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 پیش گفتار                        

آژی  ) اسطوره ها هرگز نمی میرند. افسانه ضحاک ماردوش می گویند است معروف که روایتی

هزار سال تا کنون نمرده است و  5بیش از کهنسالی با هم یکی از این اسطوره ها است که  ( کدها

این افسانه دارای پیام های بسیاری برای جمعی مردم این سرزمین باقی است.  فردی و در حافظه 

اساس  که  " روشنائی" و  "تاریکی" چگونه ظلم و شر در چهره  از جمله این که است. امروزمردم 

که همیشه در جهان و طبیعت حکم فرما است را می سازند  " دوگانگی"  ،استزرتشت فلسفه ایرانی 

حاصل شود، یکی بر دیگری پیروز  کم بودو ضعف  از این دوگانگی و به محض این که در کفه ای

                                                                                                        می گردد. 

که حماسه سرای بزرگ ایران فردوسی در شاهنامه اش برای ما بازگو کرده، ، این اسطورهدر متون 

به این گاه  همسایه تازی برای ما ایرانیان دارد که ما هیچ تاریک نهاد ازبرحذر دارنده ای پیام های 

که در صحرای برهوت کویر زندگی می  تازی م اقوااین پیام ها  درنکرده ایم. جدی  پیام ها توجه

ند که ضعفی بر ه امترصد بودشان به صورت بهشت موعود است، همیشه  کنند و سرزمین ما برای

                                                                                                          یابند.استیال سرزمین  اینبر ما را در بند کشیده و بر ما بتازند وحاصل شود، تا  ایرانی ها

رب از هم جدا شدنی عکه فرهنگ و دین چون نگارنده بر این نظر هستم  های خود، بررسی در

 ری، تهاجم و استیال برخوی پرخاشگ و  ساختهدر واقع این دین است که فرهنگ عرب را  نیستند و

ساسانیان فرهنگ ویژه ای از عرب جز  شکوه تمدنبا در دوران . دیگران را در آن نهادینه کرده

، این دو عنصر را از هم جدا ، بنا براینبدوی و صحرانشین در دسترس ما نیست بربر وجود اقوام 

                                                                                       نمی دانم.                                                                            

 آیا این مهم نیست که این نخست می گویند که داستان ضحاک مار دوش افسانه ای بیش نیست. 

افسانه نبوده و ریشه ای   فرض این داستان  به طور هم . اگراستداستان، افسانه یا واقعیت  اسطوره 

 و گویش های سینه به سینه تاریخ هسال چرخش چند هزار در طبیعی است که، درآن باشدواقعیت از 

 و و شعرا ها بسیاری از تاریخ نویساز جانب  ودر آمده  به صورت افسانه  کم کم   ،هسپرده شد

                                                                                                                 به رشته تحریر درآمده. دیگران

 این واقعیت و یا افسانه نهفته است  کنه است که در "روایتی " آن  ،آن چه مهم استاما از دید من 

در  حتی و های تاریخ ایران است برابر رویدادتا کنون دست نخورده باقی مانده و  زلاز روز ا  که

در ایران حکومت حاکم  امروزپرستانه  و نژادو رفتارهای وحشیانه  کرداربا جزئیات  خیلی از

                                                                                                        .برابری دارد

که از فردوسی بزرگ به  آن روایت و " اسطوره ضحاک ماردوش"  اکنون به شرح کوچکی از

م تا می پرداز به صورت نثر یافت می شود صورت حماسه در شاهنامه آمده است و در اینترنت

  باشد.ی داشته  خواندن مطالب بعدو  جهت یابی برای و پیکانیانگیزه  ، خواننده

" جمشید شاه " در دوره پیشدادیان یکی از بزرگترین پادشاهان  آمده است که ایران باستانخ در تاری

طایفه همسایگی ایران در سرزمین بابل پادشاهی به نام مرداس از  درایران بوده است. در آن زمان 

پسری  ،مرداسشاه  ه حاکمی عادل و دست و دل باز در دیار خویش بود. کتازیان زندگی می کرد 

خشم و تاریک دل بود. روزی از روز  خیره سر، تیزداشت به نام ضحاک که بر خالف پدر جوانی 

بر ضحاک نمایان می شود و با سخنان شیرین و  در چهره مردی نیک خواهبد طینت  شیطان  ها

نشین با او به صحبت می نشیند. شیطان به ضحاک می گوید که اگر با من پیمان به بندی که سر از دل



ضحاک سوگند خورد که گفته های من بر نتابی، چنان کنم که شادکام تر از تو در جهان کس نباشد. 

. نیک آن کند که او گوید. شیطان ادامه داد پدرت پیر و فرتوت شده و آفتاب عمرش بر سر بام است

ضحاک ترسان گفت که پدر کشتن  باشد او را از میان برداری و خود بر جایش بر تخت بنشینی.

شایست. آن وقت شیطان آن قدر سخنان افسون بار گفت که ضحاک رام شد و گفت آن  نااست  کاری 

             کنم که تو خواهی.                                                                                

ای شب که گشای پدر چاهی کند. در انته  شب هنگام ضحاک به راهنمائی شیطان در راهروی باغ دل

بدین ترتیب ضحاک بر   پدر برای نیایش برخاست و به باغ رفت، ناگهان در چاه افتاد و در گذشت.

تخت پادشاهی نشست و تاج تازیان بر سر نهاد. شیطان خندان بر او نمایان شده گفت : دیدی چگونه 

م که سراسر جهان بر تخت شاهی نشاندم. اگر هم چنان سر از پیمان من بر نگیری چنان کن اآسان تر

زیر فرمان تو بر آید. ضحاک جواب داد آن چنان کنم که تو خواهی. روز دیگر ضحاک به شیطان 

گفت می خواهم به پاداش هنرمندی تو بزرگترین آرزوی ترا بر آورده کنم. شیطان به ضحاک گفت 

م و رویم را بر آرزوی بزرگی از شاه دارم. می خواهم که شاه اجازه دهند دو کتفش را ببوسم و چش

ضحاک فرمان داد که کام دل شیطان بر آورده شود. شیطان بر دو کتف عریان ضحاک آن بمالم. 

  بوسه زد و ناگهان با خنده ای خوفناک از جلوی چشمان شاه و مردان او دور شد.                

یرون جهید. پس از این شگفتی بیرون نیامده بود که دو مار سیاه از کتف های شاه ب هنوز کسی از

چندی که ضحاک ماردوش در غرق پریشانی ماند، روزی شیطان در جامه پزشکی پیر به بالین او 

آمد و گفت متاسفانه وجود مارها بر کتف شاه ماندنی و بدون عالج است. دوای آرام شدن مارها این 

آرام  آن هابدهند تا  آن ها را به خورد مار ها سر مغز است که هر روز باید دو جوان را بکشند و

همه  کم کم  هر روز مغز سر دو جوان بی گناه خوراک سر مارها می شدند تا بدین ترتیببگیرند. 

  به ستوه آمدند. ضحاک مردم از دست 

در جلد اول می نویسد : " در این زمان در  ایرانیان تاریخ ده هزار ساله نویسندهعبدالعظیم رضائی 

نام، که آهنگر بود و در یک ده زندگی می کرد. این مرد روستائی ه " کاو" اصفهان مردی بود 

ی آن ها را در  اصفهانی دو پسر داشت که هر دو به حد شباب رسیده بودند. عامل ضحاک هر دو

یک روز بگرفت و نزد ضحاک برد. ضحاک دستور کشتن آن دو پسر را داد. چون کاوه از کشته 

که را  و آن پوست  واستخشهر اندر آمد و بخروشید و کمک شدن دو پسر خود آگاهی یافت، به 

و فریاد کرد. مردم  ( درفش کاویانی ) نمودبر سر چوبی مانند بیرقی  آهنگران به پیش می بندند، 

کاوه در اصفهان  بودند، گرد کاوه جمع شدند و به کمک او شتافتند. چون از ضحاک به ستوه آمده

فت. ... در آن موقع ضحاک در دماوند و طبرستان بود. چون عامل ضحاک را بکشت و شهر را گر

در آن موقع  از این کار آگاه شد، لشکر بسیار به جنگ کاوه فرستاد، که آن ها کشته و فراری شدند.

از ترس ضحاک فراری بود و ضحاک او را دنبال می کرد تا به طبرستان رسید و در آن فریدون که 

اوه به ری آمده خود را به ری رسانید و او را آگاهی داد که از . وقتی شنید که ک جا پنهان شد

فرزندان جمشید هستم.....کاوه فریدون را امیر سپاه نمود و خود سپهساالر شد. چون لشکریان 

ضحاک و فریدون به هم رسیدند، هزیمت به لشکر ضحاک افتاد. ضحاک گرفتار فریدون شد و 

ی نموده، پس از مدتی بکشت. و ایرانیان از شر و بالی او )فریدون ( او را در کوه دماوند زندان

 ".  آسوده شدند



فریدون  که در زبان اوستا ترائتئون خوانده می شود و در حماسه های ایرانی از ارج و ارزش 

بسیاری برخوردار است، پس از جمشید از بزرگترین شهریاران و ناموران باستانی به شمار می 

 رود. او پسر آبتین و فرانک و پسر صلبی جمشید شاه و به فریدون بن اتقیان معروف است . 

ضمن سخن اهورامزدا با هوم،  یسنا 8و  7ا نیز از روایت ازدهاک یاد شده است. در فصل در اوست

آمده است: " هوم " پاک  114از آژی دهاک یاد می شود. در اوستا نگارش جلیل دوستخواه ص 

دومین بار " آبتین " مرا در جهان خاکی آماده ساخت و به پاداش کردارش  پاسخ گفت: مرگ زدای

سه پوزه سه سر  ی بدو رسید که دارای پسری شد فریدون نام. کسی که " اژی دهاک"این نیک بخت

آن دارنده هزار گونه چاالکی، آن دیو بسیار نیرومند دروغ، آن آسیب جهان و زورمند ترین  –چشم 

                                                                                                       دیو دروغی را که " اهریمن " برای گزند جهان خاکی و مرگ راستی پدید آورد، فرو کوفت و کشت.

ضحاک را فریدون در پنجاهمین سال سلطنت خود یکی از دختران " عبدالعظیم رضائی می نویسد : 

امش به همسری برگزید. از این زن دو پسر به نام سرم یا سلم و تور، و از همسر دیگری که ن

ایراندخت و پارسی نژاد بود، پسری به نام ایرج آورد. بنا به قول )تاریخ نویسان(  طبری و بلعمی و 

و تور و ایرج تقسیم کرد. کشوری که به سرم رسید ) سلم (  ابن اثیر وی مالک خویش را بین سرم 

ران زمین سرمان ، مملکتی که نصیب تور گردید  توران و حصه ای که به ایرج تعلق گرفت، ای

    ." )ائیرین ویچ ( نامیده شد

که در طول تاریخ مردم ایران را از   و آموزنده اسطوره ضحاک اسطوره ای است بسیار هشدار دهنده

بر حذر میدارد. عدم توجه به هشدار های اسطوره باعث این می شود که این   تازی وجود ضحاکان

برخورد یک ای شگفت انگیزی است که علل آن در و این از پدیده ه رویداد ها دوباره تکرار شوند

 از آن این ملت ها در زمان های مختلف و نتیجه حاصله (Konstellation)  شکل بودن رفتاری

                                                                             به طور مثال :یک شکل معین از این برخورد می باشد. 

جمشید شاه به علت ادعای خدائی کردن و بر افراشتن مجسمه های بسیاری از خود که  ضعف -* 

مردم را ناراضی می کرد و آن ها دست به دامان پادشاه بابل شدند. ضحاک پسر مرداس مامور حمله 

       به ایران شد و جمشید شاه را شکست داد و پادشاه ایران شد.                                        

به علت فساد مغ های زرتشتی در جامعه و کشتار پادشاهان ساسانی از  ضعف دین زرتشتی -* 

ی نقاط مهم استراتژی و  مزدکیان و طرفداران مانی، و فرار بسیاری از آن ها به عربستان و افشا

ی ، باعث حمله عرب به ایران گشت که ضعف دولت ساسانی نتوانست جلونظامی ایران به عرب ها

                                                                                                 و سرنگون شد. آن ها را بگیرد

بی امان آن ها با جهل، خرافات و حاکمیت زمین داران و شکست سلسله پهلوی به علت مبارزه  -* 

برابری زنان و مردان و کشف سواد آموزی،  علم و صنعت، ،برده کشان، جلب مردم به سوی تمدن

داشت که سینما رکس  حجاب زنان که به ذائقه واپس گرای روحانیون شیعه خوش نیامد و آن ها را وا

مردم دین ذلیل ایران را فریفته و به  بسیاری از تماشاچی درون آن آتش زده و 450آبادان را با 

نوادگان بوسیله  ه گردن شاه بیاندازند ، تا سلسله پهلوی خیابان ها بکشانند و این جنایت هولناک را ب

  شود.سرنگون  ضحاک

با این سرنگونی آوارگی میلیون ها نسل ایرانی که از این رویداد سرخورده و بی پناه بودند به کشور 

های بیگانه شروع شد که من هم یکی از آن ها بودم که اوقات فراغت خود را تماما به سرزمین 



در زمینه های جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی  ایران دادم و به پژوهش های ویژه تریزادگاهم 

وظیفه رسالت و  در این راستا  بعد از اسالم پرداختم. و پیش در دوران یانایرانو فرهنگ و هویت 

اساسی خود را در این دانستم که خوانندگان خود را با واقعیت های جهان علم و دانش در برابر 

اقعیت های رویائی دنیای شیعه و حاکمان ضحاک نژادش قرار دهم و نشان دهم که آنچه مایه و

افتخارات بشریت از فرهنگ و تمدن ایرانی ها بود چطور توسط اسالمیون در طول تاریخ لگد مال و 

و ربودند  بزرگ شان می خورد را از این فرهنگ تخریب شده و هر آن چه که خود نداشتند و بدرد

فرهنگ ایران را می  دانشمندان جهان اما همه نام فرهنگ اسالمی به جهانیان معرفی می کنند.به 

 اعراب دیگر و راهزنی و کشتار بی آب و علف میان کویر شناسند و میدانند که فرهنگ اسالم از

 ایران و هرآن چه امروز به نام فرهنگ اسالم موجود است از و هیچ نداشت خود شروع شد و 

غریب این است  : " از امور نویسدابن خلدون بزرگترین مورخ جهان عرب می  است.  بوده دیگران

که حامالن علم در اسالم اغلب عجم بودند و اگر هم علمی یافت می شد که در نسبت عرب بود در 

مکتب عجمان  تربیت و پرورش یافته بود و زبان  آنان را حرف می زد. قوم مسلمان عرب اصوال 

علیم و تکلیف و تدوین اطالعی نداشت و خواهان آن نیز نبود. متمدنین این عصر همه عجم و تاز امر 

  ".یا پیروان عجم بودند، زیرا پارسیان براثر تمدن در میان خود برای این کار صالحیت دیرینه داشتند

وجه شوند که بیافزاید و مت ایران ساز آرزومندم این سطور به اندازه دانه ارزنی بر آگاهی نسل جوان

وحشتناکی    چه منجالب در دژخیمان ماردوشچنگال  از چه اصالتی برخوردارند و اکنون در

                                                                                       به ریشه این نظام بیگانه بزنند. با تبر و چگونه باید روزگار را می گذرانند

گوی بیگانه که به این سرزمین حمله کردند به خاطر روحیه  عمر حکومت های غاصب و زور

به هر جهت با توجه به سیمای آزادی خواهی و جوانمردی در میان مردم ما همیشه  کوتاه بوده است. 

کیش کیش زرتشتی،  اخالقی مردم ایران، فرهنگ ایران که از ریشه های مهر پرستی، ناهید پرستی، 

 از سهروردی تا صدرا کهاشراقیون پس از اسالم  نور روانی، کیش مانی، کیش مزدک و فلسفهز

ند. قهر و زور حکامان زمان بوده ا جهل و نادانی وتجلیل برابری و عدالت و مبارزه با همه بر  بوده،

بیشتر این . بوده و هستبوسیله کشتن  بر انسان ها اعمال قدرت که اراده شان فقط استیال و یانحکام

 به اتفاق طرفداران، برابری و مساوات یدبرای رسیدن به آزا " بامدادن مزدک" از جمله  مبارزان

که برای ما  که با آئین های انسانی خود کشته و معدوم شدند، اما آن ها توانستند  به وضع فجیعی شان

در ختگی های اندام واری شده که تبدیل به آمیمبارزه با اهریمنان را  فرهنگسنت  میراث گذاشتند،به 

 بهآزادی خواهی، برابری و عدالت بعد ها این روحیه روح جمعی مردم ایران پایدار سازند که 

و در عصر معاصر به سعیدی  ، فردوسی ها، سعدی ها و حافظ هابابک خرم دین ها سهروردی ها،

 جا بر ملت ایران پا ذهنیت فرهنگ ودر و دیگران رسید و  منش ها سیرجانی ها و کوروش آریا

بسیاری موجودند که نیاز به آزادی این  و روئین روان های روئین تنان ،اکنون نیز در میان ما است.

خود را  "دین ملی"زمان آن رسیده که  که دبه خوبی آگاه انو  حس می کننددر خود ملت ستم دیده را 

                                                                                                                                                                                                                                  ماردوش از این دیار رخت بر بندد.ادا کنند تا یکبار دیگر شر ضحاکان کهن به این سرزمین 

                                                                               پاینده ایران

 امان بیداربخت                                                                                               

 2567دی ماه                                                                                                 
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 دنبررسی جامعه شناسی اندیشه و اندیشی

 

 اندیشه و اندیشیدن " تاریخی گذرگاه" 

 ، نمادر کشور بیگانه چپاولگر و جابر استعمارگر متکوابر قدرت ها و ح با سیاست های استثماری

 و تخریب  حالدر ارزشمند او میراث و ،او می گیرند از را به زور فرهنگ و هویتشملتی که با 

جهت یابی خود را این حکومت  و وحشیگری ستم شدت جور و از هزاره سوم، و در فروپاشی است

حالی که برده وار با او رفتار می درپدرانش ندارد. آب و خاک کوچکترین حقانیتی در از دست داده و

 شرافت ست وا برجا خود هنوز پاهویت اصلی به اصولی از، و از ریسمان سیاه و سفید می ترسد شود

 ،آینده ساختن ایران راه در که دست نداده، اما نمی داند برای آزاد سازی خود از خود را ای شکیبا و

                                          انتخاب کند.                                                                                                                  بایست  می را درستی راه چه، سازنده  با عقل و تدبیر

میهن پشت  و پیشانی انسان می نشیند ی سرد برعرق فرهنگیبزرگ زوال این شتناک حو تجسماز 

 این، تاریخی تراژدی بزرگ این .آورد میرا به لرزه در داران گذشتهمیراث  وداران  چمپر ،پرستان

میلیون ها  ، و باوجودما ایرانیان گیر زد که با همه هوش و ذکاوت چشممی انگی را بر پایه ای پرسش

زندگی می  ناکامیروزی و این چنین در سیاه  ما چرا سراسر جهان، در ایران و افراد تحصیل کرده

                                                                                                                                                              .!در چیست؟تاریخی  از این سیه چالملت و راه نجات ما  کنیم

که در برسم به این نتیجه خواستم ، سال های گذشته آن درحاصل  نتیجه گیری از کاوش ودید  از

امروز این  تا به آن روان و ذهنیت ما حاکم شده که نتایج جائی بر بر ریخ چه پدیده موثر و پامسیر تا

                                                                                گشته؟.  چنین مخرب و فنا پذیر

قصد خالق کهکشان و زمین براین نبوده است که خوشبختی را  این عقیده است کهبرفروید زیگموند 

هوش  اندیشیدن ودادن قوه با ، زیرا منظور کند آفرینشساختار  برای انسان و موجودات دیگر، در

 موجودات وبه خود انسان در حل مسائل را خوشبخت شدن این  ،کدام صورت نسبی به هره ب سرشار

                                                                                      محول کرده است.  دیگر

احساس و  دهئحرکتی به جلو و یا به عقب، زا هربنا بر این هستم  نظر همین بر نیز نگارنده چون

آن احساسات دیگر درکه   -، سنجش قضاوت و آن به قوه و ازاندیشه  درک آن و سپس انتقال آن به

به این کاوش ادامه  ریزد،را می  عملو پایه  هو حرکت رسیدبه اراده  و از آناست   –دخالت ندارد 

ده هجده س سیاست و دین در موسسه ادغام دو سامانی ها دره ب این نا تمام علتیافتم که در دادم و

 شده"  ایران تاریخ در اندیشیدن سیستم مکانیزم جدیدی در"  تحول که باعث ایجاد وقبل بوده است 

                                                                   .نام می گذارم"  اندیش ضد دگر مکانیزم"  من به آن است که 

ابزاری پرقدرت  و آورده می کندبه خوبی بر آندرآن دوران به شدت  که بدوی اسالماین مکانیزم در 

 هر و قهر، از بدو تولد که با زور ،شدهجهان  در گرا واپس اشاعه این سیستم فکری وتوسعه  در

 قوانین قرون وسطی و ،او بههیچ گونه اختیاری  دادن بدون طول بلند مدت زندگیش، و در مسلمان،

 کرده تحمیل اوبه  اندیشیدگر ضد دوگانهبا کالف تفکر  ،گرائی اسالم راستای بنیاد در را خود مذهبی

 شدن قربانی و ایثار آماده تا آخر عمر او رارا می شوید و اومغز  ،بافته شده خالیتو با ارزش هایو 

      می کند.و جهان گشائی خود  استیالدر راه 
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دگی، سازن وده اندیشه و اندیشیدن است ئهمه تحوالت نیک و بد زا م کهاگر قبول داشته باشیحال 

دشمنی با دیگران نمی تواند  خونریزی و جنگ وگیری، در و نابودی، تکامل و یا تخریب  ،خالقیت

ی که ملت هائی فارغ از این درد و جهان در س متوجه می شویم کهپانجام شود، انسان  بدون اندیشیدن 

دقیقا ما را به  آن ها، انتخاب یکی از .موجود است اندیشیدن کاربرد ی ازدیگرروش های  ،هستند رنج

تواند  این سرنوشت می "سرنوشتی" دچار خواهد کرد که خودمان برای خودمان خواهیم ساخت.آن 

                                                                        نمی سرنوشت از پیش ساخته بایستی بدانیم که باشد.  گرا، ایستا و مضر یا واپس مفید وو  پیشتاز

هوش  با عقل وراه زندگی آن راهی است که  وجود ندارد. پیش نوشته ای این مورد تقدیر و در شود

و یا راهی است به مانند راه  شود خود ما انتخاب و اراده تصمیم ،قضاوتقدرت خود ما، با  اختیار و

 مابتواند تا  ،گردد  تحمیل   -شدیدی به الهیات داریم اتدکه اعتقا - ملتی چون ما بهبا زور  که، اسالم

و مبلغین او را به  هکشاندی پیروزرا به دینی  ایدئولوژی و داشتهجهل، خرافات و تعصب نگه  در را

                                                                                      . برساندقدرت و ثروت 

های ما مغز اندیشه ای که در .است خود انسان و اندیشیدن غلط بودن جهل در سرنوشت بد حاصل

 ، اندیشه ایبفرستد مشکلش حل می شود  وهللا گوید هرکه هفتاد تا قلهو بزور جای داده شده و می

روشن فرهیخته و های  نسل  امروز .گردداین بهتر نمی  از مسلما و نتیجه اش جاهالنه ،است غلط

نشده خرافات حل پوچ اندیشی ها و با این ما  ازسال است که هیچ مشکلی   1400که  دنمیداناندیش ما 

 تابوهای استوار "و پوچ اعتقادات می توانیم " علم و" "خود آگاهی ""،  عقالنیت " رسیدن به باو است

 این جهل از و بشکنیمرا  وی روان جمعی ما چنبره زده اندر برهشت پای سیاهی که چون "   مذهبی

                                                                                                                                                                    فاصله بگیریم.و خرافات 

 بزرگترین  ،و بازده آن " روش های مختلف اندیشیدن " محتوی و نوع عمل کرد شناخت در نتیجه: 

ایران  خود، نه تنها را برگزینیم و روش اندیشیدنبهترین و درست ترین  کمک را به ما خواهد کرد تا 

پیشرفته  آینده جزو ش جهانچرخ دربخشیم، بلکه بنجات  و فنا  را از نیستی و میراث برجسته اش

     .گردیم کشورهای فرهیخته ترین

                                      :  در تاریخ و تکامل آن  " روش های متفاوت اندیشیدن "بررسی  

 درروشنگری سانس یا و رسیدن به عصر رن ،و خرافات اهلیتج گذاشتن عصر پشت سر بعد از

 توانستمنگارنده   ، و ایران خودمان علمی دانشمندان غرب روش های اندیشیدن در پژوهشبا  اروپا، 

این جا به  درکه  کنمدیگر مشخص کیبا  و تفاوت های آنها را نوع روش اندیشیدن تاکنون چهار

  که بایستی توضیح مختصر دیگری راجع به اول این .مکدام می پرداز صورت خیلی کوتاه به هر

 هر نقطه از بدهم. روشن است که هر بشری در"روش اندیشیدن " با  اندیشیدن"و  اندیشه " مفهوم

انسان در روی کره  هر در ها هجهان دارای قدرت و استعداد اندیشیدن است ، اما اندیشیدن و یا اندیش

عمل  د ونی برسمند به خالقیت و خرد د تانیرگاندیشیدن قرار نمی  یا بستر همه در یک کانال زمین،

 " قالب ها " روش های اندیشیدن و مکانیزم های آن هاو  " محتوا اندیشه ها " در واقع د.نکن

 ،قالب هاروش های اندیشیدن یا  گذاشت.  عمده مایزتها آن باید بین  متفاوتند و با هم بسیار که هستند

رف طو نحوه بر مثبت رسیدن، به خالقیت های درست اندیشیدن، سالم اندیشیدنبرای ، ابزار کار

 درهم بیامیزد تا اجتماع خود رابایست این دو پدیده را  می ایجامعه  هر الت زندگی اند.ککردن مش

مشکالتش غالب  ربرساند و بتواند ب و تکامل نو آوری ها و خالقیتبه پایه  فرهنگش و اندیشه ها با

 شود.
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                                     : (1 زرتشت یا دیالکتیک ساده دوگانه و مکانیزم شیوه اندیشیدن - 1 

وست داشتنی و دچه درآن است زیبا،  هر است که جهان و استوار فلسفه جهان بینی زرتشت براین

شمار می به  –خرد پاک مینوی  –"  یسپند مینو یا " " اهورامزدا "یگانه  ستودنی است و آفریدگار

 انگره مینوی " یا " اهریمن جهان دیده می شود، آورده " پلیدی و سیاه روزی در نچه زشتی وآآید. هر

در جهان بینی زرتشت متضاد هائی که در برابر هم قرار می گیرند  است.  –منش ناپاک و پلید  –" 

 ضد هم نبوده و همیشه "مکمل" یکدیگرند.

این مکانیزم از دو قطب اصلی آئین زرتشت مانند هر فلسفه دیگر دارای مکانیزم ویژه خود است.  

که یک قطب آن بر موازین الهی ) آفریننده جهان هستی اهورامزدا یا پروردگار یگانه( و قطب دیگر 

 ازکه  است (  ، کردار نیکنیک ، گفتارنیک پندار ) " نیکی کردن " داده های زرتشت  بر اساس

  و زمان عمل می کرد آن  آریائی مردم " روان جمعی "درو  در جامعه متداول پیش هزارسالچهار

به   ،یدناندیش روشپادشاهان بزرگ ایران با این   را می ساخت. " روش اندیشیدن ویژه ایرانی "

که  ها اندیشی نیکواین  خاطره ب جوامع آن زمان و می کردند سیاست زندگی وشان  اتفاق مردم

.    شد می نائل در تاریخ آمیز افتخارنوآوری های  خالقیت و به ،استوار بود و خرد عقالنیتپایه بر

در  این شیوه اندیشیدن سراسر ایران، فرهنگ و تمدن در با وجود حمله اسکندر مقدونی و نابودی

، های قابل لمسچیز ، زیرا اسکندر با وجود از بین بردن همهماندباقی  به قوت خود آن زمان جامعه

. با به جای ماندن نزد در جامعه  شستشوی مغزی دست به گذاشت و ی خویشجاه آئین زرتشت را ب

دوباره امپراطوری های بزرگ اشکانی و ایران،  در جامعه و تاثیرات معقول آن اندیشه زرتشت

                                                                                                     .نو پا گشتند و زدند اجتماع جوانه در ساسانی

اثر به  ، درحافظه ها در مغ های ساسانیتحریف شده زرتشتی از جانب   دیننهادن ضعف  با روبه

و  این سه دین یک از هر از متفاوت به طور پشتیبانی پادشاهان مذاهب مانی، مزدک ووجود آمدن 

 از در دربارش زمان انوشیروان ساسانی در که های بزرگی کشتار به خاطرتجزیه اجتماعی مردم 

وجود آمدن بحران های ه شد، باعث ب – که به گواهی تاریخ بالغ بر سی هزار مزدکی بود - مزدکیان 

از  ادیان طرفداران این گشت و تعداد بسیاری ازاجتماعی  در گیری های شدید و نتیجتا شدید سیاسی 

 نزدیک و معروف پیغمبر بعدا از صحابه هاییا سلمان فارسی که  (،2 مرزبان مزدکی پور جمله

 ایران شدند و از فرارمجبور به  نقش اساسی ایفا کرد، ایده ئولوژی اسالم تشکیلدر و  گشتاسالم 

با  ایران را برآن ها فاش ساختند. پایگاه های استراتژیکی و نظامیانداخته،  اسالمان ود را به دامخ

سلسله ساسانی با تمام شکوه و  ،ایران تسلط اسالم بر ویرانی و و (3 عرب و بی امان خونینحمله 

                                  .شترو به خاموشی گذا به ناچار قدمتش

                         : ( 4ی  " اندیش یا این و یا آن دگر ضد " دوگانه و مکانیزم روش اندیشیدن - 2

مغ  ،(میالدی 226) سلسله ساسانی ارذبنیانگ بابکان، زمان اردشیر مذهب در با یکی شدن سیاست و

را پایه گزاری کردند که با  ای پادین نو ،آئین زرتشت غلط از و تفسیریدرک  باهای ساسانی 

 هم قرارگرفته در برابر ر های د متضادزیرا که زرتشت  ،آموزش های زرتشت تفاوت فاحش داشت

آب و آتش، زشتی و زیبائی، و بهار،  تاریکی، خوب و بد، زمستان و طبیعت مانند روشنائی و 

 تکامل باال تر، ، بلکه برای رسیدن بهنمی شناختهم "  ضد "اجتماع را  در دیگر های متقابل تضاد

سپند مینوئی، انگره مینوئی باقی ماند.  برابر بدین ترتیب در می دانست. گرکدیی " مکمل آن ها را "

و موجودات  عظیم مزدای توانا که همه این کیهان پیش می آید که آیا اهورا پرسشاین در این جا 
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قادر نبود که اهریمن را که فرشته ای مرتد از اراده پروردگار در دربار او  روی زمین را آفریده،

انسان ها  نکرد و از به نظر زرتشت او این کار را.  و را از بین ببرد؟ابوده، بکشد و یا این که 

انسان ها نخواست  او از .دهندارجهیت  او مبارزه کنند و نیکی را بر بدیخالف میل  خواست که بر

اهریمن و بدی از بین بردنی نیست و جزو دستگاه پروردگار  ، زیرا که که بدی را از بین ببرند

ه فقط خود را یک آموزگار ک - با توجیح غلط از اندیشه ها و آئین زرتشت مغ های زرتشتیاست. 

اساس ضدیت بین دو متضاد در طبیعت و بر شدند که روش اندیشیدنیموجب آفرینش ، - میدانست

 یا گرایش به روش سیاه و سفیدی ،یدناندیش گریا ضد د "اندیشیدن یا این و یا آنیروش  " ،اجتماع

اردشیر بابکان  به دستور ،خطای خودبینش دیدن نتیجه آن و  و بدون داشتن استعداد در زاده شدآن  از

 کردند. عنوان دین رسمی ایرانیان ثبتآن را به که خود یک مغ بود، 

انسان هائی  ، بسیار قدرتمند وساسانی دین زرتشتی در کنار اردشیر مغ در دو " کرتیر"و  " کنسر"

آن را زیر پای  نگه می داشتند و متعصب و خطرناک بودند که جامعه را در خطر سخت گیر، بسیار

    کینه توزی و فساد  وسیع مغ ها، با ریشه اندیشیدن دوگانه  تعصب مذهبی" و خود له می کردند. "

و نه منطقی و سنجیده، به یکی  احساسیکه از دو متضاد رو در روی هم قرار گرفته، به طور  )

یدهد و به دیگری ارزش بد و از میان این دو، آن چه که خود می پندارد خوب است و ارزش خوب م

زده و  بد می بیند، کنار به صورت می کند را انتخاب، و دیگری را که منافع شخصی اش را برآورده

  بسزائی گذاشت. تاثیر دین نوخاسته اسالم دریا از بین می برد (  

                                                                               ساختار و مکانیزم اسالم :

اسالم  نهفته شده در یا متافیزیکی اصول الهی وظیفه ما از دید پژوهش این است که به قوانین و

رو  بر پایه ضدیت بین دو متضاد ،به مکانیزمی به پردازیم که از پیوند دین با سیاستنپردازیم، بلکه 

 و قوانین ی ناپسندها، گفتارها و کردارها سیالبی از پنداربه وجود آورنده و  در رو قرار گرفته شده

علت این است که در ساختار و مکانیزم آئین زرتشت تضاد ها  .است شدهدر دین اسالم  اجحافی

شمنی ها و د بی ریشگی ها، تمام  .مکمل یکدیگر بودند و درهیچ کجا " ضدیتی" به چشم نمی خورد

از این پدیده ضدیت  و نژاد پرستی ها تعصب ها خود فروشی ها، ،بد جنسی ها ،هاغ و درونیرنگ 

 پیونددر  توصیفوجود آمدن فسادی غیرقابل ه که در توجیه غلط مغ ها باعث ب سرچشمه می گیرد

                                      می گیرد.  و ذهنیت مردم را در بر جامعهسطح و  گشتهدین و سیاست 

 است که بر اندیشیدنیمکانیزم که ما تا کنون از آن غافل بوده ایم  راپدیده ای  بنا براین توضیحات،

که امروز درک و لمس می رت این دین را بدین صو حاکمان و رفتار قوانین اسالم تاثیر گذاشته و

  است.انده پرورکنیم 

                              مکانیزم اندیشیدن ایرانی با روش اندیشیدن اسالمی :تعویض ساختار و 

به  مدت چهار صد و بیست سال امپراطوری بزرگ ساسانی در " اندیشیگردضد روش  "این 

آن چنان پابرجا گشت  ،، که خود در وحشیگری و چپاول سرآمد بود شبه جزیره عربستان در آهستگی

، اسالم و خردمندی عقالنیت، نقد ضد )مانند: اسالم بر :اسالم را پایه ریزی کرد سیستم فکری" " که

اسالم ضد  ،(در افغانستان تخریب مجسمه بودا )اسالم ضد بودیسم  ضد مسیحیت،یهودیت، اسالم  ضد

 شیعه ضد اسالم سنی، اسالم ضد زن، سنی ضد اسالم شیعه و اسالم ضد غرب، اسالمبهائیت، اسالم 

دمکراسی،  اسالم ضداسالم ضد دگر اندیش، الم ضد حیوانات، اس اسالم ضد بیگانه، اسالم ضد کافر،

پنج سئوال پایه ای اندیشیدن خالق  مذهبی این سیستم فکری در (.فرهنگ و هویتش ایران، اسالم ضد
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 اجازه مطرح شدن چه وقتو  برای که، چگونه، برای چه، چراالت مانند کرسیدن به حل مش و

با شک  و با شنیدنشدارد اعتقادی  و الهی  پایه  انکه افکارش چرا هااین  شنوندگان د، زیرا کهنندار

 امور دخالت درو یا  تابو گشته الهیات صورت نقد دره ب آن را د،ندار ها اندیش بی جائی که به دگر

تاثیر مخرب  د.نبه خود می گیر نهایت تهاجمیو در معموال حالت تدافعی  حساب کرده، خودشخصی 

با بیگانه اکنون در اسالم دین تحریف شده از اندیشه های زرتشت که  اندیش در روش ضد دگر

وسواس در برابر  شک بی مورد، دشمن تراشی، انگ زدن بیجا به دیگری و تخریب ، جهل، جوئی،

کشور  تسخیر که با بود ، آن چناناست پاکی، خرافات، تعصب مذهبی شدید و فساد توام شده پاکی و نا

 ، سردارانکشورهای شمال آفریقا وسوریه ، مصر، مانند ایران ی بسیار بزرگئفرهنگ ها ها و

تخریب کردند که  در این کشورها کشتار، چپاول و سفاکانه ،پیغمبر  های دستور جانشینه اسالمی ب

  هرچه بود به نابودی کشیده شد. سنگ روی سنگ قرار نداشت و دیگر

که در زمان پادشاهان پهلوی ایران را به رفاه و شکوه  ساختار و مکانیزم اندیشیدن ایرانیبا تعویض 

هم  ،ما جامعه در تا به امروزگذشته  چهل سال درروش اندیشیدن اسالمی  بی نظیر خود رسانده بود،

 از بسیاری و تخریبی و آسیب های فرهنگی و هویتی اثرات بد واجرا می شود  حاکم و تقویت، چنان

روان جمعی  براکنون که با اعتقادات مذهبی به الهیات  یاسالم شیعه دین خود به جای گذاشته.

و  داردخانه آن در و تخریب تعصب عمل کرد و پیدا کرده "شده  ابزار"  حالت ،استایرانیان حاکم 

 گرید و جامعه ایران درنخست همان زمان  از راقاطع  این ابزار برنده واسالم  .است شهید پرور

 علیه راشاعه و برای منافع خود ب ،بدست آورده  آن ها بردن فرهنگ های بین ازبا که  کشورهائی

 ها و نجس . جنگ با کافرمسلمان نیست کافر و نجس است کس  هراستفاده می کند. اندیشان  دگر

 این یک دستور است. موعود بهشت این جنگ شهید شود جایش در کس در هر و جایز واجب و

 برابر اشاره به پاداش دریش "  ت هاگا در" ناگفته نماند که زرتشت اجرا شود. بایدو  مذهبی است

 اشارهمذاب ،   و سوختن  جهنم هیچ گاه به وجود بهشت ونموده، اما  ها برابر بدی پاداش درنیکی و 

آن از ارزش ها و رسومات  به مثال بسیاری دیگر دین یهود ازمانند ختنه   این پدیده نکرده است. ای

                                                                                                                                                                             .رسیده است اسالم به که همه آن را می شناسیم

اندیشمند ایرانی  طرفداراناسالم   – اعراب،توسط  کشورها ایران و دیگر خونین گشایش بعد از

تمام  زرتشت درک کنند و دیالکتیک نتوانستند تکامل را در روش اندیشیدن متاسفانه که یافتی بسیار

تا   اسالم اما می بینیم که  - (5 راه عقالنی کردن آن بکار بستند کوشش خود را برای بقای اسالم در

                                                                                                           ....... امروزبه 

کرده، از مردان  هر کجا را که فتح  و  وظایف مذهبی خود را در برابر انسان ها اجرا نکرده -1

 آن ها استفاده کرده. به عنوان کنیز و برده ازرا به غنیمت گرفته که  آن ها و فرزندان کشته و زنان

و تقوی و درستی باشد، ابزار جنایت، کشتار و فساد بوده  عدالتحق و  اسالم پیش از این که مظهر

است. با تشریفاتی مجلل تر از در بار ساسانیان، با قدرتی بی منازع، به جنگ فتوحات اسالمی خود 

های اسالمی و زندگی والیت فقیه و آقا زاده های ایشان بیفکنیم. کافی است نگاهی به دربار  پرداخته.

