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  ورزدانسان از ترس به نادانی مهر می
  

سخت دشوار کرده است. بيشتر ی ايران ترس چندين سدسال است که پيشرفت و گسترش انديشه را در جامعه ی پديده
کنند. بيشترين انديشمندان ايران هم از  پرهيز می اندی آنها برخاستهی که از انديشه يهاکسان از بازگو کردن پرسش

کنند که کودکان خود را در ترسند. برخی از پدر و مادرها کوشش میها میو درست به اين پرسش پاسخ دادن راست
 يابد.نی آنها راه بپروانند تا پرسشی هوشمندانه به انديشه  نادانی

   

مجاهدين اسالم پس از سرکوب ايرانيان با خشمی، که امروز از تصور انسان بيرون است، ترس را به کردار بر مردم  
يدايش پيش از پ، که آنها ی خود راران آشگار ساختند تا آنها به دروغ ايمان آوردند. اين مردم نيز به دروغ گذشتهاي

ولی به . اندکه آنها را از جهالت رهانيده ا ستايش کردهر و به دروغ مجاهدين نکوهش ،انداسالم مسلمان نبوده
 که ايمان خود را به اسالم نشان دهند. اندهراستی دانش و کوشش خود را به حاکمان خليفه بخشيد

  

دانستند که اين مردم از ترس به  ، مینداحکمرانان اسالمی، که با خشم مردم را در زنجيرهای ترس به بند کشيده بوده
آنگاه که از ترس مردم کاسته شود از خدمت کردن به آنها سرپيچی خواهند کرد. اين  اند پس هردروغ مسلمان شده

زندگی و پس از مرگ های هللا در نه تنها پيوسته مردم را از بالهای آسمانی و مجازات های اسالمیحکومت  است که
های زمان خود مردم به زشتی کهنگارند آن اندازه ترسناک می دگرگونی را در جامعهسيمای هر ترسانند بلکه می

 خشنود بشوند.

  

اند. برخی از روشنفکران هم، پيوسته به  از ترس به خاک سپرده خود راهای مردم ايران سدها سال است که انديشه
ی آنها برخوردار شوند. اين بود که واليان اسالم اند تا شايد از ياریاميد بهبود، خويشتن را به بيگانگان فروخته

ند "تا که اسباب ادهند که با دروغ آنها را بفريبند و بر "جای بزرگان تکيه زنند" پس آنگاه اين واليان کوشياتوانسته
های ی مردم افزودند تا جوانهکنند".  نخست با کشتار دگرانديشان ترس را بر انبار ترس هزارساله بزرگی همه آماده

انديشه را بخشکانند و مردمی با ايمان و پيرو اوامر هللا بپرورانند. چون حکومت اسالمی را در ايران و بدتر از آن 
د از فشار ستمکاری اندکی کاستند تا مردم نسبت به آغاز حکومت احساس آزادی داشته  در ذهن مردم مشروع ساختن

 یپوسته هايی که، برخی از خواستهتوانندباشند. چون تا ذهن مردم مهار شده در دست حکومت است مردم می
د تا، از ترس مجازات، دارند، به مرحمت امام اعظم دريافت کند. به ويژه مردم آزاد است که پنهانی گناه کندلخوشی 

سرپوش بگذارد. چون مردم هر گناهی که مجازات نشود آزادی و سود خود  بر بيزاری خود از حکومت اسالمی
  پندارند.می

  

مردمی که بيش از هزار سال به خفت تن درداده است او به آسانی دانش و توانايی خود را در اختيار دشمنان خود 
جدا از نيازهای حکومت نيستند. مردم در حکومت اسالمی اجازه ندارند های اجتماعی هم ی نيازهمه  گذارد و البتهمی

 خواهد.ه کنند ولی حکومت کرداری، که در راه پيشبرد و پايداری اسالم باشد، از مردم می انديشکه ورای اوامر هللا  
بينند و آن سويی است که  یپيشرفت خود را م مردم تنها در يک سوی، خودپرستی که ايمان و زهد اسالمی است،

 شود.تر میاستوارتر و پسنديده در آن سو اسالم

   

برای اين مردم دروغ يکی از ابزارهای پيشرفت است و بيشترين کسان هم برای سود خود در کاربرد اين ابزار 
راه سازندگی و کاربرد رند در ای داالبته حکومت برخی را که آشنايی به دانش يا توانايی ويژه اند.مهارت پيدا کرده

