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د!نتوهین کنایرانیان بهاجازه ندهیم 
فاضل غیبی

جوئیمیزان ره از خلق، عیب خبریگفت، از عیب خویش بی
پروین اعتصامی

نام "سرگذشت حاجی بابای ه کتابی نوشت بشاهنزدیک دو سده پیش جیمز موریه کاردار انگلیس در دربار فتحعلی
ق و خوی ایرانیان را خلین کتابی بود که گویانخستو از آنجا کهلندن به چاپ رسیدم. در ۱۸۲۴سال ه اصفهانی" که ب

خاصه آنکه موریه . گذاشتیجار تأثیر زیادی بکشید بر نگاه انگلیسیان و دیگر اروپاییان به ما ایرانیان به تصویر می
نویسی" رمانزاده از "فوت و فنّ قول جماله کتاب باین در ،ه بودپس از دو سفرنامه که چندان مورد توجه قرار نگرفت

دهد مسائلی را به خواننده القا حاجی بابای اصفهانی" را گزارش می"نامه شخصی باستفاده کرد و بدانکه سرگذشت
به یکی ازانگلیس در کتاب را تنها نهاست. این شگرد کارساز بود و دربارۀ ایرانیان یبیانگر حقایقگویا کند که می

تصوری که کتاب"حاجی از آن تهیه شد.  هم فیلمی م.۱۹۵۴سال ه ببلکهها بدل ساختترین کتابنندهپرخوا
:کهستااین،یابدخطی قرمز در صفحات کتاب ادامه میدهد و مانند ه دست میبابای اصفهانی" از ایرانیان ب

چند به آبادانی دروغ و خیانت است.. هر.. به ایرانیان دل مبندید که وفا ندارند؛ سالح جنگ و آلت صلح ایشان."
)۱(." ی و عیب فطری ایشان استکوشند. دروغ ناخوشی ملّایشان کوشی به خرابی تو می

به بعد از گلستان سعدی که ی ترجمه کردکتاب را به چنان نثر زیبایاینبعدها جالب است که میرزا حبیب اصفهانی 
کتاب "سرگذشت حاجی بابای اصفهانی" را ترجمه کرد بی خبریم، شاید بدیناز اینکه چرا میرزا حبیب!سابقه بودبی

هره بهای اخالقی خود آگاه شوند به غلبه بر آنها خواهند کوشید.اگر ایرانیان بر نارسایی،کردانگیزه که تصور می
به روشنی بیان کرد. او در این )۲("خلقیات ما ایرانیان"کتاب در زاده نیم قرنی بعد از اورا جمالیین انتظار چنحال 

های اخالقی بر نارسایی"عاقالنه" در راه غلبه خواهدایرانیان میاند، از گفته"خودی و بیگانه"کتاب با تکرار آنچه 
. خود بکوشند

یم که بحث را از اخالقیات فراتر برده، مجموعۀ هایی روبرویانگیز کتابد حیرتپس از انقالب اسالمی ما با رش
اند. ماندگی کشور دانستهدر نهایت عقبهای تاریخی و ها، فساد، شکستیان را علت نابسامانیهای ذاتی ایرانویژگی

،بدزبانی،خیانت، حسادت،تملق،گوییدروغ(مانندی ها نه تنها هر عیب و رذیلت قابل تصور در این کتاب
،ظاهرسازی،غیبتزنی،تهمت،استبدادزدگیم توطئه، نان به نرخ روز خوردن، هّ ، توپرستی، بیگانهکشیمظلوم

به ایرانیان نسبت داده )..و.رویتکاندازیهمپشت،بازیحقه،برداریکالهعضویت در "حزب باد"، ،پروریقهرمان
عنوان نمونه، ه شود! بنمیاند که در هیچ جای دنیا یافتهایی کشف کردهویژگیایرانیانمابرایحتیکه بلشود می

