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آتشى روشن مى�كنند كه ما آماده�ايم. مردم آن
سرزمين با ديدن دود بـه سـوى سـاحـل دريـا
مى�آيند، كاال را برآورد مى�كننـد و مـقـدارى
طال در آن�جا مى�گذارند. ولى به كاالها دست
نمى�زنند و از آن�جا دور مى�شوند. فنيقى�هـا
از كشتى فـرود مـى�آيـنـد و مـقـدار طـالهـا را
بررسى مى�كنند. اگر مقدار طال را با كـاالى
خود مناسب ديدند، آن را برمى�دارند و كشتى
آن�ها، راه برگشت را پيش مى�گيرد. ولى اگر
ارزش طال را كـمـتـر از مـقـدار كـاالى خـود
احساس كنند، بدون اين�كه دست به طـال يـا
كاالى خود بزنند، به كشتى بـرمـى�گـردنـد و

منتظر مى�مانند. مـردم بـومـى آن نـاحـيـه بـاز
مى�گردند و به مقدار طال مى�افـزايـنـد… ايـن
وضع، آن�قدر ادامه پيدا مى�كند تـا مـلـوانـان
راضى شوند. در اين�جا هيچ�كدام از دو طرف
در انديشـه�ى فـريـب طـرف ديـگـر نـيـسـت.
فنيقى�ها به طال دسـت نـمـى�زنـنـد تـا هـم�ارز
كااليشان شود. مردم هم تا زمانى�كه ملوانان
طال را برنداشته�اند، دست به كاال نمى�زنند.»
اين رفتار و روحيه�ى قوم�ها در برخورد با
هم، پيش از دوهزار�و�پانصدسال پيـش بـود.
قوم�ها و مردمى كه يكديگر را نمى�شناختند و
زبان يكديگر را نمى�فهميدند، ولى بـه�خـاطـر
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±Æ
فنيقى�ها قومى دريانورد بودند و بسته به
نياز هر منطقه، كـاالى خـود را كـه از جـاى
ديگرى «خريدارى» كرده بـودنـد، بـه جـاى
ديگر مى�بردند و با كاالى بومى آن سرزمين

، تاريخ�نويسهرودوتمعاوضه مى�كردند. 
هزاره�ى پيش از ميالد يونان، روايت جالبى
درباره�ى «خريدو�فروش» فنيقى�ها دارد. او

مى�نويسد:
«فنيقى�ها در ساحل لنگر مـى�انـدازنـد.
كاالى خود را به صورتى منـظـم در سـاحـل
مى�چينند. سپس به كشتى باز مـى�گـردنـد و
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نياز باهم مراوده داشتنـد، از يـكـديـگـر سـود
مى�بردند و در عين حال، با رفتار انسانى خود،
در انديشه�ى غارت يا نابودى ديگرى نبودند.
از سده�ى هجدهم كه به تـدريـج، نـظـام
ارباب�و�رعـيـتـى در اروپـا و وارثـان آن�هـا در
آمريكا جاى خود را به نظام استعمـارى داد و
تجارت رونق گرفت. از يك�طرف هجوم به
كشورهاى آسيايـى، آفـريـقـايـى و آمـريـكـاى
التين، براى مستعمره� كردن آن�ها آغاز شد و
از طرف ديگر، دوران برده�دارى به شيـوه�اى
بسيار ظالمانه، به ويژه در دو كشور انگليـس
و آمريكا، به اوج خود رسيد. دزدان دريايـى
به كشورهاى آسيا و آفريقا، به�ويژه آفريقا وارد
مى�شدند، زن�ها و مردها را مى�دزديدند، بـه
زنجير مى�كشيدند، و با وضع اس�aبـارى بـه
انگليس و آمريكا مى�رساندند تا به صـاحـبـان
زميـن و صـاحـبـان كـارخـانـه�هـا و مـعـدن�هـا
بفروشند. بيش از دو�سوم مردم در بند افتاده،
در راه تلa مى�شدند و آن�هايى هم كه به مقصد
مى�رسيدند، ناچار بودند تا سرحد مرگ براى
صاحبان خود كار كنند. اين انسان�ها، از هيچ
حقى، حتى حق ازدواج، برخوردار نبودند و

