ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

»اﺳﻼﻣﻮ ﭘﻠﻪ ﮐﺮدﯾﻦ ،ﻣﺮدﻣﻮ ذﻟ ّﻪ ﮐﺮدﯾﻦ!«

ﻧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﮕﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﻤﺎن اﯾﺮان را ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻧﻘﻄﮥ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ روﻧﺪی ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻬﺎد.

در ﺳﺪۀ ﭘﯿﺶ" ،روﺷﻨﮕﺮان" ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻤﺎق ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻼﯾﺎن ،ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺠﺎی روﺷﻨﮕﺮی ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ آراﯾﺶ اﺳﻼم آن را ﺑﺎ

"ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﻪ" ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ .از آن ﺳﻮ ،ﻣﻼﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.

آﺧﻮﻧﺪی ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ "ﭘﻨﺪار" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﻓﮑﺮ ﺑﺪ" اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ "ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ" ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد! و ﻣﻼﯾﯽ،ﻧﯿﺎﯾﺶ دارﯾﻮش را ﮐﻪ:

»ﭘﺮوردﮔﺎرا ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از دﺷﻤﻦ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎ!« در ذﻫﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را دروغ ﭼﻨﺎن
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از آن ،ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ! ...

ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای ،ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺘﯽ دﭼﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺤﺮان ،ﻓﺴﺎد و ﺳﻘﻮط ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮری از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای آن ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﺎن از ﺣﮑﻮﻣﺖ

اﺳﻼﻣﯽ ذﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﺳﻼم را ﺑﻌﻨﻮان آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺪوی ﺑﺮازﻧﺪۀ ﮐﺸﻮری آزاده و ﻣﺪرن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از دﯾﮕﺮ آﯾﯿﻦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺰارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﯾﺎن در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭼﻨﺒﺮۀ ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی و ﺧﺮاﻓﺎتﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی

ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دوران رﺿﺎﺷﺎه ،ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد.

در ﺳﺎﯾﮥ ﻗﺪرت آﻧﺎن ﻫﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﺴﺦ و ﺑﻪ واروﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز ﭼﻨﯿﻦ واروﻧﻪﮐﺎری ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد .در

اروﭘﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯿﺴﺎ رخ داد و ﻫﺪﻓﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دوﻟﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﺮان اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ را در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ!

ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮق ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺳﻼم
ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﺮج
و ﻣﺮﺟﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ده ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اول ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ )۱۹۰۷م (.رﺳﻤﺎ ً ﻣﯿﺎن روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ

و ﻋﻤﻼً  ۱۱ﺳﺎل در دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان )ﺳﻘﻮط رﺿﺎﺷﺎه ،ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و ﺣﺘﯽ

»اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ«)و اﻋﺰام »ﺳﭙﺎه دﯾﻦ« ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ( ،ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻧﺪ!

آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽ از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ

دراﯾﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬارﻧﺪ؟ ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر،
راﻫﮕﺸﺎی ﺗﺴﻠﻂ ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ ﺷﺪ ،آﯾﺎ در دوران ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارد؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ

دﯾﮕﺮی در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.

ﻣﻼﯾﺎن در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻗﺮار دادن اﺳﻼم

ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان
ﻗﺮار دادﻧﺪ! ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ "اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ" را ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮری و ﺿﺮورت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ واﻗﻌﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ!

ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری در

ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ:

ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺳﺘﺎﯾﺶ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن ،ﮐﻪ آن را "ﺣﮑﻮﻣﺖ آزادﮔﺎن ﺑﺮ آزادﮔﺎن" ) (۱ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺎراﺳﺖ از اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ

داد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑﺮ اﻧﺒﻮه ﺑﻨﺪﮔﺎن" ) (۲ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻨﺘﻘﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻮاﺧﻮاه ﻧﻈﺎم

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد! ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ در ﯾﻮﻧﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ "ﺷﻬﺮوﻧﺪان" را ﻓﺮﯾﺐ

دﻫﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﯾﺮان ﺧﺮدﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺪف آﻧﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان از دﺳﺘﮑﻢ  ۲۳اﺳﺘﺎن )ﺳﺎﺗﺮاپ( ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ) ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻣﺎن  Karmanaﯾﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن  (Arminaﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺷﺎه ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺑﺎن( داﺷﺖ.

ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی از ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ) (۳و ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮔﺴﯿﻞ

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﺎ دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از روﻣﯿﺎن ارﺗﺶ
ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮد آورد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻫﻤﻮاره ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﭙﺎه ﺑﻮد و ﭼﻮن ﭘﺲ از او ﻫﺮﻣﺰ ﭼﻬﺎرم )۵۹۰ـ۵۷۹م (.ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺒﺮد ﺑﺎ روم

در ﻗﺼﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ،ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ ،ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻪ ﺑﺤﺮان دﭼﺎر ﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن ارﺳﻄﻮ را ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﮥ دارﯾﻮش ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان اوﺿﺎع ﻣﺮدم اﻫﻤﯿﺘﯽ

ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ:

» ‚‚ )دارﯾﻮش( ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﻟﻤﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد او در درون ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﮑﺪه ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽزﯾﻨﺪ،
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﮔﺸﻮده و ﭼﻪ اﻗﻮاﻣﯽ را ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻧﯿﺰۀ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن او ﺗﺎ ﮐﺪام دور دﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﯿﺘﯽ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ(۴) "..

اﮔﺮ دارﯾﻮش ﭼﻨﯿﻦ "ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﺴﺘﺒﺪی" ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﻮروش "ﻗﻬﺮﻣﺎن آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮم ﭘﺎرس" ) (۵ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد؟

واﻧﮕﻬﯽ ﮐﻮروش ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد:
ِ
» ﻣﻨﻢ »ﮐﻮروش« ،ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺷﺎه ﺑﺎﺑـﻞ ،ﺷﺎه ﺳﻮﻣﺮ و ا َﮐـَّﺪ ،ﺷﺎه ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن« )(۶

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮروش و دارﯾﻮش "ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه" ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮری وﺳﯿﻊ اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎب

ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ "ﺷﺎﻫﺎن" در ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎ ﺣﮑﻢ راﻧﻨﺪ و ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺗﻨﻬﺎ دو وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (۱ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ  (۲ﺣﻔﻆ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ دارﯾﻮش از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن وﻇﯿﻔﮥ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺲ از اﺳﮑﻨﺪر در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری روم ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻣﺮﮐﺰ

اروﭘﺎ ،ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺪل ﮔﺸﺖ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﺮای روﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎور
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﻬﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه و ﯾﺎ ﺳﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﻮرش ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﺑﺮﺑﺮﻫﺎی اﻃﺮاف اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ ،در آن ﻏﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان و روم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ

رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و در دورانﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ از رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺮاﺗﺐ

ﺑﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ وﯾﮋه آﮔﻬﯽ داده ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را "ﺑﺮادر" ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ (۷) .ﺗﺎ
)ﻗﯿﻢ( ﭘﺴﺮش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد! )(۸
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺰار  Arcadiusﺑﻪ ﺳﺎل ۴۰۸م .ﯾﺰدﮔﺮد اول را ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ّ

ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺒﻮد ارﺗﺶ ﻣﺮﮐﺰی در اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ،دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری از ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮا ً ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﺮﺧﻼف روم

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮان و ﻣﻬﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ،

اﻣﭙﺮاﺗﻮری دوراﻧﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را از ﺳﺮﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از
آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎری از ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ،ﺳﺮان ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺷﺮاﻓﯽ ) ﺳﻮرن ،ﮐﺎرن ،ﻣﻬﺮان ،( .. ،دﯾﻮاﻧﯿﺎن و راﯾﺰﻧﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﻦ و

آﯾﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻟﺤﻈﮥ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره در ﺧﻄﺮ ﻫﺠﻮم "ﺗﻮراﻧﯿﺎن" )ﺳﮑﺎﻫﺎ ،ﻫﻔﺘﺎﻟﯿﺎن (..ﻗﺮار داﺷﺖ و
ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ

اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﻪ ﺗﯿﺴﻔﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﮥ ﺗﺮﮐﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺪارک
ﺳﭙﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﺮداری ﻻﯾﻖ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺪاوم اﻣﭙﺮاﺗﻮری
اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد .واﻧﮕﻬﯽ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺎدﺷﺎه را واﻣﯽ داﺷﺖ ﻫﻤﻮاره ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﭼﻨﺎن ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ۱۲ﻗﺮن در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻧﺮوزﮔﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺪرﺗﺶ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻻﯾﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﻫﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ﺛﺒﺎت اﻣﭙﺮاﺗﻮری را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ راه را ﺑﺮای ﻧﻮآوری در

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺬار ﺳﻠﺴﻠﮥ اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن وارد

ﻧﯿﺎورد.

"ﺑﺤﺮان" ﻣﯿﺎن ﻣﺮگ ﺷﺎه ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،در واﻗﻊ ﭘﺎﻻﯾﺶ دروﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﻣﺜﻼً ﺷﮑﺴﺖ از روم( ﻧﯿﺰ

ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ آن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ ،اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن در ﺳﺪۀ دوم ﻣﯿﻼدی ﺳﻪ ﺑﺎر از روم )ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺮاژان ،ﻟﻮﮐﺴﯿﻮس و ﺳﭙﺘﯿﻤﻮس( ﺑﻪ

ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺗﯿﺴﻔﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف روﻣﯿﺎن درآﻣﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻨﻮز از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﮑﺎﻧﯽ )اردوان ﭘﻨﺠﻢ( ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۱۸م .ﺑﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم Macrinus

ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ وارد آورد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﺎ ﺑﺮادرش )ﺑﻼش ﺷﺸﻢ( ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﺠﯿﺐزاده ای از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ

ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اردﺷﯿﺮ را ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺳﻠﺴﻠﮥ اﺷﮑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ
ﺳﺪه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ داد .ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اردﺷﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﻣﻮروﺛﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ در زﻣﺎن

زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﺴﺮش ﺷﺎﭘﻮر را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺳﮑﻪ ای ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺿﺮب ﺷﺪ ،اﻣﺎ "ﺑﺪﻋﺖ" او ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﭘﻮر دوم در ﮐﻮدﮐﯽ )ﺣﺘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﭘﯿﺶ از زاﯾﺶ( اﺳﺖ! ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ﭘﺪر ﺑﻮد و

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮادر ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﺠﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭼﺎﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ )اوﻟﯽ ﮐﺸﺘﻪ ،دوﻣﯽ ﮐﻮر و
ﺳﻮﻣﯽ ﻓﺮاری ﺑﻪ روم( ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد! )(۹

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دروﻧﻤﺎﯾﮥ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی ﻫﻢروزﮔﺎر )ﻣﺎﻧﻨﺪ روم و ﭼﯿﻦ( از دروﻧﻤﺎﯾﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ واﻻﯾﯽ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ" ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،داﻣﻨﮥ ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺮ ﮐﺸﻮرداری را ﺑﻪ

ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ

در ﺳﺎﯾﮥ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و رﺷﺪ ﮐﺮد! ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮرش در ﻣﯿﻠﺘﻮس و ﻧﺎآراﻣﯽ در ﯾﻮﻧﺎن)۵۱۰پ.م(،
ﺟﺒﺎران" Tyrantرا ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد و در
دارﯾﻮش ،ﻣﺎردﯾﻨﻮس را ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮد .او ﺷﻮرش را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن" ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ّ
ﺟﺒﺎران ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺳﺎﺗﺮاپ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ! )(۱۱
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ّ

از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﺰداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ را ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﯾﻨﮑﺮد ) (۱۰ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ:
 (۱از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ (۲ ،ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ داﻣﻦ زﻧﺪ  (۳ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻬﯽ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ(۱۲) .