مقام،قائمه است که ایرانیان همواره نخبگان خود (مانندکشف کرد)۳(شی"کُ شناسی نخبهمعه"جاکتابنویسندۀ
های ای دیگر برای توصیف نارساییسندهنویاند. ه جایشان نشاندهاند و فرومایگان را بمصدق) را نابود کردهامیرکبیر و 

مداری" (ترکیبی از "خودجدیدی مانند هایهبه اختراع واژ وهای موجود را کافی ندانستهواژهاخالقی ایرانیان 
)۴(دست زده است.روی) خودمحوری و تک

پس از انقالب منظور مقابله با فساد اخالقی فزاینده ه نظر رسد که این نویسندگان به بچنین در وحلۀ نخست شاید 
قی و رفتاری ایرانیان های اخال تر بنگریم آنان نارساییچون دقیقکوشند. اماایرانیان میبه توصیف معایب  اسالمی، 

:کنمه دو دلیل مطرح میباین ادعا را دانند.را ذاتی می
.کنندای نمیاشارهها و انحرافات اخالقیمنظور غلبه بر نارساییه بتربیتی یبه تدابیر از آنان یک که هیچآنیکی ـ 
طول تاریخ دراز تمامی دررا آنکنند وی مشخص محدود نمیدیگر آنکه آنان انحطاط اخالقی ایرانیان را به زمانـ 

خوانیم:شناسی خودمانی" میدانند. از جمله در کتاب "جامعهمیغالبایران 
) ۵("شود.میان هخامنشی به بعد کم کم شروع تقریباً از همان اواخر زم)بلکهنه از حملۀ اعراب(و انحراف ماانحطاط"
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ی که ادعای ایشان را رد یا ایم؟! در جستجوی کسیشه منحط و منحرف بودهکردنی است؟ یعنی ما ایرانیان همباور آیا 
ه کظلمهای عمیق و تاریخی ریشهدربارۀخوریم. طبریمیبراحسان طبریمشهوربه نویسندۀ تأیید کند، 

نویسد:می" استفسادالّ"ام
دهد، که این پادشاه چگونه از ش اول هخامنشی یافت شده، نشان می"اسنادی که در شوش، در محل کاخ داریو 

م خود استفاده مصالح و مواد تمام دنیای آن روز، از سودان تا هند، از یونان تا مصر برای ساختن و آراستن کاخ عظی
این کاخ، به صورت بندگان داغ شده در قبال مزدی ناچیز مشغول کار ها قوم در رَف و صنایع دهکرد و چگونه اهل ح

)۶(بودند.
قرن ۲۵نه تنها مطرح نیست که از طبری برایبار دیگر نقل قول باال را بخوانید تا ببینیدشود یکاگر باورتان نمی(

این تناقضبهحتیکهگوید، بلیسخن م)!یونانی و رومی پدید نیامده بودنددار های بردهاز دورانی که هنوز تمدن(پیش
جای ستایش از ه باو گرفتند؟!میمزدچرا،"بندگان داغ شده" بودندکه اگر سازندگان کاخ داریوشتوجه ندارد

ند، کردپابر"ها و روابط تجاری "از سودان تا هند، از یونان تا مصرشبکۀ راهرا با تاریخمپراتوریانخستینایرانیانی که
)اچیزی" مزد کارگران شکایت می کند!"ناز 

با نگاهی "واقع بینی"؟که اغلب ادعا می شود نتیجۀا چنانآیا بدبینی به تاریخ و جامعۀ ایران عمدی است  و ی
:خوانیممیکتابایندر"جامعه شناسی خودمانی" شاید بتوان به این پرسش پاسخ گفت. کتابتر بهدقیق

گوید: "زندگی مردم این مملکت عبارتست " در مورد ایرانیان میدیپلمات فرانسوی در کتاب "سه سال در ایرانگوبینو "
ری را که اندازی. فکر و ذکر ایرانی فقط متوجه این است که کا یک رشته توطئه و یک سلسله پشت هماز سر تا پا 

