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  :ھنیم شاه، خدا،
  ھن؟یم کدام شاه، کدام خدا، کدام 
  یزدگردي ١٣٧٥ ماهِ  هبمن روز، ريتپاريس،  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 یمجهور اب نربد در را گوانگون یهناايجر بتواند ديشا ات گشت یم را هجان یشهرها یهپلو یرضا شاهزاده ش،يپ  سال هجده
 اريبسـ  فرق امروز اب دمشنانش، چه و یاسالم یمجهور هوادار چه مردم، ديد و بود زنده هنوز ىنيمخ . وردآ خود گرد به یاسالم
 یزيچ نيکوچکرت  از یپادشاه هواداران ،سـىتي مكون  نه و داده رخ یاسالم انقالب کي رانيا در ابشـند دهينفهم  هنوز گوىئ. داشت
   .بود نشدىن دولت از اسالم نيد جداىئ شاني برا و کردند یم زيپره برجناند را مسلامانن توانست یم که

 اب که آهناىئ ۀمه عىني
 اندک، هرچند ،ىنيمخ 

 گامن بودند، کرده یمهراه
 در نقششان که کردند یم

 کوششان و دهينرسـ  نايپا به یاسالم یمجهور
 اسالم اب خود ۀرابط به هرگز که بود نيا بر

 در شاني ال يخ  یجا مبادا ات نرسانند ىبيآس 
 در روزها، آن در. افتد خطر به قدرت
 از یپرسش نيچن یقنظري  کيرازم  ،نشسـىت
 یرو بر گذشـته، در  «: کرد یهپلو ۀشاهزاد

 یم. “نهيم شاه، خدا،”: ميخواند یم وارهايد
 شاه؟ کدام خدا؟ کدام بپرمس شام از خوامه
 به روشن یپاخس جوان ۀشاهزاد»   ن؟هيم کدام
 هر که است یپرسش نيا وىل نداد، دست

 نوشـته نيدر  و کند خود از دياب نيراسـت راىنيا
  .دمه یپاخس آن به ات کمن یم کوشش

  تدین از دولجدائی 
 ازين  ،“خدا” آوردن دانيم  به برابر در واکنش

 ،يش می کشدپ  “دولت از نيد جداىئ” به

 نزد داغ یگفتگوها از یکي که ىئ مسـئهل
 هر از کسان، از یاريبسـ  و است انيران يا

 و اند گشـته حبث نيا قهرمان ،اىسيسـ  فيط 
. خورند یمن سوگند یگريد زيچ به آن به جز

 شيپ  سال ستي ب  پانزده داي به که یهنگام
 نهي زم  نيا در که ميگو یم خود به اقمت، یم

 زيچ آن و است داده رخ یاريبسـ  یاهيدگرگون
 ۀرفتيپذ گريد د،يرسـ  یم نظر به انممکن که

 یبرا جاىئ حال نيا اب. گشـته مهگان
 فرنگ خودِ  شيآزما چون ستي ن  یخشـنود
 نيا از پس و است دهيا نيا یاناسـتوار گواه
 اندرست دمانيد که ميکن اعرتاف دياب سال مهه
 از کورکورانه یوري پ قرابىن شهي مه  مانند و بود

  .ميبود ـیهت  انيم  یشعارها

 از است برگرداىن “دولت از نيد جداىئ”
Séparation des Eglises et de l’Etat در 

 یجبا نيد ۀواژ برگردان نيا در. سهفران  زابن
 جاجباىئ نيمه و رفته باكر) église (ساي لك 

 نجاي ا در. گشـته آن معىن دگرگوىن ابعث

 ن،يد نه است شگاهي اين  نه ساي لك  از منظور
 ابشد یم کياكتول  ۀفرق یرهرب دسـتگاه بلکه
 ،یهرم ۀبگون و دارد یجا پاپ آن رس بر که
 نالي اكرد از ندگاىني منا یرايد و شهر هر در

. است گامرده ساده شيکش  کي ات گرفته
 در نيمهچن و فرانسه در جداىئ نيا هنگام

 بر هرگز اختالف ،اروپاىئ یکشورها گريد
 شرتي ب  واقع، در. نبود حيمسـ  نيد خود رس

 اريبسـ  حيمسـ  نيد به خود جداىئ نيا هواداران
 که ميشـناسـ یمن را یکي حىت و داشتند ابور
 در را سوگش که شداب کرده غدغن منونه یبرا
 رس بر تهنا آهنا یدعوا. کنند برگزار ساي لك 

 فرانسه، در سالها آن در. بود یم قدرت
 انيم  اكريپ  و بودند اندک نيراسـت ناني د ىب

 نايودهي و پروتسـتاهنا و سو کي از کهاي اكتول 
  .بود گريد یسو از

 بود، پر انيح ي مسـ  از تهنا اروپا که یهنگام ات
 آهناىئ چه و داشتند ار  تعصبش که آهناىئ چه
 اب جداىئ نيا خواندند، یم نيد ىب را خود که

