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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  میمون ھاجدید مبران سیارهء پیا

» آينده نگری« به نام ی نوين از دل مباحث علمشان را می توانبه مخاطراتی اشاره کنم که نشانه ھادر اين مقاله می کوشم 
جبر «گر، ھمسايگی دارد اما از نوعی ، از سوی دي»برنامه ريزی«از يکسو و » پیش بینی«اگرچه با » آينده نگری«اين . استخراج کرد
نیز حکايت می کند که در سايهء آن ھمهء مفاھیم پیش بینی و برنامه ريزی ابعادی ھستی شناختی می يابند و از » فن ساالرانه

  .  نشسته است ايرانیپیش روی انسان امروز» سرنوشت محتوم علمی«ماجرای دردناکی حکايت می کنند که ھمچون يک 

com.esmail@nooriala  

شان را در اين مقاله می کوشم تا، با زبانی حتی المقدور ساده، به مخاطراتی اشاره کنم که نشانه ھا  
اگرچه با » آينده نگری«اين .  استخراج کرد)futurism (»آينده نگری« به نام ی نوينمی توان  از دل مباحث علم

، از سوی ديگر، ھمسايگی دارد اما از نوعی )planning (»برنامه ريزی«از يکسو و ) forecasting (»پیش بینی«
نیز حکايت می کند که در سايهء آن ھمهء مفاھیم پیش بینی و برنامه ريزی ابعادی ھستی » جبر فن ساالرانه«

پیش روی » سرنوشت محتوم علمی«از ماجرای دردناکی حکايت می کنند که ھمچون يک شناختی می يابند و 
  . نشسته استايرانی انسان امروز 

  
  سرعت آنانباشت و مفھوم 
انباشت تصاعدی يا « مفھوم نخستین آنھا: آغاز کنم» آينده نگری«از چند مفھوم بکار گرفته شده در   
  .قرار می گیرد» طی يا حسابیانباشت خ«است که در برابر مفھوم » ھندسی
نیاز به توضیح داشته باشد و آشکار است که مصدری است که با » انباشتن«فکر نمی کنم مفھوم   

 بسیار ً، مثالمعادل است و ما،» جمع کردن«و » روی ھم گذاشتن«و » گرد آوردن«  ديگری ھمچونمصادر ترکیبی
سخن گفته ) به لحاظ معنوی(» انباشت تجربه«و ) ادیبه لحاظ م(» انباشت سرمايه« که در مورد ايمشنیده 

  .می شود
و کار دارند، محتاج به کسانی که با مفاھیم رياضی کمتر سر برای ، الاقل »تصاعد«اما مفھوم رياضی   

اشاره داريم ی »روند«سخن می گوئیم در واقع به وجود » انباشتن«وقتی ما از مصدری ھمچون : توضیح است
؛ و  و يا فروکاسته می شود به وضعیت ديگری تبديل می شود يا ارتقاء می يابدٌ تدريجا معینتکه در آن يک وضعی

) يا در مورد انباشتن، سرعت انباشتن(» سرعت تغییر«بخود مفھوم  در میان است خود» تغییر«چون سخن از 
  . در میان می آيدنیز

رد ای که از افزودن دانه به دانهء مو سرعتی تدريج از عبارت است»خطیسرعت  «، در رياضیاتً،معموال  
می » جمع «3با عدد ) می تواند معرف دو کتاب يا دو کشور باشدکه ( را 2شما عدد . افزودنی حکايت می کند

ائید ی افز عدد ديگر را بر آن م4چندی بعد .  ھستیدامر مورد نظر خود عدد از 5کنید و نتیجه می گیريد که دارای 
  .»افزايش خطی يا حسابی«به اين می گويند . نچه انباشت کرده ايددد از آ ع9و حاصل جمع می شود 

