
  دموکراسی به تنهايی برای ما خوشبختی به ارمغان نمی آورد
  
 

در دموکراسی اين مردم هستند که بر دولت و قانون  .به معنی مردم گرفته شده است demos  دموکراسی از ريشه  واژه يونانی 
ت، حکومت اکثريت و برابری در پايه های دموکراسی را انتخابات آزاد، رعايت حقوق بشر، رعايت حقوق اقلي .گزاران اقتدار دارند

همه کشور ها برای رسيدن به دموکراسی مراحلی را . اينها  ايده های بسيار جالبی به نظر می رسند. برابر قانون تشکيل می دهد
يا . برای مثال در آمريکا سياهپوستان و بوميان آمريکا حقوقشان با ديگر اقشار جامعه آمريکائی برابر نبود. پشت سر گذاشته اند

  .اينکه در انگلستان زنها حق رای نداشتند
  

چون اگر بخواهيم آينده ايران را بر  .کشور ما هم برای رسيدن به دموکراسی واقعی بايد دوران خيلی سختی را پشت سر بگذارد
رشته .  عالقه مند گردند خواست اکثريت مردم بنا کنيم که خواهيم کرد، ابتدا بايد تحولی در عامه بوجود آورد که به پروسه انديشيدن

من خواستم آماری از دانش آموزان رشته رياضی در اينجا ذکر کنم و آن را . رياضی از کم طرفدار ترين رشته های دبيرستانی است
و  .با آمار دانش آموزان رشته های تجربی و انسانی مقايسه کنم تا متوجه شويد که ايرانيها اصوالً عالقه ای به انديشيدن ندارند 

اما تا کنون چه با مشورت با دوستی که در آموزش و پرورش کار . دوست دارند راحت و آماده همه چيز در اختيارشان قرار بگيرد
اما آنچه از دوران . می کند و چه با گشت زنی در اينترنت ، نتوانستم آماری در اين مورد ارائه دهم تا بدون مدرک سخن نگفته باشم

م اين است که گاهی اوقات تعداد نفرات رشته رياضی آنقدر کم بود، که کالس را منحل می کردند و دانش ردبيرستان به خاطر دا
خود من  .چون فکر کردن سخت است. دليل هم فقط اين بود که رشته رياضی سخت است .آموزانش را به مدارس ديگر می فرستادند

تنها دليل کسانی که به زور . دند که رشته تجربی را ادامه دهمرهم زمانيکه می خواستم انتخاب رشته کنم به زور مجبورم ک
غرض از پرداختن به اين موضوع اين است که  .نگذاشتند من رشته رياضی را انتخاب کنم، اين بود که رشته رياضی سخت است

ن اصول دينی اليتغير هستند واز يک طرف چ .چون مردم ما عالقه ای به انديشيدن ندارند، موجب می شوند که بازار تقليد گرم شود
و دينداران بايد بدون چون و چرا هر چه را دين به آنها می گويد بپذيرند، بنابراين مردم يکسره چيزی به اسم فکر کردن و با تعقل 

لی که ئخوب حاال ببينيم پاره ای از مردم برای مسا .خود به نتيجه ای رسيدن را به موجب اينکه ديندار هستند، تجربه نمی کنند
دانستن يا ندانستنش حتی مويی زندگی آنها را متحول نمی کند، از چه کسانی تقليد می کنند؟ شايد بد نباشد در اينجا خاطره ای برای 

  .شما ذکر کنم تا بدانيد عمق بدبختی ما تا کجاست
  

دغدغه ايشان اين بود که آيا لباسها يی  تمام. به ياد می آورم که در زمان کودکی زن برادرانم می خواستند ماشين لباسشويی بخرد
اولين دليل شک ايشان اين بود که اين ماشينها به دست کافران . که در ماشين لباس شوئی شسته می شوند ، طاهر هستند يا نجس