ودش استقرار عدالت بیشتر و موازین اخالقی فراگیر تر در جهان اگر هدف نهائی اسالم به ادعای خ

 شکست خورده و همه جا بازنده بوده است. سخت بوده است، باید امروز پذیرفت که در تالش خود 

زیرا .  نیستنگشته و  عقالنی  به هیچ وجه بسیار دانشمندان ایرانیبا وجود زحمات  هنوز - 2

ضد دگر اندیش است. با تعصب دینی خود نژاد پرست وعقالنیت، منطق و خرد را همیشه رد کرده و 
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گر کند.                                                                           بنابراین نمی تواند در هزاره سوم انسان ها را خوشبخت و رستا

              خطرناکترین آن، ذکر کوچکی ازبه  فقط  اندیشی،ضد دگراین جا از پدیده های مخرب  ما در

                                                                                                                                                         می شود.در تمام جهان اسالم به شفافیت دیده می کنیم که  اشاره (6تعصب و نژاد پرستی مذهبی"  "

اسالم بهترین و باالترین دین ئولوژی است که اید این نظر( برFanatism) "*تعصب مذهبی"

باید  ،آن را قبول نداشته باشد دگر اندیشیو آمرزیدگی بشر است و اگر  گری رستا، راهنمای درستی

                                                                                                .                               برکنار و یا از بین برده شود

 .اجازه عملکرد به دمکراسی نمی دهدوضد دمکراسی   یک جانبه مذهبی تعصب نژاد گرائی واین 

اگر  دمکراسی است. اساس رای میدهند دو آن یکی از که مردم به عقیدهواقع تضاد بین دو  در

اگر  نباشند که دمکراسی وجود ندارد.جهت های مختلف را در سیاست عهده دار و متفاوت احزاب 

پیکر بی روح  با آوردن یکی از این دو به کنار و یا از بین برده شود، دیگر دمکراسی وجود ندارد. 

، ممکن است به اجتماع آینده ایران از جانب بعضی از سیاست گذاران دمکراسی و سکوالریسم 

 عوض شود، اما روش تفکر جامعه و در ظاهر از دیکتاتوری به دمکراسی نحوه اداره جامعه

این  در . گرددنمی عوض  دست نخورده باقی مانده واست  "ی اندیش دگر ضد "مردمش که همان 

  باقی می ماند کهخود تفکر مخرب  نحوه همانبه  ی جامعههامغز مکانیزم اندیشیدن در صورت، 

برابری و حقوق انسانیت، و ضد   ینژاد پرست ،استبداد ،گرائی بنیاد ی هایژایدئولو  آورنده بار

  . دمکراسی است در یکسان

 در روشنگری عصر رنسانس و بعد از :یا مناظره ای یاندیشیدن دیالکتیک و مکانیزم روش - 3

بدنبال راه حلی  قیقات خود در پهنه تاریخ، روشنفکران و فیلسوفان اروپا با پژوهش ها و تحبرغ

 – 1724) امانوئل کانتجاهلیت بودند. نخست  عصر ل جوامع شان و بیرون آمدن ازبرای تکام

با تحقیقاتش  (1837 – 1770) و سپس فریدریش هگل عقل نقاد و عقل ابزاری خود بیان( با 1804

که نام آن  روش اندیشیدنی دست یافتبه  - یا شاید زرتشت!!؟ و – فیلسوف یونانی ارسطو در مورد

 نکات مثبت و مفید ادغام از و "مخالف نظریه ""،  نظریه "سه عنصر که از نامید ( 7 دیالکتیکرا 

دو متضاد را با  متقابل ها ی مثبت هر دیالکتیک نه تنها .د می گیر" آن را برآیند "،دیگرکبا ی این دو

ریشگی  این روش هم در هم ترکیب می کند، بلکه باعث حرکت در طبیعت و اشیا می گردد.

 با، بود نهاده شده عقالنیت و طبیعت وزیست ساده زرتشت که بر پایه قوانین دو گانه  دیالکتیک 

م یبه سزای تقسیر تاث و هگل دریشیجرج ویلهلم فر بزرگ آلمانیپیشرفته فیلسوف  دیالکتیک ابزار

بخوبی مشهود دیگر، کو ترکیب آن ها با ی  -عقل نقاد و عقل ابزاری  – تنکا امانوئل بندی های تعقل

اندیشیدن عوض شد و به درجه پیشرفت و تکامل است که به ناگهان چهره جهان با این روش 

این دو دانشمند به ژرف نامیدند. توجه  " "مدرنیتهاین تکامل را  امروزی علم در تمام شئونات رسید.

شدن از اندیشه های "متافیزیکی"، دانش و تکنیک را آفرید و تولیدات صنعتی  گرائی" و جدا "خرد

                                                                                                       پدید آمدند. 

انسان ها را به آفرینش شاهکارهای ادبی که از تکامل مدرنیته در قرون بعد بدست آمد،  " مدرنیسم"

داشت و انگیزه نو آوری با شکل دادن بسیاری از مکتب های هنری و ادبی در قرن  و هنری وا

                       بیستم، مانند کوبیسم، اکسپرسیونیسم، ایماژیسم و فوتوریسم جهان به خالقیت های بزرگی رسید.                                        

روش این است که فلسفه عقالنی زرتشت با  ل دریک هگتفاوتش با دیالکت زرتشت سادهدیالکتیک 

ما را بسوی  و که آموزش آن را در جامعه ترویج کرده توام است اش دیشیدن ارزش های فرهنگیان
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روش اندیشیدن دیالکتیکی هگل به  این در "سپند مینوئی" و حذر از "انگره مینوئی" هدایت می کند.

دو  عقل ابزاری هر عقل نقاد و کانت -Kritik der reinen Vernünft –و با فلسفه  می خوردنم شچ

را ساخته  ای برنده ابزار -روش اندیشیدناهرم تعقل، و  دو – جداگانه به صورت شخصیت برجسته

وب از دو متضاد خ برای ساختن ابزارش در فلسفه اروپائیش هگل. عمل ترکیب می کنندر و با هم د

دقت ه ب و بد هر کدام راخوب  گیرند، تمام نکات و استعداد های می دیگر قرارکو بد که در برابر ی

 آن را کنار می گذارد نکات ارزنده آن ها را گرفته و نکات بد ،از هر دو هم جدا کرده و سنجیده و از

سنتز( می گیرد، مثال: معموال همه بین روشنائی و تاریکی یا برآیند )  آن ها دو مل هرمک و از

استعداد عنوان بد هم دارای ه خوب و تاریکی را بد می شمارند. اما تاریکی ب، روشنائی را مطلق

ما و تمام طبیعت و  و بقایعمر . دستگاه عملکرداست که ما بدان احتیاج مبرم داریم بتیهای مث

تا استراحت و تجدید  تاریکی بخوابند در این است که بایستی حداقل چند ساعتی را در دیگر موجودات

صورت احساسی و ه ی را بپس تاریکی دارای استعداد خوب هم هست و ما نمی توانیم تاریک. قوا کنند

علت ساده بودن  .رسمیت دارداین اصل در تمام تضاد های دیگر نیز  بشماریم. نه منطقی بد 

که روش زش های او برخالف دیالکتیک هگل، آمو این است که ما در دیالکتیک زرتشت در

 ، به او مکانیزم عملکرد می بخشدو و به نتایج کل میرسد تشریح  ل وتکاماندیشیدن خود را 

راه ساده انتخاب نیکی بر بدی را که قضاوت در مورد آن نسبی و به درجه فضیلت و آگاهی زرتشت 

                                                                                           پیش پای انسان ها می گذارد. ،شخص ارتباط دارد

 وپرداخته،  یک ضدفقط به درک جزئیات  که آلیستی ضد دگر اندیش اندیشیدن دو گانه دونظریه  در

 بهبه رسیدن  وشده بی توجهی قانون طبیعت  به بکلی ،می بردو یا از بین  کرده اره را آن دیگری

ها است  پایه خالقیت و ابداع نو آوری در طبیعت هم آشکار است و آن که کلیت و نتیجه گیری از

 متضاددو  نکات مثبتجمع با  که پایه اندیشیدن دیالکتیکی هگل در این برعکس. وقعی نمی گذارد

آن که ما به  می نامد سنتز ختم خواهد شد و آن را و نتیجه گیری آن به یک کل )اندیشیدن مستقیم(

اندیشیدن زرتشت که هم بین  ما تفاوت بزرگ دیگر. دیده می شودشفافیت به   ،می گوئیم "جوئی خرد"

و  تنها خود می اندیشد و هم عملکرد را یک جا به مردم توصیه می کند و ی نیکی کردن محتوا

 را ارائه میدهد که یمکانیزم فورمول و هگل آن است که با اندیشیدن هگل در دیگران اجرا می کنند

 همه میین بنابرا  موجود خواهد بود. "تکامل" و " حرکت "برای  ( بسیار در آنSinergieنیروی )

                                                                                                                                                                         .بدست آورند سازنده ابداع کننده و آن خرد  از ندیشند و براحتی بیابا به کار بردن آن توانند 

افکندی، سوگ و ماتم  زرتشت به مانند هگل نخواست که همه آن چه را که با دریوزگی، سر آیا اما

                                                                         .جهان بزدایداین از  بستگی دارد

مسیحیت و  اندیشی را که درضد دگرو  کاملتوانستند جهل  جدید هگل اندیشیدن روشبا اروپائیان 

 رارنسانس روشنگری و  زده و به کنار یتا حد قابل توجه موجود بود،  اسالم از حتی بیشتریهودیت 

اما در دیالکتیک  سازند. استوار عقالنیاندیشیدن  با روش سه ها و کلیسا های خود،یحتی در کن

علم زیست اصول پایه ای ریشه گرفت و از  " ابزاری عقل "و " عقل نقاد " فقط اندیشه هگلپیشرفته 

بسیاری از  بدین خاطر و شناختی حاصل نشد -اجزایش  رابطه کل با  -تفکر شبکه ای آن  و شناسی

                                                                                                         ر ماند.               هم چنان محصوو نگشتشناخته و درک ناو قوانین طبیعت  واقعیت ها

 نقصان ها و نکات برجسته و ،باال آمد آن به اختصار در که ذکردر تمام این روش های اندیشیدن 

روش جز به  ) ،تکاملاین روش ها کم و بیش  از کدام هر ضعفهای بزرگ دیده می شود، اما در
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را به  قوانین طبیعت ، خرد وعقالنیت است و گرا و بنیاد مذهب اساسکه بر اندیش ضد دگراندیشیدن 

  موجود و مشهود است.خالقیت  آزادی، انسانیت، رفاه و سویه ب پیشرفت بشر( شدت رد میکند

                                                                                               (است ذکر شده ام کتاب 10این بخش در فهرست  : روش اندیشیدن شبکه ای - 4) 

                                                    منابع:                                                                                                                       

                                                                                               1343جلیل دوستخواه: " اوستا، نامه مینوی آئین زرتشت"، انتشارات مروارید، چاپ اول  -1

، 1347، مرداد 152-148های اجتماعی در ایران، ص احسان طبری: " برخی بررسی ها در باره جهان بینی ها و جنبش  -2

                                                                                         نشر ح.ت.ا. چاپخانه زالزلند، اشتاسفورت آلمان                                                                                  

شهریور                                                                                            25دکتر عبدالحسین زرین کوب: " دو قرن سکوت "، چاپ ششم، شرکت افست چاپخانه  -3

                                                                                                       101"، شماره  ه آوردر آسیب شناسی ساختار اندیشه ملی"، فصلنامه آزاد اندیشان ایران " امان بیداربخت: " -4

، مرکز پخش موسسه گسترش 1369، ناشر: "مولف"، تهران 23علی اکبرسعیدی سیرجانی : "ضحاک ماردوش"، ص  -5

                                                                                                                                          فرهنگ و مطالعات                        

 17-15، ص 2004عرفانی" نشر باران سوئد، چاپ اول -محمد رضا فشاهی: "اندیشیدن فلسفی و اندیشیدن الهی -6

 7 ) Gido Stepken:  Dialektik vs. Dualistischem vs. Ambivalentem Denken. Version 2.0. August 2   
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 " میراث بلند پایه ایرانیان "                      

 

    :   که است معتقد او. است کرده ملت واژه ازی خوب فیتعر (، 1، اندیشمند فرانسوی رنان رنستا

 پشت واقع، در کهی ا مقوله دوی. اخالقو  یذهن اصل کی یعنی،  " است واحد یروح دارای ملت "

 که است نیا اشی معن. سازد یم هم با رای اخالقو  یذهن اصل ،انسان روح .اند سکه کی یرو و

را تضمین میکند، که منظورش فرهنگ و هویتی  " ارزنده و پرباری راثیم داشتن  " اصل ذهنی

                                                                 .                                 تاس بزرگ

 . است مصمم و کپارچهی ملت کی او نکهیا بری مبن ،" روز اجماع "نخستین  هیپا بر اصل اخالقی

 مشکالت، و خطرات مقابل در و دهد یم نشان یگانگی خود ازی کل وی عموم مسائل درملت 

 دادن دست از بدون و قاطعانه ردیگه ب دیبا که رای مهم ماتیتصم ای و دارد و استقامت یکپارچگی

 خود جامعه به وجود آمدن نقاط ضعف و تضاد های بزرگ در از بتواند تا رد،یگ یم فرصت

 یم او که استی معن نیبد نیا. دهد ادامه شیخوی معنا پر و مشترکی زندگه ب و کندی ریجلوگ

.                                                                              دهد تداوم و اتیح برده، ارث به اکانشین از که رای ا هیپا بلند راثیمی ها ارزش خواهد

بطور مسلم جواب آن در این می توانیم مدعی باشیم که ملتی یک پارچه هستیم؟!.  ایرانی ها  آیا ما 

. و بستگی به روزی دارد که همه ملت بر علیه بیگانه به پا خیزند از زمان هنوز روشن نیستمقطع 

جیب  این بدان جهت است که بیگانگان و اشغالگران سلطه خود را بر این سرزمین بروی مغزها و

های بسیاری از ما بنا نهاده و از جانب دیگر دست به انهدام هویت ملی ما زده اند و می خواهند 

                                                                                              . هان بینی قرون وسطی خود را با قهر جانشین جهان بینی بلند پایه و ارزشمند ما سازندج

ود بنگریم. این ، بایستی به گذشته تاریخی خهستیم و یا نیستیم ایرانیاما این که آیا ما ملتی با هویتی 

نگاه  بر اسطوره های گذشته، ما را حداقل پنج هزار سال به عقب می کشاند و به یاد مان می آورد 

که  با وجود تهاجم های بسیار و رخنه  فرهنگ های دیگر در طول تاریخ در فرهنگ مان، از زمان 

، ترکان قاجار و افغان اسکندر مقدونی و ویرانی های غیر قابل تصور اعراب، مغول ها، عثمانی ها

ما هنوز با وجود آشفته فکری ها، سرگیجه های شدید و تهی ها در این سرزمین تا به امروز، 

     دستی در بدست داشتن حاکمیت کشورمان، هم چنان پا برجا ایستاده و ایرانی نامیده می شویم.

مصمم هستیم زیر چتر میراث بلند پایه گذشته، به حیات خود یعنی حفظ این  اکنون ما ایرانی ها

میراث، ادامه دهیم. اما قبل از هر تفکر و حرکت سیاسی، بایستی که " شناخت فرهنگ مان " در 

میان جامعه هر چه بیشتر بسط یابد و به وسعت کامل برسد. ما بایستی آسیب های فرهنگی ای که بر 

تا حد امکان آن ها را مرمت کنیم. این شناخت است که در  را دقیقا بشناسیم و ما وارد شده است

         فردای نه چندان دور ریشه نهال نوین اجتماعی و خط جدید سیاسی ما را ترسیم خواهد کرد.                  
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هویت ملی مان دهه گذشته خود توجه کنیم، به خاطر انکار تاریخ و  اگر ما فقط به رویداد های چهار

از جانب حاکمان اسالمی، توان پاسخ به این پرسش در مرحله اول که ما از چه هویتی هستیم از ما 

آیا ما ایران ها، که هنوز گرفته می شود. براساس چنین دیدگاهی، ضروریست تا از خود بپرسیم،  

ز با بسیاری از نام ایران بروی ما است و ما با وجود  اسارت در چنگال فرهنگ بیگانه، هنو

 . !؟ اسطوره ها، سنت ها، آداب و ادبیات ایرانی زندگی می کنیم، دارای یک روح واحد هستیم

  .                                                                     جواب به طور مسلم مثبت خواهد بود

ان داشته، با این که از دید سیاسی ما با تعریف های کالسیکی که موجود است و آنچه ارنست رنان بی

ما یک "ملت " نیستیم، بلکه استبداد و استثمار از ما یک " امت " ساخته، اما چنان که مشخص است 

و اکنون در این مقطع از زمان پر حوادث و بلند، بعد از روح ایرانی خود را کما بیش حفظ کرده ایم 

جربیات تک تک مان، آن چه را باید به ما بیاموزد همه این رخنه های فرهنگی و مغز شوئی ها، ت

آموخته و باعث  ایجاد یک بلوغ فکری ژرف در ما شده است. با تحرکات اجتماعی بزرگی که انجام 

می شود، به روشنی پیدا است که  ما درحال شکل گرفتن هستیم و این بلوغ در حال تکامل و تکوین 

د ملت/ دولت سازی می رود. مردم ما از وجود سیستم است و به ویژه در دهه گذشته به سوی رون

مخرب و بیگانه استبداد آگاه شده اند و مایل هستند که بر ضد زور و اجحاف، فساد، جهل و خرافات 

این نشانه این است که ما در جهت پیوستن به یکدیگر و بنای یک در ژرف جامعه مان بجنگند. 

                                                                                       .      روح واحد هستیم

اما اگر ما هنوز در یک جامعه سلسله مراتبی بسته با یک حکومت الیگارشی دینی و فئودالی، با 

عقب افتاده زندگی می کنیم و خود کامگی های والیت فقیه را به و  معیارهای  سیاسی قرون وسطائی

گذشته تحمل کرده و به صورت " امت " اسالم باقی مانده ایم، بدین خاطر نیست که ما کم مانند قرون 

و بیش آگاه نیستیم و استحقاق شهروندی و یک دولت مدرن و مدنی را نداریم. ما این لیاقت و حق را 

مال به خوبی داریم و شاهد این مدعا،  رویداد های مقاومت انگیز ما در چهار دهه گذشته و خون پای

شده ده ها هزار از قهرمانان ما در راه آزادی این سرزمین اشغال شده است که اثبات می کند این 

بلوغ فکری در قشر های جوان و روشن ضمیر ما به حد کفایت موجود است. اما این دلیل نفی قشر 

این قشر  جاهل و خرافی و حتی بی سواد در جامعه ما بطور وسیع نیست که آگاهی دادن  و تکامل به

  چالش امروز و آینده ما است.

                                                                               :نقشی دگرگون از کیستی ما 

اکنون به طور اجمال خاکستر های تاریخ را کمی به کنار زده و در سپهر مه آلود آن به دنبال 

دوباره به خاطر بیاوریم که چه ریشه ها و اسطوره ها و ارزش ها شناسنامه گذشته خود می رویم تا 

ای از فرهنگ گذشته  برایمان باقی مانده.  متاسفانه ما از تاریخ گذشته سرزمینمان چیز زیادی در 

دست نداریم. شاید کمتر سرزمینی، چون سرزمین ما در طول تاریخ این چنین زیر پای بربر ها 

آنچه به عنوان سند از شناسنامه و تمدن گذشته برای ما مانده،  فقط  تخریب و از بین برده شده.

مقداری نقوش و نوشتار بروی سنگواره ها، کوزه های گلی، سینی های طال و نقره و برنز، 

                                                   ابزارهای کارزار، لباس های باستانی و چند آثار بزرگ تاریخی از گذشته است.                                          

البته پژوهشگران جهانی و ایرانی در طی چند صد سال گذشته به بسیاری از اسناد در مورد گذشته ما 

دست یافته اند که در همه کشورهای جهان و ایران اکنون قابل و رویت است. کاشی های سرامیک، 

هرودوت و گزنفون و دیگران از ما می دانند، کتاب اوستای زرتشت آنچه یونانی ها مانند افالطون، 

که در عصر ساسانیان جمع آوری و تدوین شده، کشف استوانه کوروش بزرگ، کاوش های علمی در 
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مورد تاثیرات  فرهنگ و تمدن ایرانی در یونانیان و اعراب و اروپائیان، گزارش های جهان گردان 

در ایران چه بوده است، نوشتار یهودیان در عهد باستان در مورد از زمان های گذشته که مدنیت 

 هجری قمری که اصلی ترین منبع برای فردوسی  346ایرانیان، کتاب شاهنامه ابومنصوری در سال 

طوسی در سرایش شاهنامه فردوسی بوده است. کشف معروفترین آثار تاریخی، آرامگاه کوروش 

انا در تخت جمشید یا " پارسه ". بنای نقش رستم در شش بزرگ و دیگر مجموعه های کاخ  آپاد

کیلومتری تخت جمشید که آرامگاه های شاهان بزرگ هخامنشی چون داریوش بزرگ، خشایارشاه، 

                                  اردشیر یکم و داریوش دوم درآن یافت شده.                                   

 و برخوردارند ارزنده وبسیار غنی  راثیمک ی از ایرانیان کهمه براین عقیده اند اندیشمندان جهان ه

 یها فرهنگ بروی " یهودیت "، " مسیحیت "، و " اسالم" و دیگر را اثرش ،راثیم نیا آگاهند که

بعد از این که با شگفتی به اجزاء مختلف این داده های تمدن و  فرهنگ توجه  .قدیمی برجای گذارده

می کنیم و کوشش برآن داریم که تصویری کلی از این گذشته را در پیش چشم مجسم کنیم، متوجه می 

شویم که باوجود فقدان اجزاء بسیار خویشاوند و بیگانه، دور و نزدیک با یکدیگر، در این چهار چوب 

این کل تخریب شده خیلی خیلی بزرگتر از این نقشی است که به آن رسیده ایم. ما به یک  تاریخی،

این یک نقش با عظمت از یک امپراطوری بزرگ است که در آن  جزء بزرگ از یک کل رسیده ایم.

نقش اصلی را در ساختار آن  بازی می کرده. در این هویت، بسیاری هویت این سرزمین " " 

 داد ها، اندیشه های سازنده ، ارزش های انسانی و یک انسجام همگانی نهفته بوده.فضیلت ها، استع

ارنست رنان هم الزمه رسیدن به حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی را داشتن یک تاریخ ارزنده 

یر زکمبود ما نیز امروز چیزی جز عدم شناخت پایه ها و اجزاء  سجام هویتی می داند.انو یک 

 خاکستر نهفته شده هویت مان نیست. 

( در یک ارزیابی فرهنگ Was ist ein Nation)  " ملت چیست "در کتاب معروفشارنست رنان 

ایران و اسالم بر این نظر است که : " اگر یک فرهنگ واقعی می باید بر دو پایه علم و فلسفه بنیاد 

سخن گفت، زیرا پایه گذاران فرهنگ اسالمی به نام  نمی توان اصوال از فرهنگی ،نهاده شده باشد

واقعی این دو در دنیای مسلمانان، ایرانیان و یونانیان بودند و اعراب خود در این باره سهمی نداشتند، 

                                                                                            و یا سهمی بسیار ناچیز داشتند". 

باروری فرهنگ اسالمی بسیار بیش از آن می نویسد : "  " تولدی دیگر "در کتاب  شجاع الدین شفا

که مربوط به خود اسالم باشد، مربوط به محیط مساعدی بود که امپراطوری نوخاسته عرب با ایجاد 

 یک واحد یک پارچه سیاسی و جغرافیائی، به خصوص زبانی در اختیار فرهنگ سازان ایرانی و

.  چنین شرایطی سریانی و مصری و اندلسی و به طور مستقیم یونانی و هندی و چینی گذاشته بود

قبال در امپراطوری غیر اسالمی رم و بیزانس و ساسانی به وجود آمده بود و بعدا در امپراطوری 

، بدون و امپراطوری های مستعمراتی  اروپای قرون شانزدهم تا بیستم به وجود آمد های مغول، تاتار

رونق فرهنگی هیچ کس از آن ها به حساب فرهنگ سازی آئین های اساطیری رم و یونان یا  آن که

                         آئین زرتشتی ایران و یا آئین مسیحی مستعمره داران اروپائی گذاشته شده باشد. 

ه غیر منطقی است، از قبیل طب اسالمی، ریاضیات اسالمی، همان قدر بی محتوی است ک اصالحاتی

ریاضی یا پزشکی و یا نجومی با ضابطه مسیحی بودن یا اسالمی  زیرا واقعیت های تغییر ناپذیر

که آن  توان کرد. هم چنانبقه بندی نمی طبودن، یا بودائی و برهمانی بودن و یا الحادی بودن آن ها 

قرن گذشته و حاضر از جانب  دو آن چه دراز هم جدا گذاشت.  باید ها را بر اساس نژادی یا زبانی

اسالم شناسان جهان عرب " فرهنگ اسالمی " نام گرفته نتیجه گیری غلطی از این واقعیت است که 
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در قرون اولیه اسالم آثار علمی و فلسفی در جهان اسالمی عمدتا به زبان عربی نوشته می شدند تا در 

مل همه این نوشته ها به حساب ولی در ع درون امپراطوری عرب گسترش بیشتری داشته باشند

فیلسوفان مورخ، جغرافیا دان، نحویان، ادیبان یا متالهین غیر عرب، به خصوص ایرانیانی بودند که 

حامالن علم در جهان اسالم غالبا  نوشت : " از امور غریب این است که ابن خلدون در باره آن ها

بود در مکتب عجمان پرورش یافته بود،  عجم بودند و اگر هم علمی یافت می شد که در نسبت عربی

ن بود که بر اثر رسوخ آ زیرا قوم عرب نه از امر تعلیم و تالیف اطالعی داشت و نه اصوال خواهان

برای این کار صالحیت دیرینه داشته و هیچ قومی چون آن ها به حفظ و  دیرینه تمدن در میان خود

  تدوین علم قیام نکرد".

، اساس هویت و فتح شدهدر استراتژی اسالم به روی کشورهای  ،فرهنگ ها این نقش دگرگون کننده 

جهان نگری های تمام این کشور ها را دگرگون و آن ها را بی ریشه ساخت. تنها ما بودیم که از 

زبان، سنت ها، آداب و رسوم و جشن های خودمان در برابر اسالم دفاع می کردیم و هنوز هم می 

ما حتی اسالم سنی را نپذیرفتیم و دین جدیدی به نام شیعه برای خودمان ساختیم که اساسش با  کنیم. 

ما با وجود میهن پرستی و  توان چندانی نداریم. امروز دیگر  اما اسالم سنی کامال مقایر است.  

ر ، در حال حاضر از هیچ اتحاد و هم بستگی در برابر اشغالگران زادگاه مان بغرور ملی مان

که این حکومت میان ما و اقوام  می کندپی در پی  ساختگی داللت بر بحران های . اینخوردار نیستیم

ایرانی مان ایجاد کرده که پیامدش مشکالت اجتماعی غیر قابل حل می باشد. در اجتماعی که دولت 

اب ها درسی و تاریخ ما را از صفحات کتاستبداد با قهر، هویت ملی را به تخریب و تحریف کشانده 

ی طیشراچنین  در که استی عیطبنگه داشته،  ما را از حافظه جمعی ما ن دور التزدوده و اص

پردازی  هینظر روشنی به نظر میرسد. در چنین موقعیتیه انحطاط  شیرازه ها و پایه های اجتماع ب

 ارائهی ا عاقالنه وی منطق حل راه ،بحران این از رفتن رونیبی برا تا آغاز می گردد ی معدودیها

با بودن جمهوری اسالمی امکان هیچ بهبودی نمی رود. با نبودن جمهوری اسالمی است که می  .شود

 طیشرا در .است یرانیا تیهو تیتقوی اصل معضلی براست توانیم ایران را از فنای کامل حفظ کنیم.

 کاذبی ساز تیهوی نوع تزریق هویت یک بعدی شیعه، یا فقط دیشد فشار ریز مردم کهی کنون

لزوما  بایستی این تقویت به هر نوع که ممکن به سختی این تقویت امکان پذیر است، اما  هستند،

به  را رانیا مردمزیرا نظریه پردازی های فرهنگی کاذب و متضاد و گوناگون، شود،  انجام است

گردانده  ل و گوشه گیررا تشدید کرده و آن ها را منفع " کی هستم "سردرگمی رسانده و معضل ندانم 

 است.

                                                         :  اختشاش  در عناصر بن پایه هویت  ایرانی 

 کرده فراوان کوشش ،غالب بشکل گذشته، سال اندی وی سی ط یاسالمدستگاه  حکومت  جمهوری 

 و کند مخدوش شده  یسازمانده  صورته ب را ی"رانیا تیهو هیپا بن عناصر" که کندی م و است

،  یعنی  تفسیر و قرائت  شیعه از اسالم را، به شکلی بسیار  تیهوساختار  نیا در عنصر کی  تنها

ما را  خیتار  سر تا سربراین دارد  که  یسع این  دستگاه  .دینما  برجسته خود یک بعدی و ناسالم

 اتیبادی رو جهت نیهمه ب. دهدی برتر رانیا خیتار بر را اسالم خیتار و بشماردنفی و دروغ  

ی مل آثار تخریب به کنارش در و ،ه استآوردر مضاعف فشا رانیا ، سنت ها و گذشتههنر ران،یا

از منظر  را ، تاریخ دروغیمان واقعی خیتاراز  فیتحر ه. این حکومت در صدد است بازد دست

هایش را همراه با سنت هائی چون برگزاری  اسطورهایرانی و  ینیب جهاناسالم باز نویسی نماید. 
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و نام اسطوره های بزرگ ایران چون کوروش بزرگ را  .بگیرد مسخره باده ب ،جشن های باستانی

از میان کتاب های درسی زدوده و مجسمه مفاخر فرهنگ ایران چون فردوسی را بزیر کشیده و نقشه 

.                                                           هائی بزرگ برای اضمحالل تخت جمشید و نقش رستم دارد

" کوه فاخری بنام ایران مثل یک محمد خاتمی مینویسد:  آخوند قول زکیهان لندن ا 1440در شماره 

      کوه یخ آب میشود. خاتمی میگوید، میترسم میراث چند هزار ساله ظرف چند دهه از بین برود" !!؟. 

       اتمی نیست، بلکه این آرزوی او و دیگر هم مسلک های او است که چنین باشد. این ترس آقای خ

تخریب نظام  دنمان ،کنند عوضی بکل را زهایچی لیخ این بیگانگان توانستند در این چهار دهه

نام استان ها، شهرها و  و نشان دیخورش و ریش رنگ سه پرچم چون ،ی ایرانیها نشانهپادشاهی، 

 و فرهنگبیگانه با  وی عرب همه شان نام که ها ابانیخ و کوچه ،نانوزاد نام مراکز تاریخی ایران،

 انیرانیا و تاریخ یمل تیهو این ها که میتوان دریافتی خوبه ب با چنین مشاهده ها ای .است ما زبان

در این چهار دهه گذشته نسل های جوان . جای تعجب است که اند کردهی ستین به محکوم هدف و را

ما، با شرایطی که جمهوری اسالمی برای آن ها ایجاد کرده و آن ها را از هر نوع آگاهی در مورد 

گذشته های تاریخی خود باز داشته، دارای چه تاریخی در حافظه جمعی خویش هستند؟. تاریخ ایرانی 

از یک ملت بزرگ در و جود شان  نهفته است.  که دیگر در دسترس آن ها نیست،  اما احساسی مبهم

یک احساس توام به آزادی خواهی و متمایل به انسانیت و منش ایرانی  که چندین هزار سال است در 

تک تک ما ریشه دارد و از آرش کمان گیر ها، بابک ها،  فردوسی ها، سعدی ها و حافظ ها و 

د کامان، اهریمنان، و ضحاکان در درون ما در سعیدی سیرجانی ها به ما رسیده و همیشه بر ضد خو

 حال مبارزه است.

:                                                                                             من وارث کیستم ؟  

" آدمی من از خود می پرسم که وارث تاریخی من کیست؟ به نظر" هگل " فیلسوف اندیشمند آلمانی، 

".  طبیعی ترین کاری را که تاریخ خویش است و فقط در ک تاریخ است که او را یاری می دهد 

انسان برای روشن شدن و شناخت در مورد موضوعی انجام میدهد، خواه سیاسی، اجتماعی، علمی، 

هنری، فرهنگی و یا فنی، آن است که نخست " تاریخ " واقعی آن پدیده را بررسی کند. شناخت تاریخ 

یران عامل روشن کننده هر مشکلی برای ما به شمار می آید. زمان حال را وقتی می توان بهتر ا

درک و تضاد های آن را برکنار نمود و به راه حل منطقی رسید که بدانیم، چگونه در دامن گذشته، با 

راه چه ارزش های برجسته ای پرورش یافته ایم. پس دسترسی به تاریخ واقعی و شناخت آن نوعی "

می باشد.                                                                             من وارث کیستم  کرد" و روشنائی ذهن برای دانستن

ی معقوالت و عوامل چه کیست و و ستیچی رانیا باالخرهاکنون بر گردیم به سر بحث خودمان که 

در این راه می توانند فرهنگ شناس ها به ما کمک  ؟ سازند یم رای رانیا هیما ریخمجوهر اصلی و 

 چه مای رانیا تیهو مینیبه ب و میکنی شناس باز راکنند. ما نیاز به این داریم که اجزا تاریخ مان 

شناخت و باور به گذشته ما را به آینده روشنی  دارد؟ ما ندهیآی اجتماع وی فردی زندگ دری ریتاث

یر بسیار بزرگی در یگانگی و یکپارچگی ما برای رهائی از چنگ استبداد هدایت خواهد کرد که تاث

گرنه محو کردن مفاخر ملی و تاریخ پر افتخار ما از ذهن نسل های آینده، بدون دلیل از  دارد، و

، می بینیم میکن یرانیا تیهوی رو .یا ژهیو کوتاه و مکث ما گرجانب اسالمیون انجام نمی پذیرد !. ا

زبان در کنار  گیالنیو  مازندرانی، خوزستانی تیهو، بختیاری و بلوچ کرد، تیهو ،یآذر تیهو که

پس من وارث این اقوام ما را می سازند.  "پایه های اصلی هویت ملی"و هنر هر یک،  و ادبیات 

از ترکیب همه این ها با هم اسطوره ها، سنت ها، نشانه ها، منش ها، آداب تکامل یافته و زبان  هستم.
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با نگاهی به فرهنگ زبان،  قومی و یا پارسی وسیله ای است برای فهم و درک جمعی مشترک ما

جشن مهر، چهارشنبه سوری و غیره، متوجه می شویم  که تمام این سنت ها، آداب و رسوم در 

دورترین نقطه سرزمین مان موجود و شناخته شده است. پس ریشه های بالنده این فرهنگ چون 

                   شده در یکدیگر است که قابل جدائی از هم نیست.                                                                                  کالفی تنیده 

هر احساس بالنده ای که در هر قسمت از این پایه ها بروید، به دیگر پایه ها منتقل می شود و جزو 

ه قابل ذکر اسطوره های ملی و فرهنگ جشن های شادی بخش ما است که نمونهویت ملی می گردد. 

                                     در سراسر ایران یکسان قابل شناسائی است و پاس گذاشته می شود.

اما جمهوری اسالمی مرتبا کوشیده است که پایه های هویت ملی، یا این میراث بزرگ را  به هر 

دو  نیامد،ر ما درهم شکند.  بعد از اینکه از پس اسالمی شدن مردم ایران برطریقی که  شده د

                               نظام خود طراحی کرد.                        نگه داشتنرا برای پا برجا  استراتژی بزرگ

                                                         نخست از بین بردن کامل هویت و فرهنگ و تاریخ ایران،

و ایجاد بحران و جنجال های بین المللی، تا بتواند اذهان ایرانیان را از دوم غنی سازی اورانیوم 

تخریب  آنها دور کند و به نوعی این حرکت واژگون کننده را پوشیده نگاه دارد که تا به امروز هم با 

ی بر هریک از این دو هدف، پیروزی اسالم و سرکوب  وحشیانه خود موفق بوده است. پیروز

حکومت جمهوری اسالمی است. اگر از پس غنی شدن اتمی بر بیاید، امپراطوری اسالم را تحکیم 

کرده و به مردم می گوید که غربی ها در این بازی قدرت شکست خورده اند. اگر بتوانند هویت 

ین کند، بازهم در مسیر صد در صد تحکیم ایرانی را از بین ببرد و جایش هویت اسالمی را جایگز

 خود قدم بر داشته است. در این روند جنایت کارانه، هرکه در برابرش بایستد کشته خواهد شد و 

هرچه از این فرهنگ بدرد شان بخورد، آن را بنام تاریخ و فرهنگ اسالمی قلمداد می کنند. 

تواسته بمب اتم ه کست خورده است. نخوشبختانه امروز جمهوری ننگ در هر دو این استراتژی ش

را به سازد و نه قادر است فرهنگ و هویت ما را از ما بگیرد و جایش فرهنگ قرون وسطی ای را 

 . جانشین آن  سازد

                                                                                   پاسداری از هویت ایرانی : 

اد ها، از چهارده سده گذشته به این طرف، کوشش ما ایرانیان همیشه بر این بوده که به گواه روید

همیشه رسالت  ایرانی بودن و زبان مادری مان را در برابر توسعه هویت اسالمی حفظ کنیم. این

ست که جدال صد و پنجاه ساله گذشته ایران برای ا این مسئله ایجامعه روشنفکر ما بوده است. 

آزادی نیز برآن دور میزند و نیاز مبرم جامعه ما را به انسان های روشن ضمیر و مکلف رسیدن به 

به جامعه میرساند. در تمام طول تاریخ پراز حوادث ما، اندیشمندان و قهرمانان بزرگ ما، چون 

ناصر خسرو، جالل الدین مولوی، خواجه نصیر الدین طوسی، آزاد اندیش هائی  چون فردوسی، 

          ، کسرویم، بابک خرم دین، ابومسلم خراسانی، میرزا آقا خان کرمانی ، طالبفحافظ و خیا

       صد ها مبارز دیگر همیشه در صدر مبارزات و پاسداران این فرهنگ و آب و خاک بودند. و

در هر گوشه ای از این مبارزات ده ها جنبش بزرگ آماده دفاع از ایران بوده که روشنفکر میهن 

این طبقه روشنفکر و با فضیلت ها بوده است که بار مسئولیت آن را هدایت می کرده است. پرستی 

را بدوش می کشیده و وظیفه خود می دانسته که از هویت ملی و زادگاهش سخت دفاع و پاسداری 

دیدیم که فرزندان این آب و کند و نگذارد که اصالتش به سادگی در فرهنگ چپاولگران حل شود. 

گاه از این غافل نبودند تا سرزمین مادری خویش را از یوغ بیگانگان آزاد سازند. در خاک هیچ 

نهضت مشروطیت آخوند ها به بهانه آزادی خواهی مردم و رسیدن به دمکراسی فرصت یافتند تا در 
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صف مقدم مبارزات قرار گیرند و در قانون اساسی ایران جائی مناسب برای خود بیابند و منتظر 

ی شوند. تا شورش پنجاه و هفت فرا رسید و آنها با ماسک روحانیت موفق شدند که مردم فرصت بعد

ما را بفریبند و بار دیگر در اثر ساده دل بودن ما به پیروزی رسیده و قدرت حکومت را کامال در 

دست بگیرند. اما بعد از مدت کوتاهی این مردم چهره بیگانه و خون آشام این حکومت را شناختند و 

" آیا ما فاقد انسان دیگر این نظام سرکوب گر را پشتیبانی نکردند. اکنون این پرسش پیش می آید که 

آیا ما هزاران اندیشمند در بیرون از ایران نداریم  های ایرانی با فضیلت و روشن ضمیر هستیم؟ ".

و دیگر  که در تمام کشورهای بزرگ جهان از جمله ایاالت متحده، اروپا، خاور دور و نزدیک

کشورهای پیش رفته، کرسی های معروف ترین دانشگاه ها مانند  هاروارد، کمبریج، استنفورد، 

آکسفورد، سوربن، پرینستون را بنام رئیس بخش و یا استاد در کف خود دارند و یا در صنعت و یا در 

نون هیچ کشوری سیاست،  اقتصاد و فضانوردی به ارزنده ترین مقامات برجسته دست یافته اند؟  تا ک

در جهان سابقه نداشته است که با داشتن اقلیتی از خود در خارج بتواند این چنین در پست ها و مدارج 

علمی  کشورهای پیشرفته رخنه کند.  بیشتر این فرهیختگان در ایران زاده شده  و تحصیالت خود را 

ند. این ها همه موفقیت شان را به پایان رسانده و بعد از فاجعه پنجاه و هفت وطن را ترک کرده ا

                                                                                                        مدیون ایرانند.   

