مجـمع الجزاير ايران ،سرزمين جنگ ھا؟!
ابراھيم فرشی
آمديد و گفتيد" آنھا قلدری می کنند ،ما سنی و شھرستانی ،آنھا شيعه و پايتخت نشين ،ما را مسخره می
کنند!" غيرتمان گل کرد ،نه از خود پرسيديم ،نه از شما و نه از آنھا ،لباس ﺑلوچی سرزمين شما را ﺑتن
کرديم و چون شما و ھمراه شما ﺑه جنگ پايتخت نشينان رفتيم

!]اردوگاه تاﺑستانی رامسر )[(1975/1354

" فرهوهرتيش را کت ﺑسته پيش من آوردند .من ﺑينی ،گوش و زﺑان او را ﺑريدم و چشمھايش را درآوردم .او
را ﺑه زنجيرکشيده ودر ﺑارگاه نگاه داشتم تا ھمه جنگاوران او را ﺑه چشم خود ﺑبينند .سپس دستور دادم که او
را در اکباتان )ھمدان( ﺑر سر نيزه کنند و تمام طرفدارانش را در قلعه اکباتان ﺑر دار

کنند] ".داريوش

ﺑزرگ)522پ.م( کتيبه ﺑيستون[

"آنھا ﺑعداز کشتن >>گئومات<< و ﺑرادرش ،سر ھر دو را از تن جدا کردند و از کاخ ﺑيرون رفتند و ﺑا ﺑلند
کردن سر ﺑريده آنھا ﺑر روی دست ،از مردم خواستند تا ﺑا آنھا ھمراه شوند .مردم ﺑه دنبال آنھا در کوچه و
گذرھا ھر کجا >>مغی<< ديدند ،ﺑا خنجر ﺑه جانش افتادند ،اين کار تا ﺑدانجا پيش رفت ،اگر تاريکی شب فرا
نمی رسيد ،مغھا را ناﺑود می کردند .سالگرد اين مغ کشی در تقويم پارسھا ﺑا خط قرمز مشخص شده است و
آنھا اين روز را جشن می گيرند ،که ﺑه روز مغ کشان]مادکشی[ مشھور است .در اين روز ھيچ مغی جرئت
ﺑيرون آمدن از خانه را

ندارد]".ھردوت مورخ يونانی[

"سلطهای که از دست ما خارج شده ﺑود ،دوﺑاره ﺑه ما ﺑرگردانده شد .آنگاه آن پرستشگاھی که >>گئوماتای
مغ<< از قوم ما رﺑوده ﺑود ،ﺑه خودمان ﺑرگرداندم .اھالی پارس ،مادھا و کسان ديگر را ﺑه سرزمين ھای
خود ﺑازپس فرستادم .ﺑدين ترتيب تمام آنچه که خراب شده ﺑود ،ﺑه وضع قبلی ﺑرگردانده شد .تمام اينھا را ﺑه
ياری اھورامزدا انجام دادم .آنقدر رنج و جور وجفا کشيدم ،تا توانستم تيره و طايفه خودرا ﺑه پله و پايه قبلی
آن ﺑرسانم .ﺑدين ترتيب من ﺑه ياری و ﺑزرگی اھورامزدا طايفه خود را ﺑه پايه قبلی ﺑرگرداندم ،که گئوماتای
مغ ﺑه آن دست درازی کرده ﺑود".

]داريوش ﺑزرگ کتيبه ﺑيستون )ايران ﺑاستان ص[(٣۴/۵٣٣ .

"داريوش ﺑزرگ" در اين سنگ نبشته ﺑه محوری ترين مشکل و مسئله تاريخ ايران زمين ،اشاره دارد.
"تيره و طايفه خود را" ﺑر ديگران ارجع شمردن ،از راه "جنگ" و ﺑه "ياری و ﺑزرگی اھورامزدا"
ديگران را سر جايشان نشاندن! سر را از تن جداکردن ،ﺑينی ،گوش و زﺑان ﺑريدن ،چشم درآوردن! تو
گويی "داريوش ﺑزرگ" از زﺑان رضاشاه و پسرش و حاکمان ايران اسالمی امروز سخن می گويد.
جنگ تيرهھا و ﺑکارگيری زور و خشونت در درون سرزمين پارس و ايران امروز ،از سويی گزارش رنج
ﺑيشمار انسانھا و از سوی ديگر ﺑيان تسلط و سيطره متفرعنانه ﺑر اين سرزمين و مردمان آن ﺑوده ،که
ﺑرخی آنرا "تاريخ پرشکوه" ناميده و اين سرزمين را "مھد تمدن و فرھنگ  7000ساله" می خوانند!
شکستھای پی درپی در جنگ ﺑا خارجيان ،پرداخت غرامت و واگذاری خاک و مردم اين سرزمينھا ﺑه آنان،
سرکوب مردمان تحت سلطه در جغرافيای "ايران زمين" ،معرف حکومتھای پھنه اين سرزمين ﺑوده و
ھست.

