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تریبون بررسی مسائل خلقها در ایران
شمارهی نخست  -آذر ۱۳۹۶

* این نشریه خود را به عنوان تریبونی برای طرح ،نقد و بررسی مسائل مربوط به خلقها در ایران معرفی
میکند و تالش خواهد کرد سهمی در پیشبرد مباحث مربوطه داشته باشد.
چندزبانی خواهد بود به این معنی که نویسندگان به هر زبانی که مایل باشند میتوانند مطالب
* این نشریه ْ
خود را در این نشریه درج کنند و ضمنا این نشریه نام خود را به زبانهای مختلفی بر روی جلد نشریه
طراحی و تداعی کرده است و هیچ کدام از معادلهای زبانی را به عنوان نام نشریه اولویت نداده است.

* بنیانگذاران و دستاندرکاران این نشریه هر کدام نظرگاههای مختلف اما همسویی در مورد مسالهی
خلقها دارند و تالشهایی مستقل در این زمینه داشتهاند اما اکنون با توافق جمعی برای همکاری مشترک
در این زمینه امیدواریم این نشریه نقطهی آغازی برای همگامی و همنظری گستردهتر باشد و زمینهی
عمل مشترک را هم هر چه بیشتر و موثرتر فراهم کند.

* این تریبون به هیچ حزب ،سازمان ،ارگان دولتی و اِنجیاویی وابسته نیست و نویسندگان و دستاندرکاران
نشریه به طور داوطلبانه و بر اساس خط مشی و رویکرد نشریه همکاری خواهند داشت.
* از همگی دوستان و یاران و رفقای عالقمند به مشارکت در این نشریه خواهشمندیم که با ارسال آثار
و انتقال پیشنهادات و انتقادات خود ما را یاری دهند و در پخش مناسب این نشریه با ما همکاری کنند.
* این نشریه زیر نظر هیئت تحریریه اداره میشود و در هر شماره به تناسب از همکاری رفقای مختلفی
بهره خواهد جست.
* برای تماس با ما از طریق ایمیل ،کانال تلگرام و فیس بوک به آدرسهای زیر مراجعه کنید:

Tribunmag@gmail.com
آدرس کانال تلگرام@Tribun_Khalghha :
فیس بوک :تریبون بررسی مسائل خلقها در ایران
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ﻓﺎﺷﯿﻌﯿﺴﻢ ،ﺧﻠﻖﻫﺎ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

اضالع متفاوت و علیالظاهر متنافر ائتالف ُشوینیسم آریا-شیعی یک
جمله را به عنوان ترجیعبند دائمی سخنان خود برگزیدهاند:
« پروژهی ساختن دولت-ملت در ایران هنوز ناتمام است».
اگر این جمله را به زبان دانشجویان تازهکار علوم سیاسی ترجمه کنیم
به این نتیجه خواهم رسید که رژیمهای حاکم بر ایران هنوز به اندازهی
کافی به نام یک ملت در واحد سرزمینی ایران اعمال حاکمیت نکردهاند
و هنوز سر و دستها و دندههای بسیاری هست که تا به اتمام رسیدن
این پروژه باید شکسته شوند ،هنوز فریادهای بسیاری باید در گلو خفه
شوند ،حقهای بسیاری باید به بهانه «اتحاد ملی» و «منافع ملی»
طرحناشده و پایمال باقی بمانند و  ...تا کاروان دولت-ملتسازی آریا-
شیعی بعد از طی مدتی نامعلوم به سر منزل مقصود فرود آید.
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اضالع متفاوت و علیالظاهر متنافر ائتالف شُ وینیسم آریا-شیعی
یک جمله را به عنوان ترجیعبند دائمی سخنان خود برگزیدهاند:
« پروژهی ساختن دولت-ملت در ایران هنوز ناتمام است».
اگر این جمله را به زبان دانشجویان تازهکار علوم سیاسی ترجمه
کنیم به این نتیجه خواهم رسید که رژیمهای حاکم بر ایران هنوز
به اندازهی کافی به نام یک ملت در واحد سرزمینی ایران اعمال
حاکمیت نکردهاند و هنوز سر و دستها و دندههای بسیاری هست
که تا به اتمام رسیدن این پروژه باید شکسته شوند ،هنوز فریادهای
بسیاری باید در گلو خفه شوند ،حقهای بسیاری باید به بهانه
«اتحاد ملی» و «منافع ملی» طرحناشده و پایمال باقی بمانند و ...
تا کاروان دولت-ملتسازی آریا-شیعی بعد از طی مدتی نامعلوم به
سر منزل مقصود فرود آید.
مشکل این ائتالف بسیار ریشهای است وگرنه چگونه قریب به صد
سال اعمال روشهای گشادهدستانه سرکوب و انکار ،تبعیض ،تبلیغ،
آسیمیالسیون و مغزشویی با اتکاء به منابع و امکانات نامحدود
حکومتی قادر به تمامکردن و موفقساختن این پروژه نبوده است؟
آنچه از سوی مورخین شُ وینیست به عنوان «ایران باستان» معرفی
میشود ،به عنوان یک امپراتوری تولد یافت که همگنسازی جامعه
متکثر تحت سلطهی آن حتی در چارچوبی محدود به دالیل طبیعی
و اجتماعی ممکن نبود .به این وضعیت در دورهی ساسانیان با
قدرتی به شدت فردی و تقدسیافته و برساختن مفهوم مبهم
«فرهنگ ایرانی» پاسخ داده شد که ما به ازایی عینی و مستقل
از جمع جبری و گلچینی از فرهنگهای متعدد و متکثر خلقهای
ساکن امپراتوری تحت سلطهی سلسلهمراتب امپراتوری نداشت.
بعد از حملهی اعراب و حاکمیت اسالم این بر ساختهی مفهومی در
قالب گفتمان «زبان و ادبیات فارسی» و ملحقات آن (به ویژه آثاری
مانند "شاهنامه") خود را در نواحی محدودی در شرق کشور متجلی
و مستقر ساخت و از طریق طبقات حاکم و اقشار فرادست سیاسی-
فرهنگی به گسترش خود پرداخت .اما همین ویژگی آن باعث شد
که تا دوران معاصر و تا همین امروز هنوز قادر به تکمیل سیکل
گسترش و فراگیری خود از طرق اقناعی و مسالمتآمیز نباشد.
ارجاع این گفتمان به عاملی به نام «قوم فارس» مبنای مستحکمی
ندارد و تنها به سستشدن استدالل در مقابل شوینیستها منجر
میشود .عنوان قوم فارس و یا به عبارت «دقیقتر» تاجیک را تنها
میتوان به مناطقی در شرق و شمال شرقی ایران اطالق کرد که
خاستگاه نخستین سلسلههای مستقل ایرانی پس از اسالم و مرکز
ترویج گویش این مناطق به عنوان زبان فارسی بود .با بررسی
زبانهای بسیار متنوع رایج در شهرها و روستاهای پراکنده مرکز
ایران مانند سمنان ،ری (تهران کنونی) ،عراق عجم ،جنوب و حتی
کرمان میتوان دریافت که زبان فارسی بعد از گذر قرنها توانسته
است بر زبانهای محلی این مناطق چیره شود .پس قوم فارس در

معنای دقیق خود و یا همان تاجیک و خراسانی-سیستانی ضعیفتر
از آن بود که ابزار پیشروی چنین روند گستردهای باشد .ضمن
این که مشاهده میکنیم این مناطق که خاستگاه اصلی و اولیه
حکومتها و زبان فارسی بودهاند حتی امروز مورد تحقیر و تبعیض
قرار میگیرند و مثال بین افغانها و ایرانیها یک تمایزگذاری
جدی وجود دارد .عامل و حامل این گفتمان قدرت به محوریت
زبان فارسی را میبایست سلطنتهای مستبد و دیوانساالریهای
وابسته به آنها دانست که از یک سو به استقالل از خالفت (اموی،
عباسی و یا عثمانی) نظر داشتند و از سویی دیگر رویایی زیر سلطه
گرفتن مناطق وسیع و شکلدهی به بوروکراسیهای گسترده را در
ذهن میپروراندند .مطلوبیت و امکانات زبان فارسی به این منظور تا
به حدی بود که در شرق و غرب ایران هم به عنوان زبان رسمی و
اداری به کار گرفته شد .کوتاه سخن این که زبان فارسی و یا حداقل
گویش رسمی آن و یا فارس بودن در معنای رمزی و استعاری را
باید مختص اقشار و الیههای باالیی هیرارشی اجتماعی-طبقاتی و
ابزار تقرب به آنها و صعود از این سلسلهمراتب دید :زبان سلطنت
در مقابل توده مردم ،اشراف در مقابل عوام ،نخبگان در مقابل توده،
شهری در مقابل روستایی ،روستایی در مقابل عشایر و قس علیهذا.
در یک کالم زبان فارسی و فخر فارس بودن جلوهی برخورداری
مرکز است در مقابل محرومیت پیرامون .حال آن که بر سریر مرکز
مینشیند ،هر زبان و تباری که میخواهد داشته باشد.
از این منظر تاریخ معاصر ایران با یک گسست و یک پیوستگی
مهم مشخص میشود که همواره در معانی معکوس تفسیر شدهاند.
مرحلهی گسست به روی کار آمدن رضا خان بعد از انقالب
مشروطه بر میگردد که امکان محدود فراهمآمده برای ارائه یک
تفسیر دموکراتیک-انقالبی از ملیت را در نطفه خفه ساخت .با
توجه به پیشینهی فوقالذکر ،دولت خودکامهی (در معنای دقیق
 )absolute stateرضا خانی برای ملتسازی مالوف شُ وینیسم
ایرانی به دو ابزار توسل جست :باستانگرایی و میلیتاریسم .رجوع
به گذشتهای تخیلی برای برساختن و اختراع مفهومی دیگر« ،ایران
مدرن» رضاخانی را به مثالی ناب و ایدهآل برای «جوامع تصوری»
بندیکت اندرسون تبدیل کرده است .اما دقیقا همین فقدان
زیرسازی و استحکام عینی باعث اتکای هر چه بیشتر حیات این
ملت به میلیتاریسم میشد که در قالب دو سناریوی آشنا و تکراری
استفاده از زور و سرکوب برای حل مسائل داخلی و نهضتها
و مطالبات خلقهای ایران و عجز و ذلت در مقابل تهاجمات و
تهدیدات خارجی متجلی میشد .بیهوده نیست که روز خاص و
فتحالفتوح ارتش پهلوی  ۲۱آذر بود که به سالگرد غارت و فتح
تبریز به دست ارتش شاهنشاهی باز میگشت .اما همین ارتشی
که به مدت بیست سال بخش عمدهی بودجهی مملکت را بلعیده
بود و نماد فر و شکوه تاریخی محسوب میشد ،حتی چند ساعت
در مقابل تهاجم نیروهای بیگانه دوام نیاورد .بیتردید رضا خان و
ارتشاش وارث سنت «پفیوزی تاریخی» (تعبیر مهدی بازرگان)
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پادشاهان ایران بودند که باعث شد در مقابل هر کس که تصمیم
به فتح ایران گرفت از یونانی و عرب تا ترک و مغول سر تسلیم
فرود آورند.
ترکیب گذشتهگرایی و میلیتاریسم در ناسیونالیسم مدرن ایرانی
به آن رنگ قدرتمند فاشیستی زد و در عالم واقع نیز رضا خان
و روشنفکران پیرامونش نظر به ملتسازی هیتلری داشتند .این
خصلت از دولت خودکامهی رضا خانی تا رسیدن حکومت محمدرضا
به آستانهی مونارکو-فاشیسم (تعبیر فدایی شهید بیژن جزنی) در
دههی  ۱۳۵۰مرتب تشدید یافت .اما نفوذ این برنامه نه به خاطر
نشر توهمات ناسیونالیستی که به دلیل وعدههای مدرنیستی بود
که به یک خوشبینی در مقیاس جهانی اتکاء داشت .در واقع
خشونت بی حد و حصر دولت بر علیه خلقها و لشگرکشیها و
بشارت جدا ساختن آنان از مناسبات «وحشیانه»
سرکوبگریاش با
ِ
و «بربریت» سنتی و وارد ساختن آنان به بهشت مدرنیسم ،حق
شهروندی ،حقوق برابر ،توسعه ،رفاه و  ...توجیه میشد .اما از دورهی
رضا خان فرایند بسط سلطه و همگنسازی دیگر بر بستر توسعه