 در حکايت ھای تاريخی  رانمونهء اين مورد. يابدافزایش می  خاصی شتاباما گاھی سرعت تغییر با   
دانه « اينکه بوذرجمھر حکیم از طرف مربوطه می خواھد که در خانهء اول صفحهء شطرنج يک : داريممان ھمخود
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 اگر ، امابه نظر می رسد  و عملی ساده بظاھرداستان. دو برابر کندبگذارد و آن را در ھر خانهء ھمسايه » مگند
گندم يک تمام  شطرنح محتاج به ء خواھید ديد که برای پر کردن خانهء آخر صفحه،دست به محاسبه بزنید

 دانه و الی 16 دانه و در چھارمی 4  دانه و در سومی2، در دومی می نشیندخانهء اول يک دانه . یدھستمملکت 
   . مشخص می شود»تصاعدی يا ھندسی« با صفت »سرعت انباشت«اينگونه . آخر

بررسی و بود، مسئلهء ) تکنولوژی( فن آوری تی آفرين ِف که قرن پیشرفت ھای شگدر قرن بیستم  
مطرح شد؛ بدين » کنولوژیرشد تصاعدی ت«ء  نیز مورد توجه قرار گرفت و نظريه»سرعت رشد فن آوری«شناخت 
  بصورتی تصاعدی ھرچه از اعماق تاريخ به دوران معاصر نزديک می شويم سرعت رشد تکنولوژیمعنی که

 ِ عمر ھفتاد و دو ساله ام بیش از کلطول  من می توانم ادعا کنم که در ً بطوری که، مثال،؛بیشتر می شود
 ھرچه به سن و سال امروزم نزديک شده ام اين ن حال،، در عی وبشری شاھد رشد تکنولوژی بوده ام ِ تاريخ

  . سرعت بصورتی تصاعدی بیشتر شده است
    
  )1( انسان در روند انباشت و انفصال ِبرآيش

.  نیز مطرح است»انباشت انفصالی هءطنق«مفھوم ديگری به نام   انباشت و سرعتدر کنار مفاھیم  
 يکباره )زندگی انسانبگیريم (  حامل رشد می شود کهيعنی در مواقع خاصی از روند رشد موجباتی فراھم

ً به مرحلهء کامال می شود تا »منقطع« و »منفصل«جھشی بزرگ می کند و از يک مرحلهء پیشین و معتاد 

  .گردد متصل روند انباشتجديدی از 
 می  روشنِکاسهء آب را روی گاز. در علم فیزيک، داستان به جوش آمدن آب يکی از اين مقوالت است  

است که آب از وضعیت آرام خود » لحظهء جوش«اما تنھا در » انباشت گرما«گذارد و آب شروع می کند به 
نقطه ای در روند انباشت است » نقطهء انفصال«پس، . منفصل شده و مرحلهء تالطم و جوشش را آغاز می کند

  .که به تغییرات کمی و کیفی خاصی می انجامد
 اشاره »نقاط انفصالی« به اين »تحوالت تکنولوژيک طبیعت«نیز بحث در نظريه ھای زيست شناسی   

 يک جھش تکنولوژيک در طبیعت محسوب می شود؛ جھشی که از »تبديل میمون به انسان اولیه«. دارند
حتی در .  مطرح شده استی مورد توجه اھل تفکر بوده و برای توضیح آن نظريه ھای گوناگون نیزروزگاران کھن
در قرآن ًمثال، . نی و افسانه ھای آفرينش نیز می توان به اينگونه کوشش ھای توضیحی اشاره کردکتاب ھای دي

 »می دمد« در آن پیکر »روح خود« از ،»سپس« می سازد و  از گل و الی رایابتدا پیکر» هللا«گفته شده که 
ن است که در اينجا نیز با نوعی ً کامال روش.نام می گیرد» آدم« و آن پیکر زنده شده و )]2[ من روحی فیهنفخت(

سخن می » و انسان نشودمی وانی که ننوشد َیَح« يا حافظ دربارهء .نقطهء انفصالی استوره ای روبرو ھستیم
» یصالفنقطهء ان«اين ھا ھمه شرح آن از ديدگاه زيست شناسی داروينی، و بخصوص نئو داروينی،  .سرايد