این سروران فرهیخته که در صدر جوامع امریکا و اروپا هستند آیا هویت ملی خود را به فراموشی 

ور نیست و من هم معتقدم که این طور نیست، پس چرا هنوز بعد از این مدت سپرده اند؟ اگر اینط

مدید و قربانی های بسیاری که ما دادیم تک روی کرده و در پیوستن خود به یکدیگر تالش نمی کنند 

و هم و غم خود را در راه آزادی ایران نمی گذارند؟. اگر این هزاران انسان با فضیلت و همه تن 

در تمام رشته های علمی و عملی و سیاست همه با هم در راه نجات مام وطن بکوشند حریف ایرانی 

و به انسجام برسند و به نیروی این تشکیالت بزرگ و نیرومند و شخصیت های معروف و پر ارزش 

" در جهت رهائی هموطنان اسیر و گرسنه و در بند ایران درست کنند و ی " اندیشگاهدر آن، 

و انهدام میراث بلند پایه و بزرگ ما به نمایند، آنوقت میتوانیم افتخار کنیم که این  جلوگیری از تخریب

" وطن پرستان سروران " می دانند که کیستند " و بعد از براندازی این نظام نام تک تک شان بنام 

ا و در کنار بابک خرمدین و ابو مسلم خراسانی و امیر کبیر، ستار خان و باقر خان، ندا هایران " 

                                سهراب ها، در تاریخ ایران به ثبت میرسد. آیا این افتخار، افتخار کوچکی است؟!.  

با این همه نیروی روشنفکر و کارشناس در تمام رشته ها، آن هم در چنین سطح جهانی،    ما واقع در

یک اپوزیسیون سیاسی کار  میا انستهنتو هنوزبعد از این زمان بلند تو سری خوردن و خفت کشیدن 

 میبرس توازن خردمندانه که یب تا م،یابیب رای تناسب م،یکن دایپ رای حل راهآمد و منسجم داشته باشیم و 

  حال نیع در و باشند کیشر مسائل نیا در کشورمان را آزاد کنیم و همه مردم طرف کی از که

 با آزاد و آباد کشوری ساختن در سرزنده و شاداب و نروند نیب از یش ها مجموعه ریز ایران و

در واقع تمام کوشش  .کنند شرکت لیم با و داوطلبانه ،در دامان دمکراسی برابر وی انسان حقوق

                                                                                 . های ما بدون وجود این طالیه داران بی ثمر و یا بی فایده است

ما به سازمان و دستگاه فکری بزرگی نیاز داریم تا در راه براندازی این حکومت، طرح و برنامه 

ویژه خود را ارائه دهد و گروه های اجرائی را مشخص کند. درست است که این استادان همه کوشش 

اما اگر مردم ایران دارای ه میدانند و همه چیز را در سیاست ابر قدرت ها می بینند، ها را بی فاید

پیشرو های مصمم راه آزادی باشند، و این پیش کسوت ها روی مردم خودشان سرمایه گذاری کنند، 

که انجام  این مردم به اجماع می رسند، آن وقت این ابر قدرت ها چه کاری از دستشان بر خواهد آمد
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          رسیدن به آزادی، راهبه شرطی که هیچ ایرانی دوباره مزدور این خون آشامان نشود. ند؟ ده

که با به هم پیوستگی این طالیه  " تقویت هویت ایرانی برای ایجاد یک روح ملی بزرگ " است

                   داران به حقیقت می پذیرد و ملت ایران به راه می افتد.                                                                          

اده عمل و می خواهد، بله تنها ار" اراده عمل " این توانائی مسلما در این گروه موجود است، تنها 

ش برای رسیدن به آزادی، راه انایران بدون دخالت جامعه روشنفکر  " خودپسندی".چشم پوشی از

بسیار طوالنی و مشکلی را در پیش خواهد داشت و قربانی های زیادتری در این راه می بایستی داده 

یم و خود کشی آزادی از دست بده شود. آیا " خردمندانه " است که ما در کناری بنشینیم و فرصت

 م؟( کرده، شاهد اضمحالل ایران و میراث بزرگ خود باشی2جمعی 

 پاینده ایران

 منابع:

                                                                                                    

1 ) – Ernest Renan ( 1823 – 1892 ), Historiker, Orientalist und Religionswissenschafter:  

„ Was ist ein Nation „ , Wikipedia 

2 ) -  Emil Durkheim : „ Selbstmord „ Neuwied Berlin ( Leuchterhand ) 
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                            بررسی در جامعه شناسی اخالق                                                                                                           

 " " اخالق مذهبی و اخالق اجتماعی                       
جایز است نخست بدانیم که مفهوم اخالق مذهبی و اخالق اجتماعی از دید امروز چیست و در هزاره سوم کدام 

                                                       یک از این دو واژه در معنی به " انسانیت"  نزدیک تر و بشر را به خوشبختی و رفاه میرسانند؟.                                      

( یا رفتاری است که در جهان متمدن مردم آن را آویزه Ethikدر واقع همان " اتیک " ) اخالق اجتماعی"" 

                                                                                                                                            گوش خود کرده اند و به اجرای دقیق آن احترام ویژه می گذارند. ما اکنون به مفاهیم و اصول آن می پردازیم.                          

و " اتم "  ( یونانی جهان هستی را در دو نگرش خالصه می کند..Demokrit 371 v. Chrفلسفه دموکریت )

ظریه های دینی، نظریه ای زمینی، طبیعی و قابل شناخت است. این نظریه بر خالف ن" فضای میان اتم ها " 

" جهان هستی " را در پیرامون انسان هسته اصلی این فلسفه، " اتم ماده "، " طبیعت  یا فیزیک " است که 

آن بهره مند شده  شته از گذ  دو هزار ساله . فیزیک یعنی علم. یعنی آن چه ما حداقل در تمدنها می شناساند

ما را به رفاه و راحتی رسانده و در پیرامون ما به صورت قابل لمس وجود دارد وبا این نوآوری ها، ایم و 

ساختن میز، المپ، اتومبیل، هواپیما،  فضا و ستارگان، کشف  زندگی برای ما سهل تر گردیده، مانند دانش در

DNA                                              .کامپیوتر و غیره ،                                                                                              

از جهان بینی دینی منتج شده که معنای "هستی" را به " فرا ماده " و آن چه  بیرون از اخالق دینی"  "

 بار نمی آورد وه دیشه خالق بپیرامون ما و پدیده های غیرقابل لمس است بر می گرداند، که هیچ تولید ان

چیزی جز یک سری تکالیف بی مصرف برای ما به جای نگذاشته و نخواهد گذاشت. براین نگرش مذهبی 

                                                                                                                           دو بعد زمان و مکان، قدرت ها و اراده های خارج از دسترس و توان انسان  نیز افزوده می گردد.                                       عالوه بر

جوامع مختلف به "ذهنیت" و  این دو جهان بینی هریک دستورات و "اخالقیات" متفاوت خویش را دارند که در

                                                                                های متفاوتی را درقبال آن به عهده می گیرند.                                                                                   "رفتار" مردمش منتهی می شود و انسان ها مسئولیت 

یات اجتماعی نیست، بلکه اخالق از داده های مذهبی عرف امروزی ما ایرانیان به معنای اخالق واژه اخالق در

را مشخص می سازد )در روانشناسی  خداوند و الهیات "  انسان ها در برابر مسئولیت "متافیزیکی آمده و  و

                                                                                                                                     اخالقیات مذهبی شناخته و ارزش گذاری میشود.                  انسان ها با معیار " نیز می گویند( و رفتار وجدان به آن"

اجرای این مسئولیت ها، به طوری که در کتاب های آسمانی وعده داده شده انسان را به توحید و رستگاری  

عدم  حوری های بهشت و آن الیف، به طوری که در این کتاب ها آمده، پاداشهدایت می کند که اجرای این تک

                                                               اجرای آن ها عذاب های جهنم است.                                                                                               

به معنای معیارهای با ارزش زندگی هستند که از مسئولیت به زبان التین،   اخالقیات اجتماعی" " رعکس،ب

انسان ها" و افراد باعث  "به عهده گرفتن مسئولیت در برابر دیگر بدست می آیند. انسان های پذیری در برابر

پدیده های با ارزشی که به زندگی اوج گیری و بالندگی ارزش ها و برتری آموزش ها و کیفیت زندگی است. 

رنگ انسانی" می بخشد .                                                                                          "
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ش در متضاد ها و رد عقالنیت در  " کالف ضدیت ساز"اسالم به بعد، به خاطر اخالق مذهبی از تاریخ بعد از

آن منتج می شود راه یابد، تا  گز نتوانست به حوزه فلسفه سیاسی که اخالقیات اجتماعی ازفلسفه ذاتی اش، هر

عقل و  انسان ایرانی بتواند طلوع تمدن دوباره خود را از آن جا ای آغاز کند که به قدرت خویش پی برده و بر

ورد هم نوع خود رد نماید. اثر قدرت فردیتش تکیه نماید و هر نوع " عمل ناجوانمردانه " را درم خرد خود بر

تربیت درست و اخالق های پسندیده  ما ایرانیان از سه هزار سال قبل از اسالم با رفتارهای جوانمردانه و

 " فرهنگزمان هخامنشیان، پیشرو و پایه گذار اجتماعی مان، چه در برابر خودی و یا بیگانگان، و بویژه در

                                                   سال است که فاقد آنیم !!.                                                                                                      یک هزار فقدان اخالق اجتماعی  بیش ازدر جهان بودیم، اکنون دراثر  نیکو منشی"

منافع همگانی  ان های دیگر و بشریت،  مسئولیت در برابرانس برابر اخالق اجتماعی مسئولیت انسان ها، در

 قانون و ارزش های  معنوی انسانی است که فرهنگ بخش است و برابر و اجتماعی جامعه،  مسئولیت در

                                                                                                                      جامعه را به پویائی میرساند و اجرای دقیق قانون این ارزش ها را حفظ می کند.                                           

قبول و داشتن اخالقیات مذهبی، انسان ها ای که بدان باورمند هستند  عدم وجود و تکامل اخالقیات اجتماعی و

شدن در سرنوشت خود و جامعه و تعویض و تکامل آن بی بهره  را " مفعول " و " ایستا " کرده و از سهیم

می سازد. این افراد که فاقد پویائی اندیشه اند، مابین جامعه ای که به صورت " الیگارشی" ) استیالی گروه 

اقلیتی بر کل جامعه ( و یا جامعه ای که به صورت " دمکراتیک " )حکومت مردم بر مردم( اداره می شود، 

گارشی مذهبی  یا تئوکراتیک را انتخاب می کنند و بر صدر آن یک رهبر و یا یک " والیت فقیه " جامعه الی

هرمش فقط  یک فرد سکان جامعه را بدست دارد و به جای  صدر چنین جامعه ای، در می گمارند. در

ه  " فاعل جامعه " انتخابات آزاد مردم، انتصابات و فرامین به دستور او انجام می پذیرد. این تنها او است ک

  است و به همه مردم بر اساس " منافع شخصی " و پا بر جائی قدرتش فرمان می دهد. بقیه افراد جامعه باید 

                                              او باشند.                                                                                                            " مفعول " و فرمان بردار

                                    حال ببینیم که مفعول بودن یعنی چه و چه عواقبی  برای انسان ها و جامعه دارد؟                                                    

مفهوم مفعول بودن یعنی چه؟ برای این که به فهمیم برای این که ما به مفعول بودن برسیم و درک کنیم که 

توانائی و سرعت  است نبرد موش و گربه را با دو نقطه نظر فاعل و مفعول چه معنا و عملکردی دارند، بهتر

عمل آن ها در جنگ و گریز و منظور پلید گربه را از به چنگ آوردن موش، پیش روی خود مجسم کنیم و به 

                                                                                                                                    تصویر بکشانیم.      

 می تواند شرایطی را برای موش به وجود آورد، خود ترمفعول بودن یعنی این که گربه با قدرت بیشتر و بر

است،  او خاتمه این بازی، همه چیز به نفع  بازی دهد و در خود چنگال راسارت و زی که مدت ها او را در

                                                                    زیرا که گربه موش را می بلعد.                                                                                                 

توانسته عینا این قدرت را از ما گرفته   -به خاطر باورهای ما به الهیات و مقدسات  -سالم به عنوان دین، ا

عدم استعداد  و چنین شرایطی را چون شرایط گربه، برای ما به وجود آورد و ما نیز به اجبار به خاطر

ور به پذیرفتن شرایط او گشته ایم، و قضاوت و سنجش واقعیت ها، چون این اختیار را به او داده ایم، مجب

او با توجه به هژمونی خود، نه تنها ما را از سهیم بودن حقوق برابر هر انسانی در برابر انسان دیگر، 

و  تعیینبلکه اصوال از کل حقوق انسانی سلب کرده و توانسته از دارا بودن قوه قضاوت، اراده و تصمیم در 

                                                                                                                    طور سیستماتیک دور بدارد.                                                  نقش و تدوین مسیر زندگیمان، به

بر تمام اعمال و رفتار انسان  که فلسفه آن، براساس تسلط  این خصلت و ماهیت بی چون و چرای اسالم است

ها نه تنها در زمینه احکام و قوانین و سنت ها و آداب شرعی آن، بلکه در دست گرفتن قدرت کامل در 

سیاست، اقتصاد و به وجود آوردن یک حکومت اختناق و استیالی آن، بر تمام شئونات زندگی فردی و 

                                                                                                                                  اجتماعی انسان ها است.                           
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ما انسان هائی ساخته است تسلیم شده و  بنابراین، اسالم با این حربه مسلط بر زندگی ما، بدین ترتیب از

" مطیع و فرمان بردار و برده، از بدو تولد  امتی یت اجتماعی، یعنی "تماشاچی، بدون داشتن شخصیت و هو

                                           ما.                                                                                             تا آخرین نفس پیش از مرگ باید فقط  برای اسالم زنده باشیم، تنها با هدف استعمار، استثمار و استحمار

اکنون این پرسش پیش می آید که چرا ما در چهل سال گذشته موفق نشده ایم نیروهای خود را بر ضد این 

داری چنین ایده ئولوژی را بر پیشانی دارد، به انسجام بکشیم و حد اقل  حکومت غیر ایرانی جابر که علم

"،  " حربه غالب بر ذات ماکه شده به صورت جدی بایستیم؟ آیا این ترفند همان جلوی این جبارها، یک بار هم

به  آیاهمان افساری نیست که از جانب دین برگردن ما آویخته شده و از ما انسان های امروزی را ساخته؟ 

ردد دینی که بایست صرفا عامل تذهیب و آرامش و امنیت روح ما گ ؟. این استواقعی یک دین  منظرحقیقت 

                                                                                                                                                        هرگز نبوده است؟ که تا به امروز

ود جوئی دکان داران دین است. آنچه امروز ما می بینیم س عده ای معتقدند که این چهره واقعی اسالم نیست و

، کشتار، و چپاول گر " بروی تجاوز گر حالت " شاز همان روز اول پیدایش مگر اسالمجواب این است که 

اقوام و کشور های دیگر و ادعای گرفتن قدرت سیاسی، اقتصاد و ارتش آن ها را نداشت و با فتوحات 

د که  کارستان شد و تا به امروز هم می کند. پس چهره خانمان براندازش در تمام فرهنگ ها، آن کار را نکر

                                                                                                                                                            !!. که نمایانگر است واقعی اسالم  دقیقا این است

جهان بینی اسالم بر دیگر جهان بینی ها و مرکزیت دادن به  آرمان گرائی این دین، تنها برای اقتدار و هدف

او،  بایستی جای همه چیز  منظر این ایدئولوژی است و در کنار خود جهان بینی دیگری را نمی پذیرد و از

             .                                                                                                                            را در جهان، خود به تنهائی بگیرد

از وادار کردن انسان ها به " اعتقاد به تسلیم به سرنوشت و تقدیر و عبارت است استراتژی اسالم در عمل: 

" قطع رابطه احساسی و عاطفی و مهری آن ها با انسان های دیگر" ، " تمرکز رواج خرافات و جهل "، 

این رابطه احساسی به عبادت کامل به اصول دین و خداوند، امامان و مقابر آنان "، " اجرای شدید احکام 

دینی ، شهادت، مرده پرستی " و " ایجاد ترس و وحشت " از عاقبت خود در راه رسیدن به بهشت و جهنم 

                                                                                                                                                                           ست. ا

کردن انسان ها از " دور کردن انسان ها از انسانیت به هم نوع، دور چیزی نیست به جزاجبار ها   نتیجه این

جهان بینی، فرهنگ و هویت و سنت های خودشان "، "  بیگانگی و تنفر از ذات و سرشت اصلی، از دیگر 

که ما این ها را به وضوح در ایران و در  شان " موجودات روی زمین، از خاک، زادگاه یا وطن و طبیعت

                                              و اسالم شدند می بینیم.                                                                                                        تمام کشورهای دیگر با فرهنگ های بسیار بزرگ که منکوب تازیان

ده باال به نظر بسیاری از سیاست گزاران  که به هیچ وجه در عوامل ذکر ش علت آشفتگی  جامعه ایران:

توجه ندارند و این عقب افتادگی را فقط متوجه ابر قدرت های چپاولگر می دانند، تحلیلی است یک بعدی و 

سرنوشت و مدنیت خود جدی تعیین  ناقص. این ها مایل نیستند نقش یک جامعه هشتاد میلیونی ایران را در

و کیفیت  عقل و خرد نقاد و تقویت فرهنگبردن و پویائی  باالراستای دادن آگاهی های الزم و  بگیرند و در

جامعه بکوشند، تا جامعه به حافظه تاریخی خویش برسد و جهل و خرافات مذهبی را کنار گذاشته و  زندگی

مان نکرده ایم و به  سال است که از این مقوله هیچ صحبتی با مردم چهلمیزان توانمندی اش افزایش یابد. ما 

" بی پایه از کشورهای تفسیرهای حدس زده سیاسی نی در برون مرز به " جایش با هفتاد کانال تلویزیو

غربی و جمهوری اسالمی پرداختیم. این شد که فرهنگ جامعه هنوز در نیمه راه جهل به دانا ای باقی مانده و 

ترفند جدید گول می خورد. سیاست بازان  هنوز بدنبال روحانیت مزور و رواسای جمهورش است و با هر

ما براین عقیده اند که  ابر قدرت های چپاولگر برای برآورده شدن منافع خود در این آشفتگی نقش  امروز

به نظر نگارنده، نقش اصلی را ما با " جهالت "، " ایران فروشی" ) ابر قدرت ها اصلی را بازی می کنند. 
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د دالری و سرسپردگی کنند (،   به کشور ما نیرو نفرستاده اند تا ما را مجبور به امضای قراردادهای میلیار

این  " غریزه قدرت طلبی"، و یا " مفعول بودن "، و نشستن و تماشا کردن خود بازی می کنیم و دیگران از

خودشان را جهل و نادانی و مبهوت بودن، بی هویتی و خود فروشی عده زیادی از ما استفاده کرده و منافع 

را دارا هستیم و  عیب هائیخود به پردازیم و ببینیم ما امروز چه تامین می کنند. پس بهتر است کمی هم به 

                                                           این پوسته جهل و نادانی بیرون جهیم؟                                                                                            چگونه می توانیم از

ما امروز به حقوق و منافع  و ذهنیت امروز ما به جای اخالقیات اجتماعی، هنوز پر از اخالقیات  مذهبی است

زیارت های میلیونی مردممان به قبور امامان و امامزادگان و سقا  دیگران اهمیت نمی دهیم.  این را ما در

خانه های بی شمار مان در سراسر کشور، در ترافیک شهرهای مان در ترفند های مزورانه سیاسی، 

ی و میلیارد دالری سیاستمداران به اصطالح اقتصادی و سود جوئی های بی حساب و فساد های اجتماع

بی حد و حصر روزانه آن ها به مال و ناموس مردم، در  های کشی ها و تجاوز روحانی حاکم، در آدم

و دالالن خود فروش این ها  بزرگی از مردم که مزدور قشر برآورده کردن منافع شخصی خودشان و در

                                                                                                                            رژیم هستند مالحظه می کنیم.              

این تراژدی دردناک تنها در اثر ادغام فرهنگ چپاولگر و " تخریب ذهنیت  ایرانی" ، " شکست هویت " و 

سال گذشته تا به امروز، اسالم  آهسته آهسته، بر سرما   1400که از " ی به وجود می آید زوال فرهنگ "

وارد آورده است و ما دیگر قادر به تفکر نیستیم. این شکست و شاخه شاخه شدن هویت و اشاعه فساد و تنفر 

ما را به سیاه چال تاریکی رانده  ما، قدرت تفکر اصل خود و تعصب و خصومت در و دشمنی و بیگانگی از

     ، در ضمیر ما شده است.                                                                                                        " تفکر ضد دگر اندیش "نده و به وجود آور

چهل سال اقامت در برون مرز، هنوز تجربه کافی  نمونه بارز آن در " اندیشمند نما " های ما است که بیش از

ی درک موقعیت وخیم ایران نداشته اند  و هنوز با سرسختی زیاد بر سر ایده های خود با یکدیگر می برا

جنگند و همدیگر را با تفکر خصومت وار خویش به شدت دفع می کنند. این دقیقا به مثابه رفتار حاکمان به 

رت رسیدن به جای آن که علیه نظام شاهنشاهی  بود که بعد از به قد اصطالح روحانی جمهوری اسالمی بر

انسانیت و عدالت الهی را در جامعه اعمال و ترویج کنند، با " خصومت " خاصی تا به امروز دست به 

تخریب کشتار مردم و این سرزمین زدند. اندیشمند نماهای بنیاد گرا و طرفدار ایدئولوژی های مختلف  ما نیز 

بین  جائی که ایران در خطر تجزیه کامل و از ایستند، دره قدرت این سفاکان تاریخ ب برابر به جای اینکه در

رفتن مردم و فرهنگش است، یا خود را به عمال رژیم و یا بیگانگان برای پول و مقام فروختند و یا هم چنان 

هم بنشینند، اما بهر قیمت هم که شده جلوی مبارزه  مفعول وبا همان خصومت خاص حاضر نیستند حتی کنار

                                            را برای رسیدن به آزادی می گیرند.                                                                                             وطن پرستان 

آمده است، وضع اسفناک خود آگاه شد یم و درک می کنیم که چه بر سرمان  اگر اکنون با این داده ها کمی بر

ناگهان بیاد آموزگار بزرگ زرتشت می افتیم و می خواهیم خوبی و نیکی را جانشین ضحاک ماردوش کنیم. 

اما چگونه؟.                                                                                                               

گزندی نصیب ما گردد. باید بدانیم که در ما اسلحه ای موجود است که با دست خالی؟ بدون اینکه کوچکتری 

نیروی اتم هم فزاینده تراست و ما خود آن را نمی شناسیم و یا از خاطر برده ایم. این اسلحه ای  نیرویش از

نیست که کسی بتواند بعد از آگاهی ما بر آن ، آن را از چنگ ما بیرون آورد. ما باید اکنون این اسلحه را 

بودن به فاعل بودن عوض  مفعول نخست ماهیت و سرشت خودمان را ازبکار گیریم  و به هر ترتیبی شده،  

                                                                                            چاه جهل و خرافات بیرون جهیم.                                                                                                  تا بتوانیم پشت به ذهنیت فعلی مان کرده و از کنیم.

پس من نوعی، بایستی بنشینم و پیش خود بگویم که من تا به امروز یک انسان مفعول، قربانی و تسلیم قدرت 

 بعد پا می شدم و مال می نشستم و او صحبت می کرد و های سود جو بوده ام. من تا به امروز پای منبر
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 من با ارباب ن که درک کنم او از من چه می خواهد و چگونه پشت سرمیرفتم خانه ام و می خوابیدم، بدون آ

 محتوای هیچ کدامشان تا به امروز خبر نداریم، برقرار می کند. از بیگانه قراردادهای خود را، که ما از های

و ذهن من جایگزین کند. ا این به بعد باید بفهمم که این مال چه چیزی را می خواهد به زور در از امروز و

اصلی اش چیست؟ و میخواهد به این وسیله به چه چیز برسد که من نباید  می خواهد به من چه بگوید و منظور

درباره اش باشم ؟. من باید تضاد های گفته های او را بتوانم پیدا کنم، نه فقط آن ها را بشنوم و  به تفکر قادر

ن باید از امروز بتوانم سرنوشت خود را خودم به راهی خانه شوم و از فردا آن ها را کورکورانه اجرا کنم. م

شوم خودم روی رویداد ها قضاوت درست بکنم، خودم برای زندگیم تصمیم  دست بگیرم، من بایستی قادر

زن و بچه ام، برای سیاست کشورم و برای منافع اجتماعی مملکتم. این من هستم که بایستی آینده بگیرم، برای 

                                        ا خودم بگیرم و نه کس دیگر!                                                                                                   باشم این تصمیمات ر قادر

                                                            :                                                            سنجش و ارزیابی استعداد های خود

این به بعد من دارای یک عقیده آگاه،  پس از حال به بعد من دیگر مفعول و تسلیم اراده دیگران نیستم. از

هدفمند و سازنده برای خود و برای اجتماعم هستم، فردی که آینده خودش را خودش برنامه ریزی می کند و 

زد. برای رسیدن به این هدف احتیاج به این دارم که در درجه اول سنجش و ارزیابی استعداد های می سا

کنند. فرقی نمی  اجتماع موفق تر هائی که می توانند من را  در زندگی و " سنجش استعداد" خودم را بکنم . 

آن ها  ین استعداد ها واقف شوم وکند که این استعداد ها چه نوعند و به چه شکلی هستند. من باید به خوبی برا 

سفیدی مذهبی را که جلوی موفقیت و استعداد های مرا را می  را تکامل و بالنده کنم و جلوی اندیشیدن سیاه و

اجتماعش  انسان، آن انسان را در گیرد و من را ذلیل و تو سری خور می کند بگیرم. سنجش استعدادهای هر

زندگی من رضایت روحانی و آقا باالسر بودن او برای من نباید باشد، پیش می راند و موفق می کند. هدف 

هدف من باید به فردیت و به استقالل رسیدن خودم باشد. هدف من انسانیت به همنوع و رعایت حقوق کامل 

منافع شخصی دست برداشته  از عدالت باشد و فردی و اجتماعی او باشد. هدف من احترام به اجرای قانون و

این جا است که ما ذره ذره بنیان یک  منافع اجتماعی به من میرسد راضی و اکتفا کنم. در ن چه ازو به آ

                                             یمان می ریزیم.                                                                                                                اخالق اجتماعی را در جامعه فردا

" به عهده گرفتن مسئولیت " در برابر واژه ای است که از  اخالق اجتماعی"، یا  Ethik"  در باال ذکر شد که

بدست می آید و موجب اوج گیری ارزش ها و برتری آموزش ها و کیفیت زندگی انسان ها و افراد جامعه 

واقف گشتیم و به جهان با چشمانی باز و " واقع گرا " می نگریم  خودمانی ها می گردد. اکنون که بر استعداد

و می خواهیم که روی رویداد ها سهیم و تاثیر مثبت و سازنده بگذاریم، بنا براین باید هدف مسئولیت هائی را 

امعه مان این جا باید روی شانه های خود بایستیم و خود و ج که می خواهیم به عهده بگیریم روشن ببینیم. در

را با تفکر پرسش گرا  نگاه کنیم. با چشمانی باز و واقع گرایانه رویداد ها را بررسی کرده و بسنجیم و روی 

                                                            آن ها تاثیرات انسانی و سازنده بگذاریم.                                                                                       

یا وظیفه بایستی هر چه زودتر خود را آماده کنیم، زیرا ما می خواهیم اجتماعی " رسالت " برای انجام این 

را بسازیم که این اجتماع ویران است و فردا در این اجتماع ویران و ماتم زده می بایستی بچه های ما زندگی 

بایستی هر جهت ویران، نخواهیم شد.  اندیشه ندهیم، ما قادر به ساختن این اجتماع از ذهنیتتغییر  اگرکنند. 

نوع ایدئولوژی  آگاه شویم که به صورت جدی، بر ضد دیکتاتور، فاشیسم، استعمار، استثمار و استحمار و هر

ا از امروز به گرائی، هم خودمان و هم فرزندان مان بجنگیم. این خودش یک "مسئولیتی" است که م و بنیاد

 هزار عهده می گیریم. پیکار ما پیکار ارزشمندی است که میلیون ها انسان دربند و گرفتار را بعد از بیش از

شخصیت و ارزشمند می رساند. ما  سال آزاد می سازد و ما را از یک موجود برده مفعول، به یک فاعل پر

علمی هزاره سوم را نمی تواند بسازد و اداره کند.  باید بدانیم که ارزش های  پوسیده مذهبی، جامعه پیچیده
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اجتماع بیابیم و برای آن ها  بایستی به فکر باشیم که واقعیت های زمان خود را درک کنیم و تضاد ها را در

عدم توانائی پیدایش راه حل های مکملی و یا فرآیندی  کنیم. و از شیوه های اندیشیدن غلط، که از راه حل پیدا

)دیالکتیکی( بدست می آید و گمراه کننده است به پرهیزیم. از شیوه اندیشیدن احساسی و کورکورانه به مانند 

به پرهیزیم که به جای داشتن یک هدف، آن هم هدف مقدس  57آشوبگر در تظاهرات  ه هایانسجام دست

ه اتفاقا دشمن خونی یکدیگر نیز ایران و هویت ملی و منافع اش بود، " ده ها هدف ضد ایرانی " ک پشتیبانی از

آب کنند. باهم            آن دیگری را بزیر بودند، با هم منسجم شدند، به امید این که بعد از رسیدن به قدرت سر

بر ضد ایران کردند و ایران را به بیگانگان فروختند و نظریات توازن و دینامیک  آمیز " " مصالحه مصلحت

این جهت بود که  این اندیشه اشتباه به جائی کشیده شد  ز نظر دور نمودند. ازرا در شاخص خرد و اندیشه ا

 که امروز نتیجه اش را می بینیم. 

:  بایستی قبول کنیم که مدل برجسته اجتماعی آینده ایران را بایستی با  " مدل برجسته اجتماعی ایران " 

 بریزند. پس بنابراین، بایستی این عاشقان کمرهمدیگر بریزیم. این مدل را بایستی همه عاشقان ایران باهم 

این گروه   استعداد های خود در همت ببندند و یک مسئولیت سیاسی یا اجتماعی، فرهنگی و تکنیکی را بنا بر

شده اند. ما تا زمانی که مفعول هستیم، فقط یک  " شهروند "ها قبول کنند. اول بایستی اثبات کنند که یک 

زندگی میکند. شهروند آن  یش نیستیم. بایستی بدانیم که شهروند آن کسی نیست که در شهرب " امت "برده و یا 

کسی است که فاعل جامعه است. تا وقتی ما شهروند نشویم، نمی توانیم در سرنوشت آینده خود و خانواده مان، 

ل بودن " یا نبودن مان شرکت کنیم.  بایستی بدانیم که منظور از " فاع کشورمان و منافع فردی و اجتماعی

به عهده گرفتن یا نگرفتن مسئولیت های اجتماعی است یا خیر؟ اگر به خاطر داشته باشیم  چیست؟ آیا  منظور

همین برلین که در جنگ جهانی با خاک   آلمان نازی بعد از جنگ دوم جهانی در و یا شنیده باشیم که در

روسیه کشته شده بودند و دیگر چندان وجود جنگ و سرمای  یکسان شده بود، مردان که بیشترشان در

عظیم از بین  کدام با یک سطل می آمدند و خرابه های بیکران و بیکران این شهر هر های شان نداشتند، زن

شان  رفته را سطل به سطل الروبی می کردند. آن ها با غیرت، عزم، اراده، مقاومت و مسئولیت پذیری

و راحت زندگی کنند. این تنها آلمان  شان بتوانند این چنین با افتخار ا فرزندانتوانستند آلمان امروز را بسازند ت

اثر ریختن بمب اتم روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی  امریکا در برابر نبود. ژاپنی ها بعد از شکست در

. من چنین را کردند و ژاپن امروز را ساختند. ما ایرانی ها هیچ دست کم از آن ها نیستیم عینا همین کار

هر لحاظ با خاک یکسان است. نه  دارم. مملکتی که بیگانه آن را تصاحب کرده و از  انمتوقعی از هم میهن

همه نه انسانیتی در آن وجود  فرهنگی، نه هویتی، نه اقتصادی، نه امنیتی، نه آزادی، نه حقوقی و باالتر از

مسئولیت  های شخصی خودشان به صورت خودکار استعداد دارد، مردان و زنان و جوانان ما بایستی بنا بر

رعایت و اجرا کنند. چه از لحاظ معیارها  هائی را در الروبی و ساخت ایران آینده به عهده بگیرند. بایستی از

چه از لحاظ  ارزش ها، چه از لحاظ فرهنگ و هویت، چه از لحاظ سیاسی و اقتصادی و تکنیکی، و و

و چه از هر لحاظ  دیگر. این سرزمین مادری بایستی دوباره روی پایه های اجتماعی و برخورد با یکدیگر   

                                                                  منافع و اخالقیات اجتماعی بتوانند دوباره درآن پابرجا گردد.                                                                     سالم ساخته ، آبیاری و حفاظت شود، و

دیگر اندیشه کنیم و به تفاهم برسیم و کپرسش دیگر این است که چگونه می توانیم در پیشبرد این هدف با ی

سازنده در جلو باشیم و " موتور حرکت "  سازندگی آن را شروع کنیم. ما باید همه با هم و هر کدام با یک 

اه رسیدن به این هدف فراهم سازیم. به طور مثال یک انسان عاقل و مسئولیت مکانیزم های متعددی را در ر

پذیر که با خانواده خود در دامنه یک کوه بلند زندگانی می کند و زمستان سختی را در پیش دارد،  در برابر 

ود و کاری زیبائی این طبیعت لذت می برد؟ یا اینکه باید بلند ش خود و خانواده اش هم چنان می نشیند و از

این مکان برود. در حال  کند، سدها ای جلوی ریختن این بهمن در کوه  بسازد و ایجاد کند و یا اینکه بکلی از
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راه  ما با چنین مشکلی روبرو هستیم. باید چکار کنیم. باید بنشینیم تماشا کنیم و مدفون شویم یا به فکر حاضر

بکشیم. این  ترتیبی شده این حکومت را به زیر ا باید به هرچاره باشیم. راه چاره عاقالنه ما این است که م

رسالت اول ما است. این مسئولیت همگی ما است. با عوض شدن ذهنیت ما از یک فرد مفعول به یک فاعل 

انگلیس جدا  آگاه، ما دیگر برده این حکومت نخواهیم بود. همان طوری که هندی ها خود را از حکومت جبار

مرحله دوم باید از  در لستان فروریخت و مجبور شد جور و پالس اش را جمع کند و برود.کردند و قدرت انگ

جامعه مصرفی صد در صدی که نفت را از ته چاه در می آورد و می خورد چشم بپوشیم.  کمر بند ها را 

سی سال آینده  سفت کنیم. کار کنیم و با پول خود زندگی کنیم. این هزاران هزار میلیارد پول نفت و گاز را تا

با و رساندن آن به دورترین نقاط و دهات خشک ایران برسانیم. " شیرین کردن آب دریا ها " در جهت 

 . ازحداقل خطر قحطی و گرسنگی در جامعه ما از بین می رود کفا می شود و داشتن آب کشاورزی ما خود

سرعت حیرت ه ورهای پیشرو جهان بما نفت و گاز نخواهد خرید، زیرا که کش سی سال آینده دیگر کسی از

که استقالل خود را از کشورهای انرژی زا کسب کنند و با تکنیک های پیشرفته مانند هستند  این فکربه آوری 

 آب و باد و نور خورشید و تولید گاز های گیاهی از دریا ها و غیره بتوانند انرژی های سالم داشته باشند و

دگی خود را با این نیروها بگردانند و وابسته به کشورهائی چون ما نگردند و زن یلخانه ها وسا اتومبیل ها و

اما چیزی از آن به ما نمی رسد، زیرا آقا زاده ها با آن  -فت که به رژیم ما میدهند گبه جای این پول هن

جیب فروشگاه های لوکس و هتل و هزاران چیز دیگر می سازند که صاحب آنند و بازهم پول های ما را از 

راه منافع همگانی و اجتماعی آن  آنرا برای رفاه و برتری زندگی خود خرج کنند. این در -مان در می آورند  

تکنیک خآرق العاده! ما در کجاست که بتوانیم چنین چیزهائی را به  چه می شود، اما تکلیف ماها است.  

یداری کنیم؟ منافع اجتماعی ما در کجاست؟ ها خر آن پول ما کجاست تا بتوانیم این تکنیک ها را از، سازیم؟

کارخانه ها و تولیدات بی نظیر ما در کجاست، ما که هیچ تولیدی نداریم و دسته جارو را هم از خارج وارد 

ما باید به خاطر  می کنیم. پس مسلما درسی سال آینده  قحطی و گرسنگی حتما گلوی ما را خواهد گرفت.

خانوادگی، به مرحله  اول و حد اکثرمرحله اندیشه مسئولیت فردی در  ت ازفرزندانمان هم که شده، به سرع

                                                                                                                         مسئولیت اجتماعی و حفظ منافع آن در آینده برسیم.                                                                               

ایران، یک هم چون تفکری به وجود نیامده و  هیچ نسلی در و در این تفکر خودش یک تفکر انقالبی است

خونخوار به آزادی و حاکمیت  برابر یک دیکتاتور نداشته که بتواند یک ملت چنین دست نشانده و تسلیم را در

میلیون ها  د. با رسیدن به مرحله مسئولیت اجتماعی، چهره اجتماع ما به آنی عوض می شود وخودش برسان

رنگمان، سطح فرهنگ و  فکری و کاری سبب تولیدات بزرگ می گردند و به خاطر منافع اجتماعی پر موتور

و منافع شخصی مان  کافی استفاده خواهیم کرد رفاه و حقوق برابر تمدن و اقتصاد چنان باال می گیرد که ما از

خواهد شد. نگاه کنید به کشور امروزی آلمان و یا سوئیس و یا سوئد که چطوری  امروز بهتر هم به مراتب از

دو منافع هستند و امنیت و اقتصاد خوب در پناه حقوق شهروندی بوسیله قانون، و  شان صاحب هر مردم

        ی کند.                                                                                                                       سیاستمداران صالح، زندگی آن ها را تامین و پشتیبانی م

اما مسئولیت پذیری  یعنی فاعل جامعه بودن ابعاد دیگری هم دارد که نباید از قلم بیافتند و ما باید این ابعاد را 

تبدیل به یک فاعل  واقعی می کند.  کنیم. این ابعاد ما را از حالت مفعولیت بدر می آورد و مان سهیم تفکر در

پس اگر قبول داشته باشیم همه چیز نتیجه اندیشیدن است و اندیشیدن خوب، خوبی، زیبائی و زندگی مرفع و 

د بسوی اندیشه های امنیت ببار می آورد و اندیشیدن بد ظلمت و تاریکی و فساد و گمراهی و مرگ، پس بای

                                                                                                                                                                                                                                         آگاه و خوب بشتابیم.            

                            اندیشه آگاه و مسئولیت پذیر:                                                                                                  

هرگونه  از اشد وب "سازنده "اندیشه آگاه و مسئولیت پذیر، اندیشه ای است که در نهان خویش حتما  -*
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پروراند که دنیا و محیط ه رگونه تخریب آسیب رسان به پرهیزد و این استعداد را در خود به تخریب، از

ات مثبت  آن دست داشته تغییرزیست خودش را بشناسد و در این مورد اطالعات کافی کسب کند و بتواند در 

         باشد.                                                                                                                        

، انسانی است که بتواند دیگران را در  -که در رشته ویژه ای کارشناس شده  -یک انسان مسئولیت پذیر -*

کر دسته جمعی همراهی و ارتباط رشته و دانش خود را با دیگران فراهم کند. پس ما در مرحله نخست یک تف

خود را با دیگران و دیگران تفکر خود را با  بایستی فردی سازنده باشیم و بتوانیم در جمع بنشینیم و تفکر

شنیدن اندیشه های دیگران ابا  سال ازچهل نماهای ما  این همان مهمی است که روشنفکر .ما در میان بگذارند

دیگران بنشینند و  کنار شان بردارند و در داشتند و تا به امروز قادر نشدند دست از خود بزرگ بینی و غرور

                                                                                                                                                                          واقع این ها هیچ نوع مسئولیتی را در قبال مملکت و مردمش نپذیرفتند.                                                              در

ا دیگران هماهنگی ب و پژوهش هایش را باانسان مسئولیت پذیر انسانی است که بتواند ابزارهای کاوش  - *

اجتماع طرح و برنامه ریزی کند  و مرتبا مقدورات را بسنجد و موفق شود با دیگران در امور به کار بیاندازد

و به ویژه بتواند ابزارهای اجرائی الزم را پیدا و مشکالت اجرائی را در شور با دیگران بیابد و طرح اجرائی 

                                                                        را به پایان عمل درآورد.                        

