بحران اندیشه
ِ

ابراهیم فرشی   

در ایران واقعیتهای ملموس و موجود دیدە و پذیرفتە نمی شوند ،این واقعیتها در اندیشە و تفکر
اندیشمندان ،نخبگان سیاسی ،نویسندگان ،شاعران ،احزاب ،گروههای مختلف بازتاب اساسی و بنیادی
پیدا نمی کند ،گفتەها ،گفتگوها ،بحث و جدلها در رسانەها از هر نوع بر بستر تفکرات و سیاستهای
شکست خوردە ،منجمد و ناکارا در میان همە طیفها چرخ می خورد .طبیعی است انکار واقعیتها ،فکر
و اندیشە و سیاست شکست خوردە را بازتولید خواهد کرد و این مشکلی است ک ه ن ه فقط ایران ،بلکە
سیستم اقتصادی -سیاسی -اداری جهان با آن روبرو است ،چرا ک ه آن بنیاد فکری قرن هیجدهم ،که
جهان غرب را دچار تحول نمود ،امروز بازتاب هم ه واقعیتهای تغییر یافتە در جهان نیست .روشنگری
آن عصر امروز نیاز ب ه بازنگری دارد .نیازی ک ه در ایران و منطق ه نیز در هم ه ابعاد دیده میشود.

I
مردمان کشوری کە از نوروز سال  ١٩٣٥با
انتشار بیانی ه وزارت امور خارج ه (پرشیا)،
ایران نامیدە شــد ،از دیرباز اندیش ه خود
را از افســانە ،خرافات و دین می گرفتند
و دین سرچشــمە درک آنــان از جهان
هســتی بود ک ه انعکاس آن هنوز در آثار
گفتاری و نوشتاری ،در اندیشه ،فرهنگ،
زبان ،ادبیات ،هنر و سیاســت پابرجاست.
این سرزمین و مردمان آن در طول تاریخ
خــود با مجموعــهای از تناقضات بنیادی
اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاســی همراه با
بحران فکر و اندیشــە بطــور همزمان و
مستمر روبرو بودهاند.
II
رضا شــاە و روشنفکرانی ک ه دور او حلق ه
زده ،برخــی وزیر و تحصیــل کرده اروپا
نیــز بودند ،در جهت متمرکزکردن قدرت
سیاســی ـ اقتصادی ســعی در ساختن
نوعی از « اندیشە همگانی» را داشتند کە
هستە اصلی آنرا ایدە «خدا ـ شاە ـ میهن»
تشــکیل می داد و بی شباهت ب ه اندیش ه
یکسانسازی آلمان هیتلری نبود .رضاشاه
و نخبگان «ایرانی» در جهت همسانسازی
و پاکسازی اتنیکی ،کشوری متمرکز بنام
ایــران ،ملتــی بنام ایــران ،فرهنگی بنام
همه ساختند ،کە تنها
ایرانی و زبانی برای 
شامل زبان ،فرهنگ ،تاریخ و مذهب مردم
فارس بود .دیگران ب ه یکباره حذف هویت،
تاریخ ،فرهنگ و زبان شدند.
ایجاد کشــور متمرکز(یک ملت ،یک
زبــان ،یک مذهب) حذف حقوق دیگران
را ب ه همراه آور د و سرآغازی برای استقرار
دیکتاتوری نوین و عمیقتر شدن بحرانهای
پیشــین و ایجــاد بحرانهــای جدید بود.
حکومت رضا شــاه در برخورد با واقعیات
ک ه در خواســتهای ملل غیر فارس تبلور

یافت ه بود ،ب ه ســرکوب و امحای فیزیکی
روی آورد .مدرنیت ه نخبگان ک ه فاقد بنیان
فلســفی و در تضاد با واقعیت هم ه گون ه
این ســرزمین بود ،باعــث تغییر در روبنا
و شــکل و فرم لباس پوشــیدن شد ،اما
سرآغاز فروپاشــی همان سیستم نیز بود،
ک ه در سال  1979اتفاق افتاد.