اغلب در پايان جوانى از بين مى�رفتند.
نظريه�پردازان جامعه�ى استعمارى، براى
توجيـه ايـن رفـتـارضـد انـسـانـى، نـظـريـه�ى
نادرست و غيـرعـلـمـى «انـسـان مـتـمـدن» و
«انـسـان وحـشـى» را سـاخـتــنــد. اربــابــان
كشورهاى استعمارى «متمدن» بودند و حـق
داشتند براى «بقاى تمدن»، جهان «وحشى»

را به زنجير بكشند و در واقع نابود كنند.
بسيارى از ملت�ها، در گذشته�هـاى دور
تاريخى خود، دوران بردگى و برده�دارى را از
سرگذرانده بودند، ولى هرگز با فاجعه�اى بـه
بـزرگـى بـرده�دارى دوران اسـتـعــمــارى اول
روبـه�رو نـشـده بـودنـد. بـاگـذشــت زمــان،
واژه�هاى «استعمار» و «برده�دارى» به�صورت
نـاسـزا درآمـد، ولـى مـاهـيـت عـمـل جـهــان
استعمارى تغييـر نـكـرد و جـنـگ و آدم�كـشـى
سابقه�اى گسترده�تر پيدا كرد. آدم�كشى تنها به

برتولـترگبار�بستن آدم�هـا نـيـسـت. بـه قـول 
، نويـسـنـده و انـديـشـمـنـد آلـمـانـى:بـرشـت

«آدم�كشى انواع گونـاگـون دارد. مـى�شـود بـا
چاقو شكم كسى را پاره كرد يا بـيـمـارى او را

مداوا نكرد. مى�توان كسى را در دخمه�اى جا
داد يا تا سرحد�مرگ به�كار كشيد. ممكن است
كسانى را به خودكشى واداشت در حـالـى�كـه
تنها برخى از اين آدم�كشى�ها ممنوع است.»

جهان استعمارى به دنـبـال سـود و سـود
بيشتر است و يكى از راه�هاى كـسـب سـود،
ايجاد جنگ است تا هم سـالح�هـاى خـود را
بفروشد و هم ملت�هاى فقير را فقيرتر كند.

نوشت:پتروال  سال پيش دكتر ٣٠نزديك به 
 ميليارد٩٠٠«بنا بر برخى برآوردها، هر سال 

دالر هزينه�ى تسليحات مى�شود، در حالى�كه
تنها يك�درصد از اين منبع كافى است تا براى
همه�ى ملت�هاى جهان آب تصفيه شده فراهم
كنند. هزينه�ى يك فروند جت جنگـى بـراى

هـزار داروخـانــه در٤٠سـاخــتــن و اداره�ى 
نقطه�هاى كوهستانى كفايت مى�كند. مى�توان
با پول يك تانـك، هـزار كـالس درس بـراى

هزار دانش�آموز فراهم كرد…»٣٠آموزش 
هنوز ميليون�ها كودك سياره�ى ما امكان
تـحـصـيـل و رفـتـن بــه مــدرســه را نــدارد.
جنگ�هاى منطقه�اى ميليون�ها انسان را آواره
كرده است، در حالى�كه هـر سـال صـدهـا و
صدها ميليـارد دالر صـرف سـاخـتـن سـالح

مليون�نـفـر گـرفـتـار٧٠٠مى�شـود. بـيـش از 
گرسنگى مزمن�اند و ميليون�ها كودك به دليل
كم�غذايى و بيمارى در خطر مرگ هسـتـنـد.

