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کودکیام با این پند و پندار آغاز شد که باید ایران
را دوســت داشته باشــم و همچنان و همیشه نیز
ایــران را دوســت دارم و خواهــم داشــت .پنــدی
از پــدر بــا ریشــههایی عمیــق در شــور و شــعور
تعلــق بــه هویتی که «من» و «تــو» و «او» را «ما»
میکنــد .و این «ما» هســتیم که آموختیــم ایران
را باید دوســت داشته باشــیم چون ایران نه فقط
ســرزمینی است که پدران و مادران و نیاکان ما در
خاک آن روئیدند و آرمیدند ،بلکه کودکان ما نیز
در آن میرویند و خواهند آرمید! و اینگونه ایران،
دیــروز و امــروز و فردای ما را به هــم گره میزند و
پیوند میدهد.
دیــر زمانــی از پنــد پــدر بــر مــن نگذشــت کــه
شــعلههای پرفروغ چراغ احســاس و تعلق خاطر
به ایران با این پرسش و پاسخ پر فروغ محمدعلی
فروغــی کــه «ایــران را چــرا باید دوســت داشــت»
فزونــی گرفت و دانســتم ایران تنها یک ســرزمین
و خاک نیســت کــه در گذرگاههای تاریــخ ،بزرگ و
کوچک شده باشد؛ بلکه ایران یک هویت سترگ از
تاریخ و فرهنگ و تمدنی بزرگ با ترکیبی شــگفت
از اعجــاز هنــر و موســیقی و شــعر و ادب و علــم و
فلسفه و خرد و شهود در جهان است.
ایــران ،شــیرکوه آهن هویتی اســت کــه به رغم
زخمهــای بســیار بــر پیکــر تاریــخ آن ،همیشــه و
همچنــان با قلههایی اســتوار از دیروز تــا به امروز،
بر ســپهر اســطورهها و تاریخ و فرهنگ و تمدن نه
تنهــا ایران ،بلکــه در جهان میدرخشــد و قلهها و
ستارگان پرشــکوهی چون رســتم ،آرش کمانگیر،
کوروش ،مولوی ،فردوسی ،حافظ ،سعدی ،عطار،
رودکی ،خیام ،ابن سینا ،غزالی ،فارابی ،خوارزمی،
ابوریحــان بیرونــی ،زکریای رازی ،مالصــدرا ،قائم
مقام فراهانــی بزرگ ،امیرکبیــر ،محمد مصدق،
محمدعلی فروغی ،بدیعالزمان فروزانفر ،عباس
اقبال ،ســعید نفیســی ،علــی شــریعتی ،مرتضی
مطهری ،جالل آل احمد ،صادق هدایت ،عباس
زریــاب خوئی ،عبدالحســین زرینکوب ،غالمرضا
تختی ،نیما یوشــیج ،احمد شــاملو ،مهدی اخوان
ثالث ،ســهراب ســپهری ،فــروغ فرخــزاد و پروین
اعتصامــی ،چشــماندازی کوتــاه از بلنــدا و عمــق
تاریــخ و فرهنــگ و تمــدن ایران در ســطح جهان
است.
ایــران را دوســت مــیدارم چــون هــوای ایران
پــر از عطر دلنشــین نــوای آســمانی و روح بخش
صداهــای مانــدگاری چون محمدرضا شــجریان
و شــهرام ناظــری و تــار و موســیقی جانبخــش
محمدرضــا لطفــی و فرهنگ شــریف و حســین
علیــزاده و ابوالحســن صبــا و نگارگــری بهــزاد
و کمالالملــک و محمــود فرشــچیان اســت
کــه گوشنــواز و چشــمنواز نــه تنهــا ایرانیــان ،که
جهانیان است.
ایــران را دوســت دارم چــون خاکــش قدمگاه
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آزادگان و مجاهــدان و پهلوانان راه آزادی و دفاع
از ملک و ملت در برابر سلطهطلبیهای استبداد
و دســتیازیهای دشــمنان خارجــی و روشــنگری
علیــه خرافات و جهل و ارتجاع اســت .ایرانی که
خاکش در گذرگاهها و بزنگاههای تاریخی با خون
شــهیدان بســیاری از دیروز تا امروز آبیاری شــده
است.
اما به یاد داشته باشیم که در نگاه به گذرگاهها
و فــراز و فرودهــای تاریــخ و سیاســت و فرهنگ و
تمــدن در ایــران از دیروز تــا امروز و تا فــردا ،باید
در این پرســش و پاســخ بــه آن با تأمــل و تحمل
اندیشــید که باید کــدام ایــران و کــدام ایرانیت را
دوست داشت؟!
مــن ایــران و ایرانیتــی را دوســت دارم کــه
کنشهــا و واکنشهــای هویتــیاش ،مطلــق
نگرانــه و یکســویه و خودخــواه نیســت .در
هویتــش عناصــر متکثــر ملی و مذهبی و ســنت
و تجــدد ،بــه رغــم اعتراضهــا و مخالفتهایــی
کــه در پــارهای از وجــوه خــود بــا یکدیگــر دارنــد،
مهــارت همزیســتی مســالمت آمیــز را آموختــه
و تجربــه میکننــد ،تا تقابــل مخــرب و بازدارنده
جــای خــود را بــه تعامــل ســازنده و پیــش برنده
دهد.
