اگرسجایای انسانی ثمره محیط است ،باید محیط را انسانی کرد
بخش ششم – استاد صباح

دردنیا فقر و گرسنگی بیشتر ازایدزوسرطان کشته داشته است،
اما چون آدمهای پولدار را نمی کشد،
جاي تشویش ونگراني ندارد !!!
مردي رادرجاده دیدم گدایي میکرد واما سرش پایان بود.
من بال فاصله برایش گفتم:
مﺮد سﺮت را باﻻ بگﯿﺮ ازچی خﺠالﺖ مﯿکﺸی؟
خﺠالﺖ را بایﺪ کﺴانی بکﺸﻨﺪ که نان را ازسفﺮه تﻮ دزدیﺪهانﺪوﺣﺴاﺏ بانکی شان را درکﺸﻮرﻫای دیگﺮ پﺮ کﺮدنﺪ.
خﺠالﺖ را بایﺪ کﺴانی بکﺸﻨﺪکه ﻫﺮلﺤﻈه فﺮیاد ﻋﺪالﺖ ﻋﺪالﺖ سﺮ می دﻫﻨﺪ.
وﻏﯿﺮ از ریا چﯿﺰی بﺮای زنﺪگی نﺪارنﺪ!
بلي !
با روي سﺮﺥ و زرد بایﺪ خﻨﺪیﺪ
یﮏ بارمثل مﺮد بایﺪ خﻨﺪیﺪ
با گﺮیه به زنﺪگی خﻮد می خﻨﺪی سﺨﺖ اسﺖ
ولی به درد بایﺪ خﻨﺪیﺪ...
آموزه ﻫای اخالقی باید در ساختار زندگی انسان ﻫا ﺣاکم شود.مفاﻫیم متعالی انسانی به خوبی وارد زندگی بشر نگردیده،
آرامش اجتماﻋی نتیجه ﻋملکرد جامعه اخالق مدار است.صلح جهانی وآشتی ﻫمگانی آموزه ای بزرگ از فرﻫنگ ادیان
الهی است که ﻫرگونه اقدام فریﺏ کارانه ﻋلیه بشریت را منع می کند.جوامعی که انسان ﻫایش گرسنه اند چگونه می توانند
واژه صلح وآشتی را لمس کنند طبقات ﺣاکم باید خشونت ﻫای آشکارو ﻋریان را سرکوﺏ کنند وارزش ﻫای انسانی را
دیگر بار ﺣرمت بخشند .گرسنگی ﻋصرکنونی برآمده از نظام استثمار ودر بطن ﻋصر ماشینیزم توجیه می شود.ستمی در
خدمت قدرتمندان برای تیره بختان که ﻫیچ توانایی از خود ندارند دامی ﻫولناک گسترانده وﻫمه فضیلت ﻫای بشری را در

