
  يبسمه تعال

  !شما به نان شب خود محتاج هستيد... حواستان باشد؛ 

اول کساني هستند که در زندگيشان، آرمانهايشان از هر چيزي برايشان مهمتر هستند دسته : انسانها و جوامع بشري دو دسته هستند
زندگيشان، سير کردن شکمشان است و  دسته دوم، کساني هستند که اولويت اول در. حتي اگر به قيمت گرسنه ماندن شکمشان باشد

دهند که اصوال در دنيا هيچ حرفي براي را ملتهايي تشکيل مي دوم دسته. کننداگر فرصتي ماند، به چيزهاي ديگري هم فکر مي
-رسيدهنکه البته هيچوقت به همان هدف اندک هم اند بودهگفتن ندارند و همواره در طول تاريخ به دنبال همان سير کردن شکمشان 

بوده و نمادهايشان و الگو بودنشان  دومدهند که به دنبال تسلط بر دسته را ملتهايي اقتدارگرا و آرمان طلب تشکيل مي اولدسته . اند
  .هستند" نمادگرا"اصطالحا . دنيا خيلي برايشان مهم است در

ملتهاي ضعيف  "نگه داشتن عقب مانده"ترفندهاي  چرخاندن نگاه ملتهاي ضعيف به سمت نيازهاي روزمره و پيش پا افتاده، يکي از
حواستان باشد؛ شما مردمي بدبخت و گرسنه هستيد پس "کنند به دسته دوم تفهيم کنند که دسته اول اغلب سعي مي .بين استوکوته

ا حاکم بوده و هست ير دنن ترفند ساده، قرنهاست که بيهم ".!!گرايي، به فکر نان شب خود باشيدبهتر است بجاي بلندپروازي و آرمان
  . ن استيو خواهد بود و در واقع، مرز دسته اول و دوم هم هم

ج يا بسيدن يغاتيتبل يهادستگاه يحرکت کند، تمام" ييقات فضايتحق"بخواهد به سمت " يجهان سوم"ک کشور اصطالحا يمثال اگر 
از آنجا که رفاه و . "يخود باشبدبخت به فکر بهبود اقتصاد مردم  يفضانورد يبهتر است بجا"شوند تا به آن کشور القا کنند که يم

به  کنند و هرگزيم يبودن زندگ" بدبخت"ن کشورها همواره در توهم يلذا اندارد  يف مشخصيو تعر يچ حد و مرزيه يبهبود اقتصاد
له و تفکر غلط اتفاقا در ين حينجاست که ايبت ايمص .دهنديهم نم" بلند شدن"چ، اصال به خود اجازه يکه ه" يبلند پرواز"خود اجازه 

  . شوديغ ميخودشان هم تبل!" روشنفکران"توسط به اصطالح  يدسته دوم و جهان سوم يکشورها

را  يک دستاورد اتميا يکند يپرتاب م ييک ماهواره فضايهر وقت که هندوستان : ديکن يد و بررسيک نمونه مثال دقت کنيبه 
تهيه و  را يمتعدد يگزارشهابه فاصله چند ساعت يا چند روز،  CNNو  BBCمانند  يمعروف غرب يهاشبکهکند، اغلب يم ييرونما

و بعضا در !" آيندفالن درصد مردم هند کنار خيابان به دنيا مي"يا !" هندوستان با کمبود توالت عمومي مواجه است"کنند که ارائه مي
نطور يهدف آنها از ا!". ...که يدر حال ک ماهواره به فضا پرتاب کردي ن هفته هندياضمنا : "سندينوين همان گزارش مييپا يسطرها

ا يدن يه ملتهايآنها هراس دارند که بق. ر ملتهايسا ياز الگو شدن آن ملت برا يرير آن ملت است دوما جلوگياوال تحق ياطالع رسان
خواهند  يگاه ابرقدرتيدر جا يوسعت و منابع خود براحت ت ويتوجه به جمع ل را بروند، آنوقت آنها باين و هند و برزير چيهم مس
  .ده خواهد شديبه چالش کش يغرب يو اقتدار مطلق کشورها نشست