حمله اسکندر )334پ .م( ،حمله اعراب]جنگ قادسيه) 14ه636/م( ،جنگ َجلوال )16ه638/م ( ،جنگ
نھاوند )21ه642/م ( ،جنگ واجرود[ ،حمله چنگيزخان مغول )616ه1219/م( ،جنگ چالدران ) ١۵١۴
ميالدی( ،جنگ ﺑا روسيه)1219-1229ه1804-1813/م ( ،جنگ ﺑا روسيه)1241-1243ه-1827/
1825م(  ،جزو نافرجامترين و زيانبارترين جنگھای تاريخ اين سرزمين ﺑودهاند.
آخرين جنگ نافرجام ﺑين ايران و يک کشور خارجی) ايران و عراق1359-ش1980/م( ﺑر اساس
آمارھای ﺑينالمللی ﺑالغ ﺑر  ١٢٧١ميليارد دالر ھزينه در ﺑرداشته است ،شمار کشتهھا  ٢۶٢٠٠٠نفر،
زخمی و معلول ﺑالغ ﺑر نيم مليون نفر!
آثار اين جنگ و جبران خسارات آن ﺑر چندين نسل از مردمان ايران سنگينی خواھد داشت .ھمچنانکه آثار
جنگھای پيشين ھنوز ﺑر جامعه و مردم سنگينی می کند.
در جنگ چالدران)  ١۵١۴ميالدی( ﺑخش عظيمی از خاک و مردم کردستان ﺑه دولت عثمانی واگذار شد.
در جنگ ﺑا روسيه ﺑر اساس پيمان گلستان سرزمين ھای َقراﺑاغ ،شروان ،ﺑاکو ،درﺑند ،لنکران و ﺑخشي از
طالش و مردمان اين مناطق ﺑه روسيه واگذار شد و ايران ازک ّليه دعاوی خود درداغستان ،گرجستان،
ارمنستان و ا َﺑخاز صرفنظر کرد و حق کشتی رانی در دريای خَ زَر را نيز از دست داد ،در مقاﺑل ھمه اين
امتيازات ،دولت روسيه تعھد کرد نياﺑت سلطنت عباسميرزا را ﺑه رسميت ﺑشناسد .ﺑا امضای عھدنامه
َخجوان را نيز ﺑه روسيه واگذار کرد .ﺑه عالوه
ترکمنچای در جنگ دوم ﺑا روسيه ،ايران واليات ايروان و ن َ
غرامتی معادل پنج ميليون تومان آن روز ،ﺑه روس ھا پرداخت نمود .در اين معاھده نيز تنھا تعھد دولت
روسيه تأييد وليعھدی عباس ميرزا و رساندن او ﺑه تخت سلطنت ﺑود.
از حمله اسکندر)334پ .م( ،تا حمله صدام)1980م( ﺑيش از  ٢٣٠٠سال ،مردمان و تيرەھای اين سرزمين
درگير جنگ وخشونت ﺑوده و ﺑر اين ﺑستر فرھنگ ديگری ستيز،خشونت پذير و خشن رويه را ساختهاند.
تاريخ ايرانزمين ھمچنين گزارش شکست قيامھای مردمی ،عليه سلطه "ﺑيگانگان" از جمله اعراب ،مغول
و ديگران می ﺑاشد .قيام مردم ری ،استخر ،خراسان ،سيستان و آذرﺑايجان .قيام اﺑومسلم
خراسانی)قرن1ه(ِ ،سنباد ﺑه خونخواھی اﺑومسلم ،اُستا ْدسيس درھَرات و ﺑادغيس و سيستان و َمرو .قيام
سپيدجامگان)ال ُم َقنﱠع( ،قيام حمزه پسر آذرک شاری در سيستان)210ه825/.م( .قيام خ ّرم دينان ﺑه رھبری
ﺑاﺑک در غرب ايران) 201ه816/م( ،قيام َسرﺑداران عليه مغولھا )قرن 8ه14/م( ،سرانجامی جز شکست،
قتل رھبران و کشتار مردم ﺑه ھمراه نداشته است.
تلخی اين تاريخ در شکست حاکمان در ﺑراﺑر خارجيان از سويی و پيروزی آنان ﺑر مردمان خود از سوی
ديگر است .شکست قيام حاکم ُکرمانج شمال خراسان) 1858تا  1893م( ،انقالب مشروطه)
 ،(1906/١٢٨۵قيام جنگل و جمھوری گيالن )  ،(1920/١٢٩٩ -١٢٩٣قيام )سمکو( اسماعيل آقا سميتقو)
تا سال  ،(1922/1301قيام مردم قشقايی ،ﺑلوچ و ديگران ،جمھوری آذرﺑايجان)  ،(1945/1324جمھوری
کردستان )  (1945/1324جنبش مصدق) ،(1953/1332جنبش چريکی کرد) ،(1967/1346جنبش
چريکی مجاھدين خلق) ،(1966/1344جنبش چريکی فدائی خلق) (1970/1349ﺑخشی از تجرﺑه شکست
مردمان اين سرزمين و پيروزی حاکمان ،ﺑر اين مردمان در صد سال اخير را نشان می دھد.
خصلت يگانه ھمه اين جنبشھا ﺑغييراز جنبش مصدق ،نظامی و مسلحانه ﺑودن آنھاست ،که آنھم منطبق ﺑر
اعمال ،کردار ،ﺑينش و فرھنگ ﺑاشندگان جامعه در دو سوی حاکم و محکوم دراين سرزمين ﺑودە است.

