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ایران در وضع پرتالطمی قرار دارد .اختالل فرهنگی و زوال
اخالقی ایجاد شــده و چون تکیهگاه فرهنگی از دست رفته
مشکالتزیادشدهاست.درجایدیگریگفتهبودمکهایران
سزاوارآناستکهخوشبختباشدوبرایآنکهخوشبخت
باشــد باید هم به خود وفادار باشــد و هم به اســتیالی علم
بر جهان ایمان بیاورد و در آموختن آنچه نمیداند غفلت
نورزد .ایران باید به جای نفت به نیروی انسانی و استعداد
جوانــان تکیه کنــد .افزایش جمعیت مشــکالتی به وجود
آورده و جوانان ما سرگردان هستند .بیکاری و بحران آب از
مشکالت اســت .جوانان کتاب نمیخوانند .تیراژ کتاب روز
به روز کمتر میشــود و من نگران میشــوم وقتی این اخبار
را میشــنوم .در شــهری مثل تهران که قدیم هوای خوشی
داشت ،نفسکشیدن مشکل شــده است .اگر کارها با عقل
و منطــق پیش میرفت اینگونه نمیشــد .افراط و تفریط
پایه مشــکالت ایران بوده و بیفردایی مشکل بزرگی است.
ســالها قبل در گفتوگویی (ارمغان فرنگ) توضیح داده
بودم ایران یک راه میانه دارد که خارج از افراط باشد .دنیای
امــروز مقــدار زیادی افراطیمآب اســت یا چپ گراســت یا
راستگرا یا فرقهگرا .ایران از این خط باید بیرون بیاید .باید
یــک راه میانــه در پیش بگیرد؛ با توجه به فرهنگ گذشــته
خودش که یک فرهنگ انسانی است؛ با توجه به موقعیت
جغرافیاییاش که در یک نقطه حساسی قرار گرفته است
و بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادیاش کــه به یک کشــور
نفتفروش تبدیل شــده اســت .ولی باید این لقــب از این
کشور گرفته شود که مسأله نفت میتواند مسأله فرعی هر
کشــوری باشد که دارای اینگونه منابع است .یکی طال دارد؛
یکیالماسدارد؛یکینفتداردومنابعدیگرولیایرانیک
جامعیتی دارد که کمتر کشــوری دارد .بنابراین مایه تأسف
استاگرایرانبهعنوانیککشورنفتفروششناختهشود.
وضعیت تبلیغیما به نوعی اســت کــه این جنبه فزونی
گرفتــه بر جنبههای دیگر و هر جا اســم ایران میآید یک
نوعرشتهارتباطیبینایرانونفتبرقرارمیشود.ماباید
از این وضع بیرون بیاییم و یک اقتصاد متعادل مبتنی بر
تولید و مبتنی بر کارکرد فکری و عملی مردم ایجاد شود
کهاقتصادیسالمداشتهباشیمنهاقتصادگرایندهبهیک
منبعی که در زیرزمین اســت و آن هم تمامشدنی است.
هیچکشورنفتزدهاینمیتواندبهاینصورتراهدرست
و اقتصاد ســالمی را در پیش بگیرد .کشوری مثل نروژ که
نفتداردیاکشوریمثلانگلستان،توانستهاندبراقتصاد
نفتی فائق بشوند و استعداد مردمشان را به کار اندازند و
اتکاهای دیگری هم داشته باشند .راه ایران برای پیشرفت
واقعی باز اســت .باید هدفی را شاخص قرار دهد و با اتکا
به فرهنگ انســانیاش و با اتکا به سالمت نفس حرکت
کند که الزمهاش این نیســت که با دیگران بگومگو داشته
باشیم،بلکهالزمهاشایناستکهنهبهکسیباجبدهیم
و نه از کســی باج بخواهیم .ایران کشــور شــاخص منطقه
خاورمیانهاست.
