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دساله یجشنھا   دوهزاروپا
  یزدگردي ١٣٧٣ ماهِ  وهومن روز، رامپاريس،  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 یاترمناها از یاريبسـ  که رساند پخش هب متىن رتيرو  یخربگزار ،یاسالم انقالب سالگرد نيوپنجم ستي ب  مبناسبت شيپ  یچند
 نيا از ىئ سهي مقا ات بود دهيکوشـ  آن ۀسـندي نو  شده، ميتنظ “امروز” و “شيپ  سال ۲۵” ۀگونب منت نيا. کردند ابزاتب را آن هجان
 اب مه آن ساهل، دوهزاروپانصد یاجشـهن یدآوراي شه،ي مه  مانند انقالب، از شيپ  یدادهايرو فيرد در. دهد بدست دوره دو

 یپاخس ات شدم بدان آمد، دشوار ميبرا خورده خط ۀصفح نيا ۀدوابر دنيشن  که آجناىئ از. بود ارالزميبسـ  او بنظر ،یمسخرگ
  .سمي بنو  شيبرا

 کسان یاريبسـ  گومان
ی م ودههيب را یاكر نيچن

 در ىئ اندازهه ب رايز  شامرند
 یاهيدشوار  کشورمان

 یگرانهبا وقت خواهندی من که نندي ب ی م غوآلسا
 ابورشان به که بگذرانند هاىئزي چ به را خود
. سازدی م را رانيا یفاكه خياتر از یخبش

 داد، خوامه نشان نوشـته نيا در که هامنگونه
 است یاكر داسـتان نيا از گذشنت یرسرس
 از انتقادکنندگان رس پشت چون اندرست
 رانيا یشاهنشاه ۀسال دوهزاروپانصد یجشـهنا
 و است هنفته انخودآگاه و آگاه هاىئ هزيانگ

 آن انم که معام نيا رازگشاىئ به آهنا به بردن ـیپ 
  .کرد خواهد مكک اند، گذاشـته راىنيا و رانيا را

 ۀحماسـب به خنست ام، گفته فهامندن هبرت یبرا
 به دست بتوان ات پردازمی م جشـهنا نيا ۀني هز 
 گريد یاهيوخلرج از یاريبسـ  اب زد ىئ سهي مقا
 را دلسوز انيفرنگ  نه ،یگرام نانهي مهم  نه که

 خوامه سپس. دهدی م یرجنش نيکوچکرت 
: دسـته سه نيا ۀزيانگ بررىس به پرداخت
 و یفرنگ ،)الكه ىب چه مالّك، چه (آخوند

  .راىنيا

 از اندازه چه داسـتان نيا ميني بب  آغاز در پس
  .خورد آب ما بيج 

  هزینۀ جشنھا
 ساهل دوهزاروپانصد یجشـهنا ۀبودج
 ونيليم ۶/۱ مبلغ، نيا از. بود دالر ونيل ي م ۲۲
 هللا تيآ یبرا یآرامگاه ساخامتن رصف دالر

 دالر ونيل ي م  ۷ از شيب  یمك. گشت یبروجرد
 گرفتند، بعهده بزرگ دارانيرسما که را آن
 خود خرج پس. شد نهي هز  اديشه  دانيم  یبرا

 نيا. بود دالر ونيل ي م ۱۳ کينزد یزيچ چشـهنا
 اگر و ابشدی م ۱۹۷۰ سال به مربوط رمقها
 به ،ميبرگردان) ۲۰۰۴ (امروز دالر به را آن
  .ميرسـی م دالر ونيل ي م ۶۵ عدد

 یاسالم یمجهور ۱۹۹۷ سال مربدسا در
 یبرا. شد یاسالم کنفرانس نيهشـمت ابنزيم

 از شيب  رانيا دولت ،گردمهآىئ نيا یبرگزار
 نيا گوىئ اّما کرد، خرج دالر ونيل ي م ۱۱۰
 دوران از مكرت ابر صدها ارزششان دالرها
 ستي ابی م نبود نيچن اگر چون بود یهپلو
 مك دست هجان یگروه یرساانها یصدا
 وىل د،يرسـ ی م گوشامن به شرتي ب  ردوبراب
ی م راست و  چپ از است سال ىس. دينرسـ 

 و رايخاو رسـتان،اميب ساخنت یجبا شاه شـنوم
 را کىس اامّ  ت،خير  انيفرنگ  شمك به شامپاىن