يشان پيش اخالصه اينکه . ساخته شده است و دليل دوم اين بود که موقع آبکشی ماشين نمی تواند بر دمحم و آل او صلوات بفرستد
وقتی که آخوند به آنها گفت اگر حجم آب ماشين لباسشويی به اندازه آب کر شده . را حل کنند!! يک آخوند رفتند تا اين مسئله بغرنج

هرگز هم با خود فکر نکردند که پاکی آب با نبودن  .باشد؛ لباسها طاهر است، آن وقت اقدام به خريدن ماشين لباسشويی کردند
اغلب مسلمانها دغدغه  .هيچ وقت با خود فکر نکنيد که همه ايرانيها اينجور نيستند .بت می شود نه با حجم آناميکرب در آن ث
  ! وقتی بازار بحث رساله ای گرم می شود، متوجه می شوم که ايران ما چه مسائل بغرنجی دارد و من بی خبرم. اينچنينی دارند

  
فالن دعا که شما به اين صورت می خوانيد؛ ما چون مقلد : ضه ای خود می گفتوباور کنيد روزی يکی از خانمها به دوست هم ر

  .آيت هللا مکارم شيرازی هستيم آخر آن را نمی خوانيم
  

  .  حاال چه کسی جای انديشه بسياری از ايرانيها را می گيرد؟ آخوند. فکرش را بکنيد ، تقليد يعنی فراموش کردن خود
  .ک تحقيق علمی به جامعه بشريت ارائه نداده است يآخوند که در همه عمر خويش حتی

  
گرايش دارند، روستائيانی هستند که توان علم آموزی در مدارس را به دليلهای گوناگونی !  بيشتر کسانيکه به اين شغل شريف

 . تسلط بر عربی ندارندهمشايد باور نکنيد اما اين جماعت آنقدر خنگ تشريف دارند که پس از سالها عربی خواندن، باز  .نداشته اند
مثل مرحوم کسروی يا ميرزا فتحعلی . هر کدام از اين آقايان که با هوش از آب در می آيد، سر ناسازگاری با بقيه می گذارد

  .آخوندزاده
  

ری کرده  تحقيقی همه اين آقايان که بيشتر به کتاب جوک می ماند، همه مثل هم، انگار که از کتاب يکديگر کپی بردا– رساله علمی 
خود آنها هم نمی دانند ! اما نه. حاال با اين همه شباهت چه نيازی به آيت هللا های جور واجور است، خود مقلدان بهتر می دانند. اند

باز هم برای اينکه بدانيد وضعيت فرهنگی جامعه ايران چگونه .  از مکارم شيرازی تقليد می کنند و نه از خوئیبرای  مثال  چرا
  .ه ای را در اينجا ياد آور می شوماست، خاطر

  



کتاب رساله را می : به او گفتم . روزی در اتوبوس با خانم دختری برخورد کردم که رساله ای از مکارم شيرازی در دستش بود
ز دختر بعد ا. رساله را گرفتم و بی هدف چند صفحه از آن را ورق زدم .دهيد که من يک نگاه سطحی به آن بيندازم؟ دختر قبول کرد

  پرسيدم رساله را برای چه خريدی؟
  

لی که می خواهم برای يافتن مسائ: دختر در جوابم گفت. چون آنقدر خوش بين بودم که فکر می کردم رساله فقط برای پيرزنهاست
پيش . ی دانمپرسيدم چه مسائلی ممکن است برای تو به وجود بيايد که با فکر خودت حل نشود؟ گفت نم. نمی دانم به آن مراجعه کنم

گفتم حاال چرا مکارم شيرازی را انتخاب کردی؟ معيارت برای انتخاب چيست؟ گفت نمی دانم،  مادرم از مکارم شيرازی تقليد  .می آيد
چه فرقی بين اين خانم قرن بيست و يکمی با  انسانی که در چند قرن پيش در   .به پيروی از او، همين کار را کردممی کند، من هم 