هم سطح"، این  که در جامعه از نظریه ها و ایده های منطقی "غیرآن انسانی است  انسان مسئولیت پذیر - *

بکنیم و نشان . این کاری است که ما تا به امروز نتوانستیم "همسانی" به وجود آید  استعداد را بیافریند، که

بدهیم که چگونه می شود از یک " کنش "، از یک "واکنش "، از دو عقیده متضاد، یک نتیجه منطقی که داده 

     و این دو متضاد را  ما آمدیممتضاد در آن باشد و کامال منطقی به نظر آید بسازیم.  دو هر های مثبت از

بیاندازیم و آن دیگری را از بین ببریم. آیا این روش کردیم و سعی کردیم یکی را به جان دیگری "  ضد هم "

                                                                                  اندیشیدن روش تفکر ضد دگراندیشی نیست!!؟                                                                                       

بتواند به تنهائی بیاموزد، رویداد ها را بسنجد وبا عقل نقاد خویش انسان مسئولیت پذیر انسانی است که   - *

 - *   .افکار مثبت و منصفانه برای حل مشکالت باشد اندیشه کند و قادر به دادن راه حل های درست و

ود آورد که در آن فرهنگ اعتماد و وج ه بتواند یک محیط اجتماعی بانسانی است که  انسان مسئولیت پذیر

اطمینان به دیگران و آموختن حکمفرما باشد و درستی و راستی و نیک اندیشی را از نظر دور ندارد و 

                                                                 .                                                                                            بتواند یک سازماندهی اجتماعی به وجود آورد

اخالقیات اجتماعی توجه یک انسان مسئولیت پذیر انسانی است که در اعمال و رفتارش بایستی فقط به   - *

. توجه کنید که ما باید جامعه ای را بسازیم که منافع شخصی باشد بشدت بپرهیزد کرده و از افکاری که در آن

" در صدر مسائل دیگر قرار گیرد و برابری حقوق دیگران کامال حرمت و حقوق کامل انسانی در آن " 

این  اجتماعی". منافع تفاوت بگذارد مابین "منافع فردی وایت شود. انسان فرهیخته انسانی است که بتواند عر

دش کامال واقف باشد و بداند این دست هائی که دارند حقوق مسلم او و کشورش را انسان بایستی به حقوق خو

های  چپاول می کنند، چه در داخل و چه از خارج، این دست ها چه دست هائی هستند، باید بداند با این زالو

به آزادی جلوی آن ها بایستد تا بتواند حق خود را بگیرد. بزرگترین سد رسیدن  اجتماع چکار کند و چطور

فروشان و ایران فروشان هستند که با رژیم  برای ما ایرانیان، مبارزه و ریشه کن کردن  دشمنان، خود

 باعث پا همکاری می کنند. این ها با ریشه های بزرگ و قوی اقتصادی خود احتیاجات حکومت را برآورده و

به منافع اجتماعی ملت و  اجحاف ف زندگیشانبرجائی رژیم اند. باید شدیدا با این" بی وجدان ها "  که تنها هد

پول سازی برای منافع شخصی خودشان برای بیرون بردن از مملکت است مبارزه نمود و ریشه آن ها را 

قطع کرد. به جای اینکه  به آن ها احترام بگذاریم، چون ثروت ما را دزدیده اند، و بدین وسیله صاحب حرمت 

شناسانیم. ه بایستی آن ها را افشا و بی آبرو و خوار کرده به اجتماع بوکرامت و شخصیت کاذب شده اند. 
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حرمت انسانی  مثال ما بایستی " بایستی اصول اخالق اجتماعی را رعایت، پرورش و پا برجا کنیم. به طور

" را حفظ کنیم، دختران ما برده برای فروش نیستند. این درست نیست که ما دختران خود را های ماندختر

 گرنه ما نیز چیز دیگری جز آن ها نیستیم. در دستی به آن ها هدیه کنیم. و مان دو ی منافع شخصیبرا

راستای مبارزه با این گروه احتیاج به مشاوره و همکاری و هم فکری با دیگران برای پیداکردن راه حل های 

                                                                     متناسب  داریم.                                                        

. بتواند به درستی مسائل را از باید دارای " قدرت قضاوت " باشدانسان مسئولیت پذیر انسانی است که  - *

دقت  هم تجزیه و تحلیل کرده و در پایان با "عدالت" قضاوت کند. موازین قانونی و اجتماعی را با نهایت

                                                                                رعایت و تخطی از آن را برای هیچ کس، حتی خودش جایز نشمارد.                                                                     

یک انسان وطن تاریخ، بایستی عالوه بر خصویات باال ،  این مقطع از یک انسان مسئول ایرانی در - *

. ما وقتی می توانیم تمام صفات باال را در اجتماع آینده مان به کار ببریم که دارای ایرانی آزاد دوست باشد

باشیم و با این احساس وطن پرستی جامعه خود را بسوی دمکراسی و سکوالریسم ببریم. پس یکی دیگر از 

مان است. این خانه مال ماست و ما  ذیری، مسئولیت در برابر زادگاه، خانه و کشور نیاکاناصول مسئولیت پ

پیروزی و  ما در " حربه "بایستی احساس مالکیت به این خانه را دو مرتبه در خود تقویت کنیم. این باالترین 

                                                                                                        برکناری این رژیم خواهد بود.                                               

این جا است که ما به  این جا است که ما به یک اخالقیات اجتماعی و یا یک اتیک اجتماعی رسیده ایم. در

وجود دارد. نظمی که همه در  و قانون " " نظمیک اجتماعی رسیده ایم که این اجتماع مال ما است و درش 

اجرای آن کوشا باشند و افرادش مسئولیت پذیرند. یک اجتماع خوب و سالم، بدون مسئولیت پذیری 

 شهروندانش، به هیچ وجه به وجود نمی آید. ما بایستی این مدل برجسته اجتماعی  که باعث " توانمندی 

ای آینده است را در صدر آموزش انسان های ایرانی بگنجانیم و اندیشه " و " کیفیت دادن به زندگی " نسل ه

 همه با هم به سوی ایرانی آزاد و آباد پیش رویم. 

 پاینده ایران                                                                                                             
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 شناسی هویت                                                  چو ایران نباشد تن من مبادبررسی جامعه 

 

  " حافظه جمعی ایرانیان "                                 

اگر یک متن را نام  روح ایرانی در شاهنامه است ". "بر این نظر است که " گوته " شاعر آلمانی 

است که یک  فردوسی توسی و هویت  مردم ایران دارد، سخن شاهنامهرهنگ فببریم که نقش کلیدی در 

.                                                                              اثر اسطوره ای حماسی و اصیل ترین هویت فرهنگی برای ایرانیان است

ه های منظم از واقعیت های زندگی ، که نهادینه شدن دستکه از روح ایرانی همان حافظه جمعی است 

تعئین این واقعیت های  اعضای یک قوم یا ملت در آفرینش آن هم آواز  وهم قول هستند تشکیل شده. 

                                                                                         " جهان نگری " آن ملت را مشخص می کند.شده  و نهادینه 

در واژه هائی چون ارثیه های فرهنگی، دانش، اندیشه ها، عقالنیت و خرد، مفهوم جهان نگری 

تجربیات تاریخی در تمام علوم و فنون، احساس ها، تصورات، تخیالت، خالقیت ها، سلیقه ها و رل 

را پایه های "جهت یابی فرهنگی و اجتماعی" ری جامعه خالصه می شوند و افراد در شکل گی

اسطوره ها ،  " حافظه  جمعی " مشخص و راه زندگی را برای آن ها سهل و هموار می سازند.  در

                                                                                                  یک جامعه نگهداری می شوند.،نشانه ها و نماد های سنت ها، طرح ها و رسوم 

پرستی و زرتشت، هزاران سال در ترکیب با یکدیگر، شالوده  نیاکان ما از دوران  پیشدادیان، مهر

اندیشه ها، رفتار و کردار ما را در مسیر پیکار  با سختی ها و مشکالت زندگی پی ریزی کردند. جهان 

زده یسنا" )تفکر دوآلیستی یا دیالکتیکی ساده بین دو متضاد( بعد از این کهولت بلند بینی زرتشت یا "م

پایه جهان نگری ایرانیان گشت. ارزش ها و سنت های ما از این دوران بلند بسی فراوان اند، از زمان 

ندگی، داری، گشایش ده پیشدادیان : دلیری، پهلوانی و خردمندی، از دوران مهر پرستی : چاالکی، وفا

سخاوت و بخشندگی، سعادت بخشی، زندگی بخشی، احترام به زیست در طبیعت، تیز گوشی، تیز 

چشمی، راستی و درستی، گذشت، روشنائی و فروغ، پیمان و پیوند، عشق و عطوفت. و از دوران 

که درسه شاخص، اندیشیدن نیک، سخن گفتن نیک و درستی و راست کرداری :"نیکی کردن" زرتشت 

ده. در جهان نگری و اسطوره های کهن الگوی ایرانی ما به ویژه چه از جانب دانشمندان جهان نیک آم

و چه از جانب پژوهشگران ایرانی که به اساطیر ایران پرداخته اند، " عشق و رابطه عاطفی مابین 

                                                       مادر، سرزمین مادری و هویت ملی" بخوبی پیدا و شناخته شده است.                         

عشق و عاطفه زمینی جامعه تسخیر گشته و به زور اسالمی شده ایران، اما بعد از شکست قادسیه، در 

به مادر، به میهن، به زن و یا مرد، انسان ها و طبیعت بنا بر ساختار دینی/ سیاسی و آرمان گرای 
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 به " عشق متافیزیکیآن، می بایستی پس زده و جایش را با  بی مرز بودنو )ایدئولوژی شده( اسالم 

 "" و "سنت های" آن عوض کند. بدین ترتیب اندیشه های متضاد اما  شهیدان هللا" ،" امامان" و "

نیکوکاری مزده یسنای زرتشت در میان طبیعت و اجتماع، جایشان را به اندیشه های دوآلیستی  مکملی"

یکدیگر دادند که از دو متضاد روبروی هم قرارگرفته نه تنها مکملی بدست نمی  " ضد "متضاد، اما 

بد انتخاب و از میان برداشته می به عنوان آید، بلکه یکی از آن دو به عنوان متضاد خوب، و دیگری 

                     نامیده ام.                            روش اندیشیدن ضد دگر اندیش"" شود که من آن را 

و شاخص های اسطوره ای ما از چهارده سده  ، حافظه جمعیچنین جابجائی و تخریب در جهان نگری

های ما در جامعه از آن ها سرچشمه می گرفتند و پایه تجربیات و عملکرد پیش تا به امروز، که تمام 

زرگ به اندیشه های خالق چنان آسیب های ب های جهت یابی فرهنگی و هویتی ما در زندگی بودند، آن

ما را  به هویت های دیگر روان جمعی"  "و سازنده و غرایز عاطفی و انسانی ما وارد آوردند که 

و سال ها و شاید قرن ها بطول انجامد تا بتوانیم این شکستگی ها را دوباره به هم پیوند  تجزیه کرده

وجود انسان نماها ای و  دوران معاصردر  های متفاوت زنیم. نمونه بارز این شکستگی پدیده هویت

و ناجوانمردانه شکنجه  است که نماز و روزه و حج شان برقرار است، اما در عمل دروغ و تقیه کرده 

روزه انسان  اسالم" هر و تجاوز به اموال جامعه و شرف و ناموس دیگران می کنند. این معتقدان به "

و   به دار می آویزند در خیابان ها ی کشند و بدون محاکمهرا به بند و زنجیر م دگر اندیش های بی گناه

آیا این انحراف از انسانیت در میان ما جای اندیشیدن  مردم را برای تماشای آن ها دعوت می کنند.

با نگاه دقیق دیگری می بینیم که در همین جامعه هنوز فرهنگ و رفتار هر یک از ما،  !!.؟ بسیار ندارد

و رفتار مردم کشورهای دیگر مسلمان باقی مانده است. این نتیجه پربار و   نگمتمایز از ذهن، فره

پرارزش بودن فرهنگی است که ما ایرانی ها را از دیگران کامال متمایز می سازد و نشان دهنده این 

است که فرهنگ ایرانی هنوز در اذهان ما ریشه های کم و بیش زنده دارد و مبارزه ارزنده و بی امان 

سده  گذشته برای جلوگیری از عرب شدن و رنگ عربی به خود  14پرست ها و مردم مان در  میهن

گرفتن، هم چنان در پیش است و در طول این زمان بلند، این جا و آن جا دلیران و از خود گذشتگانی 

ود و بودند که برای آزادی ایران جان می باختند. رضاشاه بزرگ، یکی از این فرزندان راستین ایران ب

با کوششی بی امان شروع به پس زدن خاکسترها از روی هویت و فرهنگ ایرانی و شناساندن این 

گوهر ملی به ما کرد و جان خویش را در این راه از دست داد. قبل از رضا شاه ما شناسنامه و اطالعی 

چنان مغزهای سال گذشته آن  1400از هویت اصیل خود نداشتیم و هویت اسالمی توانسته بود در این 

نژاد پرستانه اش شستشو دهد که جهان نگری،  یما را با فرهنگ بدوی و صحرا نشینی و آرمان گرا

 ایرانی در حافظه جمعی ما به فراموشی سپرده شود.  بزرگ اسطوره ها، سنت ها و ارزش های 

                                                                                           :شیعه و شیعه گری و هویت ایرانی

پدیده اسالم " هویت مذهبی ما است که در روند چهارده سده در حافظه جمعی ما نقش گرفته، شکست " 

تا به امروز  از اعراب بدوی و وحشی در جنگ قادسیه و از بین رفتن تمدن و فرهنگ ما توسط آن ها،

شکستگی بزرگ برای ما ایرانیان به جای گذاشته است که در طول قرن ها این یک خواری و سر 

                             خفت در ما باقی مانده و فراموش مان نشده است.                                                                                  

ر قرن هفتم میالدی با بعثت حضرت محمد از عربستان شروع شد و از همان اوان، توسعه اسالم د

تاریخی اش براساس ساختار سیاسی، اقتصادی  و نظامی، چه در داخل عربستان و چه در خارج جهان 

، بلکه  بوده است. یعنی این که ادعای سلطه اش تنها بروی دین الهی محمد و رستگاری انسان ها نبود

همگی دراختیار خلفای اسالمی برای فتح جهان بودند. با حمله ن، سیاست، اقتصاد و نیروهای نظامی دی
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وحشیانه و خونین قوم بدوی و صحرا نشین عرب به ایران ما خواسته و یا نا خواسته، باالخره اسالم 

 را کمی التیامزور گوی را پذیرفتیم وبا پذیرش و نهادینه شدن آن درخود، سعی کردیم این زخم بزرگ 

گاه  در ما پر رنگ بودند که هیچ چنانبخشیم. اما نیروی آزاد اندیشی و افتخارات فرنگی گذشته آن  به

نتوانستیم آرام بنشینیم تا به نوعی خود را از قید سلطه عرب آزاد کنیم و یا این سلطه را به نسبت کاهش 

                                                                    دهیم.                                               

یکی از این فرصت ها، استفاده از اختالف بین اقوام عرب بر سر خالفت بعد از حضرت محمد بوده که 

خصومت در میان آن ها، ایرانیان را برآن داشت که برای خود دینی برپایه اسالم به نام شیعه به 

" یا دوازده امامی، از روی الگوی شاهنشاهی ایرانی ساخته و از آن به صورت  ثیمورو صورت "

                             حربه ای بر علیه خلفای بنی امیه و بنی عباس که اسالم سنی و خالفتی را پیروی میکردند، استفاده کنند.                              

وسی که از طرفداران تشیع بود، هوالکو خان مغول را وا میدارد تا در این زمان خواجه نصیرالدین ط

" را ال معتصم ( را برای همیشه بر اندازد و سی و هشتمین خلیفه عباسی  "656خالفت سنی عباسیان )

را از سر ایرانیان کوتاه کند. تشیع از همان زمان با شعوبیت  و میهن  عباسیانبه قتل رسانده و شر 

و دیگر بیگانگان گشت. بر ضد اسالم سنی درهم آمیخت و پایگاه معنوی مقاومت ایرانیان پرستی ایرانی 

سرانجام در دوران صفویه، شاهان صفوی که خود را اوالد حضرت علی و "سید" جلوه داده بودند، 

اما معنوی را حربه سیاسی،  شیعه امامیه اثنی عشری را تبدیل به مذهب رسمی کشور نمودند. این

صفوی برای مقابله با ازبک ها در شرق و عثمانی های سنی در غرب ایران الزم داشتند. در شاهان 

واقع این حربه، حربه ای کاری بود که تمام نیروها و اقوام ایرانی را درآن زمان با یکدیگر وهم چنین با 

حفظ استقالل  سیاست منسجم کرد و قدرت میهن پرستی، یا ناسیونالیستی بزرگی را به وجود آورد که در

اتحاد ما بین دین و دولت ایران، نیروهای بیگانه را از این سرزمین بیرون راند. این اولین بار نبود که 

در ایران اجرا می شد. این هماهنگی وهم سوئی یکبار دیگر در زمان اردشیر بابکان، پایه گذار سلسله 

ین زرتشت دین رسمی ایرانیان گشت. در هر ساسانیان با موبدان زرتشتی انجام شده بود و از آن زمان د

دو بار که ایران احتیاج به وحدت و یگانگی ملی برای تحکیم خود داشت، این دو نیرو پشت به پشت هم 

بیاری ایران درآمدند و بر دشمنان خود پیروز شدند، بطوری که شیعه و ایرانیت باهم یکی شدند و آن 

شیعه براستی جزوی از نهاد هویت ملی و اعتقادات  قوی بود کهقدر این تحکیم در ایران بعد از اسالم 

                                               ما به الهیات گشت.                                               

پیروزی، بزودی فراموش کردیم که این دین به این صورت موروثی دوازده  اما ما از فرط غرور

زائیده تفکرات آزاد منش خود ما برای رسیدن به آزادی و رهائی از سلطه مستقیم اسالم بوده  امامی،

است و موجودیت آن بیشتر لزوم سیاسی داشته تا  لزوم مذهبی. ما خود دین شیعه را ساختیم و از 

و با ایده ئولوژی جهان شمولی  ندهر صورت باقی مانددین شیعه و سنی به اسالم سنی جا کردیم، اما 

تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی ما غیر قابل تفاهم و در ، تا به امروز با وطن پرستی، عقالنیت شان

                                                  .                                       ندتضاد سخت باقی ماند

دوباره ، بر ایران تسلط کامل یافت، هیچ کس حتی تصور این را هم نمی "  اسالم که " 57بعد از بهمن 

ه ی جهان شمولی و تخریب فرهنگ و هویت ایرانی پا به میدان بژکرد که در قرن بیستم اسالم با ایدئولو

 گذارد. با این که یک بار دیگر این اتفاق شوم برای ما افتاده بود، کسی براین باور نبود که این رویداد

قدرت کامل را   "اسالم بدون مرز"این چنین خانمانسوز باشد. اما این اتفاق به هر روی افتاد و  یدجد

گرفت و اولین هدفش تخریب جهان نگری ایرانی و کشتن هواداران آن و  دوباره در ایران بدست

اوتی داشت. . اما اداره ایران این بار با اداره زمان قادسیه فرق متفجابجائی آن با فرهنگ خودش بود
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واقع گرائی و عقالنیت و علوم مادی  جهان امروز بروی نظم ویژه ای برقرار شده است که روی اصول

و دانش زمینی می چرخد و تخیل ها ی این چنینی  چون مذهب و الهیات دیگر درآن جائی ندارند. از 

ن بینی مخالف جهت با . این دو جهانظم به اتفاق باشند دین و سیاست قادر نیستند در ایناین جهت 

یکدیگر، تضاد غیرقابل انکاری را بین این دو نهاد به وجود می آورند که در چهارده سده پیشین به علت 

ابتدائی بودن حکومت ها وجود نداشت. از طرفی امروز ارتش های قوی نگهدارنده مالکیت ارضی 

رمان به ارتش ها برای دفاع در کشور های دمکراسی مشخص کننده فو مجلس کشور ها، و رای مردم 

از مرزها می باشد. پس در هزاره سوم اداره چنین کشور بزرگ با فرهنگ های رنگین و متفاوت که 

اکنون دست افراد مذهبی افتاده، که از واقع گرائی و علم بوئی نبرده اند و از سیاست و اقتصاد مدرن 

مردم حکومت کنند، کار ابقاء حکومت مذهبی را چیزی نمیدانند و قصد شان این بود که تنها بروی ایمان 

جمعی و متمایل به  حافظه، از این روی چون قوانین متحجر و واپس گرای اسالمی با اختمشکل می س

مدرنیته در انسان های ایرانی برخورد کرد، از همان اوان استقرارش، رژیم اسالمی را وادار به 

مجبور به تزویر های دینی و سیاسی کشت. فساد و  شکست مذهبی و سیاسی نمود. این شد که حکومت

تزویر های سیاسی از دین به سیاست و از سیاست به دین هر روز بیشتر و بیشتر در اجتماع ایران 

" به شکنندگی کشاند. در جامعه  اخالقیات جامعه افزایش یافت و پایه های فرهنگ و هویت را در "

صد ها دسته فریب کاری و دروغ و کاله  ، برای زندگی احتیاج و نیاز و بیکاریبه خاطر امروز ایران 

برداری به وجود آمدند که مردم خوش باور را چپاول مالی می کنند و هستی  آن ها را از چنگ شان  

در می آورند. نهاد های به اصطالح  امنیتی دولت که در واقع خود مسبب این اقتصاد ورشکسته هستند 

که خود تخم این فساد و دزدی ها را در جامعه کاشتند، با ماسک انسانیت و برقراری نظم و آن ها هستند 

 این افراد را دستگیر و روانه زندان می کنند. 

                                                                                               : بحران هویت در جامعه امروز 

دیگر این حکومت برای ابقاء قدرت خویش دامن زدن به بحران ها ای است که با ظرافت استراتژی 

مزورانه این احساس را در پاره ای از افراد قبایل زنده می کند که به نوعی می توانند با پشت کردن به 

اقوام  هویت ایرانی خود به قدرت بزرگ و جدیدی برسند. با این ترفند حکومت توانست آن ها را به جان

بحران سازی بین هویت های دیگر بیندازد. مثال پارس ستیزی کردها. این بحران سازی ها در واقع 

. با این تفرقه اندازی می توان ذهن های اقوام را مخدوش، و هویت ایرانی قومی با هویت ایرانی است

انی نتیجه تداخل فرهنگ و هویت ایردر خطر شکنندگی و تجزیه بیشتر قرارداد. بایستی بدانیم که 

اسطوره ها، سنت ها، اعیاد و آداب و رسوم تک تک این اقوام در هزاره های مختلف در یکدیگر است 

تفرقه اندازی مابین کرد ها، فارس ها، آذری ها، بلوچ که از تداخل آن با هم هویت ایرانی درست شده. 

است. یعنی جمهوری اسالمی  ها فقط به خاطر کور کردن ذهنیت تاریخی و شکستن هویت ایرانی ما

میخواهد با این بحران سازی ها از یک طرف حمله و تخریب هویت ایرانی را به سامان برساند و 

کاری کند که این اقوام در واقع دست از هویت ایرانی خود که آن ها را بهم پیوند میدارد بردارند و از 

خرافاتی بودن این اقوام، هویت اسالمی را  جانب دیگر زمینه ای را فراهم آورد تا با مذهبی بودن و

عناصر بقای یک ملت در فرهنگ و تقویت و پا برجا نگه دارد. جمهوری اسالمی به خوبی می داند که 

و محو هویت ایرانی، کاری که در تمام طول استیالی اسالم به خاطر مقاومت ما ایرانیان  هویتش است

نون انجام پذیرد. بدین ترتیب احساس همبستگی با شیعه های ترتیبی شده اک انجام نگرفته، بایستی بهر

لبنان و بخشش خوزستان در برابر سقوط سوریه، بیشتر از همدردی  و همبستگی با هموطنان کرد و 

بلوچ و خوزستانی و آذری ما است. برای این که عناصر برپائی هویت از نظر اسالم برپایه دین که 
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. پس اسطوره ها و سنت ها نزد اقوام مختلفار اند و نه  برپایه شاخه کوچکی از فرهنگ است استو

اکنون که حکومت در دست اسالم است، باید هویت ایرانی و تمام آثار فرهنگی و ارثیه های ملی آن از 

بایستی پی به این ترفند ها ببرند و وارد این بحران ها اما مردم شهرنشین و اقوام ایرانی  بین بروند. 

ل از سرنگونی نظام این فرصت را بیابند تا در مقوله کیستی خود تامل کنند و روش سیاسی و قبنشوند 

آیا آن ها هستند که درآینده در زادگاه دمکراسی مدرن یا مردم ساالری  را بیاموزند و آگاه شوند که 

نام ولی خود حکومت می کنند، به حقوق انسانی و حاکمیت خود می رسند، یا اینکه باز یک فرد دیگر ب

مردم ما اکنون در این مرحله هستند و متاسفانه فقیه قدرت را از ملت می گیرد و خودکامه میشود؟.  

این نظام فریبکار مردم را تشویق به رای دادن چیز زیادی نیز از اصول ارزشمند دمکراسی نمی دانند. 

ریف و زیر پا گذاشته و . اما در عمل تمام اصول، روش و قواعد دمکراسی را تحو دمکراسی می کند

به اصطالح دمکراتیک، اما در حقیقت دیکتاتوری را به مردم اجحاف " خود درآورده  " یک روش از 

                                                                                                         می کند. 

انسان ها  ذهن و جسم " برو استبداد  اعمال قدرت، براساس " استیالاسالم که های باید بدانیم که پایه 

اسالم به هر صورتش ضد آزادی، عقل و منطق ،استدالل و خرد گرائی آن هم به زور و قهر است، 

 برابری و انتقاد و و نقد آزادیمنطق ، و که در نهادش پرورش عقل و  با اندیشه دمکراسیاست. 

این فقط یک خواب و خیال و یا بهتر بگویم  ،فاوت فاحشی دارد. بنابراینت  است حکومت مردم ساالری

آیا یک " فریب بزرگ " دیگر است که نظام اسالمی ادعای به کار گیری نهاد دمکراسی را دارد. 

برای برقراری  " ی برده" امت هاو نگهداری ش ردمکراسی در دنیای پروکاربرد تحریف شده 

                                                                                     ست؟.مسخره نی بنیادگرائی اسالم

برای همین هم هست که از بازگشت دیکتاتور بیشترین مردم ما هیچ آگاهی از اصول دمکراسی ندارند، 

اما می ترسند. از این روی نیاز بسیار است که اصول و فرم های مختلف دمکراتیک را بدقت بشناسند. 

اصلی ترین، جدی ترین و بنیادی ترین هدف ما بایستی پر رنگ کردن هویت اجتماعی مان باشد. زیرا 

می سازد و با " ابزار " دمکراسی که فقط یک ابزار است  این هویت ایرانی است که ما را به هم متصل

ایرانیان آزاد اندیش و آزادی خواه اگر می توانیم تضاد های غیر منطقی و سد ها را از پیش پا بر داریم. 

از این مرحله نیز بگذرند و بر این فریب بزرگ آگاه شوند، و به اصول دمکراسی آشنائی بیشتری پیدا 

      و بر ضد این حکمت فریبکار و اشغالگر قیام می کنند. تادهافکنند، به حرکت 

                                                                                                            مبحث سالمت روان:

یان می یابد که در علوم روانشناسی و جامعه شناسی راه بسوی "سالمتی روان" از آن جا آغاز و پا

خود شناسی پایه اصلی شناخت برسد، زیرا که "خود فهمی" یا  "خود شناسی"شخص بتواند به 

. اما آیا رسیدن به خودشناسی و خود فهمی مستلزم داشتن " تفکر پرسش واقعیت های پیرامون ما است

 . در انسان ها نیست؟!"  آزادی و شجاعت  " و" و عقالنیتئی دانا "، " آگاهی بر واقعیت ها "، " گرا

برسند؟ چه تعداد  ئیچند درصد از مردان وزن های ما کتاب می خوانند تا آگاه شوند و به فضیلت و دانا 

از ما انسان های ایرانی در زندگی به این شجاعت رسیده ایم که پرسش گرا باشیم و سئوال های جدی 

ریافت نداریم. جواب ها ای که سرپوش بروی تقیه " د بکنیم و تو دهنی نخوریم و یا جوابی مملو از "

واقعیت ها می گذارند و به گنگی فهم کمک می کند و سالمتی روان را خدشه دار می سازد. در جامعه 

سیاه و سفیدی ما دروغ و تقیه آن چنان مرسوم است که حقیقت در ظلمت باقی می ماند و به چشم دیده 

مسالمت حل کردن، تنها طریق حل مشکالت است. چگونه  نمیشود و رویدادهای ناگوار را با تقیه و

انسان می تواند سالمت زندگی کند، وقتی واقعیت ها را نشناسد. وقتی ما استعداد شناخت واقعیت ها را 
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نداشته باشیم، زیرا که از بدو تولد این زمینه از ما ربوده می شود، چگونه می توانیم یک جامعه پیچیده 

سوم باشد را داشته باشیم و این همه تضادهای دنیوی را حل کنیم؟ در شرایطی  علمی که الزمه هزاره

که ما اجازه خود شناسی نداریم، زیرا نمیتوانیم راست گو و درست کردار باشیم و احیانا خالف 

ایدئولوژی حاکمان فاسد تصمیم بگیریم، طبیعی است تصمیم های ما کورکورانه و نادرست و یا احیانا 

تا آن ها را  شناسیمه واقعیت احساس های مان " را ب ما می بایست بتوانیم "خواهد بود.  نیمه درست

تا اعتالی احساس به وجود آورنده عطوفت، عشق و انسانیت گردد و گرمای کنترل و اعتال بخشیم، 

                                               عشق به وجود آورنده صلح و معنائی بزرگ برای زندگی  شود.

که هدیه ای از پروردگار  استعداد حس کردن و اندیشیدن،چگونه است که اسالم به خود اجازه می دهد 

به ما است را نفی و کنار بزند و ادعایش این است که ما باید جاهل و نادان باقی بمانیم واو باید قیم ما 

باشد تا بتواند ما را به راه راست هدایت کند؟ آیا در این طرز تفکر منطقی در راه زندگی و سیاست 

   وجود دارد جز این که همه چیز صرفا جهت بردگی ما باشد؟

                                                                                                 عشق، مهمترین مقوله زندگی:

جهان نگری، اسطوره ها، سنت ها و ارزش های ایرانی و تعویض آن ها با ارزش های  با جابجائی

"چشمه احساس های  حافظه جمعی ایرانی ما مختل، کیفیت زندگی مان درهم و اسالمی، به مرور زمان

 با تعویض ارزش ها، و جانشینی آن ها با ارزش های اسالمی،  یدند.ئنیز به خشکی گرا  انسانی ما "

آزادی  در اسالم به زنان ما. آموخت می شودبردباری"  فقط  درس "خود داری" و" ان و مردان مابه زن

" تفکر، احساس و عشق " که بزرگترین نکات انسانیت و تضمینی برای زندگی کردن در آرامش و 

 "  عشق آزاد اندیشی" و " صلح اند را نمی آموزند. به زنان و مردان ما یاد نداده و نمیدهند که "

" است و برای حقوق برابر انسان ها در  عشق پایه انسانیت مهمترین مقوله زندگی است. زیرا که "

. احساس های خانواده و اجتماع، و برای تضمین صلح و صفا جایگاه بزرگی در یک جامعه مدنی دارد

وجود این که در ادبیات  ارزنده انسانی، که انسان بدون آن انسان نمیتواند باشد، در اسالم جائی ندارند. با

پارسی ما سراسر صحبت از عشق است، اما جامعه امروزی ما چنان رنگ و جو اسالمی به خود دارد 

 خصوص به ه که هیچ کس نباید به مقوله عشق های زمینی بیندیشد. جامعه و پدر و مادرهای ما ب

جوانان ما با ایثار  موزند.آ میدختران بجای عشق " ایثار" و" از خود گذشتگی شیعه وار" را پسران و 

اگر اصل تفکر هندی را، در برابر تفکر گشائی اسالم " شهید " می شوند.  جان خود در راه جهان

کند.  است و بدون آن کسی زندگی نمیئی می بینیم عشق قسمت بزرگی از فلسفه بودا بگذاریم، خودمان

 "، "ئیدانا  "، " امروز نداریم. عشق "عطوفتچیزی که ما هم در آموزش های دور خودمان داشتیم و 

" می خواهد، چیزی که در وجود ما دیگر چندان وجود ندارد. زنان  جرات سرکشی" و " "، " شجاعت

ما درخانه پدر تسلیم اراده والدین اند. مادران و پدران ما خود این طور تربیت شده اند و این اصول را 

                                                       دی انتقال می دهند.بدون نگاهی نقادانه به نسل های بع

تسلیم  ، تربیت اسالمی از نطفه کشنده شخصیت و خود فهمی و احساس در انسان ها است.بنا براین

اجبار" های مذهبی که همه عمر برخالف امیال  بودن محض، اراده هر انسانی را از او می گیرد."

" قد بر می  آزادی ارت به  بار می آورند و درآن غم و درد نهفته است، هم چنان در برابر"انسان ها اس

افرازند. پدران و مادران ایرانی عشق را الزمه همبستگی در ازدواج نمی دانند. برای مثال والدین، 

سنگین و دخترها خود را به مردی شوهر می دهند که پول و ثروت داشته باشد، یا در برابر مهریه ای 

بدون داشتن احساس عاشقانه دختر به آن مرد  او را میفروشند. اما در این میانه دختران باید صبور و 

زیرا که  طبق قوانین تسلیم خواسته های پدر و مادرشان باشند، و هر بالئی بر سرشان آمد دم نزنند، 
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یت شوهر درمی آیند و حق اسالم زنان جزو مالکیت پدران اند و سپس بعد از مالکیت پدر به مالک

 نیست"  برده فروشی انسان ها "و بردگی زن "  ". آیا این عمل در قرن بیست و یکم حرف زدن ندارند

سال قبل قانون آزادگی برده ها به انجام رسیده. چرا همه ما این   2500!؟،  آن هم در سرزمینی که در 

انیم، اما حرکتی علیه آن نمی کنیم؟ اگر هم ننگ و نکبت را در مورد دختران و زن های خودمان می د

زنی مردی را دوست داشته باشد باید این عشق را پنهان نگه دارد. دوست داشتن زمینی در اسالم ممنوع 

عشق زمینی" به انسان های دیگر و دوست داشتن کسی، حائل ی است  زیرا اعمال هر نوع "است، 

. وظیفه مسلمان این است که در عشق زمینی فقط گیرد که جلوی داشتن عشق با الهه و امامان را می

احساس  درک "، فهم" . "جسد مرده "امامان" را بپرستد و مطیع اوامر جانشین های  زنده آن ها باشد

را بایستی کنار بگذارد. یعنی سه اصل رسیدن به " و استدالل  منطق "و حتی های برجسته انسانی " 

                                                                                  ." " و " انسانیت صلح "، " خرد "

                                                                                  عصر خود فهمی، انسانیت و درستکاری:

جامعه پی برده اند. تقریبا برای  اکنون جوانان ما کم کم به تضادهای حل نشدنی حاصل از مذهب در

همه ما این واقعیت محرز شده است که اسالم و احکام و حکومت های شان جز نیستی تاریخ و مردم 

پذیریم ، می توانیم تجسم کنیم که چه بایران چیز دیگری نمیخواهند. حال که آماده شده ایم این حقایق را 

شده ایم. اگر ما امروز به واقع به آگاهی رسیده ایم و دیگر  بر سرمان آمده و به کدام نا کجا آباد کشیده

" شریک باشیم و نمیخواهیم در این  تخریب هویت و سرزمین خودمان ایران بیش از این نمیخواهیم در "

 ، باید تصمیم قاطع خود را بگیریم و بیش از این در "قدمی بیش از این بر داریم " خود کشی جمعی "

و قدمی راسخ بسوی هویت اصیل و ارزش های شایسته خود بر داریم. این قدم کنیم دو هویتی" زندگی ن

تا به سالمتی روان و خود فهمی برسیم و احساس های مان مرتبا در برابر تضاد های کمک می کند 

. ما باید آنچه فلسفه وجود که آزادی است و پروردگار در نهان مان جایگزین حل نشدنی قرار نگیرند

کنون در حافظه فردی و جمعی مان فرو کش و کور شده است را دوباره باز یابیم. ما باید حاکم کرده و ا

  "عشق"،  بر ذات طبیعی خود باشیم. برای رسیدن به سه گوهر اصلی زندگی و فرهنگ ایرانی

آوریم و عشق را ورزی"  "مهرکه از زرتشت و پیشینیان او به ما رسیده روبه  "انسانیت" و "درستی"

                                          وباره در احساس خدا دادی مان تجربه کنیم.                             د

 پاینده ایران.                                                                                             
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 به نام ایران                                                                  های جامعه ایرانرآسیب شناسی ساختا        

 

های فروپاشی شده جامعه ایران " ساختار"    

فردوسی، حماسه سرای بزرگ ما اولین دانشمندی در جهان بود که در بیش از هزار سال پیش به  

ی مختلف و ضد هم و نتایج پریشان احوالی آن در اجتماع اشاره فرهنگ ها " " برخوردموضوع 

                                                                                     کرد:                                       

                                              ان        از ایران و ز ترک و ز تازیان                     نژادی  پدید آید اندر می

                                     نه دهقان نه ترک و نه تازی بود                   سخن ها به کردار بازی بود        

 همه گنج ها زیر دامن نهند                          بمیرند و کوشش به دشمن دهند

 " تئوریال بعد فیلسوف و جامعه شناس بزرگ فرانسوی " امیل دورکهایم " برای اولین بار هزار س

در مورد انتخاب ارزش های بی رنگ شده " اغتشاش فکری " را تدوین،  و به معنای آنومی " 

می  برخورد و تداخل فرهنگ های مختلف با یکدیگر ) آکولتراسیون (اجتماعی و اخالقی، به خاطر 

                                                                                              داند، که در افراد باعث بروز رفتارهای نامتعارف و غیرقابل پذیرش می گردد.          

هنگی، سنت او بر این نظر است که جوامع  انسانی هر کدام همیشه بوسیله اسطوره ها، معیارهای فر

شده رفتاری در میان انسان ها،  خود را تعیین  ها و آداب و رسوم ، نشانه ها، عادات، و الگوهای

 تنظیم می کنند. چنانچه این معیار ها تنظیم خود را با برخورد با فرهنگ های دیگر از دست بدهند، 

در میان مردم حاصل  پوچی و بی تفاوتی"و در نتیجه احساس " " هویت آن جامعه بی رنگ شده " 

                       می گردد.                                                                                  

ساله گذشته چه فرهنگ های بیگانه ای بر ما  1400به گواه تاریخ شاهد بوده ایم که در طول تاریخ 

را تعویض کردند. از نیم قرن گذشته هم  دسته ها و گروه  تسلط یافتند و معیار ها و ارزش های ما

های مختلفی مانند اسالم گرایان، با دسته های مختلف توده ای ها، کمونیست ها، مائو ایست ها با 

پشتیبانی ابر قدرت ها، هم آهنگی دارند و توسعه فراوان ناهنجاری های اجتماعی را سبب می شوند. 

که با جهان شمولی خویش در چهارچوب هویت ایرانی نه تنها نمی این شاخه های متعدد سیاسی 

گنجند، بلکه در تعارض و حتی  تخاصم بزرگ با آن و سد راه جامعه برای هر نوع وحدت و حرکت 

                                                                                         پویا و سازنده  در راستای ایرانی آزاد می شوند.                                   

" بیگانه شدن با با بیان این حقایق تاریخی، نتیجه نظریه دورکهایم و فردوسی هر دو باعث 
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در راستای ادامه زندگی می " عدم توانائی برای جهت یابی" و شناسنامه تاریخی و فرهنگ خود" 

                                                                                                               گردد.