  ،انی د
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 گامن به که نوئل. گذشت یم آرامش
 جشن مهچنان است ىسيع  زادروز انيح ي مسـ 
 در. است یرمس ليتعط  روز و شود یم گرفته
 روزهاىئ یرمس ليتعط  یروزها شرتي ب  واقع،
 از یبزرگ خبش ن،يا از فراتر و اند مذهىب
 اب. دارند یحيمسـ  ۀشي ر  ،یجار یقانوهنا
 آغاز دردرسها اروپا، به مسلامانن شدن ريرساز 
 اگر که ندري گ یم خورده درست به هنايا. شد
 روا پس ابشد، دولت از نيد جداىئ بر قرار

 ليحتم  شهروندان ۀمه بر ژهيو  ىنيد نيآئ ستي ن 
 از حيمسـ  مرگ روز اي زادروز دينبا و گردد
 ن،مسلامان. ابشد برخوردار یشرتي ب  ارزش

 درخت ات اند کرده وادار را دبسـتاهنا از یاريبسـ 
 ادیمن زين آن چراکه بگذارند کنار را خود نوئل
 از یاريبسـ  یرو بر. است ژهيو  ىنيد از

 بسـته نقش پاىئي چل  اروپاىئ یکشورها یپرمچها
 خواهان را آهنا و دهد یم آزار را مسلامانن که

  .سازد یم برداشـتنش

  رحقوق بش ایدئولوژی 
 انقالب آن ـیپ  در و اكيآمر  اسـتقالل اب

 یها جامعه ساختار اندک اندک فرانسه،
 نگه ىئ گونه به را ىئايآر اكست سه که یفرنگ

 یدئولوژيا اب و شود یم دگرگون بودند داشـته
 هامن ماند یم که اكسـىت تهنا برش، حقوق
 نيا ،سـىتي مارکس  فرهنگ. است ابزار اكست
 و یاكرگر مهچون هاىئ طبقه به را اكست
 نظر نقطه از وىل کند یم یخبشبند یبورژواز

. اند سّوم اكست هامن از یمهگ هنايا ،راىنيا
 زيچ هر از شيب  هجاىن جنگ نيخنسـت نايپا
 آچنه برخالف که بود یدئولوژيا نيا یوزري پ

 ونيل ي م  وهنايل ي م  کشـتار جز شد، داده مژده
. ندارد و نداشت یگريد رهاورد نفر،
 اب که کردند یم گامن ابزرگاانن و وانساالرانيد
 اريبسـ  خياتر کي یاهيماندگ پس از شدن رها

 ساخنت یآرزو توانست خواهند دهيچ ي پ 
 رسانند اجنام به انب خرد یرو بر را ىئ جامعه
 یها جامعه از که ىئيک ي ماكن  برداشت وىل

 آغاز و برد کژراهه به را هجان داشتند انساىن
 یريپسگ ۀدور گامن ىب مكي و ستي ب  ۀسد
  . بود خواهد اهيانگار  ساده نيا از یاريبسـ 

 برش حقوق را انمش که ابزار یدئولوژيا در
 دالر کي چون برابرند مه اب مهه اند، گذاشـته

 دالر کي اي “لكيما” دالر کي ، “نيحس”
 یبرا و دارد ارزش دالر کي هامن “فو”

 نيا. است سودآور اندازه کي ابزرگان
 یفرهنگ اختالف رسخست دمشن شه،ي اند

 ات است مهگان کردن کدستي بدنبال و است
 کدستي خواست. سازد آسان را دادوسـتد

 هجان در یگريح ي مسـ  اب خنست مردمان کردن
 یاهيانقالب مسلامانن، ن،ايمانو و آمد ديپد

 یگريد آرمان گرانيد و سـهتاي مكون  فرانسه،
  .نداشتند

 هر از شيپ  کشور کي ان،ياكئ يآمر  دگاهيد از
 اماكن که است اىئيجغراف  اموىنري پ ،یزيچ
 هرکس. دهد یم شهروندانش به را ثروت ديتول 
 تواند یم ابشد داشـته را ثروت ديتول  توان که

 از نظر رصف شود، یکشور نيچن شهروند
 نيا چهارچوب. فرهنگش و نيد و رنگ
 حقوق مهچون اصوىل را اىئيجغراف  امونري پ

 زين هنايا خود. ندک  یم ينيتع  دموکراىس اي برش
 اند شده فيتعر  هاىئ نوشـته شامر کي ۀليوسـ  به
 وانساالريد یگروه سـندگانشاني نو  اگرچه که