  . تبديل به انسان می شودحیوان  وشده انسان از میمون جدا  طی آناست که
 تکنولوژيک طبیعت نقطهء انفصالی روند انباشت  میمون به انسان ازِ تبديلِ تحول طبیعیھمانگونه که 
 انسان محصور در  نیز توانست» و رام کردن اسب ھای وحشیاختراع چرخ« ِ پیشرفت تکنولوژيک،داشت نشان

 امپراتوری ھای  در سراسر جھان بتازد و بتواند در آند کهتاب کنرا يکباره به جھان نوينی پر شمحدودهء قدم ھاي
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 خود به موجود جديدی تحول ،یر در سايهء اين تغی،کھن را بیافريند و زندگی اجتماعی خود را بکلی تغییر دھد و
   .يابد

اکنون آن  شناخته می شود می کوشد تا از ھم» آينده نگری«علمی که اکنون با نام بر اين اساس،   
 می رسد حدس بزند و، اگر بتواند، خود را برای آن روز چنان بعدیصالی فانسان و جامعه ای را که به نقطهء ان

 بر آن، ھمچون سفینه ای راھوار، بنشیند و ،دیپیش بینی شده از راه رسآماده کند که چون نقطهء انفصالی 
  .عازم فردا شود

 آگاه بوده گونه برآيش نیز اين وجود به  ھموارهوضوع،، در عین غفلت از مبانی علمی مبه نظر من، آدمی  
 پھلوانان . را آفريده است)superman (»ابر مرد« يا » انسانابر «مفھوماست و به ھمین دلیل در استوره ھايش 

 از اين انتظار رسیدن به ، ھمگینارد شاوریچه و ب ن واگنر وِزيگفريد آلمانی يا سوپرمنافسانه ای شاھنامه و 
  .)4(آمده اند صالی برف اننقطهء

  
  سیارهء میمون ھا

 ويژه ایجايگاه  »نقطهء انفصالی« مفھوم »سرعت رشد و انباشت تکنولوژيک« مربوط به ِ علمیدر بحث  
يکی از اين نقاط ھم اکنون  و ھمفکران اش معتقدند که ، بزرگ، آينده نگر)Ray Kurzweil( »لِيری کورتز و«. دارد

و به داليلی که موضوع بحث کنونی ما ؛ نقطه ای که، به ابتکار آنھا، گرفته است قرار انفصالی در پیش روی ما
سام قندچی، متفکر به تعبیر  (»يکتائی«يا ) به زبان کھن(» وحدانیت«يا ) Singularity( »سینگوالريتی«نیستند، 

  .نام گرفته است)  است که نوشته ھايش در زمینهء اين بحث ھمواره الھام بخش من بودهو آينده نگر ايرانی
  کامپیوترھاِپردازش مغز«آنھا رسیدن به اين نقطهء انفصالی را در زمانی می بینند که سرعت   

)processors( « جلو بزند» پردازش مغز آدمیان«از سرعت.  
 و )data (ھا»داده«، به معنی محاسبهء می آيد» پرداختن«، که از مصدر )processing (»پردازش«  

  .ی اطالعاتی است) inputs (ھا»درونخورد«
اما » می پردازد« ھايش را با سرعتی بیش از سرعت کامپیوترھا نیدر حال حاضر مغز انسان دريافت  

سرعت رشد تکنولوژی چنان است که گفته می شود تا دو دھهء ديگر کامپیوترھا از لحاظ سرعت پردازش از 
؛ لحظه ای که طی آن انسان فرا می رسد »يکتائیهء لحظ«نقطه ء انفصالی موسوم به   وانسان جلو می زنند

 که با زندگی کنونی ما تفاوتی فاحش دارد، آغاز می ،به موجودی برتر از خود تبديل شده و زندگانی نوينی را
  .کند

  : چنین می نويسد»آيندهصالی فنقطهء ان«فرا رسیدن در مورد بیش از سه دھه پیش، سام قندچی،   
شوند، مانند   انفصالي آماده ميء ھاي پیشرفته زندگي کرده و براي اين نقطهھائي که در تمدن آن«  