مناسبات اقتصادی سرمایهداری در کشوری پیرامونی و تحت سلطه
امپریالیسم جریان مییافت .در داخل کشور نیز گسترش ناموزون
سرمایهداری به پیدایش متورم و غدهوار چند کانون مرکزی رشد
انگلی و محرومیت و فرودستی کامل پیرامون که شامل خلقهای
ایران و مناطق زیست آنان بود ،منجر شد .در واقع خلقهای ایران
«پیرامون پیرامون» نامید.
را با استناد به این واقعیتها میتوان
ِ
هنگامی که شهید بنیانگذار بیژن جزنی در ارتباط با مساله خلقها
با هوشیاری به موضوع «ستم مضاعف» اشاره میکند ،دقیقا
همین مساله را زیر نظر دارد .شوربختانه حاکمیت مطلق روبنای
دیکتاتوری متناسب با این وضعیت راه بر دستیابی به امکانات ناشی
از این تحوالت برای کسب آگاهیها و تجارب فکری و سیاسی را
هم میبست و خلقها را به بازندهی مطلق تحوالت تاریخ معاصر
تبدیل میکرد .همین واقعیات تلخ بستر بسیار مناسب و جادهی
همواری برای رشد و تهاجم آخوندیسم فراهم کرد که تنها نیروی

حاضر در صحنه بود که نه تنها اقداماتش تحمل میشد بلکه از
حمایتهای دست و دلبازانهی دیکتاتوری نیز برخوردار بود.
به همین خاطر پروژهی ملتسازی پهلویستی در تحقق برخی
اهداف جهانشمول این پروژه موفق بود که ،همانگونه که نیکوس
پوالنزاس بر میشمارد ،انهدام همبستگیهای اجتماعی دیرین،
اتمیزه و منفرد ساختن افراد ،جداسازی آنان از موقعیت واقعی
برابری تخیلی در
طبقاتیشان تحت عنوان انتزاعی «شهروند» و
ِ
مقابل قانون مصوب طبقات حاکمه است که در مجموعه باعث استتار
مبارزهی طبقاتی و تضمین ادامهی حیات مناسبات مالکیت و روابط
سرمایهداری و روند انباشت سرمایه است .اما در کشوری تحت
سلطهی دیکتاتوری مطلقالعنان و نیز محکومیت خلقها به زیستن
پیرامون پیرامون در اینجا اثری از همان نتایج و دستاوردهای
در
ِ
محدود مدرنیسم و ملتسازی در غرب در قالب حقوق شهروندی و
امثالهم هم موجود نیست .به همین خاطر این تحوالت برای خلقها
چیزی جز بازی چند سر باخت نبوده است .جالب است توجیهگران
مدرنیزاسیون پهلویستی در حالی که یک قرن از سرکوبگریها و
وعدههایشان برای بهبود شرایط در کشور
و برخورداری خلقها از موهبت ملت و
مدرنیسم میگذرد ،همچنان رذیالنه و
به تبعیت از آموزگاران بینالمللیشان
تقصیر ناکامی مطلق خویش را به گردن
«مقاومت و دیرپایی فرهنگ و مناسبات
سنتی» میاندازند .این نحوهی طرح
مساله از اساس نادرست ،گمراهکننده و
فریبنده است و کلیه پژوهشهای به ظاهر
بیطرف و آکادمیکی که به تبعیت از این
ُمد رایج به شکل روزانه و در تیراژهای
باال در قالب مقاالت علمی-پژوهشی و
پایاننامهها و کتب و  ...انجام میشود،
از حیز انتفاع برای خلقهای محروم بالکل ساقط است .تهاجم و
سرکوب میلیتاریستی ،فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی پهلویستها،
این «فرهنگ و مناسبات سنتی» را که در زمان خویش و علیرغم
محدودیتهای تاریخیاش پاسخگوی مسائل گوناگون بود ،منهدم
و از صحنه خارج ساخت .دیگر چیزی و رمقی از آن در زیر تاالن
و تاراج پهلویستی باقی نماند که بخواهد همچنان بپاید و کنترل
شرایط را در دست بگیرد .منتها از آنجا که پهلویستها به رغم
حاکمیت مطلق پنجاه و چند ساله خویش و برخورداری از اوج
رونق اقتصادی ،قادر به ارائه و تثبیت یک الگوی جایگزین پاسخگو
نشدند ،تودهی مردم نیز برای گذران زندگی و امورات خویش بعضا
کهن منهدم و ریشهکن
به تخته پارههای فرهنگ و مناسبات سنتی ِ
شده پناه بردند.
خالء ایجادشده اما بستر مساعدی برای رشد و نمو آخوندیسم بود و
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توسط همان پر شد .دیکتاتوری پهلوی که بیرحمانه و به دقت به
سرکوب و ایجاد انسداد در تمامی ظرفیتها و مجاری ترقیخواهانه
دست مییازید ،ب ه ویژه از دههی  ۱۳۲۰دست و دلبازانه فضای
عمومی را به تیول و ملک طلق آخوندها تبدیل کرد .برخالف باور
اسالمی در اقلیت و
رایج شیعه به عنوان یکی از فرق و مذاهب
ِ
چنان که پطروشفسکی هم تایید میکند ،به هیچ وجه پدیدهای
ایرانی نبود .این واقعیت حتی امروز هم از نقشهی پراکندگی
جغرافیایی جمعیت شیعه جهان هویداست .نه تنها به مدت چندین
قرن ایران و شهرهای بزرگ و اصلی آن از مراکز اصلی و عمده
اهل سنت و جماعت بودند بلکه نهضتها و جماعتهای شیعی
نیز در سراسر جهان اسالم از آفریقا تا هندوستان حضور داشتند .از
دورهی ایلخانان مغول آخوندیسم با تبدیل به زائدهی ایدئولوژیک
دستگاه حاکمیت مغول رشد خود را آغاز کرد و در دوران صفویه به
لطف شیعهسازی ایران از طریق نسلکشی به یکی از ستونهای
سلطنت و مظهر تمایز آن از سایر بخشهای جهان اسالم و به ویژه
امپراتوری عثمانی تبدیل شد .این ،برآورده ساختن دیرهنگام آرزوی
همیشگی دیوانساالری ایرانی برای تمایزیابی و استقالل از بستر
عمومی جهان اسالم بود و همین به قول جماعت ملی-مذهبی
«تشیع سرخ علوی» را به «تشیع سه رنگ ایرانی» تبدیل کرد .اما
این دستگاه در طول حیات این سلسله چنان به سرعت در منجالب
انحطاط و فساد فرو رفت که در دورههای زندیه و افشاریه بالکل
حاشیهنشین شد .همانگونه که زندهیاد هما ناطق در تحلیلهایش
به خوبی نشان میدهد ،دوران قاجار دوران تبدیل مجدد آخوندیسم
به یکی از ارکان حکومت شد و بسیاری اعضای ردهباالی آن
در ردههای باالی دیوانداری و زمینداری جای گرفتند .برخالف
تبلیغات رایج و درست در نقطه مقابل تجربهی آتاتورک ،رضا خان
نیز جایگاه آخوندیسم به عنوان خط مقدم مبارزه با کمونیسم و
ترقیخواهی را به شکلی محدودتر به رسمیت شناخت اما آغاز
دورهی سلطنت محمدرضا چنانکه در باال اشاره رفت ،با حمایت
دربار و امپریالیستها آغاز اوجگیری مجدد آخوندیسم در قالب یک
تشکیالت مدرن و گستردهی مالی-سیاسی تحت زعامت بروجردی
بود و بعدها خمینی با اتکا به همین امکانات موفق به پیشبرد امر
ارتجاعی خود شد.
بحرانی که محمدرضا پهلوی در مسیر تبدیل دولت خودکامهی
کالسیک خود به نظامی مونارکو فاشیستی به آن دچار شد و
میرفت به یک انقالب تمامعیار تبدیل شود ،با دخالت مستقیم
امپریالیستها و با سوارشدن تئو-فاشیسم یا فاشیعیسم بر موج
مبارزات تودهای کامال مهار شد .در آغاز این بخش از گسست
بین روند انقالب مشروطه و رضا خان سخن گفتیم که عمدا به
شکل پیوستگی جلوه داده میشود و اکنون زمان اشاره به یک
پیوستگی بین پهلویسم و فاشیعیسم است که معموال و از سر اشتباه
به گسست تعبیر میشود .فق ِه به شدت اپورتونیست و پراگماتیست
شیعه امکانات به شدت گستردهای در خدمت سرکوب زیر پرچم

