
  ؟!الجزاير ايران، سرزمين جنگ ھا مجـمع

  ابراھيم فرشی

می   ، ما را مسخرهو پايتخت نشين  آنھا قلدری می کنند، ما سنی و شھرستانی، آنھا شيعه "فتيدآمديد و گ

سرزمين شما را بتن  بلوچی لباس از آنھا،  از شما و نه  از خود پرسيديم، نه  نه غيرتمان گل کرد، "!کنند

   ])1354/1975تابستانی رامسر (  [اردوگاه! رفتيم پايتخت نشينان جنگ  به شما  شما و ھمراهکرديم و چون 
  

پيش من آوردند. من بينی، گوش و زبان او را بريدم و چشمھايش را درآوردم. او   رتيش را کت بسته وه " فره

او   م خود ببينند. سپس دستور دادم کهچش  جنگاوران او را به  داشتم تا ھمه  نگاه  ودر بارگاه  زنجيرکشيده  را به

[داريوش  ."اکباتان بر دار کنند  کنند و تمام طرفدارانش را در قلعه  را در اکباتان (ھمدان) بر سر نيزه

  بيستون]  پ.م) کتيبه522بزرگ(
  

لند و برادرش، سر ھر دو را از تن جدا کردند و از کاخ بيرون رفتند و با ب >>وماتئگ<<"آنھا بعداز کشتن 

و   ل آنھا در کوچهدنبا  شوند. مردم به  آنھا بر روی دست، از مردم خواستند تا با آنھا ھمراه  سر بريده کردن

جانش افتادند، اين کار تا بدانجا پيش رفت، اگر تاريکی شب فرا   ديدند، با خنجر به >>مغی<<گذرھا ھر کجا 

است و   ی در تقويم پارسھا با خط قرمز مشخص شدهنمی رسيد، مغھا را نابود می کردند. سالگرد اين مغ کش

مشھور است. در اين روز ھيچ مغی جرئت  [مادکشی]مغ کشانروز   به  می گيرند، که جشن آنھا اين روز را

   ھردوت مورخ يونانی][را ندارد."  بيرون آمدن از خانه

وماتای ئگ<<  آن پرستشگاھی که  آنگاه شد.  ما برگردانده  به  بود، دوباره  از دست ما خارج شده  ای که "سلطه

سرزمين ھای   خودمان برگرداندم. اھالی پارس، مادھا و کسان ديگر را به  بود، به  از قوم ما ربوده >>مغ

  شد. تمام اينھا را به  وضع قبلی برگردانده  بود، به  خراب شده  که  خود بازپس فرستادم. بدين ترتيب تمام آنچه

قبلی   و پايه  پله  خودرا به  و طايفه  تيرهجام دادم. آنقدر رنج و جور وجفا کشيدم، تا توانستم ان اھورامزداياری 

وماتای ئگ  قبلی برگرداندم، که  پايه  خود را به  طايفه اھورامزداياری و بزرگی   آن برسانم. بدين ترتيب من به

  ])۵٣٣/٣۴(ايران باستان ص.  بيستون  داريوش بزرگ کتيبه[بود."   آن دست درازی کرده  مغ به

  

 دارد.  اشاره ،ايران زمينتاريخ  و مسئله شکلم محوری ترين  به  گ" در اين سنگ نبشتهش بزر"داريو

 "ياری و بزرگی اھورامزدا"  "جنگ" و به  ، از راه" بر ديگران ارجع شمردنخود را  و طايفه  "تيره

تو  !بريدن، چشم درآوردن بينی، گوش و زبان ن،سر را از تن جداکرد  !نشاندن شانديگران را سر جاي

 سخن می گويد. امروز ايران اسcمی و پسرش و حاکمان  گويی "داريوش بزرگ" از زبان رضاشاه

  

گزارش رنج ، از سويی ران امروزو ايخشونت در درون سرزمين پارس و بکارگيری زور و  ھا جنگ تيره