ما سال ها متمادی این عارضه  را به صورتی روشن، بین مردممان احساس می کنیم و اگر کسانی 

 هم به طور استثنا بی تفاوت نبوده اند، یا بدست جالدان حکومت شکنجه و کشته شده اند و یا در کنج

زندان های مخوف تازیان منتظر طناب دارند. این بی تفاوتی مردم ما نتیجه کوشش خستگی ناپذیر 

سال گذشته برای استیالی فرهنگ خویش است و هم چنان ادامه خواهد  1400اسالم در طی تمام 

داشت تا نقطه مرگ هویتی و فرهنگی ما برسد. طبق شواهد و اسناد کافی جمهوری اسالمی سال های 

تمادی است برای جایگزین کردن فرهنگ اسالمی با فرهنگ ایرانی، دست به تخریب و تحریف بی م

نهایت شدید هویت ملی و آثار فرهنگی و باستانی ما می زند. این تخریب بسیار وسیع و سهمگین و به 

 طور جدی برنامه ریزی شده و اضمحالل تاریخ و هویت ملی ما را در دستور کا ر خود قرار داده

است. متاسفانه از دید ایرانیت و وطن پرستی جایز نیست که  این تاریخ، این فرهنگ و این هویت بعد 

از هفت هزار سال، که چون خورشیدی همیشه درخشان بوده، و از پرتو نور و گرمای آن نه تنها 

اثر  ایرانی ها بلکه انسان های دیگری هم در روی این کره خاکی از آن استفاده می کردند، در

اعتقادات مذهبی و پاک شوئی مغزی نسل های عامی، اشاعه جهل و خود فروشی در ما، به زودی 

                                                                                              فرو کش کرده و تاریکی و سیاهی بر این آب و خاک زر خیز سایه افکند!؟.               

میالدی، تمدنی عظیم را در آمریکای  900تا  250ها  اقوامی بودند که در سال های "  مایا "

مرکزی پایه گذاری کردند. آنها هرگز تصور نمی کردند که روزی فرهنگ و تمدن بزرگ شان از 

گر اثری از بین برود، تا اسپانیا ای ها آمدند و آن ها را چپاول کردند و کشتند و رفتند. بعد از آن دی

                                                                                                                             ؟. ! . آیا ما هم دچار چنین سرنوشت شومی خواهیم شدمایا ها باقی نماند

چهل سال تمام از در بند کشیدن دوباره یک ملت بزرگ توسط آخوند های اسالمی یا فرزندان همان 

ها دوباره آمدند و کشتند و به مانند پدران شان تازیان که به کشور ما یورش بردند می گذرد. این 

چپاول کردند، اما ماندگار شدند، نه تنها خیال رفتن ندارند بلکه می خواهند یا ما برویم و یا دسته 

جمعی اصالت خویش را فراموش کرده و عرب زاده شویم. این ها از ما ملتی ساختند که دیگر ملت 

پایه های  . جامعه مریض هویت پاک شده ای، بدون ساختار ونیست و بایستی آن را " امت " نامید

ملی، که دیگر جامعه نیست و ویرانه ایست که به هیچ وجه امنیت و نظمی درآن موجود نبوده و 

حقوق انسانی هیچ کس در آن رعایت نمی شود. زندان های جمهوری اسالمی مملو از زندانیان 

ی شاخص این کشور که در راه فرهنگ و هویت ایران سیاسی، انسان های آزاد اندیش و شخصیت ها

کوشا بودند می باشد که روزانه ده ها نفر از آنها زیر دست دژخیمان این حکومت شکنجه، تجاوز و 

اعدام می گردند. گور های ناشناس دسته جمعی و مادران سرگردان که سال ها است به دنبال 

نشانی از فرزندان شان در آن بیابند. در ایران امروز عزیزانشان به این گورها سر می کشند که شاید 

دیگر رجال سیاسی، فرهنگی و ادبی یافت نمی شود، و یا اگر هم کسی وجود دارد، بر چسبی بزرگ  

بر دهان خویش زده  است تا خود را از سرنوشت سعیدی سیرجانی ها، کوروش آریا منش ها، 

 نه که میشدی نظام گرفتار ما هفت، و پنجاه سال توطئه زا بعد متاسفانه فریدون فرخزاد ها حفظ کند. 

و  تر کوچکی ها تیهو " شخصیت های ایران ساز" ما را از بین بردند، بلکه دست به نابودی  تنها

و به آن برچسب بربریت می  ینفی بکل زین رای رانیا تیهوتاریخ و  و اقلیت های دگر اندیش زده

 ما ربزنند. این ها از همان اوان روی کارآمدن در صدد بودند تا هویت اسالمی خویش را به زور 

. این نظام در راه پیش برد اهداف اسالمی اش ، پا برروی تمام حقوق انسانی ملت ایران دنکن لیتحم
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است،  برده پرسش ریزبه  را" ایرانی نبود انسان " و قوانین قرون وسطی اش ها گذارده و با تجاوز

زیرا که شخصیت ما، به صورت سراسری در ایران با تجاوز های مختلف  به عمد، خرد و زیر پا 

گذاشته می شود. با جنایات و فجایع غیر انسانی که سال ها است در کشور ما توسط این ها رواج 

که یا ما همگی بایستی از بین برویم و یا این دارد، هر روزه ابعاد آن غیرانسانی تر گشته تا به جائی 

                                                                                          که تکلیف مان را با این تازیان متجاوز یکسره کنیم.                                

، بودن انسان ست،ین یمل یک مشکل فقط ه برای مایا بلوچ امروز کرد ای یآذر ای عرب قیام مسئله

  له  بردهوقم همه در قرن بیست و یکم از تر مهم. تاریخ و زبان و اندیشه های ما نیز در خطر است

و پست  نگاه داشتن مادران و خواهران ما، در حد یک کنیز و ابزار جنسی، برای ما و جهانیان غیر 

، زیرا ایدئولوژی اسالم  و در ییرای است غیر قابل تغ مسئله قابل تصور است و برای این بی خدایان

 نباشد نیا راگ و ،شده بنا آنی پوششی بند بسته و زن اسارت یوربر شک، بدوننتیجه موجودیت آن 

را به مرد سپرده اند. در  زن یتمالک ،یاسالم جامعهیک  در.  شتداه خواهد ن وجودی اسالم گرید

حالی که در چنین جامعه ای خود مرد هم غالمی بیش برای دین نیست. او مسئول است که مراقب 

رفتار ندهد. بنابراین  تغییرباشد تا این کاالی بسته بندی و به دست او سپرده شده، هرگز آسیب نبیند و 

 هتشگینی د دست ابزاراسیر اراده و  دو هر و شده سلب جنس زن و مرد بنوعی دو هر از تیانسان

         اند.                                                                                                      

                                                                                                              ایران از آن کیست؟

 به استیس نباشند، حقوق برابر ها انسان که یوقتی عن. یاست حقوق برابری ها انسان مسئله استیس

 نیچن در حاکمی ها کتاتورید. داشت مینخواه استمداریس ما و بود خواهده ن موجود مدرن مفهوم

، آن چنان که در ها آن ریاس و بنده ه،یبق و هستند کل مالک و . این اربابان،  خدایگاناربابندی تیوضع

زیرا که  ،کشدی م که به خواهد، می گیرد و می بندد و را کس هرولی فقیه،  وطن ما این گونه است.

مالکیت ایران که در طول تاریخ، از آن همه  .استاستوار  زیچ همه و کس همهی وربر تشیمالک

و بس. دیگر در واقع ایرانی ایرانیان بود، اکنون در این چهل سال گذشته دوباره از آن اسالم است 

و بی شرمانه می  وجود ندارد. آیت هللا روحانی در یکی از صحبت هایش با صدای بلند، بی پروا

                                                     یگر مال شما نیست ! ".            " چقدر به شما بگوئیم که این مملکت دگوید: 

با شنیدن این حرف لرزه بر اندام مان می افتد.  هیچ ایرانی، حتی تصور این  واقعیت تلخ  را، با 

ما با گوش وجود استیالی بلند مدت بیگانگان در طول تاریخ نکرده است. اما حال این حقیقت تلخ را 

                                                                 های خود می شنویم.                          

امروز این مملکت دولتش اسالمی، قانونش اسالمی، هویت و حافظه جمعی طبقه عامی مردمش هم به 

زور اسالمی شده است. اسالم هم مرز نمی شناسد. بنا بر این دیگر ایرانی موجود نیست که دارای 

این  جغرافیای مشخصی باشد. همه جا مرز، مرز اسالم و منافع، منافع اسالمی است. اما هر کجا که

حکومت به بن بست بر می خورد، برای گره گشائی کارهایش با حیله از مردم و یا از ایران صحبت 

می کند، در جائی که به صورت مداوم هر روزه دست به تخریب پایه های هویت ایرانی می زند!.  

                                                                                                 ی کنند.                          مبدین ترتیب این ها ریشه ما را با زادگاه مان ایران می برند و حافظه ملی مان را قطع 

فکر می کنیم که انسان هائی آزاد اندیش هستیم و نمی خواهیم با ما به مانند یک  به حقیقت مااگر 

 کهآموخته باشیم  تا به حال و یمکن درک دیبا یگانه رفتار شود،حیوان، و یا یک اسیر و کنیز و برده ب

. ه خواهد شددیشتوسط  قدرت " وحدت " ما با یکدیگر است که به زیر ک ت،یسبع و زور  قدرت نیا

پرچم اسالم  که اند گرفته دست در را قدرت ها نیا. ستندین گروه حاکم بر حیات ما افرادی منزه نیا
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نگه دارند و امپراطوری مضمحل خودشان را به جائی برسانند که بتوانند جلوی بدون مرز را بر پا 

انسان گرائی و دمکراسی را بگیرند، و گرنه باید به استبداد و چپاول خویش پایان دهند. در این میان 

گرا، اگر کسانی از آن ها باقی مانده باشد، بایستی  مردم ایران و فرزندان کوروش و داریوش انسان

 ،ندکشت توانستندبه امروز تا  تاوم گردند. اسالم از ما قربانی می خواهد. دیدیم که از همان اوان معد

و خانه و مال مردم را بزور از آن ها گرفتند. اکنون تعداد چپاول گران  کردند شکنجه و تجاوز

م شریف ما میلیارد دالری این نظام تعدادشان از سیصد نفر بباال هم گذشته است، در جائی که مرد

برای دو روز بیشتر زندگی کردن و رهائی از گرسنگی، کلیه و دگر اندام های خود، و در صورت 

                 ضرورت همه جسم خود را به فروش می گذارند.                                    

 حقوق و شیآسا ت،یامن راستای درتا  ستندین های خودیمدار استیس ، این هاما تصور خالفبر

با ادامه این نظام، تاریخ و هویت و فرهنگ و خانه چند هزار ساله   .بکوشند مای شهروند وی انسان

مان توسط این ها به خطر افتاده و بیش از پیش نابود خواهد گشت. به قول یک اندیشمند ایرانی انتقاد 

ی خود را نمی بینیم، و خود را ما از خود به کجا رفته است؟ چگونه است که ما ضعف ها و کم کارها

چنین ناتوان در تعیین سرنوشت خود تصور می کنیم. شاید الزم باشد که ما خود را در ایجاد و ادامه 

کار این اوضاع شریک بدانیم. ما بایستی "مسئولیت پذیر" شویم تا شاید با درک واقعیت ها، بتوانیم 

که در میان ما خود فروشان، تحریف کنند گان تاریخ، راه چاره ای  بیابیم. متاسفانه واقعیت این است 

و کسانی که با مقاصد ایدئولوژیک و سیاسی از هویت ملی  مرتجعیندروغ گویان، دزدان بسیاراند. 

خود جدا شده اند و ایران ستیزی و تاریخ ستیزی می کنند بر این مشکل افزوده اند. از طرفی 

عنی کسب ثروت از این سرزمین، نه تنها به ادامه کار بسیاراند کسانی که بخاطر منافع شخصی، ی

جمهوری نکبت کمک می کنند تا پا برجا به ماند، بلکه جلوی تحوالت دمکراتیک این جامعه را هم 

می گیرند. این ها خواسته و ناخواسته به یکدیگر یاری می رسانند و کمک به انهدام تاریخ و فرهنگ 

ئی که عده دیگری از این بی وطن ها به مانند اس اس ها و گشتاپو و هویت ایرانی ما می کنند. تا جا

نمایند.             های زمان هیتلر، بسیاری از نسل های حاضر را به مانند خود تبدیل به موجوداتی فاسد می

این دایره معیوب هم چنان  می چرخد و ادامه کار می دهد. عده کثیری از مردم ما، با درک نکردن 

واقعی خویش، آن چنان از خود و وطن خود " بیگانه " شده اند که دیگر اصل خویش را  از تاریخ

نمی شناسند. ملتی که تاریخ خود را گم کرده باشد ، دهقان بی سوادی است که نقشی در فعل و 

انفعاالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور خویش بازی نمی کند. یعنی در این دهقان، "جهل" و 

چنان درونی شده که او را به منزله کودکی ساده لوح و زود باور نگه داشته است.  "خرافات" آن

اثبات چنین جاهلیت ای، وجود و استفاده از سی و دو هزار امام و امام زاده و سقا خانه و مسجد برای 

                                      فریب دادن است که مردم ما را به " نیستی آباد " کشانده است.                       

وصول به حیات انسانی مستقل و آزاد برای ما، جز از راه اینک چه به خواهیم و چه نه خواهیم، 

اتصال به زندگی اجدادی که امتحان  " نیکو بودن " خود را در گذرگاه تاریخ داده است ، میسر 

 نخواهد بود.

مباران تبلیغ و فشار علنی تزریق هویت کاذب در درون کشور، درحالی که ملت ما زیر بامروز 

اسالمی هستند، دسترسی به تاریخ واقعی ، نه در مدارس و نه در دانشگاه ها و نه در جامعه برای 

تداخل نژاد و فرهنگ تازی و اعتقادات مذهبی ، بنیاد گرائی ها  و نسل های جوان ما میسر نیست، 

که به زور بر مردم ما تحمیل شده به حدی است که ب ایدئولوژی های سیاسی، خدعه و نیرنگ و فری

حتی پس از انقالب مشروطیت تا کنون ما نتوانسته ایم خود را بشناسیم و پا به جاده مد نیت بگذاریم. 
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در اثر بحران سازی های جمهوری اسالمی برای بی هویت کردن ما، ستم های بی حد و اندازه  و 

ام دیگر، بعضی از اعضای اقوام ایرانی که سنی مذهب و یا دارای تبلیغات منفی بسیار شدید علیه اقو

عقاید مذهبی دیگری هستند و صدمات بسیار زیادی از اسالم شیعه برده اند، مایل به مهاجرت، تجزیه 

                                                             و جدائی از ایران اند.                                                           

" باعث بروز مشکالت بزرگی است که این گروه ها را مصمم می سازد تا برای "ضعف هویت ملی

خود هویت جدیدی را جستجو کنند. امروز مشخص است که ترک ترکیه چه می گوید، هویت و 

. عرب خی اش می باشدامروزی او برابر تجربه تاری کرداراخالقیات، سنت ها و کردارش چیست. 

عربستان چه میگوید، آن هم مشخص است. ایرانی پیش از اسالم هم مشخص است. این ها هر سه 

دارای عناصر و پایه های هویت خویش هستند. حال این ها را به صورت غیر خالق و بزور با هم 

یز عجیب و تداخل می دهیم و می بینیم که از دل شمشیر عرب، شمشیر ترک، شمشیر مغول، چه چ

را در پندار، گفتار و کردار اکنون ما  به وجود  " آشفتگی روانی"غریبی به وجود می آید که این 

این آشفتگی روانی چیزی جز تداخل " هویت " های متفاوت و متضاد با یکدیگر نیست می آورد. 

این عارضه ه. که " تجربیات تاریخی " ما را از بین برده و سبب " عدم جهت یابی" آینده ما گشت

ایست که قرن ها است در ما دیده می شود و دست از سر ما بر نمی دارد. این عارضه ما را ذلیل 

کرده و تا محو و نابودی کامل هویت ملی مان دست از ما بر نمی دارد. اگر به احواالت و زبان 

نتقل می شود را به آخوند های بر مسند کار توجه کنیم، تجسم عینی این عارضه که به مردم ما هم م

راحتی می توان مشاهده کرد. این آخوند ها عربی حرف می زنند که عرب نمی فهمد، و فارسی 

حرف می زنند که فارس نمی فهمد. نه عربی اش عربی است و نه فارسی اش فارسی. عربی اش به 

وت های فارسی و ترکی آلوده شده و فارسی اش به عربی و ترکی. این بیگانگان امروز پیش کس

 حکومتی، معرفتی و فرهنگ و ادب ملتی هفت هزار ساله گشته اند.

بنا بر نظریه های جامعه شناسی، نتیجه گیری می شود که جامعه و نظام سیاسی فاسد مذهبی در 

دالیل آن هم در این است که این نظام از همان اوایل حکومت خود ایران در روند فرو پاشی است. 

در دایره تخریب و ظلم و نکبت قرار گرفت. در این دایره کشورها ای هستند که همه در حال جنگ و 

فروپاشی هستند. از جمله عراق، لیبی، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان. ایران هم همیشه جزو این 

              در مسائل جنگ و تخریب و کشتار دست داشته.               کشور ها بوده و تا گلو

حاکم همیشه بر این بوده است که با نیروی نظامی خود در مسائل استراتژی سیاست خارجی نظام 

سیاسی این کشور ها دخالت کند. اما اکنون بیشتر این کشور ها فرو پاشیده اند و فقط ایران در این 

منطقه باقی مانده است که نه پشتیبانی مردمش را دارد، نه پشتیبانی همسایه ها و کشورهای دیگر را. 

ز دست از استراتژی مخرب خود و دخالت در سیاست کشور های دیگر بر نداشته و با وجود این هنو

سازنده گروه های تروریستی و مافیائی درجه اول است. از لحاظ  سیاست  داخلی همیشه روشی را 

در پیش داشته که مرز های اخالقی و سنت های موجود در جامعه اش ، چه مذهبی و چه غیر مذهبی 

رزهای اخالقی و سنت ها، رسوم و نشانه های اجتماعی نگهدارنده  ثبات در  هر فرو ریخته اند. م

جامعه ای هستند. همه پایه های اخالقی بر ساختار این اصول پابرجا می باشند. این نظام به طور کلی 

و سیستماتیک همه این پایه ها را به طور برنامه ریزی شده سست کرد و فساد و خود فروشی را به 

                                                                       ای بقای خویش در جامعه ایران ترویج نمود.                                   شدت بر

حکومت،  خیانت، تجاوز، رشوه، دزدی ، دروغ، سبعیت، بی ارزشی و بی در استراتژی داخلی 

ستگیری و زندان و شکنجه و بی عدالتی از صدر دستگاه حرمتی، تعقیب انسان ها، سرکوب، د
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قضائیه به پائین و آدم کشی و ایجاد ترس و رعب و بحران سازی در جامعه را، پایه گذاری کرد که 

در واقع امنیت جانی و مالی و سالمت جامعه به کلی از بین رفت. دالیل این مدعا در فروپاشی های 

                                                                                                       د.                         روی هیچ چیز جز زور و کشتار و وحشت آفرینی قرار ندارزیر مشخص است و بقای این نظام ب

اختاری هر هر جامعه بر پایه استحکام پایه های ساختاری آن جامعه است. پایه های س ائیبرج پا

جامعه آن شیرازه ها ای هستند که امنیت مالی و جانی، رفاه و تندرستی، خوشبختی و آرامش مردم آن 

می کنند. زور و کشتار و وحشت آفرینی تا به حال هیچ جامعه ای را بر پا نگه  ضمانتجامعه را 

                                            نداشته است.                                                           

فرو پاشی تصرف ایران توسط  نیروهای مذهبی در بهمن پنجاه و هفت، به صورت زنجیر وار " 

" فروپاشی ارتش "، فروپاشی اقتصادی و صنعتی "، " فروپاشی فرهنگی و ، نظام شاهنشاهی "

                                                                                                             به وقوع پیوستند.                 پشت سرهم هویتی"، 

تخریب و فروپاشی های ساختاری " زنجیر وار" چندان دور از دید واقعیت نیست که این روند 

ی  برایش نمانده، در کشوری که دیگر هیچ پایه مستحکم اجتماعدیگری را نیز پشت سر دارد. 

در ایران اسالمی که بعد از چهل سال هنوز باشد. "  فروپاشی اجتماعی " فروپاشی بعدی می تواند 

آیا این حاکمیت  نتوانسته است حاکمیت خود را بر مردم اعمال کند، این پرسش را پیش می آورد که

اصوال پایه ای دارد؟ آیا این حاکمان عروسک های خیمه شب بازی نیستند که ما را برای مدت 

کوتاهی سرگرم می کنند و سپس جمع آوری شده و در توبره ای ریخته می شوند.                    

دلیل این مدعا کامال روشن است. در این نظام یک اصل مشخص در کل حاکمیت پابرجا است. اگر 

خطر  یس جمهور و یا مسئولی به خواهد با مردم باشد، بالفاصله والیت فقیه خود و نظامش را دررئ

می بیند، زیرا که مردم حاضر نیستند دست از هویت و فرهنگ و جهان نگری خود بشویند و عرب 

رئیس جمهور منفور دستگاه حاکمیت می گردد. برعکس اگر به خواهد طرف  ، ایناینبنابرشوند. 

این تضاد بزرگ و حل نشدنی همان پاشنه آشیل نظام یت را داشته باشد، منفور مردم خواهد بود. حاکم

نظام  هم اسالمی است. در این چهل سال گذشته هیچ ریاست جمهوری نبوده که به خواهدجمهوری 

هوری حاکم را راضی کند و هم بتواند مردم ایران را داشته باشد. این بوده که تا اکنون هیچ رئیس جم

مردم را خسته کرده و با کوچکترین جرقه حل نشدنی  باشد. این وضعیت ننبوده که منفور ملت ایران 

 امکان فروپاشی رژیم می رود. 

چون بمب ساعتی  ودر واقع از همه فروپاشی های دیگر خطرناک تر است،  امافرو پاشی اجتماعی 

روپاشی اجتماعی در مرحله نخست جامعه ما انسان های ایرانی را تهدید می کند. با رسیدن به ف

دگرگون می شود و یک جنگ داخلی اتفاق می افتد، زیرا که جامعه امروزی ایران دارای هویت 

نیست و از هویت ها و ایدئولوژی ها و بنیاد گرائی های مختلف برخوردار است که منافع  مشخصی

یش است. در نتیجه در همه جا مشعل هر یک از این شاخه ها، بدست آوردن دوباره قدرت به نفع خو

جنگ داخلی روشن خواهد شد که با قحطی و گرسنگی، مهاجرت شدید و بی خانمانی روبرو خواهد 

شد و اگر چنین اتفاقی روی دهد، دیگر این کشور هرگز قدرت بلند شدن به روی زانو های خود را 

                                                                                    نه خواهد داشت.                                          

با تمام شواهد ساختاری که به فروپاشی انجامیدند، پاسخ به ین پرسش چیست که در برابر چنین 

یا این رویدادی چه بایست کرد؟؟؟. بایست بنشینیم و بگوئیم نه چنین اتفاقی برای ما رخ نخواهد داد و 

و راهی که داریم به آن سوء کشیده می شویم را با  که تعمق کنیم، اوضاع ایران را ژرف تر بسنجیم 

اجزای متفاوت آن روشن بنگریم و خود را آماده کنیم که اگر چنین اتفاقی قرار است بیفتد چه بایست 
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این آوار هستی برباد دهنده  به کنیم. برای آن سه فروپاشی دیگر هم قبال به هیچ وجه اندیشه نکردیم  و

                                                                                                                .                  اتفاق افتاد و ما را  این چنین به ته چاه کشاند که هیچ قدرتی نمی تواند کمک مان کند

تواند برای ما تجربه و درس عبرتی باشد تا تالش کرده و به دنبال راه چاره  این خواری و ذلت می

                                                                                           بگردیم.             

ه حقیقت به که اگر فروپاشی جامعه ب نخست باید جامعه را در جریان این خطر بس بزرگ بگذاریم

پیوندد، بر سر این هشتاد میلیون ایرانی و ایران چه خواهد آمد؟ پرسش از همه این است که آیا  

                                                                                             بعد از همه این تجربیات تلخ ما شانس درک این تراژدی بزرگ را داریم؟         

راه چاره ما تعویض ذهنیت مذهبی به ذهنیت اما قبل از این که این واقعه شوم به وقوع به پیوندد،  

سال پیش تا به امروز بوسیله  1400همان ذهنیتی که در  ایرانی است. که باید به سرعت انجام پذیرد.

اسالم با زور سرنیزه، سرکوب و طناب دار در مغزهای ما شستشو و جا داده شد. این ذهنیت با 

آگاهی رسانی و شناخت تاریخ و هویت ما از جانب انسان های فاضل به طبقه عام اجتماع دوباره باید 

تعویض گردد. خوشبختانه تعویض ذهنیت امروز با مکانیزم های از ذهن ها پاک وبا فرهنگ ایرانی 

علمی به صورت کامل می تواند انجام پذیرد و در بسیاری از مغز های جوانان ما و گروه ها و 

جنبش های آزادی بخش نقش گرفته و در حال قوام است که می تواند باعث ریزش نظام گردد. درا ین 

                                                                                  ئی بخش اشاره کنیم :                               جا الزم است به دو جور جنبش رها

:  این جنبش ها می توانند بدون برنامه ریزی تشکیل و به جنبش های رهائی بخش خود جوش –

رو آن گردد که بسیار خطرناک است و  پیش  یحرکت در آیند و در راس هر کدام شخص بزن بهادر

در خاتمه جامعه را منفجر می کند. این پدیده عینا در جامعه روسیه تزاری با بزن بهادری چون لنین 

اتفاق افتاد و به دیکتاتوری استالین و دیگران انجامید. جمع و جور کردن چنین جامعه ای بسیار 

ب بسیار زیاد است و از همه گذشته این افراد نمی دانند که مشکل و در آن نیروی انتقام جوئی و تخری

بعد از رسیدن به قدرت چه چیزی را جانشین چه چیز دیگر بایست کرد. این عینا در نظام آخوندی به 

                                                                   وقوع پیوست و کارشان به جائی کشیده شد که امروز می بینیم.                         

: این جنبش استعداد و قابلیت این را دارد که جنبش آزادی بخش " طراحی و برنامه ریزی شده "  –

جامعه را کنترل کند و ریزش رژیم حاکم توسط نیروهای باعقل و درایت با خردمند ی برنامه ریزی 

بات آزاد " نیروی جمعی الزم و مقتدر را به شود و بالفاصله در مراحل آخرین ریزش با  " انتخا

وجود می آورد که از تمام گروه های مخالف با اندیشه های متفاوت، اما ملی بر پایه یک روش 

دمکراتیک کنترل شده، برقرار و به پیروزی میرسد. جنبش آزادی بخش  برنامه ریزی شده مستلزم 

ت و آگاه از مردم کشورمان است که شرکت جمعیتی بزرگ  از یک شورای دمکراتیک با فضیل

 اجازه نمی دهد جامعه ایران به یک حالت انفجار و نیستی برسد. 

جنبش های موجود که بسیار هم فراوان هستند، اغلب فقط خواهان رسیدن به آزادی هستند و از لحاظ 

با اعضای خود  سیاسی دارای آرمان گرائی ویژه ای نیستند. پس بهتر نیست که اداره کننده های آن ها

مشورت کرده و به جنبش های بزرگتر که آن ها هم در همین راستا مبارزه می کنند به پیوندند؟ به 

این ترتیب از هر جنبشی چند فرد با فضیلت و آگاه به جنبش های بزرگ منتقل می شوند که در خاتمه 

زادی ایران مطرح تشکیل جمعیتی بزرگ از یک شورای دمکراتیک داده می شود که در آن فقط آ

" که  همه مان منتظر و خواهان " نیروی فاضل و مقتدر بزرگ است. تنها به این وسیله است که آن 

خاتمه دهد و به سرعت بر ضد رژیم  " آشفتگی روانی " آن هستیم می تواند  به وجود آید که به این

و  به حرکت در آورد.  تمام نیروهای مقاومت را در سراسر ایران انسجام داده، برنامه ریزی   
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 پاینده ایران                                                                                                    

 

 

 

 

                          به نام ایران                                                                 سیاسی حاکمیتبررسی در  

    

 " آن کس که گوش شنوا دارد سخنی سودمند، از بهر "               

 

میالدی(،  فیلسوف سیاسی، سیاستمدار ،شاعر، آهنگساز و  1527-1469نیکولو برناردو ماکیاولی )

بی گمان   نمایشنامه نویس ایتالیائی که در شهر فلورانس و در زمان سلطنت مد یچی ها می زیست،

پر خواننده ترین، بحث برانگیزترین، ستوده ترین و بد نام ترین نویسنده در ادبیات سیاسی جهان در 

شهریار" و " گفتارها " تا به امروز تاثیرات خود را  همه دوران ها است. دو اثر جنجال برانگیز او "

 در سیاست های کشورهای جهان حفظ کرده است.

گونه آورند، چ که حاکمیت چیست، بر چند نوع است. چگونه آنرا بدست می این" ماکیاولی می گوید: 

دهند".                                                                                                                   کنند و چگونه آنرا از دست می حفظ میآن را 

 : ین دو اثر واقع گرایانه است و خود او معتقد بر این نظر است کهتحلیل ماکیاولی بی گمان در ا

و برای این کار برآن است که نکس که گوش شنوا دارد را پیش میکشد". آ "سخنی سودمند از بهر

 " به جای خیال پردازی می باید به واقعیت ها روی کرد ".

مان هیچ کس حتی جرات گفتن آن را کامال آگاهی دارد که سخنانی را که می گوید تا آن ز ماکیاولی

چگونه میتواند ملتی زمام مسائل دور میزند که  بر این محور از اونیز نداشته است. رشته تفکر 

این کار می کند ه او نیروئی که انسان را قادر ب بنظرسرنوشت خویش را خود بدست گیرد؟ 

ر چه  در انسان ها بیشتر باشد، نام  دارد. ماکیاول معتقد است که این فضیلت است که ه"فضیلت" 

کاهش پیدا می کند و هر چقدر فضیلت در انسان ها افزایش یابد، آن ها قادر  "جبر" و "بخت"نقش 

خواهند بود به سهولت بیشتری خودشان بر سرنوشت خودشان غلبه کنند و تابع جبر کور تاریخ 

 نباشند.

.  یعنی درجه ای بلند در فضل بیان میشود" فضیلت" به معنای افزونی درجه آگاهی، علم و معرفت 

 داشتن ، به عبارتی فاضل بودن. یعنی باال بودن استعداد های فردی و معنوی.

"  ایسم اتفاقا با این نظریه پرمایه و پرمعنی خیلی خوب انسان می تواند بفهمد و درک نماید که اسیر"

 ست، ولی جمهوری مادام العمر. یا ها نشود،  یعنی اینکه بطور مثال در سوریه حکومت جمهوری ا

در ایران که جمهوری اسالمی است که نه جمهوری و نه اسالمی است، بلکه حکومت به اصطالح 
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دینی والیت فقیه، اما حکومت زور و قهر و خشونت، حکومت شکنجه،  و یک جمهوری سلب حق 

ی در دست داشتن حاکمیت است؟، ماکیاولی معتقد است که چنین مردمی برا طور مردم است. چرا این

آن بلوغ فکری ه بسیار کم و پائین است. یعنی بطور جمعی به آن فضیلت کافی ، ب ضیلت شان ف، 

 بالنده نرسیده اند که بتوانند بر سرنوشت خودشان حاکم شوند.

لذا داشتن فقط یک نام در اجتماع، از یک  نظام جمهوری کافی نیست که آورنده خوشبختی برای 

آن جامعه باشد و یا موجود بودن یک نظام پادشاهی دلیل این نیست که موجب بدبختی آن  شهروندان

است که موجب خوشبختی و فضیلت اجتماعی"  جامعه است، بلکه مضمون و محتوای انباشته شده "

اگر مردم جامعه به روشنگری کافی نرسیده باشند و افزون  یا بدبختی آن اجتماع و مردم آن می گردد.

ت نکرده باشند، نمی  توانند به آزادی برسند و استقالل و حاکمیت خود و کشورشان را حفظ فضیل

این باال بودن درجه فضیلت در جامعه است که باعث می شود که مردم دقیقا بدانند که چه چیز"  کنند.

 منافع اجتماعی" آن ها را ضمانت می کند و با رسیدن به آن به آزادی می رسند.

فضیلت باشند، می توانند و قادرند هر سد و طوفانی را مهار کنند.  بااگر انسان های یک اجتماع 

ماکیاولی معتقد است فقط انسانی که از فضیلت بی نصیب باشد عروسک وار بازیچه تقدیر بخت قرار 

ساس گیرد. با این توجیح بر میگردیم به راهی را که خودمان مجبور به طی آن گشتیم و بر ا می

دیدگاه ماکیاولی اکنون قادر به سنجش آن هستیم. پرسش ما از خودمان این است که چرا ما در سال 

آنگونه عمل کردیم؟!.  باوجود ی که به امید زندگی بهتری طغیان کردیم،  نظام پادشاهی را  57

بر ویران نمودیم و اگر جمهوری میخواستیم چرا یک جمهوری دمکرات و یا یک جمهوری مبتنی 

عدالت را انتخاب نکردیم؟  چرا از پس این کار نتوانستیم بر بیائیم؟.  میلیونها نفر ریخته بودند به 

خیابان ها، چرا افسار خودمان را دست یک نفر دادیم و همه مان فریاد زدیم  " روح منی خمینی، بت 

روزی که خمینی حکم  چرا گفتیم " وای به !. کدام بت را ما و یا خمینی شکستیم؟شکنی خمینی " . 

جهاد م دهد ". مگر خودمان عقل نداشتیم که تشخیص دهیم  چه وقت جهاد کنیم و کی نکنیم. آیا باید 

یک نفر به ما دستور میداد؟. اگر ما عقل و فضیلت و خرد داشتیم همان روز اول که خمینی آمد 

حدود و ثغور قدرت شما تا این بایستی یک هیئتی را می فرستادیم و به او می گفتیم که آقای خمینی 

حد است ، نه بیشتر و نه کمتر. اگر ما این توانائی را داشتیم او هم نمی آمد که هر چه را که دلش 

حرمت  میخواهد بگوید و هر جنایتی را که میخواهد انجام دهد و ما بنشینیم و نگاه کنیم که چطور

 بردند و ده ها  هزار نفر را کشتند. همه چیزمان را از بین انسانی ما را زیر پا گذاشتند،

ه ی خودش ب " " گفتار هاو شهریار"  "در نتیجه ماکیاول رابطه بین این دو نیرو را در دو کتاب 

تا  چه حدی می توانند  در کار انسان  تاثیر بگذارند جبر و  بختظرافت کامل بیان داشته. او میگوید 

 و چگونه می توان در مقابل آن ها ایستادگی کرد؟. 

همه ما براین موضوع واقف هستیم که عده زیادی در اجتماع مذهب زده ما بودند و هنوز هم هستند 

افراد بشر هرگز که معتقدند امور انسانی تحت حکومت خداوند و بخت  و یا سرنوشت قرار دارد که 

شده تعیین  نمی توانند بر اتکا پیش بینی یا مآل اندیشی سرنوشتی را که به خواسته این دو قدرت

دگرگون کنند و به حقیقت هیچ گونه عالجی برای دگرگونگی خارق العاده این سرنوشت نیست. از 

ی ارزد و همان گونه این نتیجه رسیده اند که هیچ کاری به زحمت و تقالیش نمه این جهت بسیاری ب

ست، که در کائنات برنامه ریزی شده، پس باید به اکه همه این چیز به بخت و تصادف مربوط 
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                                                                                      سرنوشت واگذارش کرد. 

و ایران ستیز و کشتار ده ها هزار نفر باز  سال جنایت حکومت اشغالگر چهلآیا در کشور ما بعد از 

 هم مردم ما این طور فکر نمی کنند؟!

اراده ای دیگر می شوند و " تقدیر گرا " در این جا است که چنین انسان های معتقد به دین و الهیات 

ظام نعلیه این  و بر د که همه باهم بپا خیزندندیگر در خودشان نمی بین ئیتوانا ، از خودشان ندارند

تسلیم بخت می  دیکتاتور خونخوار مبارزه کنند. در این جا است که این ها تسلیم جبر تاریخ  وآلوده و 

 شوند. 

اما وقتی که انسان صاحب دانش و از آن باالتر فضیلت شود و این فضیلت در او رشد کند، به تدریج 

شد و یا هر جبر دیگر. در راه تسلط  بر جبر را در پیش می گیرد، حال این جبر، جبر تاریخی با

 و زمام سرنوشت را آهسته آهسته خود بدست می گیرد. اراده آزاد انسانی رشد می کنداینجا 

بیش از نیمه ای از اعمال ما  برما هم معتقد به فرشته بخت باشیم ، در واقع فرشته بخت نمی تواند  اگر

می پردازیم.  وضع فرشته اقبال از دید گاه حاکم باشد و اختیار نیمه دیگر با چیز دیگری است که به آن 

من  به یکی از آن سیل های مهیب و سنگینی شباهت دارد که هنگام ریزش خشمناک از کوه سرتاسر 

دشت ها و هامون ها را فرا میگیرد، درخت ها را از بیخ و بن می کند، خانه ها را ویران می سازد و 

دیگر می رود و آب هم جا را فرا می گیرد و دیگر  خاک کناره ها را می شوید و از سمتی به سمت

که این گونه سیل ها از کوه سرازیر می شوند، مردم از  خانمانی برای کسی باقی نمی گذارد. وقتی

ترس و هراس ، بدون کمترین مقاومتی از مقابل سیل فرار می کنند، تا جان خویش را نجات د هند و 

و خواسته خداوند نمی بینند. اما انسان با فضیلت و صاحب  راه چاره دیگری در مقابل این سرنوشت

دانش و آینده نگر، که یک احتمال دائمی برای رخداد چنین فاجعه ای را پیش بینی می کند، در فصل 

آرامش ، فصل بهار یا تابستان که جسما دارای توانائی بیشتری است، شروع به ساختن سد می کند، 

می سازد. این نتیجه فضیلت او است که قادر است قبال همه اتفاقات بد را و سیل بند و کانال  سیل گیر

بسنجد و سعی کند برایش راه حلی بیابد. در این جا او دیگر نگران سیل نیست، زیرا می تواند این سیل 

 یا آتش فشان را کنترل کند. و یا بهمن و

آینده نگر است، سد های خودش، می کند. آن ملتی که و عمل  قدرت سیاسی هم همین گونه تشبیه 

موقع می کند تا بتواند مسیر این ه موقع می سازد. کانال های خودش را به سیل بند های خودش را ب

 آب مهیب و خانه خراب کن را هدایت و کنترل کند. 

، بایستی در ناجی ما است ها نفر ریختند به خیابان و گفتند خمینی که میلیون بهمن آن روزی 22در 

اتفاق نیفتد و  57،  تا حادثه سال می شدو راه کارهائی در نظر گرفته   می شد مورد قبال اندیشه این

ده ها هزار نفر را تیر باران نکنند. سیل راه نیفتد و همه چیز را از بین نبرد. حال دیروز با نام اسالم 

ها را سازمان داد و اموال این سیل راه افتاد و همه چیز را به هم ریخت و به نابودی کشاند و کشتار 

 زنان و مردان تجاوز کرد و بار دیگر همین عدم فضیلت میتواند بنامه مردم را غارت کرد و ب

سوسیالیسم دولتی و یا  حزب توده و یا مجاهد خلق و هرایسم دیگری  اصالح طلبان، اصولگرایان،

جامعه میزند و معیاری از چون کمونیسم باشد که با نقاب انسان دوستی دست به چپاول و کشتار 

هویت ملی و فرهنگی ملت ایران ندارد و یا زمینه را برای بیگانگان مترصد فراهم می آورد تا 
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می  " ناکجا آباد" عروسکی دست نشانده، دوباره بر مردم حاکم شود و این همان است که ملت را به 

 کشاند.

ود ، اراده و تشخیص و قضاوت خود این اتفاقات وقتی صورت می گیرد که مردم حاکم بر نفس خ

ایسم" های مختلف باشند و هویت اصلی خود  نباشند و یا ندانند چه می خواهند و یا اسیر و گرفتار "

ست و ا را نشناسند و به آن بیگانه باشند و ندانند که چه زن و چه مرد حقوقشان در جامعه مساوی

بر منافع فردی ارجحیت داشته باشد، نه این که  ثروت کشورشان باید برای همه باشد و منافع همگانی

دوباره یک نفر بر آن ها حکومت کند و منافع شخصی خودش را بر همه ملت ارجحیت دهد و  بقیه 

گیریم دیکتاتور نسازیم و ابزار دست دیکتاتور نشویم و ه را اسیر و کنیز خویش سازد. پس باید یاد ب

 مزدور او نشویم. با چندر قازی که او جلوی ما می اندازد

آینده نگری کنیم و اقدامات واجب امروز را به فردا محول نکنیم و هر کداممان بنا بر  باید امروز

در مقابل ما باید  عهده بگیریم ، زیرا فردا دیگر دیر است.ه ی را ب " مسئولیت توانائی شخصی مان "

ال آماده و کانال های خود را ساخته شورش، قیام ها و انقالبات کامال آگاه و از حا سیل و طوفان و

حال که از جنبش آزادی حمایت می کنیم، سعی کنیم تمام نگرانی های  باشیم و خردمندانه عمل کنیم.