دین و مذهب در خدمت اردوی آن زمان «طرفدار نظم و امنیت»
قرار میداد .جنبش اسالمیستی تحت رهبری خمینی را از آن رو
فاشیعیسم یا گونهی خاصی از ایدئولوژیهای فاشیستی میدانیم
که:
اوال با یک تهاجم تمامعیار و در بستر شکست جریانات انقالبی
در رهبری جنبش ضد دیکتاتوری برای نجات سرمایهداری و
امپریالیسم به خدمت گرفته شد و دولتی استثنایی به معنای «دولت
جنگ آشکار علیه تودههای مردم» بنا کرد.
ثانیا از ایدئولوژی به شدت ارتجاعی و در جهت زمینگیر کردن
نیروی خشم طبقات پایین در شیارهای نفرتپراکنی و جنگافروزی
قومی و مذهبی در داخل و خارج بهره میبرد.
ثالثا محوریت آن با خردهبورژوازی بود .البته فاشیعیسم از یک ائتالف
طبقاتی متشکل از بخشهایی از لمپن پرولتاریا ،خردهبورژوازی
سنتی و خردهبورژوازی مدرن با محوریت بخشهای میانی و پایینی
حوزههای جهلیه با چسب ایدئولوژی آخوندیستی تشکیل میشد.
آنچه به فاشیعیسم امکان رهبری جنبش را داد ،ماهیت آن بمثابه
یک حرکت فاشیستی در یک کشور تحت سلطهی امپریالیسم و
دیکتاتوری بود که به ناگزیر اعتراضاتی را در بین فاشیعیستها
نیز بر میانگیخت و باعث ایجاد ابهام در تشخیص ماهیت آنان
از سوی مردم و جریانات سیاسی میشد .برای نخستین بار و در
جریان سرکوب جنبش خلقهای کردستان ،عربستان ،آذربایجان،
بلوچستان و ترکمنصحرا توانایی بسیج ارتجاعی خود را به رخ
شوینیستهای گیج و هراسان ایرانی کشید .بنیصدر به عنوان
رییسجمهور ملیگرای همین نظام بود که سنندج و کردستان را به
خاک و خون کشید و قول داد که تا ویرانی کردستان پوتینهایش
را از پایش بیرون نیاورد .در جبهه ملی نیز داریوش فروهر که
طرفدار برخورد هر چه تندتر با «تجزیهطلبان ُکرد» بود ،سردمدار
انشعابی به محوریت «حزب ملت ایران» در راستای پذیرش رهبری
خمینی شد.
اما چرخش سرنوشتساز در روابط بین فاشیعیسم و شوینیسم به
آغاز جنگ تحمیقی هشت ساله با عراق باز میگردد .تا پیش از
آغاز این جنگ فاشیعیسم از نظر سیاسی و مبارزاتی در مقایسه
با محبوبیت و سوابق مجاهدین و کمونیستها ،تو سری خورده و
فاقد اعتماد به نفس بود .تمام چهرههای شاخص آن از مفتخوران
و فراریان میدان مبارزه در عهد پهلوی بودند و «رزمنده»ترین
بخشهای آن در سال  ۱۳۵۵با ابراز ندامت و توبه و سپاس از
شاه در مراسم علنی تلویزیونی از زندان آزاد شده بودند .آغاز
جنگ تحمیقی با عراق به آنها اعتماد به نفس و «حماسه» و
«شهید» داد و از حقارت تاریخی خارج ساخت .اینچنین بود که
خمینی جنگ با عراق را «نعمت» خواند چون بهانهی سرکوب
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مجاهدین و کمونیستها را فراهم میساخت .به اعتراف سرکردگان
سپاه بدون این جنگ خانمانبرانداز هشت ساله غلبه بر جریانات
انقالبی امکانپذیر نبود .امواج میلیونی بسیج تودهی فریبخورده
و اقشار لمپن بسیجی و کمیتهای و پاسدار تحت لوای جنگ نه
تنها ناجی خود فاشیعیستها از حقارت تاریخی بودند بلکه به
شکل غیرمستقیم شوینیستهای ایرانی را هم از چاه مذلت بیرون
کشیدند .برای نخستین بار در تاریخ ایران رهبری و سازماندهی
جنگ توسط فاشیعیستها از یک شکست فاحش و سریع در مقابل
بیگانگان جلوگیری شد و این شکست به مدت شش سال به تعویق
افتاد .همین مساله کل اردوی پانایرانیسم از جبهه ملی تا نهضت
آزادی و حتی سلطنتطلبان خارج از کشور را پشت اردوی جنگی
خمینی بسیج کرد و به تعبیر صریح مهدی بازرگان «ایرانیان ]
و البته به تعبیر دقیقتر ناسیونالیستهای ایرانی[ را از پفیوزی
تاریخی خود رهانید ».همهی رجال باسابقه و پردبدبهی «ملی»
از سنجابی تا داریوش همایون به دستمالکشی پوتین بسیجیها
افتادند .اینچنین بود که ادامهی جنگ ویرانگر به مدت شش سال
پس از خروج و عقبنشینی عراق از ایران و به دالیل کامال واهی
و ضد-مردمی تنها بر مشروعیت او در نزد شوینیستهایی افزود که
دوست داشتند جنگ خمینی و صدام را به جای
«جنگ اسالم و کفر» ،نبرد «ایرانیان و اعراب»
در تالفی «قادسیه» و «نهاوند» ببینند.
در سوی دیگر رابطه نیز به تدریج از سالهای
میانی جنگ و در پس شعار و گفتار تند و پررنگ
مذهبی و پاناسالمیستی رژیم ،نخستین عالئم
چرخشهای ناسیونالیستی آشکار شد .در این
سالها و در پی رکود حضور نیروی داوطلب در
جبههها ،استفاده از شعارها و نمادهای ملی برای
ترغیب حضور افراد به تدریج رواج یافت .جنگ
تحمیقی که بستری برای ویرانگری و سوختن
خانمان مردم و توجیه شکنجه و قتلعام بود ،از
سوی پانایرانیستها به عنوان دوران طالیی
«احیای عظمت ملی» نگریسته میشد .از نظر آنان رژیم جمهوری
اسالمی دولتی بود که با توان و جرات غیر قابل تصور سرکوب و
توحش قادر بود هر «توطئه تجزیهطلبانه»ای را در نطفه خفه کند،
با اتکاء به شیعهگری خود را از ما بقی جهان اسالم متمایز سازد و
از همه مهمتر برخالف پهلویهای وابسته و فاقد پایگاه اجتماعی،
توان بسیج تودهای از الیههای پایین جامعه برای حفظ «دولت
ملی» داشته باشد .به همین خاطر به اعتقاد فردی مانند چنگیز
پهلوان در دورهی جنگ «فرایند ملتسازی در ایران تکمیل شد»
چرا که «هویت ایرانی» در مقابل «هویت عربی» قرار گرفت و
توانست خود را از آن متمایز سازد .مراد فرهادپور از چپهای به
اصطالح «جدید» و «رادیکال»! در مدیحهای که همزمان نثار
روحاهلل خمینی و آگوستو پینوشه میکند ،طی یک سخنرانی تحت

عنوان «قانونگرایی :پروژهی بازساخت رابطهی ملت-دولت» در
سال  ۱۳۸۳میگوید« :جوهر اساسی تحوالت معاصر در تاریخ
از مقطع انقالب مشروطه تا کنون پروژهی ساختن دولت-ملت
بوده است و این پروژه پس از انقالب  ۱۳۵۷و با تکیه بر نیروی
اجتماعی تهیدستان شهری و از خالل تحوالتی مثل تصرف سفارت
آمریکا و جنگ با عراق به شکل موفقیتآمیز در قیاس با نمونههای
قبلی توسط دولت جمهوری اسالمی به انجام رسید و ایران برای
نخستین بار در تاریخ خود تشکیل دولت-ملت داده است».
بنابراین مفهوم «دولت ملی» توسط بخش بزرگی از اپوزیسیوننمایان
و یا شبه-اپوزیسیون ایرانی در همان دههی نخست ۱۳۵۷-۶۷
بدین نحو صورتبندی شده و میشود و در انطباق کامل با رژیم
جمهوری اسالمی قرار میگیرد:
اوال در تمایز با تجربهی زبونانه و سراپا وابستهی پهلویهای
کودتاچی و مزدور« ،بیگانگان» تاثیری در روندهای کالن
تصمیمگیری سیاسی کشور ندارند ،صرف نظر از این که این
تصمیمات تا چه حد خانمانبرانداز ،ویرانگر و ملت-سوز باشد.

ثانیا «حاکمیت ملی» در تفکیک از «حاکمیت مردم» قادر است
با بسیج پایگاهی تودهای و بسط سلطهی دولت و قدرت خشونت
«مشروع» و سرکوبگری خود را در سلسله اعصاب جامعه و تا
اقصی نقاط کشور اعمال کند و تالشهای بنیانبرافکنانه و
«تجزیهطلبانه» را در نطفه خفه کند .معیارهای دموکراتیک ،رعایت
حقوق شهروندی ،وجود تبعیضهای مذهبی ،جنسی ،قومی و  ...و
مطالبات پیش پا افتادهی لیبرالی نقشی در این تعریف ندارند.
ماهیت این ائتالف سیاسی حول رژیم اسالمی را میتوان در
سه کلیدواژه خالصه کرد :استقالل ،امنیت و وحدت .اگر طبق
روایتهای عامیانه و دبیرستانی از تاریخ معاصر ،اپوزیسیون
کالسیک سلطنت در ایران را به سه گروه چپ ،ملی و مذهبی
تقسیم کنیم ،فاشیعیسم در همان دههی اول قدرتگیری و استقرار
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توانست بخشهای عمدهی دو گروه دیگر را خلع سالح کند و به
پدیدهای شکل دهد که از نظر تاریخی حتی در مقیاس بینالمللی
بیسابقه است .پانایرانیستها در بسیجیان و َگلّههای حزباهلل
«فرزندان کوروش» را میدیدند و توده-اکثریتیها «مبارزان
ضد-امپریالیست» .برای نامگذاری این پدیده باید دقت کرد اما
فعال به شکل فوری دمدستی میتوان آن را «هژمونی اجارهای»
نامید .دولتی که طبق تعریف و بر حسب ویژگیهای عمومی هر
دولتی میبایست بخشی از توان خود را صرف برقراری هژمونی
بر اقشار گوناگون جامعه و اقناع آنان از طریق انعطافپذیری و
عقبنشینیهای موردی نماید ،در مورد فاشیعیسم و رژیم جمهوری
اسالمی یکسره از این زحمت فارغ میشود .او اپوزیسیونی دارد که
به رغم سرکوب و حتی کشتار خودش از حمایت از حکومت دست
بر نمیدارد و آن را با ارجاع به «منافع ملی»« ،عشق به وطن»،
«اهداف بلند» و  ...تا حد یک فضیلت سیاسی ارتقاء میدهد .در

