ای و از جوانهای جوانه دارد که گاهی از هسته اميدبخش امکان نونهاالنافزون بر چنين 
های گروه تا کنون ولی .آيندمیه وجود بحتا گاهی خودبخود ای نيست و ی تازهها شيوهپرورش اين گونه هسته 

کوهنوردی،  بسان شادمانیهای گروه های خودجوش بيشتر ازسازمان اند.را نياموختهنين آزمونی چسياسی در ايران 
بيشترين مردم شادمانی  از آنجا کهآيند. به جود می زيست جهان سداری ازپا يا ، موزيک، نمايشهای گروهیرقص

  ممکن است که کند ونمیاز ايجاد آنها جلوگيری  حکومت اين است که ها سياسی نيستنداين گروه و را دوست دارند
چون ای پيوند ندارند ولی ها سياسی نيستند و به عقيدهبا وجودی که چنين گروهشوند. بآنها در اندک زمانی همگانی 

 ،ها خواستار آن هستند که دشت و کوه و آبشار آلوده نشونداز سويی هم اين گروه ،شودمی افشانشادمانی در آزادی 
های سياسی گرايش به خواسته هااين گروه سازمان ت درگير خواهند شد. در اين جاست کهحکوم با آنها اين است که 

 گيرند. و از آنها نيرو می کندرشد می هاميان خانوادهها گونه سازمان اينالبته . کنندپيدا می

  

ميخته با فرهنگ پرور، راستکار و آ، مردمدوست، ميهن ، انديشمندخردمند ،آزاده کسانی که خواهان روشنفکرانی
ها بياميزند تا آنها در دامان خويش چنين آزادگانی را پرورش ويژگی اينبا  ايران را ايران هستند بايد نخست مردمان
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  دهند. 

    عالمی ديگر ببايد ساخت وز نو آدمی (حافظ)      آدمی در عالم خاکی نمی آيد به دست

 

  

  مردو آناهيد 

  MarduAnahid@yahoo.de      ن: دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گا
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