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 انسانم آرزوست
 آنچه ايران نياز دارد انسان است

 
سيطره اعراب تمدن .  حمله اعراب قـــِد برافراشتِه ايران از تمدن هاي کهِن بابل، آشور و هخامنشی بر چيده شدبا

شخصيت شرق در . مصر را زير مهميز کشيد و اعراب تشنه زن و مال تمدن شمال آفريقا را به متروکه ای تبديل نمود
اين شکست يونان موجب تحريک رستاخيز . تحکيم شد ايران و يونان که نخستين مقابله تمدن شرق و غرب بود جنگ

 .فرهنِگی در يونان شد، که روم جانشين آن گرديد وسپس اروپا از آن سر بر آورد
 
ردند و تاثير مهر پرستی، آئين زرتشت، ماني و مزدک چهار جنبش عميق بشری بودند که همه از ايران سر باز ک  

رستا خيز قوم يهود که به کمک کورش تحقق يافته بود بنيان تمدن . ژرفی به فرهنگ و تفکر جهان باقی گذاشتند
 .يران استوار ميسازداغرب را به نشات از تمدن 

 
پانصد سال حکومت عباسيان از تصدق تمدن ايران بر سر پا . بيشترين سهم تکوين تمدن اسالمی مديون ايران است

آنچنان که حفظ کرده انقراض عباسيان را نيز ايرانيان . ترک هاي مغول را ايرانيان تا به اروپا سوق دادند. با قی ماند
 .بودند باعث شدند

 
استعمار انگليس با وجود . کمونيسم که ريشه های آنرا در مزدک ميتوان يافت در مرز های شمال ايران متوقف شد

 معهذا با نفوذ در ريشه مذهب به اغلب سرزمين های یول.  ايران مدت ها در جا زدخطر کمو نيسم در شمال مرز های
 .خاور ميانه دست انداخت

 
ايران بعد از ژاپن اولين کشوری است که حکومت مشروطه سلطنتی را پذيرفت، گرچه نيم بند باِقی ماند ولی  با آغاز 

انگليس که . استعمار انگليس دامن زدکينه  به ملی تگام ها برای تشويق و تاکيد روی احساسانهضت مصدق نخستين 
 ملی گرائی که از زمان رضا شاه آغاز شده بود دل چرکين بود مترصد بود تا زخم خود را به ساحت ايران بزند بهاز

 با ملی شدن صنايع . را بازی کندنهضت ملی شدن نفتهمين دليل محمد مصدق بهترين کسی بود که می توانست تئاتر 
 شرکت تابعه نفت بود که ايران حد اقل ۴٨ضرر های بی شماری به ايران خورد که يکی از آنها از دست رفتن نفت 
 هزارو سيصد و پنجاه و  و دو بهمن ساليست نهضت اضمحاللی خمينی در ب. درصد سهم در آنها داشت٢٠
 . ر رساند، ضمن اينکه دنيا را به شگفتی آورد آرزوی ديرينه انگليس را به ثم)١٩٧٩(هفت

 
آنچه مسلم مانده و در تاريخ ثبت ميماند ايران است که هرگز از صحنه تاريخ حوادث جهان محو نگرديده و نخواهد 

 پيچی همچنان بر تارک کشور هاي خاور ميانه درخشنده باقی رچه بازنده، چه برنده، در هر صورت با حرکت ما. شد
 .خواهد ماند

 
.  حل ايران نيسته سال، علم جديد، هفت آسمان و علم کائنات را۶٠٠٠ سال و يا ٣٠٠٠تحليل هاي شاعرانه، تاريخ 

هر گونه ادراکي از کيهان و علم هستی فرع بر انديشه . ايران به انسان برومند و صادق و وطن پرست نياز دارد
 . وقوف کامل داردانسانی که همه خلقت را در خود خالصه کرده در ضمن به نا چيز بودنش. قرار ميگيرد  "ايران"
 
 

 :ناصر خسرو قباديانی در قصيده ای ميگويد.  نهاد انسان از خوبی و بدی، هر دو مايه ميگيرد
 
  ولی از ترس نتوانم جغيــــدن  دايا راست گويم فتنــــــه از توستخ

....... 
 خليقی خوب بايست آفريـــدن  اگر نيکم و گر بــــد خلقت از توست

 بديــم و بد نبايست آوريــــدن   خدمـــت نيست الزمبمــــا تقصــــير
 

و " مهر و کين "  مملو ازیانسان موجود. بـــــــدی نهاد بشر را کمتر گــــزنده کنيمحد اکثر تالش ما بر آن است که 
نچه در دست ماست خواست و نا خواست آمهر وکين هر دو ريشه گناه هستند، . آفريده شده" خواست و ناخواست"

