
 

 نظام حکومت ایران چگونه باشد؟
  

  فاضل غیبی
  »پله کردین، مردمو ذلّه کردین! اسالمو «

  . نهاد بازگشتبی بر روندی نقطۀ روشنی  و شکافتآسمان ایران را  گونهاخگر که  ندایی
آن را با  اسالم با آرایش دروشنگری،  کوشیدنبجای بیراهه رفتند و  ،در برابر چماق تکفیر مالیان "روشنگران" ماپیش،  در سدۀ

  .شدند مشغول دیوار بلند هویت ایرانی به فرسایش  نیزمالیان  سو، از آن ."مقتضیات زمانه" هماهنگ کنند
که:  را نیایش داریوش،! و مالییپندار نیک" معنی نداردو بدین سبب "است  معنی "فکر بد"آخوندی ادعا کرد که "پندار" به  
 چناندروغ  ایرانیان رامعنی کرد که در ذهن بیمار خود چنین » ا!من حفظ دروغ و خشکسالی دشمن، از را کشور اینپروردگارا، «

  ! ... شدندبه دعا متوسل می ،فراگرفته بود که برای نجات از آن
اند، که هرچند آمده ی دچاربحران هویت به چنان ایرانیان بخش بزرگی ازاسالمی، چهار دهه حکومت از  ای، پسبر چنین زمینه

آنان از حکومت د. ندارن آن ای برایشایسته حکومتتصوری از اما هستند،  ، فساد و سقوط همه جانبۀ میهن خویششاهد بحران
کشوری آزاده و مدرن نمی بینند، اما از دیگر آیین ها و نظامات حکومتی  برازندۀ ند،  اسالم را بعنوان آیینی بدویاسالمی ذله شده ا

  توانند. ی اسالم و حکومت مالیان تصور نمینی براکه جایگزیبیزارند، چنان 
و نه تنها نتوانست به دنیای  سالمی باقی ماند اپرستی چنبرۀ خردستیزی و خرافاتدر جامعه در دوران قاجار  مالیان یابیقدرت با 

   .بودمتولیان اسالم  نفوذ موای دوران رضاشاه، شاهد رشد مدابه استثنبلکه، ، نوین گام بگذارد
. در انقالب مشروطه بود ،کاریبارز چنین وارونهمسخ  و به وارونۀ خود بدل می گشت. نمونۀ  هر تدبیر نوینی در سایۀ قدرت آنان
تقابل محقوق و وظایف گی حکومت، خودکام برای غلبه بررخ داد و هدفش آن بود که  نفوذ کلیسا پس از قطعاروپا چنین انقالبی 

گروهی از نخبگان تصور کردند، با اقتباس از قانون اساسی بلژیک خواهند در ایران اما . مایدن و دولت را تضمین نشهروندا
  ترین کشورهای اروپا را در ایران نیز برقرار کنند!توانست روابط اجتماعی و سیاسی در پیشرفته

 متولیان اسالم برخوردار نشدند، بلکه ناپذیرینه تنها مردم از حقوق خدشهنابهنگامی قانون اساسی  مشروطه بدین انجامید که 
ور به چنان هرج کش ،پشتیبانی ملت افزایش یابد بجای آنکه قدرت حکومت به ،در نتیجهبه قدرت و نفوذ بیشتری دست یافتند. 

 تقسیم شدمیان روس و انگلیس رسماً  م.)۱۹۰۷پترزبورگ (بنا به قرارداد سن لس اول،از تشکیل مج پس افتاد که ده ماهی و مرج
   . در دست بیگانگان باقی ماندسال  ۱۱عمالً  و

 شکست جنبش ملی شدن نفت و حتی ، سقوط رضاشاهبرای رویدادهای تاریخ معاصر ایران (ای است نمونه انقالب مشروطه
   !منجر شدندقدرت یابی مالیان به در نهایت که  به روستاها)،» سپاه دین«اعزام و (»انقالب سفید«
د و  با نوشن بینی از وقوع فاجعه ای باز هم بزرگتر جلوگیری کنخواهند توانست با ر ایرانی نخبگان  تجربیات تاریخی با اینیا آ 

 ،جوانی به نیت خدمت به کشور گذارند؟  بویژه نسلی که در بنیانۀ ایران های محکمی برای آینددرایت و دوراندیشی پایه
نامی نیک از خود به د توانست آیا در دوران پختگی خواهشد،  مشترک ما میهن برترین حکومت راهگشای تسلط ضدایرانی