، فيزيـك�دان انـگـلـيـسـى وس برنـاردِجـون د
عـضـو جـامـعـه�ى سـلـطـنـتـى لـنـدن، رجـل
اجتـمـاعـى و مـبـارز راه صـلـح، نـزديـك بـه

سال پيش نوشت:٥٠
«در زمان ما، مهم�تريـن چـيـز درك ايـن
موضوع است كه سوء�استفاده از دانش براى
خوشبختى مردم، آن�قدر عظيم اسـت كـه در
مقايسه با آن، بحث�ها و كشمكش�هايـى كـه
در گذشته موجـب جـنـگ شـده�انـد و امـروز
پيمان�هاى تدافعى و تهاجـمـى را آورده�انـد،
بى�معنا مى�نمايند. ثروتى كه مى�توان با همين
موفقيت�هاى دانش موجـود بـه�دسـت آورد،
بسيار بيشتر از همه�ى چيزهايى اسـت كـه در
اثر تسخير پربارترين سرزمين�ها و حاكميـت
بى�رقيب بر سر�چشمه�هاى مواد خام، نفت و
زغـال عـايـد مـى�شـود. هـدف�هــاى مــادى
دولـت�هـا كـه بـه دلـيـل آن، آمـاده�ى جـنــگ

مى�شوند، در مقايسـه بـا آن�چـه مـى�تـوان در
موقعيت صلح، آن هم خيلى�زود، به�دسـت

آورد، ناچيز و احمقانه است.»

≤Æ
 خورشيدى بيـانـيـه�اى از١٣٧٩در سال 

سوى «مركز پژوهش�هاى آموزشـى پـيـش از
دبستان» با عنوان «به�نام دوستـدار كـودكـان»
منتشر شد. در اين بيانيه سفارش شده است،
به كودكان خود از همان سال�هـاى نـخـسـت
زندگى، روش انسانى�زيستن را بياموزيـم تـا
ياد بگيرند، همه�ى انسان�هـا را از هـر نـژاد،
ملت، مذهب، رنگ پوست و… با حقوقـى
برابر در نظر بگيرند، خود را يا گروه ويژه�اى
را، بر ديگران برترى ندهـنـد، از خـشـونـت
بپرهيزند و ديگران را از خشونت باز دارنـد.
محيط�زيست و زندگى انسان را نـيـااليـنـد و
ديگران را از آلودگى محيط�زيست و گسترش

آن باز دارند…
به ايـن بـيـانـيـه�ى «مـركـز پـژوهـش�هـاى
آموزشى پيش از دبستان»، ايـراد كـمـى وارد
نيست و تنها مى�توان با ديدى تحسين�آميز بـه
آن نگريست و آرزومند توفيق گردانندگان آن
مركز شد. با همه�ى اين�ها، بد نيست اگر به

نكته�هايى اشاره كنيم:
جنگ در سرشت نظام استعمارى است.
طبيعى است كه با تالش�هاى شخصى و عادت
دادن كودكان خود به دوستى و صلح�خواهـى
نمى�توان استعمارى را از ادامه�ى كار سـنـتـى
خود بازداشت. جنگ و جنگ�طـلـبـى جـز بـا
مبارزه�ى جمعـى انـسـان�هـا، از سـيـاره�ى مـا
برنمى�افتد. كودكان ما، به�جز به�دست آوردن
اخالق و رفتار انسانى، بايد بـدانـنـد تـنـهـا بـا
مبارزه�ى بى�وقفه�ى ملت�هاست كـه مـى�تـوان
نظام استعمارى را از سنگـر جـنـگ بـه عـقـب
راند. ما در زمانى زندگى مـى�كـنـيـم كـه اگـر
«مروت با دوستان» الزمـه�ى زنـدگـى انـسـان
است، «مدارا با دشمنان» نبايد و نمى�تواند به
معناى تسليم به روحيه�ى جنـگ�طـلـبـى آن�هـا
باشد. بنابراين، در آموزش پيش از دبستان،
توجه دادن كـودكـان بـه مـبـارزه�ى جـمـعـى و
بى�امان با اين جرثومه�ى فساد، يعنى غارتگرى
جهان استعمارى، بايد جزو وظيفه�هاى اصلى