 . است که ما را به آرمان هايمان نزديک ميکند
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  از جور فلک نشانه ها دارم من  از دست زمانه ناله ها دارم من

 از بخت نکو ستاره ها دارم من  و منیچتسليم قضا نميشود هم
 

که آموختنی که ريشه در شب.  است آموخـــــتنبنابراين بهترين حرکت ما. بد کردن های بشر از روی نادانی است
 . آموختنی که خير عموم را در بر گيرد. آموختنـــــی که راه جلو رفتن آن ســــد نشده باشد. ارتباط  جهانی داشته باشد

 
قانون بـُــْــرا و قاطع . انسان با موعظه و نصيحت اصالح پذير نيست، اگر بود همان چند پيامبر اول برای او بس ميبود

 .ق انسان ها الزم استقوحو مجريان صـــادق و آشنا به 
 

 بکار گيری درست نيروی توليد و ديگری اجرای دقيق قانون، بدانگونه یيک: انسان دو وظيفه در برابر جا معه دارد
 .که دست آورد های کشور به حدر نرود و به عادالنه ترين نحو تقسيم گردد

 
سبک مذهبی، فقر، فقدان آموزش، اخالل زبان بازی، عوامفريبی، داللی، دزدی به سبک حاجی بازاری، تبليغ به 

فرهنگی، فقدان نظم، فقدان برنامه، نابسامانی، حسد، زبونی، تقسيم شغل بين بي استعدادان آقازاده و يا شازده های 
انون شکنی برای قهزار فاميل، تجاوز به حقوق مردم، فساد اجتماعی، عدم توازن، کسب ثروت از راه نا مشروع، 

ــــه، بيماری بيزاری از همنوع، جلوکشيدن عربده جويان بزن بهادر، سپردن کار ها به نخاله های دزديدن عوايد عام
 در جامعه ريشه کن دـــــــايــــــــطـــع بقبـــــطــــورجامعه، عقب راندن نجيب های با سواد، باج گرفتن و رشوه دادن 

 .گردند
 

کل . آموزش در اجتماع وقتی به نتيجه مطلوب ميرسد که زيان های جامعه شناخته شوند و عليه آن اقدام نگردد
راه و چاه را به جوانان و کل . جامعه، در سايه آموزش صحيح بر اساس ادب و معيار روابط اجتماعی شکوفا ميشود

م و حق انتخاب را به روان مسئوليت پذيــــر آنان جامعه، نه تنها به اجتماع آقازاده ها و هزار فاميل، بياموزي
 .واگذاريم

 
اجر مادی ميبايست گذران .   از هر عملی که انجام ميدهد مشتاق است که نياز های مالی خويش را تامين نمايدانسان

پاداش کمبود پاداش معنوی يا کمبود . معاش را به آن سان ميسر سازد که پاداش معنوی را هم همراه داشته باشد
 .مالی هردو منجر به فساد ميگردد

 
فساد مالی منجر به فساد اجتماعی ميشودو افراد مصلحت خويش را به مصلحت جامعه و در نهايت کشور ارجح 

 .دنميدار
 

در جامعه ای ! قانون صحيح آبروی کشور است!  همان اندازه ضروری است که هوا برای زيستنرقانون برای کشو
 : ند سه گروه حاکم هستندن حکم نميرا قانوکه

هيچ چيز .  که هميشه از آب گل آلود ماهی ميگيرند و نخود هر آش ميشوند:نخاله ها و همه فن حريف ها -١
اگر قانون محکمی باشد ماست های اين . رای اين گروه نيست، نه اخالق، نه آئين، نه اعتقاد مذهبیمانع 

 .گروه کيسه ميشود
اين منظور که کسي آنان را باز خواست نکند تا بتوانند به تجاوز دست به : متظاهرين به حاميان حکومت -٢

 .بزنند
 .تا از راه هرج و مرج مردم را از حکومت بيزار کننند: مخالفين سياسی -٣

 
، هيات حاکمه و مردم عادی نباشد، دزدان حاجی بازاری، عزيز کرده هاو آقا زاده ها اگر قانون شامل کليه طبقات