 برد.حکومت به کار می ی سياه اين رنگ آميزی رويه ی کار اين کسان را برایولی بازده گماردمی دانش پيشرفته
حکومت  و از اين راه هم  شودبايد گفت که بخشی از نيازهای مردم هم از دانش و کوشش همين کسان برآورده می

 .پوشاندارآيی آنها میک را  بااسالم  هایپسماندگی اسالمی

  

مردم ايران با زور حکومت سرکوب و با دود ايمان تاريک شده باشد باز هم گه  یبه هر روی هر اندازه که انديشه
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همان گونه که گسترش   .کشاندرويد که آنها را به بازگو کردن راستی میای میبرخی کسان جوانه یگاهی از انديشه
را لرزان   اسالمی های حکومتساخته است، گسترش راستی هم پايها استوار های حکومت رخشم و دروغ پايه

 کند، اين است که حکومت اسالمی نياز دارد تا پيوسته مردم را از هر دگرگونی بترساند.می

  

حکومت اسالمی هر توليد يا سازندگی را، که با خريد و به کمک ابزارهای کشورهای کفار، در ايران انجام شده، به 
به آنگونه در  های خودحکومت دروغ به گوش و در ذهن مردم فرو کرده است. درست بودن حکومت اسالمی نام

پرسد: آيا در اين زمان کشورهای ديگر که حکومت اسالمی ندارند کرده است که کسی از خود نمی ذهن همگان انبار
های رفتند، آيا مملکتردم ايران کمتر پيش میشد مبر مردم سوار نمیاند، آيا اگر حکومت اسالمی کمتر پيشرفت کرده

، آيا در دوران سياه حکومت اسالمی، که آنها هنوز با دهنداند و نمايش میاز ايران تمدن غرب را خريده رعربی کمت
، ايرانيان همسان کنندکشند و زنان را به جرم آميزش سنگسار می می آزاديخواهان را به جرم دگرانديشی شرمیبی

 ؟ اندای ديگر پيشرفت فرهنگی داشتهکشوره

  

تواند آزادانه پرواز کند، زبان همگان هم بسته است و از آنها سخنی که ی همگان نمیدر سرزمينی که انديشه
اين است که گسترش ترس برای  آيد.انه هم برای کسی پيش نمیخردمندرسد، پرسشی برانگيزنده باشد به گوش نمی

زند از اين نمونه  پس می شانهايشدارها و تهديدهايی که مردم را بيشتر از خواسته حکومت کار دشواری نيست. ه
 هستند:

  

  شوند. های انقالب اسالمی نابود می: اگر هوشيار نباشيم ميوه١تهديد 

های اسالمی  يا حواله کردن مردم شاکی به چاه جماران و ساختن اجرای مجازاتو  هاآيا گسترش گورستان
انديشد از ولی مردمی که خودش نمی اند.، تا کنون کسی را خوشبخت کردههای انقالب هستند، که از ميوههاعبادتخانه

 شناسد. نمیآنها را پندارد که سخن از چيزهايی است که او  ترسد چون ناخودآگاه میمی هم همين تهديد

   

 شود. اگر همه دگرانديشان دست از مخالفت برندارند ايران تجزيه می: ٢ تهديد

. شودمگر اکنون جزيی از ايران، که مرزهای سياسی آن تجزيه نشده است، به مردم تعلق دارد که ميان مردم تجزيه ب
حکومت  هایستيز نيست. مگر ستمکاریهای آخوندهای ايرانمگر هر بخش اقتصادی کشور در دست خانواده

های رهای فرمانروا تخم تجزيه را از راه کاربرد مذهبمگر کشوی تجزيه خواهی نيستند. اسالمی برانگيزنده و بهانه
های درونی برخی کشورهای کارند. مگر برخوردهای خشمگين مردم ايرلند، کشمير، فلسطين و جنگگوناگون نمی

هيچگاه  نيستند. مگر مردمان گوناگون ايران که چندين هزار سال همزيست هستند مذهباختالف پسمانده بر سر 
اند. مگر اسالم به مرزهای سياسی آنهم به مرزهای ايران بستگی دارد که جدايی از يکديگر بوده خودشان خواهان
پس اگر روزی هم آتشی جدايی ميان اين مردمان برافروخته شود با نيروی  ی آنها نگران بشود.آخوند از تجزيه

 اسالمی و به خواست کشورهای پر زور و فرمانروای جهان خواهد بود.

