ﺧﻠ ﻓﺎرس؟ ﮐﺪام ﻓﺎرس؟
﴿ ﺑﺎﺑﻚ ﺧﻨﺪاﻧﮯ ﴾

ﭘﺎرﻳﺲ ،ﲠﻤﻦ روز ،دی ﻣﺎﻩ  ١٣٧٤ﻳﺰدﮔﺮدی

اﻳﻦ روزﻫﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﴎاﴎ هجﺎن اﻓﺘﺎدﻩاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺐوﺟﻮش ﺑاميﻧﻨﺪی ات از واﭘﺴﲔ ﻣﺎﻳﮥ ﻏﺮوری ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﻫﲈان انﻣﯽ ﺑﺮ روی
ﺧﻠﻴﺠﯽ ،دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﳯﺎ ﻳﮏ ﭼﲒ اﻳﻨﺎن را اﻳﻦ اﻧﺪازﻩ ﻳﮑﺼﺪا ﮐﺮدﻩ ابﺷﺪ ﳘﲔ داﺳـﺘﺎن اﺳﺖ ،ات ﺟﺎﰃ ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﻫﻴﺎﻫﻮ ،ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻧﮕﺬارش در ﳔﺴـﺘﲔ روزﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﲯﻦ از ”ﺧﻠﻴﺞ اﺳﻼﻣﯽ“ ﻣﯽ راﻧﺪ ،ﮔﻮی ﺳـﺒﻘﺖ را
از ﳘﻪ رﺑﻮد ،ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮﻳﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﳽ ﺳﭙﺮد و واﮐﻨﺸﯽ ﰉﺳﺎﺑﻘﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﲈﱏ ،ﺑﺴـﻴﺎری
را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﲒ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﳤﺎی ﮔﺴﱰدﻩﰃ ﳘﭽﻮن ﮔﺮدآوری اﻣﻀﺎء و اﻋﱰاض ﺑﻪ اﻳﻦ و آن زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،وادار ﺑﻪ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ از
دﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺶ از ﻫﺮﮐﺲ دﴰﲎ دارد اب اﻳﺮان و ﻫﺮ آچنﻪ اﻳﺮاﱏ ﺳﺖ.

ّ
اﻣﺎ

روی ﲯﻦ ﻣﺎ اب ﲨﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰار
ﺑﺪی ﮔﺮ داﺷـﺘﻪ ابﺷﺪ
دﺳﺖ ﰼ ﻳﮏ ﺧﻮﰉ دارد
و آن روراﺳـﺘﻴﺶ اﺳﺖ در ﮐﲔ اب اﻳﺮان.
ﭼﻨﺎچنﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﲬﻴﲎ را ﲞﻮاﻧﲓ اي اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﲯﲊاﻧﳱﺎﻳﺶ ﮔﻮش دﻫﲓ ،ﺧﻮاﻫﲓ دﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﻣﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮانﻣﮥ وﻳﺮاﱏ اﻳﺮان را از ﮐﴗ ﭘﳯﺎن
ﳕﯽ ﮐﺮد و ﳘﻪ ﺟﺎ اب روﺷـﲎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ
» اي ﺟﺎی اﺳﻼم ،اي ﺟﺎی اﻳﺮان « .ﺑﻴﮕﲈن راز
ﭘﲑوزی او را ﻧﲒ ابﻳﺪ در اﺳـﺘﻮاری ﻣﻨﻄﻖ او
ﮔﺸﺖ ﮐﻪ در آن ”ﲨﻊ اﺿﺪاد“ ﺟﺎﰃ ﻧﺪاﺷﺖ.
واﮐﻨﺶ اﻣﺮوز آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﲒ ﺗﳯﺎ ﺟﻨﺒﮥ اﻗﺘﺼﺎدی
دارد و از آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳـﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘـﯽ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﺳﻪ ﺟﺰﻳﺮۀ ﺗﻨﳢﺎ و اﺑﻮﻣﻮﳻ را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ
و اب آن ،ﮔﻨﺠﻴﻨﮥ ﻧﻔﺘﻴﺶ.
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ﻧﻪ ؛ اﻳﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﱏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را
اﻳﺮاﻧﭙﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﰉ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻳﺮان
ﭼﻴﺴﺖ .رو ﺑﻪ آﳖﺎﰃ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم و
ﻋﺮﺑﻴﺖ را از ﱒ ﺟﺪا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ وﱃ ﮔﺮز رﺳـﱲ
و ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﲆ را در ﮐﻨﺎر ﱒ ﻣﯽ ﳖﻨﺪ ،ﱒ