ایرانی را دوست دارم که ایرانیانش فارغ از هر
نژاد و قوم و زبان و مذهب ،جملگی از شیفتگی و
عناد کور و افراطیگری و جزماندیشی در ستایش
این و نکوهش آن ،خود را آلوده به بزرگنماییها و
کوچکنماییها و سپیدنماییها و سیاهنماییها
نمیکنند.
ایرانی را دوســت دارم که بــرای همه ایرانیان
اســت و در هوایــش میتــوان آزادی و تکثــر
اندیشــهها را تنفــس کــرد و صداهــای مختلف و
مخالــف را روی میــز گفتوگو و تناظر اندیشــهها
بــه گوش نقــد شــنید و نه آنکــه آن صداهــا را در
ســلولهای خودخواهــی و جزماندیشــی بــه بند
کشید.
ایرانــی را دوســت دارم کــه در کوچــه پــس
کوچههــای آن ،روز بــه روز ،عمــر شــب و تاریــک
اندیشــی جهــل و خرافــات و تعصبــات کــور و
افراطیگــری کوتــاه باشــد و ایرانیــان بــه ســوی
افقهــای بلندتــر و روشــنتری از علــم و خــرد و
عقالنیت و اعتدال گام برمیدارند .و چنین ایران
و ایرانیتی را هر ایرانی باید قدرش بداند و بر صدر
بنشــاندش و برایش به احترام ،برخیزد و قد خم
کند!

بــه جای پرســش از اینکــه چرا بایــد ایران را
بخواهیم ،باید ســؤال کرد که چرا نباید ایران
را صمیمانــه ،عمیق و خالصانــه بخواهیم؟
اگر ایران را امــروز نخواهیم ،چه چیزی برای
ق داشتن و
دوست داشتن ،وفادار بودن ،تعل 
متعهــد بودن میتوان به جای آن گذاشــت.
آیــا مرجعــی ،واحــدی (سیاســی) ،گروهی و
جایــی را بــرای دوســت داشــتن میتــوان به
جــای ایــران نهــاد؟ صرفنظــر از جنبههای
عاطفــی و احساســی کــه تعلــق و تعهــد
تــک تــک ایرانیــان را بــه کشورشــان موجب
میشود و خود ناشی از ریشهها و بنمایههای
روانــی ،سرنوشــت و تاریــخ مشــترک ،زبان،
بــوم و جغرافیــای واحــد و ژنهــای فرهنگی
مشــابه میــان تمــام هموطنــان اســت،
برجســته کردن ،اولویــت دادن و محــور قرار
دادن ایــران بــرای تمــام ایرانیــان در مقطع
کنونــی یــک ضــرورت راهبــردی و جــدی
است.
بهعنــوان مثــال بــا بــه بنبســت خــوردن
راهبردهای ســاختاری (بوروکراتیک ،قانونی
و نهادی) برای کاهش یا حذف انواع مفاسد
اداری و مالــی چــاره کار تقویــت روحیه ملی
و جلــب توجــه مدیــران و کارکنــان بخــش
عمومــی بــه هویــت ملــی اســت .بههمیــن
ترتیــب حمایت مــردم از تولیــد ملی ،خرید
کاالهــای داخلی و اقتصــاد مقاومتی ،عمدتاً
در پرتو میهندوستی امکانپذیر خواهد شد.
ایــن تنهــا وطندوســتی اســت کــه موجــب
تحریــک و تشــجیع شــهروندان بــه حمایت
از کارگــر و کارفرمــا یــا کارآفریــن ایرانــی
میشــود .در زمینه اخــاق اجتماعی و توجه
بــه منافــع و موجودیــت دیگــران (بهعنــوان
اصــل طالیــی اخــاق) نیــز ایرانگرایــی و
میهندوســتی میتوانــد جامعــه ایرانــی را
بــه جامعــه اخالقــی تبدیــل کنــد؛ چــرا کــه
وقتــی تکتک شــهروندان به هویــت ایرانی
و جامعــه ایرانــی احســاس تعلــق نماینــد
بــه حقــوق ،منابــع و منافــع تمــام ایرانیهــا
توجــه میکنند و بــه آنها احتــرام میگذارند
و ایــن بــه معنــی تحقــق اخــاق اجتماعــی
است.
این ایران است که در زمانه کنونی میتواند
تاب تحمل و درجه تابآوری ملی را در برابر
فشــارهای اقتصادی و روانی رقبا و معاندان
حفــظ کنــد .ایراندوســتی متضمــن اولویت
دادن به مردم ،سرزمین ،ارزشها و باورهای
ملت ایران و تعهد عمیق به آرمانهای ملی
در اوضاع خطیر کنونی است و ضامن تداوم
موجودیت کشــور و حفظ انواع ســرمایههای
ملی است.