این مورد عجیب با یک «سندروم استکهلم» در ابعاد جامعه و
در پهنهی سیاست مواجه هستیم که در ظاهر سرنگبین است اما
صفرای دیکتاتوری را تلختر و تیزتر میکند .اطالق اپوزیسیون و
حتی شبه-اپوزیسیون بر چنین گروههایی از نظر مفهومی کامال
نادرست است اما تا ابداع واژههای مناسبتر ظاهرا گریزی از آن
نیست .در چنین وضعیتی دولت امکان مییابد تا قدرت جذب و
حمایت خود را صرف تامین رضایت و بسیج پایگاه اخص طبقاتی
و اجتماعی خویش نماید و با بازیهای بسیار کمهزینه و آسان این
شبه-اپوزیسیون روانپریش را برای ایجاد امواج حمایت گسترده
اجتماعی استخدام کند.
در سال  ۱۳۶۸گرد و غبار شرایط فرونشسته و فاشیعیسم به شکل
تثبیتیافته ظهور کرده بود .رژیم ،جنگ را -هر چند با ذلت و
فالکت و «سرکشیدن جام زهر» -پایان داد ،به قتلعام گستردهی
زندانیان سیاسی دست زد و امکان ظهور مخالفت جدی در کوتاه
مدت را از بین برد ،آخرین حملهی بزرگ مجاهدین در «فروغ
جاویدان» را پس زد و بر بحران جانشینی خمینی فائق آمد .این

تثبیتیافتگی ،رسمیت و پایداری وزنهی آن را در فضای بینالمللی
و در محاسبات داخلی شبه-اپوزیسیون افزونتر ساخت .هیتلر و
رژیم او هم اگر از بختیاری و خباثت فاشیعیسم برخوردار بودند،
احتماال امروز به عنوان یک پدیدهی نُرمال و حتی «قابلدفاع» در
پهنهی بینالمللی به حساب میآمدند .فاشیعیسم در مرحلهی جدید
و با رهبری خامنهای و ریاستجمهوری رفسنجانی از منظر مورد
توجه ما سه تغییر مهم در آن رخ داد:
اوال رژیم سیاستها و شعارهای مستضعفپناهی را کنار گذاشت،
به نسخههای اقتصاد نئو-لیبرالیستی تن داد و به رشد گسترده و
بیسابقه این مناسبات در امتداد و پیوسته با سیاستهای دوران
پهلوی دامن زد .این جهتگیری که در تمام دوران پس از آن
پیرامون پیرامون را به شدت
تا کنون ادامه یافته است ،فالکت
ِ
تشدید کرد .عربستان دیگر از ویرانی جنگ سر برنیاورد ،لرستان به
پایتخت بیکاری انبوه تبدیل شد ،کردستان
و بلوچستان به جوالنگاه مواد مخدر و پلیس
تبدیل شدند ،تحقیر آذربایجان ادامه یافت،
ترکمنصحرا بالکل از کانون توجه به کنار
رانده شد و  . ...سرمایهداری پیرامونی در
چارچوب حاکمیت فاشیعیسم اشکال بسیار
حاد و درندهخویانهای به خود گرفت که از
دایرهی بررسی این متن خارج است.
ثانیا رژیم سیاست پان اسالمیسم و صدور
انقالب را رسما کنار گذاشت و با طرح
نظریهی «اُم ُّ القُری» منافع و مصالح رژیم
را بر هر مساله دیگر رجحان و برتری
داد .این تغییر طبیعتا به شدت باب میل
پانایرانیستها بود .این ذوقزدگی از تغییرات دورهی رفسنجانی به
حدی بود که محسن پزشکپور رهبر حزب پان ایرانیست با تایید و
حمایت رژیم به ایران بازگشت و خود و حزب را در خدمت رژیم قرار
دادند .کمی بعد آنها به ابزار و مشاوران مورد وثوق آن در برخورد با
خلقهای تحت ستم تبدیل شدند.
ثالثا رژیم مساله حمایت از جنبشهای اسالمی و به ویژه شیعی
در منطقه را به جای محمل صدور انقالب به ابزار فشار و
گروکشی خود برای کسب امتیاز و تضمین حفظ موجودیت خود
تبدیل کرد .از آنجا که بسط نفوذ ایران در منطقه همواره یکی
از رویاهای پانایرانیسم بود ،این روند رو به گسترش نیز مایهی
نشاط و پیوستگی بیشتر با رژیم شد .به ویژه آن که مشخص
شد تشیع در مقایسه با ناسیونالیسم عریان ابزار بسیار مناسبتری
برای کسب نفوذ در فراسوی مرزهاست .نهایت بلندپروازی شاه
به عنوان ژاندارم منطقه ،عملیات در ظفار و زورگویی به عراق بود
اما اکنون به مصداق «کل ارض کربال» ،کل مناطق شیعه وطن
طبیعی آخوندیسم محسوب میشد.
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با تغییرات رویداده در سیاست رژیم بعد از خرداد  ،۱۳۷۶ترکیب
شبه-اپوزیسیون قالبی تغییر یافت و به سیمای امروز خود نزدیک
شد و به عالوه به دالیلی بر توان و قدرت تاثیر آن افزوده شد.
مهمترین دلیل ،اوجگیری کار جناح لیبرال فاشیعیست در داخل
خود رژیم بود که غُر و لندهای دموکراتیک و حقوق بشری شبه-
اپوزیسیون را در سطح باالتری منعکس میکرد و به عالوه از
کانال نشریات و رسانههای دولتی و نفتی و دسترسی به نهادها و
امکانات دولتی توان تاثیر آن را به شدت افزایش میداد« .این همه
خوشبختی» به شکل یک جا برای شبه-اپوزیسیونی که باز هم به
تعبیر بازرگان سالها به «حیات خفیف و خائنانه» خود خو کرده بود،
محال بود .حال یک سر این ائتالف امنیت-محور و یا امنیتی در
بین سلطنتطلبان و پهلویچیها بود و سر دیگر آن در دو قوهی
رژیم منزل کرده بود .فضای میانهی این طیف هم توسط انبوهی از
گرایشهای گوناگون که سعی میکردند در اثبات تغییر خودشان بر
هم سبقت بگیرند ،پر میشد :توده-اکثریت ،جمهوریخواهان ،راه
کارگر ،ملی-مذهبیها ،جبههی ملی و  . ...دور اول ریاستجمهوری
خاتمی دورهی بَ ّرهکشان و اوج بریز و بپاش و شادخواری آنان بود.
تاثیر چنین تغییراتی بر افزایش خارقالعاده ابعاد «هژمونی اجارهای»
رژیم قابل تصور و محاسبه نیست .اگر تا پیش از این شبه-اپوزیسیون
امر حمایت را با شرمندگی و در پسخانه و با توجیهات تدافعی پیش
میبرد ،حال در میانهی میدان عقدهی چند
ساله میگشود و عمال فریاد بر میآورد که
انتخاب رژیم در مقابل اپوزیسیون انقالبی و
رادیکال ،نه انتخابی از سر ناچاری و تندادن
به «بد» که بهترین گزینه است .رژیم که
پیش از این مجبور بود حرف خود را با ایجاد
رعب و اعمال فشارهای تروریستی در فضای
بینالمللی پیش ببرد ،حال میتوانست الف
بزند که تنها «دموکراسی» ممالک اسالمی
و یکی از «درخشانترین حکومتهای
مردمساالر جهان» است.
به موازات این تغییرات ،در درون جامعه
تحوالتی سر بر میآوردند .بورژوازی ظاهرا
غیر-دولتی ولی انگل ،رانتخوار و مولود رژیم و طبقه متوسط مرفه
با همان ویژگیها با تقویتهای رسانهای به مرکز توجهات رانده
میشوند و ائتالف امنیتی پایگاه اجتماعی مطلوب و رویایی خود را
مییابد .تحوالت امروز ایران بیش از هر چیز برایند همکنشی این
پایهی اجتماعی و این ائتالف سیاسی است که با آمپلیفایرهای
رسانهای و مالی و در زمینهی سکوت گورستانی مطلوبی که
فاشیعیسم برایشان مهیا ساخته است ،صدایشان بیش از همه
به گوش میرسد .بارزترین ویژگی این نیروی اجتماعی ،عقدهی
حقارتی است که در اثر عدم تناسب موقعیت اقتصادی و جایگاه
سیاسی و وضعیت فرهنگیاش به آن دچار شده است .به عالوه

این که منافع چرب و قابلتوجه و شراکت قابلتوجهش در لفت و
لیسی که سفرهی خونین رژیم پهن کرده است ،تمایل به اعتراض و
مقاومت جدی را نیز از او سلب کرده است .وضعیت و محاسبات این
قشر کامال در انطباق با اندیشهی سیاسی ائتالف سیاسی یادشده
قرار دارد و به قول معروف به مصداق در و تخته کامال با هم
جور شدهاند .آن موقعیت پارادوکسیکال و عقدهی حقارت باعث
شکلگیری آگاهی شیزوفرنیک در آن شده است که محتوای در
هم و بر هم آن از دو منبع اصلی احساس شُ وینیسم آریایی و غیرت
شیعی نشات میگیرد .بخش اول یعنی حس شوینیستی پاسخگوی
موقعیت حقیر و توسری خوردهی آن در پیشگاه فاشیعیسم و
فسیلهای گندیدهی حاکم بر آن است که با تعرض همهجانبه
به خلقهای تحت ستم و تحقیر آنها به ویژه عربستیزی سعی
تسلاّ و تشفّی آن مینماید .منبع دوم یعنی شیعهگرایی نشانهای
در ُ
برای دم تکاندادن در مقابل رژیم برای اثبات اهلی بودن و کسب
اعتماد و امنیت است .اینچنین است که در فضای واقعی و مجازی
تحت سلطهی این بخش شاهد همزیستی نادر و تکرارنشدنی
بسیاری پدیدههای متنافر هستیم :کوروش و خمینی ،توهینهای
عجیب به عربها و سلفی با چادر گلی در کنار حضرت رضا و شاه
عبدالعظیم ،شاهنامهپرستی و روضهخوانی برای حضرت علیاصغر،
عکس چماقدارانی مثل قاسم سلیمانی و حسین همدانی در کنار