انﺣصار فقر ودرماندگی به خوبی رقم زده است .ما باید بکوشیم بهشت را که ﻫمه پیام آوران الهی وﻋده تﺣقق آن را داده
اند ابتدا روی زمین ایجاد کنیم،نه تنها منتظر تﺣقق آن در دنیای دیگری باشیم .آرزوی ورود به بهشت آسمانی ماﺣصل
کوشش فراوان جهت تﺣقق بهشت زمینی است چرا که ﺣقیقت روشنی از رفتار ما خاکیان با یکدیگر است .تازمانیکه
مفهوم خودرا به ﺣقایق اجتماﻋی نظیر طبقه،نژاد،خانواده و...تغییر ندﻫیم وﻫمگان را برآمده از یﮏ اصل انسانی ندانیم به
یقین نمی توان مناسبات اخالقی را تعمیم داد .
مارکس در نوشتاری می گوید"اگر سجایای انسانی ثمره مﺣیط است،پس باید مﺣیط را انسانی کرد ".
اما گاﻫی ابراز مﺣبت را در مﺣیط ﺣیوانی شاﻫدیم نه مﺣیط انسانی.
نمونه واقعی این ﻋمل  ،شیر دادن آن گاو به کودک گرسنه قرن بیست ویکم است
که به خوبی درد نام آشنای این کودک بینوا را درمان می کند
ومرﻫمی استوار بر زخم ﻫای ﻫمه کودکان گرسنه وفراموش شده تاریخ می گذارد
اگر دردﻫای این کودک بینوارا ﺣس می کردیم به این سرنوشت شوم دچار نمی شدیم.
اگر ته مانده ﻫای سفره ﻫای رنگینمان را به این کودکان مظلوم می دادیم شاید روزگاردیگری داشتیم
اگربراستی این کودک برادر من و تو بود چه دردی را اﺣساس می کردیم؟
باز ﻫم بی تفاوت از کنار این ﺣادثه تلخ و دردناک می گذشیم یا بر بی شرمی انسان امروز در برابر ﻫم نوﻋش فریاد می
کشیدیم!
چگونه فرزندان آدم برای سیری شکم خود به ﻫم نوع خود پناه نمی بردند،
شاید اگر پاسخی می یافتند و قدری مهربانی،ﺣکایت چیز دیگری بود.
اگر فرزند ما بود چه می کردیم ؟
باز نظاره گر این ﻫمه بی مهری و بی تفاوتی بودیم؟
ویا با ﻫزاران آه و ناله از دست روزگار و انسان ﻫای بی دردش شکوه می کردیم.
چه قصه تلخی!
به راستی چه بر سر بشریت آمده است،
ما مﺣو تماشای به تاراج رفتن ﻏیرت بشریتیم
و در اسارت روزافزون قفس ﻫای آﻫنین ﻋصر مدرن و بی اخالق امروز
ﺣکایت تلخ کودگ گرسنه وسرگردان به نمایندگی از ﻫمه کودکان گرسنه جهان،
آنان که با ﻫزاران امید پا به دنیای پر تالطم ما می نهند
فرزندان ما؛
تا آنان را برای آینده ای روشن تربیت کنیم
آنان را سرپرست خوبی باشیم
آنان را ﻏم خوار و یاور باشیم
آنان را دوست داشته باشیم ؛

آنان را سایبانی مستﺣکم در برابر گرمای سوزناک و پناﻫگاﻫی استوار در برابر خطرات سهمگین ودلخراش به کمین
نشسته باشیم.
قصه ﻏم بار روزﻫای تلخ کودکی است که برای زنده ماندن خویش تنها به جنگ سرنوشت رفته است،
نمی داند در اطراف خویش انسانهایی بی خیال روزگار چه آسان انسانیت می فروشند ودﻻر می خرند.
او چه می داند انسان ﻫایی که تا به ﺣال طعم تلخ گرسنگی را نچشیده اند
ولباس کهنه بر تن نپوشیده اند،
آن چنان درکاﺥ باشکوه خود لمیده اند ،با جمعی از ﻫم قطارانشان به خدمت دنیا مشغولند و خدمتگزارانی خوش خدمت
وکاخی آراسته از ابریشم و ﺣریر
نشسته بر سفرﻫای رنگین،
چه دردی دارند!؟
مگر در این دنیا انسان گرسنه ای ﻫم وجود دارد ؟
کودکانی فراموش شده در ﻫیاﻫوی داشتن ﻫای بی ﺣد وﺣصرزمامداران
وبه جامانده گان از قطار ثروت اندوزان بی درد
کودکانی مانده بر زمین ،درمانده و بی زبان
کودکانی سرگشته به امید دست ﻫای بی سخاوت زورمداران
کودکانی تشنه،
نشسته برلﺏ جویبارﻫای خشکیده دل ما.
کودکانی چشم به راه و رانده شده از روزگار
از روزﻫا ی بی مراد گریزان واز روزگار بی مروت گله مند
فرزندان آدم،
گرسنگان ﻋصر اتم ونانو.
این ﻫشداری به ﻫمه بشریت است
اگر فرزندان آدم طالﺏ بهشت آسمانیند باید از دروازه بهشت زمین بگذرند
آنجا که انسان گرسنه معنا ندارد.
آیاگرسنگی پدیده نوظهوری است؟
گرسنگی پدیده نوظهوری نیست؛فاجعه مرگبار انسانی نتیجه زیاده خواﻫی وسیاستهای منفعت طلبانه نظام سرمایه داری که
ناﻋادﻻنه بر تاریخ امروز ودیروز تﺣمیل کرده است.ابزاری به ﻋنوان سالح بازدارنده ی کشورﻫای بزرگ که برای ایجاد
موازنه سیاسی در معادﻻت بین الملل بکارگرفته

