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ایــن ادعــا که مــا ایــران را دوســت داریم،
موضوعــی نیســت که کســی منکر آن شــود.
پاســخ اکثر افــراد در این خصــوص میتواند
«صادقانه» باشــد اما «درســت» نیســت .در
واقع مســأله این اســت کــه تقریباً همــه ما از
عمــق جان و روح خود بــاور داریم که افرادی
وطــن دوســت و عاشــق ایــران هســتیم کــه
بــرای آبادانی و ســربلندی آن هــر کاری که از
دستمان بیاید ،انجام خواهیم داد .این باور
وطــن دوســتی در بزنگاههــای ملــی بیش از
پیش تقویت میشــود؛ حس قلبــی و درونی
ما در این لحظات ما را به این باور میرســاند
که وطن و کشــورمان را از عمق جان دوســت
داریــم و بــرای آینــدهاش نگران هســتیم .در
ادامــه همین احســاس هم همه مــا حرف از
آرزوی ســربلندی ایران میزنیم و معتقدیم
کــه اگر موقعیتش فراهم شــود ،تــا پای جان
برای این کار تالش خواهیم کرد .اما واقعیت
وطن دوستی ما در این کشور روی دیگری هم
دارد؛ همانقــدر که ادعای این وطن دوســتی
«صادقانه» است اما «درست» نیست .به این
معنا که ما تنها و تنها فکر میکنیم که وطن و
کشور خویش را دوست داریم اما در عمل و در
واقعیت کارهایی که میکنیم درست عکس
این راه رفته و میرویم .اثبات این ادعای تلخ
و تأسفآور کار سختی نیست.
ایران تنهــا یک مــرز جغرافیایی محدود
بــه دو دریــا در شــمال و جنــوب و  7کشــور در
اطرافآننیست.مفهومایراندرواقعشامل
محتوایی اســت مشــتمل بــر منابــع متعدد
خدادادی و زیســتی ،تنــوع فرهنگی ،تاریخی
چنــد هــزار ســاله ،پیوندهــای اجتماعی بین
قومــی و فرهنگــی ،پتانســیلهای اقتصادی،
ژئوپولتیــک کــم نظیــر بینالمللــی و ...برای
محک زدن میزان ایران دوستی خودمان باید
ببینیماینداشتههاودادههاامروزکجاهستند
و چــه وضعیتــی دارنــد .بــرای این ســنجش
ارجاع به یک نمونه کافی است؛ فقط در یک
نــگاه وضعیت محیط زیســت کشــور ،منابع
آبی ســرزمین ایــران ،جنگلها و داشــتههای
خدادادی خود را ببینیم .ما افرادی که ادعای
«ایران دوستی» داریم چقدر از این منابع را به
درستی استفاده و نگهداری کردهایم.
اینجاســت کــه مشــخص میشــود که ما
افراد ایران دوســت و وطنپرســتی نبودهایم.
اگــر چنین بــود نمیبایســت از جغرافیای پر
نعمــت ایــران در این ســالها دههــا دریاچه
و تــاالب خشــک روی دســت ما باقــی مانده
باشــد .مــا اگر افــرادی وطــن دوســت بودیم
امروز بافتهای تاریخی شهرها و جاذبههای
میراث فرهنگی کشورمان وضعیتی متفاوت
داشت ،نه اینکه بخش اعظم آن ویران شده
باشد و بخش دیگری رو به ویرانی پیش برود.
از ایــن نــوع اســتداللها میتوان بســیار آورد
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تــا اثبــات کرد که مــا بر خالف آنچــه در قلب
خــود احســاس میکنیــم ،در عمــل خویش
بــه مثابــه افــراد و جامعــهای وطن دوســت
رفتار نکردهایم .اینجاســت که باید ماهیت و
معنای واقعی وطن دوســتی تعریف شود تا
به عنوان معیــاری برای ارزیابی قــرار بگیرد؛
وطن دوســتی افــراد حاصل نمیشــود جز با
دو چیــز؛ عشــق به هموطــن امروز و عشــق و
نگرانــی برای نســلهای فــردا و آینــدگان .در
واقع تضعیف همین دو حس اســت که ما را
به تخریب برخی ظرفیتهای ایران کشــاند؛
اگــر در این کشــور فســاد اداری و اقتصادی در
حال گسترش است چیزی نیست جز حاصل
تضعیــف حس عشــق به هموطن .عشــقی
که وقتی کمرنگ میشــود این اجــازه را به ما
میدهــد که بــا توجه صرف بــه منافع فردی
خودمان،ازهرموقعیتیبرایمصادرهحقوق
دیگــران به نفــع خویش بهره ببریم .عشــق
به نســلهای بعد و آینــدگان وقتی تضعیف
میشــود به مــا اجــازه میدهــد منابــع چند
میلیون ساله طبیعی کشــور را بدون توجه به
نیازهای آیندگان و دیگر هموطنان ،صرفاً در
جهتمنافعشخصییاباندیمصرفکنیم.
عشــق به وطن حاصل نمیشود جز با عشق
و عالقــه به هموطن؛ هموطنی کــه میتواند
امروز و در زمان ما زیست کند یا اینکه متعلق
به نسلهای بعدی و دههها و قرنهای آینده
باشــد .امــروز اگــر واقعــاً میخواهیم افــراد و
جامعــهای «وطن دوســت» باشــیم باید دو
کار حیاتــی انجام دهیــم؛ اول اینکه بپذیریم
رفتــار جمعی ما خصوصــاً در دهههای اخیر
انطباقی با ادعای ایران دوســتی ندارد که اگر
داشــت وضعیــت امروز ایــران از نظــر منابع
طبیعــی ،تاریخــی ،وضعیت اجتماعــی و...
