پرونده سال

در ایــران اندامهــای پیکــری واحــد را ســاختهاند کــه
همان فرهنگ ایرانی اســت .بــه تعبیر دیگر فرهنگ
ایرانــی موجودیتــی اســت کــه در عیــن واحــد بــودن
اندامواره اســت .همین انداموارگی نیز به آن چابکی
و انعطافی بخشــیده که بتواند اوضاع دشوار را پشت
ســر بگذارد .در موقعیتهای صعب هــر کدام از این
اندامهــا نقش منحصر به فردی داشــتهاند که مقوم
حفظ بقــای کل بوده اســت .بهعنوان مثــال از دیرباز
هــرگاه کیــان ایــن مملکت بــه مخاطــره میافتــاده،
نخســتین جایی که خطر را درک میکرد ،آذربایجان
بود .آذربایجان همچون مادر ،نخســتین کسی بود که
متوجه خطر میشــد و به تبع آن نخســتین کسی بود
کــه بــه چارهاندیشــی میافتاد .در جنگ هشتســاله
نیــز همین اتفــاق روی داد .پــس از آذربایجان ،اولین
جایی که به واکنش واداشته میشد معموالً مازندران
بــود .در روایتهــا و یادها مازندرانیها را صفشــکن
مییابیم .در عملیاتهای متعدد جنگ هشتساله
نیز نخســتین جایی که ســیاه پوش میشــد مازندران
بود .این از آنرو بود که مازندرانیان بسیار شجاع و کم
حوصلهاند و همیشه چون تیری آماده در چله کمان،
آمــاده پرتاباند .آنجایی کــه از عهده نقش پدافندی
و حفاظــت خــوب برمیآمــد،
کردستان بود .وظیفه آباد کردن
زمینهــای ســوخته جنــگ ،نیز
ما با تاکتیک
برعهــده یزدیهــا بــود .خالصه
فرهنگی
آنکه برای هر وظیفه و نقشی ،در
فرهنگ ما اندامی وجود داشت
توانستیم در
کــه بــه بهتریــن وجــه از عهــده
برابر دشمن
نقشــش برمیآمد .موفقیت ما
صف آرایی کنیم
در ایــن جنگ نیــز مدیــون اداره
و خطر دشمن را
آن بــه شــیوه مدرن نبــود .یعنی
دفع نماییم ،نه با
نظــام دفاعی ما نظامــی مدرن
تاکتیک نظامی،
نبــود ،که در جبهــه یک فرمانده
آن هم از نوع
داشته باشیم و یک رزمنده اعم
مدرن .به عبارتی
از بســیجی ،ســپاهی یــا ســرباز و
سادهتر کسی
ارتشــی .فاصلــه ایــن جایگاههــا
بــا هــم بســیار کــم بــود .اینهــا
نقشه نکشید
هرکدام از جایی از این ســرزمین
چگونه مقاومت
پهنــاور آمده بودنــد و از هرکدام
کنیم
آنــان کاری متفــاوت ســاخته
بــود ،لیکــن فصل مشــترکی نیز
داشــتند که همان دفاع از کشــور
در برابــر تجــاوز دشــمن بــود،
دفاعی که جنبه قدســی داشــت .همین بــود که آنان
همچون ارکســتری بــا ســازهای گوناگون چنــان خود
را تنظیــم میکردند که در نهایــت از آن نوای واحدی
به گوش میرســید .اینگونه کــه بنگریم ما با تاکتیک
فرهنگــی توانســتیم در برابــر دشــمن صــف آرایــی
کنیــم و خطــر دشــمن را دفع نماییم و نــه با تاکتیک
نظامــی ،آن هــم از نــوع مــدرن .بــه عبارتی ســادهتر
کســی نقشه نکشــید چگونه مقاومت کنیم ،بلکه امر
دفاع به حال خودش رها شــد چنانکــه اراده و قدرتی
نتوانســت مانــع به ظهــور رســیدن فرهنگ شــود و از
قضا خوب پیش رفت و به نتیجه رســید .من ایران را
درســت بهدلیل همین فرهنگ ســیال ،بسیط ،غنی،
راهگشــا ،وحدتبخش و متنوعش دوست میدارم.
فرهنگــی کــه باورکردنی اســت ،دســتاوردهای عینی
دارد و اگر مزاحمی ســرراهش نباشد به بهترین وجه
عــرض انــدام میکنــد و نــه فقــط حفــظ بقــا کــه
سعادتمندی ما در گرو آن است.