 آسامىن کتاب ۀدرج به امروز نبودند، شيب 
 به را شاني حمتوا تواند یمن کىس و اند دهيرسـ 
 پشت در. نشود سمي فاش  به مّهتم و دري بگ انتقاد
 یفراماسونر یها گروه زين شهي اند نيا رس

 دسـتگاه که بودند سمي پروتسـتانت  اب آکنده
 یم گامن و دنديد یم خود دست ار  حکومت
 آزاد را گرانيد هراس ىب توانند یم که کردند

  .شـندي انديب  خواهند یم هرچه ات بگذارند

 از یمهگ اكيآمر  به کنندگان کوچ که یهنگام ات
 هنوز را اهانيسـ  و آمدند یم اروپا شامل
 فرق از پوىشچشم  مشردند، یمن انسان مهچون
 ناىنچ  آن فرق چون نبود، زا مشلك یفرهنگ

 که اهيائيتال ي ا کوچ آغاز اب. نبود انياكئ يآمر  انيم 
 تيامهّ  آمدند، یم کشورشان جنوب از شرتي ب 

 یسالها از پس. شد حس یفرهنگ تفاوت
 به اروپا از کىس چندان گريد که ١٩٦٠

 اي و اهيکيمکز  نيا و کرد یمن کوچ اكيآمر 
 بودند انياناروپائ  گريد و عرهبا ا،هيني چ  ن،ايهند
 یم اكيآمر  به را خود یاندوز روتث یبرا که

 ۀانگاران ساده یها هيفرض  اندک اندک رساندند،
 سپتامرب زدهاي در و خورد تاكن یداريرسما

 در دادن اتيمال  که شد اثبت ٢٠٠١
 و ستي ن  اكىف داشـتنش  دوست یبرا یکشور
 بر نشانهي م  به را خود یوابسـتگ مردمان

. گذارند یم ثروت و پول جز یگريد یها هيپا
 ست،ي ن  شيب  اكغذ یرو بر ىئ نوشـته که نونقا
 را مردمان انيم  یمهبسـتگ تهناىئ به تواند یمن

 مردم که است شاني خو  به همر تهنا و نگهدارد
  .سازد یم گريکدي مغخوار را

  ؟چیستمیھن 
 به ما ۀمه ايآ ست؟ي چ  رانيا ست؟ي چ  ما نهيم
 متفاوت یهازي چ نکهي ا اي ميدار ابور نهيم کي
 جاىئ نهيم ايآ ؟ميانم یم رانيا را متضاد و

 یم در پول ،ميکن یم اكر آن در که است
 است، نيچن اگر ؟ميده یم اتيمال  و ميورآ

 اي راىنيا فرنگ، به کوچنده وهنايل ي م  چرا پس
 و نندي بب  خوشـبخت را خود توانند یمن نه،
  دارند؟ را زادگاهشان به ابزگشت یآرزو

 انيئ ايآر که است) utopia (اىئياوتوپ  رانيا
 ساخته پندار در بزرگشان، کوچ آغاز از شيپ 

 اسـتوار ابورهاىئ يۀپا بر اياوتوپ  نيا. بودند
 تهنا نيد. ديانم  ىنيد را آهنا توان یم که گشـته
 یم نيد. ستي ن  نندهي آفر  کي به کردن ابور
 عىني کند، روشن را کسان هسـىت منطق تواند
. ميخواه یم چه دادن یزندگ و بودن زنده از
 می ـیپ  زين را مردم باشـناىسي ز  یها هيپا نيد
 کردار و گفتار و پندار باشـناىسي ز  نيا. يزدر 
  .کند یم یرهرب را نيهبد
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 نيا رساجنام کوروش، دنيرسـ  یپادشاه به
 از شيپ  ،نيمه یبرا. بود ساهل هزار چند ۀپروژ
 یم پنداشت، رانيا نيآغاز  ۀنقط را آن نکهي ا
 ها سده ىنايپا ۀنقط را شيپادشاه  ستي اب

 او. افتادين  آسامن از کوروش. دانست کوشش
 مهرزمانش، تهنا نه و بود شهي اند کي آوردره
 که بود کوروىش خود روز، آن راىنيا هر بلکه

 نمياهر  اب جنگ دانيم  در را پادشاهش
 گرانيد به نيد یآزاد دادن. کرد یم یمهراه
 ىنيد خود انيهخامنشـ  که نبود معىن آن به

 و طرفيب  یابور هر به نسبت و نداشتند
 از یخبش گرانيد گذاشنت آزاد. دبودن خنىث
  .بود نشاني د

 زنده اياوتوپ  نيا به دنيرسـ  هدف زين امروز
 به که ابشد تواند یم کىس تهنا راىنيا و است
 نيهممرت  بلکه ابشد، داشـته ابور تهنا نه آن