 یاسالم یمجهور ینوازامن هيم هنمهيا از دميند
 نشان خود از را یبرافروختگ آن صدم کي

 ینشهخام  رسابزان ۀرژ دنيد از که دهد
 اثبت ات شد اهيسـ  اكغذ خروارها. داد  نشان
 اب رانيا کهنسال یپادشاه رسنگوىن شود
 نکهي ا ىب گشت، آغاز ديمجشـ  ختت یاجشـهن
 ۀابر در یخطّ  نوشنت خسىتِ  خبود خبواهد کىس

 راىنيا متّدن اناكر اش هيما بن که دهد کنفرانىس
  .است

 نيا اب برخوردشان ۀويشـ  در یدوگانگ نيا در
 را خود ۀژيو  ۀزيانگ دسـته هر د،دايرو دو

 ۀزيانگ بررىس به ميبپرداز اکنون. داراست
  .ابشـند  انياسالم  که خنست ۀدسـت

یزۀ اسالمیان   ان
 اسـتوار ابور نيا بر اسالم یها هيپا از یکي

 اب و بود تيجاهل  نيد نيا از شيپ  که است
 ونري ب دوران نيا یکياتر  از هجان ش،شي دايپ 

 نيا. است فتهاي دست خرد به یمردم ،آمده
 ۀمه و ستي ن  اسالم ۀژيو  خياتر به نگرش گونه
 آن به نيد در که (کسونگري  یامکتهب

 ی
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. اند برده باكر را روش نيا) ندي گو ی م خداىئتک
 خياتر که است یگريح ي مسـ  امکتهب نيا از یکي
 “الديم  از پس” و “الديم  از شيپ ” به را

 ۀجنب یبندخبش  نيا. کندی م خبش
 منظور وگرنه دارد یهممّ  رايبسـ  یکيدئولوژيا

 آغاز بود رتيمنطق  است، یسالشامر تهنا اگر
 اي آتن یگزاريپا هچون دادهاىئيرو اب ميتقو
 داند،ی م آهنا وارث را خود فرنگ که روم،
  .گشتی م برابر

 خبورد که یزيچ آن عىني فرانسه، یرمس خياتر
ی م داده ادبسـتاهن در کشور نيا فرزندان
 او. گرددی م آغاز Clovis یپادشاه اب شود،

 ۀريت از مردماىن فرانک، ليا رسان از یکي
 از شدی م ىئ سده چند هافرانک . بود ژرمن،
 را اروپا برده،ی م هبره روم یامپراطور انتواىن

 هرن گانهي. بودند ساخته خود جوالنگاه
Clovis به ۴۹۹ سال در که است نيا در 

 گل نيرسزم او از پس و ديگرو حيمسـ  نيد
)Gaule (اندک فرانک مزدوران بدست 

 سال صدشش خود که (گشت یحيمسـ  اندک
 را او یپادشاه کنار،ه ب امر نيا). ديکشـ  بدرازا
 شـناخنت فرانسه کشور شيدايپ  یبرا یمرز

 هافرانک  آمدن اب فرانسه اگر. است دلبخواهانه
 ديابی م پس شد، ساخته گل نيرسزم به

 آغاز Clovis از شيپ  سال ستي دو  مك دست
 یفرهنگ گرفنت شلك همم اگر و دانست را آن
 شاخه چند که است خوداسـتوار و ژهيو 

 درست پس گشت، ابعثش روم متّدن گشنت
 هشـتصد هفتصد را فرانسه خياتر آغاز بود نيا

 سا،ي لك  یزرنگ نيا اب اّما. مياوريب  جلوتر سال
 از شيپ  خياتر آموخنت به گريد اهيفرانسو 

 آن از هجينت  در و پردازندی من یگريح ي مسـ 
 هاگل  فرانسه، مردم نگاه در. ندارند یآگاه چيه 
)les Gaulois (یفرهنگ ىب و ريحق مردماىن 
 را پرداخنت شانخي اتر  به ارزش و ندي منای م

 از ابر صدها مك دست آنکه حال ندارند،
 و داشتند گناه کي اّما بودند، رتمتّدن اب هافرانک 
  .نبودنشان یحيمسـ  آن

 یفرانسو یاهيانقالب ، دوران نيا از پس سالها
 ساي لك  دست کردن کواته شانآرمان  نيرت ياديبن  که
 انفالب. بردند باكر را روش نيمه بود،ی م

 نيا دادند، قرار یسالشامر آغاز را فرانسه
 نيا ديگو ی م که کردند اخرتاع را هيپا ىب اصل
 را فرانسه) nation (ملّت که بود انقالب

 مفهوم نيا به یزيچ آن از شيپ  و آورد ديپد
  .نداشت وجود

 است، یشگي مه  تکرار خياتر که آجنا از
 مردمان به تسلّط یبرا زين غرب اسـتعامر
 کردن پاک اكر نيا به افته،يدست  یکشورها