)۷("وظیفۀ اوست انجام ندهد.
کرده قول لقیات ما ایرانیان" نقل از کتاب "خب گوبینو  را به خود نداده است وکتاخواندن لبته نویسنده زحمت ا 

د در بدون پیشداوری آنچه را که خو اغلب شمندی مستقل یعنوان انده دید که گوبینو بوگرنه شاید می)۸(است
از جمله: ،استبین اغلب واقعخودگزارشات بدین سبب هم در. کرده استبیان سفرهایش به ایران دیده

رواج داشته باشد. گویی این ملت از بزرگ و کوچک یک از کشورهای جهان ندیدم که بازار وام نظیر ایران "من در هیچ
) ۹(گر هستند."دالل و معامله

را تأییدد و تجربۀ شخصی او نیز اینر اعتماد متقابل نیاز دا بهداد و ستدداندخوبی میه باز سوی دیگر گوبینو
کند:می

که دیگری قبضهزار فرانک طال به بازرگان دیگر داد و همین۱۸"یک روز در تهران بازرگانی را دیدم که به پول فرانسه 
و گفت حاجی آقا مگر شما آدم غیر مود طلبکار خشمگین شده و قبض را پاره کردنوشته و به بازرگان اول تسلیم ن

هنگامی که در تهران بودم یکی از بازرگانان همدان که یک مرتبۀ دیگرمن قبض می دهید؟!ه امینی هستید که ب
من فرستاد و بعد وسیلۀ چاپار برایه های قدیم ایران بهزار فرانک از سکه۵.. مبلغ تم.شناخوجه او را نمیهیچه ب

زیادی به امانت من و دهد که اعتماد رسید نگرفته و این موضوع نشان میاز چاپار حامل سکه هم یمعلوم شد که حت
شود که این بازرگان خیلی امین داند معلوم میدیگری را امین نمیچاپار داشته و چون تا خود انسان امین نباشد

)۱۰("بوده است.
هم در ستایش از ایرانیان کم مطلبی بینی گوبینو برخوردار بود، باید دستکه نویسندۀ یاد شده اگر از واقعبینیممی

روند که تا بدانجا میبلکه های ایرانیان را ببینندیخواهند نیکنه تنها نمیی مانند او نویسندگانرد. اماکبیان می
د! کننموجب بدی و بدبختی قلمداد میرانیکیگاهی 
:  آیا می دانستید ایران از  چه زمانی و چرا از دیگر  جهانیان عقب ماند؟  نمونۀ باور نکردنی توجه کنیدبه این

است: از همان دوران داریوش و به "ساده"نظر نویسندۀ کتاب "چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟"  جواب به
د!سبب آنکه او آرزو کرد، ایران از  "دروغ" در امان بمان

نیایش داریوش (در کتیبۀ تخت جمشید) مبنی بر اینکه "اهورا :  دهدر اثبات این ادعای عجیب توضیح مینویسنده د
که همۀ داشتای اشاره مزدا ایران را از سه پتیاره  در امان دارد: دروغ، خشکسالی و دشمن!" در واقع به سه پتیاره

ند" ایرانیان برای رو "از آنجا که کاسب و تاجر ناگزیرند که قدری دروغ بگویند. از اینبودمردم ایران از آنها در رنج 
فقط به کشاورزی پرداختند و  همین باعث شد از دیگر اقوام مانند یونانیان و رومیان که "جلوگیری از آلودگی جامعه

)۱۱(!!»داد عقب ماندندوجه عمدۀ اقتصادشان را تجارت تشکیل می
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آنان چگونه به نگرند؟ به ایران و ایرانی میرا هدف دارند با چنین بدبینیبهبود جامعهنویسندگانی که گویاچرا واقعاً 
منفی برشمرند، بلکه آنها را نیز ذاتی جلوه دهند؟ آنان بر سراپاهایی نه تنها برای ایرانیان ویژگیدهندخود اجازه می