 که ، بر اين سرزمين و مردمان آن بوده  همتفرعنان سيطرهتسلط و  از سوی ديگر بيان بيشمار انسانھا و

خوانند! می  " ساله 7000"مھد تمدن و فرھنگ  اين سرزمين را و  ناميده " "تاريخ پرشکوه  برخی آنرا

، آنان  به ھاخارجيان، پرداخت غرامت و واگذاری خاک و مردم اين سرزمين جنگ با در شکستھای پی درپی

و   سرزمين بوده اين  حکومتھای پھنه معرف ،در جغرافيای "ايران زمين"  لطهتحت س ان مردمسرکوب 

  . ھست



م )، جنگ 638ه/16جنگ َجلوi (، م)636ه/14 حمله اعراب[جنگ قادسيه( پ. م)،334حمله اسکندر (

 ١۵١۴م)، جنگ چالدران ( 1219ه/616، حمله چنگيزخان مغول ( جنگ واجرود] ،م )642ه/21نھاوند (

-1827ه/1241-1243( ، جنگ با روسيهم )1804- 1813ه/1219-1229( جنگ با روسيهميcدی)، 

  . اند بوده ، جزو نافرجامترين و زيانبارترين جنگھای تاريخ اين سرزمين م)1825

بر اساس   )م1980ش/1359-عراقو ايران  بين ايران و يک کشور خارجی( نافرجام  آخرين جنگ

نفر،  ٢۶٢٠٠٠شمار کشتهھا ، است  در برداشته  ھزينه ميليارد دiر ١٢٧١ بالغ بر المللی آمارھای بين

   نيم مليون نفر!بالغ بر  زخمی و معلول

آثار   ھمچنانکهسنگينی خواھد داشت.  ان ايراناز مردمو جبران خسارات آن بر چندين نسل اين جنگ  آثار

   سنگينی می کند. بر جامعه و مردم جنگھای پيشين ھنوز

دولت عثمانی واگذار شد.     بهکردستان  و مردم بخش عظيمی از خاک ميcدی) ١۵١۴( در جنگ چالدران

سرزمين ھای قَراباغ، شروان، باکو، دربند، لنکران و بخشي از  پيمان گلستانبر اساس   در جنگ با روسيه

ستان، خود درداغستان، گرج یازکلّيه دعاو واگذار شد و ايران  روسيه  به و مردمان اين مناطق طالش

َخَزر را نيز از دست داد، در مقابل ھمه اين  یدر دريا یران یکشت حق ارمنستان و ابَخاز صرفنظر کرد و

با امضای عھدنامه  ميرزا را به رسميت بشناسد.  اسعب  سلطنت  کرد نيابت ھدات، دولت روسيه تعامتياز

وسيه واگذار کرد. به عcوه را نيز به ر وiيات ايروان و نَخَجوان  ، ايران در جنگ دوم با روسيه ترکمنچای

دولت  دتنھا تعھروس ھا پرداخت نمود. در اين معاھده نيز   به ،معادل پنج ميليون تومان آن روز یغرامت

  اس ميرزا و رساندن او به تخت سلطنت بود.عب یعھدروسيه تأييد ولي

مردمان و تيرەھای اين سرزمين  ،سال ٢٣٠٠) بيش از م1980تا حمله صدام(  پ. م)،334(از حمله اسکندر

   اند. را ساخته  ستيز،خشونت پذير و خشن رويهی گريو بر اين بستر فرھنگ د  بوده خشونتجنگ ودرگير 

  

، مغول اعراب  از جمله "بيگانگان"  سلطه  عليه ،امھای مردمیشکست قي گزارش ھمچنين زمينتاريخ ايران 

 ابومسلم قيام. تان و آذربايجانخراسان، سيس ، استخر،یمردم ر  قيام  .و ديگران می باشد

 قيام  و.راُستاْدسيس درھَرات و بادغيس و سيستان و مَ  خونخواھی ابومسلم،  نباد بهسِ  )،ه1قرن(یخراسان