  دون آب و برق و تلفن و رسانه های عمومی زندگی می کرد؛ وجود دارد؟ يک ده ب
  

اد؟ اينهمه پول هدر می رود و در نهايت واقعاً اگر اين حوزه های علميه تعطيل می شدند، کدام چرخ صنعت و علم از حرکت می ايست
 رفاه جامعه نمی کند، بلکه تخريب کننده و محصولی که بيرون می آيد، نه تنها خروجی مفيدی نيست و بود و نبودش فرقی به حال

. حمق می پندارندتازه همينها با مزخرفاتی که فراگرفته اند خود را عالمه دهر و مردم را ا. منفعل کننده ذهن آماده طلبان نيز هست
ه نجاست در آن رفته عالمه هم در واژه نامه آخوندی يعنی اينکه چندين سال وقت و سرمايه را هدر بدهی تا در چشيدن آب کری ک

يا اينکه استادانه و متخصصانه بگويی چگونه اجابت مزاج کنی و چگونه خودت را بشوری تا در آن دنيا يک سيب . تبحر پيدا کنی
  .هشتی بيشتر نصيبت شوديا يک حوری ب

  
ندين سال اول پس از خوب ، درست است که دموکراسی حکومتی است که خواست اکثريت مردم را به کرسی می نشاند؛ اما در چ

چون عده کثيری از مردمی که عادت به انديشيدند ندارند،  می . گذر از جمهوری اسالمی سالهای خوبی را پشت سر نخواهيم گذاشت
با اين جامعه دين زده ما حقوق اقليت چگونه رعايت خواهد شد؟  به اضافه . عده قليلی که می انديشند، تصميم بگيرندخواهند برای 

  . نمايندگانی که از طرف همين مردم به مجلس می روند، هر چه ثروتمند تر باشند، شانس رأی آوردن بيشتری دارنداينکه
   

ابتدا بايد مردم را به . و برای اينکه دموکراسی کارايی خوبی در کشور ما داشته باشدنتيجه اينکه ، برای رسيدن به جامعه مطلوب، 
دين حتی اگر به حاشيه هم رانده . ر اين راستا دين زدايی نقش بسيار خوبی می تواند ايفا کندد. فکر کردن و انديشيدن عادت دهيم

اگر بنا بود دين با انديشيدن سازگاری داشته . اسازگاری داردچون با انديشيدن سر ن. شود باز هم اثرات مخرب خود را می گذارد
  ست،  قانون وضع کند؟باشد، چرا بايد برای انسانی زمينی، چيزی که از جنس او ني

  
در فردای ايران، زمانيکه امکان آزادی بيان فراهم می شود، در کنار کار روشنگری بايد برنامه هايی تدارک ببينيم که مردم را به 

 که اينها حقايقی انکار ناپذير هستند. شايد اين مقاله به مذاق خيليها خوش نيايد. مثل اجرای بعضی مسابقات. يدن ترغيب کندانديش
حتی افراد تحصيلکرده و به ظاهر روشنفکر ما نيز در کمک به تنبلی  فکری عامه مردم .  برنامه ريزان بايد آنها را در نظر بگيرند

رساله دکترای آقای شعله سعدی در رابطه . کتر شريعتی در مورد نقش امامت گواه خوبی بر اين مدعاستنظرات د. نقش داشته اند
سی که تز دکتری او درباره واليت فقيه است، بی شک بر اين باور است که مردم نمی توانند فکر کنند و بايد به ک. با واليت فقيه است
  .جای آنها فکر کرد

  
بر . قاله اين نبود که همه ايرانيها را مثل هم خطاب کنم و بگويم که دموکراسی به درد ما نمی خورداما هدف من از نوشتن اين م

د که اگر می خواهيم ميوه دموکراسی شيرين شود، عوامل تخدير کننده ذهن را بشناسيم و با آنها مبارزه عکس منظور من اين بو
  .کنيمکنيم و ميل به انديشيدن را در خودمان و ديگران تقويت 

  
  

  به اميد رسيدن به ايران و دنيايی آباد
  پارميس سعدی
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