ایدههای «ملت ایــران»« ،آریا تباران»،
«فرهنگ ایــران» و»میهن واحــد» ک ه ب ه
بنیان تفکر برخی از نویسندگان ،شاعران،
نخبگان سیاســی ،دانشگاهی تبدیل شده
بود و بی شباهت ب ه ایدههای هیتلر (یک
ملــت ـ یک میهن ـ یک نــژاد) نبود ،از
طریــق ارگانهایــی نظیــر اداره معارف و
فرهنگ ،ســازمان ،نهاد و ارگان فرهنگی،
هنــری ،علمــی ،مطبوعات و رســانەها
ب ه میــان مردم برده شــد .در این میان،
نخبگانی از کرد و آذری همراه همفکران
فــارس خود کتابها و مقاالتی در ایران و
اروپا در راســتای حــذف زبان ،فرهنگ و
اتنیک کرد و آذری نگاشــتند .ده ســال
بعد از هم ه این اقدامات با ظهور جمهوری
آذربایجان و کردســتان در سال  1945و
 1946سیاســت همسانسازی با شکست
روبرو شــد و کشــتار و قتل عام عمومی
بیــش از ده هــزار آذری در آذربایجان و
اعدام رهبران کرد در کردستان را در پی
داشت ،اقدامی کە منجر ب ه عمیق تر شدن
شــکاف همە سویە میان مرکز و نواحی و
سرانجام سقوط حکومت شاهنشاهی شد.
III
سیاست همسانسازی رضاشاه از باال شروع
شــد ،ب ه این امیــد ب ه پشــتوانه تاریخ و
پیشینهای نامشخص ب ه ظهور ملت ایران
و کشور شاهنشــاهی یکپارچە بیانجامد.
قبل از رضاشــاه الکساندر یونانی (اسکندر
مقدونی) در زمان تســلط بر سرزمین ماد
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و پارس( 336-323پ – م) تالشــی در
جهت همسانســازی مردمان متفاوت این
ســرزمین اعم از ماد و پارس و دیگران
نمود ب ه این امید مردمی نو پدید آید.
«هدف او تلفیق یونانی ها و پارسها بود
(در اصطالح امروزین هدف او انتگراسیون
مردمان دو سرزمین بود) .ب ه دنبال همین
هــدف در ســال  ٣۲۷قبــل از میالد از
طرفــی بخاطر عشــق و از طرف دیگر ب ه
خاطر تحقق اهداف سیاســی با رکســانا
شــازاده  Sogdianicheعروســی کــرد.
همزمان با عروســی اســکندر  ٨۰نفر از
سرکردگان سپاه یونان در یک روز با ٨۰
تن از دختران شــاهان سراسر سرزمین
پــارس ازدواج کردنــدKlassisches[ ».
 Griechenlandصفحات  ۱۶۰و]۱۶۱
تالش اسکندر نیز بسان تالش حکومت
رضا شــاە و روشــنفکران آن دورە عقیم
مانــد .بهمن ماە  )١٩٧٩( ١٣٥٧با بروی
کار آمدن حکومت اســامی ،خط بطالن
بــر روی خیالبافی نخبگان رضاشــاهی
کشیده شــد .حکومت اسالمی ک ه نوعی
از ناسیونالیسم ،شونیسم و فاشیسم را در
خود داشــت ،در رابط ه با «دیگران» همان
روش و سیاستهای رضاشاه را دنبال نمود.
IV
ســاختارحکومت اســامی ایــران ادامە
ســاختارحکومت رضا شــاە و محمد رضا
شــاە بود کە بر اســاس فــرم غربی و با
دخالــت و نظارت آنان بنا شــدە بود ،کە
اینــک بە پایــان خود نزدیک میشــود و
دیر یا زود دچار همان سرنوشت سیستم
شاهنشاهی خواهد شد .اسالمگرایان شیع ه
ضمن دشــمنی آشــکار با علم و دانش و
هنــر ،ارگانهای موازی خود را برای دینی
کردن جامع ه و مسموم نمودن ذهنها راە
انداختند و علم ،اندیش ه و فلسف ه را ضمن
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مخدوش نمودن و اســامی خواندن ،در
جهت اهداف خود بکار گرفتند کە نتیجە
آن دامن زدن بیشــتر بە بحــران فکر و
اندیشە بود.