رھبری   نان بهخّرم دي . قيامم)825ه./210در سيستان( یپسر آذرک شار حمزه قيام ، )الُمقَنَّع(سپيدجامگان

، سرانجامی جز شکست، )م14ه/ 8قرنمغولھا (  َسربداران عليه قيام ،م)816/ه201( بابک در غرب ايران

   است.  نداشته  ھمراه  قتل رھبران و کشتار مردم به

  

از سوی  خود انمردمبر و پيروزی آنان  از سويی در برابر خارجيانشکست حاکمان در  اين تاريختلخی 

  (انقcب مشروطه، )م 1893تا  1858(سانُکرمانج شمال خرا قيام حاکم  ديگر است. شکست

 (يل آقا سميتقواسماع (سمکو) قيام )،١٢٩٩/1920 -١٢٩٣جنگل و جمھوری گيcن (  قيام، )١٢٨۵/1906

 )، جمھوری1324/1945جمھوری آذربايجان(  ان،، بلوچ و ديگری)، قيام مردم قشقاي1301/1922سال  تا

)، جنبش 1346/1967، جنبش چريکی کرد()1332/1953) جنبش مصدق(1324/1945کردستان ( 

 شکست  تجربهز بخشی ا )1349/1970(خلق )، جنبش چريکی فدائی1344/1966خلق(ين چريکی مجاھد

  . را نشان می دھد در صد سال اخيربر اين مردمان   ،حاکمانپيروزی  وان اين سرزمين مردم

بر   منطبق آنھم  ، که بودن آنھاست حانهمسل و نظامی ،جنبش مصدق اين جنبشھا بغييراز  ھمه  يگانهخصلت 

  اين سرزمين بودە است. در در دو سوی حاکم و محکوم  اشندگان جامعهب ، بينش و فرھنگکرداراعمال، 



     

از   (بويژه شروع، شکستن و خراب کردن) (آتش زدنخشونتبکارگيری  با ،نيز 1357/1979انقcب سال 

امروز   و تا به سرانجام رسيد  بھمن به 22و  21ی نی در روزھاخشونت ھمگاجانب طرفداران خمينی) و با 

جنگ، خشونت، سر از تن جداکردن، گوش و زبان و بينی بريدن، چشم درآوردن و ديگران را   بر  با تکيه

می خود  يار را  "اھورامزدا" . در اين راە "داريوش بزرگ" است ، پابرجا ماندهسر جای خود نشاندن

   تکيه داشته و دارند.  "هللا" و آل او به "خمينی" دانسته و

  

مشکل اساسی و بنيادی پارسيان   درستی به  ، بهو گزارشگران آن دوران ھدانشامورخان يونان باستان 

رب غ خشمگين وو  پيشه غريزه،شرق ذھنيگراو تفاوتھای بنيادی پرداختهاند  ،آنزمان و ايرانيان اين زمان

  را برشمردەاند. انديشمند

رشد داشت، فرھنگ ديگری در شرق در حال گسترش بود.   فرھنگ جوان و پيشرو يونان رو به  نيکه"زما

بود، ليکن ھمزمان با آن، پارسھا   گسترش پيدا کرده  در کشور يونان امکان آزاديھای فردی،  در اين دوره

  ، خيلی زود بهارسآتوکرات و نظامی پخود بودند. حاکميت  حکومت تواليتر  درصدد استحکام بخشيدن به

  " 1می گذاشت، بدل شددمکراسی   گام در راه  آن سرزمين که  دشمن جدی يونان و فرھنگ نوين

  

پايين گزارش  در از وضعيت سياسی امروز ايران و صد سال اخير نيز باشد. گزارش باi می تواند شرحی

و  تواليتر ھایحکومتری آن ديار و ونمداو قان ساiریمردم، يونان تفاوت انديشمندان سرزمين به می توان