سورنا و آریو برزن ،ارادت همزمان به مصدق و ظریف ،اشکریختن
توامان برای ندا آقا سلطان و محسن حججی ،جر زدنهای دورهای
بر سر نام خلیج فارس و رویابافی برای تسلط آمریکاییها برای
ایران ،فیگور موج سوم فمینیسم و هم زدن آش نذری ،اعتراض به
زیادهخواهی قرارگاه خاتماالنبیاء و هشتگهای «ما سپاهی هستیم»
و یوم اهلل  ۷آبان کوروش و زیارت قبور «شهدا»ی جنگ تحمیقی
با عراق در ویکاندها به منظور ابراز بلوغ سیاسی و  ...که پیگیری
تکمیل لیست آن میتواند سرگرمی جالبی باشد .مخلص کالم این
که ما با یک ائتالف طبقاتی متشکل از بورژوازی و طبقات متوسط
کالنشهرها و مراکز اصلی تجمیع سرمایه و امکانات در شهرهای
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اصلی مرکزی و به اصطالح متروپلهای کشور مواجه هستیم
که میتوان آن را «مترو-متوسط» نامید .این طبقه در تعامل و
پیوند معنوی با ائتالف سیاسی امنیت-محور قرار دارد و در منافع
اقتصادی گسترده و تفکر شی ُعونیستی (شیعه  +شوینیستی) با رژیم
پیوند مییابد .رد گفتمان تجمیعکننده این پارههای به ظاهر متضاد
را میتوان در کلیدواژگانی مانند صلح ،امنیت ،سازش ،گذار تدریجی
و تمامیت ارضی در تخالف تام و تمام با انقالب ،رادیکالیسم و حق
تعیین سرنوشت مشاهده کرد .بنابراین ما در ایران امروز با وضعیتی
مواجه هستیم که عمود خیمهی آن تنها رژیم و والیت فقیهاش و
یکی از دالیل اصلی دیرپایی آن همان است .ما با یک «فاشیعیسم
دو پا» مواجه هستیم که پایی در حکومت و پایگاه اخص اجتماعی
آن و پایی دیگر در شبه-اپوزیسیون قالبی و نیروی اجتماعی
متناظر آن دارد .این شبه-اپوزیسیون قالبی نه تنها از توان سرکوب
رژیم و عمر آن نمیکاهد بلکه با فراهم آوردن هژمونی اجارهای
برای آن ،ایجاد تشتت و تخدیر در طبقات خلقی ،منزوی و منفور
ساختن اپوزیسیون رادیکال و انقالبی و خریدن مشروعیت و حیثیت
بینالمللی ،کارایی و دوام آن را بدون تحمیل کوچکترین هزینهای
تامین میکند .چنانکه اشاره شد در یک مورد نادر تاریخی جریاناتی

که ادعای حضور در «اپوزیسیون» را دارند با ارائهی تصویر یک
«جامعهی مدنی» گلخانهای و استریل در دیکتاتوریای که عمق
اذهان و رختخوابهای مردم را نیز بو میکشد ،عمال نقش
دستگاههای ایدئولوژیک یک رژیم تئو فاشیستی را ایفا میکنند.
این تغییری در تضاد اصلی دورهی کنونی ما بین خلق و دیکتاتوری
فاشیعیستی نمیدهد اما یاری میکند تصویر دقیقتری از ابعاد و
ریشههای دیکتاتوری و شرایط بازتولیدکنندهی آن داشته باشیم تا
بتوانیم تدابیر مناسبتری بیاندیشیم.
فاکتهای الزم برای تقویت این فرضیه آنقدر زیاد است که یک

مقاله تفصیلی نیز برای نقل آنان کافی به نظر نمیرسد .بارزترین
نمود آن را میتوان در رفتار انتخاباتی این ائتالف امنیتی مشاهده
کرد .البته اگر با تسامح آنچه در رژیم اسالمی برای جابجایی
قدرت بین باندهای مختلف آن انجام میشود را با تسامحی بسیار
گشادهدستانه «انتخابات» مینامیم .آنچه واضح است این واقعیت
است که از سال  ۱۳۷۶جناح لیبرال-فاشیعیست رژیم به عنوان
مرکز ثقل ائتالف امنیتی در هر گام هر چه بیشتر به جریان فاالنژ و
نمایندگانش در بیت رهبری ،سپاه ،نهادهای آخوندیسم و  ...نزدیک
شده است که نتیجه را میتوان در طرح چهرههای امنیتی علنی
(روحانی و کابینهاش) به عنوان نمایندگان «نسل جدید اصالحات»
دید .اپوزیسیون امنیتی نه تنها در این چرخش تند و مداوم به راست
همراه لیبرال-فاشیعیستها بوده است بلکه در هر مقطع در سمت
راست آنها نیز ایستاده است .بعد از روی کار آمدن دولت خاتمی
بخش پانایرانیستتر ائتالف امنیتی علنا دولت را از بازکردن
فضا به روی خلقها و ملیتهای تحت ستم برحذر میداشت و
به سرکوب و ایجاد محدودیت تشویق مینمود .پرویز ورجاوند
دبیر کل جبههی ملی ایران در سال  ۱۳۷۹در نامهای مخفیانه به
خاتمی او را از اجرای اصل  ۱۵قانون اساسی همین رژیم و تدریس
زبانهای مادری ،استخدام دبیران یومی
و آزادکردن نشریات محلی و  ...باز
داشت .حزب پانایرانیست از حامیان
فعال برنامهی اتمی احمدینژاد و ابزار
سرکوب مستقیم آن در عربستان بود.
عزتاهلل سحابی چهرهی اصلی جریان
موسوم به ملی-مذهبی و سایر چهرههای
آنان بارها و بارها در مقاطع خیزش و
غلیان مرد ِم به جانآمده ،آنان را از تالش
برای سرنگونساختن رژیم بر حذر داشت.
نامهی سرگشاده او در سال  ۱۳۸۸در اوج
خیزش مردمی که به تخطئه حرکات
اعتراضی آنان پرداخت هیچگاه از یاد
نمیرود .علیرضا رجایی فعال دیگر این
جریان در سطحی تئوریک حجت را بر
همگان تمام کرده و مینویسد:
«از آنجا که انقالب اسالمی نسبتی اساسی با مبانی ناسیونالیسم
ایرانی یعنی زبان پارسی ،دین اسالم ،مذهب تشیع ،تاریخ ،فرهنگ
و قلمرو مشخص ارضی ایران زمین دارد ،بنابراین به نظر میرسد
که آیندهی دموکراسی ،ناسیونالیسم و دولت ملی در ایران به شکل
اجتنابناپذیری تابعی خواهد بود از نحوهی بسط انقالب اسالمی
در چارچوب رژیم سیاسی حاضر».
با آغاز سیاست توسعهطلبی جنایتکارانه فاشیعیسم در منطقه از طریق
به خاک و خون کشیدن عراق و سوریه ،ائتالف امنیتی با توجهیات
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پانایرانیستی تمام قد به حمایت آن پرداخت .ادیب برومند دبیرکل
دیگر جبهه ملی ،تشیع را از ارکان ضروری ایرانیبودن خواند ،قاسم
سلیمانی «سردار عارف» و فخر و « ُگرد ایرانزمین» خوانده شد
و حسین همدانیان که مسئول سپاه تهران در جریان سرکوب
 ۱۳۸۸بود با «آرش کمانگیر» مقایسه شد .داریوش همایون
تنها چهرهی فکری جدی سلطنتطلبان اندکی پیش از مرگ به
صراحت اعالم کرد اگر به خاطر حق تعیین سرنوشت ،امکان در
خطر افتادن تمامیت ارضی ایران مطرح شود ،به «نیاندیشیدنیترین
اندیشیدنیها» خواهد اندیشید و بیتردید در کنار جمهوری اسالمی
و سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت .فکر نمیکنیم که در مورد
سابقه چنین مواضعی در بخش چپ این ائتالف امنیتی یعنی
توده-اکثریتیهای پیر و جوان که در این رابطه کسوت و فضل
تقدم دارند ،نیاز به توضیح باشد .رویکرد این ائتالف در برخورد با
مسائل خلقهای تحت ستم یک نوع بینش ژاندارمگونه است که
خلقها را یا «مرزبانان دالور» میبیند و یا تروریست و قاچاقچی
و تجزیهطلب.
اما در سمت دیگر تضاد یعنی در سوی خلقها و طبقات خلقی
اوضاع به چه نحو است؟ در تمام این مدت خلقهای تحت ستم و
طبقات خلقی یعنی طبقهی کارگر ،تهیدستان شهری و الیههای
پایین خردهبورژوازی به سرکردگی دانشجویان معترض و ارتش
انبوه فارغالتحصیالن بیکار هر جا توانستند از شکافهای بین
وضعیات فوران کردند و اهداف اصلی را نشانه گرفتند .ولی ضعف
اصلی آنان برخالف مترو-متوسطها در این بود که َس ِر سیاسی
نداشتند و بدون سر بارها در خیابان تلو تلو خوردند و ائتالف امنیتی
هر بار پوستخربزههای مبارزهی مسالمتآمیز و مدنی ،سرنوشت
وطن ،اخالق سیاسی و  ....زیر پایشان گذاشت و آنها را بر زمین
زد .مهمترین جریان اپوزیسیون رادیکال و سایر گرایشهایی هم
که قاعدتا میبایست نمایندگی این اقشار را با روشهای متناسب
بر عهده بگیرند ،با یک خطای بصری فاحش مخاطبان خود را هر
بار در اقشاری جستجو میکردند که پایگاه اجارهای رژیم و پایگاه
اصلی ائتالف امنیتی بودند و لذا هر بار ناکامتر شدند .ناسیونالیسم
ایرانی و مخالفت با حق تعیین سرنوشت تمامعیار متاسفانه از مواضع
اصلی و دائمی آنها بوده است و راهی کوتاهتر و مطمئنتر از این
برای انتحار سیاسی و تندادن به انزوای تحمیلی وجود نداشت.
از آنجا که به کاربردن عبارت خلق با این بسامد باال احتماال رعشه
بر پیکر نحیف اکونومیسم میاندازد توضیحی در این باره ضروری
است .عبارت خلق در ادبیات مارکسیست-لنینیستی به دو معنای
عمده استعمال شده است :نخست بلوکی از طبقات فرودست که
طبقهی کارگر عضو ثابت و محوری آن است و بسته به شرایط
تاریخی دهقانان ،الیههای پایین خردهبورژوازی ،دانشجویان،
تهیدستان شهری و حتی بخشهایی از بورژوازی را به عنوان
متحدین در بر میگیرد .معنای دوم آن به ملیتها و قومیتهای