  

  رود.و اسالم از دست می کندحمله می مريکا: اگر گوش به فرمان امام زمان نباشيم، آ٣تهديد 

مگر حکومت عمامه داران،  د. کنمگر هم اکنون حکومت اسالمی، به دلخواه و به همياری انگلستان؛ حکمرانی نمی
البته تفاوتی  کنند.اسالم قربانی نمی ، ايران و ايرانی را برایکنندهای انگليس را اجرا میبرنامه  که ندانسته يا دانسته

را، که شايد هم به   سود خودشانتنها ها که حکومت اسالمی با حکومت آمريکايی دارد در اين است که آمريکايی
ی کنند ولی آنها بسان حکومت اسالمی ايران ستيز نيستند. در کشورهای تايوان و کرهدنبال می زيان ايران باشد،

  .اندرمانروای سياسی و اقتصادی آنها است ولی مردم اين کشورها هويت خود را از دست ندادهآمريکا فجنوبی هم 

  انگليس کمکآمريکا با تشويق و : بينيماگر اندکی به سرنوشت همسايگان ايران نگاه کنيم میها گذشته از اين
زاری برای فروش کاالهايش داشته استوار کند تا با حکومت ماليی را دستکم کند که در افغانستان و عراقکوشش می

البته اند. شدهدشمن آمپرياليسم آمريکا  که بينيم که آمريکا با مالها هيچ دشمنی ندارد اين آخوندها هستندباشد. می
   .است و آخوند دوست های مهربانخواه ناخواه، حتا در ذهن روشنفکران چپ، انگليس از آمپرياليسم
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کنند بلکه برای آنها گنبد و بارگاه هم وری ندارند حتا با دشمنان خودشان هم مبارز نمیايرانيان که دشمنی با هيچ کش
شوروی های با امپراليسم آمريکا هم برای عشق ورزيدن به سوساليست ايران هایسوسياليست یسازند. دشمنیمی

انقالب چين بوده است. البته با کشور شوروی عشق به مائو رهبر  های ايرانیبوده يا دشمنی برخی از سوسياليست
  ی کارگران جهان بوده و دوستی يا دشمنی آنها با ايران چندان پيوندی نداشته است.  ی مبارزه آنها در راه طبقههمه 

اشاره شده که هر دو گروه، با وجود اينکه  های ايرانی بر ضد آمريکا و شورویاز آن روی به مبارزه سوسيالست
شگفتی در اين است که هيچگاه  اند.با واليان اسالم در ايران هم گام و هم پيمان بوده اند،آنها آرمان جهانی داشته

برخی هم که  بينيم،کسی از اين بازيگران نخواسته يا نتوانسته است که گامی بر خالف آرمان انگلستان بردارد. می
به  ند که استهخواولی می اندهکردمدارا می بودهمگسی که روی چشمشان نشسته  با انددر ايران به فکر مبارزه افتاده

 سر بروند.ژدهای هفتآجنگ 

  

که   ،بينيم که در جنوب عراقاگر اندکی با چشم خرد به کشتارهای مجاهدين اسالمی در عراق و افغانستان بنگريم می
يز "طالبانی" با سربازان امن و امان است در افغانستان هم جنگ و گر همه چيز ایکند، تا اندازهديدبانی می انگليس

توان باور غير انگليسی است پس زد و خورد برای بيرون راندان آمريکا از اين کشورهاست. درست است که نمی 
که   داشت توان باورتنها دولت انگلستان است ولی می هادر اين سرزمين ی آتش پراکنیی همه اندهدکه گر داشت

توان ها و آرمان دولت انگلستان به آنگونه همآهنگی دارد که به آسانی نمیته خواسته و راه واليان اسالمی با خواس
 شناسايی کرد.  را تفاوت آنها

  

: سخن از گسترش ترس در اجتماع ی گفتارترس، پرت شد، برگرديم به رشته  یپديده سخن اندکی، از بررسی کردن
ی ترس در تاريکی. ا مهار شده در دست داردو سوی نگرش همگان ر بود که حکومت اسالمی با آن ابزار انديشه

در  توانندشناسد، هراس دارند. پس نمیآيند آنها را مینه هستی و نه پی که  ی،هايهآمد پديدپيش از کسان بيشترين
ی خود يا به اوامر  ترسند که به عقيدهآنها می کنند.شناسند، انديشه نمی ماهيت و کارکرد آن را که ،ایمورد پديده