 گامنند نيا بر کسان ۀمه امروزه. پرداخت خياتر
 در قاّره نيا قا،يآفر  به انياروپائ  آمدن ات

 ىنيرسزم  و بردی م برس خياتر از شيپ  دوران
 قايآفر  در است نيا راستش. یوحش بود
 حبشه، مهچون (بودند شکوفاىئ اريبسـ  یامتّدهن
 ساهل، چندهزار یاهيپادشاه یدارا ،)اريزنگ 

 ابزرگاىن آابد، یشهرها منّظم، یهاارتش 
 ضدّ  اكرگرانيپ  نيرت رسخست حّىت  …رشفتهي پ 

 نيا و اند انآگاه امر نيا از قاىئيآفر  اسـتعامر
 منونه، یبرا. اند رفتهيپذ ار  انياروپائ  مغزشوىئ
 یرسبلند اي رسودشان در اكمروىن نايجنگجو

 داي اند سـتهي ز  یم یکياتر  در که ااكىنين  از
  !کنند یم

 هاروس  از را یحيمسـ  هجان از گريد ۀمنون
 اب را خود خياتر زين مردمان نيا. آورم یم

 ۹۸۸ درسال Vladimir شاهزاده سنتي گرو
 و یآگاه و آغازندی م حيمسـ  نيد به

 زيانچ اريبسـ  آن از شيپ  به شاني دلبسـتگ 
ی م دوره نيمه در خود که فردوىس اّما. است

 مردماىن مهچون شاهنامه در هاروس  از سـتهي ز 
 ژوزف دانندی م مهه. کندی م داي ىئ اسطوره
 کنار را مهاكرنش از یکي گاه هر مه نياسـتال
 داد،ی م بکشنت را او تهنا نه گذاشت،ی م

 هاعکس  ۀمه یرو از را رشيتصو  حّىت  بلکه
 کس آن از یداي نيکوچکرت  ات ساختی م پاک
 نخير  دور از شيب  اكر نيا برد. مناند خياتر در

 در را نفر کي اثر تهنا نه چون بود هاعکس  نيا
 اثبات یبرا یسـند بلکه برد،ی م انيم  از خياتر

  .ساختی م جعل زين او نبودن هرگز

 کسونگر،ي  یامکتهب ۀمه مانند زين اسالم
 کردن پاک یرو بر را خود ۀشي اند ساختار

 مهچون آن در. است تهخي ر  ـیپ  خياتر
 از شيپ ” دوران دو به زمان یگريح ي مسـ 
. شودی م خبش  “جهرت از پس” و “جهرت

 که بودند یوحش چنان مردمان جهرت از شيپ 
 و کردندی م گوره به زند را خود نوزاد دخرتان

 دوران نيا. نبودند برخوردار یخرد چيه  از
 آن، به پرداخنت که است اتر و هريت چنان
 کي یبرا پس،. ارزدی من ،یشکُ وقت  یبرا حّىت 

 در پژوهش آن از بدتر آموخنت، مسلامن،
. ندارد اىئري گ چگونهيه  اسالم از شيپ  خياتر
 ۀنواد گونه چيهب  را خود مسلامن یمرص کي

 و یهجانگرد مسائل اگر و پنداردی من افرعوهن
 یناري د هرگز نبود، وردآی م خود اب که پوىل
ی من بگردن را دوران نيا ۀابر در اكوش ۀني هز 

 اكراتژ ديمپرسـ  هرگز تونىس کي از. گرفت
 تواندی م هريغ و ثيحد از هراندازه که بود چه
 نيکوچکرت  د،يابزگو  یطوط هچون تاني برا
 آن یها رانهيو  یرو بر که هممّ  متّدىن از یزيچ
 که نمي. داندب مه خواهدی من و داندی من ديز ی م
 رةالعربيجز  در اسالم شيدايپ  از شيپ 

 االدهن بن ۀگهوار امروز بود، آابد یکشور
 از نايادگريبن  ترس از آن دولت گشـته،
 یها فتهاي یصدا خواهدی م شـناسانن ابسـتا
  .اورنديدرن  را خود

 خود فرمانرواىئ هجان، نايزورگو از یاريبسـ 
 .کنندی م حيتوج  خياتر در یدروغپرداز اب را

 شهي مه  که است نيا در روش نيا اشاكل
 یسـندها رساغ به کىس ماندی م آن خطر

 یبرا. بردارد پرده قتيحق  از و رود یخياتر 
 آسوده را خود اليخ  رىكيز  اب اسالم ،نيمه