آنھا،  . بودند)» ابزار سازانسان ھای اولیه«يا  ()homo sapiens ("ھمو سپین ھا"میمون ھائي ھستند که اجداد 
 را ترک مي با قطار سريع السیري که وضعیت کنوني بشر ، انفصالي جديد برسدءبشريت به نقطهاين وقتي که 

» ھومانیسم-ترانس«ِ  انفصالي بر روي اين قطارء آن نقطهحدوثلحظهء  اما آنھا که در   ؛کند خواھند رفت
 خواھند بود که ئی سوار نشوند، مانند شامپانزه ھا)»انسان گذاری «، به تعبیر قندچی، يا»دگرگونی انسانی«(

  )5(.»ون ھا را ترک کردند میمی شرايط زيست»ھموسپین ھا« وقتي که ،در جنگل باقي ماندند
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  پرسش اکنونی ما

، که سال ھا است با سوراخ کردن زمین و استخراج و  معاصر انسان ايرانیاز نظر من، پرسشی که  
بايد از خود بکند آن است ھم اکنون ،  و به اين زندگی عادت کرده استفروختن نفت و گاز زندگی خود را گذرانده

ی که آمادگی برجھیدن به سوی تکاملی  ديگر در میان کدام گروه باشد؟ گروھمی خواھد بیست سالآيا «که 
   »از قافله پیشرفتی جھشی عقب افتاده و وا مانده اند؟) که ھمچون میمون ھا(واالتر را يافته اند يا گروھی 

عقب «ز آن  ديگر ا»عقب ماندگی « اين:داشت توجه ء مھم  نکتهيکيد به بخصوص بادر اين مورد   
ترمیم  برنامه ھای عمرانی پنح ساله و ده ساله نیست که بتوان با خرج پول و انجام» دگی ھای قابل جبرانمان

  زمانهءبسرعت ازقرار داشته و  پشت سر ما ، دربه قرنی تعلق دارد که اينگونه خوش بینی ھا در واقع،. اش کرد
  .ما دور می شود

  :قندچی می نويسد  
 و .مستعمره شدند ،شان  و کار ارزانیمنابع طبیع  بخاطر،عقب ماندهکنم که کشورھاي  ن فکر ميم«  

 شرکت ھاي ی از برخ موجب شد بازاري ايجاد کرد کهو اين پول چون اين دو را داشتند، پول ھم بدست آوردند
ھای گر منابع طبیعي کشور که دي،امروزاما . مناطق توجه کنند  به آن، فروش محصوالت خودی برای،استعمار

در اين کشورھا وجود  پروسه ھاي تولید امروزي  برای مناسبیکار ی و نیرو،ند قابل توجه نیست چندانعمرهمست
شود که بازار واقعي براي  نتیجه اين ميو  ،نیستمورد توجه کسي ھم  شان  حتي کار ارزانوندارد، 

 نھائي ھم آن چیزي است که در برخي کشورھاي آفريقائي ءنتیجه .يد آفروشندگان استعماري ھم بوجود نمي
مورد نظر کسي را دارند و نه نیروي کاري که براي پروسه ھاي تولید کنوني  که نه منابع طبیعي؛ بینیم مي

سال  30 باشد، و در نتیجه درآمد ملي آنھا شديدأ تنزل کرده، و انتظار عمر در آن کشورھا کمتر از شايسته
ترديد ناپذير  ی سال در کشورھاي پیشرفته واقعیت60 باالتر از  ِ جھاني که انتظار عمردرآن ھم است، 
  ).ھمانجا(»است

صورت » نقطهء انفصالی آينده«اين تحلیل، که در راستای آمادگی جوامع برای روياروئی با می بینیم که   
  .می کندمی گیرد، پاسخگوئی به پرسشی را که در باال ذکر شد به امری حیاتی تبديل 

  
  پیامبران بازگشت

 ،من در اينجا می خواھم مسئلهء ديگری را نیز بر آنچه قندچی به روشنی توضیح می دھد بیافزايم اما  
  : محتاج بیان يک قاعدهء اجتماعی انکار ناپذير ھستم،قبل از طرح آن