م  
فده

ى ه
وره�

د
     

  
ه�ى

مار
ش

ز�٢
تان

مس
١٣٨

٦

٤

متو
سطه



م  
فده

ى ه
وره�

د
     

  
ه�ى�

مار
ش

ز٢
ان 

ست
م

١٣٨
٦

٥

متو
سطه

هر پدر و مادر و هر مربى باشد.
اين ضرب�المثل چينى بـسـيـار آمـوزنـده
است: «وقتى مردم با هـم نـفـس بـكـشـنـد،
طوفان مى�شود و اگر باهم به زمين بكوبنـد،
زلزله خواهد شد.» كودكان ما در ضمن بايد

، شاگرد افالطونارسطـوبا مضمون اين پند 
 خودكامه، تـنـهـاِآشنا باشند كه: «استـعـمـار

نابكاران را دوست دارد و تشنه�ى گزافه�گويى
دربـاره�ى خـود اسـت.» ولـى هـيـچ انـســان
فرزانه�ى آزادانديشى خود را به زبونى تمـلـق
خودكامگان دچار نمى�كنـد و بـه�قـول اسـتـاد

:سعدىسخن 
برتن چو هيچ جامه نباشند به اتفاق،

بهتر ز جامه-اى كه در آن هيچ مرد نيست
البته به شرطى�كه «مرد» را به مفهوم عـام

آن، يعنى «انسان» بپذيريم.
نكته�ى دوم، به رفتار و روحيه�ى ايرانـى
در طول تاريخ هزاران ساله�ى خـود مـربـوط
مى�شود. ايرانى هميشه به دو جنبه از زندگى
انسانى باور داشته است: مبارزه با شيوه�هاى
اهريمنى، و پذيرفتن و پـراكـنـدن روحـيـه�ى

 به سرزمين بابل رسيد،كورشانسانى. وقتى 
در حالى�كه جلوى لشكريان خود به نيايشگاه
مردم بومى نزديك مى�شد، با آن�كه باورهاى
دينى مردم آن سامان را نداشت، چندمـتـرى
مانده به نيايشگاه از اسب پياده شد، در برابر
نيايشگاه حالت احترام به خود گرفت، چنـد
متر عقب�عقب رفت و سپس دوباره بر اسب
خود نشست. كورش در عهد عتيق، به عنوان
«نجات�دهنده» شناخته شده است، چـرا كـه
قوم «بنى�اسرائيل»، را از بند چند ده�سـالـه�ى

حـاكـمـان سـرزمـيـن بـابـل نــجــات داد. در
لوح�هاى گلى تخت�جمشيد، كه بعد از آتش

 پخته شده و تا امروز باقى ماندهاسكندرزدن 
 خطاب به حسابدارداريوشاست، فرمانى از 

كل مى�بينيم كه به�خاطر فراهم نكردن موقعيت
الزم براى قومى كه اعتقادهاى مذهبى ويژه�اى
داشته�اند، مورد سرزنش قرار گرفته است.

≥Æ
در هزاره�هاى پيـش از مـيـالد، تـمـدنـى
بزرگ در سرزمين ميان دو رود (بين�النهرين)
بنيان�گذاشته شده بود. قوم�هاى زحمت�كش
و هنرمندى چون آشورى�ها، كـلـدانـى�هـا و
سومرى�ها، با وجود نظام ستمگر برده�دارى
و حاكميت مستبد و مـطـلـق شـاهـان خـود،
توانسته بودند به مرتبه�ى بااليى از دانش و هنر
برسند. همين دانش و هنر بابل باسـتـان بـود
كه با آگاهى�هاى فنيقى و قبطى و ايرانى درهم
آميخت و سرانجام به يونان باستـان رسـيـد و
سرچشمه دانش و فلسفه�ى يونانى شد. سپس
از آن�جا به شرق آمد و در سرزمين�هاى مستعد
خاورميانه و به�ويژه ايران و هند بـارور شـد.
دوباره به اروپاى غربى و جنوبـى مـهـاجـرت
كرد و سرانجام تمدن امروزى را، با همـه�ى
تنوعى كه در دانش، فلسفه، صنعت و هـنـر
دارد، به�وجود آورد. ولى شاهكار بابلـى�هـا
(و�هم  عيالمى�ها كه در جنوب و جنوب غربى
ايران حكم مى�راندند)، در نحـوه�ى ثـبـت و
نـگـاه�دارى آگـاهـى�هــايــشــان بــود. آن�هــا
آگاهى�هاى خود را بر خشت خام مى�نوشتند.
سپس آن را مى�پختند و آجرهاى پخـتـه را در