 یبرا رانيا دلباختگان. بداند شيزندگان  آرمان
 ما ااكنين . زنند یمن جوش زرش و گاز و نفت
 و خشک ىنيرسزم  به که بودند اىنيئ ايآر تهنا
 را خود آرمان و کردند کوچ علف و آب ىب

 هبشت ساخنت چون هدىف یرو بر گذاشتند
 چنان ابورشان. سوزان اابنيب  نيا یرو بر

 و زر به یازين  که داد یم آهنا به یپشـتگرم
 یايمي ک  که دانستند یم کين  و داشتند یمن ميسـ

. کرد خواهد زر شاني برا را گير  دانششان،
 و زر که آهناىئ هجان ۀچهارگوش از مه رسآخر

 و یچاکر یبرا شاني ا نزد به داشتند ميسـ
  .آمدند گداىئ

: اند ىنيد ،ميابل یم آن به که هاىئزي چ ۀمه
 و شاهنامه ،ىنيد است ساخامتىن ديمجشـ  ختت

 و نوروز یجشـهنا است، ىنيد شيها اسطوره
 از یاريبسـ  انم. اند  ىنيد مهه سده و همرگان
 انيران يا که یهنگام: دارد ىنيد ۀشي ر  زين جاها
 آن در بلند یکوه و دنديرسـ  نيرسزم نيا به
 “دماوند” هامن نيا که گفتند خود به دند،يد

 بند به را ّحضاک دلش در دونيفر  که است
 به ابز دند،يرسـ  انبوه جنگىل به اي د،يکشـ 

 که است “مازندراىن” هامن نيا که گفتند خود
 زدي شهر انم ؛  ديجنگ  ديسپ  ويد اب درآن رسـمت
 کنوىن پرمچ رنگ سه حىت. است زديا هامن
: هستند ىنيد منادهاىئ ديوخورشـ ري ش و رانيا

 است ىئايآر ۀجامع اكست سه یبرا رنگ سه
 از نيد جداىئ اب. همر مسبل ديوخورشـ ري ش و

 و داشت خنواهد جاىئ گريد پرمچ نيا دولت،
 به که گرفت خواهند خورده مسلامانن گامن ىب
 هنايد گريد بر ،سـىني مزد نيد هامان ن،يد کي

  .شده داده یبرتر

 ابزاتىب تهنا ساساىن اي اشاكىن ،یهخامنش هرن
 اي مردمان اكروابر روزمّره، یزندگ از

 منشور آن ؛ ستي ن  رانيا یاندازها چشم
 یمن هرنمند. است راىنيا جان و تن هسـىت
 را یگاو که یريش دادن نشان اب خواسـته

 هرن. ندک  شيزبردسـت  ۀزد فتشگ را ما دّرديم 
 اورمزد به را ابورمان ات بوده یابزار شيبرا او
  .سازد داريپا بودمنان ىئايآر به را اعامتدمان و

دن ایراىندرپایداری     
 انيران يا از یگروه ش،يپ  سال هزار از شيب 
 هل اسالم سـمت ريز  در ات گرفتند را هند راه

 جور سده سه دو دنيکشـ  از پس. نشوند
 یاسدارپ یبرا آانن چپاولگر، اشغالگر

 از اما نداشتند، کوچ جز ىئ چاره نشان،ي د
 بردن اب بود، رانيا هامن نشاني د که کهيآجنائ 
 یم خود اب که بود رانيا از ىئ گوشه هبرام، آتش
 که هند انيپارسـ  سال، هزار از پس. بردند
 پناهگذارشان کشور به و اند شده یهند گريد
 به اب آنند، شاكري خو  و ورزند یم اندازه ىب همر
 در را رانيا شان،ي ن ي د یهنايآئ  آوردن یجا
 کىس هر از شيب  و دارند یم نگه زنده دشاناي
 یم ارج را ااكنين  نهيم د،يز  یم رانيا در که
 اب را نشاني د خياتر شان،ي ها نوشـته در. هنند
 اي انيهخامنشـ  و کنند یمن جدا رانيا خياتر

 یم خود ۀگذشـت از اساىس یخبش را انيساسان 
 و وانري انوش کوروش، بزرگمردانشان. دانند

. رانيا نيرسزم پرستشگاهشان و دنا فردوىس

 شان آتشکده یوارهايد و خوانند یم شاهنامه
 آن. دهند یم وريز  ديمجشـ  ختت ینقشها اب را

 پس هنوز رفتند، هند به رتريد که اىنيزرتشت 
 شش اي پنج از پس عىني سال، صدوپنجاه از

 زيانچ که حاىل در دانند یم فارىس نسل،
 انقالب از پس کوچشان اب که ند اانىنمسلام
 از. آموزانندی م فارىس کوداكنشان به یاسالم
 یوري ن ريحتق ان،يپارسـ  ا،ياسرتال  و اكاندا و هند