االهی شک کنند و در اين مورد پرسشی ندارد که پاسخ آنرا بجويند. يعنی از ترس، دانستن، نداستن را ستايش 
 ايمان ندارند. ی آن عقيدهای ايمان دارند ولی به راستی و درستیآنها ندانسته به عقيده کنند.می

  

ی خود ايمان انده بمانند چون آنها به درماندگیشناسند، درمنمی آنها که ،در برابر اين همه دانستنیترسند آنها می
بينند که برای گشودن آن راز برانگيخته شوند. از نمی ،ایرازی، را در ماهيت پديده ی ايمانآنها در تاريکی دارند.

 دانند از چه چيز و چرابه درستی نمی ترسند" ولیاين روی مردمی که از ترس با يکديگر همپرسی ندارند " می
 رسند.تمی

  

ترسد که در زندان کسی از گرفتار شدن می ترسد که " کالهش را باد ببرد" که دستکم کالهی داشته باشد.کسی می
کند او اميدی که شب را در  پناهی را جستجو میسر خانمان در به درکسی که بی پايش به زنجير نباشد. دست و

 رختخواب پر قو بخوابد ندارد. 

  

پديده  باشد، آندر خور بررسی به آسانی  نيست که ایپديده ،اندازدع خفتگان سايه میولی ترسی که در اجتما
هستند که در سيرک برای شگفتی  ای. اين کسان بسان جانوران آزادهيابدش میپرور مردمدر ذهن ندانسته 

 . دهندنمی و باربری تن به بردگیبا اين تفاوت که جانوران آزاده  شوندتماشاگران تربيت می

   

ترس از دست  کند چه سرافرازی دارد که مردمی که بر آنها احکام اسالمی، آن هم به امر واليت فقيه، حکومت می 
دادن آن را داشته باشند. فقيه کسی است که بتواند همخوانی احکام اسالمی را با آيات قرآن بسنجد. اين آگاهی را هر 

شد از آن ی مردم واجب بابر همه  زمانی که اجرای اوامر چنين کسید. تواند در درازای چند ماه ياد بگيردلی میساده
برخيزد. مردمی که هزار و چهارسد سال سرکوب و مطيع اوامر  ایانديشه هاتواند ورای اين پسماندگینمی مردم
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شمارند، رتر میکنند و آنها را نژادی بای هستند، حتا سرکوب کنندگان را به نام سيد ستايش میی قبيلهاحکام کهنه
 اين مردم چيزی ندارند که از دست بدهند.

   

اند؟ آيا اگر چنين ننگی را جاودانه پذيرفته اندآيا مردمانی را که کشورهای روسيه، آمريکا و انگليس سرکوب کرده
م ايران  که اسالم کرده است، به فرهنگ و مرد بيشتر از اين ،توانندمی آمريکا يا انگليس بر ايران حکمران شوند 

حکومت کنند، چون روزی  بر ايرانخودشان خواهند زيان وارد آورند؟ از شوربختی است که اين کشورها هرگز نمی
های ی آرمانزاييده و پرورده شدهخواهند حکومتی در ايران باشد که بلکه آنها می ،مردم آنها را بيرون خواهند راند

ه سويی براند که آنها آرزوی آن را دارند. برای کشورهای زورمند آنها باشد که بتواند در هر زمانی مردم را ب
  د.ندهبهترين مردم کسانی هستند که فرمان ببرند و نينديشند و بهترين اين مردمان را واليان اسالم پرورش می

اين است که   کندکه، در مردم مسلمان ايران وجود دارد و به کردار راه بازارسازان جهان را دشوار میای تنها پديده
 در آنها هنوز توانايی انديشيدن سوخته نشده است. ومسلمان هستند  به دروغمردم ايران 

   

از آنجا که اين مسلمانان در دروغ پردازی مهارت شگفتی دارند آنها آزاد هستند که در پوشش اسالمی، ولی به سود  
، باشد فراسوی شريعت ، کهایارد در مورد پديدهيک مسلمان زمانی اجازه دچون  کنند.ی خود آشگارانديشه  اسالم،

. ببرددر خدمت اسالم به کار  را آن انديشه یهفرآورد بتواند اش پوشش اسالمی داشته باشد وانديشه کند که انديشه 
اش را اسالمی نشان دهد، سپس اجازه دارد که يعنی يک انديشمند مسلمان بايد نخست دروغی را بپروراند، که انديشه 