كـتـاب�خـانـه�هـاى خـود جـا مـى�دادنـد. ايـن
هوشيارى بابلى�ها در نگاه�دارى آگاهى�هـاى
خود روى لوح�هاى پخته�ى گلى، موجب شد
نوشته�هاى آن�هـا، بـعـد از گـذشـت هـزاران

سال، سالم و دست�نخورده به�ما برسد.
نظام برده�بردارى بـابـلـى فـرو ريـخـت و
قوم�هاى ساكن مـيـان دو رود نـابـود يـا آواره
شدند، ولى نوشته�هاى آن�ها زيـر خـروارهـا
خاك براى آيـنـدگـان بـاقـى مـانـد تـا بـتـوانـد
رازگشاى توشه�اى از كنش�ها و كوشش�هاى
انسان درباره�ى پرده برداشتن از قـانـون�هـاى

حاكم بر طبيعت و جامعه باشد.
ولى مردمى كـه هـزاران سـال بـعـد و در
همين سال�هاى نزديك، تمدن شهـرى خـود
را در نزديكى و يا روى كتيبه�هاى بابـلـى بـنـا
مى�كردند، اين�جا و آن�جا، به آجرهاى محكم
و خوش�تراشى برخوردند كه به�نظر مى�آمد كه
در نتيجه�ى گزند سال�ها، «شـيـارهـايـى» در
آن�ها پديد آمده باشد. جهل آدمى موجب شد
تا از اين «آجرهاى پرشيار» كه هر كدامـشـان
بيش از طالى هم�وزن خـود ارزش داشـت،
براى پر كردن الى ستون�هاى ساختمان�هاى
خود استفاده كنند. به اين ترتيب، مجموعه�ى
گران�بهايى از ارثيه�هاى پـدران مـا را، فـداى
جهل خود كردند. تنها در صدساله�ى اخـيـر
بود كه به تدريج به اهميـت شـيـارهـاى روى
آجرها پى بردند و آزمندان اروپايى با هـجـوم
به «عراق»، آن�چه را كه باقى مانـده بـود، بـه

موزه�هاى كشورهاى خود منتقل كردند.
گاهى حتى يك كتيبه، يك نقاشى يا يـك
وسيله�ى تزيينى باقى مانده از دوران گذشته،
مـى�تـوانـد نـقـشـى كـلـيـدى داشـتـه بــاشــد و
مشكل�گشاى بسيارى از دشوارى�ها شود. به
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سختى مى�توان انديشيد كه اگر «كتيبه�روزتـا»
 در مـصـب رود نـيــل پــيــدا١٧٩٩در ســال 

-١٧٩٠(ژان-فرانسوا شـامـپـولـيـون نمى�شـد، 
)، مهرشناس فرانسوى يا كس ديگرى١٨٣٢

مى�توانست پرده از خط «هيرو گليa» بردارد.
اين، تنها كتيبه يا لـوحـى بـود كـه بـه دو زبـان
مصرى و يونانى نوشته شده بود و دانـشـمـنـد
فرانسوى توانست، به يارى زبان يونانى، راه

خواندن زبان هيروگليفى را پيدا كند.
گردن�كشانى كه هـزاران سـال بـرگـرده�ى
ملت ما سوار بودند، كارى جز ويرانى اثرهاى
پـيـش از خـود نـداشـتـه�انـد. هـركـسـى تـنـهـا
مى�خواست، اثرهاى شخصى او براى آيندگان
بماند و به همين دليل، اثرهاى تاريخى گذشته
را ويران مى�كرد، كتـاب�هـا را مـى�سـوزانـد و
حتـى دانـشـمـنـدان و هـنـرمـنـدان را بـا انـدك
بدگمانى به دم تيغ مى�سپرد و بـه گـمـان خـود
اثرهاى «جاودان» عصر خود را بنيان مى�نهاد.
ولى اين اثرها هم، بعد از او به همان سرنوشتى
دچار مى�شدند كه اثرهاى ديگر شده بودند.