 “رتايز” یبرا و خرند یم انج به را اشغالگر
 چرخند، یم آن دور به و روند یم رانيا به
 و مّکه به رفنت هامن رتايز مسلامن، یبرا وىل
 زن” بدرد تهنا رانيا و است کربال و جنف

 بسنت قرارداد اي رفنت چلوکباىب گرفنت، “بيجن 
 است راىنيا مهه انهما انيپارسـ  نزد. خورد یم

 یم رانيا ىئ اسطوره مردان و زانن به چراکه
 دآوراي فرزندانشان که خواهند یم و ابلند
 از. ابشـند انيان يک  و نايشدادي پ  ۀختم

 کسان، نيتر  ساده ات گرفته مؤبد نيتر  برجسـته
 بودن پارىس چگونه ۀدرابر شور اب یمهگ

 روشن بر کوششان و کنند یم گفتگو
  .دارند دل در که است یآتش نگهداشنت

 از تهنا اند، مانده راىنيا نيچن هند انيپارسـ  اگر
 انيح ي مسـ  ن،ايمانو وگرنه است نشاني د یبرا
 از رابزيد از که بودند یاريبسـ  مسلامانن و
 شهي مه  یبرا و فتندر  هجان ۀچهارگوش به رانيا

 نشاىن چه. شدند یفرنگ و عرب ترک، ،ىنيچ 
 و لبنان و مراکش به که اىنيران يا آن از است
 رساغ آانن از را کىس رفتند؟ یمرکز یاروپا
 نه که ميرانيا فالن ۀنواد من ديبگو  که ديدار 
 کوچ شيپ  سال صد تهنا بلکه شيپ  سال هزار
 نيرسزم در نسل کي در یمهگ بود؟ کرده

 یبرا ااكنشانين  از نشاىن و شدند حلّ  نشاني نو 
  .نگذاشتند ارث به فرزندانشان

 اب را هند انيپارسـ  یوالا منش نيا ميائيب 
 اند کرده کوچ فرنگ به که راىنيا مسلامانن

 کيشل  نيخنسـت اب که گروه نيا. ميکن سهي مقا
 هزار اب و بستند را خود ابر و کول صدام ۀگلول
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 به اب گرفتند، اكيآمر  یبرا ديرواد یخوار
 رستپران يا انگهان نژاد یامحد آمدن حصنه
 ۀگذرانم منونه یبرا مه یکي وىل اند، شده
 به خواهد یم یکي. دهد یمن پس را شياكئ يآمر 
 اب جنگ راه در را جانش ات ابزگردد نهيم

 شدن اكزياكم  ۀآماد یگريد و دهد اكيآمر 
 کشور به همرشان ،راىئيپذ سالها از پس. است

 در درآجنا که است پوىل ۀانداز هب نشاني نو 
 خطر در اسالم نکند که نگرانند و آورند یم
 یآذر اي بلوچ کرد، هللا حزب اگر. افتديب 

 چون خورد یمن بر تشانري غ به بکشد،
 خود به و دانند یمن گانهيب  را یاسالم یمجهور

 یم را منهيم مه اشغالگر وىئري ن که ندي گو  یمن
 به هن ورزند یم عشق اكيآمر  به نه. کشد
 فروغ نه و خواهند یم را آن سود نه ؛ رانيا
 کي اگر. است اسالم شاني نگران  تهنا و نيا

 یچک ىليارسائ  رسابز کي از ىنيفلسط 
 وىل برد، یمن خوابشان هفته کي ات خبورد،
 کي ،زرتشـىت کي نکهي ا از گزد یمن ککشان
 حقوق از یاريبسـ  از یودهي کي اي ارمىن

 سال رانهزا که یکشور در مه آن حمرومند،
 یم یزندگ آن در مسلامانن آمدن از شيپ 

 که هرچند مسلامن، فروش وهيم  کي. کردند
 به تواند یم ببارد، شيرسورو از کثافت
 ها وهيم  به «:ديبگو  ارمىن یابنو نيتر  هزيپاک

 رفتار نيا و»  !شوندي م  جنس نزن، دست
 اّما کند، یمن ادجيا راىنيا مسلامانن نزد یواکنش
 مسلامن ستي ترور  کي به که یروز به یوا

 کي»  !ابرو چشمت یابال «: ندي بگو 
 یهاه دانشگا در گرفنت دکرتا ِحّق  زرتشـىت

 نيا از که ستي ن  کىس تهنا نه و ندارد را رانيا
 تندخوىئ اب یاريبسـ  بلکه شود، دهيرجن  ضيتبع 
 و برابرند مه اب مهه رانيا در که سـندي نو  یم
 ارج اهتياقل  به رانيا ۀ انداز به هجان یجا چيه 