   پی برد." ايران"سرزمين آتوکرات و نظامی حاکميت 

 Phrynichosنام   شھر ميلس توسط پارس ھا به ويرانه مبدل شد، شاعری از اھل آتن به  " بعداز اينکه

ه ھنگام . بگذاشتوشت و نام آنرا 'سقوط ميلس' آن تراژدی و ويرانی شھر ميلس ن  ای درباره نمايشنامه

افتادند. در ھمين   گريه  به  اين نمايش در شھر آتن مردم که بشدت تحت تاثير قرار گرفته بودند، ھمه  اجرای

 ١٠٠٠پرداخت   بود، به  شده )تاثرھمگانی (موجب ايجاد اين حالت  درام نويس را که مسئولين شھر  رابطه،

  ". 2دراخما محکوم کردند

 آنرا برخی   که باشد، یآن سرزمين نمی تواند ای با چنين تاريخ و پشينه دارد،امروز ايران نام   سرزمينی که

بھائی،  در بازتاب خود را اين سرزمين اکنون  تاريخ گذشته ." می پندارندانسانھا حقوق  مھد احترام به"

" و فارس" افغانی،ھموسکسيوال،زن، کودک، کرد، بلوچ، ترک، عرب،يھودی، سنی، کمونيست،

   نشان می دھد. یستيزديگري

  بلکهآنھا نيست، ارث پدری تنھائی  به ی امروز ايران،بر رھبران مذھبی، سياسی و حکومت فرھنگ غالب  

تنھا   نه ،  بنيادھای فکری پوسيده و تغيير قالب فرھنگ غريزی شکستن .نيز ھست انآن ارث پدری مخالفان

ھر فرد در اين سرزمين می بايست خود را   ، کهتاس  آگاھانه و ای اجتماعی پروسه  ، بلکهفردی ای پروسه

  در آن شريک بداند.

  اند، زورمدار و بی زور در پروسه در اين سرزمين در برابر زورمداران، زورمداران ديگری قدعلم کرده  

 ای برای اند. گفتگو و ديالوگ  نيز در تمام طول تاريخ اين سرزمين ترفند و حيله ھمسان عمل کرده ،جايگزينی

 نيز چ احزاب سياسی داخل و خارج . بدام انداختن طرف مقابل جھت مرعوب ساختن و يا ازميان برداشتن بوده

و  ديالوگباز در ، باشند ديگریحذف فيزيکی  مخالف ھرچند  بی دين،و  با دين ، چای و سراسری منطقه



عاری  و ساختن سرزمين ن مشترکزبا  رسيدن به  ،تيره 72در اين ملک  جای دارد. سياسی ترفند گفتگوی آنان

و   چيدهای در سرزمين خود آزاد بيانديشد و بزييد، کاری است پي ھر تيره  که ،از جنگ، قلدری و زورمداری

نقد بکشيم و   گرائی و جزم انديشی به دوراز فرقه  اگر اين تاريخ و فرھنگ و باورھای آنرا به،  انديشمندانه

ای با سعادت ھمگانی  را برای آينده  ، راهمبرا از کج انديشی و بدکرداری نبينيمھستيم   ای که خودرا از ھر تيره

ھا و  و غيرو پايانی بر جنگ تيره پيمانھای جديد نظير گلستان، ترکمنچای ايم، در غير اينصورت فراھم کرده

  آن خواھد بود و يا آغازی برای جنگھای آيندە. ی نشاندن اين وھا و سرجا فرقه

  به  نهکرديم و می   قلدری پيشه  ، انديشمند می بوديم، نهدر رامسر 1354سال   ش آموزان برگزيدهما داناگر  

بر   يهی و تکجزم انديش وگ و احترام متقابل و قبول ھمديگر را جايگزين . ديالآورديم می لشکرکشی روی

   ديگران ناخرسند.  يستاعمال ناشا از وناشايست آنزمان خود پشيمانم عمل از  ارث پدری می کرديم، من

  آلمان –ارديبھشت امسال 
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