 .پرورش ميابند
 
چه عباسيان بعد از اسالم راه و روش ساسانيان و هخامنشيان را پيشه کرده بودند ولی خالی از محاسن آن دوره گر
عباسيان فاقد نظام طبقاتی . اگر چنين نبود رويگــــری بنام يعقوب ليث نميتوانست به حکومت ايران تکيه کند. بود

 . گلوی مردم پائين  برودبودند، نا امنی و بی فردائی و فقر نميگذاشت آب خوش از
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جوانان و مردم امروز به آن . ايرانيان در دوران های گونه گون تاريخ اعتماد بنفس خويش را دوباره بدست آوردند
هرگاه که وزير، اديب،  د بير و مشاورين ضمن آثار خود خواستار نظم و امنيت جامعه شدند مقام آن . حد رسيده اند

 .زندفرا رسيده که مردم بپا خي
 

، و  سنگ و رها بودن سگ را به رشته کالم کشيده حافظ دورنگی، دکانداری متشرعانهدندر جائي که سعدی بسته بو
سوء استنفاده از زهد و دين را به نظم کشيده و بنيان گذار مکتب فکری جديدی ميشود، عبيد زاکانی پنج، پنج گرفتن 

به کنايه و تمثيل زنده ميکند نشان از بي ريشگی و تزوير ماليان و گربه عابد و مسلمان را پس از توبه با زبان طنز 
 .ا بخوبی نشان ميدهدرتعصب هاي عاميانه آنان 

 
که دين را آنان . از نظر متفکران آزاده زيان عاميان و عالمان دين و مذهب بيشتر از جباران تازيانه بدست بوده است

 آن ت و ريا استوار خواهند ساخت و در خلوِد ظواهر، نخاله بازی، آتش زهدودند همه امور را بر ِگـــــِراز تو خالی  نم
 !کار ديگر ميکنند

 
تعصب های عاميانه و فروکشيدن مستبدين و جايگزين کردن يک مستبد با مستبد ديگر و فرقه گرائی و عوامفريبی و 

 .ـــــــد اصالح کنيمباختن جا ن و سوزاندن مال و نابود کردن آبادانی ها آرزو نيست خود را باي
 

ايران کشوری است که هر چند يکبار دم فرو بسته و از نوا افتاده ومجددا به جوش و خروش آمده و نوای آزادی را 
ولی امروز مسائل ايران . سايه ايران هميشه طپنده بوده و ملتش صبر بسيار کرده و تاب بسيار آورده. سر داده است

نه تب و تاب بکار ميآيد، نه دم فرو بستن جايز . که برای حل آن نميشود صبر کردبه درجه ای از پيچيدگی رسيده 
 .تنها خردمندی و ايثار ميتواند راه گشا باشد. است

 
ايران به چه نياز دارد ؟ به پول فراوان؟ به ارز؟ به آب فراوان؟ به ذخائر معدنی؟ به نيروی نظامی؟ به تکنو لوژی 

ی؟  به آتـــم به نيروی انسانی کار آور؟ به اتحاد اقشار ملت؟ به کار سخت و شبانه پيشرفته؟ به حمايت بين الملل
 روزی؟ به قانون اساسی بر اساس حقوق بشـــر؟ با آشنا سازی مردمش با حقوق حقه شان؟ 

 
 "انســــــــــان"ايران تنها به .  هيچکدام از اينها به تنهائي و يا در مجموع مشکل ايران را حل نميکنند

 !انسان صادق نه آدم های دزد و غارتگــر! همين و بس.  احتياج دارد
 

خواندن دعاي کميل، ساختن مسجد هاي گران با مناره هائي از طال ، مسابقه ريش، انتظار کشيدن موهومات، سجده 
ی زهد و دين کردن،  وآرزوی ديدن نا ممکن ها دور از واقع نگری هستند و جز هموار کردن راه سوء استفاده چی ها

 .نتيجه ای نخواهد داشت
 

  : سخن کوتاه ْآنکه تمام کتاب های اخالق، اجتماعی و فلسفه در چهار رکن خالصه ميگردند
 .نظم نظافت، حـــق و اخالق انسانی

 
 اگر از ديو و دد ملوليم و انسانمان آرزوست؛ نظم، جلب اعتماد، اساس دموکراسی به معنی واقعی و آزادی بيان را با

 .جان و دل بخواهيم
 

  شاد زیخوش باش و
 

   ک  –ح 
 ٢٠٠٣ -٠٣اکتبر 

 
  

 
 
   