 از سـندگاني نو  نيمه آنگاه. شود یمن گذاشـته
 اشک یفرنگ یکشورها در مسلامانن ريحتق
  .زنند یم دايفر و زندير  یم

ادینھای  ی   نب
 شد، رانيا دمشنان سود به که هاىئزي چ از یکي
 گانهيب  هناىئيد از که است یفکر ۀويشـ  اىئري گ

 و تيح ي مسـ  اصول از یکي. گرفته رسچشمه
 هنايد نيا به شيگرا یلهاي دل  از خود که اسالم

 هيما ىب مردمان دانسنت برتر اماكن ،ی شودم
 ات کنند یکوشش داشـته یازين  نکهي ا ىب است
 اي یحيمسـ  کي. ابشـند یبرتر نيا ۀسـتي شا

 هر ابشد، خرفت که مه اندازه هر مسلامن،
 است اكىف ابشد، داشـته یآور رشم ۀگذشـت
 به را ژهيو  ىنيآئ  و آورد زابن بر مجهل چند که
 رساند، ـیاله  ىئ رتبه به را خود ات گذارد یجا
 ابر هزار هزاران ديشا که کىس از ابالتر ىئ رتبه

  .ابشد او از ابهرنتر و خردمندتر

 یزندگ اي شده زاده درآن که هرکىس به رانيا
 است کساىن آن از رانيا ندارد، تعلّق کند یم
 آن. دارند ابور گذارانشيپا یآرماهنا به که

 رانيا در شرتي ب  است هند ۀتبع که پارىس
 جز هدفش که ـیاله  حزب هر ات است کيرش 
 در. ستي ن  اسالم یوزري پ یبرا رانيا یانبود

 اروپا و اكيآمر  که آنگونه به یمردمساالر
 که است کىس اب حّق  خواهند، یم انميبرا
 دسـتگاه نيچن. ديبزا چّبه گرانيد از شيب 

 کند اكر درسـىتب تواند یم یهنگام تهنا اىسيسـ 
 به گانهي یابور شهروندان زرگب تياکرث  که

 و رانيا دوسـتان. ابشـند داشـته هيپا اصوىل
 و کنند یزندگ مه اب توانند یمن هرگز دمشنانش
 هامنگونه گشود، خنواهد را ىئ گره یمردمساالر

 که هامنگونه و ديبگشا نتوانست لبنان در که
 را اسالم اب روىئايرو یجلو فرنگ در امروز
  .دري بگ توانست خنواهد

 در چون است دشوار مسلامن اب سـىتي ز مه
 کردن آماده بودن زنده از هدف تهنا اسالم،
 زنده سـنان،ي مزد نزد در. است مرگ ۀدور
 سـىتي ن  خود زشـىت. است سـىتي ن  اب اكريپ  بودن
 تندرسـىت نبود یراميب که هامنگونه. است
 نبود مرگ است، یشاد نبود مغ است،

. است باىئي ز  نبود مه زشـىت است، یزندگ
 در است، شهادت اكرش نيوالاتر  که لامنمس
 خواستش چون ندي گز  یم بر را زشـىت جا مهه

 یم باىئي ز  دلباختگان چگونه. است نبودن
 ابشـند داشـته آشـىت زشـىت ندگاني جو  اب توانند
  ند؟ي بز  گريکدي کنار در و

   دروغنيای ایرا
 یم رشفتي پ  مهه از شيب  امروز که کشورهاىئ

 از ژرىف یآگاه هند، و نيچ مهچون کنند،
 ابلند یم فرهنگشان به دارند، خود یها شهي ر 
. دهند یم یجا زيچ مهه يۀپا را نپرسـىتهي م  و

 اب توان یم را تيمرشوط  انقالب شکست
 در. داد حيتوض  رانيا از درسـىت مفهوم نبود
 را خود که آهناىئ نفت، شدن مّىل  نايجر

 اندندر  یم خسن یزيچ از دند،يانم  یم “مّىل ”
 ستي ن  همم نيا. نداشت راىنيا یبو و رنگ که
 تيماه . خار را گل و ميبنام گل را خار ما که
. ماست یانمگذار از مسـتقل کي هر
 اّما ند،ي گو  یم خسن رانيا از که کساىن ارنديبسـ 
 گانهي نيراسـت رانيا. ستندي ن  یکي راهنايا نيا