احزاب سیاســی در ایران کە قدمت
 ١٠٠ســالە و رنگهای متفاوتی دارند و
ایدئولوژی رایــج در جهان را یدک می
کشند و ملی ،کمونیست ،سوسیالیست،
لیبرال نامیدە میشــوند ،همە سرنوشت
مشابهی در سال  ١٩٧٩پیدا کردند و بە
نوعی خود را در خیزش اسالمی یافتند
و بە دســت همان حکومت اســامی،
راندە شــدند .آنها فرزندان بلعیدە شدە
همــان انقالبی بودند کــە جانها بە پای
آن ریختند و در همان مســیری خود را
بازیافتند کە پیشــینیان آنان طی کردە
بودند .ایران و کشورهای منطقە را باید
سرزمین انقالب و شورشــهای پیروز و
شکســت خوردە نامید ،کە ریشە اصلی
همە پیروزی و شکســتها را می بایست
در بنیــاد اندیشــە نخبگان سیاســی و
احزاب آنان جستجو کرد .این امر شامل
همە احزاب سراســری و منطقەای این
ســرزمین خواهد بود ،کە هنوز از برزخ
اندیشە عبور نکردهاند.
امروز در ایران سال  ٢٠٢٢هیچ تفکر
و اندیشە سیاسی روشنی دیدە نمی شود،
ک ه راهکار سیاسی منطبق بر گوناگونی در
این سرزمین ،جغرافیا ،طبیعت و نیازهای
مردمان آنرا در خود داشت ه باشد .تفکرات
سیاســی موجود بستر فلســفی نوینی را
در خود ندارند و بر همان پاشــنە تاریخی
می چرخند کە مولد انقالب مشــروطە،
سانترالیسم رضا شاهی ،جمهوری اسالمی
بودند و «پیروزی – شکســت» حاصل آن
بود.
نیروهای سیاســی کە در آذربایجان،
کردســتان ،بلوچســتان و خوزستان در
ساڵی بیست و چوارەم
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چهل و اندی ســال گذشــتە در دو وجە
سیاســی و نظامی فعال بودەاند ،صرفنظر
از متفاوت بودنشان در نبود بنیان اندیشە
با احزاب سراســری یکی هســتند ،افت
وخیز و ناروشنی های فکری و سیاسی و
پراکندەگی آنان ،ریشە در بنیان اندیشە
نداشــتە آنان دارد ،کــە در کاراکتر افراد
سیاســی و رهبران این احــزاب انعکاس
بیرونــی پیدا کردە و می کنــد .احزاب
سراســری و احزاب منطقەای از این نظر
دو روی یک ســک ه می باشند ،همچنانک ه
سرنوشت مشابهی نیز داشتهاند.
V
آنچە در حلقە روشنفکری ایران کمترین
جایــگاە را داشــتە ،انتقــاد ،بازنگــری،
روشنگری و نقد تفکر و اندیشە و اندیشە
دینــی و الهی مردمان این ســرزمین از
دیربــاز تا ب ه امروز بودە ،کە در اندیشــە
سیاســی و اجتماعی نیز بازتاب داشــتە.
مردمانی کە رو بە آســمان داشــتە و بر
روی زمین زندگی کردەاند.
روشنگری در اروپا با اندیشیدن ،تغییر
در تفکر و اندیشە ،گذار از دین کە قدرت
سیاســی اجتماعی پیدا کردە بود ،شروع
شد و تغییر در اندیشــە جامد و ماندگار
الهی ،تغییر در شکستن دگمها ،تغییر در
فرهنگ منجمد ،تغییر در عادات و تقالید،
تغییر در نوع اندیشیدن و روی آوردن بە
فلسفە و علم را ب ه دنبال داشت و بازتابی
از وجود خدا و پیامبر نبود.
در ایــن راە بســیاری گرفتــار غضب
کلیسا شدند و سر در گرو اندیشە خویش
گذاشــتند ،نظیــر جردانو برنــو(-1548
 ،)1600گالیلو گالیلە( )1642-1564ک ه
بر ســر میز اتهام نشــاندە شد و بسیاری
دیگــر ک ه زندگــی را در تبعید ســپری
کردند .اما ســرانجام کلیسا و حکومتهای

قرون وســطایی بە عقب راندە شــدە و
شناخت جدید منطبق بر واقعیات و جهان
هستی منجر بە ساختن جهانی نو بر بستر
اندیشیدن شد .زنجیرهای بستە بر دست
و پــا ،زندگی و اندیشــە مردم پارە و راە
زندگــی آزاد باز شــد ،آن زنجیرهایی کە
هنــوز بر دســت و پا و اندیشــە مردمان
سرزمین ایران باقی است.