 یواند، به داليل جامعه ای نت طی آن کهند نیستًتوضیحات لزوما بیان کامل آن وضعیتیاين در واقع،   
ء واقعی فاجعه. ر قطار فردا برساندمرحلهء سوار شدن بطبیعی ھمچون تمام شدن ذخاير طبیعی اش، خود را به 

تسريع  برای  گوناگون دست به ايجاد موانع نیز آنجائی شکل قاطع بخود می گیرد که نخبگان يک جامعهو دردناک
  .ً خود با جھان پیش رونده را عامدا صد چندان کنندعقب ماندگی ھا زده و فاصلهء جامعهء عقب ماندهء

 »تراکنشی«انسان حیوانی : در اين مورد البته قاعده ای جامعه شناختی نیز در کار است  
)transactional(کنش« يعنی در جامعه اش بصورت ، است«) action( واکنش« و«) reaction(عمل می کند  .
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باشد، بخشی که به داليل گوناگون » پیش رونده « دارای صفتعهحال اگر کنش مسلط بر بخش بزرگی از جام
 که به دو صورت ، واکنشی می شود»واکنش پس رونده« ھمسو کند دچار »پیشرفت«نمی تواند خود را با اين 

  . متجلی می شود» و باورھای گذشته ھاسنتزھدان  به بازگشت« و سپس »مقاومت در برابر پیشرفت«
 در ،ايرانیان ،دو قرن پیش :شاھد بوده ايمرا ما در دويست سالهء اخیر کشورمان  تمثال بارز اين وضعی  

اصطالح ، آنگونه که سرزمین ھای بزرگی را از دست دادندبا سرافکندگی  شکست خوردند و ،جنگ با روس ھا
 یناما ھم. را پیدا کرده است» سرشکستگی ملی«معنای رفته رفته در فرھنگ ما » داد ترکمانچایرقرا«

چه شد که «: از خود پرسیدندآنھا . در میان نخبه گان جامعه شد» کنش جبرانیوا«شکست موجب پیدايش يک 
  »جھان پیش رفت و ما عقب مانديم؟بخشی از 

در آن لحظهء تاريخی، .  انقالب مشروطه گرفتباھمین پرسش ساده پاسخ خود را يک قرن بعد،   
وارد کردن ارزش ھای عصر روشنگری مغرب «و » ذ تمدن غربیاخ«، »غربی شدن« به »رفت گرا پیش ِايرانی«

فرموله ) ھا قرار گیرد» متمم«پیش از آنکه در تھاجم ( و اين تمايل را در قانون اساسی مشروطه رأی داد» زمین
ند ھمچون ه ا و به داليلی که جای پرداختن به آنھا در اين مقاله نیست اما توانست، متأسفانهھرچند که ؛کرد

کوشش در با » مظاھر مادی تمدن فرنگیاخذ « مای ايرانی به سوی  ِاندازھائی عمل کنند که راه پیمائیدست 
 ،شکست آور پیش آيد» عدم توازنی «نتیجه نشود و در موازی» اخذ مظاھر فکری و ارزشی آن تمدن«راستای 

  .را به تمام و کمال اجرائی کند» پروژه« اين تاتوان آن را نیافت 
 بر خالف دوران ، اين بار کهشدواکنشی  موجب ظھورً عمال ،» تمدن غرباخذ«در روند »  توازنعدم«اين   

  مؤثرشخصیت ھای ماجراجو وبخشی از  چرا که ؛بود» پیشرفت گرا« فاقد ماھیت جنگ ھای ايران و روس،
پیامبران «  که شدثباع» دريافت«تسلط اين .  يافتند و در مقابل آن جبھه گرفتند»پیشرفت «مشکل را درجامعه 

 و ،)ھمچون وبازدگی و سن زدگی (»غربزدگی«جالل آل احمد در مقولهء  ، ھمچون»دعوت به عقب ماندگی
با استقرار (و روح هللا خمینی ) »تن خويشبازگشت به خويش «ی ارتجاعی به نامدر راه حل(علی شريعتی 