، پزشك آلـمـانـىياكـوب-ادوارد پـوالك
، در سفرنامـه�ى خـودناصر-الـديـن-شـاهدربار 

مى�نويسد: «ايرانى [منظـور صـاحـبـان زر و
زور است] تمام كردن و كامل كردن را خوش
ندارد. تنها در پى ايجـاد چـيـز تـازه اسـت و
آن�چـه را قـديـمـى اسـت، بـا مـســامــحــه و
بى�اعتنايى به�دست نابودى مى�سپارد. به اين
ترتيب، مبالغ گزافى براى ساختن كاخ�هـا و
منزل�ها به مصرف مى�رسد. اما از پرداخـت
مبلغى ناچيز براى تعمير و مرمت الزم پرهيز
دارند… همين اصل نيز در اصفهان كه مركز
شـاهـان صـفـوى بـود، بـه�كـار بـسـتـه شـد.
كاخ�هاى باعظمت كه به سبكى بسيار دل�پسند
ساخته شده بودند، به�خاطر غارت مصـالـح
ساختـمـانـى آن مـنـهـدم شـدنـد يـا بـه دسـت

ويرانگى سپرده شدند…»
نگه�دارى اثـرهـاى تـاريـخـى و تـوجـه بـه
اثرهاى باقى مانده از نسل�هاى گذشته، كتيبـه
باشد يا كتاب يا يك نقاشى، به معنـاى تـأيـيـد
نظام�هاى گذشته نيست. اين�ها، نتيجه�ى كار
دانشمندان و هنرمندان مردم اين سرزميـن، و
از طرف ديگر، زمينه�اى براى تنـظـيـم تـاريـخ
اجتماعى گذشتـه�ى پـردرد ايـن مـردم اسـت.

نگـه�دارى يـك كـاخ سـلـطـنـتـى يـا حـتـى يـك
گورستان، نه به معنـاى پـذيـرش ظـلـم�وجـور
شاهان، بلكه به معناى به نمايش گذاشتن اين

ظلم و جور است.
گذشته�ى تاريخـى مـردم سـرزمـيـن مـا،
واقعيتى است غيرقابل تغيير، در يـك طـرف
حكام ستـمـگـر، و در طـرف ديـگـر مـردمـى
ستم�كشيده نه تنها نبايد گذشته را به فراموشى
سپرد، بلكه بايـد بـا تـرتـيـب دادن درسـت و
منطقى موزه�ها و نمايشگاه�ها و تنظيم درست
و آگاهانه�ى بازديد مردم از كاخ�ها و ابزارهاى
درون آن�ها، آگاهى مردم را باال برد و كينه�ى

آن�ها را نسبت به ستمگران  تيزتر كرد.

¥Æ
، انـديـشــمــنــد، ريــاضــى�دان وخــيــام

اخترشناس نيشابورى در پيشگفتار رسـالـه�ى
«فى براهين�الجبر و المقابله» با دردى جانكاه
مى�گويد: «… تعري�aهاى زمان هـمـواره بـا
پيشامدهايى همـراه بـود… كـه بـرايـم حـال و
مجال تكميل بررسى�هايى را كه كرده بـودم و
دقت در آن�ها را نمى�گـذاشـت. چـون مـا در
دورانى زندگى مى�كنيم كه از اهل دانش، جز
عده�ى كـمـى كـه بـه هـزاران رنـج و مـحـنـت
دچارشده�اند، چيزى نمانده و آن�ها نـصـيـب
خود را از دقيقه�هاى ايام، صرف پژوهش�هاى
علمى مى�كنند. بسيارى از هم�عصران متظاهر
و عـلــم�فــروش، حــق را جــامــه�ى بــاطــل
مى�پوشانند و گاهى از حد خودنمايى و تظاهر
به علم و معرفت، پا را فراتر نمـى�گـذارنـد و
آن�چـه از راه دانـش�هـا مـى�دانـنـد، تـنــهــا در
غرض�هاى جسمانى پست صرف مى�كنند.»
و ما اين فرياد را در دو بيتى�هاى زيـبـاى