ها به غلبه بر آنها کمک می کند؟ها و نارساییکنند که برشمردن ضعفو پایۀ علمی ادعا میتجربۀ تاریخی کدام
د غلبه های خو کوشند بر نارساییآنها چگونه میها نگاهی بیاندازیم و ببینیم کهشاید مفید باشد که به دیگر کشور 

ی هابرای خود ویژگیبه دیدۀ تحقیر بنگرد و یایابیم که به تاریخ خویشلتی را نمیهم شگفتا که هیچ مکنند؟ باز
.دباشمنفی قائل 

کشتارهای چند جنگ جهانی شد که به سببدر قرن بیستم دو بارروشن است که آلمانای همه عنوان نمونه،  بر ه ب
ها آلمانیهماناطلب دانستاگر ملتی را بتوان ذاتاً جنگمنجر گردید. بنابراین های عظیم و ویرانیده میلیونی 

ه ملت خود را بکه میابیهم هیچ نویسندۀ آلمانی را نمیدوم جنگ شکست در اما جالب است که حتی پس از هستند. 
اندزنش کرده باشد! حداکثر آنکه گفتهسوزی سر های آدمپرستش هیتلر و یا برپا کردن کورهطلبی"، خاطر "جنگ

بود! ماای در تاریخ "سانحه"و یا برآمدن فاشیسم ملت آلمان را گول زدند هانازی
با جلوگیری از رشد صنایع به کشوری که متفقین پس از جنگ جهانی دوم قصد داشتند آلمان را ستاقدر مسلم آن

مونیسم سیاستی دیگر زودی برای جلوگیری از که بند. اما آمریکادامن ز سومیبه جنگتا مبادا،کنندکشاورزی بدل
۸۰همکه ده سال پس از جنگ هنوزبا آن(شگفتا که . آلمان (غربی) از هر جهت کمک کردو به رشد در پیش گرفت

چنان یجامعۀ آلمانسرشت ،در طی دو سه نسل) دانستندترین شخصیت تاریخ میها هیتلر ر ا بزرگدرصد آلمانی
این دوستی بدل شده است. با درجۀ باالیی از انسانکی از پایدارترین کشورهای دمکراتیکتغییر یافت که امروزه به ی

نسل زندگی نسل بههاهیچ ملتی ذاتی نیست و چون ملتدرمنفی دهد که هیچ ویژگیمیخوبی نشان ه نمونه ب
مناسب بر هر نارسایی اجتماعی غالب آمد. یتربیتتدابیرتوان بامیپس یابند نوینی می

تواند چراغ گذشتۀ هر ملتی میمتهم کرد.  گذشتگانخاطر رفتار ه توان بدیگر نسل امروزی هیچ ملتی را نمیاز سوی 
های که دورانستانخستین اصل در روش علمی نیز اینمورد بررسی قرار گیرد. روش علمیراه آینده باشد، اگر به

صورت گیرد. از این دیدگاه برای دوره کشورهای مشابه و هممقایسه باو در با توجه به شرایط زمانهشتۀ تاریخیگذ
شوند.  باعث سربلندی میهایها و برتر آید و پیشرفته وجود میبها تفاهم ها و شکستنارسایی

ساخت، بگوییدمیگویی و خیانت" متهم جیمز موریه که ایرانیان را به "دروغاگر به هموطنانکنید آیا فکر میمثًال 
در توضیح آنکه (فراهم آمد، او چه خواهد گفت؟ راهزنی دریایی وسیلۀه بسرمایۀ اولیۀ برای برپایی امپراتوری بریتانیا

از آمریکای طالهای غارت شده حامل -های اسپانیاییانگلیس با شبیخون به کشتیناوگان زمان ملکه الیزابت 
با توسل توانستانگلیسنظامیدریایی و نیروی دادند که با تکیه بر آنقرار حکومتای را در اختیار سرمایه-جنوبی