معقول خود را بیان کنیم و تنها بیان کردن کافی نیست ، بلکه باید اقدام عملی هم به کنیم ، تا قدرت را 

تا او نتواند با یک فتوای سفیهانه خودش،  چندین هزار نفر دوباره به یک فرد دیگر تعویض نکنیم، 

چون  57انسان بیگناه را بدست جالدان مزدور خود بسپارد و آنها را بکشد و ما هم چنان چون سال 

در مقطع کنونی کشور ما به واقعیت احتیاج به یک  گروه مستان باقی باشیم و بهر سوی کشیده شویم.

. احتیاج به سیلی داریم که بحرکت در بیاد تا بنیان این حکومت اشغالگر سیل دارد، سیل مردمی آگاه

                                                بیگانه را با ساختار چند میلیونی مزدورانش درهم ریزد.

کند و اگر این نظام اشغالگر استعداد تغییر پذیری داشته باشد، در مقابل این فشار مردم تغییر پیدا می 

 اگر به خواهد در مقابل سیل حرکت مردم مقاومت کند، درهم شکسته می شود. زیرا برج و بارو

هائی که ساخته آنقدر قوی و قدرتمند نیستند تا بتوانند از فروپاشی آن جلوگیری کنند. این حکومت 

حریم های همه پشتیبانی مردم را که از دست داده، حمایت بین المللی را هم که ندارد ، خصوصا که ت

 کشور های قدرتمند جهان هم آنها را ناتوان تر از پیش ساخته است. 

رابطه انسان با قدرت بخت هم بدین سان است که قدرت بخت هم نفوذ خود را طوری نشان میدهد که 

سدی از نیرو های فضیلت انسانی در مقابلش بر افراشته نشده باشد تا بتواند از قدرت تخریبی بی بند 

 ارش جلو گیری کند. فرشته بخت هم مانند سیل غران بزرگترین حمله خودش را بسوی نقاطی کهو ب

اصطالح در نظر ه از پوشش های سیالبی اثری نیست متوجه می کند و اگر وضع کنونی را هم ب

وجود آمدن این ه ات و در عین حال موجب بتغییربگیریم می بینیم که کشوری هستیم که مظهر این 

حال اگر می خواهید این جامعه را عوض کنید و این جامعه مطلوب از نظر شما یک  است. تغییرات

"اخالقیات و  "معنویت"، "ایرانیت" و" نظم وقانون "و "فضیلت" جامعه آزاد است، باید سدی از 

" در مردم وجود داشته باشد تا بتوان آنرا ساخت. این ساختار ارزشمند "وجدان اجتماعی و اجتماعی"

معه بالنده اینده ایران است. چطور می توانیم آنرا پایه ریزی و پا برجا کنیم. فکر و خردمان بایستی جا

 بر این محور دور بزند.
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با جمهوری جمهوری گفتن دهان کسی شیرین نمی شود ، هم چنانکه با پادشاهی گفتن کسی به 

روشنگری و شناخت که خوشبختی نمی رسد. هر دوی این ساختار ها در صورت نبودن معنویت، 

مانند جمهوری  بنیان گذار فضیلت در جامعه هستند، به یک دیکتاتوری تمام عیار تبدیل می شوند.

شیلی در زمان پینوشه. مگر جمهوری مصر، عراق، لیبی، سوریه و خیلی از کشورهای دیگر نیستند 

 ین بدبختی ها شده اند.که تا آخر عمر مستبدان  می خواستند در آن حکومت کنند و امروز دچار ا

بایستی فراموش نکنیم و در نظر داشته باشیم که ماکیاولی نقطه نظر خود را در پانصد سال پیش در 

مورد این دو باب حکومت می گوید که چه زمان جمهوری می تواند باشد و چه زمان پادشاهی قادر 

 است بر کشوری حکم فرما شود.

کرده و بوی توصیه می نماید که  خود روی سخن بر شهریار یا شهریار "پرنس"ماکیاولی در کتاب 

هائی را باید داشته  چه باید بکند و چه نباید بکند، باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چه پای بندی

باشد. در کالم آخر به شهریار توصیه می کند که در یک جامعه  ناسالم که جنگ  قدرت حکم فرما 

، خان خان بازی است، فئودال بازی هست، دشمن داخلی و است، پراکندگی هست، آشوب هست

مزدور زیاد است، دشمن خارجی زیاد است، مردم چند دسته ای و عوام هستند و همه این مشکالت 

بر دوش تو است، به تو شهریار توصیه می کنم که باید هم خصلت شیر را داشته باشی و هم خصلت 

به تو وفادار و گوش به فرمان تو باشند و روباه باش که  روباه را. شیر باش تا مقتدر باشی و همه

که جلوی پایت می گذارند فرار کنی. ماکیاول چنین فضیلت هائی  ئیبتوانی از دام ها و دام چاله ها 

را به شهریار توصیه می کند که او بتواند جامعه را اداره و به جلو هدایت کند. به او می گوید که اگر 

اشته باشی حسابت را می رسند. در آن جائی که زور مخالفین به تو نمی رسد را ندلت ها این خص

حیله می کنند و ترا در چاه می اندازند . تو بایستی توسط این حیله ها روی دست نخوری و بر آنها 

 غالب شوی. 

زمان ماکیاولی " جامعه جهانی" ای وجود نداشته که در  بایستی سوءتفاهم نشود و توجه داشت که  در

آن صحبت از "مردم ساالری "  و" برابری حقوق بشر" و "رعایت حقوق همگانی" باشد. امروز 

صحبت از این است که قدرت نباید در دست فقط  یک شخص  به نام پادشاه و یا رئیس جمهور مادام 

بلکه قدرت در دست مردم، اراده مردم ی و یا سیاسی باشد، العمر و یا والیت فقیه و یا یک رهبر مذهب

 و نماینده آن ها، پارلمان و اعمال کننده آن قوه مجریه باشد.

          احساسات سلطنت طلبانه ماکیاولی در رسانه " شهریار"  و جمهوری خواهانه اش در رساله 

لی با خرد مند ی کافی و شناخت " دارای یک نوع تناقص روشن و بزرگ است که ماکیاو " گفتارها

واقع گرایانه جامعه و تفکر مردمش این تناقص را دسته بندی می کند وبا دادن راه حل آن را از میان 

 بر می دارد.

نظر ماکیاولی در رسانه شهریار متوجه آن قسمتی از حکومت است که خودش آشکارا اعالم می کند 

از جمهوری قرار دارد. یعنی خود ماکیاولی حکومت که از حیث شان و منزلت در سطح پائین تر 

آرمانیش جمهوری است و برای او منزلتی باال تر قائل است، همانطوری که به شدت طرفدار 

جمهوری رم است. در کتاب گفتارهای او، او شدیدا علیه سلطنت رم و علیه امپراطوری رم موضع 

باالی جامعه رم در سراسر جهان است و می گیرد.  برعکس جمهوری رم،  دوران شکوه و منزلت 

 ماکیاول هم با الگو نهادن جمهوری رم سعی می کند حکومت ایده آل خود را در جمهوری ببیند .
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که اما او انسان بسیار واقع بینی است و وقتی که به واقعیت های جامعه بر خورد می کند می بیند 

همین دلیل هم حکومت ه فراهم نشده. و بزمینه های عینی و ذهنی جمهوری هنوز در جامعه 

جمهوری با وصف بهتر بودنش از حکومت سلطنتی در کشورهائی که " فضیلت  جمعی" الزم برای 

نگهداری آن موجود نیست و انسان ها در جامعه فاقد آن هستند، میتواند بر عکس حکومت 

ان حکومت پادشاهی از هر . پس برای این نوع از مردمجمهوری را به فساد و دیکتاتوری بکشاند

نظام دیگری بهتر است و این نوع حکومت را ماکیاولی پیشنهاد می کند. بنابراین در جوامع عقب 

افتاده از مدنیت ، بر اساس چیزی که ماکیاولی می گوید، در این جوامع مردم آن فضیلت کامل را 

ی برای محتوای رای خود نداشته و آمادگی درک مسائل سنگین اجتماعی و گرفتن مسئولیت سیاس

وبرقراری نظم  و قانون و درک یک جمهوری آزاد را ندارند، بهتر است که روش پادشاهی را بر 

                                                                                                         گزینند.

ه بلوغ یافتگی جامعه ایران ارائه دهیم  و به بینیم که پس الزم است که ما یک تحلیل عینی از درج

عقب افتادگی های جامعه ما در چیست و علل آن کدام است  و مشکالت جامعه چه می  باشند و مردم  

تا چه حد به صورت سیاه و سفیدی اندیشه می کنند و آیا دارای اراده و قدرت تصمیم گیری و 

ین جامعه دارای بلوغ فکری برابر، چه از لحاظ سیاه و سفید قضاوت صحیح و منصفانه هستند. آیا ا

بودن پوست ، مسلمان و غیر مسلمان بودن، مرد و زن بودن،  شیعه و سنی بودن و غیره و غیره می 

                                                                                                           باشد؟.

شناخت جهان  رای ارزیابی جامعه ایران بر اساس ظرفیت ها، فضیلت ها، قومیت های متفاوت وب

شان در دوران تاریخ  بینی های متفاوت ایرانی، بایستی روی اقوام ایرانی و سنت ها و تجربه های

 بکوشیم و برای شناخت کافی آن ها  این مسائل را پژوهش کنیم.

هوری اثبات کنیم که آیا جامعه ما این ظرفیت و استعداد را دارد و یا باید بتوانیم برای رسیدن به جم

هنوز عقب افتاده است و مردم آن از لحاظ درجه فضیلت و دانائی به آن درجه از فهم و دانش رسیده 

اند که یک " جمهور" را تشکیل دهند و بتوانند درک کاملی از یک جامعه آزاد و دمکرات، با حقوق 

افراد داشته باشند. اگر به نتیجه ای عکس رسیدیم و دانستیم که مردم ما هنوز در  مساوی برای همه

 خرافات و جهل و نادانی هستند،  پس برای چنین جامعه ای بهتر است پیشنهاد پادشاهی داد.

این پیشنهاد بر اساس ارزیابی کامل از جامعه ای انجام می شود که به صورت واقع از کمبود فضیلت 

مجموع  اندیشه های متفاوت ماکیاولی دو خصیصه  که  با وجود این در برد. ملتش رنج میدر افراد 

متقابال با هم تناقض دارند به چشم می خورد که می توان آنها را بر اساس خصیصه  جامعه پادشاهی 

                                            و دیگری را بر اساس خصیصه جمهوری خواهی بیان کرد.

منظورش از دیدگاه فضیلت، آن زمانی  که ماکیاولی می خواهد از دریچه پادشاهی حرف بزند 

باعث کسب شهرت و موفقیت برای وی به  وجود آن ها استعداد و ظرفیت هائی در انسان است که

عنوان یک فرد انسانی می  شود . او می گوید اگر جامعه بطور جمعی فاقد فضیلت است اما فضیلت 

فراد معدودی موجود است و میتوان این فضیلت را در یک فرد  و یا اشخاص معدودی دید، در ا

گزیند و با  دیگر را نیز بر فضالیماکیاولی می گوید اگر این شخص شاه  شود می تواند تعدادی از 

  جامعه را اداره  و به خوشبختی برساند.  فاضالنتشکیل دولت 

ه ای که فضیلت در میان مردمانش کم است، فضیلت در میان ماکیاولی در چنین جامع نظر بر بنا

خواهیم در مقیاس تاریخی آن ه گشای جامعه است. حال اگر ب افراد معدودی باقی می ماند و این راه
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را بررسی کنیم این فضیلت در کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، رضاشاه بزرگ موجود است .حتی 

ده است و این فضیلت گسترده را در وجود کوروش ، ماکیاولی روی کوروش بزرگ مکث زیادی کر

یکی در وجود موسی ، یکی در مورد رومولوس بنیان گذار شهر رم و یکی هم در مورد بنیان گذار 

شهر آتن  می بیند. اتفاقا این سه شهر بزرگ توانسته اند بر جهان حکومت کنند. یکی پرسپولیس، 

        ت سه دولت شهر، جهان قدیم را اداره میکردند.پولیس و دیگری رم. یعنی در حقیق یکی آکرو

 تنها راه که فضیلت کم است و یا محدود و یا  نیست،می شود  باال متوجه پس وقتی درسه جامعه 

سرزمین راه گشا باشد و به همین منظور به طور ناخودآگاه در چنین  است که می تواندفضیلت فردی 

                                                                حکومت به شکل  سلطنتی در می آید. های 

هائی هستند که دارای رشد ، استقامت و  اما دولت های آزاد، یعنی جمهوری از نظر ماکیاولی دولت

          .آمدندآزادی بیشتری هستند که خود این ها از نظر ماکیاولی عالمت فضیلت به شمار می 

 که دولت های آزاد دارند باید از خصیصه ای سرچشمه گرفته باشد که در سرشت را حال این فضیلتی

زیاد باشد، آنوقت آن  فاضلو باطن شهروندانش وجود داشته باشد. یعنی در جامعه ای که شهروند 

ا که مردمش به حقوق گزیند، زیر جامعه، آن استعداد را دارد که حکومت جمهوری را برای خود بر

شان آشنا هستند و مسئولیت اداره جامعه را خود به عهده گرفته اند و بینش و نگرش  شهروندی

هایش آزاد اندیش و حق خواه هستند. و این حق خواهی را در برابر  درستی از قدرت دارند. انسان

، هنوز تکلیف انسان ، در جامعه ما اکنون دیگران رعایت میکنند. انسانهای تکلیف مدار نیستند.

 انسان دوست نیست، انسان ساالر ایران تکلیف یک انسان تکلیف مدار است. حق مدار نیست. جامعه

نیست ،خدا ساالر است. دین ساالر است.  همه چیز را بخاطر رضای خدا انجام میدهد و نه بخاطر 

روند نیست. فضیلتی ندارد. انسان های هم نوع خود. چنین انسانی که در جامعه ایران است اصال شه

                                                          خدا ساالری گرفته . یعنی جلوی فضیلتش را

فضیلت رای دادن مهم تر از حق رای دادن است. این از برای انسانی است که نمی خواهد شعور و 

و ابزار دست این و آن باشد. ماکیاولی  منزلت و احترام خودش را از دست بدهد و نمی خواهد امت

براین عقیده است که اگر فضیلت اجتماعی در مردم نبود ، باید حتما فضیلت شخصی موجود باشد. 

                                  این بدین معنی است که در پادشاهان، سلطنت نباید موروثی باشد. 

های ایران هر کدام که بنیان گذار بودند، فضیلت  برای مثال در مورد خودمان، سر سلسله دودمان

هائی  بزرگ درشان بود، حال این فضیلت شهامت و یا شجاعت و از جان گذشتگی و یا درایت ، 

تدبیر و خردمندی سیاسی بود، مانند رضاشاه، مانند شاه اسماعیل، مثل نادر شاه، مثل کریم خان زند و 

                                                                                                           غیره.

بنیان گذاران همیشه به نوعی توانسته اند یک سلسله جدید را بروی کار بیاورند ولی بعدش که 

موروثی می شود، سر از کجا در میاورد؟، سر از شاه سلطان حسین صفوی در می آورد. حال شاه 

؟،  شاه اسماعیل چهارده ساله که بود تمام امپراطوری خویش  و شاه سلطان حسین کجا اسماعیل کجا

را ساخته و شکل داده بود و دائما روی اسب به هر طرف می تازید و فتح میکرد، شاه سلطان حسین 

معروف به پادشاه چوخ یاقچی دور )بسیار خوب است( بود، چون هر چه به او می گفتند می گفت 

دور. این پادشاه استعداد سوار اسب شدن را هم نداشت و از اسب می ترسید و سوار االغ   چوخ یاقچی

او در تمام مدت در . می شد. خوب کسی که سوار االغ می شود می تواند حریف اشرف افغان شود؟

ا خزینه، حرم و حجله و اندرونی و غیره بود. خوب حال این چه فضیلتی دارد که ما بیائیم و بگوئیم بی

باد میدهد، کماکان که داد و دیدیم که دو سه هزار افغان آمدند ه و پادشاه شو؟ چنین فردی مملکت را ب
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 در اصفهان آنزمان پانصد هزار طلبه بود. اگر این طلبه ها عمامه های و مملکت را تصرف کردند.

افغان را در  شان را دور هم می پیچیدند و یک دایره درست میکردند، می توانستند این سه هزار

شان خفه کنند.  مثالی دیگر. نادر شاه، وقتی که  به اصفهان رفت، دید که هزاران  دایره عمامه های

هزار آدم آمده اند و تقاضای پول می کنند. پرسید این ها که باشند؟ جواب شنید قربان این ها سپاه دین 

فالن فالن شده ها موقعی که اشرف افغان شان و گفت  جانه و یا طلبه ها هستند، نادر فحش را کشید ب

گوئید که سپاه دین هستید؟ بروید گم شوید شما سپاه نکبت  به ایران حمله کرد شما کجا بودید. حال می

                                                                                                           هستید.

مردم ساالری شدن جهان مسئله موروثی بودن و یا نبودن پادشاه نیز منتفی است، زیرا اما امروز با 

که پادشاه در یک حکومت مردم ساالر با رعایت کامل منشور جهانی حقوق بشر فقط یک نماد 

فرهنگی و تاریخی برای مردم و کشورش خواهد بود که در سیاست کوچکترین نقشی را ندارد، هم 

ت.                                              هب از حکومت جدا و بکلی بدور اسچنان که دین و مذ

نمونه اش هم امروز در بسیاری از حکومت های دمکراسی جهان چون پادشاه ژاپن، اسپانیا، هلند، 

دانمارک، سوئد، نروژ، انگلستان و غیره موجود است که ساختار دمکراسی  و بنیان مدرن و بدون 

نون اساسی  ها هرگز این امکان را به پادشاهان آن و یا رئیس جمهور ها نمی دهد تا بتوانند خلع قا

                                                                                                خود کامه شوند.

است که دنبال رو یک دولت که  ماکیاولی از آن سخن میراند وجودش در شهروندان فضل هائی اما 

عنوان یک امر مسلم آن را می خواهند که هدفش کسب عظمت برای افراد کشورشان ه آزاد هستند و ب

بر عکس . می نامد " فضیلت شهروندی" است. ماکیاول در نوشته هایش  آن را تاکید میکند و 

شوند ، از منش فردی دولتی که تمام شهروندان آن از این " فضیلت " یا آن " فردیت " بدور 

بگذرند و به خودپرستی برسند و هر کدام برای قدرت انفرادی و فردی  خودشان فعالیت کنند ، دیگر 

خواهد ماند و این جامعه روز بروز بسوی فساد و قهقرا خواهد ه دولتی آزاد و سرشار از انرژی ن

                                                                                                            رفت.

در زمان حال یکی از بیماری هائی که متاسفانه  در میان مردم ما رشد کرده و بسیار خطرناک است 

است که دامن مردم ما را گرفته است.   " بی هویتی"و "خود بزرگ بینی" و "خود پرستی" بیماری 

ت است. این روحیه های مریض رشد کرده، ضد جمهوریت این روحیه خود پرستی خودش ضد دول

و بهم پیوستگی مردم است و در آن نظم،  است. چرا که جمهوریت بدنبال هر چه بیشتر جمهور

. این خود پرستی توام با ، فرمان دهی ، توازن و  دینامیک را الزم دارداعتدال، اقتدار، فرمان بری

جائی راه ه بدین ترتیب ما ب نفی تمام این واجبات است وخود بزرگ بینی که اکنون موجود است، 

نمی بریم. این خود پرستان دشمن جامعه هستند، دشمن نظم اند، دشمن جامعه ای یکپارچه و جمهوری 

همین دلیل هم ماکیاولی تاکید می کند که این ها  برای جامعه ه اند. این ها دشمن آزادی و قانون اند و ب

، زیرا که جامعه را به تباهی می کشانند. زیرا که در چنین مردمی هیچ بسیار خطرناک هستند 

پیوندی برای کسب و حفظ منافع شهروندی موجود نیست و فضیلتی آشکار نمی شود که روحیه ای را 

معنای فدا کردن منافع ه مردم و جامعه نمودار سازد. روحیه از خود گذشتگی به برای خدمت ب

ه منافع همگانی. و روحیه میهن پرستی و اتحاد ملی که عامل وحدت باشد. شخصی و یا پر بها دادن ب

باستان  زمان گویند مانند ایرانیان هستند که به آن فضیلت می خاصیت هائیاین ها و بسیاری دیگر آن 

با هم داشتند ، هم دیگر را بشدت دوست  بستگی روحیه هم، و شجاع بودند ، مانند زمان کوروش 

یکدیگر احترام بسیار قائل بودند و بدترین حقوقی که آنها را تهدید میکرد لغو حقوق  داشتند و برای
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شهروندی بود. یعنی در زمان کوروش بزرگترین مجازات برای کسی که خطا کار بود، از حقوق 

 شهروندی محرومش می کردند، از مجموعه و یا جامعه بیرونش می انداختند.

قطع از زمان که کشور و مردم ما دچار بحران و صد دستگی این بحث در این م ضرورت تفکر در

هستند ایجاب می کند که کمی بیشتر در این مقوله اندیشه کنیم، خصوصا که بحث ماکیاولی بحثی 

استداللی است و باعث این می گردد که ما بیشتر جامعه خود را بشناسیم و چشم بسته بدنبال این نرویم 

جهان است و ما هم باید آنرا داشته باشیم، بلکه  بهترین نظام ممکن در که جمهوری فرانسه بطور مثال

باید بسنجیم که تا چه حد و پایه مردم ایران به بلوغ فکری، دانش و فضیلت مردم فرانسه و یا 

انگلستان رسیده اند و آیا بعد از رسیدن به آزادی قادرند بطور مساوی و برابر، مشکالت عظیم این 

 .وار" در مدیریت و اداره جامعه شان بکوشند؟ بکشند و با مسئولیتی متقابل، "جمهورجامعه را بدوش 

                                                                      پاینده ایران                                                                                                                                                                       
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 جامعه شناسی هویت بررسی    

  " باز شناخت هویت ملی و آزادی ایران "                         

                                                                                                                                                                                                                                                                            

مسئله هویت ملی و باز شناخت آن، یک مسئله کلیدی در راستای رسیدن به آزادی برای ما ایرانیان 

است. متاسفانه جامعه ما اکنون دچار بحران هویتی بزرگی است و بسیاری از جنبش ها و گروه ها 

کرسی به نشانند. یعنی بدنبال این هستند که بتوانند هویت های کاذب خویش را با رسیدن به قدرت به 

این که هویت های کاذب و آرمان گرا هنوز به شدت با هویت ایرانی برای کسب قدرت در جنگ اند. 

پس  لزوما "اعتماد" به هویت های کاذب، در راستای یکپارچگی ملی  به وجود نخواهد آمد و این 

در جامعه ما نشان  خود به بحران های  هویتی کمک میکند. از این جهت است که هویت معاصر

دهنده تناقص های بسیار است که سمت و جهت گیری اش در راستای تسلط بیشتر بیگانه و تجزیه 

                                ایران است و هر روز بیشتر و بیشتر تشدید می گردد.                                                                              

تاریخ گواهی  است که تنها کسانی و یا اقوامی و یا ملت ها ای در جهان میتوانند نقش تصمیم گیرنده 

و تعیین کننده بازی کنند که آگاه باشند و بدانند که کیستند، از کجا آمده اند و به کجا می خواهند بروند. 

ره های ملی، فرهنگ، سنت اصالت و شناسنامه تاریخی شان چیست؟ و بروی چه پایه ها ای از اسطو

ها و ارزش های گذشته شان استوار است. ارزش های حال شان چیست؟. آیا چشم انداز آینده، به 

روشنی مد نظرشان است از این که "عناصر پایه ای" از گذشته، ثبات خود را در هویت ملی حفظ 

انی هم با این پایه ها ترکیب می کنند، مسئله ای کامال طبیعی است. اما مسائل نو و تجربیات نوین جه

می شوند و نقش ویژه آن ملت را می ریزند.  پرسش دیگر در این جا این است که آیا اگر ملت ما 

ضعف هویتی نشان می دهد، می تواند عناصر پایه ای هویتش را با مسائل نوین جهانی ترکیب کند و 

                                                                              به مدرنیته دست یابد؟.                                  

اگر ما امروز نمی توانیم تعریف واحدی را از هویت ایرانی ارائه دهیم، نشان دهنده این است که پدیده 

هویت ایرانی در ما ضعیف است. وقتی که ما به این تناقص ها و چهل تکه گی ها بر می خوریم، 

احساس می کنیم که نمی دانیم که از تیره عرب، مغول، ترک و یا ایرانی هستیم و بایستی از چه 

اسطوره ، سنت، نشانه و آدابی پیروی کنیم. تداخل اسطوره ها، سنت ها، آداب و رسوم جهان بینی 

ود، وطن های دیگر در ما، که در صدد هستند هویت و فرهنگ  ما را از بین ببرند، ما را بیگانه به خ

را به  " بافت ویژه ایرانی"و دیار مان می کند. زیرا به ارزش ها و میراث های مان باور نداریم و

درستی نمی شنا سیم و رنگ های بالنده آن که آرامش بخش درون و به زندگیمان معنا میدهد را دیگر 

بزرگ غرق، و نمی درک نمی کنیم. این است که اندیشه ما "ایستا " می شود و ما در تناقص های 

                                                       توانیم یکپارچه شویم و جهت یابی کنیم.               

درهم شکستگی و گسستگی هویت ایرانی، تنها در این چهل سال گذشته بوسیله حکام اشغالگر آخوند 
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حمله خون آشام عرب در ردای اسالم و بزور  بوقوع نه پیوسته، بلکه این تضعیف و شکنندگی در اثر

شمشیر و بعد ها در زمان صفویه، آوردن آخوند های عرب نژاد از کشورهای لبنان و سوریه به 

عنوان روحانیت به کشورمان برای اسالمی کردن روح جامعه، حمله بی امان مغول و ازبک ها، 

قزل باش ها، آمدن پرتقالی ها به ایران به حمله های پی درپی ترکان عثمانی، حمله افغان ها، حمله 

مدت صد سال، حمله روس ها و تکه تکه کردن ایران بزرگ، حمله انگلیس ها و رشد و توسعه 

رشوه خواری از جانب آن ها در میان مردم ما. مزدور کردن ایالت و دولت ایران، برپا کردن پایه 

بیش از صدها گروه مخفی فراماسونی در های فراماسونی )فراموشخانه ها( در سراسر ایران که 

خدمت بیگانه بودند.  ننگ وطن فروشی بسیاری از ما در اثر ضعف هویت، تعلیمات زهرآگین اسالم 

بر ضد ایران و ایرانی بودن، مرض خانمان سوز از خود بیگانگی را چون خوره گریبان گیر مردم و 

در راه منافع روسیه و ایران ستیزی آن ها در جامعه ما کرد. اضافه براین، پایه گذاری حزب  توده 

راه اختالل دولت های ملی و جدا سازی اقشار و اقوام ایرانی، و در پایان تبانی بیگانگان با آخوند 

                         های شیعه اسالمی و واژگون کردن نماد دولتی و نظام پادشاهی.                                                                  

در همه این رویدادها ی اسف انگیز متاسفانه خود ما دست داشتیم. هم اکنون نیز در ده ها کشور 

بزرگ دیگر جهان انواع دیگر این وطن فروشی ها فراوان دیده می شوند. سران خود فروخته 

رند،  با ترفند های بسیاری از اپوزیسیون نماهای حاضر که دست در دامان جمهوری اسالمی دا

بسیار در رسانه های گروهی خارج از کشور چهل سال است که جلوی انسجام نیرو های ملی و 

ایران دوست را می گیرند و دست از ایران ستیزی خود برنمی دارند. آیا می توانیم همه این افراد 

                                                                                     شناسیم؟.          ه ایران ستیز که فاقد هویت ایرانی هستند را ایرانی ب

اکنون بر می خوریم به مسئله ای که آیا با تضعیف هویت و تداخل پایه ای هویت های بیگانه ذکر شده 

بل اسالم که دیگر در هویت ایرانی مان، آیا باقی مانده " این میراث بزرگ و ارزنده " از زمان ما ق

همه جا هنوز تخریب شده و می شود، زیر عالمت سئوال نیست؟.  بی تردید کسانیکه قصد از بین 

بردن ملت ایران و فرهنگ بزرگش را دارند، درست به همین میراث باقی مانده حمله میکنند. چه 

ن و فرهنگ ما اروپا ای ها که پایه فرهنگ و تمدن شان بروی تمدن و فرهنگ یونانی است و اگر تمد

را که قدیمی تر و پربارتر است را بر سمیت بشناسند، اساس تاریخ شان درهم میریزد و بایستی 

اذعان کنند که فرهنگ و تمدن ایران بوده که پایه گذار تمدن جهان است و با شناسائی این واقعیت در 

رگی بیش نیست. دوم برابر عالمت پرسش و تعجب جهانیان قرار میگیرند که تاریخ شان دروغی بز

اینکه تمام کشورهای صنعتی غرب و شرق که عادت به چپاول منابع انرژی زای ما دارند، با به 

روشنگری رسیدن نسل های جوان ما در هزاره سوم، نمیتوانند ثروت های ملی ما را به این سادگی 

پول، یعنی آن چیزی که  به غنیمت ببرند. تنها راه برای آن ها در این می ماند که با دادن رشوه و

مردم ما را به آن ها وابسته و زمین گیر ساخته، در روح تک تک ما رخنه و آثار هویتی و فرهنگی 

ما را نابود و از حافظه جمعی مان پاک و هویت اسالمی و اجحاف و خرافات را جانشین آن سازند تا 

ح ملی ایرانی" را می سازد و جلوی ناسیونالیسم ایرانی گرفته شود، یعنی همان چیزی که " رو

بزرگترین و برنده ترین صالح در دست ما برای پیکار با همه بیگانگان و سوداگران چپاول گر 

است. این روح  به ما ارزش های ویژه ارزنده مان را می آموزد و میراث مشترک همه ما از نیاکان 

ول تاریخ بوده است. از آن گذشته ، گذشته است و باعث " وحدت " و" اعتماد " ما  به هم در تمام ط

دین شیعه که اکنون به صورت  " ابزار" در آمده و در خدمت اسالم است،  برای حکومت و حیات 

خود و ارباب های حمایت کننده شان، مزدورها ئی را به صورت نفوذی در شوراها و سازمان های 
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تقویت هویت ملی بگیرند. همه این  ملی می فرستد، تا جلوی هر نوع فعالیت و پیشرفتی را در جهت

 نیروها مصمم اند که این  میراث و اصالت بزرگ را برای همیشه از حافظه جمعی مان پاک کنند.  

                                                                                                                تقویت هویت ایرانی:

در سراسر سلطه اسالم هیچ گاه به اندازه کافی در " جو ایرانی "  خود نبوده و با اسطوره ها  مردم ما

و سنت های  خود زندگی نکرده اند. اسطوره ها و سنت های سنگین اسالمی همه وقت به روی 

حافظه جمعی ما قرار و شستشوی مغزی ما را به عهده داشته اند. از این روی ما در زیر یک " خلع 

صمیم گیری" ما بین دو و یا چند هویت مختلف قرار داریم. یکی گوشت است و دیگری استخوان که ت

                 به هر دو وابسته شده ایم و نمیدانیم که کدام یک را انتخاب کنیم.                                                                

ا می سازد و قابلیت حرکت را از ما می گیرد و ما را بی تفاوت و این زمینه "عدم جهت یابی" ما ر

زمین گیر کرده. با این توضیحات ، بدون تقویت هویت ایرانی و بدون برجسته کردن اسطوره ها، 

سنت ها و تاریخ آن و این که ایرانی خودش را بشناسد و بداند که کیست، چه میخواهد و می خواهد 

خواهد برود، حرکت دادن این مردم بر ضد این اشغالگران مشکل است. به کجا برود و چگونه می 

نخست باید " امت ایرانی" به این شناخت برسد که "  فردیت از دست رفته  " را بازیابد و از کالف 

های درهم تنیده شده دین آزاد گردد. بازیابی و آزاد شدن سرزمینش مستلزم  رسیدن به بلوغ فکری، 

است. انسان ایرانی باید آگاه شود که فرهنگ و هویت اصلی او چیست و به اندیشه  آگاهی و فردیت او

های " شهروندی" و حقوق انسانی و برابر هموطنان خود باور داشته باشد و به این حقیقت برسد که 

این چنین قدرت استبداد که براو و کشورش تازیانه می زند می تواند  بزیر کشیدنی باشد. زمانی که 

قدرت بیگانه به زیر کشیده شد همه افراد یک شهروند عادی می شوند و می توانند از همه حقوق این 

و قوانین انسانی در جامعه ای که حال از آن ها است برخوردار گردند. در هویت ملی فرد بایستی 

احساس کند که عضو ملت است و از جانب ملت و کشورش به عنوان یک شهروند شناسائی گردد. از 

ین به بعد این او است که باید بار مسئولیت این فرهنگ و تداوم و اعتال و وا گذاری سالم آن را به ا

 نسل های آینده را به عهده بگیرد. 

                                                                                                           دانش امروز و هویت  شناسی:

یکی از عناصر هویت شناسی در جوامع امروز هویت شناسی فردی نیز هست. این هویت ها اکنون 

خطر واژگونی فنا هستند. مثال کشتن و محو بهائی ها و تار و مار کردن آن ها و یا محروم  شدیدا در

کردن فرزندان شان از هر نوع آموزش و دانش که از جانب رژیم بیگانه اعمال می شود و یا 

رکوب وحشیانه دیگر اقلیت های مذهبی چون مسیحیان، یهودیان. به طور مثال تعقیب و کشتن دیگر س

اقوام ایرانی چون بلوچ ها، کرد ها، آذری ها و دیگران که باید از این خطر آن ها را رهائی بخشید و 

                                                              دوباره به آن ها نیرو، موجودیت و امنیت بخشید.                                 

از دید جامعه شناسی، مقوله هویت شناسی، میتوان "هویت ها " و " ارزش" های از میدان بدور شده 

و کهن الگوهای ملی و ارزنده هر کشوری، که بن پایه های تاریخ و فرهنگ و سنت های آن کشور 

اخت.                                                                                                                      هستند را دوباره زنده س

(  جامعه شناس فرانسوی و پژوهشگر ادیان افریقائی  در برزیل، در بنای جامعه 1روژه  باستید )

ه افراد فاعل و حق مدار و " باز گرداندن مدرن از تغییر ذهنیت اشخاص مفعول و تکلیف مدار، ب

فعالیت جمعی" آن ها به جامعه صحبت میکند. او میگوید : افراد می بایستی احساس کنند که  بوسیله 

دولت انتخاب شده خود، ملت و جامعه شان مورد شناسائی واقع می شوند و از طرف دیگر سرزمین 
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ه آن احساس مالکیت داشته باشند. وفادار بودن آنها مادریشان را به عنوان سرزمین ملی بشناسند و ب

به ملت و سرزمین مادری شان، باید بیشتر از وفادار بودن به زیر مجموعه های هویتی مانند دین، 

قوم بودن و یا نژاد بودن باشد. این وفا داری و ارج بخشی به ارزش های برجسته ملی و تاریخی، 

ای زیبا و ارزنده، نشانه های ویژه فرهنگی و حدود و ثغور اسطوره ها، نماد ها، جشن ها، سنت ه

مرزهای سرزمین شان می باشد. اسطوره ها، عادات، و تمدن، کلیه رفتارهای فرهنگی انسان را 

تشکیل میدهد. پس جامعه امروز نمی تواند جدا از اسطوره ها و کهن الگو های فرهنگی دست به 

                                                                                          آفرینش بزند.                       

                                                                                   فلسفه اساطیری مادر، مام وطن و هویت ایرانی: 

ارتباط با مادر و ایران بر می خوریم.  در اسطوره مهر در کهن جامعه ایران به الگوهای مختلفی در 

مهر نام فرشته روشنائی، پاسبان به نوشتارها ای بر می خوریم که  مهر ارتباط نزدیک با زمین دارد. 

راستی و پیمان است که در سانسکریت این نام به صورت میترا و یا فرشته عشق، روشنائی و فروغ 

ت. در وندیداد به معنای عهد و پیوند و واژه میهن )مئه ثینا( با این واژه و نیزبه معنای درستی آمده اس

            (.                                                                                                          2اری است دهمریشه است. جالب است که فرشته مهر شاخص و درجه میثاق، عهد و عشق و وفا

 " شناخت اساطیر ایران "(،  پرفسور درتاریخ و اسطوره شناسی، در کتاب خود 3جان هینلیز

" به مفهومی کلی اسطوره، بخشی از تاریخ است، زیرا اسطوره دیدگاه های انسان را در میگوید: 

رمورد باره خودش و جهانی که در آن زندگی می کند و تحول آن در بردارد، این مورد بویژه د

اساطیر ایران صدق میکند، زیرا اسطوره های آنان در مورد آفرینش و بازسازی جهان، فرآیندی 

است از تاریخ جهان و یا اندیشه ها ای است در باره این فرایند. اما مقصود اسطوره فقط تفسیر 

روشنی  گذشته نیست، بلکه حال را نیز چنان توصیف میکند، به گونه ای که آدمی در آرزوی آینده

                                                                                                                                        ". باشد و به آن تکیه کند

به وضوح روشن است که اساطیر ایران نه تنها روایت گر گذشته آرمان ها و افکار مردمان گذشته 

پویا می توان حضور آن ها را در تفکر حال حاضر این سرزمین ایران هستند، بلکه با تفسیری کامال 

دید. با نگاهی  به شاعران و نویسندگان و فیلم سازان از جمله نیما یوشج، نادر نادرپور ، سهراب 

سپهری، سیمین بهبهانی، صادق هدایت، بهرام بیضائی، مهدی اخوان ثالث و دیگران، می توان به 

.                                                                                                   میان مردم ما و پویائی آن ها پی بردحضور اسطوره های ایرانی در 

                                                                                              احساس مالکیت بروی سرزمین مادری :

ما زمانی که مجبور شدیم مسلمان شویم، یا آگاه نبودیم که بدانیم و یا در اثر شکست کاری از دستمان 

برنمی آمد که بتوانیم انجام دهیم که اسالم مرز نمی شناسد و در هر کجا که فرود آید، آن سرزمین از 

زمین میگردند و آن او است و اسطوره های هویت سازش بزور جایگزین اسطوره های ملی آن سر

فرهنگ و سنت های سرزمین فتح شده را به نابودی می کشانند و با زور و شستشوی مغزی از 

حافظه جمعی مردمش پاک می کنند. این رویداد مخرب در تمام کشورهای دیگر، که اسالمی نبودند و 

یه، سودان، به سیطره اسالم در آمدند، و اکنون کشورهای عربی خوانده می شوند، چون مصر، سور

سال است در سرزمین  1400لیبی، عراق، لبنان، اردون و غیره، بوقوع پیوست. تنها ما بودیم که  

مان با این قدرت نژاد پرستانه، مبارزه می کنیم، زبان ما  پارسی است و فرهنگ ما هنوز ایرانی 

کار می بریم. این است. ما هنوز باقی مانده این میراث بزرگ را از گذشتگان مان می شناسیم و ب

خاری است بس دردناک در چشم اسالم. اسالم تاکنون هرگز نتوانسته است بدون تمدن و فرهنگ 

ایران ادعای فرهنگ اسالمی بکند. سه سال پیش از موزه لوور خواسته است تمام آثار باستانی دوران 
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یزی ندارد و هرچه هخامنشی و ساسانی را جزو فرهنگ و تمدن اسالمی بشناسند. اسالم از خود چ

دارد از تمدن های دیگران است که از آن خود کرده. اکنون که برای دومین بار در بهمن پنجاه و 

هفت، استیالی فرزندان تازی بر سرزمین ما رویداد، اسالمیون براین شدند که این بار کار را یکسره 

رت برنامه ریزی شده، هویت و کنند و با حربه ابزاری شده دین شیعه در مغزهای ایرانی ما، به صو

فرهنگ پیشین ما را از بین ببرند و از این مرز و بوم و مردمش یک کشور صد درصد عرب بسازند 

که هیچ خاطره ای از گذشته خود و نیاکان اش در مخیله آن ها باقی نمانده باشد. این بدان سان است 

د خود آزاری، خود را از پای درآورد.             که بدست انسانی مجنون و خود آزار چاقوئی بدهند تا به قص

این تدبیر نا خردمندانه و نا جوانمردانه ضد انسانی، آن هم در عصر روشنگری ذهن ها، با شدید 

ها، گرفتن اموال و خانه های مردم بزور و به نام اسالم انجام می  ترین کشتارها، شکنجه ها، تجاوز

شیعه ایرانی بزودی اعتقادات شیعه گری خود را از دست دادند و  شود. بسیاری از مردم نیمه مسلمان

دست به مبارزه با این ضحاک ماردوش خون آشام شدند. باید توجه کنیم که برای بیرون آمدن از این 

مرداب وحشتناک و خانمان سوز تاریخی، نخست باید " احساس مالکیت بروی سرزمین مادری"  که 

یا از بین رفته، دوباره بدست آورده و دشمن اصلی خود را بشناسیم   مدت ها است در ما بی رنگ و

و" احساس عشق و اعتماد به هم وطن ایرانی"، را دوباره در خود زنده کنیم. این احساس به ما امکان 

وحدت به یکدیگر را حیات می بخشد. پس سرنگون کردن این نظام با مبارزه پی گیر همه اقشار 

کان پذیر است. پیوستن به اجماع ایرانی، برای برکناری دشمن و ایجاد یک ایرانی میهن پرست ام

حکومت سکوالر و رسیدن به مردم ساالری بایستی هدف کلی مردم ما باشد. در واقع می شود با این 

چند حرکت به تمام این درد و رنج ها و گرسنگی ها پایان داد و از جدائی های دردناک و کشتار های 

یری کرد. این اشاره بی فایده نیست که فقط با نیروی " میهن پرستی " و انگیزه های بی امان جلوگ

بزرگ ملی، چون برگزاری جشن های " یلدا "، " چهارشنبه سوری "، " جشن نوروز"، " جشن 

مهرگان " و غیره است که  " هویت ملی" " ما را تقویت و اجماع ما ایرانیان را امکان پذیر می کند. 