  .ندعملی کن تار عقب ماندگی راحرکت به سوی ايجاد جامعه ای خواس )هیحکومت اسالمی و واليت فق
از و . معادل ھم انداز لحاظ معنائی ، )به معنی رجوع به گذشته(» ارتجاع«و » بازگشت«توجه کنیم که   
يک روند مداوم و با سرعت تصاعدی محسوب می شود، آنکه در برابر اين روند پس می زند » پیشرفت«آنجا که 

دارد و بر اثر آن از جھان پیش رونده » واکنشی ارتجاعی«ريزد و در خود جمع می شود و به سوی گذشته می گ
پس رفتی .  و، اگر نفوذ کالمی داشته باشد، جامعه را نیز به پس رفت می کشاندبیشتر و بیشتر عقب می ماند

  .ًکه عمال با تسلط حکومت اسالمی بر کشورمان، صورت تحقق بخود گرفت
، در ھنگامهء سفر به سیارات ديگر، دچار »ننو تکنولوژی«ء اينگونه است که ما در عصر علم، در زمانه  

حکومتی شده ايم که مصرانه ما را به بازگشت و عقب ماندگی ھر چه بیشتر فرا می خواند و قضا و قدر و 
 بخورد نسل ھای جوان تر ، ھمچون نسخه ای زھر آلوده،تشبث به دعا و نذر و نیاز و چاه جمکران و انتظار فرج را

 قطار نقطهء انفصالی بعدی فرا وقتیر می کند که  ذھنی اسیو آنھا را به تدريج چنان در عقب افتادگیمی دھد 
توان برجھیدن و سوار شدن بر آن را از دست می دھند و ھمچون آن میمون ھائی که نتوانستند سوار رسید آنھا 

  .می مانندھا شوند، در جنگل ھای تاريک خرافات و عقب ماندگی باقی »ھموسپین«قطار 
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 در  شانتمام کشورھاي عقب مانده، از جمله آنھا که بخاطر منابع طبیعي نظیر نفت«: بقول قندچی  
 شوند که از قطار تکامل میمون به ی میمون ھائء جنگل عقب ماندهمبدل بهتوانند براحتي  رونق ھستند، مي

ي نظیر ايران، اگر نتوانند زيربناي  کشورھائیحت.. . درجا زدندیانسان جا ماندند، و در پشت نقطه انفصال
 بسازند آينده اي نخواھند داشت، و خوش خیالي ی، نظیر ننوتکنولوژ، ھاي جديدیپیشرفته اي براي تکنولوژ

  .)ھمانجا(»شودتمام تواند بضرر مردم کشورھائي نظیر ايران  بخاطر پول نفت، مي
  

  چاره انديشی
عمر حکومت اسالمی در ايران می انديشیم، الزم  تداوم  ناشی ازررھایض شمارشھنگامی که به   

برای برجھیدن ھرچه زودتر از وضعیت » برنامهء ملی«است که بر اينگونه نتايج دھشتناک حاصل از نداشتن يک 
  . کنونی نیز تأمل کنیم

ھمانی » برنامهء ملیبه مدد داشتن يک  جبران از دست داده ھا«ه از روند برای من، نخستین مرحل  
  وبا اضالع بنیادگرانه، داعشیانه،(حکومت اسالمی . خالصه می شود» انحالل طلبی« در اصطالح است که

دھشتناک بر سر راه پیشرفت جامعهء جوان ما فرو افتاده و  ھمچون خرسنگی)  خودخوشخیاالنهءاصالح طلبانهء 
 در اين کار، حاکمیت را از .ادامهء راه را ناممکن کرده و فرمان بازگشت را جانشین فرمان پیشرفت کرده است

ملت گرفته، به تبذير و ھدر دادن سرمايه ھای ملی پرداخته، و فرھنگ خرافات و تسلیم را جانشین انديشهء آباد 
و آزادساز اصیل ايرانی کرده و در مجموع ھمهء وسائل را برای انصراف نسل جوان از سوار شدن بر قطار 

در . ماق تاريک قرون وسطای خالفت اسالمی فراھم ساخته است بازگشت به اع کوشش در راستایپیشرفت و
نتیجه، اگر فکر جبران از دست داده ھا، و رساندن خود به قافلهء جھان پیش رفته ای که با شتابی تصاعدی عازم 