 از شيپ  هرآچنه به دادن دشـنام یجبا و ساخته
 برداشـته انيم  از را آن آاثر بن از بوده، خود
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 مردم رسخسىت اب گذاشـته، پا هرکجا. است
 داي لشاني ف  هرگز ات کرده عرب را آجنا

 یمرص کي که یهنگام. نکند هندوسـتان
 یو از توان يم  چگونه داند،ی م عرب را خود
  بطپد؟ ىت نفرىت یبرا دلش داشت انتظار

 بودا یهاس ي تند کردن رانيو  در طالبان ۀزيانگ
 نيا. است یخياتر  یپاکساز نيمه زين انيابم  در
 از شيپ  که بود تواان ااكىنين  گواه هاس ي تند

 یجبا خود از یابشکوه اثر نيچن اسالم
 ىئ کرخمورده مغز هر آهنا، دنيد. بودند گذاشـته

 دوراىن آن نکند که انداختی م شّک  به را
 چندان کنند،ی م داي تيّ جاهل  انم اب آن از که
 آن یاسالم دوران نيا و نبوده کياتر  مه

 علّت .ستي ن  شکوفا ندي گو ی م که مه چنان
 طاق کردن رانيو  دسـتور منصور فهيخل  نکهي ا

 بود، نيمه زين داد را) مدائن وانيا (خرسو
 مهگان چشم یجلو در خواستی من چراکه
 از شيپ  انيران يا یبرتر در بزرگ چنان یسـند
  .گذارد ابىق اسالم

 یاچشـهن یبرگزار اب خمالفت به نايمالّ  اگر
 پولش یبرا نه برخاستند، دوهزاروپانصدساهل

. شاه یاكرها برابر در جوىئ هبانه یبرا نه و بود
 رصف اجشـهن نيا ۀبودج از یخبش ميديد

 شد یبروجرد هللا تيآ یبرا یآرامگاه ساخنت
 زيچ آن. اوردين  انيمب  خسىن آن از کس چيه  و
 رسابزان ۀرژ فروغ رجناند یم را آانن که

 برابر در است ساساىن و پارىت ،یهخامنش
 و ترک نه که (یاسالم ندورا رسابزان ینگري ب
 آن برابر ده اگر). …بود دهقان نه ،یاتز نه

ی م کربال شيمنا خرج شد نهي هز  که اندازه
 یتو بلکه گرفتند،ی من ىئ خورده تهنا نه کردند،
ی م را آن از انتقاد جرأت که هرکس دهان
 رتهممّ  اجشـهن نيا گفتندی م و زدندی م داشت

. است کخورا و خورد و راه و رسـتاناميب از
 نتوانست که است نيا رانيا اب اسالم مشلك
 خود خياتر ات کند عرب را نيرسزم نيا مردم
. برند داي از انگاشتند،ی من خود از گريد که را،

 به یازين  اسالم عرب، یکشورها در اگر
 ساخته حمو را آن چراکه ندارد، خياتر اب زيسـت

 ات گشـته، دمشنش نيبزرگرت  رانيا در است،
  .ماند خنواهد آسوده نکند ستي ن  را آن

 ،ميشـناخت را انياسالم  ۀزيانگ که اکنون
 دراز داسـتاىن خود که انيفرنگ  به ميبپرداز
  .دارد

یان یزۀ فرن   ان
 خواهدی من فرنگ اسـتعامر گومان ىب

 نيکوچکرت  خود به فرمانش ريز  یکشورها
 جا مهه ،نيمه یبرا. ابشـند داشـته بنفىس اعامتد
 تيامهّ  ىب و غرب یرترب بر ابور ات کوشدی م

 اّما. دهد انيهجان  خبورد را هافرهنگ  گريد بودن
 هنايا از رتژرف هاىئ شهي ر  رانيا اب اروپا دمشىن
 و حيمسـ  نيد شيدايپ  به اش نهي ش ي پ  و دارد

  .گرددی م ابز روم در گسرتشش

 اب انيران يا یهاجنگ  ،یگريح ي مسـ  از شيپ  ات
 و تنداش دىتيعق  ۀجنب هرگز اهيروم اي انين ايوي

 یهمدري ام. بود یاقتصاد یارقابهت حمّرکش تهنا
 دهدی م نشان خبوىب   و انیا یو  کتاب در عيبد
 ابشـند، دمشن مه اب نکهي ا از شيب  مردمان نيا
 لشگر برابر در کهيجائ  ات بودند کينز  گريکديب 

 انيران يا از شيب  انين ايوي گجسـتک، اسکندر
 یهخامنش یشاهنشاه به و کردند یسـتادگي ا

 راىنيا ۀشي اند. دادند نشان را خود یدلبسـتگ
 چون اىئهنيآئ  و داشت گران ارىج اروپا در