  د؟یادگار بگذار 
بیش از هر حکومت  اگر حکومت اسالمی  و استمرحلۀ رشد فرهنگ اجتماعی با آن  ، هماهنگیسالم یحکومت مهمترین ویژگی

   است. دنیا نابهنگام ترین حکومت  که  بدین خاطر نافع ملی عمل می کند،در جهت مخالف م دیگری
الم نردبان قرار دادن اس دند کهغافل مان. اما از این چشم پوشی نکردند یابیرتقد ترفندی برای مالیان در دو سدۀ گذشته از هیچ

ۀ ایران جامعاین انتخابی است که مالیان در برابر . سرنگون خواهند کرداسالم را نیز  ،خودا سرنگونی بدین خواهد انجامید که ب
اقعی و جانشین  اعالم کردند و در نتیجه،و ضرورت مسلمانی نون کشوری قا " رااسالمی احکام" قرار دادند!  بدین دلیل ساده که

    را لغو کند!  احکامنخواهد توانست این  از مسلمانان پایبند به اسالم تشکیل شود، وگرنه  دحکومت اسالمی نمی توان
ر د است که تا بحال مردم کشوری  وظیفه ایبزرگترین   ومتی مناسب،حک مت اسالمی و رسیدن بهمسالمت آمیز از حکو گذار 

توجه به بررسی های نوینی که دربارۀ ایران باستان صورت گرفته راهی به امروز با  ید باشداز اینرو شاید مفاند. برابرش قرار گرفته
  : بیابیم



 

می خواند، تصویری ناراست از ایران بدست ) ۱(که آن را "حکومت آزادگان بر آزادگان"   دمکراسی یونان، به هدف ستایش از  ارسطو
خواه نظام اهو و یونانی ون منتقد دمکراسی افالط خواند. اما)  ۲(ن" بندگاانبوه بر  یک تنحکومت هخامنشی را "حکومت  داد و

ب "شهروندان" را فری دمکراسی نام به احبان زر و زور براحتی می توانندصیونان در  می دید کومتی ایران بود! بدین سبب کهح
  خردمندان حکومت می کند. بر تخت نشسته و با رایزنی با مهان که به انتخاب است . درحالیکه شهریار ایران خردمندی دهند

با فرهنگ های (ساتراپ)  استان ۲۳دستکم یادآور شویم که امپراتوری ایران از  ببینیم کدامیک حق داشتند، به هدف آنکه
. داشت (شاه یا شهربان) حکومتی مستقلهر یک  که ) Arminaیا ارمنستان  Karmana(مانند کرمان  تشکیل می شد، گوناگون

شهربانان سپاهی گسیل  می بایست که بار در صورت لزوم هر  و) ۳(د برخوردار نبودائمی از ارتش شاهد آنکه حکومت مرکزی 
ش انوشیروان به تقلید از رومیان ارت ادامه داشت تا آنکه نی ساسانیان در طول بیش از هزار سالتا دوران پایاتدبیر این می کردند. 

 با روم هنگام نبرد م.)۵۷۹ـ۵۹۰( هرمز چهارماو  چون پس از شاهنشاه همواره فرماندۀ سپاه بود و ،از سوی دیگر. گرد آوردمرکزی 
  . و امپراتوری به بحران دچار شد بهرام چوبینه، بر او شوریددار سپاه، ر در قصر نشست، س

اهمیتی ع مردم اوضا برای شاهان ایراناند و با اشاره به کتیبۀ داریوش بر آن هستند که دوستان ارسطو را باور کردهبرخی از ایران 
  به لشگرکشی های خود فخر فروخته اند:فقط  نداشت، زیرا که

زیند، دهکده های سرزمین خویش چگونه می (داریوش) پیش از آنکه دلمشغول این باشد که مردم خود او در درون شهرها و« �� 
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 

     )  ۴( رفته است.." 
 ؟بودگشته  )۵(قوم پارس" قهرمان آزادی و استقالل " کوروشگر داریوش چنین "جهانگیر مستبدی" بود چگونه جانشین ا

  :دستایش می کر  چنینخود را  کوروش نیز وانگهی
  ) ۶( »جهان گوشه چهار شاه اَکـَّد، و سومر شاه بابـِل، شاه توانمند، شاه بزرگ، شاه جهان، شاه ،»شوکور « منم «