ﻧﻮروز را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪ و ﱒ ﺑﺮای ﺣﺴﲔ
ﺳﻮﮔﻮاری راﻩ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﱒ ﺑﻪ ﺗﻴﺴﻔﻮن ﻣﯽ
ابﻟﻨﺪ و ﱒ ﺑﻪ زايرت ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻫﲈﳖﺎﰃ ﮐﻪ
از ﺷﻨﻴﺪن ”ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮﰉ“ ﺧﺸﻤﮕﲔ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
وﱃ ”دﻳﻦ ﻋﺮﰉ“ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ .ﺑﺮای
آﻧﺪﺳـﺘﻪ ﮐﻪ دو ﭼﲒ ﺿﺪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را اب ﱒ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ و از ﺗﻨﺎﻗﺾ ابﰽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﳔﺴﺖ ﺑﺒﻴﻨﲓ ﭼﺮا در دوران ابﺳـﺘﺎن انم
اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ را ”ﻓﺎرس“ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﭙﺮدازﱘ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از دﺳﺖ رﻓﱳ اﻳﻦ انم .در
ﭘﺎاين ﺑﻴﻨﺪﻳﺸـﲓ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان دوابرﻩ
ﺷﺎﻳﺴـﺘﮥ آن ﮔﺸﺖ.
ﺧﻠ ﻓﺎرس در ﺑﺎﺳﺘﺎن

را ﳘﭽﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﳘﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﺧﺪا ،اﻳﻦ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﺎﻳﺸﺎن ﮔﻮش
ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ دادﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳـﻴﺪ ات
دﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮی را از ﴎﺷﺎن ﮐﻮاتﻩ
ﺳﺎزد .درابر اﻳﺮان واﭘﺴﲔ اﻣﻴﺪ ﺳـﳣﺪﻳﺪﮔﺎن
هجﺎن ﺑﻮد و از روم و ﻳﻮانن و ﻣﴫ ﺑﻪ ﺷﻮش
و ﻧﺴﺎ و ﺗﻴﺴﻔﻮن ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ آوردﻧﺪ ات ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ
ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﴎﮐﻮب آدﻣﮑﺸﺎن راﻫﯽ
ﺳﺎزد .ﺗﳯﺎ ﭘﺲ از ﮐﻮرش ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن
آراﻣﺮودان دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ اب ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﭘﺎاين
ﲞﺸـﻴﺪﻧﺪ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴـﺘﮏ
ﴎﮔﺮم اتراج ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻳﻮانن ﺑﻮد ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺐ
و آﺗﻦ رﻫﺴـﭙﺎر ﺷﻮش ﺷﺪﻧﺪ ات از دارﻳﻮش
ﺳﻮم ايری ﲞﻮاﻫﻨﺪ .اﻋﺮاب ﻧﲒ ﺧﻮد اﻋﱰاف
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺎن اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل و
انﻣﻮﺳﺸﺎن را از دﺳـﺘﺪرازی ﻗﺒﻴهلﻫﺎی ﺑﺪوی
ﻣﺄﺻﻮن ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﭘﻴﺸـﻴﻨﻴﺎن و آﳖﻢ ﻧﻪ ﺧﻮد اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻠﮑﻪ
دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ آﺑﺮاﻩ ”ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس“ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر آن را
ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪﺗﺮﻳﻦ انم ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻧﮕﲒۀ
آﳖﺎ ﻧﻪ از روی زﻳﺒﺎﰃ اﻳﻦ انم ﺑﻮد )ﮐﻪ در
زﻳﺒﺎﻳﺶ ﮔﲈﱏ ﻧﻴﺴﺖ( ،ﻧﻪ از ﺗﺮس ﮐﴗ .از اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻪ راﻳﮕﺎن اﳒﺎم ﳕﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
دﻳﺮابز ،ﭘﺎرﺳـﻴﺎن ،اﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﺑﻪ ارﺗﺸﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﺮ
اﻳﺮان ،ﺟﺎن و داراﰃ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺧﻮد
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ﺳﺎزوﺑﺮگ .آرﻣﺎن ﺳـﭙﺎﻫﻴﺎن ﮔﺴﱰش دا ِد اﻳﺮاﱏ
ﺑﻮد .اﻳﻦ داد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ اﻧﺪﻳﺸﮥ ﻣﺰداﭘﺮﺳـﱴ اﺳـﺘﻮار
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﴎﭼﺸﻤﮥ رﻓﺘﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ
ﺳـﭙﺎﻫﯽ اﻳﺮاﱏ ﻳﮏ اﺑﺮﻣﺮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﻳﻨﺎن
اب دﻳﮕﺮان ﳕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آچنﻪ ﳕﯽ ﭘﺴـﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دﻳﮕﺮان اب اﻳﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴـﻴﺎری از
ارﺗﺸﻬﺎی هجﺎن ﮐﻪ وﻗﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﭙﺎول ﻣﯽ
ﮔﺬﺷﺖ ،ﮔﻮﻫﺮ رزﻣﻨﺪۀ اﻳﺮاﱏ زاﻳﻨﺪۀ ﺣﺲ
وﻇﻴﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺻﺪای ﰟ اﺳـﺒﺎن
ﺳﻮاران اﻳﺮاﱏ ﺷﺎدﻳﺒﺨﺶ زانن و ﮐﻮدﰷﱏ ﺑﻮد
ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﺎﻩ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﭘﻨﺎﻩ
ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﲈن ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﺶ آﳖﺎ ﮔﻮش دادﻩ و ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ را
ﺑﻪ دادﺷﺎن ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻩ اﺳﺖ.
ﳘﺪوش ﻟﺸﮑﺮ زﻣﻴﲎ ،ﻧﲑوی درايﰃ ﻧﲒ
ﭘﺎﺳﺪار آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ اﻳﺮاﻧﺰﻣﲔ ﺑﻮد.
انوﮔﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ دزدان درايﰃ را از آﲠﺎی
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺪور ﻣﯽ داﺷﺖ و ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی آن
را ،ﭼﻪ در ﺷﲈل و ﭼﻪ در ﺟﻨﻮﺑﺶ ،اﳝﻦ ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﻠﮑﻪ درايی ﻋﲈن
و درايی ﴎخ ﻧﲒ زﻳﺮ ﭼﱰ ﮐﺸﺘﳱﺎی ﳘﻴﺸﻪ
آﻣﺎدۀ اﻳﺮان ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﺎﰃ دور ﳘﭽﻮن
زﻧﮕﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻳﺮان درود ﭘﺮهمﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﳝﻦ ﺑﻪ ﺗﻴﺴﻔﻮن روی ﻣﯽ
آورد ات ﺣﺒﺸـﳱﺎ را از ﮐﺸﻮرش ﺑﲑون ﮐﻨﺪ .در
دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺣﱴ ﴍق ﻣﺪﻳﱰاﻧﻪ ﻧﲒ در
ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﻳﺮان ﺑﻮد و ﻗﱪس ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
درايﰃ ﺑﺴـﻴﺎر همﻤﯽ.
ﺑﺮای اثﺑﺖ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﱘ از ﶊﺪی ﻣﻼﻳﺮی
وام ﻣﯽ ﮔﲑم ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ،ر و ﮓ ا ان
دوران ا ل از ﺮ ﺳﺎﺳﺎ ﯽ ﺮ اﺳﻼ ﯽ )اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس(،
ﺑﻪ درازا ﺑﻪ اﻳﻦ ابرﻩ ﭘﺮداﺧﺘﻪ:
ﭘﺲ از ﴎﻧﮕﻮﱏ آﺷﻮر و ابﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎدﻫﺎ
و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸـﳱﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﰃ ﺑﺮ ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺟﺰﻳﺮۀ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﻧﲒ ﺟﺰء ﻣﲑاث آن دو دوﻟﺖ
ﺑﻪ اﻳﺮان رﺳـﻴﺪ .در دوران اﺷﲀﻧﻴﺎن و ﺳﭙﺲ
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ،دوﻟﳤﺎی ﻣﺴـﻴﺤﯽ روم و ﺣﺒﺸﻪ
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ﳘﺴﺎﻳﮕﺎن ﻣﺰاﰘ ﻋﺮﲠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺸﺎر روﻣﳱﺎ
از ﺷﲈل و ﺣﺒﺸـﳱﺎ از ﴍق ﺑﺮ اﻳﻦ ﴎزﻣﲔ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﺮﲠﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺰوﱏ
ﻣﯽ ايﻓﺖ ات ﺟﺎﱙ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﻳﺮان را
ﴎﭘﺮﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آن دو دوﻟﺖ
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آز ﺑﻪ ﴎزﻣﻴﻨﺸﺎن دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ
ﴰﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ آن دﻟﮕﺮم ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺪان رو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﻳﺮان در اﻳﻦ
ﴎزﻣﲔ ﺑﺮﺧﻼف روم و ﺣﺒﺸﻪ دارای ﻫﺪف
اﺳـﺘﻌﲈری ﻧﺒﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴـﺘﻘﲓ ﺑﺮ ﻣﺮدم آﳒﺎ
را ﱒ ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و آچنﻪ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﴎزﻣﲔ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻳﮑﯽ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ
راﻫﻬﺎی ابزرﮔﺎﱏ و ﺳﻮقاﳉﻴﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﲱﺮا ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و دﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎی آابد و ﭘﺮﲨﻌﻴﺖ اﻳﺮان ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺣﺎﺷـﻴﮥ ﴍﰵ و ﺷﲈﱃ ﲱﺮا ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
و ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ در ﻣﻌﺮض اتﺧﺖ و اتز و دﺳـﺘﱪد
ﻗﺒﺎﻳﻞ راﻫﺰن و ﻏﺎرﺗﮕﺮ ابدﻳﻪﻧﺸﲔ ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ
ﺣﲈﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎی درايﰃ اﻳﺮان در ﮐﻨﺎرﻩﻫﺎی
ﺷـﺒﻪﺟﺰﻳﺮۀ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺑﻮد از دزدان درايﰃ و
ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﲱﺮاﰃ ،و دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺐ ﳘﲀری اﻋﺮاب
ابدﻳﻪﻧﺸﲔ ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮﮐﺸـﳱﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﮐﻨﺎرﻩﻫﺎ اي وﺳﻂ ﲱﺮا ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای راﻫامنﰃ
و ﲪﻞ آب و آذوﻗﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺳﻔﺮ ابدﻳﻪ.
ﲝﱰی ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻋﺮان انﻣﯽ دوران ﻋﺒﺎﳻ ﮐﻪ
اﺻﻞ او از ﻋﺮی ﳂﻄﺎن ﳝﻦ اﺳﺖ در ﻗﺼﻴﺪﻩﰃ
ﮐﻪ در ﺳـﺘﺎﻳﺶ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ّ
ﳐدل ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن
اﻳﺮاﱏ زﻣﺎن ﺧﻮدش ﴎودﻩ اب اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﳘﲔ
ﻣﻄﻠﺐ ﲷﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺖ ﺣﻘﺸـﻨﺎﳻ و اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮد
را از اﻳﻦ ﲻﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﻪ آن را اب ﻋﻨﻮان ﻓﻀﻞ و
اﺣﺴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﳝﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﭼﻨﲔ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ » :آاي از ِآن ﺷﲈ اﺳﺖ آن دﺳﺖ
اﺣﺴﺎﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺳـﺘﺎﻳﺶ آن ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ در ﻓﺰوﱏ
اﺳﺖ ،و ﻧﻌﻤﱴ ﮐﻪ ايد آن ﳘﭽﻨﺎن در روزﮔﺎر
ابﰵ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﲈ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﮑﯽ دﺳﺖ زدﻳﺪ
اﻳﻦ ﰷر ﮐﺮدﻩﰃ از ﺷﲈ و ﳔﺴـﺘﲔ اﺣﺴﺎن ﺷﲈ ﺑﺮ
ﳝﻦ ﻧﺒﻮد .در آن روزﮔﺎر ﮐﻪ اﻧﻮﴍوان ﻧﻴﺎی ﺷﲈ
ﻏﺒﺎر ذﻟﺖ را از ﭼﻬﺮۀ ﺳـﻴﻒ ﺑﻦ ذی ﻳﺰن زدود
زﻳﺮا ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ او را ﻣﺮدﻣﺎﱏ ﴰﺸﲑزن و ﻧﲒﻩﮔﺬار
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺻﻨﻌﺎ اي ﻋﺪن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﲈ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﲈن وﱃ ﻧﻌﻤﺘﺎن ﲞﺸـﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻣﺎ
ﱒ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﲈن ﮐﺴﺎﱏ ﻫﺴﺘﲓ ﮐﻪ از ﻓﻀﻞ و
اﻧﻌﺎم ﺷﲈ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ« .

