ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ اﺑﮭﺎﻣﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎره ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ

ﭘرﺳش  :1آﯾﺎ ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت؟
ﺑﮫ ھﯾﭻ روی .رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ در ﭘﯽ اﻧﺟﺎم ﯾﮏ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻓرھﻧﮕﯽ از ﺟﻧس اﯾراﻧﯽ اﺳت .اﯾن ﺟﻧﺑش ،ﺗﮑﺎﭘوﯾﯽ
ﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑﺎزﻧﮕری در ﭘﮭﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و اﺧﻼق اﺳت  .ﺑرای اﻓزاﯾش ﺑﺧت ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ،ﺟﻧﺑش ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻣﺎﻧﻣﻧد و ﺑﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻓﺎﻗد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣزب و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﮑﺗب اﯾراﻧﺷﮭری ﺗﺷﮑﯾل ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﻧﮕﺎه رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﮭﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ و اﺟﺗﻣﺎع را در دﺳﺗور
ﮐﺎر ﺧود ﻗرار دھﻧد.
ﭘرﺳش  :2آﯾﺎ ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﮔر ﭘﯾﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﮭل و ﺧﺷوﻧت و ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ ،ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ،ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ
ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺷﻣﺎر آﯾد اﻣﺎ اﮔر ﻣﻧظور ،اﯾﺟﺎد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت ،اﯾن اﻣر
از ﻗﻠﻣروی ﻣﺳﺗﻘﯾم رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑﯾرون اﺳت.
ﭘرﺳش  :3آﯾﺎ ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﮔراﺳت و ﻣﻔﺗﺧر ﺑﮫ اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻓرازھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑوﯾژه در دوره ﭘﯾش از اﺳﻼم آن ﺑﺳﯾﺎر ارج ﻣﯽ
ﻧﮭد اﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﺧﯾﺎل ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ را ﻧدارد .ھدف ،ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻌﻧوی ﻣﻠﯽ و ﻋﻧﺎﺻر
ﺳﺎزﻧده و ﭘﯾﺷرو ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﺷﮭری ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟﻠو و ﻧوزاﯾش اﯾران ﺳراﻓراز ،آﺑﺎد و آزاد اﺳت.
ﭘرﺳش  :4ﻧﮕﺎه ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور و ﻣﻠت ﭼﯾﺳت؟
ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﻠت و آﻧﮭم »ﻣﻠت اﯾران« را در ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﯾران ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .وﺣدت ﻣﻠﯽ
اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ اھﻣﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ دارد .اﯾران ﺳرزﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﻣﺷﺎع ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ ﻓرزﻧداﻧش
و داﻣﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان از آن ﺑﮫ ﭘﮭﻧﮫ ﻧوروز ﯾﺎد ﮐرد ،ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ و
ﺗوﺟﮫ ھﻣﮫ ھﻣراھﺎن رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ اﺳت .ھﻣﮫ اﯾراﻧﯾﺎن »ﺷﮭروﻧد اﯾران« ھﺳﺗﻧد و در ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت و
ﺳﺧﺗﯾﮭﺎی آن ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ اﮐﺛرﯾت و اﻗﻠﯾت ﻗوﻣﯽ ،دﯾﻧﯽ ،ﺟﻧﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻧد

اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎور ﻧدارد و ھﻣﮫ را ﺻرﻓﺎ »اﯾراﻧﯽ« ﻣﯽ داﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺟﻧﺑش ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ را ﻣﯾﺎن اﯾراﻧﯾﺎن
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ﭘرﺳش  :5آﯾﺎ ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑﺎورﻣﻧد ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳت؟
ﭘﺎﺳﺦ :آری .رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ،ﮐورش ﺑزرگ را ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺎﺷر ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧد .در ﻋﺻر ﻧوﯾن،
ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﭘﯾﮑر ﺳﯽ اﺻل در ﻣﯾﺛﺎق ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣورد ﭘﺳﻧد رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ اﺳت.
ﭘرﺳش  :6آﯾﺎ ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل زرﺗﺷﺗﯽ ﮐردن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ اﺳت؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﯾر .رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ،ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾر ﻣذھﺑﯽ اﺳت .آﻣوزه ھﺎی زرﺗﺷت در ﮔﺎﺗﮭﺎ ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ
آﺑﺷﺧورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ اﯾراﻧﯽ و ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﺷﮭری اﺳت .از اﯾﻧرو ،ھﻣﺎﻧﻧد َﻣﻧِش ﮐورش و ﻓردوﺳﯽ و در
ﮐﻧﺎر ﻣﺷﺎرﮐت دﯾﮕر ﺑﺎورھﺎ و آﯾﯾﻧﮭﺎی آﺷﺗﯽ ﺟو و ﺳﺎزﻧده ﺣﺎﺿر در ﻓﻼت اﯾران ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻓﮑری رﻧﺳﺎﻧس
اﯾراﻧﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد .ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺗون زرﺗﺷﺗﯽ ﺑﮫ درک ﺑﮭﺗر ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﺷﮭری ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﻣﺎ
ﺟﻧﺑﮫ ﻣذھﺑﯽ آن در ﺣوزه ﺧﺻوﺻﯽ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﻗﻠﻣروی ﻧوزاﯾﯽ اﯾراﻧﯽ
ﻗرار ﻧدارد.
ﭘرﺳش  :7آﯾﺎ ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﻻﺋﯾﮏ و ﯾﺎ ﺳﮑوﻻر اﺳت؟
ﭘﺎﺳﺦ :رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ،ﻻﺋﯾﺳﯾﺗﮫ و ﺳﮑوﻻرﯾﺳم را ﻓرآورده ھﺎی ﻣدرﻧﯾﺗﮫ در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺳﺗر ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﯽ
داﻧد ﮐﮫ در ﻏرب ﻋﻣوﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧوﺑﯽ ﻧﯾز از ﺧود ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﺗروﯾﺞ ﺧردﮔراﯾﯽ ،ﺧردﻣداری و
ﺧردورزی ،راھﮑﺎر ﺑوﻣﯽ و ﮐﺎﻣﻼ اﯾراﻧﯽ ﺑرای ﺗدﺑﯾر ﻣﺷﮑل ﻣذھب و ﻧﻘش آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ اﺳت.
ﺧردی ﮐﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﯾراﻧﺷﮭری ﺳراغ دارﯾم ،ﻋﻘﻠﯽ اﺳت زﯾر ﭼﺗر اﺧﻼق ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎدات ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ را
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺣوزه ﺧﺻوﺻﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧد و آن را از ﺣوزه ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺟدا ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد.
ﭘرﺳش  :8آﯾﺎ ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺧواھد دﻧﺑﺎﻟﮫ رو رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎ ﺑﺎﺷد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﯾر .رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺑﻧﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﺧﻼق اﯾراﻧﺷﮭری ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻏرﺑﯾﺎن،
رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎ را ﺑرآﻣده از ﻓرھﻧﮓ آﺗن و ﻣﯾراث رم ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ،دو ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن
وﺟود ،ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎ ﺑدﺳت آﻣده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮑﺎر رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﯾﺎﯾد.