 ۀ باستانی ایجابسه سلسل وسیع ایران در طولامپراتوری  ساختار "شاهنشاه" بودند و کوروش و داریوشواقعیت این است که 
حفظ ) ۲  ) سیاست خارجی ۱:  ه باشدو شاهنشاه تنها دو وظیفه بر دوش داشترانند حکم در ساتراپ ها  "شاهان"می کرد که 

  . تمامیت ارضی
جالب است که . ه استبدین سبب که رسیدگی به آن وظیفۀ او نبود ،گویدسخنی نمی وضع زندگی مردماگر داریوش از بنابراین 

رکز م و پس  از تسخیر شمال آفریقا روم جمهوریهمچنین  برقرار شد و ان نیزدر امپراتوری سلوکی پس از اسکندر  این ساختار
 پهناورهای این سرزمینتاسر به سر از پایتخت  ممکن نبود دیگر رومیان برای. بدین دلیل ساده که به امپراتوری بدل گشت ،اروپا

  د. رسیدگی کنن
توانست از شورش ساتراپ ها و یا حملۀ بربرهای اطراف امپراتوری جلوگیری میسزار جا که ابهت شاهنشاه و یا از سوی دیگر از آن

ا به یکدیگر ر ایران و روم دو امپراتوری  این نظر جالب است که. از بودبا تقدیس مذهبی نیز همراه در آن غلو می شد و اغلب ،  کند
ب تغییرات در مرات مثالً برخوردار بودند. قابل مقایسه با امروز  یهای طوالنی از روابط دیپلماتیکرسمیت می شناختند و در دوران

تا ) ۷(ر یکدیگر را "برادر" می خواندند. شاهنشاه و امپراتو ،از طریق فرستادۀ ویژه آگهی داده می شد و در نامه های رسمی باال
    )۸(م) پسرش تعیین کرد! م. یزدگرد اول را سرپرست (قیّ ۴۰۸به سال   Arcadiusبدانجا که سزار 
وم برخالف ر برخوردار بودند:  اما اساسی ظاهراً کوچک ی، دو امپراتوری از تفاوتایران ارتش مرکزی در امپراتوریگذشته از نبود 

، نشینبر سر جا نمی توانستند جانشین خود را انتخاب و اعالم کنند و هربار با مرگ پادشاه تا توافق سران و مهان ایرانپادشاهان 
را تشکیل می دادند، که در هر یک از گروه  بزرگان کشوری به تناوب  سه  یا چهار گذراند.امپراتوری دورانی بحرانی را از سرمی

نمایندگان دین و  انیان و رایزنان و باالخرهدیو  ،) سورن، کارن، مهران، .. هفت خاندان اشرافی (سران  آنها شماری از شهربانان،
   آیین شرکت داشتند.

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

منتقل کردند، تا به هنگام حملۀ ترکان فرصت کافی برای تدارک  ی ممکنیعنی به دورترین جاتیسفون  را بهپایتخت اشکانیان 
  داشته باشندسپاه 



 

و هم سرداری الیق برای سپاه مشترک باشد، برای تداوم امپراتوری هماهنگ کند را ها که هم  ساتراپین یافتن شاهنشاهی بنابرا 
به  پس ازحتی ، شدپیشتیبانی میبزرگان از سوی گروهی از که هر یک  یرشمار پکاندیدهای وجود امری حیاتی بود. وانگهی 

  . داشت همواره لیاقت خود را به اثبات برساند نیز پادشاه را وامیتخت نشستن 
همین بود که در قدرتش اتوری آنروزگار برقرار ماند و قرن در بزرگترین امپر ۱۲این نظام حکومتی از چنان کارایی برخوردار بود که 

راه را برای نوآوری در گر از سوی دیو  امپراتوری را حفظ می کرد ثبات د از میان خاندان شاهی از سویی ن فر با انتخاب الیق تری
ر آن وارد تغییری دسلسلۀ اشکانی به ساسانی نیز  گذارچنان بود که حتی چنین مکانیسمی  کاراییسیاست باز می گذاشت. 

