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از ماست که برماست 

 

 همانگونه که هیچ کس به اختیار خود رنگ پوست و نژاد و زادگاه اش را
را نیز در بعضی جوامع، مذهب و اعتقادات خود  یتعیین نمی تواند، حت

خودش تعیین ننموده و برایش اختیاری نیست و تمام این نمایه های 
ظاهری و نیز درونی ما یا قبالً یا بعداً به طور اجباری و هم تلقینی شکل 

 .می گیرند
 
اضافه باید کرد که زبان مادری نیز یک پدیده اجباریست و نه اختیاری. 
خوار و حقیر و یا برتر و ها  پس نمی باید انسانها را بر پایه چنین نمود

 .بهتر انگاشت
 
پس داشتن چنین ویژگی ها جرم نیست و نباید کسی بر اصل چنین مسایل محاکمه گردد. 
 سخن اینجاست که اگر کسی در جریان و روند زندگی، باور های غیر از اعتقادات مسلط در جامعه

متوجه نیست، ولی در جوامع عقب  خود را پذیرا می گردد، در جوامع پیشرفته به وی گزند و آسیبی
افتاده و عقیدتی آنرا جرم و تخطی دانسته و چنان شخصی مستحق به جزا و حتا محکوم به مرگ می 

 .شود
 
 بناً فکرمی کنم شاید یکی از علل چشمگیر پیشرفت و تعالی و حتا آرامش جوامع غربی در هم پذیری

ه باشد، چیزی که تحملش در جوامع عقب افتاده و تحمل و احترام به اختالفات فکری و عقیدتی بود
محال و حتا غیر ممکن است. مردم ما که تحمل زیر دستی و استیال و حاکمیت هیچ کشور بیگانه یی 
را نپذیرفته اند و در راستای رهایی همیشه از خود و دیگران از کشته ها پشته ها ساخته اند، اما باز 

ه اند. سالهاست که کاروان مهاجرت و فرار انسانها را در هم هرگز روی آزادی و رهایی را ندید
طول چند دهه شاهد و ناظر استیم، این همه مردم از دست ظلم مستقیم اجانب فراری و متواری نشده 
اند و بیشتر از دست عدم همپذیری یکدیگر خود مردم همین سرزمین متواری شده اند. در طول این 

نیرو های شگفت انسانی را که همه می باید سرمایه فکری خودمان می همه سالها بهترین استعداد هاو 
 .بودند، همه جذب جوامع کشور ها و فرهنگ های دیگر گردیدند و این روند تا هم اکنون ادامه دارد
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