 که است یزيچ هامن آن و است
 ۀشي اند. بودند پرورانده رس در انگذارانشيبن 

 زرتشت و گرفت خود به ىنيد یساختار آانن
  .کرد روبراه را ساختار نيا

- مّىل  رانيا ،جعىل یراهنايا نيا از یکي
 و ساخته ،نيدروغ راىنيا است، ها مذهىب
 انيران يا ميّ ق را عهيشـ  آن در که هيصفو  ۀپرداخت
 رانيا ادب و دانش بزرگان انيم  از. اند زده جا
 حافظ بودند؟ عهيشـ  کدام ان،يساسان  از پس
 بودند؟ عهيشـ  ناي پورس  اي یراز بود؟ عهيشـ 
 مه مسلامن حىت فردوىس مهچون یاريبسـ 

 را راىنيا متدن که آهناىئ از کيچ ي ه . نبودند
 از شيب  ها عهيشـ . نبودند عهيشـ  داشتند پاس
 ّ . ورزند یم و دنديورز  دمشىن رانيا اب اهيسن

 عىل گذاشتند، اوشيسـ  سوگ یجا را عاشورا
 ات رسـمت گرز یجا را ذوالفقار رسـمت، یجا را
 و گردد ـیهت  دارد راىنيا که هرچه از امنخياتر 
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 و ابشد نداشـته ااكنشين  از یداي کىس گريد
. ندي او  مادران و پدران گانگانيب  که پندارد
 فرزندان رانيا ران،يا نيا که است روشن

 هامن ابزماندگان درد به شرتي ب  و ستي ن  زدگردي
  .خورد یم اشغالگر یوهاري ن

 رانيا اب اسالم مزدک، ،ماىن ،یگريح ي مسـ 
 آورده ابزار به یابور خود چون داشتند زيسـت
 راىنيا ابور ىنيگز يجا خواسـتگاهش که بودند
 دوران در (انيبودائ  اي نايودهي. است
 بوداىئ رانيا مردم از یزرگي خبش ان،يساسان 
 در را خود چون نبودند رانيا دمشن) بودند
 دست به ۀزيانگ و دنديد یمن ناني هبد اب رقابت
 یمن رس در را اىسيسـ  گاهدسـت گرفنت

 سـمت” ۀابر در که ىئ ودههيب یخسهنا. پروراندند
 انيح ي مسـ  و نايمانو ۀساخت دارد، رواج “مغان
 یانبود یبرا دستشان در ىئ هبانه و است
 آهناىئ. رانيا راىنيو  آن اب و سـىني مزد ۀشي اند
 یسـتادگي ا در مهسـنگر یگاه و گواه سالها که
 راىنيا ۀشي اند درخت دنيخشاكن  برابر در

 را امنخياتر  دمشنامنان که دانند یم کين  هستند
 در را ارادمان ات دهند یم نشان ارزش ىب
  .سازند سست اكريپ 

 آغاز ارمنسـتان شدن یحيمسـ  اب رانيا نايپا
 پدرانشان نيد به یمردم که یهنگام. گشت
 یجو هني ک  دمشن ابور و کنند یم پشت
 است نمياهر  گريد رند،يپذ یم را نشاني رسزم 
 زرتشـىت رانِ ايشهر. شود یم وزري پ که

 یم ريمشش رانشهريا یبرا که بودند ارمنسـتان
 که بود ابگراتوىن مسبات چون یرسدار و زدند
 اب. بست انيهفتال  و تراكن بر را رانيا مرز
 انىسزي ب ۀچيابز  انيارمن  ح،يمسـ  نيد به دنيگرو
 یگريد هدف رانيا چپاول جز که شدند
 تهنا نه انيساسان  فروپاىش ن،ايپا در. نداشت

 برابر در را آهنا بلکه اورد،ين  یسود شاني برا
  .گذاشت تهنا تراكن و مسلامانن

 رانيا ۀديا اب رسخستانه شده، یحيمسـ  فرنگ
 کينزد بردنش انيم  از یبرا و دارد دمشىن

 یکوشش چيه  از که است سال هزاروهشـتصد
 یبندگ روم که یهنگام آن از. کند یمن یکواته
 هدىف شيبرا رانيا زدن رفت،يپذ را تيح ي مسـ 
 از سو کي از مه امروز. شتگ  همم
 و دهد یم نشان زشت یريتصو  سازان رانيا
 مهچون انزي سـت رانيا از   سوی ديگراز

 کردنشان بزگ اب و کند یم داي ستي انسوانل 
. ندارد رانيا کردن کوچک جز خواسـىت
 رانيا انم پوشش ريز  در چون زين مسلامانن
 نيچن آن اب نندي ب  یم کين  را آن ىنيد ۀهسـت
 مسلامن یکشورها. ندي جو  یم یزيسـت

 نيچن که است رانيا تهنا نيا اّما فراوانند،
 در. است ختهي برانگ  خود هيعل  بر را دمشىن
 ىئ مسـئهل مسلامانن چاد، اي اوزبکسـتان ،یمالز

