ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت اﯾﺮان
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ« )ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ( را در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻏﻠﺐ آن را ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ

»اﻓﺮاﻃﯽ«» ،ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ« و »ﻧﮋادﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ«) .. (۱ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻫﺮ روز ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎزه ای درﺑﺎرۀ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﻔﻬﻮم »اﯾﺮان« ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ

و ﻗﺒﻞ از رﺿﺎﺷﺎه اﺻﻼً ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺮﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎزه اﮔﺮ وﺟﻮد اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ،

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺗﯿﺴﻔﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮاق را وارث »اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ« داﻧﺴﺖ ﻧﻪ اﯾﺮان را.

ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز اﯾﺮان ﺳﺘﯿﺰان در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻠﯿﺖ« در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ

ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،زﺑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ دارد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ

ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن »ﻣﻠﺖ«  Nationﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ »ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ« ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ »ﻣﻠﺖ ﻣﺪرن«در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ

دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را از »ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ« ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ »اﺷﺘﺮاک آرزو« در راه ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ،از

ﺑﺮآﻣﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺮاک آرزو در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و آﺑﺎدی ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺳﻼﻣﯿﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺪوﯾﺖ
ﺻﺪر اﺳﻼم را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﭗ ﻫﺎ ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻧﻮﯾﺪ دادﻧﺪ.

ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻠﺖ« دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯽ و ﯾﺎ زﺑﺎﻧﯽ

و اﺻﻮﻻً ﻫﯿﭻ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و واﺣﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎن در داﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺴﻮی ﺑﻠﻮغ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮورش

ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮاﯾﺶ و ﻧﮕﺎرش ﺑﺰرﮔﺎن ادب و اﻧﺪﯾﺸﻪ رﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ارزشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل »ﺑﻨﯽ آدم«

ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

از اﯾﻨﺮو ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻫﺒﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮﯾﺶ دﯾﻨﯽ دارد و

ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ادا ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دوران ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت

ﻋﻤﻼً ﭼﻨﺎن ﺧﺪﺷﻪدار ﮔﺸﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ »ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ« را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ.

ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻘﺎرن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دو ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺰرگ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺷﺪ:

ــ ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود اﯾﺮان ﺑﻪ دوران ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ

اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﭘﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ.

ــ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﺷﺎه ،ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺎمﻫﺎی

ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻮار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺿﺪﻣﻠﯽ آن

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن روﯾﺪاد ۲۸ﻣﺮداد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﻠﺖ ـ دوﻟﺖ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮام ﻧﯿﺎﺑﺪ و
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن در راه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ دﻓﺎع از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮرد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻧﺮژی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﮐﺸﻮر را در ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺒﻮد و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش

در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ داد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ
ﺧﺴﺮانآور ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی واﻻی ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

در اروﭘﺎ ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدۀ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮاﻧﺪن

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﭼﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده درﺑﺎرۀ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،آ ﮔﺎﻫﯽ
ِ
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﺑﺘﺪا ﭘﺴﻮﻧﺪ »اﻓﺮاﻃﯽ«» ،ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ«،
ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺑﻪ

»ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﺎﻧﻪ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آن را در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮرد
ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻧﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار

اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز ﺑﺮای ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از آن در »ﺟﻨﮓ ﻣﯿﻬﻨﯽ« ﺑﺮای ﻋﻘﺐراﻧﺪن

ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﻋﻼﻗﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو

رژﯾﻢ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﻘﻮطﺷﺎن ﺷﺪﯾﺪ
ﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﻘﻼﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ و اﺳﺘﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن ﮐﻠﯿﮥ

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻗﺮاردادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻓﺎع ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺣﻘﻮق ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ،

ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﯾﻦ »ﻣﻠﺖ« زاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ »اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر« را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ آزاد و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺪل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﺖ از دو ﺳﻮ ﻣﺨﺪوش ﻣﯽ ﺷﻮد:

ــ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮی ﻗﻮمﮔﺮاﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺎل

ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﻗﻮم ﻏﺎﻟﺐ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از

ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن دﻫﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

درﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﻗﻮام ﻣﻮرد »ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ« از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در واﻗﻊ ﮐﻮﺷﺶ

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮐﻤﮏ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر

اﺳﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ» ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﯿﺖ در ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،«.زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداری از زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮕﺎﻧﻪ ،اﺻﻮﻻ ً زﻣﯿﻨﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را

در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد.

ـــ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ،از ﺳﻮی ﻫﻮاداران »ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯽ« اﺳﺖ .از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ »ﺑﻨﯽ آدم« در ﯾﮏ

ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،واﻻﺗﺮﯾﻦ آرزوی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرزو ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت و

ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدی ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﯽ و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﮑﻪ(»دو ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮات ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ!« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪوار در

ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﯽ درﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،در درﺟﮥ اول ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ

ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ

ﻣﺬاﮐﺮه و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻗﺮار ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ از راه دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ارادۀ ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ،
ﻫﻮاداری از ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ

اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﯿﺰ دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮥ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺿﺪدﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،از اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﭗ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و

ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دﺷﻤﻨﯽ ورزﻧﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر دو اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮﺑﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﭗ ،دﺳﺖ
و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺠﺎی رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻢ راﺑﻄﮥ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ ،دو اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﭼﻨﺎن رﺷﺪی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮاداران ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج

از ﮐﺸﻮر از ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و »ﺧﻂ«ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺒﻠﻐﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ »ﺑﺮگ ﻣﻠﯽ« را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی

»روﯾﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽﺑﺨﺶ و وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦ«) ،(۲ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی« ﺑﺼﻮرت »روﯾﺎی

ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ« در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن از ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد! )(۲

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺟﻨﺎح اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﭗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺒﻮد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺪان

داری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺴﺮان آور ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺎﻫﺰادۀ ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﻠﯽ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن راه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯿﻮن و ﭼﭗ ﻫﺎ )»ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن«( را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان را درﻫﻢﮐﻮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از

اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ »ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﯽ« ﺑﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی

ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻓﺮازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژی
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎری داﻣﻦ زﻧﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪوار ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ درﺳﺖ در ﻣﻮرد »ﻧﻘﻄﮥ ﺿﻌﻒ« ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﻬﻨﺎور اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ،ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺮزﻫﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد .زﯾﺮا در

ﻏﺮب ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮی ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻤﺴﺎن ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی روﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺷﺮق ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻣﺪاوم اﻗﻮام ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮﺗﺤﺮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﭘﯽ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ،ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺎن

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در رأس آن »ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه« ،ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﮥ ﺳﺮداری

ﻟﺸﮕﺮ در دﻓﺎع از اﻣﭙﺮاﺗﻮری را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ و »ﺷﺎﻫﺎن« در ازای در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﺎﻣﻞ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ(۳) .

اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺎدی ،دﺳﺘﺎورﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،در آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺟﺎﻧﻮران »ﻣﻮذی« ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺑﻮد،

درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻃﻮل ﺳﺪه ﻫﺎ ،آزار ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻧﺪاری ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ »ﻣﻮر داﻧﻪﮐﺶ« ﺑﺎﺷﺪ،

ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

) (۱از ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺗﻮاﺻﺮی ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮋادی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﮔﺎم ﻧﻮ
) (۲ﻣﺤﺴﻦ رﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ» :روﯾﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ« ،اﯾﺮان اﻣﺮوز۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
) (۳ن.ک :.ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎه در اﯾﺮان ،ﻫﻨﯿﻨﮓ ﺑﻮرم ،اﻗﺘﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ ،اﯾﺮان اﻣﺮوز۱۳۹۹ ،