دروغی را بپرواند تا بتواند بايد  شديای بيندبه پديده اش را بازگو کند. به زبانی ساده يک مسلمان پيش از آنکهديشهان
 .در مرزهای تنگ شريعت جای دهد را اشانديشه

  

های آنها کاستی از های خود را گسترش دهيم وتوانستيم انديشه ترسيديم در همپرسی میالبته اگر از يکديگر نمی
های آزادانه انديشه کنند. گاهی پرسشتوانند بکاهيم. بسان کودکان که تا ذهن آنها به ترس آلوده نشده است می

 .کندمی تاريک انديشی بزرگترها را آشگار آنهای وشمندانه ه

  

 ای است از کردار ما در برابر کودکان.نمونه کنم که در پايين به بخشی از گفتگوی پدر و فرزندی اشاره می
به روی انسان باز  هایهای دانستنورزی و گستاخی در پرسش سرآغاز دانايی است که در اين روند دريچهشک
 بندند.ها را به روی کودکان خود میولی کسانی که گرفتار ايمان خود هستند اين پنجره شوند.می

  

  از گفتگوی پدری با فرزندش:ای نمونه 

  بخوانم، مگر زوره؟  فرزند: چرا بايد هر روز هر روز نماز

  پدر: چون واجب است، هرچی که واجبه چرا نداره

  ؟  بهواج که دانیفرزند: تو از کجا می

   هللا امر کرده است  پدر:

  ؟یفرزند: تو هللا را ديد

    نه هللا که ديده نميشه، رسول هللا گفته نماز از واجبات است   پدر: 

  فرزند: رسول هللا به تو گفته؟

      خواد.ه هزار و چارسد سال پيش رحلت کرده. خوب ديگه، دو رکعت نماز خواندن که اين همه چرا نمینه او ک  پدر:

  فرزند: دو رکعت را سد بار خوندم، پس بسه ديگه، حاال چی ميشه که بی چادر بخونم؟ اينجا که مردی نيست. 

  آره.هر جوری که گفتن بايد بخونی، آدم که از کار خدا سر در نمی پدر:

  چرا بايد به اين سو وايستم؟ به سوی باغچه که بهتره  پس چرا بخونم؟ آرهزند: اگر آدم سردر نمیفر

   است    ی خدااين سوی قبله است، مکه است ، کعبه، خانه پدر:
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  ؟ دونه که من رويم به کدام سو هستفرزند: اين جا که ديواره، خدا هم تو خانه خودشه، او از کجا می

     بينه هست همه چيز را هم می پدر: هللا همه جا 

بينه چيزی مرا می که لختم  زير دوش هم  ، او که همه جا هست،کنهفرزند: خوب پس به هر سويی وايستم فرقی نمی
  هم نميشه ولی حاال زوره بايد چادر پوشم.

 ...  

نيتور کامپيوتر) را رو و جام رايانه ( موکند پياده می DVDفردای آن روز اين دختر گستاخ چند رکعت نماز را روی 
  هللا را راضی و خشنود کند.  اجرا و ی واجب رانمازها ،هنگام ، بهی رايانهگذارد تا به کمک برنامه به قبله می

 ها" نکند. خريت"از اين  دخترش گيرد تا ديگرالبته پدرش برای زمانی رايانه را از او می 

  

رای روشن شدن مفهوم "خريت" يعنی ابله بودن است. ما به  آوردن اين داستان، که به درستی پيش آمده است، ب
( ای  .و "خريت" نکنند باشند اوامر هللا خورانيم تا بسان خود ما عاقل و مطيعکودکان خود احکام شريعت را می

 داشتند)کاش بزرگترها هم بسان کودکان خريت می

  

در ميان مردمی که دروغ  ی آزادیو هرگز پديده گوينددروغ می مای گسترده است مردتا زمانی که ترس بر جامعه
را بررسی کنند  های احکام اسالمها و پسماندگیتوانند کاستیپرور باشند آشگار نخواهد شد. کسانی که از ترس نمی

  نخواهند توانست از نياز به راستی، پيشرفت و آزادی سخن بگويند.

        

  مردو آناهيد  

  MarduAnahid@yahoo.de  نندگان:دريافت بازتاب از ديدگاه خوا
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