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همانگونه که میدانیم هر
فردی از افراد جاااام اااه
ماااااتاااااق ااااار از ا ااااا
اجتمــــاعی  ،باور ها ،
عقـــــاید  ،سنن  ،وبی
ها و زشااتی های هسااتند
که در آن جام ـــه بدنیا آمده و زندگی میکنند  .هیچ نسلی از افراد بشر آذین شده با
همه وبی ها و مـلوث با تمام زشتی ها پا به عالم هستی نمیگذارد تا نمونه اصالت
در ت ریف زشت و زیبای ش صیت انسان دنیای اکی باشد  .انسان در نتیـاااااـاااااجه
ت امل وم اشرت یا در رویا روئی و تقابل با انسان محیط ماحولش کسب هنر وبی
ها و عکس آن ا ـ بدی ها را نموده در رفتـــــار و کردار ود تبارز میدهد و
روی همین ممیزات و تفاوت های ا قی مورد قضـاااااـاااااـااااااوت عـاااااـاااااـاااااامه قرار
می ــــــگیرد  ،که ما و همه ی این نسل می ـــــمون و هم لی ــفه دا در روی زمین
( آدم ) ازین امر مست نی نیستیم  .حافظ شیرین س ن چه بیان زیبـاااـاااـاااائی در مورد
زندگی ما دارد :
چنان زندگانی کن اندر جهان

که چون مرده باشی نگویند  ،مرد

چه وب بود اگر میتوانساااتیم چنین زندگی میکردیم که جز کمک و همدردی ما به
انسان اطراف ما نمیرسیـــــد و هرکس از نیش زبان ما دلریش نمیشد و مزید بران
از اف ال بد و شیطانی ما روح اش نمی آزرد  .در آنصورت ما عزیز و حـاااااـااااااکم
قلب های مردم ساااتمکشااایده و مجروح از بیداد زمان ود بودیم و منزلت و قدر ما
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باالی چشمـااـااـااان شان میبود  ،در آن صورت ًمورد ف ر و مبـااـااـااـاااهات مردم ود
بودیم وعدم ما موجب اسف آنها میشد .
بادریغ نه اینکه آنچنانی نیساااتیم  ،ب ضاااا ً باعث یکی از عوامل سااایه روزی و آزار
همنوع ود و علی ال صااوآ آنانی میشااویم که قط ا ً چنین انتظاری از ما ندارند
..
علت اینکه ما عامل بدب تی برای همنــــوعان ود می شویم اینست که با تأسف ما
در طول سااااال های جنگ متأ ر از حالت های بد ر داد ها و مناساااابات نا مطلوب
اجتمایی هستیم که ما درآن زندگی میکنیم  .عکس این مطلب کسانیـااـااـااـااـااـااـااکه در
جوامع متمدن  ،پیشرفته و مترقی در مطابقـــــت با شرایط انسانی که بر جوی آن
جام ه حاکم اساااات  ،بحیث افراد دلسااااوز  ،صاااامیمی و دمتگذار به وطن و مردم
ود دایم مورد تحساااین و تکریم افراد جام ه قرار میگیرند  .در انصاااورت سااا ن
چگوارا در مورد اینکه  ( :اگر انسان زاده محیـااـااط است پس باید محیط را انسانی
نمود ) مصدا پیدا میکند.
با هزاران تشویش و دلهره به فرض من که از بام تا شام با تحمـــل هزارگونه درد
و رنج  ،ناشی از شرایط بد و نا هنجار در پشت میـاااااـاااااز کارم روز میگذرانم و با
دلهره و تشاااااااویش از آینده امروز و فردای اوالدم تشاااااااویش دارم  ،با آنانی که در
شرایط مس ـ ـ ـ ـاعد  ،آرام و بدون هرگ ـ ـونه دغدغه ها  ،زندگی وش و آرام دارند
فر فاحش داریم  .ما آدم های کشاور ما به تندیسای شاباهت داریم که با روح مرده
وبدون احســاس در حرکت هستیم  .احساس  ،عاطفه  ،وشی و حتی درک مسـایل
از ما سلب شده و همیـاااااااشه نا واسته تسلیم به حوادث و سرنوشت شومی میشویم
که احتماالت بر ما تلقین و تاکید شده است  .ما بر ف واست مان زنده هستیم،
اینـااااـااااـااااگونه زندگی جبراً بر ما تحمیل شده است و از جمله ستمدیده گانیم  .ما در
دنیائی زندگی میکنیم که قریب به چهل سـاااـاااال در آتش جنگ های تحمیلی میسوزد
و با تحمل نام یمات در چنین شااارایط دسااات و پا میزنیم  ،در این مدت ما در آتش
تب یض  ،ساااتم دینی  ،لساااانی و منطقوی ساااو تیم وهیچ شاااده ایم  ،دیگر در بازار
انسااااانیت ارزش ما به پشاااایزی رساااایده اساااات  ،پس از حوصااااله و از قدرت تحمل
پذیری ما چه توقع دارید.
باز من  ،ودم را محک قرار میدهم تا با تناساااااب بین من و ما که در این آشاااااوب
انسـاااـاااان کشی زنده هستیم  ،بر دیگران که در امن و رفاء هستند و زندگی وشی
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دارند قضاوت شود  .من که جهان بی ــرون ازین کشـــــــور را هم دیده ام  ،میدانم
حاصل و نتیجه این تناسب در چیست تا آنجا که درنتیجه تش یآ تناسب بین افراد
جوامع بشری در سطح جهــــــان دانستــم که تاریخ هم از پذیرفتن این مردم بحیث
گردانندگان تاریخ شرم دارد  .و بر آنانی که برسرنوشت انسان این ملت محکوم به
مرگ حاکم هستند نفرین واهد فرستاد.
می وا ستم س نم به اطناب و دراز گوئی نک شد و همان چند س نی که منظورم بود
بنویسم تا اتمام حجت کنم  ،اما برای آنانی که بر مرکب سرکش تجـااـاااهل و تسامح
سوار هستــند و از آن فرود نمی آیند میگویم که:
با آنکه نمی واهم شما را برنجـااااااااـااااااااانم اما ناگزیرم و م ذور  .شما در حالی بر
اری ـــــکه قدرت تکیه زده اید که سرمست از نشهء قدرت و مکنت شده و داعی ـــه
دمت به وطن و مردم در بند کشیـاـاده ی کشور را فراموش و به طا نسیـاـاـا ـ ـان
گذاشتــه اید که دست فراموشی هرگزبه آن ن واهد رسید.
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