).ندتصرف کاز چین تا آفریقا و از استرالیا تا کانادا را "زور و نیرنگ"به 
های ایران و مصر در به سرزمینهاپیدا کنید که از بابت حملۀ عربربی راکنید بتوانید عجای دوری نرویم. فکر می

کند؟ احساس شرمزنانبردنبردگیبه مردان وکشتار غارت اموال مردمان، و پیشقرن ۱۴
! ی خود دچار توهم هستندممکن است بگویید، مردم دیگر کشورها نسبت به نقش و هویت تاریخی و سرشت اخالق

در یکلی اشتباهه بشیوۀ و تحقیرجویی و بدبینیدهد که عیبآوردهای دانش نوین علوم انسانی نشان میاما دست
فرد و جامعه همانا برخورد تشویقی و بهبود نخستین گام در راه است وشناسیبررسی و کند و کاو تاریخی و جامعه

های ه در او ویژگین کودکی را تحقیر و سرزنش کرد و انتظار داشت کتواطور که نمیهمان.مهرآمیز با آنهاست
مردمانی را ، فرهنگ ای را سرزنش کردتوان رفتار تاریخی جامعهنمیگونه نیزاخالقی مثبتی سرشته شود، به همان

خود آیند و در راه بهبود خویش ه آنان باخالق جمعی ملتی را فاسد خواند و سپس انتظار داشت که خوار شمرد، و
بکوشند. 

ی موجود در فرد و جامعه هاناییها وتواتنها با ستایش از نیکیرو انتقادی که سازنده نباشد، ویرانگر است.  از این
ییها نارساییآالیند و ان ما را میاز این دیدگاه کسانی که تاریخ گذشتگشدن را پرورش داد.توان انگیزه برای بهتر می

های سالمی از انگیزهکافی ندارند و یا آگاهی دهند، یا از مقوالت مورد بحثمیبه ملت ایران نسبتذاتی را به طور
میهنان همبه تشویق هابا برشمردن نیکیتا ند وشیدکدرستی ه خوردار نیستند. وگرنه دربارۀ ایرانیانی که از دیرباز بر ب

که دورانش آگاه نبودای مردمهبر نارساییسیناًال آیا فکر می کنید ابنمثچه باید گفت؟زندپردا برفتاری به نیکدخو 
: گفت

"نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد"
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جای ه چرا ب،کردمیزندگی هااز حمله و تسخیر ایران توسط عربدر سدۀ نخست پس که دویه (ابن مقفع) دا روزبه یا و 
کند: از آنان چنین یاد می،از اعرابخوردنسرزنش ایرانیان بابت شکست

خود نان دادندی و "آنها دختران خود به بیگانگان ندادندی و دختران بیگانه به زنی نخواستندی. همه کس را به خانۀ
به خانۀ دیگر کس نان نخوردندی. چون در حق کس نیکی خواستندی کرد با کسی مشورت نکردندی و چون در حق 

. به کردار بیش بودندی که به گفتار. هرگز گناهکاران را عقوبت نکردندی نگشتندیکسی وعده کردندی هرگز از آن بر 
)۱۲(ه خشم ایشان ساکت شده بودی."مگر پس از آنک

اگر روزگاری و کوشیدندمیایرانیاندرستی در راه بهبود اخالقه پرشماری از دیرباز بوشبختانه مربیان و مصلحانخ
یو "اندرزنامه"هارفت، نتیجۀ کوشش آنان بوده استه شمار میری بایران یکی از مهدهای تمدن و فرهنگ بش

)۱۳(.هستندآنانکارناپذیر های انده نشانهجا مه پرشماری که از آنان ب
کرد: باید به دو عامل اشارهن زمینه نیز از ما جلو افتادندرا و چگونه دیگران در ایچاینک برای آنکه ببینیم 