انقالب سال  1979/1357نيز ،ﺑا ﺑکارگيری خشونت)آتش زدن ،شکستن و خراب کردن( شروع )ﺑويژه از
جانب طرفداران خمينی( و ﺑا خشونت ھمگانی در روزھای  21و  22ﺑھمن ﺑه سرانجام رسيد و تا ﺑه امروز
ﺑا تکيه ﺑر جنگ ،خشونت ،سر از تن جداکردن ،گوش و زﺑان و ﺑينی ﺑريدن ،چشم درآوردن و ديگران را
سر جای خود نشاندن ،پاﺑرجا مانده است .در اين راە "داريوش ﺑزرگ" "اھورامزدا" را يار خود می
دانسته و "خمينی" و آل او ﺑه "ﷲ" تکيه داشته و دارند.
مورخان يونان ﺑاستان شاھدان و گزارشگران آن دوران ،ﺑه درستی ﺑه مشکل اساسی و ﺑنيادی پارسيان
آنزمان و ايرانيان اين زمان ،پرداختهاند و تفاوتھای ﺑنيادی شرق ذھنيگرا،غريزهپيشه وخشمگين و غرب
انديشمند را ﺑرشمردەاند.
"زمانيکه فرھنگ جوان و پيشرو يونان رو ﺑه رشد داشت ،فرھنگ ديگری در شرق در حال گسترش ﺑود.
در اين دوره ،آزاديھای فردی در کشور يونان امکان گسترش پيدا کرده ﺑود ،ليکن ھمزمان ﺑا آن ،پارسھا
درصدد استحکام ﺑخشيدن ﺑه حکومت تواليتر خود ﺑودند .حاکميت آتوکرات و نظامی پارس ،خيلی زود ﺑه
دشمن جدی يونان و فرھنگ نوين آن سرزمين که گام در راه دمکراسی می گذاشت ،ﺑدل شد"1
گزارش ﺑاال می تواند شرحی از وضعيت سياسی امروز ايران و صد سال اخير نيز ﺑاشد .در گزارش پايين
می توان ﺑه تفاوت انديشمندان سرزمين يونان ،مردمساالری و قانونمداری آن ديار و حکومتھای تواليتر و
حاکميت آتوکرات و نظامی "سرزمين ايران" پی ﺑرد.
" ﺑعداز اينکه شھر ميلس توسط پارس ھا ﺑه ويرانه مبدل شد ،شاعری از اھل آتن ﺑه نام Phrynichos
نمايشنامهای درﺑاره آن تراژدی و ويرانی شھر ميلس نوشت و نام آنرا 'سقوط ميلس' گذاشت .ﺑه ھنگام
اجرای اين نمايش در شھر آتن مردم که ﺑشدت تحت تاثير قرار گرفته ﺑودند ،ھمه ﺑه گريه افتادند .در ھمين
راﺑطه ،مسئولين شھر درام نويس را که موجب ايجاد اين حالت) تاثرھمگانی( شده ﺑود ،ﺑه پرداخت ١٠٠٠
دراخما محکوم کردند."2
سرزمينی که امروز ايران نام دارد ،ﺑا چنين تاريخ و پشينهای نمی تواند آن سرزمينی ﺑاشد ،که ﺑرخی آنرا
"مھد احترام ﺑه حقوق انسانھا" می پندارند .تاريخ گذشته اين سرزمين اکنون ﺑازتاب خود را در ﺑھائی،
يھودی ،سنی ،کمونيست،ھموسکسيوال،زن ،کودک ،کرد ،ﺑلوچ ،ترک ،عرب،افغانی" ،فارس" و
ديگريستيزی نشان می دھد.
فرھنگ غالب ﺑر رھبران مذھبی ،سياسی و حکومتی امروز ايران ،ﺑه تنھائی ارث پدری آنھا نيست،ﺑلکه
ارث پدری مخالفان آنان نيز ھست .شکستن قالب فرھنگ غريزی و تغيير ﺑنيادھای فکری پوسيده ،نه تنھا
پروسهای فردی ،ﺑلکه پروسهای اجتماعی و آگاھانه است ،که ھر فرد در اين سرزمين می ﺑايست خود را
در آن شريک ﺑداند.
در اين سرزمين در ﺑراﺑر زورمداران ،زورمداران ديگری قدعلم کردهاند ،زورمدار و ﺑی زور در پروسه
جايگزينی ،ھمسان عمل کردهاند .گفتگو و ديالوگ نيز در تمام طول تاريخ اين سرزمين ترفند و حيلهای ﺑرای
ﺑدام انداختن طرف مقاﺑل جھت مرعوب ساختن و يا ازميان ﺑرداشتن ﺑوده .احزاب سياسی داخل و خارج نيز چ
منطقهای و سراسری ،چ ﺑا دين و ﺑی دين ،ھرچند مخالف حذف فيزيکی ديگری ﺑاشند ،ﺑاز در ديالوگ و