  .اريبسـ  هواداران همرپرسـىت

 انسزي ب یرمس نيد یگريح ي مسـ  که یروز از
 و دمشىن به پا انياروپائ  شد،) رشىق روم(
 هرچه. گذاشتند رانيا اب دىتيعق  یتوز نهي ک 
 یسـتادگي ا کسونگري  ابور نيا برابر در انيران يا
 چون و فتايی م شيافزا نهي ک  نيا کردند،ی م

 یپا از یلشگرکش اب را رانيا نتوانستند
 از یکي. زدند ريتزو به دست درآرند،

 که بود افرتاء اكربرد انيح يي مس  اكريپ  یهاروش 
 و انداختند را روم بزرگ یامپراطور آن اب

. بردند فرو یکياتر  در سال هزار مبّدت را اروپا
 قهرمان ديشه  کي یآدمکش و دزد هر از آهنا

 حکومت هيّ عل  بر را مردم آن اب و ساختند
 یلميف  قهرمان هور، بن آن ۀمنون (کردند جييهت 
 از یگروه یرو بر زين رانيا در). انم نيهبم
 ىئ جامعه هر که ىئ مانده واپس گانياميب

 یگذاريرسما پروراندی م خود در انخواه خواه
ی م شدن ديشه  به قيتشو  را آانن و کردندی م

 در کردند، روم در که بردارىئ هبر هامن ات منودند
 سـمت ۀابر در اهيبافدروغ  نيا. کنند زين رانيا

 چيه  زرتشت نيد و ساساىن پادشاهان
 دمشىن شيجبا وىل افتين  انيران يا نزد اكرآراىئ

 دوچندان کردندی م ابور را آن که را انيح ي مسـ 
  .کرد

 چه اگر که تاس نيا در داسـتان نيا بدخبىت
 کشور کي رانيا از ات دينرسـ  خود باكم انسزي ب

 بزرگ متّدن نيا توانست وىل بسازد، یحيمسـ 
. کند انبود و ستي ن  را خياتر در همتا يب  و

 اجنام عرهبا بدست یانبود نيا است درست
 و ابز آانن یبرا را راه که بود انسزي ب اّما شد،
 گ و ر کتاب در یريمال یمحمّد. منود مهوار

ل دوران  انا اب  انیساسا  از ا  نيا یسـندها ا
 شيپ  ات. دهدی م دسته ب خبوىب را راهگشاىئ

 رونق یگريح ي مسـ  نش،ي د و محمّد شيدايپ  از
 فراموش. داشت رةالعربيجز  در ىئ گسرتده
 بود یحيمسـ  خود محمّد، زن ه،جيخد که ميمکن
 غمربيپ  افاكر در فراواىن ريتأث شک ىب و

 خنست، یها دوره در مك دست م،اسال
 شيدايپ  ىب گفت اغراق ىب توانی م. گذاشت
. بودندی م یحيمسـ  عرهبا یمهگ امروز اسالم،

 گانهيب  انيروم  ،یگريح ي مسـ  گسرتش نيا در
 یبرا یاهرم مهچون را آن واقع در و ستندي ن 

ی م باكر رانيا جنوىب یمرزها کردن سست
  .بردند

 اب که ميدارپنی م نگونهي ا انيران يا ما ۀمه
 رس آسامن از انگاه عرهبا اسالم شيدايپ 

 به شـبه کي و اتختند رانيا به و درآوردند
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 نگاه کي. دنديخبشـ  نايپا ساساىن یشاهنشاه
 یسادگب  زمان آن یدادهايرو به یرسرس
 یبرا عرهبا  کوشش نيخنسـت دهدی م نشان
 در. شد آغاز اسالم از شيپ  رانيا بر یگري چ
 یعرهبا اب شهي مه  ن،ناي ا یزدوخوردها ۀمه

 انسزي ب که ميدار رسواكر ىئ شدهی حيمسـ 
 هاىئجنگ  در. ديدی م هيّ هت  را شاني افزارها جنگ
 چيه  از عرهبا نيا ،ميداشت انسزي ب خود اب که
. کردندی من غيدر  شانش ي مهک  برادران به یمكک

 اسالم لشگر در که آن مهه از ترزي انگ شگفت
 رهزا نيچند شد ريرساز  رانشهريا به که
 اب جنگ که شاىني کش  جستند، رشکت شيکش 
  .داشت را هجاد ۀجنب شاني برا انيران يا

ور کتاب در شيپ  سال چند اشه رهام  و ندار د د
دار رایپ  شاني کش  از یکي از ىئ نوشـته ابزگردان د