VI
در ایــران واقعیتهای ملمــوس و موجود
دیدە و پذیرفتە نمی شــوند ،این واقعیتها
در اندیشــە و تفکر اندیشمندان ،نخبگان
سیاســی ،نویسندگان ،شــاعران ،احزاب،
گروههای مختلف بازتاب اساسی و بنیادی
پیدا نمی کند ،گفتەهــا ،گفتگوها ،بحث
و جدلها در رســانەها از هر نوع بر بستر
تفکرات و سیاســتهای شکســت خوردە،
منجمد و ناکارا در میان همە طیفها چرخ
می خورد .طبیعی اســت انــکار واقعیتها،
فکر و اندیشــە و سیاست شکست خوردە
را بازتولید خواهد کرد و این مشکلی است
ک ه ن ه فقط ایران ،بلکە سیستم اقتصادی-
سیاســی -اداری جهان با آن روبرو است،
چرا ک ه آن بنیاد فکری قرن هیجدهم ،ک ه
جهــان غرب را دچار تحــول نمود ،امروز
بازتــاب هم ه واقعیتهــای تغییر یافتە در
جهان نیست .روشــنگری آن عصر امروز
نیاز ب ه بازنگری دارد .نیازی ک ه در ایران
و منطق ه نیز در هم ه ابعاد دیده میشود.
اینرا بطور واضــح در ناکارآمدی حکومت
اسالمی در حل هم ه بحرانهایش می توان
دیــد .مردمانی ک ه این رژیــم را آوردهاند
و آنان ک ه در این سیســتم زندگی کرده
و می کننــد اکثرا» ب ه نفــی هم ه جانب ه
این سیستم ،ایدئۆلۆژیک رسیدهاند .آنانک ه
آلترناتیــو و جایگزین سیاســی ارائ ه می
کنند ،می بایســت ابتدا جایگزینی برای
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اندیشــههای ناکارآمد تاریخ این سرزمین
ارائ ه کنند و این پروســهای اســت ک ه بر
بستر انتقاد می تواند صورت پذیرد.
VII
در این ســرزمین هیچــگاە ملت واحد،
دین واحد ،زبان واحد ،خدای واحد ،شاە،
پیامبر واحد ،رهبر واحد وجود نداشــتە
است .مردمان این سرزمین همیشە خود
را آنطور شناساندەاند کە بودەاند .در این
سرزمین شــاهان ،خانها در سرزمینهای
متعلق بە مردمــان متفاوت حکومت می
کردنــد .آذری ،کرد ،لــر ،ترکمن،عرب،
گیلک ،مازندرانی ،فارس ،آشوری ،ارمنی،
یهودی و دیگران همان هســتند کە خود
در شناســایی از خــود مــی گویند ،نه
آن هویتــی کــه از دوره ڕضا شــاه تا به
حکومت اســامی بر آنان پوشاندهاند .در
این ســرزمین هر دین باوری شیعە (،١٢
 ٥ ،٧امامــی) و ســنی (حمبلی،حنفی،
مالکی و شافعی) نیست .هر فردی فارسی
زبان نیســت .در این سرزمین یکی ملت
ایــران و آن دیگــری قوم و عشــیرە و
ایالت نیســت .جمعیت اعراب کە در ٢٢
کشــور جهان گرد آمدەاند ،بالغ بر ٣٥٠
میلیون نفر اســت که بخشی از این ملت
در این ســرزمین ســکنی دارد .جمعیت
آذری تبــاران حدود  ٣٠تــا  ٣٥میلیون
نفر تخمین زدە میشــود که بخشــی در
آن ســوی مرز هســتند ،جمعیت کردها
بالغ بر  ٥٠میلیون در جهان تخمین زدە
میشود %20 ،از آن در شرق سرزمینشان
هســتند .بلوچ ،ترکمن ،گیلک و دیگران
پارەهای تن این و آن نیســتند ،پاره تن
خودشان هستند که به رسمیت شناخته
نشــدهاند .این مردمان را آنطور کە خود
می گویند بایــد پذیرفت .این مردمان را
باید بر اساس درک خودشان از خویشتن
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خویش پذیرفت نه برعکس.
پیروان آیین زرتشــت ،مانی ،زروان،
یارسان ،موسا ،عیســا ،محمد ،بهاءاللە ،و
دیگران نمی توانند و نمی خواهند زندگی
و باورشان از طرف پیروان مذهب دیگری
تعیین شود .متکلمین بە زبانهای مختلف
کە ادبیات ،فرهنگ و تاریخ خود را دارند،
نمــی خواهند زبان و هویــت خود را بە
فراموشی بسپارند و آن شوند کە نیستند.