ک يشرفت به دنبال يچالش و پ يدهند بجايح مين هجمه شده و ترجيف، مغلوب ايضع ين، اغلب کشورهاين بيواضح است که در ا
ت، يرغم داشتن جمع يهستند که عل يعرب ين کشورهاينمونه واضح آن، هم. باشنددن يخواب يگرم برا يوجب جا چندلقمه نان و 

جالب است که اتفاقا فقر و بدبختي در اين کشورها بيداد . ا ندارنديدندر شرفت و اقتدار يدر علم و پ يگاهيچ جاياد، هيوسعت و ثروت ز
چ ين و دردسر ساز است که البته هيکردن، چالش آفرشرفت يشه پيهم!!. رسندکند يعني آخرش به همان يک لقمه نان هم نميمي



: را خواندم که گفته بود يشمندان مصرياز اند يکيدر يکي از سايتها، نقل قول . ستيآن ن يهانهيحاضر به پرداخت هز يفيکشور ضع
رغم يران عليم آنوقت ايمشکل دارهم  مردم خودو مايحتاج غذايي ابتدايي د گندم يتول يما امروز برا...  !ميران هم نبوديما به اندازه ا"

  ".کنديماهواره به فضا پرتاب م کا، امروزيچالش با آمرچند دهه 

و جنگ در  ي، اختالفات داخليط قحطين شرايد که در بدترينيبيد، ميکنينگاه م يغرب يشرفت کشورهايخچه رشد و پيبه تار يوقت
ش يبا هر گرا ،يتيو هر وضع يطيدر هر شرا. شدندتر هم بلکه پر رونق ل نشدنديتعطهرگز آنها  يو صنعت يقات علمياروپا، تحق

کا با يدولت آمر ،ن امروزيمثال هم. ت کردنديشان حمايدانشمندان و صنعتگران خود را حفظ کردند و از دستاوردها ،يو قوم ياسيس
حاضر چ وجه يبه ه يول سابقه استيا بيخ دنيکه در تار مواجه است!!! يارد دالريليم ۱۸۰۰۰رقابل تصور يغ يو بده يخطر ورشکستگ

  .ستيخود ن يقات دفاعيو تحقبلند پروازانه  ييفضا يهابه کوتاه آمدن از برنامه

که در يرسد درحاليمتوليد ناخالص داخلي درصد  ۲ يقات و پژوهش معموال به بااليدسته اول، درصد بودجه تحق يدر کشورها
    . ستيسه نين دو دسته قابل مقايهم در ا يعمران يهابودجهدرصد . باشديدر حد صفر مدرصد و  ۱/۰کمتر از دسته دوم،  يکشورها

نفروختن "شرفت، ماحصل يو پ ين حد از رفاه نسبيهمشده و " نخ نما"ن ترفندها يخوشبختانه در کشور ما، بخصوص بعد از انقالب، ا
کنند يهم ظهور م ير، دست اندازها و موانعين مسيو البته در ا "استامروزمان  يشتيزودگذر مع يازهاينده فرزندانمان به نيآرمانها و آ

نها يا!". ميما به نان شب خود محتاج هست... ان باشدمحواس: "کنند کهيفتن عوام، همان ساز را کوک ميو فر حقير خوداهداف  يکه برا
فروشند و تنها هنرشان آتش را به ثمن بخسي مي کشور صنعتگران و دانشمندانو خون دل زحمتکشان و  از خود ندارند يوجود

اين ابرهاي تيره را از مقابل خورشيد کنار بادها . !انوسياق يو نشان دادن سراب بجا اندوخته گذشتگان است و انداختن بر خرمن
  .ياعلي. و دوباره راه همان است که بود.... خواهند زد 

     

       

                       

 