فرودست بر میگردد .این دو معنا در هر دوره با هم نسبتهای
مشخصی برقرار میکنند و با هم همپوشانی و تفاوتهایی دارند .در
دورهی مشخص کنونی ایران باالترین میزان همپوشی بین آنها
وجود دارد و فیالواقع یک در هم تنیدگی بین آنها شکل گرفته
است .دلیل آن بیرون رفتن بورژوازی هم از بلوک طبقات خلقی
و هم جنبشهای رهایی بخش خلقهای تحت ستم است .دلیل
دیگر این است که توسعه ناموزون مناسبات سرمایهداری حاد و
درندهخویانه در چارچوب یک دیکتاتوری فاشیعیستی با دامنزدن
به فالکت اقتصادی و تحقیر و آسیمیالسیون فرهنگی در مناطق
پیرامونی و محل زیست طبقات تحتستم زمینهی عینی برای
به جریان درآمدن این تحرکات و گرایش آنها به رادیکالیسم و
انقالب فراهم میکند .البته سایهای از حضور بورژوازی منتسب به
خلقهای تحت ستم را میتوان حس کرد که بیشتر در پیوند با
ائتالف امنیتی ،دست به طرح نوعی مطالبات والیتگرایانه حقیر و
تیولخواهانه میزند تا وزن خود را در بازی سیاسی سراسری باال
ببرد .بر این اساس امروز رهایی خلقها ظرف طبیعی و زندهی
جریانیافتن مبارزهی طبقاتی است و حس تعلق به خلق در صورت
درایت نیروهای انقالبی ظرفیت آن را دارد که بمثابه ظرفی برای
شکوفایی استراتژی انقالبی و شکلگیری آگاهی طبقاتی باشد .در
واقع هویت خلقی نوعی «شعور عامه» را به تعبیر گرامشی شکل
میدهد که میبایست مادهی اولیه و نقطهی عزیمت شکلدهی
به آگاهی طبقاتی و برساختن سوژههای فعال مقاومت در مقابل
وضعیت باشد .جریانات انقالبی برای شکلدهی به این آگاهی و
سوژههای متناظر آن میبایست تاکید دیوید هاروی در مباحث
ماتریالیسم تاریخی-جغرافیایی بر عامل مکان و زیست بوم در کنار
فرهنگ و تاریخ را در محاسبات خود لحاظ کنند.
یک بررسی ژرف و ریشهای از وضعیت به روشنی نشان میدهد
که مسائل خلقهای تحت ستم یعنی آنجا که هژمونی اجارهای
رژیم فاشیعیستی به دالیل ذهنی و عینی متعدد نازکترین و
شکنندهترین وضعیت را دارد ،حلقههای ضعیف وضعیت کنونی را
تشکیل میدهند و احتمال َدریدن پوستهی وضعیت در امتداد این
گسلها منطقیتر و بیشتر از هر احتمال دیگری است .باید موئتلفین
سیاسی و طبقاتی رژیم فاشیعیستی را در کلیت خودشان دید و با
ی و تاکتیکهای
دشمنشناسی صحیح و دقیق به طراحی استراتژ 
ممکن پرداخت .اگر تئوفاشیعیسم دو پاست ،نیروی خلقها نیز دو
الیه و یک روح در دو کالبد است و از مبارزهی طبقات خلقی
در مرکز و پیرامون برای آزادی ملی و رهایی اجتماعی همزمان
نیرو میگیرد .پس اینک فریاد خلقها و عزم انقالبیون ،گل همین
جاست ،همین جا باید رقصید...
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ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺭﻫﺎﯾﯽ)ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩی ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ

طلبان فرانسه
زمانی آندره مالِرو ،مست از بادهی ُشوینیسم و گُلیسم ،در مورد خودمختاری
ِ
نوشت:
«به نظر من خودمختاریخواهان چیزهایی هستند که جزیی از عصر و زمان ما را تشکیل
میدهند...ولی....انگار صدای زنگولهی دلقک میآید! ِب ُ
رتنها ،باسکها ،کُرسیها ...اینجاست
که دلقکهای شکسپیر به صحنه وارد میشوند».
دههها بعد از اظهار نظر غرورآمیز و احمقانهی مالرو ،این بار تاریخ در وجهی معکوس تکرار
ی یک مِ َّلت بعد از
میشود؛ به کُرسی نشستن ارادهی تاریخی خلق کُرد و تحقق آرمان تاریخ 
یک قرن مبارزه و جانفشانی ،صفی از دلقکهای رنگارنگ را در مخالفت با آن به میدان آورد:
از میرزا قلمدانهای سازمان ملل تا نئوکانهای آمریکا ،اسالمیستهای ترکیه و فاشیستهای
اسالمی و آریایی ایران تا چپها و تودهایهای سودا-زده و متوهم .به راستی در روزگار انباشت
شعار و تراکم ادعا ،تنها موقعیتهای مشخصی از این دست قادر است آشکارکنندهی عمق و
اصالت داعیههای انسانگرایی ،حقوقبشر ،دموکراسی ،انترناسیونالیسم و  ...باشد.
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یک قوم زنده که مدتها در اسارت یک فاتح خارجی مانده است و
به ناچار همهی نیروهای خود را ،همهی کوششهای خود را علیه
این دشمن خارجی به کار میبرد ،زندگی درونیاش فلج میشود
و توان پرداختن به رهایی اجتماعی از او
کارل مارکس
سلب میگردد.

زمانی آندره مال ِرو ،مست از بادهی شُ وینیسم و ُگلیسم ،در مورد
طلبان فرانسه نوشت:
خودمختاری ِ
«به نظر من خودمختاریخواهان چیزهایی هستند که جزیی از عصر
و زمان ما را تشکیل میدهند...ولی....انگار صدای زنگولهی دلقک
میآید! بِر ُتنها ،باسکهاُ ،کرسیها ...اینجاست که دلقکهای
شکسپیر به صحنه وارد میشوند».
دههها بعد از اظهار نظر غرورآمیز و احمقانهی مالرو ،این بار تاریخ
در وجهی معکوس تکرار میشود؛ به ُکرسی نشستن ارادهی تاریخی
خلق ُکرد و تحقق آرمان تاریخی یک ِملَّت بعد از یک قرن مبارزه
و جانفشانی ،صفی از دلقکهای رنگارنگ را در مخالفت با آن به
میدان آورد :از میرزا قلمدانهای سازمان ملل تا نئوکانهای آمریکا،
اسالمیستهای ترکیه و فاشیستهای اسالمی و آریایی ایران تا
چپها و تودهایهای سودا-زده و متوهم .به راستی در روزگار
انباشت شعار و تراکم ادعا ،تنها موقعیتهای مشخصی از این دست
قادر است آشکارکنندهی عمق و اصالت داعیههای انسانگرایی،
حقوقبشر ،دموکراسی ،انترناسیونالیسم و  ...باشد.
***
در سال  ۱۶۴۸و بعد از پایان جنگهای سی سالهی مذهبی در
اروپا ،پیمان صلحی چند جانبه تحت عنوان وستفالی منعقد شد .بر
مبنای این پیمان تشکیل یک کشور ،صرفنظر از نظام سیاسی-
اجتماعی حاکم بر آن ،متضمن حقوقی نظیر برابری در نظام
بینالملل ،حق تعیین سرنوشت ،شخصیت بینالمللی ،اداره مستقل
و بدون مداخلهی امور داخلی خویش و  ...بود .بدین ترتیب تشکیل
یک کشور فینفسه و صرفنظر از تبعات آن گامی رو به جلو برای
خلقهای گوناگون در جهت استیفای حقوق خود و تنظیم رابطه
برابر و عادالنه با خلقهای دیگر تلقی میشد .این پیمان از آن زمان
بهمثابه زمینهی اصلی سیاست و روابط بینالملل عمل میکند.
در قرن نوزدهم و با شکلگیری نهضتهای ملی مختلف ،این
موضوع مورد بحث قرار گرفت که کدام یک از گروهها و اجتماعات