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برای گفتن و نوشــتن از «وطندوســتی» به  35ســال
پیش و حــدود  15ســالگی خودم برمیگــردم؛ زمانی
که در کوهســتانهای سر ِد غرب کشور ،همراه بسیاری
از بهترینهای این مرز و بوم ،در رکاب شهید علیرضا
عاصمی بزرگ ،با شــوق و بیترس به جنگ دشمنی
ِ
رفتــه بودیم که شــرق و غــرب در حمایت از او بســیج
شده بودند .من؛ فهم و شناخت بسیاری مفاهیم مثل
مدیون
«ایمــان»« ،ایثــار»« ،وطــن»« ،هویــت» و ...را ِ
آن «میدان بزرگ» و آن روزهای فراموشنشــدنیام.
میدانیکهنتیجهاشرویکاغذوبراساسفرمولهای
نظامی ،برای همه از قبل مشخص بود اما در عمل ،با
وجود نوپا بودن انقالب ،کمتجربگی نیروهای نظامی
و هــزاران مشــکل و مانع دیگر ،ایســتادیم؛ یک وجب
از خاک به دشــمن ندادیم و پیروز شدیم .چرا؟ چون
حــب وطن و
«همــه با هم» و بــرای هم بودیم؛ چون ّ
مردم جزو ایمانمان بود؛ به جای مچ ،دست یکدیگر
مسلک
میگرفتیم؛مرزبینمانسلیقهسیاسیوحتی ِ
همســنگرمان نبــود؛ صبــور بودیــم .دلهایمــان پر از
محبــت و خالی از کینــه بود و نظر مخالف زمینهســاز
پختهتر شــدنمان بود .چون فخری بر هم نداشــتیم
و آبــروی هــم بودیــم و ...حــاال هــم ،همــان روحیه را
داریم؟ شما بگویید .چقدر حاضریم ضعف یا عیب
یکدیگر را بپوشانیم؟ میتوانیم از تفاوتها بگذریم و
جایی که نام «ایران» در میان اســت ،عالیق و ســایق
سیاســی و گروهــی را کنــار بگذاریم و یار هم باشــیم؟
بیتعــارف ،اصالً حاضریم جانمــان را فدای مردم و
وطــن کنیم؟ هر وقت در پاســخ به این ســؤاالت دچار
تردید شــدیم ،خــوب اســت تاریخمان را مــرور کنیم.
تاریخما پر از داســتانهای حماســی و پرغروری است
جانبازی سردارانمان رقم خورده.
که با سلحشوری و
ِ
از افسانهها و اساطیر دوری چون رستم و فرهاد و آرش،
تا نمونههایی عینی در همین نزدیکیها .آذربایجان،
خوزستان ،کردستان ،سیستان و بلوچستان ،خراسان،
بوشهر و ...جای جای این خاک ،صندوقچه خاطرات
ایثــار و شــجاعت قهرمانان ماســت .یادمان نــرود؛ ما
ک محمدی ،عبداهلل شــهریاری و
وارثان مصیــب مل 
راثی هاشمی هستیم که سال  ۱۳۲۰و روی
سیدمحمد ِ
پل جلفا ،ســ ه نفری لشــکر ابرقدرتی چون شــوروی را
ِ
 ۴۸ســاعت زمینگیر کردند و تا زمانی که نعششــان
روی زمیــن نیفتــاده بود ،اجــازه عبور لشــکر اجنبی از
مرز را ندادند .سرلشــکر نوویکف ،فرمانده وقت لشکر
 ۴۷شــوروی وقتی مطمئن شد ســربازان ایرانی کشته
شدهاند ،از پل آهنی عبور کرد و وارد خاک ایران شد .اما
وقتیفهمید دو شبانهروز تنها با  ۳سرباز جنگیده ،به
نشــانه احترام ،یکی از درجههای خود را باز کرد و روی
ک محمدی گذاشــت و از چوپانی
ســینه سرجوخه مل 
خواست تا  ۳ســرباز شجاع را به شیوه مسلمانان کنار
ت شــاهدان ،تدفین این
پل آهنی دفن کند .طبق روای 
 ۳سرباز وطنپرست با تشریفات نظامی از سوی لشکر
 ۴۷ارتش دشــمن صورت گرفت .ما از تبار ســتارخان
و باقرخانیــم ،از تبــار رئیسعلــی دلــواری و میــرزا
کوچکخــان جنگلــی که جلوی اســتبداد و اســتعمار
سینه سپر کردند و تا نفس آخر برای استقالل و آبادانی

ایران عزیز ما جنگیدند .ما وارث غیرت دینی و
و آزادی ِ
دوستی همتها و باکریها و باقریهاییم .وارث
وطن ِ
همه سرداران رشیدی که با عشق به ایران و اسالم ،در
کالسیک جنگی
آن هشــت ســال پرافتخار ،معادالت
ِ
دشــمن تا دندان
را بهــم ریختند و نبرد نابرابر را برای
ِ
مســلح مغلــوب کردنــد .مــا وارث ّ
خط خون و رســم
ســرخی هســتیم که از اعماق تاریخ ایران شروع شده
و پــس از عبــور از بزنگاههــای درخشــندهای همچون
ســالهای دفاع مقدس ،به امروزمان رســیده اســت.