می شود.نقش سیاسی ﻏذا در برنامه ﻫای نظام مدرن بخوبی مشهود

است.این راﻫبرد استراتژیﮏ با اﻋمال فشار بر پیکره ی جوامع سنتی به خصوص بومیان مناطق مختلف به
منظورمهاجرت ﻫای اجباری آنان در مرکز نهادﻫای سیاسی بلوک ﻏرﺏ ودیگر ممالﮏ وابسته طرح ریزی و اجرا می
شود .بسیاری ازکانون ﻫای قدرتمند جهان در صدد سیاسی کردن جغرافیای مﺣل سکونت بشر در راستای سلطه ﻏیر

قانونی خود می باشند.اگر مجامع بین الملل به تعهدات خود در قبال بﺣران گرسنگی تدبیری اساسی اتخاذ نکنند به یقین این
خطر انسانی تبعات جبران ناپذیری را بر جای خواﻫد گذاشت .گرسنگی انسانهای ﻫزاره سوم افسانه نیست ،ﺣکایت تلخ
نداری و بدبختی ملت ﻫایی است که به جرم قرار نگرفتن در ﺣوزه جغرافیای طبیعی جهان اولی ﻫا باید گرسنه بمانند
ومﺣتاج کمﮏ آنان باشند.
روزگار سخت انسان ﻫایی است که دچار قﺣطی و گرسنگی شده اند
کودکان مصیبت زده ای که سوء تغذیه آنان را ﺣتی از چهره انسانی مﺣروم گذاشته است.
گرسنگی ،ب دترین فاجعه ی قرن معلول گسترش جنگ افزارﻫای نظامی ؛تسلیﺣات اتمی وبه راه انداختن جنگ ﻫای خونین
است چه توجیه قابل قبولی دارد؟
در آن سوی ﻋالم کودکی گرسنه جلوی چشم مادرش از شدت گرسنگی جان می سپارد واز سوی دیگر جماﻋتی ﻏافل در
پی برگزاری کنفرانس ﻫای بین المللی جهت کاﻫش راکتورﻫای ﻫسته ای وسالح ﻫای کشتار جمعی مشغولند وبا تصویﺏ
بودجه ﻫای ﻫنگفت برای کشور گشایی و کشتار انسان ﻫای ﻏیر نظامی و بی دفاع نقشه می کشند.
فرزندان آدم به چه روزی افتادند؟
آن گاو چطور به فکر سرپرستی این کودک گرسنه افتاده است ؟
تعجﺏ آور نیست؛انگشت ﺣیرت را بردﻫانتا ن مگذارید! این ﺣیوان زبان بسته با این کار بزرگ از تکرارظلم انسان امروز
بر انسانیت پرده بر می دارد وﺣیرت زده ازسرگشتگی وبی پناﻫی انسان قرن بیست ویکم با ﺣوصله تمام از فرزند آدمی
در برابر سالح مرگبار وﻏیر انسانی گرسنگی مﺣافظت می نماید.
او موجودی با ﻋاطفه است،فرزندان آدم را شیر می دﻫد.
اگر باز کودکی گرسنه ماند ویا رﻫایش کردیم ،گاوی سرپرستی اورا به ﻋهده خواﻫد گرفت نگران ﺣالش نباشیم.
چه لطف بزرگی؛ او ﺣیوان آرامی است ،نمی تواند شکم فرزند خود را سیر ببیند و فرزند آدمی گرسنه !!
ما انسانیم وآن موجود گاوی ماده ،که شیری ﻫم در پستان ندارد
چطور طاقت گرسنگی فرزندان آدم را ندارد
اما ما چه ؟
به فرزند گرسنه ی اوﻫم مﺣبت می کنیم
نه! او گاو است .
وما ....این ﺣکایت دردناک کودک گرسنه ی است که پستان خشکیده آن گاو مهربان را به خوبی می مکد.
چه اﺣساسی به ما دست می دﻫد ؟
آیا انسانها با این ﻫمه ثروت و قدرت ،دارای قصر ﻫای باشکوه و ثروت ﻫای آن چنانی !! سوار بر ماشین آخرین
مدل،صاﺣﺏ دﻫها ویالی شخصی،کارخانه ،سهام دار بانﮏ ﻫای خصوصی ویا ﺣتی صاﺣﺏ انبارﻫای بزرگ مواد ﻏذایی
که ساﻻنه مقدار قابل توجهی از آن مواد فاسد شده و بدور ریخته می شود،نمی توانند شکم گرسنه ی این کودکان مظلوم را
سیر نمایند.

