ﭼﺮا اﯾﺮان را دوﺳﺖ دارم؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻠﯿﭙﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن آﺧﻮﻧﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎ ﺣﻖﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ) ،ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن( ﺧﺎکﭘﺮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺎک اﯾﺮان ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ «.در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﭼﻨﺎن

ﯾﺎوهﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺰ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ،ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ آﻧﺎن روز ﺑﻪ روز
وﻗﯿﺢﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﭼﻨﺎن ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎوهﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا

دارﻧﺪ.

اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ

ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪوﯾﺖ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ " ﭘﺮﺳﺘﺶ" ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮ از "دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ" ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده

اﺳﺖ! او ﺟﺰ ﺧﺎﮐﺴﺎری و زﺑﻮﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ "ﺣﻖ" ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت و زﺑﻮﻧﯽ ،ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ،ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد را ،ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ،ﻣﯿﻬﻦ

ﺧﻮد را و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻬﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ .و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ" ،ﺣﻖ" را ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﻣﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺗﻮ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺧﻮاری و ﺧﺎﮐﺴﺎری را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺧﻮار ﮐﻨﯽ .وﮔﺮﻧﻪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ را "ﻧﺠﺲ" ﺑﻨﺎﻣﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺮگ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ دﻫﯽ؟ ﻫﯿﭽﮕﺎه دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ را

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهای ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهاش ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺎن دو
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ؛ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻮدی ،زﯾﺮا آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ،ﺳﻘﻮط ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ِﻣﻠﮑﯽ

ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﯽ.

واﻧﮕﻬﯽ روی دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ،اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ در

ﻣﯿﻬﻨﯽ ﭘﺮﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﺎﻟﯿﺪه و در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻫﻢﻧﻮع ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ" :ﺧﺎک اﯾﺮان ﯾﺎ ﺟﺎی

دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ"  ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻮﯾﯽ از ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪوﯾﺖ ﺧﻮد را از ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯽ!

اﻣﺎ ،آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ از اﯾﺮان ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﯾﻠﻐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،واﻗﻌﺎ ً دوﺳﺖ

داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺰ آﻧﮑﻪ در داﻣﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﻟﯿﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداﺑﺶ ﻣﺄﻧﻮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آن دﻟﺒﺴﺘﻪ
اﯾﻢ؟

ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﻣﺜﺒﺖاش ،ﺑﻪ او ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ورزد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ "دﺷﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاخ و ﮐﻮه ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ" اﯾﺮان را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﯾﻢ و ﻣﻬﺮ و ﺻﻔﺎی
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎﻧﻤﺎن را .اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻪ آن ﻧﮑﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺪان دﭼﺎر ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ "ﮔﻮاراﯾﯽ ﺣﺲ وﻃﻦ" اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در

داﻣﻦ "ﻣﺎدرﻫﺎی ﺧﻮب و ﭘﺪرﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎن" ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درازﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ،
ﻓﺮوغ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻣﯿﺪه در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر راه ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﺮاﯾﺶ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎب دادهاﻧﺪ.

اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺮان اﻣﺮوز را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ و از آن ﺗﺼﻮری دﻟﻔﺮﯾﺐ

ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟

ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .او از ﻗﻮل "آﻗﺎی ﮐﻮﯾﻨﺮ" ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ» :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ

را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« و ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﻣﻦ از او ﻃﺮﺣﯽ ﻣﯽ رﯾﺰم و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد» @«.ﻃﺮح
ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد؟« »ﻧﻪ ،او ﺑﻪ ﻃﺮح!«

ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎنﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رود.

ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﻨﺰل و ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﻃﺮﺣﯽ ﻧﯿﮏ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ آن ﻃﺮح و ﺗﺼﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،

اوﻟﻮﯾﺖ دارد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻣﺎ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و در راه ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ .در آن

ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﭼﻨﺎن ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ داﻣﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ آﺧﻮﻧﺪ

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ.

ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ را اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ در ﻃﻮل دو ﺳﺪه ﺑﺎﺷﮑﻮه

ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﺎدﮔﺎر دﯾﮕﺮ "ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ" اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺮبﻫﺎ ﺧﺮاﺑﮥ ﺑﺠﺎﻣﺎﻧﺪه از آن را" ،ﻃﺎق ﮐﺴﺮی"

ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.

ﭘﯿﺶ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ "ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ" ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد آﺳﯿﺎی

ﻣﯿﺎﻧﻪ )"ﺗﻮراﻧﯿﺎن" ( روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از دﺳﺖ داد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺑﻪ اﯾﺮانﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮش و

اﺳﺘﺨﺮ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد "ﺳﻠﻮﮐﯿﻪ" را در ﺳﺎﺣﻞ رود دﺟﻠﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ

دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد از ﭘﺎرت )ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ( ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ

دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ "ﺻﺪدروازه")ﻧﺰدﯾﮏ داﻣﻐﺎن( را واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﮐﺮاﻧﮥ دﺟﻠﻪ درﺳﺖ روﺑﺮوی ﺳﻠﻮﮐﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﯿﺴﻔﻮن
را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن را از ﺳﺪۀ دوم ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

.ﺗﺪﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﺮای

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان ﻓﺮاﻫﻢ آورد) .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ ،از ﺳﭙﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد و ﻫﺮﺑﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎری از ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .واﻧﮕﻬﯽ اﯾﺮان در ﺷﺮق ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد و در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮ ﻣﻨﻈﻢ
ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی روﻣﯽ روﺑﺮو ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ( .
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻣﭙﺮاﺗﻮری وﺳﯿﻊ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭼﻬﺎر ﺳﺪۀ آﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،دوران ﻧﺴﺒﺘﺎ ً

آراﻣﯽ را ﺑﺴﺮ آورد و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ در روﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﺴﻔﻮن از

ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﯿﺴﻔﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻮﮐﯿﻪ ﻣﻨﻈﺮه ای روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ" را
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮕﯿﻨﯽ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻪ آﻧﻬﻢ از ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﯽ ﻃﻼﮐﺎری ﺷﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد.

ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ )ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ۲۷۵x۳۶۵ﻣﺘﺮ( ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺑﮥ ﺧﻮد "ﻃﺎق ﮐﺴﺮی"

را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .روی ﮔﺸﺎدۀ ﻃﺎق ﮐﺴﺮی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﭘﺮﺷﮑﻮﻫﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ

در آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺖآوردﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ "ﻓﺮش ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن" )۲۷ x۲۷ﻣﺘﺮ( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻃﺎق ﮐﺴﺮی
ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﺌﻮن ) (۴۳٫۴و "اﯾﺎﺳﻮﻓﯿﻪ" )۳۱٫۵ﻣﺘﺮ( دوﻣﯿﻦ ﻃﺎق ﺑﻠﻨﺪ دوران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﮥ اﻋﺮاب ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﻫﺮی را در ﮐﻨﺎرۀ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯿﻨﯿﺎن ،ﺑﺠﺎی دﯾﻮارﮐﺸﯽ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﮥ ﺻﺤﺮاﮔﺮدان ﻋﺮب ،دو ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﺰرگ )ﻟﺨﻤﯿﺎن و ﻗﺴﺎﻧﯿﺎن(

را در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺮزی اﺳﮑﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺮﻗﯽ و

ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﯾﺮان ﯾﻮرش آوردﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺴﻔﻮن را ﺗﺴﺨﯿﺮ

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از ﺑﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻟﺸﮕﺮی ﮐﺎرﺳﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد و

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.

ﺷﻤﺎر ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮب را ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﺨﯿﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﯽ ﻫﺰار و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۶۰ﻫﺰار ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﺎن ﺷﻬﺮی را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ُرم )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن( و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻨﻮﭘﻞ )۴۰۰ﻫﺰار( دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرگ ﻧﯿﻢ ﮐﺮۀ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.

ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن

ﻋﺮب ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺟﺰ وﯾﺮاﻧﻪای از آن ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﯿﺴﻔﻮن ﭼﻪ آﻣﺪ؟