به هم احساس عطوفت ملی کنیم و خود را یکی بدانیم. این احساس می تواند دست های ما  ما بایست

را در دست هم بگذارد. در این سنت های ملی است که ما صد درصد ایرانی و به هم اعتماد داریم و 

ی به هم مهر می ورزیم. با تقویت هر چه بیشتر این انگیره ها که در روح و روان ما ریشه های ایران

بودن ما را نهادینه کرده، باعث براندازی این لکه ننگ از دامان ایران خواهیم شد. اما برای رسید به 

یک " دمکراسی واقعی و ایرانی "، داشتن یک " هویت ملی " قدرتمند، بدون برو برگرد اجتناب نا 

ن اندیشه های پذیر است. در غیر این صورت نمی توان شکستگی های هویت را ترمیم کرد و با داشت

متفاوت در سیاست در کنار هم نشست و مردم ساالری را به حرکت درآورد. این جا احتیاج به 

                   توضیح است که چگونه میتواند این "معجزه تاریخی" بوقوع  به پیوندد. 

                                                                              فاعلیت به اجتماع : گردانندن  بر 

می کند:                                 " برگرداندن  فاعلیت به اجتماع "روژه  باستید که صحبت از  بر می گردیم به نظریه "

" در ساختار مدرنیته، قوانین حقوق بشر و اجرای کامل آن توسط " قانون دمکراسی "، ضامن 

این احساس به انسان ها می گردد که این اجتماع از آن ها است ". او میگوید: " یعنی بطور بخشیدن 

مثال انقالب فرانسه به هر شهروند فرانسوی حقوق سیاسی اعطا میکند. حقوق اجتماعی و انسانی را 

. اعطا میکند. به آن ها میگوید که هر فرانسوی از تمام این حقوق به صورت برابر برخوردار است

حق زندگی کردن ، حق بقا، آزادی بیان، حق انتقاد، حق شکایت کردن، حق تصمیم گیری در زندگی 

سیاسی و نقش دادن زندگی فردی و داشتن شخصیت و اراده پیش برد عمل. این احساس به تک تک 
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لئون افراد، چه زن و چه مرد برگردانده و داد می شود که فرانسه متعلق به همه شماست. متعلق به ناپ

و یا لوئی چهاردهم و یا فالن رهبر به تنهائی نیست. متعلق به همه شماست و این شما هستید که 

قضاوت می کنید، تصمیم میگیرید، اراده کرده و اجرا می کنید. بدین صورت احساس مالکیت به 

ویش سرزمین اجدادی در مردم به وجود میاید. در این جا است که همه حس میکنند مالک سرزمین خ

 اند و این سرزمین دارای عناصر ویژه هویت شان است ". 

                                                                                                                    باز شناخت هویت ایرانی :

با همه این توضیحات، هویت ایرانی و شکل گیری آن ارتباط مستقیمی با فرهنگ سیاسی جامعه دارد. 

شاخه کردن مردم، هویت ملی بلوغ  هرگز نمی توان با یک فرهنگ استبدادی و بحران ساز و شاخه

                یافته و رشد کرده ای داشته باشیم.                                                                                             

 مردم با شناخت به هویت تاریخی شان، با یکدیگر پیوند خورده و اجماع روز را امکان پذیر می

سازند. اجماع مردم حکومت ظلم و اشغالگر را بزیر می کشاند و راه برای ساختن ملت سازی، 

حقوق شهروندی، مردم ساالری را هموار می گرداند. این مهم باید در کشور ما انجام شود و این یک 

بدانند و " نیاز بزرگ مردم ما " است. با انجام این مهم اکثریت ملت می توانند ایران را از آن خود 

در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش، شرکت موثر داشته باشند. مسئله " حقوق شهروندی 

در هویت ایرانی "، مسئله نهادینه شدن این آرمان ها است  که در قالب ذکر شده می بایست تجسم پیدا 

ر تناقص با " کند و آن را شکل دهد. از لحاظ فرهنگی ممکن است مرزها ای به وجود بیایند که د

حافظه ملی ایرانی" هستند. این تناقص ها را باید دید و شناخت و از بین برد تا ملت باهم یکپارچه 

گردند. در نتیجه کامال مشخص می شود که چه " ویژگی" ها ئی، ما را از ملت های دیگر متمایز می 

های دیگر نباشد. این ویژگی ها کند. این تمایز ها باید تمایز خشونت آمیز و ستیز آمیز نسبت به ملت 

جا چنین تمایالت ستیز  را بایستی در چهارچوب فرهنگ و سنت های برتر خود جستجو کنیم. هر

آمیز آشکار شد بایستی تضادی وجود داشته باشد که بایستی ما این تضاد ها را برطرف کنیم، تا 

 درآنجا زندگی برقرار شود. 

                                                                                                                               

                                                                                                      عناصر پایه ای ویژه هویت: 

ج به شناخت "عناصر ویژه پایه ای"  که در طول تاریخ فرم برای باز شناخت هویت ایرانی ما احتیا

ویژه ایرانی را ساخته اند داریم. این تمایز ایرانیان را از چینی ها، مصری ها، رومی ها، یونانی ها، 

ترک ها هزاران سال متمایز کرده. پس در راستای هویت یابی بایستی آن عناصری را پیدا کنیم که 

را پیدا کنیم که تفاوت های ما را با دیگران به وجود می آورند. بایستی پی ریشه صد در صد ایرانی 

ببریم در میان ما ایرانی ها  کدام عناصر از تداوم و استحکام بیشتری برخوردار و ویژگی آن ها کدام 

است. این ویژگی ها بایستی حفظ و به نسل های دیگر منتقل شود. باید دید ایرانی ها کدام عضو 

را گرامی می دارند و دنبال می کنند. این همان پدیده ها ای است که ما را از دیگران متمایز فرهنگی 

کرده و ما باید آن ها را در میان نسل های جوان مان آموزش دهیم و مرتبا تقویت کنیم. این پژوهش 

اصر ها برای ما حیاتی و به منزله یک نوع " فرهنگ سازی" است. در بحران های بزرگ هویتی مع

تجربه کردیم که " هویت شناسی ایرانیان " برای جامعه آینده چقدر الزم و مفید است. این مهم در تمام 

آثار تاریخ نویس ها و دانشمندان جهان و پژوهش گران ایرانی به صورت پراکنده آمده که باید جمع 

                                                                 آوری و تعیین نقش شود.                                                
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هیچ اقدامی بدون پشتوانه تاریخی و حمایت فرهنگی بزرگان و اساتید مان استوار نمی ماند. این کار 

را یک بار " فردوسی بزرگ " به تنهائی انجام داد و ما را از فنا و نیستی تاریخی رها کرد و امروز 

                                   که با نام پر افتخار ایرانی شناسائی می شویم.                                                                                   آن هستیم

امروزه اهتزاز پرچم های ناسیونالیستی در همه جا دیده می شود. هر آمریکائی، فرانسوی، انگلیسی، 

و یا هر آلمانی در سر در خانه  اش پرچم کشورش را نصب کرده ، اما همین مردم و دولت  سویسی

های شان ناسیونالیست بودن کشور های دیگر را رد و تحقیر می کنند. امروز جهان از موج 

ناسیونالیستی ایران واهمه دارد، اما این تنها موجی است که این کشور و مردمش را به آزادی می 

جلوی چپاول این ابر قدرت ها را می گیرد. بنا براین پرچم شیر و خورشید ما که سمبل رساند و 

عشق ما به ایران است یکی از برجسته ترین ریشه های هویت و انسجام ایرانیان است و میبایست آن 

را ما در همه جا به اهتزاز در آوریم. شناخت بسیاری از این ریشه ها و ویژگی ها در این جا و آن 

جا و از جمله در " ایرانیکا " شده است ، اما بسیار پراکنده او هنوز به صورت لباس مشخصی برای 

ما در نیامده است. با این که پدیده های مدرنیته به مانند علم، اقتصاد و تکنیک در روش کشور داری 

ز این و روابط سیاسی در همه کشورهای مدرن جهان به یک سان است، با این وجود هر کدام ا

کشورها از لحاظ هویت و فرهنگ با دیگری متمایز هستند. پس این نمی تواند بدین معنا باشد که اگر 

ما علم و مدرنیته و دمکراسی می خواهیم، دیگر اهمیتی به هویت ایرانی و ویژگی های خود نداشته 

نیم. هیچ کشوری باشیم و در روند مدرن شدن فقط به داشتن حقوق بشر و برابری زن و مرد اکتفا ک

در جهان نتوانسته بدون شناخت کیستی و هویت ملی اش پایه های مدرنیته و دمکراسی را بگذارد. اما 

هویت ملی ما در کجا قابل جستجو است و هویت های متعارض و متخاصم کاذب که تولید کننده 

اتصال به زندگی اجدادی "جهل  و نادانی " و سدی در راه یکپارچگی ایرانیان کدامند؟ این جز از راه 

و شناخت ارثیه های فرهنگی مان که در تواریخ مختلف آمده بدست نخواهد آمد. بدین حساب ما با 

مسئله پیچیده بزرگی روبرو هستیم که راه حل آن فقط با تعویض ذهنیت جامعه مان قابل اجرا است. 

اکنون در قرن بیست و یکم جامعه ای که در مرداب جهل و خرافات غوطه ور است. برای مثال هم 

مقبره امام و  33000در کشوری که صد و اندی سال از قیام مشروطه اش می گذرد، تعدادی بالغ بر

امام زاده و سقا خانه موجود است که در سال زیارتگاه میلیون ها ایرانی معتقد به خرافات اند. 

دینی در واقع به جنگ هویت  حکومت اشغالگر با پیش برد " استراتژی جهل " و توسعه اعتقادات

ایرانی ما آمده و نتیجه اش این بوده که " احساس وطن پرستی یا پاتریوتیسم ایرانی " را در ما کشته 

است. ما باید بتوانیم این پدیده ها را از ذهن خود پاک کنیم و روح ایرانی را دوباره در این جامعه 

به زنده کردن دوباره روح وطن پرستانی چون آرش زنده و پابرجا نمائیم. ما امروز احتیاج شدیدی 

کما نگر، کاوه آهنگر، بابک خرم دین، ابومسلم خراسانی، فردوسی بزرگ،  ستار خان و باقرخان، 

رضا شاه کبیر، اکبر محمدی و ندا ها داریم که الگوی وطن پرستی برای ما ایرانیان باشند. باید 

رزمین کهن که نام وطن دارد خانه و کاشانه ای داشتیم که فراموش نکنیم که هر کدام از ما در این س

در آن زاده شده و دوران کودکی را در آن با صد ها خاطره زیبا و فراموش نشدنی گذرانده ایم. ما به 

این مام وطن مهر می ورزیدیم و هنوز هم با خاطره اش زندگی می کنیم. مهر پرستی و انسان 

ن خود باعث عشق به وطن می شود. این هر سه را از ما گرفتند. دوستی از این خاک می روید و ای

 راه آینده ما ایجاب کننده داشتن یک روان سالم در کنار ارزش های سازنده و مفید است. 

                                                                                                               :پروژه " ملت/ دولت سازی"  

ندی است که درآن افرادی که در یک محدوده جغرافیائی مشخص، با یک هویت مشخص، زندگی آیفر
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یل دولتی داده اند که بر می کنند و دارای" اشتراکات فرهنگی" و نظم کافی  سراسری هستند، تشک

پایه این اشتراکات به وجود آورده اند. در این صورت بین افراد این ملت و دولت شان " اعتماد " و" 

                                           همبستگی " نزدیک به وجود میآید.                                                                                               

در این مورد مزایای فراوانی به وجود می آورد که جلوی دگم بودن  " فرهنگ مشارکت های نظری"

و پیشداوری ها را می گیرد و راه حل های منطقی را آشکار می سازد. دیالوگ یا هنر" گفت و گو" 

ان درک می کند که دگر اندیش ها چه اندیشه های بسته را باز می کند. در تبادل افکار است که انس

می خواهند بگویند و اختالف نظرها در کجاست. برای حل متضاد ها بایستی با دیگران  گفت و گو و 

مشارکت اندیشه کرد، جای آن که " روش اندیشیدن یا این و یا آنی " را انتخاب کرد که یک متضاد 

ند. فقط به این ترتیب میتوان موفق شد را به عنوان خوب انتخاب و دیگری را از بین  می بر

                         اشتراکات فرهنگی را به وجود آورد. این اشتراکات "وحدت ملی" را تحکیم می کند.                                                    

ع جامع عمل پروژه ملت سازی با به وحدت رسیدن و کسب حقوق شهروندی بدین ترتیب در اجتما

می پوشد.  وحدت ملی باید براین اساس گسترده و استوار شود، تا کرد و آذری و بلوچ و بهائی و 

مسیحی و یهودی ایرانی نسبت به این آب و خاک احساس مالکیت کنند و به هیچ وجه حاضر به ترک 

ما ارج نهادن به تمام  آن نشوند و ما بتوانیم در کنار آنها و آنها در کنار ما زندگی کنند. تنها راه

عناصر هویت ایرانی و هویت های پایه ای اقلیت ها است تا براین اساس بتوانیم " پروژه ملت سازی 

" و " شهروند کردن تمام ایرانیان "، با حقوق برابر و شانس زندگی کردن مساوی را برقرار کنیم. 

و قانونی عضو یک نظام سیاسی  هویت ملی در صورتی شکل میگیرد که افرادی که از لحاظ فیزیکی

هستند و در درون مرزهای سیاسی کشورشان زندگی میکنند، از لحاظ " روانی " هم خودشان را 

اعضا آن نظام و ملت بدانند. فقط  در این صورت است که میتواند یک نظام سیاسی به بقای 

ز اساسی ترین نکته ها خردمندانه خویش ادامه دهد.  بستگی نزدیک هویت ملی با حقوق شهروندی ا

ای است که باید به آن در این جا اشاره کنیم. توجیح کامل حقوق شهروندی و احساس مالکیت شهروند 

به سرزمین مادریش، باعث تحکیم و همبستگی در هویت ملی می گردد که در چهارچوب دولت های 

                                                                                  ملی در سراسر جهان امکان پذیر گشته.                              

شهروند شدن امت ها، مرتبه جدیدی است که داللت ضمنی بر " رسیدن انسان ها به فردیت " و در 

دست گرفتن مسیر زندگی خودشان در اجتماع به عنوان عضوی از دولت ملی می کند. برابری در 

ک ملت و یا حقوقش را بایستی این شهروند بتواند تجسم و یا درک کند تا بتواند روند مقابل ی

:  شهروندی عینیت بخود بگیرد. این برابری بایستی در تمام عرصه های زندگی تامین شود، از جمله

برخورداری از امنیت این نقش دگرگونی از برابری در دست یابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه. 

مل و بیمه های اجتماعی و سالمندی. برخورداری از شغل و امکانات رفاهی و برخورداری از کا

قانون مساوی و حقوق مساوی. تساوی کامل در حقوق و امکانات قانونی زن و مرد. برابری در 

حقوق و مشارکت های سیاسی. برابری در توزیع خواسته ها. و در پایان احساس روانی برابر برای 

                               ضای ملت که به حقوق شهروندی شان دسترسی پیدا کنند.                                                                             تمام اع

در این جا است که با آگاهی از این حقوق ، هویت ملی دوباره نقش برجسته خودش را می گیرد. 

ه  سایر وفا داری به ارزش ها، نماد ها، زبان ، فرهنگ، سلیقه ها، قانون اساسی مسلم است که مسئل

و پرچم، همه نشانه هائی هستند که یک ملت را از ملت ها متمایز می سازند. این ها می بایستی 

                                                                 تکامل و تقویت شوند.                                               

                                                                         پاینده ایران.                                                                                                  
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 جرج اورول در ایران " " فرو پاشی  جامعه رویائی          

                                                         

"،  به شرح افسانه ای خیالی و "مزرعه حیواناتش ا در رمان جاودانی 1945سال  ج اورول دررج

               رویائی ای پرداخته که داستان انقالبی است که با اشتباهات و جنایات بسیار پایان می یابد. 

این داستان خیالی و رویائی خواهان تجسم جامعه ای است که حیواناتش، چون مردگان متحرک، برده 

 وار راه میروند و کار طاقت فرسا می کنند و قدرت هیچ نوع اعتراضی را ندارند.

ج اورول به ما در افسانه رویائی اش توصیف می کند داستانی است که در رآن جامعه ای را که ج

و والیت فقیه اش به رویا رفته و متاسفانه با کمک مردم مذهبی خودمان در جامعه  انقالب رهبرذهن 

 ی است که ما ایرانیان سی و نه سال است به خاطر ایران تحقق پذیرفته. این کابوس غم انگیز

 ل، سراعتقادات ژرف خود به دین و الهیا ت بدان بها می دهیم  و به مانند بردگان جامعه خیالی اورو

اطاعت فرود  سپرده  به تمام خواسته ها و نیازها و قوانین این روحانیون سیاه طینت، تا کنون سر

خیانت هائی را  اعتالی این نظام مرگ و وحشت ، چه جنایت ها و جائی و آورده ایم و به خاطر پا بر

 مان ایران و مردم مصیبت دیده اش نکرده ایم. به وطن

بر پایه " اطاعت محض " از قوانین و شرعیه اسالمی بنا شده. این  : پایه امامت  در شیعه اسالمی "

اطاعت یک اطاعت و خواسته قلبی و یا عقالنی نیست و با چشم گشودن یک انسان از والدین 

 شود. او می بایستی کورکورانه و بدون چون و چرا این اصول می مسلمانش به هستی ، به او تحمیل

 را بپذیرد و به انجام برساند.

سنی، بخواهد این اطاعت پذیری را به  هر اسالم هر کس و در شاهد این واقعیت تاریخ است که در

پرسش بکشاند، از بین برده شده و به مجازات رسیده است. یعنی این که آن چیزی را که اسالم و دین 

بدون چون و چرا اجرا گردد. شگفت انگیز شرعیات برای مردمان مسلمان آورده، بایستی کامال و و 

است که اعمال و رفتار های امامان و فقهای اسالمی همه از جانب  دین و کتاب قرآن بدون عیب و 

ایراد  وانمود شده و آنها از هرگونه گناه و یا مجازاتی مبرا می باشند، اما " امت اسالمی" می بایستی 

را یه سئوال نکشند. در تائید قوانین ذکر شده باال نیز والیت  دینی را مو به مو اجرا کنند و هیچ چیز

فقیه این دستور را صادر کرده است که: " جامعه ای را بسازید که امت من جز سپاس و تشکر از 

 رهبر کار دیگری نکنند ". در این جا  بی جا نیست اگر به تحلیلی از فروید توجه کنیم.

آلمانی تحلیلی است در مورد" ذهنیت " ادیان سه گانه ابراهیمی  تحلیل زیگموند فروید دانشمند بزرگ

" یهودیت "، " مسیحیت " و " اسالم " )محمد رضا فشاهی: "اندیشیدن فلسفی، اندیشیدن الهی، 

فروید که خود یهودی بود در ادامه بحث خویش، به گذار از مذهب  موسائی   (.160عرفانی"، ص 
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از آن جا  ائی  به مذهب محمدی و ویژگی های آن می پردازد...."به مذهب عیسائی، و از مذهب عیس

که مذهب یهود بر اساس پدر و توحید و وجود خدائی منتقم، سختگیر و مهیب بنا گردیده بود، مذهب 

با نقش و مکان برجسته ای که به  جدید یا مسیحیت، با قبول گروهی از الهه های غیر مسیحی و نیز

جانشین عنصر خشن پدر و پدر ساالری کرد.  ر ظریف و زنانه مادر را"مریم" اختصاص داد، عنص

از مسیحیت به اسالم خاتمه می بخشد". به اعتقاد او اسالم بازگشتی  فروید تحلیل خویش را با گذار

نموده بود.  است به مذهب پدر، به توحید ناب موسائی، و احیای تمام سنت هائی که مسیحیت لغو

عصر موسی و خدای منتقم او، به نظام  پدرساالر او و احیای تمام سنت های  اسالم بازگشتی است به

، قصاص، حد، سنگسار، احیای سنت " پیامبر شهریار"، قداست، قوانین،  ختان )ختنه( عبرانیان نظیر

                                                                                   سیاست. و یگانگی دیانت و

ثقل جامعه است. این مرکز ثقل محور اطاعت و بندگی ایمان گرایان  در شیعه اسالمی امام مرکز

پرسش گری، انتقاد و آگاهی امت را برخود  شیعه است. استبداد امامت به هیچ وجه تحمل عنصر

اندیشان و ایران بین بردن آن می نماید. آزاد  از سعی در کجا که این پدیده را حس کند، هر ندارد. در

کافر قلمداد می کند. شکنجه ، اعدام  خویش می کشد و آن ها را مرتد و دوستان را زیر سپهر قهر

عمل روزانه والیت فقیه  امر و های دسته جمعی، تجاوز به ناموس و اموال این مرتد ین در دستور

 است.

اطاعت محض،  ه خاطر تسلیم  وانسان های استبداد زده، " عقل بارور"، " خرد " و" اندیشه شان" ب

دست داده اند و   نوع اراده، استقالل، خالقیت و نوآوری را از به عدم تحرک مغزی کشانده شده و هر

( مذهبی شان در جهل مرکب زندگی می  دوآلیستی به خاطر" روش اندیشیدن سیاه و سفیدی " یا )

ازهای خود و خانواده شان از تحریف برای رسیدن به نان روزانه و نی به ناچارکنند. این افراد 

واقعیت ها سود جوئی و متوسل به حقایق دینی و خرافات میگردند که پر از دروغ و ریا و تقییه و 

تزویر و مکر و رشوه خواری و وطن فروشی است. در این میان میلیون ها دالل بی وجد ان و ربا 

از اشاعه خرافات و جادو جنبل سرچشمه خوار خون آشام به وجود آمده. اساس بت و بت پرستی که 

می گیرد از جمله ساختن سی و چند هزار امام و امامزاده و سقا خانه و چاه هائی نظیر چاه جمکران 

ها برآورده کنند،  و درختانی که خون گریه می کنند تا نیاز مردم بی پناه را با دادن ثروتشان به مال

 است.  از برنامه های  جهل سازی جمهوری اسالمی

بازش موفق نشده جنایاتی را که در  شگفت انگیز است که جورج اورول با تمام قدرت اندیشه و تفکر

صورت حقیقی در رویا ها ه این سی نه سال در ایران بوقوع پیوسته، به این وسعت و ازدیاد و ب

بدار نمی  می داد ووافسانه های مزرعه حیوانات بیاورد. او به مانند والیت فقیه حیواناتش را شکنجه ن

کشید و در صد د عوض کردن " ذهنیت " و  " تخریب فرهنگ و هویت " حیواناتش نبود، که 

جمهوری اسالمی آن را روی پایه های بزرگترین فرهنگ جهان به حقیقت کشانده. اما راه تاریخ را 

ز بر اریکه قدرت گذشته تاریخ هنو های به این سادگی ها نمی توان رقم زد. اگر این طور بود جبار

یکم ملتی بزرگ را  بودند. این زایده تفکرات خام و خواب عمیق والیت فقیه است که در قرن بیست و

جهل و نکبت نگه دارد و برآن ها حکومت کند. این تفکر خام و  خواهد در می مانند زمان عمر به

ا را در یک جنون بی باعث می شود م بیمارگونه است که منجر به بیماری جامعه ایران گشته، و

این ملت تا به حال نجات خویش را در  برد.ه هویتی و اضمحالل یک تاریخ و فرهنگ انسانی فرو ب

معجزه چاه امام زمان و خرافاتش می دید،. اما.......حال بعد از اینکه همه چیزش را از دست داد و 
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بی متوجه میشود که عدالت کوچه و بازار بدار رفت، دارد به خو ناموس و حرمت انسانیش بر سر

اسالمی ای وجود ندارد و انقالبی که مالیان و بیگانگان آن را طراحی، اما بدست خود مردم به 

ذلیل و  شان باز دارند و اعتالی فرهنگ و هویت واقعیت رسیده، تله ای بیش نبوده تا  آن ها را از

جامعه شان را درهم ریزند و ثروت بیشمار خوار و گرسنه کنند تا بتوانند پایه ها و زیر بنای مدرن 

 این سرزمین را غارت نمایند.

ترفند شان نخست با زبان و گویش های ما آغاز شد و تمام کوی و برزن ها و خیابان ها و جاده ها و 

جامعه و ادارات  قوانین می  نام نوزادان را نام عربی نهادند و نام های زیبای ایرانی ممنوع گشت. در

ها بر اصول قصاص و حد باشد. کتاب ها و  مذهبی و روی اصول قرآن و شرعیات و کیفربایستی 

مانوس  ادبیات ایرانی تقریبا همه تحریف شدند و نسخه های اصلی آن نابود گشتند. لغات و نام های  نا

خیابان های خود را با نام ایرانی نمی  گرفت و مردم شهرها دیگر کوچه و عربی همه جا را فرا

از آن ها شکنجه و کشته  شدند. پایه ها  هزاران هزار اندیشان انباشته گشت و تند. زندان ها از دگریاف

زیر بنائی جامعه مدنی و مدرن که با خون دل  و دست خالی پایه گذاری شده بود، چه از  ساختار و

و  بخش فرهنگی، نظام سیاسی، اقتصادی و صنعتی واژگون و ویران شدند. بیکاری و گرسنگی

اندامی کم کم همه گیر شد. دریاچه ها و جنگل ها و  اعتیاد  به مواد مخدر، خود فروشی جنسی و

شدند و اموال مردم غصب و به فروش رفتند و به جایش  ک رودخانه ها چشمه ها و قنات ها  خش

ه ب ملت را از آن ها گرفتند و بقایای موجودی صد ها بانک اسالمی چون قارچ از زمین روئید ند و

عنوان وام به عمال حکومت قرض دادند که آن ها هم این ثروت های میلیارد دالری را به بانک های 

گو سعی بسیار کرد تا شناسنامه  .بیگانه زور خارجی بردند و برای خود قصر های آن چنانی خریدند

د تا این ملت در مان، هویت مان، ارزش های ارزنده مان، آثار تاریخی مان را از هم بدرد و نابود کن

هرگز یادی از  نامان بلولند و شکرگزار باشند که اسالم بداد ش رسیده است و میان گله بی نامان و بد

نهاالن و  فرهنگ و هویت خود نکنند.با آنکه برای شستشوی مغزی و تعویض ساختمان اندیشه  نو

برنامه ریزی سراسری برقرار  جوانان ما از پیش مدرسه، کودکستان، دبستان و دبیرستان و دانشگاه،

الل، عقل نقاد و عقل ابزاری را در مخیله این نیروهای جوان و آینده ساز با دشد، تا جای دانش، است

عوض کنند، اما    خرافات، تقییه، اعتقادات پوچ و واهی و تقدیر و سرنوشت  و در نهایت " جهل "

جمعی این ملت از بین ببرند و از پس اندیشه گویا موفق نشده اند اندیشه ایرانی بودن را در حافظه 

برتر نیک پنداری و نیک کرداری این جوانان وطن پرست و عاشق ایران برآیند. زیرا ریشه  نیرو 

زای سخن پارسی از زبان فردوسی بزرگ آن چنان در خاک، هنر و فرهنگ و ذهن ایرانیان فرو 

خشکانند و زبان و ه از مدت تاریخ خود آن را بصفتان نتوانستند در این دوران در دون رفته که  این

فرهنگ عربی را در این سرزمین جایگزین سازند. اکنون بعد از سی و نه سال قهر و ظلمت و 

اندیشان و قهرمانان آزادی خواه جان باخته ایران، این بیگانگان راهی به  سال کشتار دگر 1400

به  به ایران را در ذهن مردم و جوانان ما جائی نبردند و نتوانستند شعله های آسمان کش عشق

آرامگاه کوروش بزرگ  سر هفتم آبان امسال بالغ بر نیم میلیون از این میهن پرستان بر خشکانند. در

آمدند و یک صدا فریاد بر آوردند " کوروش آرام به خواب که ما بیداریم ". این  در پاسارگاد گرد

یت فقیه و نظام تاریک اندیشش را به لرزه در آورد و ندای گوش خراش تشنه آزادی تن نحیف وال

 دستور دستگیری بسیاری از آن ها را داد.
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 علیه غاصبان دیکتاتور بود. این ندای پایان اطاعت کورکورانه ملت این پایه رستاخیز ملت ایران بر

ابزار این بردگی این امامت و این نظام  بود که شکست.  در برابر گاه اوستمدیده در وجدان ناخود آ

 اسالمی فرو پاشد. ساالر پوشش و "حجاب اسالمی" است که باید فرو ریخته شود تا قدرت دیکتاتور

در آینده بسیار نزدیک روزی خواهد رسید که جنبش های مردمی خود جوش حتی بدون سازمان و 

ی سرتاسری گردند. تشکیالت برای رهائی از بردگی و ستم به هم به پیوندند و تبدیل به یک قیام مل

کلید این رستاخیز بزرگ شکستن در این روز مسلما هیچ نیروئی جلودار این فروپاشی نخواهد شد. 

ما درحال حاضر احتیاجی به دادن برنامه  است. اطاعت کورکورانه از نطفه تحمیل شده به ما

 اندیشیم. اگره ب مان  هاندیش سپهر مشخصی نداریم. ما باید تنها به اندیشه آزادی خواهی و پیروزی در

این آزادی در سپهراندیشه توسط ما کامال برقرار شود،  تمام طرح ها و برنامه های بعدی بر اساس 

این آزادی و برابری بر پایه دمکراسی درست و سنجیده خواهد بود. اما حال نوبت آن است که سران 

اعتقاد به خدا، عقوبتش و  هرگز و دهستن که سگان انقالب آن ها ساالرها و سالخان انقالب، سردار

اسالم اعتقاد پیدا کنند و برای جنایات بی حد و  دین امام زمان نداشته اند، کم کم به خدا و امام زمان و

حساب، آوارگی میلیون ها انسان و کشتار بی گناهانی که مرتکب شده اند، از آن ها عفو و شفاهت 

 شان اجابت شود؟ !، شاید که دعای برای نجات خویش بخواهند

انقالب و والیت فقیهش به سان  در این جا است که کاخ آرزو و رویا های سیاه و شیطانی رهبر 

و چهار صد سال به برده کشاندن و کشتن میلیون  هزار ایران، بعد از افسانه جورج اورول در کشور

الخره بعد از این دوزخ طوالنی می یابد و ایرانیان آزاده خواه با ها انسان با شرافت برای همیشه پایان

 انسانی خویش بهره مند خواهند شد.  و خورشید فرهنگ طالیه مهر و بزرگ، بار دیگر از

                                                 پاینده ایران                                                                                                   
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 بنام ایران                                                                                             جامعه شناختی اندیشیدن غرب

 " نوزائی ایران "                                          

  پارسی استنوگرائی زبان                        

" جهان از مجموع یک " کل " درست شده که چین آمده است که :   ((Taoism در فلسفه تائوایسم 

 این بدان معنی است که  تمام کیهان   ". خودشان را به نظم  در می آورند در آن تک انسان ها

 ترکیبی است از یک کل.

" ،         (1"  اطالعات فرا تشکیالتی ماگوروه   مارویاما "ی آمریکائی، زاده ژاپن، در کتاب معروفش "

 (Meta-Organnisation of Information)  نقاش مابانه سه امکان درک کیهان را برای بشر

                                                                                             تشریح کرده است: 

جهان نگری تقسیم بندی و نام گذاری ها                                                                   –

                                جهان نگری نسبی                                                                 –

  قابل تعمقجهان نگری  -

     جهان نگری تقسیم بندی و نام گذاری شده " :"  – 1

ماده "، " روان "  جهان نگری تقسیم بندی و نام گذاری شده یک سنت مسلم اروپا ای است که از"

" یکدیگر شده و همدیگر  مکمل و " مخلوقات " درست، و در دسته بندی های مختلف تقسیم  و "

بندی ها باز می دارند. این پدیده ها ساختار شان در چهارچوب سلسله  را از دخالت در دیگر تقسیم

                                                       مراتب است و توسط  تقسیم بندی های جانبی مشخص می شوند.                                                                         

در مورد این  تقسیم بندی ها بدین صورت است که باید همه اشیا، موقعیت ها، بستگی " اطالعات " 

ها و ساختار ها به دسته بندی های مختلف تقسیم گردند. جزئیات در چهارچوب تقسیم بندی ها، قابل 

 مقایسه با یکدیگرند و گاهی اوقات هم با یکدیگر غیر قابل تفاوت اند. این تقسیم بندی ها همه عینی

طوری که تقسیم بندی های باال به صورت کلی هستند و تقسیم بندی های پائینی بیشتر ه می باشند، ب

صورت  خصوصیات ویژه را دارند. معنی اطالعات در این تقسیم بندی ها این است که باید تقسیم 

روی کیهان، بندی ها هر چه بیشتر و دقیق تر از هم جدا شوند . بنا براین تمام تقسیمات  بایستی در 

                                    معنی های مشخص"، " نام گذاری"  گردند.                                                                                          موجودات و اشیاء و سراسر جهان خاکی انجام و با "

معنی است  که چه " اطالعات  و ارقام"  و " کتاب ها "  پس دانش هستی،  از نظر اروپا ئی به این

                                                                                                                  .               باشد ای با این  ویژگی ها  در این موارد  جمع آوری و نوشته  شده

------------------------------------------------------------------------------------------------  

      1) Magoroh Maruyama: “ Metaorganisation of Information, in Cybernetica. 

No. Naumur 1965.      
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 (  ganzheitlichیا نسبت دو چیز با یکدیگر   =جهان نگری نسبی ) کلی نگری  –  2

 جهان نگری طبیعی در کودک :

نسبت " رویداد ها و   جهان نگری نسبی نکته اتکایش  روی  اجسام و یا اشیا نیست. این تمرکز روی

                                                                                                               یکدیگر است. بروی " جریانات

روی میداد،  ژاپنی ها در قدیم وقتی که اتفاقات و جریاناتی  در آسمان :  ماژورو مارویاما  مینویسد

. آسمان و آسمان را از رویداد هایش جدا نمی کردندو غیره(   ) مانند رعد و برق و طوفان و گرد باد

رویداد های آسمان هر دو یکی بودند. پرسش این که میل  آسمان بر چه و یا رویدادهای آن  چه هستند 

برای آن ها مطرح نبود.                                                                                       

در تمام  فرهنگ های   دید به واقعیت "  "د مشابه این درک و یا جهان نگری را  می توان در مور

" روابط تاثیر  هنوز  .Navajo سرخ پوستان ناواجو دیدمختلف جهان مشاهده کرد. مثال در مورد  

" مفهوم های توضیح  برجا است و نظم بخشی و تنظیم ها به صورت ما بین آن ها پاگذار و متقابل" 

" توسط روابط  نزدیک و دور و تاثیرات  ه دید " کلیبلک ،وجود خارجی ندارد( Begriffeدهنده " )

 آن به روی هم بیان می شود . 

 ( :Relevanzجهان نگری نکات قابل اهمیت ) – 3

تجسم ها و آن چه که مربوط به جهان "  مارویاما در مورد جهان نگری نکات قابل اهمیت می گوید: 

گذاری می گردند. مسئولیت پذیری، تخیالت است همه به صورت ذهنی معیار سنجی و ارزش 

دغدغه و غم و غصه خوردن در برابر مسائل و رویداد ها در میان انسان ها، در فرد به فرد متفاوت 

است. این افراد می توانند خود پسند و یا طرفدار منافع همگانی باشند و وظیفه شناسی و از خود 

                              .                              " گذشتگی در برابر دیگران داشته و یا نداشته باشند

برای  خود را در معیار ها، ارزش ها و استراتژی ها وسعت و سازمان می دهد.این دید از واقعیت 

این که شخصی کاری را انجام دهد، پیش خود دچار این پرسش های این چنینی می شود: " آیا من 

ام می رسانم ؟ "، " آیا من با کاری که می کنم می توانم در چیزی و یا یک کار پر معنی را به انج

کسی تاثیرگذار باشم؟ "، " آیا این کار نیکو و یا زشت است؟ "، " آیا مردم به کار من اعتقاد خواهند 

 داشت و باورشان می شود که من می خواهم به دیگران کمک کنم؟ ".

سش در باره ثبات، دوام و بقای سیستم، یکی بودن با در سطح نگرش به این سیستم اندیشیدن، پر

قوانین کیبرنتیکی ) سنجش و تنظیم روابط کل با تمام اجزاء دور و نزدیک آن (،  برای سنجش معیار 

ها و ارزش های زندگی و یا استراتژی دستگاه های خود گردان و خود هدایتی در سیستم، بسیار 

را می رساند.                                                                               " اهمیت داشتن اطالعات و ارقام " سش ها ارزشمند ند.  نگرش و جواب به این پر

مارویاما به درستی می گوید که کتابخانه های ما با چنین اطالعات زیاد و بزرگ در واقع کامال 

ی رفاه و آسایش انسان ها اهمیت زیادی دارند، قسمت فقیرانه هستند، با این که این اطالعات برا

و از دوایر شخصی، چون دوستان و آشنایان و  یا گمان زنی و "حدسی"بیشتر این اطالعات 

خویشاوندان است. این اطالعات کمتر از جانب کارشناسان تخصصی و آموزش دیده این رشته ها، که 
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با کمال اطمینان و به درستی به آن ها جواب می در برابر چنین پرسش ها ای با وجدان علمی خود 

 دهند می باشند.

حتی امروز در کودکان اروپا و جهان چندان بیگانگی با روش اندیشیدن روش جهان نگری نسبی اما 

سرخ پوستان ندارد. همه ما در سراسر جهان این طرز دید را قبل از  (Navajo" ناواجو " )قبیله 

از کودکی ما اشیاء را به صورت تجزیه شده از هم ندیده و این که به مدرسه برویم داشته و داریم. 

آن ها را تقسیم بندی به اجزاء و اجزای اجزایش نمی کنیم.  ما آن ها را در کار و عملکرد خودشان 

در کودکستان و حتی در مدارس ابتدائی در یک سری آزمایش از دید می بینیم.  به صورت " کلی "

بچه ها در جواب این پرسش که " یک صندلی چیست؟ "، جواب گرفتیم که : " صندلی آن چیزی 

است که من رویش می نشینم " و در سئوال " خانه چیست " ، جواب گرفتیم که: " خانه جائی است که 

و مادر در آن جا است ".  در جواب این که تابستان چیست، گفتند که " تابستان من در آن می خوابم 

 آن وقتی است که هوا گرم است و بوی علوفه همه جا را می گیرد ". 

