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)يا عبرتنامۀ فلسفی(

در خانوادهای زرتشتی ـ بھائی در تھران بدنيا آمدم1333).ش (.پس از آنکه کالس دوم و سوم دبيرستان را در يکسال
گذراندم ،يکسالی از مدرسه رفتن فراغت يافتم و در  15سالگی تصادفا ً به کالسی راه يافتم که در آن فرھنگ ھوالکوئی
معارف بھائی درس می داد .از او پيش از ھر چيز ياد گرفتم ،که تنھا بوسيلۀ يادداشت برداری از کتاب است که می توان
مطالب را به خاطر سپرد و توشۀ معنوی ماندگاری فراھم آورد .از معارف دينی به تاريخ و فلسفه کشانده شدم و کتاب
خوانی به مھمترين مشغوليتم بدل شد.
با چنين عالقه ای طبيعی بود که بخواھم در آلمان" ،کشور شاعران و فيلسوفان" ادامۀ تحصيل بدھم1973) .م (.اما بدون
پشتوانۀ مالی مجبور شدم بر اين تصور ھمگانی گردن نھم که تنھا با تخصص در علوم طبيعی و مھندسی می توان به
کشور خدمت کرد ،صرفنظر از آنکه تحصيل در علوم انسانی زندگی را تأمين نمی کند! از اينرو در دانشگاه صنعتی
آخن به تحصيل الکتروتکنيک مشغول شدم .اما برای جوان  19سالهای که فضای بستۀ دوران شاه را پشت سر گذاشته
بود ،فضای باز و بويژه سياستزدۀ آنروزگار کشش بسيار نيرومندی داشت .خاصه آنکه می ديدم پس از آنھمه کتاب
خوانیھا ،نسبت به اروپاييان از سطح آگاھی نازلی برخوردارم.
مھمترين کمبود ھم متوجه "مارکسيسم" و طيف اجتماعی وابسته به آن بود که در دھۀ ھفتاد ھنوز نظرگاه غالب در ميان
روشنفکران اروپايی بشمار میرفت .با اينھمه با وجود آنکه بزودی به مطالعۀ آثار اصلی مارکسيستھا مشغول شدم؛ دو
سه سالی ھنوز ھم خود را "رئاليست" می دانستم :) .در فلسفه بدين معنی که به سه گوھر :روح ،ماده و خدا قائل باشيم(.
تا آنکه با مسافری از ايران آشنا شدم بنام اصغر محبوب )عضو مخفی حزب توده که در کشتار سال  67جان باخت( .او مرا
در طی سلسله بحثھايی مجاب کرد که رئاليسم فلسفی در واقع ھمان ايدهئاليسم محض است و مساوی با نفی جھان مادی.
بنابراين تنھا يک جھانبينی واقعی وجود دارد و آن ماترياليسم است.
بدنبال شکست من در "کارزار فلسفی" ،او مرا به حزب توده معرفی کرد و خود راھی ايران شد .از اين پس دوندگیھای
سترون بعنوان "فعاليت حزبی" و مطالعۀ نشريات تبليغی حزب توده و "احزاب برادر" وقت کشی می کرد .تا آنکه پس
از انقالب در "بھار آزادی" راھی ايران شدم و مصمم بودم که به "صفوف انقالبيون" بپيوندم .ھنگام پر کردن آنکت
حزبی )برای دومين بار( ھمينکه از اين قصدم سخن گفتم ،عباس حجری به آرامی گفت :آقا ،ما اينجا ديپلمۀ بيکار زياد
داريم .شما برو تحصيلت را تمام کن!
بنابراين پس از دادن رأی مثبت به رفراندم جمھوری اسالمی ،به آلمان برگشتم و به منوال گذشته اما شديدتر "فعاليتھای
حزبی" را دنبال گرفتم .تا آنکه پس از درگيريھای فکری و سازمانی بسيار)1983م ،(.طی نامه ای بیجواب که در آن
اعتراضات خود را اعالم کرده بودم ،به عضويت خود پايان دادم؛ ھرچند که ھنوز خود را مارکسيست می دانستم.
دراين ميان در فرانکفورت در رشتۀ الکترونيک و انفورماتيک درسم را تمام کردم و در دانشگاه صنعتی دارمشتاد )در
دانشکدۀ فيزيک اتمی( شغل کوچکی گرفتم که بيش از ھرچيز برايم فراغت برای کتابخوانی فراھم می آورد)1986م.(.
شايد از آنجا که حس می کردم ،در ورای "جھان بينی علمی و جھانشمول مارکسيسم" بايد حقيقت ديگری ھم وجود
داشته باشد ،به موازات کار ،دو سالی در دانشگاه فرانکفورت به کالسھای رشتۀ فلسفه سرمی کشيدم که چون آنرا مفيد
نيافتم دنبال نکردم .ھرچند که از ديد امروز ھمينکه مرا تا حدی با افکاری ديگر آشنا کرد بايد نقطۀ عطفی در ديدگاھم
بحساب آيد.
بدون شک فروپاشی کاريکاتورھای جنايتباری که به نام سوسياليسم برپا کرده بودند ،نقش اساسی در تحول فکریام
داشت .با اينھمه ھمۀ کسانی که در راه رھايی از ايدئولوژیھای توتاليتر کوشيده اند می دانند که از استالينيسم تا به
جايگاھی که امروز رسيدهام ،چه راھی دشوار و طوالنی پشت سرگذاشتهام.