    نیاورد.
 (مثالً شکست از روم) نیزدر واقع پاالیش درونی نظام بود، چنانکه عوامل بیرونی ب جانشین، مرگ شاه تا انتخا میان "بحران" 

تراژان، لوکسیوس و سپتیموس) به به زمان روم ( یان در سدۀ دوم میالدی سه بار ازاشکانشاهد آنکه، تأثیری بر آن نداشت. 
 بهند، برخوردار بودمردم  انی بشتیهنوز از پاشکانیان سختی شکست خوردند و   تیسفون به تصرف رومیان درآمد، اما از آنجا که 

 Macrinusم. بر امپراتور روم ۲۱۸به سال با آنکه آخرین پادشاه اشکانی (اردوان پنجم) درحالیکه  خود ادامه دادند،روایی فرمان
 از خاندانی زاده اینجیبشکست سختی وارد آورد، اما از آنجا که کشاکش با برادرش (بالش ششم) طوالنی شد، بزرگان ایران 

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

  ، اما "بدعت" او نپایید. ضرب شدپدر و پسر  سکه ای با تصویررا بر تخت نشاند و  شاپور پسرش ،زندگی
انتخاب شاپور دوم در کودکی (حتی به روایتی پیش از زایش) است! جالب آنکه او فرزند چهارم پدر بود و  ،مورد استثنایی دیگر
رزه برای چانشینی را باختند (اولی کشته، دومی کور و مبا که هر یک مورد پشتیبانی گروهی از نجبا بودندپس از آنکه سه برادر 
  )۹(! رسیده بود  گروه چهارم گزینش پادشاه اینک به نوبت سومی فراری به روم) 

مکراتیک واالیی روزگار (مانند روم و چین) از درونمایۀ ددر مقایسه با امپراتوری های هم ام شاهنشاهینظ بدین ترتیب درونمایۀ 
اری را به در امر کشورد شرکت دامنۀ گرفتند، "حکومت محلی" قرار می ن نیز باید مورد تأییداین نکته که شهربانا  برخوردار بود. 

در این میان اینکه دمکراسی یونانی نکتۀ بسیار جالب . ، که هر یک از ساختار درونی ویژه ای برخوردار بودمی رساند ساتراپ ها
، پ.م)۵۱۰(امپراتوری ایران پدید آمد و رشد کرد! بدین صورت که با باالگرفتن شورش در میلتوس و ناآرامی در یونان در سایۀ

در را برکنار کرد و Tyrant "حکومت جّباران" ،او شورش را خواباند و به خواست مردم یونان گسیل کرد.داریوش، ماردینوس را 
  )۱۱(د! برقرار ش ساتراپ یوناندمکراسی  در  پیامد برکناری جّباران،

باید پادشاه را   )۱۰(دینکرد چنانکه بنا به . کردمیسفارش را حق نافرمانی از فرمانروای ناشایست نیز   مزدایی  آییناز این گذشته 
  :پشتیبانی کرد مگر آنکه

 )۱۲( رساند.به دین بهی آسیب ) ۳ به ناامنی و خشونت دامن زند) ۲از جایگاه خود سؤاستفاده کند،  )۱
 ارد خدشه نیز او جایگاه آنها شدن دار خدشه با کهمی کرد  هایی ویژگیاو را شامل  ایزدی فرّه از شاهپاد برخورداری دیگر آنکه

 ایرانیان در برابر حکومترفتار  و هم چگونگیانۀ کشورداری)  (راه و رسم خردمندشاهنامه هم شیوۀ "جهانداری" در . شتگمی
ص شاه سرسپردۀ شخ اما، پشتیبانی می کند نهاد پادشاهیاز  ،به نمایندگی از ایرانیان در آن رستم. از جمله استبازتاب یافته 

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

هیچگاه بطور انحصاری زیر نفوذ آیین مشخصی نبود و برای  همین نکته به خودی خود نشان می دهد که دربار امپراتوری اصوالً 
حفظ خود باید جدایی دین از دولت را بعنوان پایۀ کشورداری رعایت کند. در سرزمینی به پهناوری امپراتوری ایران سرشار از 

شاهنامه سند جدایی ادیان و مذاهب گوناگون هر روش دیگری نیز محکوم به شکست بود. چنانکه باقر پرهام نشان داده است 
چنانکه در آن هیچ پادشاهی سرسپردۀ  آیینی نیست و شکست اسفندیار بطور نمادین شکست   )۱۴(دین و دولت نیز هست.