اما بعد از این که به مدرسه رفتیم و خواستند به ما چیز یاد بدهند، همه چیز پایان یافت. با ما یاد دادند 

ن منزل است. خانه را در ذهن ما عمارت کردند و تابستان شد فصلی از که صندلی قسمتی از مبلما

همه چیز " معنی " پیدا کرد و به صورت تقسیم بندی به ما تفهیم گشت و اجزای آن هم باز به سال. 

صورت معنی و نه آن طور که در کودکی به صورت رویداد ها و واقعیت های دینامیکی می دانستیم 

                                                                                               بیان شد.           

بدین ترتیب از تصویرهای روابط محیط زیست، از جهان نگری طبیعی کودکان، یک جهان نگری 

ید غیر حقیقی !، در واقع یک دای یک تخصص رشته  تقسیم بندی و دسته بندی شده به وجود آمد.

 غیر واقعی  و مصنوعی . 

کار آمدی"  سال گذشته با روش اندیشیدن خود چه " 500برای این که درک کنیم اروپائی ها در مدت 

را کسب کرده اند و ما در برابر این کار آمد چه واکنشی داشته ایم و در کجا قرار داریم، بهتر است 

                                                                                              به پردازم: فقط به بخش کوچک اما مرکزی این تحول اندیشه در آن ها

بدین مفهوم است که  –یا انحراف از " روش اندیشیدن طبیعی و ذاتی انسان"  –این طرز اندیشیدن 

مایان می شوند.                                                 در یک سلسله مراتب، در تعقیب کلیات به جزئیات، عناصر به صورت زیر ن

و گویای این واقعیت " اندیشیدن اینتگرال " که برگشتی است به " تئوری اینتگرال " توجه کنیم به 

موجودات زنده دارای سلول هستند، اما نه برعکس، سلول ها دارای ملکول هستند، اما نه  است که:

دارای اتم می باشند، اما نه برعکس.                                                                                           برعکس، ملکول ها 

که برای هر رده حاکمیت خود را دارد، به صورت " اجباری "  یک فرم " و نه برگشت " این قانون 

 غیر متقارن سلسله مراتب دارد.

 "Arthur Köstler ":این بدین مفهوم  " هر کل جزئی از یک کل دیگر است ". بر این نظر است که

است که هر" کل بزرگ " پیش رونده های خود که یک " کل جزء " باشند را احاطه کرده و به آن ها 

    برسند."  کل جدید خواص و شکل خود را می بخشند تا به یک "

"Alfred Nort   : " می شوند و به یکی دیگر اضافه می گردند " ." می گوید: خیلی ها یکی  
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 " تقسیمچهره ای از یک سلسله مراتب بزرگ و منظم دارد و تشکیل شده از   درک واقعیت امروز

ی : ستارگان، گالکسی ها ) گروه های میلیونی ستارگان (، تقسیم بندی کره بندی ها و نام گذاری ها "

ت ها، قله ها و پستی ها، موجودات زنده و حشرات، گیاهان زمین، دریاها و اقیانوس ها، کوه ها و دش

و درختان و گل ها، ادویه ها، ویتامین ها، حیوانات، ماهی ها، مواد و اجسام، اشیاء، تقسیم بندی 

زمان، تقسیم بندی های مشخص جغرافیائی، تقسیم بندی سرعت، تقسیم بندی و نام گذاری وزن ها، باد 

، فلزات، سنگ ها، رودخانه ها و آب ها و مقدار مواد معدنی هر کدام از آن ها و گرد باد ها، کاال ها

ها، تقسیم بندی ژن ها و نام گذاری آن ها در موجودات زنده و گیاهان، تقسیم بندی مواد شیمیائی، 

، " بانک اطالعات " تقسیم بندی و نام گذاری قوانین فیزیکی، تقسیم بندی ارقام و اطالعات و تشکیل 

بندی آالت و ابزار موسیقی، تقسیم بندی و نام گذاری میکروب ها و پاد زهر ها، تقسیم بندی  تقسیم

علوم، ابزارهای تکنیکی و مکانیکی، تقسیم بندی هنر و مکتب های ادبی و مدرنیسم به ایسم های 

ه مختلف و زمان های آن ها، تقسیم بندی های سیاسی و حتی تجزیه دین به شاخه های مختلف ) تجزی

 مذهب مسیحی به کاتولیک، پروتستان و اورتودکس (. 

، اندیشه جزء به جزء فکر کردنیا (   punktuell)  ایروش دید نکته می گوید: "  ماگوره مارویاما

تجسم های معیاری و ارزشی ما و آن را بسته و باعث می شود که  ما را چون سمند در بر گرفته

ی خشک شوند، که در حقیقت شاید بسیار دقیق هستند، اما به کتبدیل به یک پدیده جهانی  مکانی

 ( نیستند".ganzheitlichهیچ وجه " کلی نگر " ) 

از یک نوشتاری از شاعر دیگر به نام  1793شاعر بزرگ آلمانی در سال "  " فردریش شیلر 

بدین  ( راجع به تجربه های مختلف در زمینه انواع ذهنیت ها شرح میدهد کهHomboldهمبولد )

                                                                                                           : صورت است

               شبی در برابر ما قرار دارد،  که نا واضح و بی نظم و با  یک ترتیب درهم آمیخته است.                                                - 1

ما موارد شناخت آن را از هم جدا می کنیم. شناسائی ما درست است ، اما ما آن ها را جزء به  – 2

                                                             جزء کرده و کوته فکرانه، با تعصب و کامال دقیق دسته بندی می کنیم.                                                              

"  در برابر خودمان می سازیم، کل جدید  ما جدا شده ها را دوباره با هم متصل ساخته و یک"  -3

                                                                       حال این " کل جدید " واضح و از همه جانب درخشان است.                                                                           

تقسیم " سیستم "  با این . معنی بخشیدن بروی اجسام و اشیاء است:  روش اندیشیدن غرب "" 

    و نام گذاری ها  به موجودات و اشیا مفهوم می دهد و کمک به " شناخت " و فهم این که   بندی ها

تمام این تقسیم بندی ها " اطالعات   رابطه با اجزا و دیگر اجزاء  خود هستند.چگونه در  " " اجسام

و ارقام قابل تعمق و ارزشمند " را میرسانند که علوم مختلف از وجود آن ها استفاده کرده  و موجب 

به جود آمدن تمام اختراعات و خالقیت ها و پیشرفت بشر گشته و راه را بسوی تکامل مدرن روابط و 

 اء به صورت سریع تر امکان پذیر می سازد.اجز

در جهان نگری جدید غرب هر کل  به انواع مختلف و کوچکتر خود تقسیم و هر جزء  آن به جزء  

کوچکتری تقسیم و نام گذاری می شود. خواص این اجزاء و چگونگی روابط آن ها با یکدیگر و 

ثبت می گردد. سپس   انک اطالعات "" بترکیبات آن پژوهش شده و به دقت خاص جمع آوری و در 

برای ساختن یک دستگاه و یا موتور به مانند موتور اتومبیل و یا هواپیما و یا موشک و یا ساتالیت، 

کامپیوتر، کارخانه و یا هر دستگاه تکنیکی  و مکانیکی دیگر از این ترکیبات و خواص که در بانک 
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انواع مختلف را با هم مقایسه و از خواص هر  اطالعات است استفاده می شود و قطعات مختلف از

یک  از این اجزاء برای ساختن دستگاه مورد نیاز استفاده می نمایند. این است که به طور مثال برای 

قطعه مختلف و هر کدام با یک خاصیت و عملکرد  20000ساختن یک اتومبیل  بنزینی که بیش از 

شیشه و  آلومینیوم ، سیم و پالستیک و چرم و پارچه،مختلف درست می شود، چه از فوالد و چدن و 

باطری استفاده شده و آن ها را در کنار هم قرار داده و به هم وصل می کنند. سپس در آن روغن و 

می سازند  کل جدیدبنزین ریخته موتور را به حرکت در می آورند. در این جا از همه جزئیات یک 

                                                                                     که نامش اتومبیل است. 

در کنار کار برد تکنیک های مختلف هم خود از قدرت خالقیت فوق العاده  هنر توازن خاصیت ها

علم طب و بسیاری از علوم دیگر بدون شکافتن اتم  خبر می دهد که جنبه " سازنده " دارد.  امروز

نمی برند. بیشتر امراض به وسیله اشعه های اتمی معالجه می شوند که بسیار سازنده  راهی به جائی

            و در خدمت رفاه و سالمتی بشر هستند. اما این پژوهش ها ا ز کل به جزء جنبه های منفی و  

ب " مخرب " دیگری هم می تواند داشته باشد. ازجمله شکافتن اتم که منجر به کشف بمب اتم و بم

 هیدروژنی گشت که میلیون ها انسان بی گناه را در هیروشیما و ناکازاکی  ژاپن از بین برد. 

" این پرسش پیش می آید که ما ایرانی ها از  کسب و درک واقعیتاکنون با همه این داده ها برای " 

سال  پیش به این طرف چه تکاملی را پشت سر گذاشته ایم ؟ و تا چه حد این روش اروپا ای و  500

و واژه ها و مفاهیم آن به زبان های اروپائی  که به   -که  ما باید با آن کار کنیم  -یا این علم غربی  

تم شده و این دسته بندی ها درآن جایگزین  گشته،  می تواند ما را کامپیوتر و بانک های اطالعات خ

                                                                                                               ؟؟؟. مشکالت مان را حل کنیم توانیمه و ما خود ببه خوشبختی و رفاه و امنیت برساند 

انه و یا شاید خوشبختانه این فلسفه غرب تمام جهان را در زیر پوشش خودش ، چه به صورت متاسف

ناقص در کشورها ئی با  جهان نگری نسبی و چه در کشورها ی مرکزی اروپا و امریکا ی شمالی و 

ژاپن  با جهان نگری  تقسیم بندی شده ، پوشانده است. به هر روی امروز این روند،  چه ما به 

                                                           یم و یا نه خواهیم  موجب و شاخص پیشرفت بشریت شده است.                                                                         خواه

         اندیشیدن " و  اما در ایران ما،  به نظر نگارنده  علوم و جامعه هزاران فرسنگ از این " روش

"  خصوصیات، خواص و فلسفه کلی " مکانیزم کاربرد " آن به دور است، زیرا ما اطالعی از 

کلی به ه نداریم. ما با فرهنگ مذهبی و قرون وسطی خود از علم اروپائی  ب  نگری جدید غرب "

دانش و دانشگاه داریم، وان دور مانده ایم. متاسفانه خود نیز صاحب علمی نیستیم. آن چه را هم به عن

و ما قادر نیستیم چیزی برآن اضافه کنیم، زیرا ما  مروری دوباره بر داده ها و اطالعات غرب است

از دانش این میلیارد ها واژه و تقسیم بندی و نامگذاری و مفاهیم آن ها به کلی  به دوریم. این ها همه 

ند که علم و تکنیک را به جلو می رانند و ما فاقد هست " داده های ارقامی و اطالعاتی  و دانستنی "

و  جهان نگری فرهنگی و تاریخیآنیم. هرآن چه ما به عنوان واژه و مفهوم  داریم،  کم  و بیش از 

محیط اطراف خودمان است.  اما باید تفاوت فاحشی ما بین جهان نگری فرهنگی و جهان نگری تقسیم 

خود یک جهان نگری فرهنگی دارد که در این جهان نگری ،  بندی شده قائل شویم. هر کشوری برای

صاحب  –به غیر از قاره اروپا  -جهان نگری نسبی )طبیعی( هم مفروض است، اما هر کشوری  

این  تمامیجهان نگری تقسیم بندی شده نیست. تفاوتش در این است که ما در فرهنگ خود هرگز به 

ه ایم. ما نام تمام ماهی ها و درختان و گلها و ادویه ها و تقسیم بندی ها و نام گذاری ها فکر نکرد

سنگ ها و میکروب ها، فلزات و ابزارهای تکنیکی و فیزیکی و شیمیائی جهان را نمی شنا سیم و 

هم در چهار چوب تمدن، فرهنگ و تاریخ  " ایرانیکا "واژه نامه   برایشان واژه و یا مفهوم نداریم.
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( که مفاهیم  این واژه های Enzyklopädieما هیچ واژه نامه ای )ٍ ایران است. بنابراین برای

اگر هم با واژه ای برخورد می کنیم چون  تکنیکی و تخصصی را به پارسی برساند وجود ندارد.

مفهوم واقعی آن را درک نمی کنیم، قادر نخواهیم بود  پیش برویم. ما حد اکثر فقط آن چیزها ای را 

ف خودمان بوده و خود آن ها را از روی احتیاج دسته بندی و نام گذاری می شنا سیم که در اطرا

رسیدن به علم  پیداکردن این واژه ها و مفاهیم به زبان پارسی  نیاز بزرگ جامعه  ما برایکرده ایم. 

                             .                                                                                              است

ساختار اندیشیدن ایرانی، ساختن  و درک بروز مفاهیم ایرانی است.  ما با مفاهیم فکر می کنیم و از 

روی مفاهیم خود  واژه ها را درک می نما ئیم. اما اکنون گرفتار عدم درک مفاهیم غربی هستیم که  

ام در دنیائی زندگی می کردیم 19ما تا آخر قرن   در جلوی ما قرار گرفته  و باعث گرفتاری ما شده.

ام دیگر این دنیا برای ما مفهومش صادق و 21که درک آن برایمان آسان بود . امروز در قرن 

روشن نیست، زیرا این دنیا یک دنیای پیشرفته جدید است. ما باید دنیای امروز را در مقابل خودمان 

م. دنیای امروز مفاهیم خودش را دارد و این ها برای ما قابل قرار دهیم و بر اساس این دنیا فکر کنی

شناخت نیستند، اما ما چاره ای نداریم جز این که باید در این دنیا و با این مفاهیم زندگی کنیم. ژاپنی 

ها، کره جنوبی ها و چینی ها هم بعد از جنگ جهانی دوم این مفاهیم را نداشتند، اما به هر طریقی 

ست آوردند. آن ها هم در اصل دارای روش اندیشیدن نسبی بودند. ما می توانیم این بود آن را بد

مفاهیم و واژه ها را ترجمه و یا تعریف کنیم، اما ترجمه به سختی در مخیله جامعه رسوخ می کند. 

جامعه باید به تفکر جمعی برسد و مفاهیم را خودش در یک سازماندهی همگانی به وجود بیاورد. 

منطق " قوی و" قدرت قضاوت " باال  دانش" ، " شمندان متفکر و بالغ بسیار داریم که از "ما اندی

برخوردارند و ریشه های مفاهیم را به خوبی می شناسند که از ادبیات زبان کهنسال پارسی به ما 

رسیده است. ما احتیاج به کار برد منطق و قضاوت برای محک زدن اندیشه ها ی مان داریم،  که 

" یا مفاهیم  در زبان پارسی درست هستند یا خیر؟ مفاهیم باید در جامعه به صورت  ا این " مفهومآی

آنوقت ما هم می توانیم علم و تکنیک   یک ساختار ماتلایر و یا ساختار جسمانی به وجود بیایند.

                                                                                                                                 خود را داشته باشیم.

این رسالت و مسئولیت به گردن ادیبان و دانشمندان تمام گروه های علمی و استادان مسلم زبان و به 

که به ضرورت تشخیص فوری یک سازمان  کاری برای ویژه نویسندگان و روزنامه نگاران است 

رسیدن به این واژه ها و مفاهیم نو به زبان پارسی برسند و آن ها را در جامعه جای دهند،  صرفنظر 

از این که چه حکومتی بر سر کار است. زبان پارسی ریشه فهم و درک  روزانه ما است. حکومت 

این زبان چند هزار ن فراست  و درایت را نداشته باشیم که ها مسئول نو پردازی زبان نیستند. اگر ای

را با زندگی و نیازهای امروز مان  برابر و هویت " ایرانی ما است  ساله، که مهمترین شاخه "

تکامل دهیم، این زبان با تکامل سرسام آور اجزائی و تکنیکی و فرا تکنیکی کشورها ای چون ایاالت 

ستان و فرانسه به  زودی کهنه شده و از دایره کار برد علمی و حتی متحده آمریکا و آلمان، انگل

روابط اجتماعی بیرون می رود و ما مجبور می شویم زبان پارسی را  بعد از چندی بکلی کنار 

بگذاریم و به زبان های اروپا ای به دنبال علم رفته و با فرزندانمان در منزل به این زبان ها گفتگو 

م آن ها و واژه ها و مفاهیم  را درک نمائیم. این رسیدن به پایان تاریخ، فرهنگ و کنیم تا قادر باشی

                                                                        هویت هفت هزار ساله ما خواهد بود.  

وباره برگشت و مهر ورزان به این فرهنگ، هویت ایرانی با همه مفاهیم و شاخه هایش می بایستی د

 .                                                                                                                          نوزائی ایران " بستگی به نو گرائی زبان پارسی داردپا برجا گردد. بنا براین " 
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                                                                            شبکه ای در                                                                        اندیشیدن بیائید فرهنگ ایرانی را با هنر                                                                                                  

  آمیخته و در تاریخ تمدن ملت های پیشرو جای دهیم                                                                       .     

  اندیشیدن شبکه ای "سیستم "                                   

و اکنون به م دبه سه بخش از روش های اندیشیدن اشاره کر "  اندیشه و اندیشیدن ایرانیان مسیر" در گفتار

خواهان یک برنامه ریزی درست و منظم است که باید به  این روش اندیشیدن .بخش چهارم آن می پردازم

روانشناسان، جامعه شناس ها، متفکرین علمی فیزیک و فن آوری،  انسان شناسان، اتفاق زیست شناسان،

با سنجش و تجزیه و تحلیل های علمی ژرف و  که به اصول این تئوری آشنا و مداراندانان و سیاست حقوق

به مدت  نقد و بررسی شود. این روش اندیشیدن ، اجرای آن در ایران هستند مایل به پیاده کردن ومنطقی 

ه به روی از تمام آزمایشات طبیعت برنده بدر آمده و می تواند به صورت برنامه ریزی شد چهار میلیارد سال

                                                                                       دولتی پیاده گردد. نظام سیاسی و

محور و پایه اصلی  " انسانیت "نجات خواهد یافت که  ی تاریخیاین بالیا و مهلکه ها همه ایران روزی از

. نخبگان و روشنفکران آینده ایران باید بدانند که بهر شود در کشور ما در جامعه و سیاست اندیشه و عمل

که امروز سراسر جهان را فراگرفته و درآن حقوق   " اولترا لیبرالیستی" جهت بایستی از پیشرفت سیستم 

در کنار ،  کشور و مردم ما را هم . این سیستم اندیشیدن پرهیز کنند می شودمال  لگدبه شدت  انسانیت

 به نابودی کشانده. ، دئولوژی های رد شده سیاسیای

 "Frederic Vester  " ( درکتاب 2003 – 1925دانشمند بیوشیمی برجسته آلمانی ) (2 /1 فردریک وستر

" با ایده ها و ابزارهای جدیدی برای برطرف  Die Kundst vernetzt zu denkenصفحه ای خود " 353

است. اندیشه های او تا کنون فقط به زبان  کردن مشکالت زندگی آمده است که قابل اندیشیدن و تعمق بسیار

چهارمین روش اندیشیدن را برپایه  هنر اندیشیدن شبکه ای" . "های آلمانی و انگلیسی در دسترس است

بنا  (  نظر گرفتن استعداد ساختاری، تحلیلی و اندیشیدن با روابط شبکه ای در " ) Struktualism"تحقیقات 

نهاده. فردریک وستر، غواص گوهر یاب علم و بی برو برگرد کاشف این روش اندیشیدن است. نهادینه شدن 

ا "این طرز اندیشه در نسل های پیشرفته کشورها تا کمتر از سی سال دیگر حتما سیستم  را  "لیبرالیستی اولتر

در جهان، که به پایان خط خود برای حل مشکالت رسیده و حتی براین مشکالت روزبروز اضافه میکند، 

در جهان حاکم خواهند شد که بتوانند به موقع از روش  ئیکنار خواهد زد. از این پس ملل و نسل ها ی پیشرو
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به صورت شبکه ای اندیشه کنند.  اندیشیدن ها ی کهنه و عقب افتاده ای که دارند به سرعت فاصله گرفته و

این کتاب در حال حاضر در جامعه آلمان به ویژه در محیط پیشرو و روشنفکر طرفداران زیادی پیدا کرده و 

در سالن های دانشگاهی، سمینارها، و موسسات پژوهش علمی ازجمله  انستیتوی ماکس پالنک  باره اشدر 

در مونیخ آلمان و دیگر دانشگاه های امریکا بحث و گفتگوی جدی انجام می یابد. اما آموزش این روش تفکر 

تئوری بزرگ از هنوز در اجتماع و مدارس آلمان و هیچ جای جهان شروع نشده و شامل شناخت و تائید این 

                                                                                                                           طرف اندیشگاه ها و ارائه آن برای برنامه ریزی به احزاب  و دولت ها است.                                                         

و به آخر خط رسیدن آن   را در اقتصاد،  سیستم لیبرالیسم تهاجمی، با تفکر افقیفردریک وستر پایان 

سیاست و تکنیک و صنعت پیش بینی کرده است، زیرا که او بر این عقیده است که: ما احتیاجی به تک تک 

داریم. که این سیستم کارآمدش سرو کار  یک سیستم سراسری شبکه ایدستگاه های ماشینی نداریم، بلکه با 

در تمام علوم و فنون است . با به کار بستن و آموزش نوین این روش اندیشیدن، با طرح و برنامه ریزی 

                                            " را عوض کرد.                                               ذهنیت های کهنه و پوسیده سراسری مناسب و تاثیر بخش در جوامع آینده ، می توان "

                                                                                                                                                                                             " روش اندیشیدن شبکه ای"   - 4

                                                                                                                                                                                                                                دیدی جدید از واقعیت:

به معنای یادگیری علم محیط زیست نیست که با تعاریف و ارقام و اطالعات  تنهاش زیست شناسی"  " آموز

با روابط پدیده های پیدا و ناپیدا با یکدیگر، با موجودات و  قابل سنجش مربوط است، بلکه بیشتر از این ها،

ریکی سرو کار دارد، که گیاهان مختلف و طبیعت مانند آب و خاک و باد و باران و آتش، روشنائی و تا

کامل و به آن وابسته اند   چگونه تک تک این موجودات و گیاهان، با سیستم محیط زیست خود در ارتباط 

                                                     و در نتیجه خود را با آن تنظیم، آن را  تقویت و یا دفع می نمایند. 

بدون روابط پدیده ها با یکدیگر و " واقعیت " در این جا یک سیستم از درک واقعیت درست می شود که 

همیشه از رفتارهای متمایل به واقعیت از آن جائی که وابستگی و ارتباط کامل بین آن ها انجام نمی پذیرد. 

( ساخته می nterdiziplinerI) و اصول نظم و ترتیب و مقررات وضع شده عدمراعات و رعایت آگاهانه قوا

ساختار تمام علوم  و رشته های  شود، با یک نگاه هوشمندانه به سیستم پیچیده زیست، بایستی قبول کرد که

متفاوت طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مانند این سیستم احتیاج به بررسی و شناخت این 

م و رل بزرگی را در ذهنیت انسان ها برای تکامل آن ارتباطات دارد، تا بتواند در " پیدایش واقعیت " سهی

                ها بازی کند.                                                                                                                 

که پدیده ها به تنهائی  اگر زیست شناسی را درست درک کنیم، متوجه می شویم که این تنها علمی است
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بدور تقسیم بندیهای " رشته ای " خود نمی گردند، بلکه یک " تور شبکه ای" همه آن ها را مرتبا با  

. در این نظریه منطق پدیده های دیگر مرتبط  و کار شناسا نه روابط آن ها را با یکدیگر پژوهش می کند

و  " سازندگی تکنو کراتی  "ان هست که ضرر های ( که پیش آورنده این امک(Fuzzy Logicناروشن بودن 

ی در میان آن ها باشد، برداشته می شود و دیگر حل مسائل هر رشته در داخل آن  (Liberalism Ultraیا ) 

رشته انجام نمی پذیرد. به جای این عمل کهنه که قادر به درک تمام واقعیت های سازمان ها، موسسات و یا 

ر در پی سازندگی کور و ازدیاد منفعت است و دنیا را به خرابی امروز کشانده، اجتماع نیست و جنون وا

سیستم تفکر بسیار پیچیده شبکه ای که از فلسفه زیست پیروی می کند و نظرش نسبت داشتن تمام پدیده های 

خود و  استعداد خود گردانیطبیعت با یکدیگر است را جانشین آن می سازد. سیستم اندیشیدن شبکه ای با 

                                                                             خود به مانند طبیعت، تمام مسائل و نا کار آمدنی ها را در داخل سیستم حل می کند.                                                  هدایتی

بکه ای" از آن زاویه ای شروع می شود که ما جهان را از اندیشیدن ش تعریف و نمایش و ارزشمندی سیستم "

                                           دریچه طبیعت و یا زیست شناسی بنگریم.                                                                                          

ستم پیچیده مانند ساختار یک نظام /حکومت و دولت یا شهر، این باشد که بخواهیم در یک سیهدف اگر 

ترافیک یا سیستم انرژی، کارکرد و دوام و قوام آن را دقیقا بشناسیم، الزمه اش  سازمان،  منطقه، موسسه،

                                                                        بدهیم.               ییرجهت در قدرت قضاوت و ذهنیت موجود ما است. پس بایستی اول دید حاضر خود را تغ ییریک تغ

Linear دید مستقیم نخست این که اگر ما در داخل سیستم هستیم و مسائل و رویداد ها را از داخل با  -1

Denken) )ه آن خود دیده و بررسی می کنیم،  آن چه را ما امروز می بینیم، آن چیزی است که ب و یا افقی

Spekulation) یا حدسیات تفکر می گوئیم. برنامه ریزی ها ای که غالبا مبتنی بر واقعیت ها نیستند و )

نتیجه مورد انتظار از آن ها بدست نمی آید،. مثال: همسایه چکار می کند؟. رقبا چه روشی را در مبادالت 

دالر در چه وضعی است؟. حکومت  ؟، کورس اقتصادی برای سود بری بیشتر و انباشت پول پیش گرفته اند

سیاسی و  های ؟، مفسر را درمورد سیاست اروپا، چین و خاور میانه پیش دارد ئیامریکا چه برنامه ها 

می  را در این زمینه ها ارائه می دهند؟. بازار چگونه پیش ئیژورنالیست ها چه تفسیر ها و پیش بینی ها

بازار و احیانا همه پرسی و صحبت های کارشناسانه افراد و  دسیآنالیز ح؟.  جواب این سئوال ها را با  رود

                                                                                                                                                   مفسرهای سیاسی و اقتصادی بدست می آوریم.                                                                                       

که نمی توان جوابی درست برای آن بدست آورد این است که این داده ها تا چه حد درست و  پرسش اول

                                                                                "واقعیت" را در بر می گیرند؟                                                          منطقی و 

کارگیری این اطالعات برای پیش برد  مشکالت و مسائل ما تا چه حد مفید و یا ه این است که ب پرسش دوم
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                                       زیان آور است؟.                                                                     

که متاسفانه هیچ جواب   این که آیا اشکاالت و مشکالت ما با این دید از واقعیت حل می شوند یا نه؟ سوم

داریم امروز  های بزرگی در سیستم تفکر مستقیم و یا افقی که ما منطقی برای آن نداریم. در این جا نقصان 

                                             به چشم می خورند.                                                                                                             

و کارکرد سیستمی که خودمان در میان آن هستیم کلمه ای بیان نمی شود. این این که درمورد کیفیت چهارم 

باعث می گردد که در مورد این سیستم و اشکاالت و کم و کاست ها ای که  درآن است هیچ اطالعی بدست 

ه از نیاوریم و ندانیم. ما با دید مستقیم یا افقی امروز خود، باید تمایل به جهت یابی های همگانی و استفاد

نظریه های کارشناسی که در رویداد های خارج از سیستم انجام می پذیرند را کنار بگذاریم. این نظریه ها و 

                                                                                        تفسیرها باعث پیش بینی های متفاوت و حدس زدن های غلط می گردند.                                                                 

این که مشکالت پیش آمده که بدون در نظر گرفتن جوانب بیولوژیکی و پی گرد های آن شکافته  پرسش پنجم

و راه حل جوئی شده، زیان های غیرقابل جبرانی را به وجود می آورند که ترمیم آن غیر قابل تصور است. 

ذاشتن این نکات امکان رسیدن به واقعیت نزدیک تر می شود تا بتوانیم به نتیجه ای سالم و مفید در با کنار گ

                             .                                                                                                                            سیستم جدید برسیم

متوجه می  بعد از محاسبات ریاضی و تحلیلی و سیموالتسیون های کامپیوتری، درمورد تمام این پرسش ها

مانند نظرهای از پیش  بافته شده اقتصادی و  -شویم که به جائی که تمرکز فکری روی دیدگاه تک عنصری 

ای ارتباطات شبکه ای می افتد. عمل اندیشیدن مغز" بر می گردد و روی تاثیر گزاری ه بیافتد، " –سیاسی 

فقط بدین ترتیب است که میتوانیم عوامل جانبی و پدیده های گذشته را در  طرح ها و اجرائیات مان منظور 

( پر معنا در سیستم، به جای بینش ظاهری evolutionärکرده و پایداری نافذ و موثری در پیشرفت تکامل )

                                                                                               و کوتاه مدت بدست بیاوریم. 

الزم است که ضمانت فرم تشکیالتی کیبرنتیکی ، و عملکرد، ساختاربرای ایجاد یک سیستم کامل،  سه اصل 

                                               " را به مانند سیستم سازمانی محیط زیست برساند.                                                                                خود هدایت کننده " و " " خود گردان ابدی این سیستم 

زی حزبی و " بدست می آید که نه حالت دگم و یا برنامه ریاستراتژی سیستمی از جمیع این داده ها یک " 

استراتژی های غلط و یا سازندگی های بی جای اولترا لیبرالیستی داشته باشد، بلکه نتیجه سالمی است که 

 سیستم خودش به  وجود می آورد. 

Peter  SLOTERDIjk  در مجله اقتصادیCASH  :سازمان احمقانه ای، به نا م اقتصاددرسوئیس مینویسد " 

شود، زیانش بیشتر از  روشی که تولید میون زایش محصور می کند". ما را با تولیدات رشد آور و جن
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استفاده ای است که مصرف کننده از آن می برد. برای برگشت فوری از این "جنون اقتصادی" احتیاج مبرم 

به "جهت یابی جدید" داریم. این جهت را در جائی پیدا خواهیم کرد که درآن کمتر" تئوری های بافته شده" ، 

                                                                                                                                                      ، به مانند روند در سازمان های تشکیالتی موجودات زنده و محیط زیست باشد. اما چرا؟                                               اندیشهدرآن بلکه 

قادر بوده است به مدت چهار میلیارد سال با تمام تضاد ها در جو هنوز " موسسه تشکیالتی محیط زیست " 

در ماهواره زمین باقی بماند و حتی تکامل یابد. آیا این روند شگفت آور نیست و ما را بسوی خود جلب نمی 

ان تشکیالتی در چه بوده است؟ این بدین خاطر امکان پذیر بوده که کند که بدانیم  راز و خاصیت این سازم

تمام موجودات زنده روی زمین، حتی کوچکترین اندازه های میکروسکپی، زنجیر وار یا  به صورت دندان 

به دندان با یکدیگر مرتبط  و برای ادامه بقا با هم به نوعی در تداخل و توازن بوده اند. هیچ موجود زنده ای 

در نبوده و نیست که بدون اتکا به دیگر اجزا طبیعت زنده بماند. تنها ارتباط شبکه ای تمام موجودات با قا

نا  " راز"رسیم که  یکدیگر توانسته است امکان زنده بودن و بقای آن ها را ضمانت کند. کم کم به جائی می

ورد انسان ها نیز قابل تائید است. معلوم ونا مشخص این تداخالت شبکه ای را آشکار سازیم. این راز در م

انسان با پوست و رگ و پی اش در این بازی تداخلی سهیم است. هر لقمه از یک تکه نان، هر نفس از یک 

یاد این ارتباط شبکه ای می ه هوای توام با اکسیژن، هر مریضی حاصل از باکتری و یا میکروب، ما را ب

یم که کمک میکروب ها چه خدمتی را برای ما انجام میدهد. بدون اندازد. هیچ کدام از ما به خوبی نمی دان

وجود آن ها نمی توانیم غذای مان را هضم کنیم. بدون ویتامین ها و ترمیم نشدن پوست و ترشحات مخاطی 

تا  برای حفظ پوست نمی توانیم در برابر حوادث بیرون در امان باشیم. بدون آب نمی توانیم بیش از سه 

رویم. به مانند این تداخالت شبکه ای، همه  زنده بمانیم و بدون خورشید یخ می زنیم و از بین میروز  چهار

چیز در مورد سبزیجات،  تخم گیاهان و بذر، حشرات و کرم ها، پرندگان و حیوانات اهلی و وحشی، 

شبکه ای، موجودیت و ارتباطات داخلی شان با یکدیگر وهم چنین با آب، زمین، و آب و هوا به صورت 

                                                                                                                                                                                                     برای ادامه زندگی الزم است. به مانند نان و آب و هوائی است که ما هر روز به آن نیاز داریم تا زنده بمانیم.                       

                                                                                                                               )Biokybernetische Denksatz):  سهم اندیشه در کیبرنتیک زیست شناسی

وسیله ای است برای پژوهش، مقایسه و شناخت قوانین در جهت هدایت و تنظیم روند ها  " علم کیبرنتیک "

خواهیم بهترین روش اندیشیدن را در یک سیستم ه . اگر بشناسی، جامعه شناسی و فن آوری در زیست

" روش رسیم که با   می یستسیستم کیبرنتیکی زعقالنی ضمانت کننده برای بقای بشریت معرفی کنیم، به 

را در امتحان بسیار  " خطا "و  " آزمایش"خود، در یک زمان بی اندازه طوالنی، روند  اندیشه شبکه ای"

سخت تکامل طبیعت پشت سر نهاده. هزاره ها قبل از این که بشر فناوری ها و ابزار تکنیکی خود را پیدا و 
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                                                                                       تکامل داده باشد، محیط زیست این ابزار را شناخت، تکامل داد و درخود بکار گرفت.                                                  

انجام میدهد، سیستم زیست است که برگها، درختان،  تنها سیستمی که تا حد زیاد عملکرد خود را درست

پرندگان، کرم ها، علف ها،  حیوانات، حشرات بسیار متفاوت و ارگانیسم های ملوکولی باهم در ارتباط و 

. اگر بخواهیم که به این سازماندهی از نزدیک نگاهی اندازیم، می بینیم که درآن به حد باال توازن هستند

یافت می شود، زیرا مدیریت طبیعت از اصول و پایه های  و گیاهان واع موجوداتخالقیت، توسعه و ان

کیبرنتیکی استفاده می کند، اصولی که پرنسیب های بسیار بسیار قدیمی در آنند که هم چنین بسیار امروزی 

                                 هستند.                                                                                   

، تمام فن آوری ها عبارتند از فن آوری های دستگاهی، اما بدست آورده ماکاوش و در سیستم بیولوژی 

پروزکتورها، فن آوری های زیست شناسی که امروزه ما در کوچکترین نهایت از آن ها در سلول های 

وسیله ایست برای برقراری ارتباط با  رده از جانب مابدست آو اندامی استفاده می کنیم. بیولوژی سلولی

قبل از این که فن آوری ها و ابزارها از جانب ما پیدا و تکامل پیدا کنند، طبیعت آن ها را پیدا اما  خودمان. 

. از جمله قلب به عنوان پمپ خون، چشم به عنوان دستگاه دید، کلیه به عنوان دستگاه هتکامل دادکرده و 

پاک کننده، مغز به عنوان دستگاه اندیشه و هدایت کننده. نه تنها در این قسمت های بزرگ ، بلکه شوینده و 

تمام این دستگاه ها در موجودات ریز و حتی میکروسکپی و حشرات نیز موجودند. با وجود تشابه بین 

با وجود این نه در  فرآورده های فن آوری ما با طبیعت، که در ساختار و عمل کرد تا حدی باهم یکی هستند،

دهد،  قدرت تاثیر گزاری، و نه در کیفیت و عملکرد، نه در نوع نظم برنامه ریزی که طبیعت به ما می

نتوانسته ایم حتی تا حد کم با طبیعت برابری کنیم. اگر قبول کنیم در هر کارخانه سلول انسان در حدود 

که تنها توسط جرقه زدن به اطالعات ئی  مختلف و ارتباطات شیمیائی و ماشین ها  نوسانات 10.000

    ظریفانه، به خوبی مشاهده شده که با وجود عملکرد ها  ژنیتیکی هدایت می شوند، آن هم با یک عقالنیت 

 این کامال چیز دیگری ازی دیده نمی شود و  " رشد "و فن آوری های بسیار در هر سلول، هیچ نوع 

عملکرد کارخانجات ما هستند که تولید های شان بر اساس رشد اقتصادی، منفعت و انباشت سرمایه است. 

این بوده است که ما در فخر فروشی زمان صنعتی شدن به پیش کسوتی طبیعت اصال  آنیکی از علت 

ای مخرب ، در این اواخر به خاطر بازگشت به وضع بد و نا مناسب به خاطر فن آوری هتوجهی نکردیم. 

عمل کرد بیراهه اقتصاد و تشخیص های اشتباه علم پزشکی و سیاست ها و مدیریت های نادرست به این 

 پرسش میرسیم که چگونه طبیعت زنده قادر بوده است در مدت میلیارد ها سال عمر خود نه تنها تکامل

. در مدیریت طبیعت همه این درونده، بلکه بطور مرتب فرم های زیادی را به وجود آورده و تکامل ده پیش
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میلیارد تن بوده و از  2000ها با یک اندازه بودن مواد طبیعی و این که از همان اول پیدایش زمین به مقدار 

آن تجاوز نکرده است. به خوبی مشاهده شده که با وجود رشد صفر درجه ، سال به سال مدیریت طبیعت 

نین میلیارد ها تن فلزات سبک و سنگین از قبیل آهن، مواد چندین و چند میلیارد اکسیژن و کربن و هم چ

اصلی شیمیائی، کوبالت، نیتروژن، منیزیم، کالیوم و کلسیم، تولید می کند، بدون آنکه به ازدیاد محصول و 

                                                                    رشد اقتصادی فکر کند.                                                                                     

بنابراین ما در طبیعت با مقدار زیادی کاالی تولید شده مانند انرژی، مواد شیمیائی، معادن و ماده های 

متفاوت برای مصالح سروکار داریم که توسط یک سوپر سیستم، با یک فرم تشکیالتی پیچیده، یک سیستم 

ایت شونده و تنظیم کننده و یک منطق روشن با درجه تاثیر بخشی بسیار باال، کار می کند، که با مدیریت هد

فوق العاده اش تمام پدیده های درونی و بیرونی و سنجش روابط  دور و نزدیک آن ها را باهم در تفکر شبکه 

، هزار مایل فاصله داریم. این ای خویش در نظر می گیرد. ما امروز با این سیستم فکری و عملی هزاران

سیستمی است که در آن غصه نداشتن انرژی، عدم بیکاری، نداشتن آذوقه و مسکن، بی بازار بودن کاال برای 

 موسسه طبیعتفروش، قرض و گرفتاری های مریضی و دیگر مشکالت اجتماعی را نداریم. تمام این ها به 

یارد سال هرگز ورشکست نشود. آموختن این سیستم و این کمک را کرده است که در طول این چهار میل

 سعی بلیغ در نهادینه کردن آن  برای هر جامعه ای بسیار ارزشمند است. 

Claus Dieter Vöhringer   سرپرست قسمت پزوهش کارخانه مرسدس بنز در مجلهBild der 

Wissenschaft  ای باید یافته شود که شناخت به روشنی تاکید کرد که: "هدف باید این باشد که تکنولوژی

انسان ها به جائی برسد که اندیشه، رفتار و روابط عمومی بهتر از حال شود یعنی طبیعت الگوای برای ما 

قابلیت در انسان ها در این ایجاد می شود که  به صورت تحلیلی و شبکه ای به مانند طبیعت فکر باشد. تنها 

پژوهش کرده، عمل کرد آن ها را یافته، و با فرم های تشکیالتی  کنند و روابط متقابل اجزا را با یکدگر

 پاینده ایران                    کیبرنتیکی به یک نتیجه کل دسترسی و به یک روش اندیشیدن سالم برسند. 

Die Kunst vernetzt zu sein, dtv Verlagsgesellschaft mbH,  ric Vester  e1 )  Fred

München, dtv Wissen 

Munich, Germany, MCB , interconnected Thinking2 )  Frederic Vester   The Art 

Verlag, 2007 
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