فیلسوفان قرار گرفته است،مورد توجه برخیفقط ـ  در مقایسه با دیگر مقوالت مانند "سیاست" و یا "تربیت"، که ۱
توان یافت نمیکم از سقراط به بعد فیلسوفی راکه دستچنان اهمیتی دارددر میان فیلسوفان غربی "اخالق" مقولۀ 

دربارۀ های پویا و واالاز اندیشهبا تاریخی سرشار،در غرب به موازات تاریخ فلسفهرو که به آن نپرداخته باشد. از این
اسپینوزا تا آدورنو گام به گام تعالی و تکامل یافته و یکی از هایی که از ارسطو تا کانت و از اخالق روبروییم. اندیشه

های سدهدرکهما در کشورجای تعجب نیست اگررودهد. از اینآوردهای بشری را تشکیل میین دستتر مهم
خالی د. برعکس، در جای نیافته باشنظریات اخالقی رشدقرار داشتند،فشار زیرگذشته اندیشه و فلسفه و فیلسوف

ی که به آنها نمایی دلکش و به کمک سرایندگانو  معیارهای نکوهیده نشستندافکار عتیقه ،ورزی در این بارهاندیشه
د.شدننشانده ند در روان مردمان بخشید

عنوان نمونۀ بارز چنین "بدآموزی"هایی شناخته شده است. چنانکه آثارش مملو از ه درستی به سعدی شیرازی ب
کند که از در مجموع انسانی را تصویر میاو گویی، تناقض و خردستیزی است. "دلکش" اما پر از زیادهسخنان

ی که به دندان دور است و به دورویی و زبونی نزدیک:  "به قدر گلیمت بکن پا دراز"، "دسته نیکوکاری و دادگری ب
گویی زیادهنیزدربارۀ تأثیر تربیتسعدی ..بینی"و نور معرفتا"اندرون از طعام خالی دار  تا درنتوان برد ببوس"،

کند:می
سگ اصحاب کهف روزی چند              پی نیکان گرفت و آدم شد

:داندثمر میبیعمًال آن را کهحالیدر 
تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد استپرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش بد است

است:مقوالت اخالق و تربیتدهندۀ ناآگاهی او ازاز "لقمان حکیم" نشانسعدینقل قول 
لقمان را گفتند: ادب از كه آموختی؟ گفت: از بی ادبان، كه هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز "

)۱۴(»كردم.
همنشینی با نیکانتواند ازفرد میعمل شود رفتار نیک به ستایش و ،تنها در محیطی که در آن گفتار نیکحال آنکه 

مثالً شود. نمیممکن"بدیپرهیز از  "نیز در انسان به نیکیتاریکی نیست، نبودِ ،که نوربیاموزد. همچنانویینیک
توانند نها کسانی میو یا تتواند گام به گام تقویت شود میتنها در فضایی سالم میان اعضای جامعه اعتماد متقابل

با مهر و محبت تربیت شده باشند.خودکهمهر بورزند
فضای بازتاب آن در اجتماع است که ،تر از فلسفۀ اخالقمهماز آنجا که "دو صد گفته چون نیم کردار نیست"،  ـ ۲

در تمامی دوران زندگی انسان ادامه روند تربیت محدود به دوران کودکی نیست و کند. اخالقی جامعه را تعیین می
های اجتماعی (از جمله شخصیترا بر عهده دارند، اولنقش پدر و مادر، تربیت کودکدرطور که همانودارد

أثیر دارند.تجامعه بر سرشتاخالقیهای نمونهعنوان ه ب)پیشوایان مذهبی
روشن شدن اینکه ره از بررسی کرد. برای خوبی ه توان بمیای را موقعیت اخالقی هر جامعهباال،با توجه به دو عامل

ای توجه کنیم: به کجاست به نمونهکجا
که پس از نوشتن چند کتاب دربارۀ "علل استاستاد دانشگاهی شدهشاید جدیدترین نمونه در زمرۀ نویسندگان یاد