اینها و بسیاری دیگر واقعیات مردمان این
سرزمین است .چشم بستن بر این واقعیات
دشــمنی با ضمیر خــودآگاە و ناخودآگاە
خویش و ویرانی خویشتن خویش از درون
و غصب حقوق دیگری است.
VII
قانون اساســی در این سرزمین هیچوقت
بازتاب خواستهای مردمان همە گونە این
ســرزمین نبودە و هیچ غیر فارس و غیر
شیعە و غیر مسلمان هویت خود را در این
قوانین باز نیافتە اســت .در این سرزمین
در هیــچ دورەای اتحــاد فکر ،اندیشــە،
فرهنگ ،زبان ،دین وجود نداشــتە است،
حتا اتحادهای سیاسی هم پایدار نبودە و
مردمان مناطق خودمختار سیاســت خود
را پیش بردەاند .امروز حتا در میان مردم
یا مردمان فارس هم اتحاد فکر و اندیشە،
اتحاد سیاســی ،اتحاد مذهبــی و دینی
وجود ندارد ،ک ه ناشــی از درک متفاوت
افراد و گروەها از پدیدههاست .پدیدهها را
آنطور کە هستند باید شناخت و پذیرفت.
انســان با تمامی وجوهاتــش یک پدیده
است .سرزمین با تمامی رنگهایش پدیده
دیگری است .انسان ،طبیعت و سرزمینها
متفاوت هستند ،این تفاوتهارا باید پذیرفت
و ارزشهای آنرا پاس داشت و ب ه رسمیت
شــناخت .حذف پدیدهها سرانجامی جز
شکست نخواهد بود.
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IX
آنچە در ســال ( ١٩٢٥بر ســر کارآمدن
رضاشاه) و سال ( ١٩٧٩برسرکار آمدن
حکومت اســامی) اتفاق افتاد ،تکرارپذیر
نیســت .تکرار تفکرات فرسودە کە از زبان
بســیاری از نخبگان سیاسی امروز شنیدە
میشود ،بە انشقاق اندیشە خود آنها بیشتر
کمک خواهد کرد ،کە اینهم ناگزیر است،
چراکە تاریخا» این نیروها خود زمینە زوال
و شکست خود را فراهم کردەاند.
مردمــان فارس و غیر فــارس تجربە
تاریخی خود را دارند و نمی توان بشــکل
مصنوعــی این تجربــە را از آنان گرفت و
تجربــە دیگری را بە آنــان تحمیل کرد،
همچنانکە بومیان آمریکا ،کانادا ،استرالیا
و آفریقا تباران آمریــکا علی رغم تمامی
ســرکوب و محرومیتها آن دگری نشدند،
کە انتظــار میرفت .تضادهــا ،اختالفها و
گوناگونیهــا باعث می شــوند مردمان راە
مستقل خویش را در پیش گیرند ،تجربە،
هویت و نیازهای خود را پیدا کنند .باهم
بودن فلسفە و درک مشترک را می طلبد.
X
غرب بــە مثابە یــک سیســتم فکری-
فلســفی -اقتصادی -سیاسی -صنعتی در
ســیصد سال اخیر بر بیشــترین منابع و
فراوردەهای کرە زمین دسترسی داشتە و
در پانصد سال گذشتە استیالی سیاسی و
نظامی و اقتصادی خود را در بیشتر نقاط
مختلف جهان گســترش داده و امروز در
برابر خود ،نیروهایی را می بیند کە قدرت
آنرا پیدا کردەاند ،در همە زمینەها با آنان
رقابــت کنند و دیگر نمی توان در زندگی
سیاسی -اقتصادی -صنعتی ،علم و تکنیک
در جهــان آنها را حذف و یا نســبت ب ه
آنان بی توج ه بود .حضور نیروهای جدید،
انکارناپذیر است و واقعیت امروز جهان را

بازتــاب میدهد .این واقعیــت را باید باور
به اندیشهای منطبق بر
نمود که انســان 
واقعیت امروز برای حل مشکالت و مسائل
جهان نیاز دارد.
ایــران هــم با وضــع مشــابهی در
محــدودە جغرافیای خود روبرو اســت.
