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فعال سیاسی

ایران را دوســت دارم؛ بهخاطر اینکه در سرزمین ایران به دنیا آمدهام و از
تمامیسرمایههای فرهنگیو اجتماعیآنبهرهگرفتهاموشخصیتمن
ساخته شده است و خود را مدیون این مواهب میدانم و به همین علت
ایستادهام تا به نوبه خود به ایران و ایرانیان خدمت کنم...
ایران را دوست دارم؛ به خاطر سرمایههای دیرین تاریخی و فرهنگی
ایــن ســرزمین کــه نقش بزرگی در توســعه دانش بشــری داشــته اســت؛
شخصیتهایی چون ابن سینا ،فخر رازی و...
ایرانرادوستدارم؛بهخاطرسرمایههایانسانیچونفردوسی،مولوی،
سعدی ،حافظ و ...با ادبیات فاخر خود فرهنگ ایران زمین را غنا بخشیدند
و آن را ماندگار ساختند .ایران را دوست دارم؛ بهخاطر جامعه متکثر ایران
که پیروان همه ادیان و اقوام مختلف با عقاید و فرهنگهای بومی متفاوت
همواره با مدارا و احترام متقابل در راستای پیوندهای تاریخی ایرانی بودن
با تساهل همزیستی مسالمتآمیز داشتهاند .نماد تاریخی این همزیستی
را در بافت شهری و سلوک اهالی شهر یزد به وضوح میتوان مشاهده کرد
که پیروان ادیان مختلف چگونه در کنار هم همواره زندگی مســالمتآمیز
داشــتهاند .ایــران را دوســت دارم؛ به خاطر نقشــی که فرهیختــگان ایرانی
در دریافت آموزههای اســامی و غنا بخشــیدن به آنها داشــته و با معرفی
زمینههای شرک ،استبداد و پیرایهها و خرافات مذهبی ،بر معارف توحیدی
و عرفانــی و آزادی و اختیــار انســان و بازگشــت بــه سرچشــمه زالل وحــی
یعنی «قرآن» تأکید داشــتهاند .ایران را دوســت دارم؛ به خاطر اینکه همه
سرمایههای اجتماعی ایران از جمله معارف اسالمی را در مرحله اول برای
توسعه و تعالی ایران و ایرانیان خواستهایم تا درهمه عرصههای فرهنگی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی بتوانیم برای ســایر ملل الگــو و تأثیرگذار
باشیم.
ایران را دوست دارم؛ بهخاطر سرمایههای انسانی و پیشگامانی که در
طــول تاریــخ از جمله در دو قرن اخیر ،از انقالب مشــروطه ،نهضت ملی
ایران و انقالب اسالمی  ،57پرچم آگاهی بخشی را در جامعه ما بر دوش
گرفتهانــد و زمینههای توســعه فرهنگی ،اجتماعــی و ...را فراهــم کرده و
راهبردها را برای جامعه امروز ما فراهم ساخته اند؛ شخصیتهایی چون
امیرکبیر،آخوندخراسانی،حسنمدرس،محمدمصدق،مهدیبازرگان
و ...ایران را دوست دارم؛ اما هرگز نمیگویم هنر نزد ایرانیان است و بس.
ایران دوســتی ما نباید مالزم با تعصب نژادی باشــد بلکه باید مبتنی بر
قبــول نواقص و معایــب خود و احترام بــه فضایل و ارزشهــای دیگران
باشــد .ما باید از یک سو نســبت به ارزشها و حیثیت و استقالل و تعالی
کشــورمان ایران همواره پافشــاری کنیم و از ســوی دیگر مخالف ارتباط و
تعامل با سایر ملل و زندگی در جهانی که روز به روز پیوندها و احتیاجات
متقابله شــدیدتر میشود ،نباشیم .ایران را دوســت دارم؛ به خاطر اینکه
ایرانیــان عموماً از آنچنان آگاهی برخوردارند که باوجود شــرایط بحرانی
در کشــور ،وقتــی پــای مصالح و منافــع ملی و تمامیــت ارضی ایــران در
میان باشد ،شرایط سخت و دشوار را با آگاهی تحمل میکنند؛ اما آب به
آسیاب بیگانگان نمیریزند .در پایان ،ایران را باید دوست داشته باشیم؛ و
کوشش کنیم بر اساس گفته مشهور« :حب الوطن من االیمان» ،همواره
بــا توکل بــه خداوند متعال و امید به آینده ،بــه وظایف دینی و ملی خود
عملکنیم.