ﳘﲔ ﺣﺴﻦ ﺣﻘﺸـﻨﺎﳻ و ادای وﻇﻴﻔﻪﰃ ﮐﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ﮔﲈن ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﻴﮑﳱﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن
داﺷـﺘﻪ او را واداﺷـﺘﻪ ﻗﺼﻴﺪۀ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را ﮐﻪ
انﻗﺪان ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب آن را واﺳﻄﺔ اﻟﻌﻘﻪ دﻳﻮان
ﲝﱰی و از ﻋﻴﻮن ﺷﻌﺮ ﻋﺮﰉ داﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ در
وﺻﻒ ﰷخ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪاﻳﻦ )اﺑﻴﺾ اﳌﺪاﺋﻦ( ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺎق ﮐﴪی ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ ﺑﴪاﻳﺪ .ﲝﱰی در
ﭘﺎاين اﻳﻦ ﻗﺼﻴﺪۀ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﲨﻌﺎً  ٥٦ﺑﻴﺖ اﺳﺖ
ﭘﺲ از ايدآوری از ﮔﺬﺷـﺘﮥ ﭘﺮ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻩ
آن ﰷخ و ﺣﺎﻟﺖ وﻳﺮاﻧﻪ و اﺳﻔﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد آن،
اﻧﮕﲒۀ ﺧﻮد را در ﴎودن آن ﻗﺼﻴﺪﻩ ﭼﻨﲔ ﺑﻴﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » :اﻳﻦ ﰷخ در ﺧﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
آن را اب اﺷﮑﯽ ايری دﱒ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و
ددلادﮔﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ در
ﺻﻮرﰏ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﮋاد ﻧﮋاد
ﻣﻦ .ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﻌﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪان اﻳﻦ ﻣﲀن را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ اثﺑﺖ
اﺳﺖ .ﮐﻪ ﲠﱰﻳﻦ ﳖﺎل را از ﻫﻮش و ﺧﺮد ﺧﻮد
در ﴎزﻣﲔ ﻣﺎ ﰷﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را اب دﻻوراﱏ
ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ اب ﺳﺎز و ﺑﺮگ رزﻣﯽ آﻣﺎدﻩ ﰷرزار
ﺑﻮدﻧﺪ ايری دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮ ارايط )ﻣﻘﺼﻮد
ﺣﺒﺸـﻴﺎن اﺳﺖ( اتﺧﺘﻪ و آﳖﺎ را انﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و
ﺑﺪﻳﻦ هجﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﲎ ﭘﺲ از آن ﻣﻦ
دوﺳـﺘﺪار ﻣﺮدﻣﺎن ﴍﻳﻒ و ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻩام از
ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻣﲀن و از ﻫﺮ ﻧﮋاد و رﻳﺸﻪﰃ ﮐﻪ
ابﺷـﻨﺪ« .
آﯾﺎ هﻨﻮز اﯾﻦ ﺧﻠ ﺷﺎ ﺴﺘﮥ
ﻧﺎم ﻓﺎرس اﺳﺖ؟