تضادهــای حل نشــده تاریخــی کە در
گسست سیاسی -اقتصادی -اجتماعی-
فرهنگــی -اتنیکــی -مذهبــی -زبانی
بازتــاب یافتەاند و ریشــە در بنیاد تفکر
و اندیشــە دارند ،کل سیستم حکومتی
– سیاســی -اجتماعــی و اقتصادی را
بە بن بست رســاندە است و نسخەهای
سیاسی -فکری موجود پاسخگو نیستند
و خود عامل بحران هستند .مردمان این
سرزمین دیگر مردمان هزارههای پیشین
و حتا سالهای (١٩٢٥کودتای رضاخان)
و ( 1979غصب حکومت توسط خمینی)
نیستند ،آنها تغییر کردە و آگاە بە حقوق
خویش هســتند و نمی تــوان آنها را بە
زور قانون ،خشــونت دولتی و ترفندهای
سیاســی و غیرسیاســی و تئوریبافی و
ارجاع دادن بە تاریخ و گذشتە ناروشن و
«نژاد» وملت سازی مصنوعی از حقوق و
حضورسیاسی محروم کرد و حق انتخاب
سیاســی اجتماعی فردی و عمومی را از
آنــان گرفت .هر فرد و هــر جمع و هر
ملتی خود سرنوشــت فــردی جمعی و
ملی خود را تعیین خواهد کرد .جهان،
منطقه و مردمان نیز دچار تغییر شدهاند.
ایــن تغییر را باید باور داشــت و به آن
پرداخت .هر تئوری ،اندیشه و سیاستی
که در تضاد با حق انتخاب و حق تعیین
سرنوشــت فرد ،جمع و ملتــی در این
ســرزمین باشــد ،همان راهی را تجربه
خواهد کرد که گذشــتهگان با شکست
خود تجربه کردند .اندیشــه و سیســتم
بحــران زا نطفه زوال خــود را در درون
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خود می پروراند.
XI
روشــنگری در اروپا بە مثابە اندیشــە و
فلسفە بر بســتر انتقاد استوار بود .انتقاد
از دین ،اجتماع ،تفکر ،اندیشــە ،انســان،
ایدئولوژی ،فرهنگ ،روابط میان انســانها،
روابط حکومت و مردم ،کلیســا و مردم،
اخالق ،تربیت ،علم و دانش .روشــنگری
هم در اروپا و هم در آمریکا باعث تغییرات
بنیادی در اقتصاد ،سیاســت ،حکومت و
دید مردم و نخبگان سیاســی و سیستم
سیاسی حاکم شــد .مردم و جایگاە آنان
در سیاست و شرکت در سرنوشت خویش
و همچنین حقوق انســان اعم از زن مرد
و کــودک از نو تعریف شــد و در قوانین
اساســی و زندگی بازتــاب پیدا کرد .این
پروســە نیز امروز با مشکالت و بحرانهای
همە سویە روبرو است .گرسنگی ،بیکاری،
بیمــاری ،جنگ ،ویرانی ،تغییرات جوی و
ویرانی طبیعت و ســوانح ویرانگر ،آوارگی
و کوچ میلیونی انسانها ،بحرانهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی همە و همە تصویری
متفــاوت از قرون گدشــت ه را بازتاب می
دهند و انسان را بە این سو رهنمون می
شوند کە باید تغییراتی در تفکر و اندیشە
خود نســبت بە طبیعت ،جانوران و کلیت
کرە زمین و خود انسان صورت بدهد.
بازتاب روشنگری اروپا در جهان منجر
بە تاســیس کشورهای جدید و حکومتها
در فرم نوین شد ،کە در اکثر این کشورها
منجــر بە تغییر بنیادی فکر و اندیشــە و
تغییر تســلط و دیکتاتوری نشد ،هرچند
نوعی سیســتم پارلمانــی و انتخابات در
جریان بود .این حکومتها بازتاب ماهیت و
عملکرد ایدەها و اهداف روشنگری در اروپا
نبودند و پایدار نماندە و مدام دســتخوش
انقالب و شورش ها شــدند ،نظیر ایران،
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ترکیە ،عراق و بسیاری از کشورهای آسیا،
آفریقا ،آمریکای التین.
در ایران صد ســال اخیــر انتقاد در
همە عرصەها بە عنوان بازتابی از اندیشە،
آزادی و حقــوق انســان پذیرفتە نشــد.