گفتگوی آنان ترفند سياسی جای دارد .در اين ملک  72تيره ،رسيدن ﺑه زﺑان مشترک و ساختن سرزمين عاری
از جنگ ،قلدری و زورمداری ،که ھر تيرهای در سرزمين خود آزاد ﺑيانديشد و ﺑزييد ،کاری است پيچيده و
انديشمندانه ،اگر اين تاريخ و فرھنگ و ﺑاورھای آنرا ﺑه دوراز فرقهگرائی و جزم انديشی ﺑه نقد ﺑکشيم و
خودرا از ھر تيرهای که ھستيم مبرا از کج انديشی و ﺑدکرداری نبينيم ،راه را ﺑرای آيندهای ﺑا سعادت ھمگانی
فراھم کردهايم ،در غير اينصورت پيمانھای جديد نظير گلستان ،ترکمنچای و غيرو پايانی ﺑر جنگ تيرهھا و
فرقهھا و سرجای نشاندن اين و آن خواھد ﺑود و يا آغازی ﺑرای جنگھای آيندە.
اگر ما دانش آموزان ﺑرگزيده سال  1354در رامسر ،انديشمند می ﺑوديم ،نه قلدری پيشه می کرديم و نه ﺑه
لشکرکشی روی می آورديم .ديالوگ و احترام متقاﺑل و قبول ھمديگر را جايگزين جزم انديشی و تکيه ﺑر
ارث پدری می کرديم ،من از عمل ناشايست آنزمان خود پشيمانم و از اعمال ناشايست ديگران ناخرسند.
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