انسانی شایستگی گذر از آزمون و کسب عنوان ملیت و حقوق
مترتب بر آن را دارند .در این رابطه دو دیدگاه کلی وجود داشت:
دیدگاه رادیکال و ژاکوبنی که معیار زنده و بالفعل بودن یک ملت را
تنها ارادهی یک خلق فارغ از هر شرط و تبصرهی میدانست چنان
که در اعالمیه حقوق فرانسوی  ۱۷۹۵آمده است:
«مردم صرفنظر از تعداد افراد تشکیلدهندهی آن و وسعت
سرزمینی که دارند ،مستقل بوده و حاکمیت دارند و این حاکمیت
سلبنشدنی است».
در مقابل دیدگاه لیبرال تحت عنوان «اصل آستانه» ،شروطی را
برای به رسمیت شناختهشدن یک اجتماع انسانی تحت عنوان
«ملت» تعیین میکرد که عبارت بود از وسعت و جمعیت کافی یا
برخورداری از فرهنگی مکتوب و پویا و یا توان کشورگشایی.
مارکس و انگلس در ابتدای فعالیت سیاسی و فکری خود به گروه
دوم تعلق داشتند و حتی در استعداد چکها و خلقهای مختلف
اسالو برای تبدیل شدن به یک ملت شکهای جدی داشتند.
وودرو ویلسون و جوزپه مازینی هم در این دسته جای میگیرند.
شاخصترین چهرهی گرایش دوم بعد از انقالبیون فرانسوی،
والدیمیر لنین ،رهبر انقالب اکتبر روسیه بود که دیدگاه خود را
در «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» مکتوب و مدون کرد.
با در نظر گرفتن دیدگاه هر دو گروه ،در حق ُکردها به عنوان
یکی از شاخصترین «ملتهای بدون دولت» (در کنار کاتالونیا،
باسک ،فلسطین و اسکاتلند) برای تشکیل کشور خویش هیچگونه
تردیدی وجود ندارد .خلقی که بر اساس دسیسهها و خطکشیهای
استعماری در اوایل قرن بیستم موجودیتش به عنوان یک ملت
انکار شده ،به چهار قسمت تقسیم شده ،در هر یک از این چهار
پارچه مورد تحقیر و سرکوب و تبعیض و حتی نسلکشی و قتل عام
واقع شده و ارادهی شکستناپذیرش را طی یک قرن در مبارزهای
حماسی و همهجانبه و با فداکاریهای بسیار به ثبوت رسانده ،بدون
شک تشکیل کشور مستقل با اتحاد هر چهار قسمت با هر معیاری
از بدیهیترین حقوق آن محسوب میشود .اگر ُکردها در همان
اوایل مبارزات خویش حق تشکیل دولتی مستقل داشتند و حتی اگر
ارتجاعیترین نیروها بر آنها حکم میراندند ،پدیدهی وحشتناکی
مانند «اَنفال» اتفاق نمیافتاد .چنانکه اگر خلق روهینگا امروز از
یک دولت مستقل برخورد بود ،اینچنین در ابعاد صدها هزار نفر
کشتار و آواره نمیشد و حقوق بدیهیاش انکار و پایمال نمیشد.
بنابراین مخالفت با نفس حق ملت ُکرد در تشکیل کشور مستقل
تنها از جهل مرکب میتواند ناشی شود و مخالفت زیرکانه خود
را در پس شرایط و نتایج اعمال حق پنهان میکند .هر چند با
معیارهای قرن نوزدهمی تمامی گرایشهای مخالفخوان از چپ تا
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راست حتی در سمت راست دیدگاه لیبرالی قرار میگیرند؛ واقعیتی
که حکایت از چرخش به راست شدید فضای فکری عمومی دارد.
***
بر زمینهی سیاست بینالملل کنونی تشکیل یک کشور مستقل از
سوی ملتی فرودست و تحتستم ،صرفنظر از عامل و یا تبعات
کوتاه و میانمدت آن از نظر عینی گامی رو به جلو محسوب
میشود .به یاد بیاوریم که مارکس و انگلس چگونه اتحاد آلمان را
حتی با عاملیت مرتجعی مانند بیسمارک حرکتی پیشروانه ارزیابی
کردند و جنگ ناپلئون سوم علیه پروس با هدف جلوگیری از این
وحدت را غیرعادالنه و ارتجاعی خواندند .ضمن اینکه این نکته
را باید لحاظ کرد که وضعیت آلمان در آن دوران به هیچ وجه با
ملل تحت ستم قابل مقایسه نبود و مشکل آن بیشتر از پراکندگی
و تشتت ناشی میشد تا فرودستی.
مسلما در مورد شرایط استیفای این حق میتوان به بحث پرداخت
و برخی برههها را در این رابطه مساعدتر دانست اما هیچ شرطی
نمیتواند اجتناب کلی و مطلق از تادیهی این حق را توجیه کند.
برای مارکسیستهایی که دغدغهی «رهایی اجتماعی» علی الظاهر
شاخص اصلی در موضعگیری آنان محسوب میشود ،توجه به این
نکته حیاتی است .کریس هانی ،دبیر کل شهید حزب کمونیست
آفریقای جنوبی ،رهبر بازوی مسلح کنگره ملی آفریقا و مبارزه ضد
آپارتاید ،در توضیح دالیل پیوستن خود به حزب کمونیست میگوید:
«من در سال  ۱۹۶۱و زمانی به حزب کمونیست پیوستم که دریافتم
رهایی ملی در کاملترین مفهوم خود نیز شرط کافی برای رهایی
اجتماعی بشر نیست».
مفهوم مخالف گزاره بیانشده توسط رفیق کریس این است که:
رهایی ملی شرط الزم است اما کافی نیست .عمق و پیچیدگی این
معضله دقیقا در نحوهی برقراری ارتباط بین این دو مفهوم ظاهرا
ساده نهفته است.
اگر رهایی ملی و رهایی اجتماعی از حیث مخاطبین ،منتفعین
و عاملین اجتماعی خود با هم همپوشانی کامل داشتند ،طبیعتا
مشکلی در بین نبود .مساله از آنجا ناشی میشود که ممکن است
اقشار و طبقات و گروههایی خواهان رهایی ملی باشند اما خود از
موانع رهایی اجتماعی محسوب شوند .اگر اینها در راس حرکت و
جنبش رهاییخواهی ملی قرار بگیرند (که در غالب موارد تاریخی
چنین است) مساله بسیار دشوارتر خواهد شد.
چپ اکونومیست اعم از رفرمیست و انقالبی با شتاب سطوح تحلیل
و انتزاعات مارکس را در هم میریزد تا زودتر به نتیجهی مطلوب
خود دست یابد .برای او بداهت و محوریت تضاد کار و سرمایه چون
بلور بیغش و چون آفتاب ،فاش و آشکار است .در نظر او همهجا

میتوان عکس رخ یار یعنی همان اردوی کار و تضادش با سرمایه
را دید و با شور و استیصال قوم روانشده از پی مسائل اجتماعی
دیگر را فرا میخواند که معشوق همین جاست ،بیایید ،بیایید .او
تعجب میکند که مردمان چگونه به دنبال برابری جنسیتی ،رهایی
قومی-ملی ،اصالحات موردی و بخشی ،رفرمهای زراعی ،مطالبات
شهری و زیستمحیطی و  ...هستند و نمیبینند و در نمییابند که
حل تضاد کار و سرمایه به شکل خود به خود به حل تمام مسائل
دیگر خواهد انجامید و «چون که صد آمد ،نود هم پیش ماست».
چطور مردمان ُکرد حاضرند توسط کارفرمای ُکرد استثمار شوند ،از
چپ اکونومیست بدون تردید ضد-
امپریالیست هم هست ولی هنوز در دوران
خوش خطکشیهای دقیق جنگ سرد به
سر میبرد .برای او تحرکات و جنبشها یا
«آمریکایی»اند یا مترقی .سایهی محوی از
آمریکا بر سر هر مسالهای کافی است تا بحث
«خاورمیانهی جدید» زنده شود و نقشههای
امپریالیستی و صهیونیستی مورد افشاگری
قرار بگیرند .او قادر به درک این مساله نیست
که اوضاع و تضادها در روزگار ما و به ویژه
در خاورمیانه بسیار متنوعتر ،چندجانبهتر و
سیالتر از روزگار استثنایی جنگ سرد هستند و
هر روز به اندازه تمام دول درگیر مواضع جدید
و به همان اندازه متناقض بروز میکند .او
بیخبر است که به تعداد تمام کشورهایی که
به نحوی با مسائل این منطقه درگیر هستند،
«طرح خاورمیانه جدید» وجود دارد و از قضا
نقشهی آمریکا احمقانهترین نسخهی آن است
و وضعیتش در افغانستان و عراق گویاترین
شاهد آن .او افول قدرت و درماندگی آمریکا
و تحقیر او توسط قدرتهای ُ
خرد منطقهای
را نمیبیند و هر روز نقشههای هوشمندانه او
را در پس هر اتفاق یومیهای کشف میکند.

پلیس ُکرد کتک بخورند و توسط دولت ُکردی تحقیر و استثمار شوند
اما زحمت برداشتن این حجابها و دستیابی به حقیقت عریان را به
خود نمیدهند؟ چرا ُکرد و بهایی و فمینیست و فعال محیط زیست
ما به جای همهی اینها خود را «انترناسیونالیست»« ،کمونیست»
یا حداقل «کارگر» نمیداند و کار را یکسره نمیکند؟ اکونومیست
مستاصل ما به خشم میآید و سعی میکند تضاد محبوب خود را
به زور و به نحو باسمهای در چشم و چار وضعیت فرو کند .برای او
همهی تضادهای دیگر در عرض و به موازات تضاد کار و سرمایه
و از آن بدتر َهوو و رقیب آن هستند .نتیجه یا دامن آلودن همراه
با بیمیلی و نهایتا ناکامی است و یا حفظ پاکدامنی در حرم امن و
مقدس اصولگرایی.
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چپ اکونومیست بدون تردید ضد-امپریالیست هم هست ولی هنوز
در دوران خوش خطکشیهای دقیق جنگ سرد به سر میبرد .برای
او تحرکات و جنبشها یا «آمریکایی»اند یا مترقی .سایهی محوی
از آمریکا بر سر هر مسالهای کافی است تا بحث «خاورمیانهی
جدید» زنده شود و نقشههای امپریالیستی و صهیونیستی مورد
افشاگری قرار بگیرند .او قادر به درک این مساله نیست که اوضاع
و تضادها در روزگار ما و به ویژه در خاورمیانه بسیار متنوعتر،
چندجانبهتر و سیالتر از روزگار استثنایی جنگ سرد هستند و هر
روز به اندازه تمام دول درگیر مواضع جدید و به همان اندازه متناقض
بروز میکند .او بیخبر است که به تعداد تمام کشورهایی که به
نحوی با مسائل این منطقه درگیر هستند« ،طرح خاورمیانه جدید»
وجود دارد و از قضا نقشهی آمریکا احمقانهترین نسخهی آن است
و وضعیتش در افغانستان و عراق گویاترین شاهد آن .او افول قدرت
و درماندگی آمریکا و تحقیر او توسط قدرتهای خُ رد منطقهای
را نمیبیند و هر روز نقشههای هوشمندانه او را در پس هر اتفاق
یومیهای کشف میکند .او نمیفهمد که اتفاقا طرح رژیم جمهوری
اسالمی ایران در منطقه دست باال را دارد و وضعیت کنونی بیش
از هر کس دستپخت اوست .برای او سرمایهداری مافیایی پوتین
بوی برژنف میدهد و از یاد برده است که او دست راست بوریس
یلتسین در کودتای ضد-کمونیستی بود .از منظر او بشار یادگاری
از بعثیهای چپ و ضد-امپریالیست است .او مسالهی ُکردها را
که دهههاست در خاک خود سرکوب و تحقیر و قتل عام میشوند
را با استعمارگران صهیونیست صادر شده از اروپا یکی میگیرد و
بیشرمانه ُکردستان مستقل را «اسراییل دوم» میخواند .او از درک
این واقعیت تلخ تغافل میکند که امروز اصوال «جنبش انقالبی
نیرومند سراسری» و طبقهی کارگر متحد و فعالی در عراق وجود
دارد که با استناد به حفظ وحدت این دو بتوان با رفراندوم استقالل