منتقد در طول صد سال ،با زندان ،اعدام
و محرومیتهای اجتماعی روبرو شد و برای
بر دار کشــیدن ،زندانــی کردن و محروم
نمودن ،دیــن ،ایدئولوژی ،قانون ،فرهنگ
اجتماعی و فرمان حاکمان بکار گرفتە شد
و در طول صد سال اخیر در قالب حکومت
و نهادهایش بــە زندگی خود ادامە داد و
تغییر قالب از سلطنت بە جمهوری از نوع
اسالمی آن بر بستر پارلمان ،شورا و غیرە،
منجــر بە درک وتفکر و اندیشــەای نو
کە انســانها نیازهای خود را در آن بازتاب
بیابند ،نشد .آیندە هم با تغییر قالب از هر
نــوع ،منجر بە تغییر بنیادی ک ه آزادی و
احقاق حقوق همە انســانها از هر طیف را
بە همراە آورد ،نخواهد شد.
روشنگری و مدرنیت ه در ایران بر بستر
احترام بە دیگری و پاسداری از حقوق فرد
صرفنظر از تعلقــات اجتماعی ،فرهنگی،
اتنیکــی ،زبانی ،باور و اندیشــە ،واقعیت
پیدا نکرد و قالبهای حکومتی و سیاســی
هم رل صنعت مونتاژ در سیاست را پیدا
کردند و مشــکل تاریخــی و ماندگار این
سرزمین و مردمان آنرا حل نکردند .تغییر
ساختار سیاسی در سرزمینی کە از هر نظر
ناهمگون می باشــد و ب ه غلط ایران واحد
با ملتی واحد نام گرفتە است ،اگر بازتاب
فکر و اندیشــە و نیاز و خواستهای تمامی
مردمان این ســرزمین نباشــد و آزادی و
احقاق حقوق همە آحاد آن و حق انتخاب
فرد و جمع بر سرنوشــت خویش در سر
لوحە آن نباشــد و فرد نتوانــد خود راە
خــود را در زندگی انتخاب کند ،آیندەای
نمیتوان برای آن پیشبینی کرد.
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انقالب در این ســرزمین می بایســت در
فکر و اندیشــە صورت مــی گرفت نە در
تعویــض قالبهــا .رهائی از اندیشــههای
ناکارآمد گذشــت ه و پذیرش اندیشــە بر
بســتر احقاق حقوق همە بدون اعمال هر
نوع تبعیض نســبت بە انســانها و بدور از
اســتثمار طبیعت و تمامــی جانورانی کە
حق زندە بودن بسان انسان را دارند ،می
تواند امیدی برای ادامە حیات و آزادی و
آزاد زیســتن را بــر روی کرە خاکی نوید
دهد.
سرزمینی کە ب ه غلط ایران نام گرفتە،
انتخــاب مردمــان آن نبودە و ســرزمین
رهائی و آزادی و برابر حقوقی و یکســانی
انسانها نبودە و نیست .ماندگاری آنرا نمی
توان بە مشــیت الهی ،بە تاریخ مجعول و
ناروشن ،بە خواست این طیف و آن طیف
ارجاع داد .مانــدگاری هر پدیدە و تغییر
آنرا انسانها خود تعیین خواهند کرد .آنچە
در سال (١٩٢٥حکومت متمرکز رضاشاە)

اتفاق افتاد پیش شــرطی برای رســیدن
بە آزادی و احقاق حقوق باشــندگان این
سرزمین نبود .سرنوشت سرزمین و انسان
را باید ب ه انسانهای همان سرزمین سپرد.
XII
انســان بودن و انســانی زیســتن و باهم
زیستن از اندیشە و با اندیشە آغاز خواهد
شد .عصر ویرانیها کە انسان عامل آن بود،
می بایست پایانی داشــتە باشد .زمین و
جغرافیا آنگاه قابل احترام هستند ک ه هم ه
مردمــان در آن آزاد و برابر حقوق بتوانند
زندگی کنند .سرزمینها متعلق بە مردمان
هستند ،مردم هر ســرزمینی می بایست
خود در مورد سرزمین و نوع زندگی خود
تصمیــم بگیرند ،این حق را پاس بداریم-
حقی کە از بومیان آمریکا ،استرالیا ،کانادا،
مزوپوتامیا و بسیاری از کشورهای آسیا و
آفریقا بنام تمدن ،آیین ،برتری نژادی و با
هدف استیالیافتن ،غصب شد.
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