ﭘﺲ از ﻗﺎدﺳـﻴﻪ ،ﳘﮥ اﻳﳯﺎ ﺑﻪ ﭘﺎاين رﺳـﻴﺪ .ﻧﻪ
ﮐﺸـﱴ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺸـﺘﻴﺒﺎن .ﻧﻪ داد ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ
دادﮔﺮ .راﻫﺰانن درايﰃ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺪری
ﭘﺮ روﻧﻖ ﭼﻮن زﻧﮕﺒﺎر ﺷﺪ ابزار ﺑﺮدﻩﻓﺮوﺷﺎن.
از ﻫﺮ ﺳﻮراىخ ﺷـﻴﺨﯽ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﳈﮏ ﻣﺸـﱴ ﭼﺎﻗﻮﮐﺶ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﰉ
ﭘﻨﺎﻩ ﺷـﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮ آزانوری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ .از ﭘﺎرﺳـﻴﺎن ﺗﳯﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪﰃ ﲜﺎی
ﻣﺎﻧﺪ و رؤايی دﻻوری ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ روزی ﭘﺪﻳﺪار
ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﳘﲔ ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل و ﺑﻪ ايد آن
ﻧﻴﳬﻨﺸﺎن از دﺳﱰﻓﺘﻪ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ آن آﺑﺮاﻩ ات
ﺳﺎﻟﻴﺎن ”ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس“ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﺲ

از ﻫﺰاروﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ،ﺑﺴـﻴﺎری ﺑﻪ درﺳﺖ
ﺧﻮردﻩ ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ انم دﻳﮕﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﻧﺪارد .ﻫﺮ داﻧﻪ ﻣﺎﺳﮥ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ رﻧﮕﯽ ﲞﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻳﺮاﱏ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﮑﻪ آب اﻳﻦ دراي
ﺑﻮﰃ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﺮاﱏ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ اتزايﻧﻪﰃ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﯽ زﻧﺪ ﺻﺪاﰃ دارد
ﮐﻪ اورﻣﺰدی ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ ﻧﻴﺎﰷﳕﺎن زﻧﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻴﮕﲈن ﮔهلﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ از ﮔﺬاﺷﱳ
انم ﻧﮋاد آانن ﺑﺮ روی ﺧﻠﻴﺠﯽ ﮐﻪ دور ات
دورش را ﻧﻮادﮔﺎن ﲵﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن،
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﳯﺎ ﻳﮏ ابر ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ابز انم ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
را ﺑﲀر ﺑﺮﱘ .آن ﱒ ﳻ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای واﭘﺴﲔ ابر انوﮔﺎن
اﻳﺮان از ﺟﻠﻮی آرايهمﺮﺷﺎﻩ
هپﻠﻮی رژﻩ رﻓﺖ .ﻫﻨﮕﺎم
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻮد و ﭘﺎاين
روزی دراز .ﻣﺎﻧﻮر ﻧﲑوی
درايﰃ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽ رﺳـﻴﺪ و
انوﺷﮑﻨﻬﺎ ﺻﻒ آراﺳـﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ات از ﺟﻠﻮی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩﺷﺎن ﺑﮕﺬرﻧﺪ .ﺷﺎﻩ،
آراﺳـﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﮥ ﺳﻔﻴﺪ
درايﺳﺎﻻری ،ﺑﻪ انﺧﺪااين اﻳﻦ ﮐﺸﺘﳱﺎ درود ﻣﯽ
ﻓﺮﺳـﺘﺎد .دﻋﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﺴﻮی اﻳﺮان و
ارﺗﺸﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﲈن را ﺑﺮای او ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﻮﰃ ﮐﻪ ﻳﺰدﮔﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﳔﻮردﻩ و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن
ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .رؤايی ﺷﲑﻳﲎ ﺑﻮد ﮐﻪ زود
ﰷﺑﻮس ﮔﺸﺖ.
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ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﺪن ﻫﲈن دو ﺳﻪ ﭼﲒ
ﳕﺎﻳﺸﯽ ﮐﻪ از اﻳﺮان ﲜﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد را ﻧﺪاﺷﺖ
و اب ﴎﲯﱴ ﺑﻪ انﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .ﲬﻴﲎ
دﴰﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ رﮔﻪﰃ از ﭘﺎرس و ﭘﺎرﺳـﻴﺎن
درآن دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮاﺳﺖ ”ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس“ را ﮐﻨﻨﺪ ”ﺧﻠﻴﺞ اﺳﻼﻣﯽ“ .ﺑﻨﺪر