 در عرهبا واتز اتخت هنگام در که ینسطور
) “نيالهنر  نيب” اي “رانشهريا دل” (رودان آرام
 جبز نوشـته نيا. رساند چاپه ب ار  ستي ز ی م
 بر که بالىئ از دهنده تاكن است یگواه نکهي ا

 زين است ىليدل  آمد،ی م روز آن انيران يا رس
 نيا به که یحيمسـ  کي مرز و ّحد ىب ۀني ک  بر
 مردماىن فريک  را آن و نگردی م یشاد اب عيجفا
 نجاي ا را آن از یخبش ستي ن  بد. داند یم اكفر

  :اورميب 

 چه ،ميآور انيح ي مسـ  یاهيگواه از یجا نيا
 در ،)نايمانو و (شاني ا از ىئها گروه که، ميدان
 و درآمدند ناياتز ۀجرگ در عرابن، اتزشن آغاز
 یکي محمد، انمدار وراي دو. بودند ختاري انگ  اي

]) … ([“هريحب” که) وسيرسگ ] (… [،یحيمسـ 
 خود سلامن، ،یويمان  یگريد و خواندندی م اش
 یاريدست  نيازا زين یِپنک. ندا يمهدست  نيا یايگو
 زنده چندان روزگارش از او یگواه. کرده داي

  :ارزد آوردن په که است

 یمردم – “بَربَر” یِده مان رهيپذ خواند] …[ «
 همرشان و پَشت ،یشد نه رسشان یريپذ خسن که
. رفتنديپذی من چربزابىن و نرمشن. بود نه

 شان اكم …بود مچ ىب یزيخونر  شاني دخلوش 
 خشم شان خوراک و، بود یريدسـتگ و ددسـترب 

 پر آزشان چشم دادندشان،ی م هرچه. جوش و
  » …بودی مه ن

 را شيدمشن  اروپا ،راىنيا متّدن رفنت خاک ريز  اب
 ۀآماد را خود و سپرد فراموىشه ب رانيا اب
 اب دهيتراشـ  ساخت نو دمشىن اب روىئايرو

 خود که بود نيا از غافل اّما ش،يخو  دست
 هزار رفتی م کنده، را گورش انر يا از زودتر
  .برد برس یکياتر  یژرفا در سال

 گسرتش یپابپا نوزده، و هجده یها سده از
 و خياتر به فرنگ ش،ياسـتعامر  یوهاري ن

 مهچون انگهان،. آورد یرو شـناىسابسـتان 
 داريب  کهن یاهنيک  ده،يپر  خواب از اژدهاىئ
 که ستي ن  امروز رانيا اب دمشىن ابر نيا. شد
 آن ،ريش پوست در ماند یم یخر هب گريد
 دوست یفرنگ را رانيا نيا. فرسوده پوسـىت مه
 آن داي اب شيدمشن . زندی م کف شيبرا و دارد
 خاک ريز  در ها هزاره از پس که است رانيا

 ديخورشـ  چون نگرفته، بر زنگار شيرو هنوز
 و سينو خي اتر  از یسـپاه پس. درخشدی م

 ست،بد شهي ت  یگريد قمل یکي شـناس،ابسـتان 
 یهمد ريام. افتادند ابسـتان رانيا دگاراي جانه ب
 بزرگ به که را دسـته آن یاهيگوئ وهاي عيبد

 اند، پرداخته رانيا یبربرنگر و وانني یانگار
 که گريد یگروه. است داده نشان خبوىب
ی م متّدىن یها هزيانگ بر شاني ن ي د یابورها
 و دادند قرار هدف را انيساسان  چربد،
 در که یبد هر. کردند خاىل را نهي ر يد یها عقده
: دادند نسبت رانيا به را هامن بود، انسزي ب
 کرد، شيخو  یرمس نيد را یگريح ي مسـ  انسزي ب

 رانيا در را زرشت نيآئ انيساسان  نوشتند
 انيح ي انمسـ  آزار به انسزي ب در. کردند یرمس

 درِ  انسزي ب در. نوشتند مغان آزار از پرداختند،
 پادشاهان یانبردابر از بستند، را دانشرساها

 بودند، یحيمسـ  مه شرتي ب  که مهه،. گفتند رانيا
 آوردند، پناه رانيا به و تندخي گر  انسزي ب از
  .کردند بلند را رانيا در ىنيد سـمت دايفر

 گونه نيا که بودند خرد اب چنان ابسـتان انيران يا

. افتادی من اكرگر چيه  شاني رو بر هاروش 
 مردمان آن اننوادگ را خود که آهنا بدخبتانه
 اند گشـته یديپل  نيا یبلندگو دادندی م نژاده
 از بدگوىئ در مسابقه گريکدي اب و