ﻓﺮه اﯾﺰدی او را ﺷﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﻧﯿﺰ ﺧﺪﺷﻪ دار
دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﭘﺎدﺷﺎه از ّ

ﻣﯽﮔﺸﺖ .در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺷﯿﻮۀ "ﺟﻬﺎﻧﺪاری" )راه و رﺳﻢ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮥ ﮐﺸﻮرداری( و ﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در آن رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،از ﻧﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮﺳﭙﺮدۀ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه

ﻧﯿﺴﺖ و درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽ »زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎ را ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ« )(۱۳

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درﺑﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺻﻮﻻً ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻄﻮر اﻧﺤﺼﺎری زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ آﯾﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای

ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺸﻮرداری رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎوری اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﺳﺮﺷﺎر از

ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ روش دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﺪاﯾﯽ

دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ (۱۴).ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﺮﺳﭙﺮدۀ آﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺑﻄﻮر ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ در "ﺟﻬﺎﻧﺪاری" ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

ﻓﺮه اﯾﺰدی ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﯾﯿﻦ ﻣﺰداﯾﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮﺧﻮردار از ّ

ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﻣﯿﻬﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی )ﺳﺪﻫﺎ،
ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ،آﺑﺮاه ﻫﺎ  (..و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻨﻮی )ادﺑﯿﺎت ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ ،ﺷﮕﺮد ﻓﻨﻮن و اﺳﺮار ﮐﺎرﻫﺎ (..،ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ

از ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و راﯾﺰﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﻼم ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای داد ،ﮐﻪ " ذ ّم ﻗﺪرت و

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن از آن" را در اﻣﺖ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و »ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪرت را ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﺗﺪﺑﯿﺮ آدﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺧﻠﻖ

و ادارۀ درﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ را "اﻣﺮﺑﺮ اﺑﻠﯿﺲ و ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ او را ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن"« ﻣﯽ ﺷﻤﺮد(۱۵) .

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺬارم ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺘﺮﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﺮب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﭘﺎ درآﻣﺪ؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪه ای ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ آن را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺮار

داﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دوری از ﺣﻤﻼت ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻟﺸﮕﺮی ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﻫﻢ

آﻣﺪه ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮﺑﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻠﻐﺎر ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﭙﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻟﺸﮕﺮ ﻋﺮب )ﮐﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ( ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ

ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﭘﺎ در آﻣﺪ.

اﯾﻨﮏ اﮔﺮ از اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ آﻏﺎز ﭼﻮن داﺷﺘﻨﺪ/
ﮐﻪ اﯾﺪون ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮار ﺑﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ؟«‚ ﮐﺪام ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﯿﺎ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ،در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻪ " اﻟﮕﻮی آرﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری" ) ،(۱۶ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در دوران ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺪام ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻬﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ در دوران ﻧﻮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮش دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺴﻠﻂ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﯾﺰش ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

»ﮔﻮﻫﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﺮآﯾﻨﺪ روﻧﺪ رﺷﺪ آزاداﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ" ) (۱۷ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ،از ﻫﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ده ﻫﺎ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻋﺎﻟﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن دﻗﺖ و رﺷﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرت "اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ" درآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﺎﻟﻮدۀ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻤﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ

ﺟﻤﻬﻮری در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ و آﻟﻤﺎن (..و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه در اﮐﺜﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن از ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی

دارد.

اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر "ﺳﻠﻄﻨﺖ" ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺳﻼم ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﺿﺮوری اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪاوم و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮﯾﯽ،
ﺗﺪاوم ﻧﻬﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎری )ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﺦ آن در دوران اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺮۀ اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺪرن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺮه اﯾﺰدی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ او را در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن از ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی در ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ّ

ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ

از آﻧﮑﻪ وراﺛﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺳﺮﺷﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻬﻨﮕﺎم و ﺑﺨﺮداﻧﻪ در اﯾﺮان ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و در ورای آن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ واﻻی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﺮوز از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﻖ روﺷﻦ و آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺪاوم دو

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﭗ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را از درک ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.

ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و آن "اﻋﺘﻤﺎد" اﺳﺖ .ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ

ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪم واﻗﻌﯽ در ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﺎم از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻏﺎزﯾﺪ و ﮐﺪام ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ
ﻣﻌﻨﻮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ؟

ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻌﻨﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان،

داﻧﺸﻤﻨﺪان (..دارﯾﻢ .اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
و اﺛﺮ ﻧﺎﻣﺪاران ﭘﺮﺷﻤﺎری در ﺳﭙﻬﺮ ﻫﻨﺮ ،در ﻋﺮﺻﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪ و در زﻣﯿﻨﮥ داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ و آﻧﺎن را ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.

از آن ﺳﻮ ،وﻇﯿﻔﮥ ﻋﺎﺟﻞ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﺮو و ﺧﻮشﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎن ﺻﺮف
ﮐﻨﻨﺪ و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺟﺎﻣﮥ ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻣﺮوز رﻧﮕﯽ ﻧﺪارد و در اﯾﻦ "ﺷﺐ ﺗﯿﺮه" ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آوﯾﺨﺘﻦ

ﺑﻪ "اﻋﺘﻤﺎد و ﻫﻢدﻟﯽ" ﺟﺎی "ﺗﯿﺮﻫﺎی زﻫﺮ" ﻣﺮﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ(۱۸) .

در ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از راه رﺳﯿﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ

ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﻔﺖ و راه ﻓﺮدا را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در راه ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺖ و

ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن درک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻫﺮ اﻣﺮی در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رأی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دردﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﭙﯿﭽﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آن ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻮر را ﺳﯿﻤﺮغوار ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .از

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ،اﯾﻦ درس را ﮐﻪ ﻣﻠﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ:
»ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﺸﻮرﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﺗﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ«)(۱۹

) (۱ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ،ﻧﺸﺮ ﻓﺮزان ،۱۳۷۸ ،ص ۱۴
) (۲ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۱۳
)" (۳ﮔﺎرد ﺟﺎوﯾﺪان" ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺮودوت در اواﯾﻞ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮده ،ﻧﻪ ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮓ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎرد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻮده اﺳﺖ .واﻧﮕﻬﯽ اﯾﺮان در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺎ
ﻼ ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﺮو ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
دو دﺷﻤﻦ ﮐﺎﻣ ً
) ،(۱) < = (۴ص ۳۵
) (۵ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۶۰
) (۶اﺳﺘﻮاﻧﮥ ﮐﻮروش ،ﺳﻄﺮ ۲۰
(7) Karl Güterbock, Byzanz und Persien in ihren diplomatisch-völkerrechtlichen Beziehungen, Guttentag , Berlin 1906 s. 11 u.22
(8) Henning Börm, Kontinuität im Wandel, Monarchische Herrschaft im Altertum, Berlin: Oldenbourg 2017, pp.556
(9) ebd. Pp.556
(10) ebd. Pp.549
) ،(۱) < = (۱۱ص .۲۷
ﻼ ﯾﺰدﮔﺮد اول ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آزادی و رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺪﺳﺘﻮر اﺳﻘﻒ
) (۱۲اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه از دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﺜ ً
ﺗﯿﺴﻔﻮن ،آﺗﺸﮑﺪه ای وﯾﺮان ﺷﺪ ،آﻧﺎن را ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ داد.
) (۱۳ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ـ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،۱۳۷۷ ،ص .۱۰۲
) (۱۴ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .۱۱۱
) (۱۵ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .۱۱۲
) (۱۶ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .۱۱۱
) (۱۷ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .۱۱۳
) (۱۸اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮودۀ ﻧﯿﻤﺎﯾﻮﺷﯿﺞ" :وای ﺑﺮ ﻣﻦ!"
) (۱۹ﺟﺎن .اف.ﮐﻨﺪی ۱۹۶۱م.