ﺷﺎﻫﭙﻮر ،ايدﮔﺎری از ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ ”ﺑﻨﺪر
اﻣﺎم ﲬﻴﲎ“ .ﺣﱴ انم انوﻫﺎﰃ ﭼﻮن ”ﺳﺎم“ و
”زال“ اي ”رﺳـﱲ“ را ﮐﻪ زايدی ﺑﻮی اﻳﺮاﱏ
داﺷﺖ ﺗﻐﻴﲑ دادﻧﺪ .ﲯﻦ از اب ﺧﺎک ﻳﮑﺴﺎن
ﮐﺮدن ﲣﺖ ﲨﺸـﻴﺪ ﱒ رﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺴﻠﲈن ،اﻳﺮان ﻳﮏ ﭘﲑاﻣﻮن
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﰃ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﳯﺎ ارزﺷﺶ در
انﻣﮕﺬاری ﮔﻮﺷﻪﰃ از هجﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ابﺷﺪ.
از آﳒﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای او اﺳﻼم دﻳﲎ ﺳﺖ راﺳـﺘﲔ
و ﭘﺮوردﮔﺎر ،اﻋﺮاب را ﺑﺮای ﭘﺨﺶ آن

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ،ﭘﺲ ﴎوری اﻳﻦ ﻗﻮم را ابﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
وﻇﻴﻔﮥ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﲈن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮادﮔﺎن ﭘﻴﻐﻤﱪ
اﺳﺖ و درﻳﻦ راﻩ ﻣﯽ ابﻳﺪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﮐﻮﺷﺶ را
ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﲒ ﻏﲑ ﻋﺮب ﮐﻪ داﺷـﺘﻪ ابﺷﺪ در
درﺟﮥ ﭘﺎﺋﻴﻨﱰی از اﳘﻴﺖ ﺟﺎی دارد .ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ
وادار ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺸﯽ ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻳﮋۀ ﺧﻮد و
ﻋﺮﺑﻴﺖ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﭼﺎر دوﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ازﻳﲊو ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔﺮود و ازو
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ انﻣﯽ ﻋﺮﰉ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ” ،روزﺑﮥ
ﭘﺎرﳻ“ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ”اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ“ و
”ﻓﺮدوﳻ“ ﺑﻪ زﻳﺮ ابر ﻧﻨﮓ ”اﺑﻮاﻟﻘﺎﰟ“ ﻣﯽ
رود.

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ در اﴎاﺋﻴﻞ ﮐﴗ انم ﻓﺮزﻧﺪش را
آدوﻟﻒ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻴﮕﲈن او را ﺑﻴﺪرﻧﮓ رواﻧﮥ
ﺗاميرﺳـﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺗﳯﺎ از ﻣﻐﺰ ﻳﮏ
دﻳﻮاﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﰷری ﺗﺮاوش ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮدن .ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ
رواﻧﺸـﻨﺎﺳﺎن هجﺎن ﺑﻪ ابﻟﻴﻨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺘﺎﻓﺖ
و ﻧﴩﻳﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮ از ﻣﻘﺎهلﻫﺎی ﺟﻮرواﺟﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪۀ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﲒ .در ﺗاميرﺳـﺘﺎن ،ﭘﺰﺷﲀن ﮐﻮﺷﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﳕﻮد ات ﺑﻪ ﺑامير ﺑﻔﻬﲈﻧﻨﺪ ﮐﻪ آدوﻟﻒ انم
ﻫﲈن ﮐﴗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را در ﮐﻮرۀ
آدﻣﺴﻮزی اﻧﺪاﺧﺖ .ﭘﺲ از ﲠﺒﻮدی ،اﻳﻦ ﺑامير
ﮐﺘﺎﰉ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﴍح ﻫﺬايﳖﺎی
دورۀ دﻳﻮاﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻴﮕﲈن
ﻓﻴﻠﻤﺴﺎزان ﻫﺎﻟﻴﻮود اﻳﻦ داﺳـﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮدۀ ﺳﻴامن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
اﻣﺎ ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن داﺷﱳ انهمﺎﰃ ﳘﭽﻮن اﺳﮑﻨﺪر
و ﶊﺪ و ﭼﻨﮕﲒ ﻫﻴﭻ ﻧﻨﮕﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﮐﴗ
را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ درﻣﺎن ﻧﱪدﻩاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
آﳖﺎﰃ را ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺧﻄﺎی ﭘﺪر و
ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ ابد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪ.
ﺷﺎﻫﺰادﻩ رﺿﺎی هپﻠﻮی ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﺎﺟﺮای
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴـﻴﺎر ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد ،از ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش
ﺣﱴ ﻳﮑﯽ را اب انﻣﯽ اﻳﺮاﱏ آراﺳـﺘﻪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام اﲰﯽ ﻋﺮﰉ دادﻩ .ﺧﻮدش
ﻧﲒ ﲜﺰ رﺿﺎ ،دارای انم ﭘﺮﺷﮑﻮﻩ ﮐﻮروش ﻧﲒ
ﻣﯽ ابﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ آن را ﺑﲀر ﳕﯽ ﺑﺮد.
ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺧﻮردﻩ ﮔﺮﻓﱳ از
ﻣﺪﻳﺮ  ،National Geographicاﻧﺪﰽ ﲞﻮد ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ؟ از ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﲓ آچنﻪ را ﮐﻪ
ﺧﻮد درﻳﻎ دارﱘ.
آرايهمﺮﺷﺎﻩ هپﻠﻮی ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ”ﲨﻊ اﺿﺪاد“
را ﺑﺮای ﳎﺎﻫﺪﻳﻦ اﺧﱰاع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ آن
آﻟﻮدﻩ ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮﻳﺸﱳ را از ﺗﻨﺎﻗﺾ
دور ﻧﮕﻬﺪارد .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﱒ ﺑﺮ ﲣﺖ ﮐﻴﺎن
ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و ﱒ ﺑﺮ ﮐﺮﳻ ﺧﻼﻓﺖ ﺗﮑﻴﻪ دﻫﺪ .ﱒ
ﺟﺸـﳯﺎی دوﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﮥ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ را
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ﱒ ﻣﲒابن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ابﺷﺪ.
ﺧﻠ ﻓﺎرس؟ ﮐﺪام ﻓﺎرس؟