  کوشش برای دخالت دین در "جهانداری" نیز هست.
 ایدب ایزدی فرّه از برخوردار فرد هر شمرده می شد و مزدایی ی ناشی از آیینتضرور  ،سیاست امر در ایرانیان شرکت همه، از فراتر 

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

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



 

 و قدرت مّ ذ"  ، کهداد ای قبیله گجای خود را به فرهن اسالم تسلط با که داد می تشکیل را ایرانشهری اندیشۀ بنیان ،نگرش این 
خلق  کار گردش برای آدمی تدبیر از ساحتی را قدرت ساحت آنکه بجای« و نشاندمی امت در را"  آن از برگرداندن روی به تشویق

  ) ۱۵(. شمرد می »"شیطان به خدمت را او به طاعت و ابلیس امربر" را فرمانروایی هر ،داندب جامعه درست ادارۀو 

ه هر روشن است کدر برابر تهاجم عرب مسلمان از پا درآمد؟  یچنین امپراتوری سترگ این نکته را نیز ناگفته نگذارم که چرا   
قرار  هماناامپراتوری ایران ضعف  اطنق کند. ازمی پذیرآن را آسیبضعفی برخوردار است که  اطسنجیده ای نیز از نق سیستم

م نزدیک پایتخت فراه ی که از شهرهایبود.  پس از آنکه لشگر حمالت ترکان  به دلیل دوری از داشتن پایتخت در جنوب غربی
د در برابر که بتوانی مشترک سپاهن فراهم آوردهای مرکزی و پایتخت ایلغار شد، برای استان آمده بود در برابر عربان شکست خورد

یکی  اساتراپ هبدین سبب مقاومت های پراکندۀ ممکن نبود و  )که پی در پی با نیروهای تازه نفس تقویت می شد( عرب لشگر
  آمد. پس از دیگری از پا در 

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

  ند؟ ندر تاریخ ایران غلبه ک ترین رژیمعقب مانده د برنمی خواهبودند و امروز 
 .یافته استبازتاب  ر جایگاه واقعی شهریا ، بلکه)۱۶(الگوی آرمانی شهریاری"  " در شاهنامه نه، بر خالف تصور طرفه آنکه،

می نوین به سوی کدام نظام حکومتیدرستی باید چنین بیان کرد، که تداوم فرهنگی ایران در دوران ه بنابراین پرسش باال را ب
  تواند باشد؟  

ن تعییگسترش دمکراسی  در دوران نوین و بدون توجه به پیشرفت های بشر تواننمیاست، نهاد حکومت در ایران را آنچه مسّلم 
دهد که اجازه نمی ، متأسفانهشته و ریزش مدنی جامعهکرد. از سوی دیگر، تسلط ویرانگر حکومت اسالمی در چهار دهۀ گذ

  باشد.  )۱۷(گوهر شهریاری برآیند روند رشد آزادانۀ جامعۀ مدنی" «
با  سغالب آمدند، نخست حکومتی دمکراتیک و شایسته برقرار گردد و سپ بدین سبب باید مانند کشورهایی که بر رژیم توتالیتر

ان باید از نظر ساختاری بنابراین حکومت آیندۀ ایر کسب مشروعیت کند.   انهمۀ ایرانی از ،کسب اعتماد و تجدید پیمان
 عالم حکومت های دمکراتیک. خوشبختانه در نیم قرن گذشته در ده ها کشور در شرق و غرب ترین شکل ممکن باشددمکراتیک

    .تدرآمده اس "استاندارد جهانی"ت دقت و رشدی رسیده که دیگر بصور   دمکراسی پارلمانی به چنان برقرار گشته و سیستم
هاد ریاست نکشور باشد. و نماد یکپارچگی نیاز دارد که بازتاب هویت فرهنگی نهادی فراتر از شالودۀ دمکراتیک، هر حکومتی به 

های دنیا نشان از ضرورت چنین نهادی و جایگاه پادشاه در اکثر دمکراسی) ..ر شماری از کشورها (مانند هند و آلمانجمهوری د
  دارد. 