نقطهء انفصالی آينده است، در میان باشد ھیچ کاری بر پرت کردن اين تخته سنگ راھبند به اعماق درهء 
  .  ندارد و مزيت اولويت»انحالل«
  

  !اتحاد ملت ايران اسالمیظھور 
برای .  را بھتر دريابیمء اسالمیاز اين روزن که بنگريم می توانیم عمق خطر ناشی از افکار اصالح طلبانه  

  . ما آغاز شده توجه کنیمدر پیش روینمونه، بد نیست به جريانی که ھم اکنون 
 کوشش برای چھرهء آدمی دادن به ھیوالی حکومت اسالمی، در پی امضاء توافق ھسته ای، و شروع  

ران ی برادبه رھبر(گرفته تا مشارکتی ھا ) به رھبری دکتر ابراھیم يزدی( از ملی ـ مذھبی ھا اصالح طلبان،
 رخصت يافته ً، کال سر از تخم درآوردهخمینی زادگاننیز و ) با شرکت نوچه ھای رفسنجانی(و آبادگران ) خاتمی
  . در صحنهء سیاسی کشورمان فعال شوند» حزب اتحاد ملت ايران اسالمی«با اعالم موجوديت اند تا 

خیلی ھا از اين موضوع شادمانند و آن را نشانه ای از گشايش افق و بازگشت کشور به جمع   
که تازه م ديد  بر اين صحنه خیره شويم خواھی»آينده نگری«اما اگر از ديدگاه . کشورھای متمدن جھان می دانند

عقب مانده و  آمده اند تا راه حلی برای تداوم حکومت  و خمینی برخاسته از خاکستر آل احمد و شريعتینفسان
ی توضیح  به روشن چنیناسالمی مسلط بر کشورمان بیابند و اين نیت را در بند اول اھداف حزب خودارتجاعی 
  )6(»! تعالیم و موازین دین مبین اسالمءی در سایهھای اصلی انقالب اسالم  زنده نگه داشتن آرمان«: داده اند



 7 

 چه معنائی دارد جز شلیک تیر خالص بر شقیقهء جامعه ای که تنھا با استقرار »ھدف«اين براستی   
 می تواند بصورتی شتابنده و جبران کننده از مدار عقب ماندگی رھیده و، تا زمان راتحکومتی سکوالر و دموک

  ر جوامعی که عازم نقطهء انفصالی فردايند برساند؟باقی است، خود را به قطا
 ديده ايم؛ نیز بیداد را»  در حکومتتعالیم و موازین دین مبین اسالمتداخل »ما چھار دھه است که نتايج   

داعشیان اسالمی را در سراسر منطقه شاھديم و می دانیم که ھدف ھمهء اين کوشندگان بازگرداندن جامعه 
 از پیشرفتی است که از »بیماری اسالمیسم«شده به دچار  جوامع باز داشتن اسالمی و به قرون تاريک خالفت

يکسو آزادی و رفاه و آبادی را برای جوامع به ارمغان می آورد و، از سوی ديگر، آنھا را برای مالقات با فردا آماده 
  .سازدمی 

 ھنوز وجدانی باقی مانده باشد دينیدر اصالح طلبان بر اين اساس است که مشفقانه می گويم که اگر   
نیست و » داستان خیالی علمی«؛ چرا که اين يک ساختبايد آن را متوجه اينگونه خطرات مھلک آينده نیز 

    . بسوی انسان کنونی می تازدی تصاعدی و انفصالیواقعیتی است که با شتاب
_________________________________________ 

  ).evolution(» تحول«واژهء  بعنوان جانشینی فارسی برای ، دوستم ابراھیم ھرندی استپیشنھاد» برآيش«واژهء . 1
  29قرآن، سورهء حجر، آيهء . 2

3. See: Ray Kurzweil - The Singularity Is Near - Penguin Books 2005. 

4. http://larryavisbrown.homestead.com/files/ring/Wagner_Nietzsche_Shaw.htm 

5. http://www.ghandchi.com/423-Singularity.htm 

6. http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/56829/ 
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