٣

دﴰﻨﺎن ﻣﺎ ﱒ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ابﻳﺪ
دﺳـﺘﮕﲑ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آورد ،زانﻧﺸﺎن را
ﺑﻔﺮوش رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮداﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ و ﻏﻼﻣﯽ
اﻋﺮاب ﮔﲈﺷﺖ.

در ﭘﺎاين ،ﱒ اﻳﻦ را از دﺳﺖ داد و ﱒ آن را.
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﲓ انم ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را
ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﲓ ﰉ اﻳﻨﮑﻪ ﳊﻈﻪﰃ ﲞﻮد ﺑﮕﻮﺋﲓ
ﭼﻨﲔ ﭼﲒی ﺗﳯﺎ اب زﻧﺪﻩ ﮐﺮدن اﻳﺮان راﺳـﺘﲔ
ﳑﮑﻦ اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﲒ ﳘﻪ ﭼﲒ را اﻳﻦ ﲯﻦ از دﻫﺎن ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﲆ ،اﻣﺎم ﺳﻮم
از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﲓ داد.
ﺷـﻴﻌﻴﺎن ﺑﲑون آﻣﺪﻩ ) ﺔﺎ ﺤﺎر و ﺪ ﺔاﻻ ﮑﺎم و اﻵ ر،
ﺷـﻴﺨﻬﺎی ﻋﺮب ﺑﻪ رﻳﺶ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﺷـﺘﮥ ﺣﺎج ﺷـﻴﺦ ﻋﺒﺎس ﳃﯽ( .ﻫﲈن ﮐﴗ ﮐﻪ
ﮔﻮﻳﻨﺪ » :اﺟﺪادﻣﺎن ﭘﺪراﻧﺸﺎن را ﮔﺮدن زدﻧﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻫﺮ ﺳﺎهل ﺳﻮﮔﻮاری راﻩ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﲡﺎوز ﮐﺮدﻧﺪ .آانن ﮐﻪ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﴎ چبﮥ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪﺷﺎن را اب ﳃﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ رﻓﺘﻨﺪ .دﻳﻨﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﲓ ،ﺧﺎﮐﺸﺎن را اﻳﻦ ﺷـﻴﺨﻬﺎ ﻧﻴﮏ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ .آﳖﺎﰃ ﮐﻪ دﺧﱰ و
ﮔﺮﻓﺘﲓ ،زر و ﺳـﳰﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﲓ .ﺗﻴﺴﻔﻮن را از ﭘﴪان ﺧﻮد را در اﻣﺎرات ﺑﻪ اﻳﻦ آﺳﺎﱏ ﺑﻪ
آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﲓ ،ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﲣﺖ ﺣﺮاج ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺳـﻨﺪ اﻳﺮان را ﱒ ﺑﻴﺪرﻧﮓ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﲓ و ﻗﺮآن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داد ﺑﻪ ﲠﺎی انﭼﲒی واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺮدﻣﯽ
اﻳﺮاﱏ ﮐﺮدﱘ .از آن ﻫﻨﮕﺎم روزی ﭘﻨﺞ ابر ﺑﻪ ﮐﻪ از ﴎﺑﻠﻨﺪی ﺗﳯﺎ ادﻋﺎﻳﺶ را ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻪ،
ﺳﻮی ﭘﺎﻳﺘﺨامتن ﴎ ﻓﺮود ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﺮانﻣﻪﰃ را ﺑﮕﲑﻧﺪ ﮐﻪ
زابﳕﺎن ادای ﻧﻮﮐﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﳝﺎن ﻣﻘﱪﻩﻫﺎﰃ ﳘﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﲈن از آن ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ ﻣﯽ
از ﻃﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
را ﺑﻪ ايد ﻫﲈﳖﺎﰃ ﮐﻪ ﮔﺮدن
ﻧﻴﺎﰷﻧﺸﺎن را ﻣﯽ زدﻧﺪ انﻣﮕﺬاری
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
ﳘﮥ اﻳﻦ ﭼﭙﺎوﻟﻬﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ،
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﴎ ﻳﮏ
انم اب ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳـﺘﲒ ﺑﺮﺧﲒﻧﺪ؟
ﺧﻠﻴﺠﺸﺎن را ﱒ ﺧﻮاﻫﲓ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺟﺰﻳﺮﻩﻫﺎﻳﺸﺎن ﱒ را ﺧﻮاﻫﲓ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮزﺳـﺘﺎﻧﺸﺎن را ﱒ
ﺧﻮاﻫﲓ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯽ ﮔﲑﱘ
ﻫﺮآچنﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻳﮏ
ﲭﺎدﻩ ﲜﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارﱘ ات
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ابز ﺑﺮ روی آن روزی
دﴰﲎ ﻳﮏ
ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ِ
ﭘﻨﺞ ابر از ﻣﺎ ﺳـﭙﺎﺳﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ« .
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗ َﻦ اﻳﺴـﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﴗ اتﮐﻨﻮن
ﺧﻮردﻩﰃ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷـﻴﺨﻬﺎ ﳕﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اب ﴰﺸﲑی ﺷﮑﺴـﺘﻪ در ﺟﻨﮕﯽ ﭼﻨﲔ انﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﲈن ﻧﻴﺎﰷﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺴـﻴﺎری از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﯽ ﭘﲑوز ﮔﺸـﺘﻪ؟
ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﭼﻨﲔ ﭼﲒی در ابرۀ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ،ﻣﯽ ابﻳﺪ ﺟﱪان ﻗﺎدﺳـﻴﻪ را ﮐﻨﲓ،
ﺑﻪ ﮐﻴﻨﺨﻮاﻫﯽ ﻳﺰدﮔﺮد ﺑﺮﺧﲒﱘ ،ﺗﻴﺴﻔﻮن را
ابزﺳـﺘﺎﻧﲓ .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﲎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﻋﺮﲠﺎ رواﻧﻪ ﺷﻮﱘ .ﻗﺎدﺳـﻴﻪ در دل ﻫﺮ اﻳﺮاﱏ
ﺟﺎی دارد .ﻧﱪد ﻣﺎ اب اﻫﺮﳝﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
رواﳕﺎن ﭼﲑﻩ ﮔﺸـﺘﻪ و ﻣﺎ را ﭼﻨﲔ ﺧﻮار و زﺑﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻪ .زﻫﺮ اﻫﺮﻣﲔ ﻓﺮاﻣﻮﳽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﻪ
ﭼﲒ را از ايدﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و دروغ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﺶ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﺰاران ﻫﺰار ”ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس“ اﺳﺖ
ﮐﻪ ”ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮﰉ“ ﺷﺪﻩ و ﮐﴗ ﻧﻴﺴﺖ ات ﺑﻪ
ﺳﻮگ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .ﭘﻴﺶ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
و آن انﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴـﲓ و از دﴰﻦ ﲞﻮاﻫﲓ ﮐﻪ ﺑﻪ
دادﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،از ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻏﺎزﱘ و ﺧﻠﻴﺞ دروﱏ
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺧﻮد را ﻓﺎرس ﮐﻨﲓ.
اب از دﺳﺖ رﻓﱳ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ،اﻳﻦ رﺷـﺘﮥ اترﱗ
اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﱒ ﮔﺴﺴﺖ .ﭘﺲ از آن،