خودتواناییبه حّد عیب و ایرادهابر سیاهۀ  ن داشته است که در آای اخیراً مصاحبهفساد و عقب ماندگی ایرانیان"
نچه در خود را نسبت به آاو ! نسبت دهد) ۱۵("درصد قابل توجهی از توحش" ایرانیان بهدر نهایت افزوده تا بتواند 
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مانند کشورهای چرا در ایران پرسد، میگویی تازه از خواب بیدار شدهچنان کهزند وایران گذشته به نادانی می
دهد:و خود پاسخ می؟ استی" نهادینه نشده گرایونن"قاپیشرفته 

گرایی است. یعنی افراد باید اولین اصل مسأله قانون.یافتگی، دارای اصولی استسبک زندگی ناشی از توسعه"
بیاموزند که در چارچوب قانون عمل کنند. قانون نیز باید برای افراد به صورت عادت در آید. اگر یک شهروند در شهر 

راغ قرمز قرار گیرد و ببیند پلیس نیست و از چراغ قرمز رد شود او بر اساس عادت این صبح پشت چ۳تهران در ساعت 
ایستد تا گیرد و چند دقیقه میدهد. اگر در شهر هامبورگ آلمان هم کسی پشت چراغ قرمز قرار میکار را انجام می

راننده آلمانی یک عادت مثبت دارد و دهد. کند او نیز بر اساس عادت این کار را انجام میچراغ سبز شود و حرکت می
)۱۶("راننده ما یک عادت منفی.

بدین عالقمندند که خود و ،اندکومت اسالمی به مال و مقام رسیدهحسایۀ که در ، کسانیقابل فهم است
اند. کالفهایط چنین زندگی فراهم نیست زندگی کنند و از اینکه در ایران امروز شر گرا""قانونشان در محیطی خانواده

از دیوار یک "دانشجویان"، "مذهبیان رهبر "به تشویق کنند که ای زندگی میاند در جامعهکردهآنان فراموش 
کرده و "مصادره"رامال مردم نهادهای دولتید؛ نگرفتگروگان ا ر کشوری دیگر شهروندانودنرفتباال خانهسفارت

"مستحب" ،هادر میدانو شالقاعدام صیغه،  سنگسار، ، انگیزندجاسوسی برمی، "آموزگاران" کودکان را به کنندمی
ها مورد دیگر از و ده... تمام  شودگویندهتواند به قیمت جانای مبنی بر  "الحاد" میکلمه،در نهایتاست و

شود.جامعه به آن دامان زده می» رهبران«های رفتاری که از سوی نظام حاکم و ناهنجاری
از باید بخواهیماند،در شگفتکنند میاند و از اینکه اینک توفان درو آنان که در این سرزمین باد کاشتهاز پس

سراغ دیگریوطنخودشان اگر به آنان بگوییم،"ایرانیان" تک تک ما هستیم.دست بردارند زیرابه مردم ایران بدگویی 
توهین کند.  به مردم ما،"انتقاد"بهانۀ به ،هر نوسوادیخواهیم داد اجازه نواست میهن یگانهایران برای ما اما ، دارند

"کشتارکه همین چند سال پیش دربه یاد بیاورندبخواهیم دهند ناراستی و دروغ نسبت میکه به ملت ماآناناز
"نه"که:"مسلمان هستی؟" در جواب این پرسشچونتنها فرزندان این آب و خاک از)۱۷(تن" هزاران۶۷سال

از بهایبه بگویند،"آری"تنها یککافیست دانستند ه خوبی میآنان با آنکه ب.جان خود را از دست دادندگفتند، 
برای ملتی تواندبه تنهایی میرفتار هر یک از آنان منش و راستی را پاس داشتند. ،خویشعزیزدست دادن زندگی

باشد.وثیقۀ شرافت و سربلندی 
۱۳۹۲اسفند
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