ایـــران مـــا

دِ ین وطن بر گردن ما
عباس سلیمی نمین

پژوهشگر تاریخ معاصر

وقتی در ســال  58بــرای تکمیل تحصیالت
دوره دکتــرا بــه انگلیــس بازگشــتم ،حرکــت
هوشمندانه دانشــجویان پیرو خط امام(ره)
در تهران ،کانون فتنهگری برای سازماندهی
کودتایی عظیمتر از گذشــته را از کار انداخته
بــود .این دفاع با جان و دل از اســتقالل ایران
عزیــز ،کاخ ســفید را ســخت برافروخــت.
لــذا ســیلی خــوردن از جوانــان ایرانــی را بــا
تصمیمی همچون اخراج همه دانشجویان
هموطنانمــان در سراســر امریــکا درصــدد
تالفــی برآمــد .مــا نیــز در انگلیــس درصدد
برآمدیم به نوبه خود با این سیاست عنودانه
مخالفت کنیــم .از این رو بــا اخذ مجوز برای
برپایــی تظاهرات ایســتاده در برابر ســفارت
امریــکا در لندن ،بــرای یک روز دانشــجویان
عضو اتحادیه انجمنهای اسالمی انگلیس
را گــرد هــم آوردیــم .امــا دولــت همپیمــان
امریکا پوشش خبری این تجمع دانشجویی
را برنتابیــد و از ظهــر بــه بعــد اعمــال
محدودیتها را آغاز کرد تا ما متفرق شویم،
اما نشــدیم .پلیس سرکوب در انتظار ماند تا
تاریکی شب ،اعمال غیرقانونی بیشتر خود را
اعمالکند.لذادرتهاجماول،همهدوربینها
حتی آنچه مربوط به نمایندگی رســانه ملی
در لنــدن بــود را بــا کوبیــدن به زمیــن درهم
شکســت و ســپس بــه دانشــجویان حملهور
شــد .عــدهای فــرار و عــدهای در چنگالــش
گرفتــار آمدند و همــراه با ضرب و جــرح ،در
نهایت نزدیــک به  80نفر از دانشــجویان به
چند ایســتگاه اســکاتلندیارد منتقل شــدند.
در آنجــا نیــز برخــی معترضــان بــه برخورد
غیرقانونی پلیس مجدداً مورد ضرب و شتم
قرار گرفتند .باری ،پس از پروندهسازی و عدم
اجــازه دفاع حتــی در دادگاه به هیــچ کدام از
دانشجویان ،همه بازداشت شدگان به زندان
منتقــل شــدند .اینکــه در زنــدان شــاهد چه
اعمــال غیرقانونــی بودیم ،جای خــود دارد.
اما مطلبی که مرا بشــدت متأثر میساخت،
این بــود که هر صبح هنگام بیــرون آمدن از
سلول ،میدیدیم که کاغذهایی به در سلول
چســبانده شده است که در آن ناسزا به ایران
و رهبری انقالب اســامی بــود .لذا همه ما با
علــم به میزان دشــمنی انگلیس بــه عنوان
یــک قــدرت ســلطهجو کــه در کارنامــه خود
جنایات زیادی را علیه بشریت داشت ،درک
میکردیــم که بــه چه میزان ایــن دولت از ما
به دلیل حرکت اســتقاللطلبانه ملت ایران
عصبانی و خشمگین است.
در ایــن هنگام از زندان به یکی از بزرگان
انقــاب نامهای نوشــتم و در آن نامه اعالم
کــردم کــه بــا توجه بــه نفــرت ســردمداران
ســرمایهداری از مــا ،حتــی با دســتان خود و

بــدون هیچ ابــزاری ،باید بــه آبادانــی ایران
بپردازیــم .این واقعیتی بود که در ســلول با
خــودم عهد کردم که اگر به ایران بازگردم با
تمام وجود در ساختن ایران تالش کنم .این
نامــه من در نمازجمعه قرائت شــد .طبعاً
احساس یک دانشجو از آنچه بر ما روا داشته
میشد را تا حدی منعکس میکرد.
امــا بعدهــا مطلب دیگــری شــنیدم که
مــرا بشــدت شــرمنده کــرد .وقتی در مســیر
تاریخنــگاری انقالب قــرار گرفتم ،به صورت
مستند روایتی را از امام(ره) دریافت کردم که
آن روایت ،واقعاًمرا که تصور میکردم تالش
یا تصمیم باالیی را درباره ساختن ایران اتخاذ
کردهام ،شــرمنده کرد .این روایت از امام(ره)
این گونه اســت که در اواخر دهه  40شمســی
کــه امــام(ره) در عــراق تبعید بودنــد ،میان
ایران و عراق تیرگی ایجاد شــد .صدام در آن
دوران ضمــن اخراج ایرانیان از عراق ،نوعی
گردنکشــی درباره حملــه به ایــران را مطرح
میســاخت .امــام(ره) در همــان ایام رســماً
پیامی را برای صدام میفرســتند که اگر شما
بــه ایران حمله و جنگی را علیه ایران اعمال
کنیــد ،من که اکنون تبعید رژیم ایران در این
کشــور هســتم ،به ایــران خواهــم رفــت و در
جنگ ایران با شما ،در کنار ملت خود خواهم
بود .وقتی من این جمله امام(ره) را شنیدم،
شــرم کردم که واقعاً ایشان چقدر برای ایران
ارزش قائل بود .درســت اســت کــه امام(ره)
اســام را باالترین ارزش بشــری میدانست،
اما بــرای ایثــار برای ایــران لحظــهای درنگ
نمیکــرد .وقتــی بعدهــا آن تصمیــم خــود
در ســلول زنــدان انگلیــس را بــا ایــن تعبیــر
و رویکــرد امــام(ره) مقایســه میکــردم ،جز
شــرمندگی چیزی نداشت .به نظر من امروز
جــا دارد که ما بیــش از هر زمــان دیگری دل
بــه ایران ببندیم و ایــران را که درحال تبدیل
شدن به یک قدرت است (هرچند مشکالت
زیادی دارد و بسیاری نمیخواهند تبدیل به
قدرت شود) سربلند ســازیم .ما امروز باید از
ایــن پیچ تاریخــی هم با تالشهــای ویژه ،با
گذشــتهای ویــژه خــود و هم درک شــرایط
عبــور کنیم تا بتوانیم ایران را ســرفراز کنیم و
بهدینی که این مرز و بوم بر گردن ما دارد ،به
صورتشایستهایپاسخگوباشیم.
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