متفــاوت میبــود .دوم اینکه بــاور کنیم هیچ
وطن دوســتی نمیتواند متبلور شــود مگر از
راه دوســت داشــتن دیگران و پذیرش قواعد
همزیستیمسالمتآمیز.
وطنــی که آن را ایــران مینامیم امروز زیر
بــار نگاههای ســطحی ،عــدم درک متقابل،
عدم وجود همزیستی مســالمتآمیز ،عدم
توجه به نســلهای بعدی ،اولویــت دادن به
منافع شخصی و ...متحمل خساراتی شده و
اگــر ما خود را «ایران دوســت» میدانیم باید
کاری کنیم که باری از دوش آن برداریم کاری
که صرفاً از خود ما برمیآید.

گاه میتــوان بــه ســان وزیدن نســیمی خــوش ،تعلقات خاطــر را با
خــود به این ســو و آن ســو برد ،لَختی میگــذاریاش روبهرویــت و به آن
خیره میشــوی و غرق در شــکوه خیال انگیز آن سیر میکنی و لمحهای
بعد وصال دوبارهاش ،میشــود رؤیای آدمی .وطن اما حســابش از این
تعلقــات خاطر جداســت .وطن جایی درون قلب اســت کــه نمیتوان
لحظــهای و کمتــر از آن نادیدهاش گرفت؛ جایی اســت کــه به آن تعلق
داریم و معنای اخص کالم «تعلق» الحق که شایسته اوست.
حکایــت ایران برای ما ایرانیان شــاید با مردمان خیلــی از ملل فرق
دارد .مــا راه بســیار دور و درازی را تــا بــه امــروز پیمودهایــم .در این تاریخ
چندهزارســاله تلخی ایام کم نداشــتهایم .تاختو تاز چنگیزها بر پیکر
ک زمــان قاجاریه و پهلــوی .ما عبور
مانــای ایرانزمیــن دیدهایم تــا تاری 
کردهایــم ؛ همگیمان به همراه وطن و امروز به ســامت رســیدهایم به
نقطــه ثبات و امنیــت .از تمامی گردنههای صعب و پیچهای حســاس
و تاریخــی روزگار عبور کردیم تا انقالب اســامی نصیبمان شــد و حاال
در چهلمیــن ســالگرد به ثمر نشســتن تالش همگیمان بــرای اعتالی
استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی ،دیگر برای همه ما مشخص است
که این طالی ناب یعنی ایران اسالمی از آن کوره عظیم دهها هزار ساله
بــا عیــاری ناب و خلوصی نایاب بیرون آمده اســت .در میانه این مســیر
مطول ،گاه  -مثل همین روزها که میگذرد  -جاده مشکالت اقتصادی
کمی پستی و بلندیاش فزون میشود؛ گاهی هم ددمنشیهای اغیار به
خیالهای خام و واهی شان برابر ملت همیشه استوار ما عیان میشود،
اما آنچه ماناست همانا وطن است ،ایران است .من و همنسلهایم8 ،
ســال دفاع غیورانه مردان ایران زمین در مقابل متجاوزان به خاک این
ســرزمین پاک و مقدس و معطر به شــمیم و شــمای شــهادت را به یاد
داریم .روایتگران هم با تمام کاستیها رشادتهای دلیرمردمان را برای
ن انقالب اســامی روایت کردهاند .حاال دیگر همگی برایمان
نســل جوا 
عیان اســت که بــرای وجب به وجب ایــن خاک ،همــت و باکریها نثار
کردهایم .خون فهمیدهها بر خاک این ســرزمین عیار داده تا از شــمال و
جنوب تا شرق و غرب ایران ،زیر یک پرچم واحد در امنیت و همبستگی
زیست کنیم .خونی که در رگ مدافعین حرم حضرت زینب(سالم اهلل
علیها) میجوشد و ُمهر اعالی زنده نگاه داشتن فرهنگ حسینی ،ایثار و
شهادت را برای جوانترهای انقالب بازتعریف میکند .هنگامه تحویل
سال ،زمان مناسبی است برای تکاندن دل و نگاهی به راهی که آمدهایم.
اگر تصمیمســاز ،سیاســتگذار  ،مســئول و دولتمرد هســتیم به تســهیل
شــرایط زندگی ایرانیان کمی بیشتر بیندیشــیم .نوروز همچنین فصلی
برای سیر و سیاحت و اندیشیدن است .به شهرهای گوناگون ایران وقتی
سفر میکنیم جز مهر و میهماندوستی و سفره صفا و صمیمیت ،هیچ
نمیتوان دید .از قدیم هم ایرانیان در جهان به مهربانی شهره بودهاند.
از مرزهای شــرق کشــور و بلوچســتان عزیز تا کردستان همیشــه غیور ،از
شاهرود استوار و میامی وصف ناشدنی تا تبریز و اردبیل دوست داشتنی،
از گیالن و مازندران زیبا تا لرستان و بندرعباس و هرمز ،کران تا کران این
زیباییهای شگرف ،سرای ماست و به اصطالح ریش و قیچی پیشرفت
آن هم دست خود ماست .خالصه اینکه این تعلق خاطر همیشگی به
واژه وطن و تالش توأم با تهذیب و ایمان به آرمانهای انقالب اســامی
پاسخی روشن به این سؤال است که «چرا ما ایران را دوست داریم؟»