 انم. اند گذاشـته هجان خياتر ۀدور نيرت درخشان
 اب جز را سن سنتي کر  مهچون ىثيخب  یاآدهم
 بر و آورندی من بزابن “ارمجند اسـتاد” عنوان
 شيصدا انيساسان  از دفاع به که ىنهيممه هر
ی م ستي فاش  برچسب کندی م بلند ىكاند را
  .زنند

 یرو از ديمجشـ  ختت یاجشـهن کردن مسخره
 نيا ۀني هز  اندازه چه ميديد. نبود دوسـىتنانسا
 یاريبسـ  برابر در آن که ميدانی م. شد اجشـهن
 ايدر در ىئ چّکه اسالم هجان یاهيوخلرج از

 ۀبنوشـت خواندمی م کتاىب شيپ  یچند. است
 او ۀبگفت. نيحس صّدام سابق فاتيترش  سيرئ 

 از یکي عروىس خرج دالر ونيل ي م  ٦٠ صّدام
 که اندازه هامن شيکامب  عىني کرد، دخرتانش
 هر. شد ساهل دوهزاروپانصد یاجشـهن خرج
 یدالر ونيل ي م  چندصد یهااكخ  عرهبا ساهل
 مسجدها برىخ ساخامتن. سازندی م خود یبرا
. است برداشـته خرج دالر ارديل ي م  کي از شيب 
 که ىنيمخ  امام مسجد یها اندازه زا هتران در
 از شيب  است دايپ  است ساخامتن دست در

 که (شده آن رصف دالر ونيل ي م  صدوپنجاه
 زيچ مك دست و شدی م خرج شرتي ب  اكشی ا
 فهرست نيا). آمدی م ونري ب آن از باىئي ز 

 به اّما کرد، دنبال هافرسـنگ  توانی م را دراز
ی م دخو  از و ميکنی م بسـنده منونه چند نيمه
 ؟ميديند هنايا از یانتقاد کجا چيه  چرا ميپرسـ
 کدام چيه  است نيا منيب ی م که یپاخس تهنا

ی من آزار را اانساندوسـهت آن توز نهي ک  چشامن
 یرو بر که را جاىئيب  یابورها کدام چيه . دهد
ی من اند، گشـته اسـتوار ها هينظر  از یاريبسـ  آن

 نيا یامندگپس گواه آهنا ۀمه عکس بر. لرزاند
 انيفرنگ  یرسور درسـىت ليدل  و اهيسّوم هجان
  .است شاني ا بر
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 ،ميشـناخت را انياروپائ  ۀزيانگ که اکنون
 یرسدرگم الكف خود که انيران يا به ميبپرداز
  .است

یزۀ ایرانیان   ان
 زرتشت زادگاه که کساىن نيا نزد یزيسـت رانيا
 اند کرده خود نهيم را رياردش و کورش و

 دمشىن هر از را پا ناني ا. است آور شگفت
 خياتر به یدشـنام چيه  از و اند گذاشـته فراتر
 انيران يا از نگونهي ا عرهبا حّىت . ندارند غيدر  رانيا

 شاعر یحبرت. کنند یمن داي یبد به ابسـتان
 دروصف رسوده یا دهيقص  سٌوم ۀسد عرب

 مكرنگ برابرش در خاقاىن شعر که مدائن وانيا
 اىنيران يا از افتخار اب مراکش مردم. ديمنای م

 به مسلامانن دنيرسـ  از شيپ  که ندي گو  يم  خسن
 فرهنگ اساس گشوده، یپا درآجنا کشورشان
 ميني ب ی م حّىت  یگاه. بودند گذاشـته را اندلس
ی من داي یبد اب جز ناياتز از که را شاهنامه

  .دهندی م نسبت خوده ب یرسبلند اب کند

 را ابسـتان رانيا از یحيمسـ  هجان ۀني ک 
 ،ىسيع  شيزا ۀافسان در مهه، نيا اب. ميشـناخت
 بخشي رهائ  شوازي پ  به که اند گنجانده را مغ سه

 به دنيخبشـ  اعتبار یبرا چراکه روندی م ىتيگ 
 ُمهر دنديدی م انچار را خود ح،يمسـ  داسـتان

  .گذارند او بر را انيران يا رشيپذ

 نگونهي ا را انيران يا رفتارابورنکردىن نيا توانی م
 را آن ندي بگو  انينگ فر  هرچه ناني ا داد حيتوض 
. ندارند مسـتقّل ۀشي اند توان و کنندی م ابزگو
 که کسان نيتاكرتر ي جنا فرزندان حّىت  اّما