ایـــران مـــا

ایستادگی پای پایداری وصلح
حمیدرضا عسگری مورودی
نویسنده و فعال فرهنگی

حیات آدمی برای اســتمرار نیازمند مؤلفههایی
است که در نبود آن ،زیست انسانی با مخاطرات
جــدی روبــهرو میشــود! تصور کنیــم در محیط
اجتماعی با انســانهایی مواجه باشیم که فاقد
احســاس هســتند و نســبت به اتفاقات پیرامون
خویــش هیچ کنش امیدبخــش و همگرایانهای
را ســبب نمیشــوند! آن وقــت جریــان زندگــی
هزینههــای کمرشــکن و جانفرســایی را بــه
شــهروندان یــک جامعــه تحمیــل و آنارشــی
کُشــندهای را در متــن رفتارها بازتولیــد میکند.
ایــن وضعیــت ،پایایــی اخــاق را بیــش از همه
مــورد هجمــه قــرار میدهــد و ظرفیتهــای
توســعه و تعالی را مستحیل میسازد .در حوزه
زندگــی فــردی نیــز فقــدان احســاس ،روابط را
دســتخوش نامالیمات رفتاری و نهایتاً دلزدگی
میکنــد! طــی ســالهای اخیــر اگــر چــه تــاش
شــده اســت تا جامعــه ایرانــی را بــا انگارههای
احساســی بــاال معرفــی کننــد ،امــا ایــن مبحث
نیازمند بازتعریف ،تفکیک و دســتهبندی است
تا بــه وضوح و شــفافیت دریافت که احســاس،
امری نســبی اســت و نمیتوان یــک حکم کلی
دربــاره آن صــادر کــرد .جامع ه به هم پیوســته
ایــران قابــل دوســت داشــتن اســت ،چــرا کــه
همــواره ظرفیــت پذیــرش تکثــر را دارا بــوده و
در مخاطرهآمیزتریــن شــرایط حــول احســاس
مشــترک ،مغلوب حوادث و اتفاقــات نگردیده
است.
جامعــه ایرانی در طول تاریــخ ،گاهی طبیعت،
گاهــی ســنت ،گاهــی قومیــت ،گاهــی دیانــت
و ...را بهانــه بــروز احساســات پــاک و عمــق
بخشــی به روابط انســانی قــرار داده و در همین
بســترها و پیوســتگیهای فرهنگی و اجتماعی،
هنــر ،ادبیــات ،تاریــخ و ...زایش و رویــش یافته
اســت .پر واضح اســت کــه تکثر جامعــه ایرانی
در ســنتهای کهــن همچــون نــوروز بــا قدمتی
ســه هزار ســاله ،به وحدتــی دلپذیر رســیدهاند!
ظرفیتی هویتســاز کــه در ذات خود به اعتالی
فرهنــگ ایرانــی ســخاوتمندانه مــدد رســانده
اســت .نــوروز نمــاد صلحدوســتی و آرامــش
خواهی ایران و ایرانی است که از زایش طبیعت
همــواره درس نواندیشــی ،همگرایــی و طراوت
آموختــه اســت ،بهگونهای که همســان با تحول
طبیعــت ،جامــ ه نو بر تــن میکننــد و کینههای
کهنه را از ذهن و دل خویش میروبند.
در عرصــه جانفشــانیهای جامعــ ه ایرانــی،
احســاس تکلیــف نســبت بــه همنــوع زیباترین
جلــوهای اســت کــه میتواند دســتمایه تألیف و
تولیــدات فــراوان و فاخر فرهنگی و هنری شــود
که طی این ســالها بهدلیــل تولّیگری موضوع

فرهنــگ ایثــار توســط نهادهــای حاکمیتی ،آن
گونــه کــه باید ،در نســل جــوان جامعــه اثرگذار
نبــوده اســت .بیشــک تقطیــع و مرزبنــدی
احساسات پاک یک ملت که گاهی در اشتیاقات
و وابستگیهای ملی و گاهی
در تعلقــات دینــی تبلــور
مییابــد ،خدشــه در هویــت
فرهنگــی و تاریخــی ایــران و
ملتی که با سبزه
ایرانیاست .ظرفیتی عظیم
درمیآمیزد
کــه در رخدادهــای تلــخ و
و شکوفایی
حوادث ناگوار ،استمرار روح
احساسش در افق
زندگــی را تضمیــن و قدرت
تحول طبیعت
چیرگــی بــر نامالیمــات را
همراه و همراز
ارزانــی مردمــان ایــن دیــار
است ،پای
کــرده اســت .بــه همیــن
پایداری صلح و
نســبت رزمنــد ه ســالهای
آرامش میایستد و
جنــگ هنــوز و همیشــه
معتبــر و محترم اســت ،چرا
ایستادگی میورزد
کــه بــا پایمــردی و حماســه
و در توسعه عشق
ســتودنی خــود در میادیــن
و نفی نفرت ،با هر
دفــاع ،امنیــت و آرامــش را
پلشتی و پلیدی
بــرای آحــاد جامعــه و حتی
میستیزد!
مخالــف عقیدتــی و فکــری
خود به ارمغان آورد و هرگز
در دستهبندیهای صنفی و
ایدئولوژیک ،خود را محدود
نکرد .او جنگیــد تا زندگی زیر چکمههای تجاوز
جــان نبازد و آســایش و آرامش برای همه با هر
نگرش و پوشــش به یک نســبت و میزان برقرار
و تأمین باشد!
ملتــی کــه بــا ســبزه درمیآمیــزد و شــکوفایی
احساســش در افــق تحــول طبیعــت همــراه و
همــراز اســت ،پــای پایــداری صلــح و آرامــش
میایســتد و ایســتادگی مــیورزد و در توســعه
عشــق و نفــی نفــرت ،بــا هــر پلشــتی و پلیــدی
میســتیزد! پــر واضح اســت احساســات ملی و
دینی که همگرایی یک ملت را ســبب میشود،
ســتودنی اســت و نمیتــوان در نگرشهــای
ســطحی ،یکی را به نفع دیگری حذف یا نادیده
گرفــت! ملتی کــه در ســور و ســوگ ،همگرایانه
تمریــن بودن و شــدن میکنند ،قابــل احترام و
کتابچه بهار
ستایشاند؛ هنوز و همیشه!
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