خيام هم مى�بينيم كه:
«چون چرخ به كام يك خردمند نگشت»

يا:
«اى چرخ فلك نه عقل دارى نه هنر

هرگز نكنى به-كار آزاده نظر»
يا:

«گر بر فلكم دست بدى چون يزدان
برداشتمى من اين فلك را ز ميان
از نو فلكى دگر چنان ساختمى،
كازاده به كام دل رسيدى آسان»

يا
«نا آمدگان، اگر بدانند كه ما،

از دهر چه مى-كشيم، نايند دگر».
و اين طبيعى است كه در روزگار تسلـط
زر و زور، هـمـه�ى نـيـك انــديــشــان و آزاد
فكران، و همه�ى دانشمندان و هنرمندان، از

 گوهرشناس»، بنالند وِدست «مهره�فروشان
به خاطر مصون بودن از قهر قـهـاران، گـنـاه
ناروايى�ها را بـر گـردن «گـردون» و «فـلـك»
بگذارند. ولـى در واقـع، خـطـاب خـيـام بـه
حكم�رانان زمان خود است كه مى�گويد: «نه

عقل دارى نه هنر».
هنر و دانش متعلق به مردم است و همه�ى
تالش پر حماسه�ى مـردم، از جـمـلـه بـه ايـن
خاطر است كه هنر را از كاخ�ها بيرون بكشند،
در خـدمـت خـود قـرار دهـنــد و دانــش را از
وسيله�ى كشتارجمعى به ابزار سازندگى تبديل
كنند. دانش بايد با شناخت قانون�هاى حاكم
بر جامعه و طبيعت، وسيله�اى براى مقابله با
دشوارى�هاى موجـود بـاشـد، نـه ابـزارى در
دست جهان سرمايه�دارى براى درهم كوفتـن
قهر ملت�ها. و هنر با تخيـل خـود بـه عـنـوان
ظري�aترين و زيباترين جنبه�هاى روح بشرى،
بايد به�صورت يكى از برنده�ترين سـالح�هـا،
خشم مردم را تندتر كند و همه�ى اين�ها، جز
با به خـدمـت گـرفـتـن دانـش و هـنـر هـمـه�ى
دانشمندان و هنرمندان مردمى ممكن نيست.
بايد به ياد داشته باشيم، در زمان ما، هر
ضربه�اى كه به يك انسان راستين وارد شود،
ضربه�اى است كه به همه�ى انسان�ها، بـا هـر
آيين و انديشه�اى برمى�گـردد. بـه يـاد داشـتـه
باشيم، زمان ما، زمانه�ى سرنوشت است و
بدون كنار گذاشتن «من»ها، نمى�توان دشمن
را، كه با هـمـه�ى زبـونـى بـه انـدازه�ى كـافـى
نيرومند اسـت، بـه تـاريـخ سـپـرد. حـرمـت
دانش�و هنر را،�هرجا كه مى�يابيم، نگه�داريم
و اجازه ندهيم نيروى پرتوان دانـشـمـنـدان و
هنروران در دام حيله�هاى دشمن، تباه شود.
بگذار از اين پس، دورانـى چـون دوران
خيام، امكان تكرار پـيـدا نـكـنـد و هـم�چـون

له�اى مربوط به دوران گذشته باقى بمانـد.ِگ
اين، اميد همه�ى انديـشـمـنـدان و هـنـروران

روزگار ماست.
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