 امونري پ کي جز کشورها نيا چون ندارند،
 یم دست در موم مانند و ستندي ن  اىئيجغراف 
  .داد شلك را آهنا توان

 اّما نمدرمسلمان 
  درمان
 که نستي برا هللا حزب از آمده برون نو نسىل
 خبرد وشلوار کت شيجا به و بفروشد را شيعبا
 او. زند اسالم انخراش ساختار به نو یرنگ ات
 دهد، یم “مذهىب-مىل” چون هاىئ انم خود به
 حىت و ديگو  یم خسن برش حقوق و یبرابر از
 مسلامن بر را دشيام . دري گ یم مه نوبل زهيجا

 هيفق  تيوال راه از نه نباري ا ات بسـته مردم بودن
 فرق بر را یاسالم فقه پارملان، ۀدرواز از بلکه
  .بکوابند انيران يا رس

 را خود اکنون که رانيا اشغالگران از یاريبسـ 
 فرا جوىئصلح به را ما نند،ي ب  یم انتوان بس
 انساندوسـىت از یپوشش ريز  در و خوانند یم
 کردمنان سالح خلع بدنبال ،نيدروغ اخالىق و
 دياب ىئ دوره هر از شيپ  امروز اما. ستنده 

 از را خودمان زدن اماكن ات ميبزن را دمشنامنان
 آنگاه ،ميشد پرزور که یهنگام. ميريبگ شاني ا
 به چناچنه. ميکن دراز آشـىت دست ميتوان یم

 آن در ،ميبنگر کين  اسالم از شيپ  رانيا هرن

 بر نه ،ميباي یمن جنگ ۀحصن از یريتصو  هرگز
 نيا. فرشها بر نه ظروف بر نه ا،ه سـنگنبشـته

 نبودند، جنگجو ااكمنانين  که بود آن یبرا نه
 که بودند ىنايجنگجو چنان آانن برعکس

 ۀچار آانن اب دوسـىت و صلح جز دمشنانشان
 نيا در که مه هرگاه. نداشتند یگريد

 بر را راه شدند، سست اندىك جنگجوىئ
 مهوار وقاص سعدبن اي گجسـتک اسکندر
  .ساختند

  ؟شاهکدام 
 “ن؟هيم کدام” و “خدا؟ کدام” به که اکنون

 کدام” پرسش به ميبپرداز شد، داده پاخس کجاي
 آن به یازين  ايآ گفمت که آچنه اب اّما. “شاه؟
 ،اخالىق رفتار کي گراىئشاه ماند؟ یم

 در یابزار و ماست یبرا ىنيد و یفلسف
 گراىئشاه. رانشهريا یابزساز یبرا دسـامتن

 در هوادارانش و ستي ن  اىسيسـ  سـنگر کي
 گراىئشاه. گنجند یمن سازمان اي حزب کي
 نيهبرت  یپاخسگو ، آزاده و باي ز  است ىئ شهي اند
 آرمان آن و ميدار خود در که یزيچ

  .انمياورمزد

 جز ابشد کىس تواند یم انيران يا شاه ايآ
 که راىنيا یآرزو و شهي اند نيا پاسدار

 شاه تند؟خي ر  ـیپ  شيپ  سال هزاران ااكمنانين 
 و دمشن که ابشد کىس تواند یم انين رايا

 تواند یم یشاه نيچن بگذارد؟ ارج را اشغالگر
 کي آنرا بدتر، اي دري بگ دهياند را هيقادسـ 

   بداند؟ مردمانش یبرا خوشـبخىت

 اكرخانه و راه انميبرا که ميخواه یمن یشاه ما
. کند برپا دانشگاه و اورديب  هبداشت اي بسازد،
 اكر مردمانش اهرف راه در که ميخواه یمن یشاه
. سازد فرامه یاجامتع یها هميب  آهنا یبرا و کند
 اجنام به مردم خود ،یآزاد اب را هنايا ۀمه

 ۀابر در که ميخواه یمن یشاه. رساند خواهند
 حىت را نيا کند، خسرناىن انميبرا نفت نرخ
 یم یشاه ما. بکند تواندي م  مه نژاد یامحد
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 داي و دارد پاس را راىنيا فرهنگ که ميخواه
 که ميخواه یم یشاه. سازد زنده را انيساسان 
 ميخواه یم یشاه. افزوند یشاد و پرورد هرن
 را زدگردي ۀنواد ما. بزند دمشن و بدارد رانيا که
  .ميخواه یم

 به را پاخس نيهبرت  خود ،یقنظري  کيرازم 
 کدام شاه، کدام خدا، کدام« (پرسشش

 یحيمسـ  ىئ هخانواد در که او: داد) »ن؟هيم
   .شد زرتشـىت ه،شد زاده