اﻳﺮاﱏ ﺑﻮدن ﻓﺮﻳﱮ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﳯﺎ راﻩ رﻫﺎﰃ
از اﻳﻦ زﻧﺪان ﻧﻴﺴـﱴ ﱒ دوابرﻩ زﻧﺪﻩ ﮐﺮدن
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ ات اﻳﻦ رﺷـﺘﮥ ﭘﺎرﻩ را ﲠﻢ ﮔﺮﻩ
ﻧزﲓ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﲓ ،آﻧﮕﺎﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﻫﻴﭻ،
هجﺎن را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﲓ ﺳﺎﺧﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ در
ﺎﺳﺖ؟
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
ﳘﲔ ﺑﺮزىخ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﲓ ﺧﻮاﻫﲓ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل راﻩ
ﻣﺎ از ﺗﺒﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﻫﺴﺘﲓ و ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺎ ﻋﺮب و
دﴰﻨﺎن ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﰷرزار ”ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس“ ﻗﺎدﺳـﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻳﮕﺮی ﱒ ﺑﳱﻮدﻩ ﻣﺮوﱘ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ راﻩ دﮔﺮی
ﻋﺮﰉ از ﻫﺮ اﻳﺮاﱏ ﲠﱰ و ابﻻﺗﺮ و ﻫﺮ اﻳﺮاﱏ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اي ﻓﻼن روزانﻣﻪ .ﺑﺮای ﭘﲑوزی ﻧﻴﺴﺖ .
۴

ﺧﻠ ﻓﺎرس؟ ﮐﺪام ﻓﺎرس؟