ﭘرﺳش  :9رﻧﺳﺎﻧس ﻓرآﯾﻧدی اﺳت درازﻣدت اﻣﺎ اﯾران ،اﮐﻧون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻧﯾﺎدی دارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎب
ﺑﯾﺎورد ﺗﺎ ﻧﮭﺎل رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﺑﺎرور ﺷود .ﭼﺎره ﭼﯾﺳت؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﮫ ﻧوزاﯾﯽ ﭘدﯾده ای اﺳت زﻣﺎﻧﺑر و آرام اﻣﺎ ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﺑﮫ
اﻧﺗظﺎر ﭘﺎﯾﺎن رﻧﺳﺎﻧس ﻧﺷﺳت .ﻧوزاﯾﯽ ﻓرآﯾﻧدی اﺳت ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﭘوﯾﺎ و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﺗری را در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ
ﺑوﯾژه در ﻣﯾﺎن ﻓرھﻧﮓ دوﺳﺗﺎن ﻓراھم َآو َرد ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر را در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻧش ﺑﺧﺷﯽ از اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﯽ
ﺗوان دﯾد .ﺑرای ﻗرار دادن ﮐﺷور در ﻣﺳﯾر درﺳت و ﺳﻼﻣت ،در ﮔﺎم ﻧﺧﺳت ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺗﺣول ﺷدن ھﻣﮫ
اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎزﻧﮕری در اﻧدﯾﺷﮫ و اﺧﻼق را داراﺳت ،ﻣﺗﺣول ﻣﯽ ﮔردد
و ﺧود ﺷراﯾط روﺷﻧﮕری دﯾﮕر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﻠت را ﻓراھم ﻣﯽ آورد.
ﭘرﺳش  :10ﭼرا در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ و داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺟﺎﻟس ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ،رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ را
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﮑﺎری ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﮐﺎرآﻣد ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣود و اﻧﺗظﺎر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ داﺷت؟
ﭘﺎﺳﺦ :روﯾدادھﺎی اﺧﯾر در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻏرب ﺑوﯾژه اروﭘﺎ
را ﻧﮕران ﻧﻣوده اﺳت .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﮭدﯾدات و ﺣﻣﻼت ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ از ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑوﯾژه
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﯾﮏ دﮔرﮔوﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻓرھﻧﮕﯽ در ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد روﻧد ﻣﮭﺎﺟرت
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻏرب و ھﻣﭼﻧﯾن رﺷد ﻓزاﯾﻧده ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ را در ﻣﯾﺎن ﻓرزﻧدان اﯾن ﻣﮭﺎﺟران ،ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾد .ھﯾﭻ
ﮐﺷوری در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﮫ اﻧدازه اﯾران ،زﻣﯾﻧﮫ و اﺑزار ﯾﮏ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻓرھﻧﮕﯽ را ﻧدارد .اﯾران ھم ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ،ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده و ھم ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻏﻧﯽ و اﺳﺗواری ھﻣﭼون ﻣﯾراث اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن
را در ﺧورﺟﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧوﯾش داراﺳت .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از رﻧﺳﺎﻧس اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘرﭼﻣدار ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ
در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺷﻣﺎر آﯾد ،ﻗﺎدر اﺳت ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑرای ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗﺣول ﺧواھﯽ در ﻣﻠﺗﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد.