 به ابز گشـته، آشاكر مهه بر دشانيپل  یاكرها
 و ندزي خی م بر خود مادر و پدر از باىني پشـت 
 کي نيا. شود داي خوىب به آهنا از کوشـندی م
 در کىس راگ. دارد ختمه به ربط و است ضهيقر 

 را سـبقت یگو مهه از ااكنشين  از بدگوىئ
 آهنا ۀختم از که است نيا یبرا ابشد، ربوده

  .ندارد آانن اب یخانوادگ ونديپ  و ستي ن 

 بزور زانشوىئ و رانشهريا به عرهبا آمدن اب

 قرعه حبمك که آمد ديپد یمردم ان،يران يا اب آهنا
. راىنيا از یگاه و بردند ارث به عرب از یگاه
 به انخودآگاهانه آمد، شري گ عرب ۀختم کهآن

 کرور اگر. بدايی م کشش است عرىب هرچه
 روشن که کنند ىئ امامزاده فالن ۀني هز  کرور

 تهنا نه او است، داشـته وجود هرگز ايآ ستي ن 
 زين بناگوش ات را ششي ن  بلکه شودی من دخلور
 یداي رصف قراىن یبروز یوا اّما. کندی م ابز
 کند یم بلند دايفر که کنند “ااكنشين ” از
 و ميتي  دهان از را انن! رودی م مبردم سـمت  «
 ما مقّدسات به نيتوه! دزدندی م زن وهيب 
  » !شود یم

 و ابشد روسـتا و شهر هزار پنجاه را رانيا اگر
 و زادهماما اي مسجد کي تهنا یدارا کدام هر
 ینگهدار ۀني هز  دالر هزار پنج از شيب  ساىل
 در دالر ونيل ي م ٢٥٠ مقره ب ابز نگردد، آهنا
 نيچن دميند را کىس اتکنون. ميرسـی م سال
 ابشد، داده اجنام را ىئ ساده رسانگشـىت ۀحماسـب
 کورش  «یجبا ام دهيشن  ابر صدها شيجبا وىل

 ختت دبسـتان، چند گفنت،»  خبواب آسوده
 بگومان. ساخت شدی م راه فرخس اي رسـتاناميب

 ونيهام وشيدار  که یزيچ از نيا من،
ی من انىش گذاشـته انمش “انيران يا یپارگ انرو”

 کس هر انخودآگاه کشش آن ليدل  تهنا. شود
  . است شيخو  نيراسـت ۀشي ر  به

 گذاشت را خود یزندگ از سال ىس فردوىس
 آن یجبا اگر. کند اهيسـ  را اكغذ من شصت ات

 سـنگک انن پنجاه یروز و زدی م ابال نيآسـت
 مهی رو مّدت نيا در پخت،ی م

 ، پخته انن ۵۴۷۵۰۰=  ٣٦٥×۵۰×۳۰
 گومان ىب. بود کرده ريس را یاريبسـ  گشـنگان
 انبارها آب و اقناهت که بودند کساىن او مهزمان
 نه آهنا از امروز. کردند مردم وقف و ساختند

 بود مانده مه اگر نه و مانده یجاه ب یاثر
 مهه اّما داشت،ی م ما یبرا ىتيامهّ  نيکوچکرت 

 رتواجب شبشان نان از شاهنامه که رنديپذی م
  .است

  دکه خواهد مانیادگاری 
 یاريبسـ  و اكرخانه و راه زين یهپلو دوران در
 هر اهيسازندگ نيا. شد ساخته گريد یهازي چ

 به رو زمان اب ابشـند، بوده بزرگ مه چند
. ماند خنواهد آهنا از یزيچ و روندی م یانبود
 از است نو درک نيا ماندی م که یزيچ تهنا
 اسارگاد،پ ما ۀقبل ديگو ی م ما به که امنخياتر 
 راىنيا امنميتقو  و ديمجشـ  ختت رتگاهامنايز

 فالن از خسىن چيه  گريد سال پانصد. است
 هر اي (یهپلو شاهان که رسـتاناميب هبامن اي سدّ 
 اّما بود، خنواهد انيم  در ساختند) گريد کس
 یاجشـهن یهالم ي ف  یآموز دانش هر به

 در ات داد خواهند نشان را ساهل دوهزاروپانصد
 داشـته ااكنشين  از سـتهي شا یريتصو  ذهنش
 به دست کىس تهنا نه گريد سال پانصد. ابشد

 زد، خنواهد کردم رت شي پ  که آنگونه از حماسـباىت
 جلودار که آهناىئ کرد خواهند نکوهش بلکه
 بخشي رهائ  نيا ،راىنيا ۀشي اند یداريب  از بودند
   .یبد از هجان