مــا وارث ُحججی و همه پاســداران امنیت و شــهدای
مدافــع حرمیم .دلخوشــیم به شــجاعت بســیجیان
رشــیدی کــه همیــن امســال در مریــوان بــه شــهادت
رســیدند ،جانبرکفانی که در رژه نیروهای مســلح در
اهواز شــربت شــهادت نوشــیدند ،مرزبانانــی که هنوز
چنــد نفرشــان در اســارت تروریســتهایند ،شــهدای
تروریستی اخیر در جاده خاش-زاهدان
مظلوم حادثه
ِ
و ســربازان فداکار مرز میرجاو ه که همیــن روزها برای
نجات یکدیگر از ســیل ،جان دادند؛ تا همه بفهمیم،
باوجــود دعواها و جدلها و فراز و نشــیبها ،چشــمه
ایثار در این مرز و بوم هنوز نخشکیده و ان شاءاهلل هرگز
حجت وطندوستی
نمیخشکد .راستش را بخواهیدِ ،
من ،همین قهرمانهایند .همینهایی که ایران هنوز
هم از وجودشــان خالی نشده .دلخوشــم به اینکه اگر
در میــدان نظامی ،سلحشــورانی چون حاج قاســمها
را داریم ،در میدان سیاســت هم مجاهدت ظریفها
ایــران اســامی و منافــع
هســت ،بــرای محافظــت از ِ
ملی .دلخوشم به همه کســانی که ،به رغم تفاوت ها
و نامالیمتیها ،پشــتیبان همند و برای امنیت ایران و
تاســی از همه
آرامــش ایرانیان از جان مای ه گذارند .به ّ
قهرمانانمــان ،از گذشــته تــا امــروز ،ایــران را دوســت
داریم و به این دوســت داشــتن افتخار میکنیم .ایران
را دوســت داریــم چــون بخشــی از هویــت و جزئــی از
بوم
ایمان ماست .ایران را دوست داریم ،چون زیست ِ
نیاکانیماست؛چونریسمانیاستکههمهمارافارغ
ِ
از تفاوتهــای زبانی ،قومــی و مذهبی ،مثل دانه های
تسبیح دورهم جمع کرده و میکند.
مردی ســنگتراش روی مزار آن  ۳سرباز آذربایجانی
کنــار پــل جلفــا ســنگ قبــری گذاشــت و بــه پــاس
وطنپرستی شان حک کرد:
هر چند شد آغشته به خون ،پیرهن ما
شد جامه سربازی ما هم ،کفن ما
شادیم ز جانبازی خود در دل این خاک
پاینده و جاوید بماند وطن ما
بــر مــزار تمــام شــهیدان و قهرمانــان تاریــخ ایــران،
«حجــت
میتــوان همیــن رباعــی را نوشــت .ایــن
ِ
دوستی من» است.
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