ابی یتبه قدر  نابهنگام و منجر ،جامعهضعف به پادشاه بود و این خواسته با توجه  "سلطنت"اگر قانون اساسی مشروطه خواستار 
اینک چنین نهادی به هنگام و ضروری است. از جمله، زیرا که با توجه به آسیب های حکومت اسالمی  شد، بیشتر متولیان اسالم

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

ر انسانی فرّه ایزدی نهادینه است. چنین جایگاهی همانست که او را در دنیای مدرن از حقوقی بنا بر فلسفۀ ایرانشهری در ه 
فنظر صر هر مقامی است. از اینرو،  به ای رسیدنبر فرصت و امکان برابر خدشه ناپذیر برخوردار می کند. یکی از این حقوق همانا  

. کندت دمکراتیک جامعه را خدشه دار می، بخودی خود سرشمخالف است یعلمو  یعقلبا بدیهیات پادشاهی وراثت  از آنکه
االی و  که وظیفۀاست  دمکراسی پارلمانی و در ورای آن پادشاهی انتخابی ،انه در ایرانبهنگام و بخردتنها جایگزین  بنابراین

  . داشته باشدعهده  بر یت ایرانی و تحکیم همبستگی ملی رانمایندگی هو 
داوم دو ت  روشن و آلترناتیو بدیهی ناتوانند و علت آن را باید درشگفت انگیز است که ایرانیان امروز از دستیابی به چنین افق 

  ع آنی و آتی خود باز می دارد. که بخش بزرگ جامعۀ ایران را از درک منافایدئولوژی اسالمی و چپ دانست 
امی مینین نجامعۀ ایران بزرگترین سرمایه ای که ملتی را شایسته چ در پیامد چهار دهه حکومت اسالمی، باید اعتراف کرد، که  

 نیز مادامیکه مردمی از اعتماد به هم ناتوان باشند از نزدیکی و همبستگی است.  ت و آن "اعتماد"کند از دست داده اس
  . نند، تا چه رسد که بخواهند برای رسیدن به هدفی پیمان بندندمابازمی

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



 

 ،ن در لحظۀ حاضر اعتمادی است که به نخبگان ایرانی (اندیشمندان، هنرمندانبنظر می رسد که تنها سرمایۀ معنوی ایرانیا 
م هر ایرانی با نامورد مهر و اعتماد میهن دوستان قرار دارند. فرهنگ ایران  به سبب خدمت به . ایرانیانی کهداریمدانشمندان..) 

و سیاسی آشناست و آنان را میهن دوستانی و در زمینۀ دانش اجتماعی  در عرصۀ اندیشه ،در سپهر هنر و اثر نامداران پرشماری
  قابل اعتماد می شناسد. 

دوستان صرف ای نزدیکی و همفکری با دیگر میهننامی خود را بر که آبرو و خوشاز آن سو، وظیفۀ عاجل نخبگان ایرانی است 
ا آویختن تنها بدر این "شب تیره"  و کی امروز رنگی نداردکنند و آگاه باشند که بدون چنین کوششی جامۀ فضیلت آنان در تاری

  ) ۱۸د یافت. (مرهم خواهدلی" جای "تیرهای زهر" به "اعتماد و هم
ی ، در میان ایرانیان نیز خرد جمعاعتمادسازید، اما  با ات و پیشرفت ندار ثب راه رسیدن کشور به کسی تصویری از در لحظۀ حاضر

و  تاس نخبگان تفاهم و هماهنگی کشور بهبود راه در گام نخستینفردا را گام به گام روشن خواهد کرد.  راه شکفت وبرخواهد 
 ممکن.  گردد بدل مشترک رأی به تواندمی و است یکی مشخص زمان در امری هر در حقیقت با رسیدن به آن درک خواهد شد که

ه باست که امروز هیچیک از نخبگان ایرانی نتواند برای دردهای جامعۀ ایرانی نسخه ای بپیچد، اما خرد جمعی موهبتی است که 
  هدایت کنند. وار کمک آن نخبگان ایرانی نیز خواهند توانست کشور را سیمرغ

  
از کنند.  کمک به پیشرفت فرهنگ جهانیند، می توانند ایی بوده اند که اگر زنده شو پدیده ه ایرانیان مبتکر بسیاری نهادها و 

   :ملت آمریکا را به بزرگترین ملت جهان بدل ساختکه را  گران بیاموزیم. از جمله، این درسمی توانیم از دینیز ما  سوی دیگر،

   ) ۱۹(»بکنید کشورتان برای توانیدمی چه شما بپرسید بلکه بکند، شما برای تواندمی چه کشورتان نپرسید«
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