مخالفت کرد .او از شعور کافی برای درک این مساله برخوردار
نیست که در روزگار پسا-وستفالیایی هر نوع سیاستی از جمله
سیاست انقالبی ناگزیر از گذر و استفاده همزمان از شکافهای
درونی و بیرونی واحدهای این نقشه است .او از اوضاع بینالمللی
در دوران پیش از انقالب اکتبر و بهرهبرداری هوشمندانه لنین از
آن چیزی نمیداند .به همهی این دالیل ،تاس لغزنده باند کثیف
توده-اکثریت تا ابد در مقابل این چپ گسترده است و از نسلهای
گوناگون آن قربانی میگیرد.
اما در موضوع مشخص رفراندوم استقالل ُکردستان عراق ،یک
سوال برای او بیش از هر چیز مطرح است که چطور حرکتی که باند
عشیرهای-ارتجاعی-امپریالیستی و فاسد بارزانی در راس و مبتکر
آن است میتواند پیشروانه و مترقی باشد؟
***
برای یک مارکسیست-لنینیست ،نقطهی عزیمت واقعیت بیرونی
و این جملهی درخشان فدایی شهید ،مسعود احمدزاده است که:
« این مارکسیسم است که بر اساس واقعیات حرکت میکند و نه
واقعیات بر اساس مارکسیسم ».برای او رهایی اجتماعی در دل و
جوف رهایی ملی و یا هر مطالبه و آرمان دموکراتیک دیگری قرار
میگیرد و نه در عرض آن .به تعبیر فدایی شهید حمید مومنی تضاد
طبقاتی از کانال تضاد ملی عمل میکند و نه در فراز و یا به موازات
آن .این ،کلیدیترین نکته در تحلیل ما از این موضوع و برخورد به
آن است اما پیش از آن:
نخستین گام در پاسخگویی به پرسش باال ،طرح صحیح ،مسئوالنه
و صادقانه آن است؛
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جنبش ملی ُکردها در عراق با محوریت خاندان بارزانی دست کم از
دههی  ۱۹۳۰یعنی حدود نود سال پیش آغاز شده است.
سوال اینجاست:
در این مدت چرا جریانات انقالبی ،ترقیخواه و کمونیست که
در مقاطعی در عراق پرشمار و نیرومند هم بودند طی این مدت
نتوانستند رهبری حرکت را از دست این مجموعهی عشیرهای،
ارتجاعی و فاسد خارج کنند؟
در سال  ۱۹۷۵مال مصطفی بارزانی و پسرانش به خاطر خیانت
محمدرضا شاه و دولت ایران بالکل از هستی سیاسی ساقط شدند
و شخص مال مصطفی در مصاحبهای با روزنامهی کیهان اعتراف
کرد که «من مطلقا تمام شدهام».
چه عواملی باعث شد آنها مجددا بتوانند خود را از نقطهای زیر صفر
به سطح رهبری جنبش برسانند؟ جریانات متعدد مقابل آنها در این
مدت چه میکردند و چرا نتوانستند مانع آنان بشوند؟
پس از سال  ۲۰۰۳و حملهی نظامی آمریکا به عراق یک دولت
خودمختار ُکردی به رهبری مسعود بارزانی تشکیل شد و مسئولیت
ادارهی امور را در دست گرفت.
چرا با وجود دیکتاتوری ،سوء مدیریت شدید و فساد گستردهی این
باند ،هیچ جریان انقالبی و ترقیخواهی به عنوان بدیل آن ظهور
نکرد و یک جریان اسالمیست از خانواده اخوانالمسلمین تحت
عنوان «اتحاد اسالمی» و یک جریان انشعابی از باند فاسد جالل
طالبانی تحت عنوان «گوران» توانستند تا حدی بمثابه نیروی بدیل
عرضاندام کنند؟
***
خاندان بارزانی (به سکون را) در اصل از منطقه بادینان آمدهاند
و ریشههای پیشا-اسالمی قدرتمندی دارند (به روایتی ایزدی یا
یزیدی) .جد بزرگ آنان مسعود (که نام مسعود بارزانی احتماال از او
گرفته شده است) از بادینان به روستایی در منطقه بارزان نقل مکان
کرد .نوهی او ،تاجالدین ،که یک روحانی مذهب شافعی بود ،در
قرن نوزدهم به فرقهی صوفی نقشبندی ملحق شد و همین اقدام،
اعتبار و پیروان بسیاری در منطقه بارزان برای او مهیا ساخت و
عدهی زیادی از طوایف منطقه ( ُدلماری ،موزوری ،شِ روانی ،باروجی،
گِردیَ ،هرکی و ن ِزاری) حول او و تکیهاش در بارزان گرد آمدند.
تاجالدین اولین «شیخ» خاندان شد و پس از او فرزندش عبدالرحمن
که عنوان شیخی را به ارث برد ،راه او را ادامه داد .شیخ عبدالسالم
نوهی شیخ عبدالرحمن دایرهی نفوذ تکیهی بارزان را بسیار
گستردهتر ساخت .تکیه در زمان او به پناهگاه عشایر سرکوبشده
و رنجدیده تبدیل شد .محمد فرزند شیخ عبدالسالم پنج فرزند پسر
به نامهای شیخ عبدالسالم ،شیخ احمد ،محمد صدیق ،بابو و مال

مصطفی داشت که مقدر بود سرنوشت جنبش ملی ُکرد در ُکردستان
عراق را رقم زنند .فرزند بزرگتر شیخ عبدالسالم در سال ۱۹۰۹
شورشی بر علیه عثمانی به راه انداخت و به تاوان آن در  ۱۹۱۴به
دار آویخته شد .نزدیکی بارزان به مرزهای ترکیه آنها را در مسائل
هر دو منطقه درگیر میساخت .در سال  ۱۹۲۷نخستین مقر آنان
در بیله در چند کیلومتری بارزان ساخته شد که سرآغاز تنش با
انگلیسیها و عشایر مزدور آنان در منطقه به رهبری شیخ رشید
لوالن شد .در سالهای  ۲-۱۹۳۱منطقه شاهد درگیریهای متعدد
و بمباران توسط نیروی هوایی انگلستان بود .در آوریل  ۱۹۳۲و پس
از جنگ و گریزهای بسیار نیروهای عراقی با پشتیبانی هواپیماهای
انگلیسی و عشایر مزدور بارزان را تصرف کردند و محمد صدیق و
مال مصطفی به ترکیه رفتند.
در سال  ۱۳۱۳( ۱۹۳۴ه.ش) حزب کمونیست عراق تشکیل شد
و تقریبا تمام بخشهای فعال روشنفکری در عراق و ُکردستان
را تحت نفوذ و تاثیر خود گرفت و آنان را به ادبیات و تئوریهای
انتقادی جدید مسلح ساخت .هر چند از همان سالهای نخست
میتوان ریشههای ناکامیهای بعدی را ردیابی کرد :حزب به رغم
گستردگی خیرهکننده و به دلیل ماهیت جبههای و ائتالفی خود قادر
به اتخاذ رویکردی قاطع و شفاف در رابطه با مسالهی ُکرد نبود و تا
سالها از ترس متحدین ناسیونالیست عرب خود از طرح مطالبهی
ضعیف خودمختاری نیز ابا داشت .هر چند مطمئنا حزب افتخار آن را
داشت و دارد که نخستین جریان سیاسی باشد که حساسیت عمومی
را نسبت به وضعیت خلق ستمدیده ُکردستان عراق برانگیزد .در
ُکردستان عراق محافل و جمعهای گوناگونی شکل گرفتند و به
تجزیه و تحلیل مسائل پرداختند .جمعیت «برا َیتی» (به معنای
«برادری») از جملهی این جمعیتها در سلیمانیه بود که از اعیان و
اشراف و بورژواهای نوپای ُکرد و روشنفکران تحصیلکرده شهری
تشکیل میشد .مال مصطفی که در سال  ۱۹۳۷به شکل تبعید در
سلیمانیه به سر میبرد در جلسات این جمعیت شرکت میکرد و
برای نخستین بار تا حدی با تئوریها و آموزههای جدید آشنایی
پیدا میکرد .در سمت دیگری جوانان دانشآموخته و رادیکال در
سلیمانیه جمعیتی مخفی تحت عنوان «دارکِر» (به معنای «ذغالگر»
و با الهام از ناسیونالیستهای انقالبی ایتالیا موسوم به «کاربوناری»
که نامی مشابه برای خود برگزیده بودند) تشکیل دادند که به شدت
از آموزههای حزب کمونیست متاثر بود .در سال  ۱۹۳۴تقریبا تمامی
فعالین ناسیونالیست در جبههای متحد تحت عنوان «هیوا» گرد
هم میآیند که دربرگیرنده اقشار گوناگون ملیگرای ُکرد است:
روشنفکران ،دانشجویان ،دانشآموزان ،کارگران (شرکت نفت
کرکوک و راهآهن) ،دهقانان و افسران .مقر مرکزی هیوا در بغداد
است و اقدام به تاسیس شاخههایی در تمام شهرهای ُکردستان
میکند .نگرش این جریان به شدت تحت تاثیر مارکسیسم قرار
دارد و جناح چپ آن رسما پیرو حزب کمونیست است .هیوا در عین
حال که به تاسیس کوملهی ژیانهوهی کورد (موسم به ژ.کاف) در
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ایران کمک میکند ،در سال  ۱۹۳۷مال مصطفی بارزانی را یاری
میدهد که از سلیمانیه بگریزد و به پایگاه محبوب و مالوف خویش
در کوهستانهای شمال ُکردستان باز گردد.
در فاصلهی سالهای  ۱۹۳۷-۴۵مال مصطفی در زادگاه خویش
مجددا دورهای از نبرد و مذاکره توامان با نیروهای انگلیسی و
عراقی را تجربه میکند .در عین حال که به نبردهای پراکنده
چریکی دست میزند ،نامههای چاپلوسانهی شرمآوری برای سفیر
انگلیس در بغداد مینویسد تا به خیال خود باب «دیپلماسی» را هم
باز کند .او در این زمان از کمکهای لجستیکی هیوا در عرصههای
مختلف هم بهره میبرد .اما استراتژی نبرد-مذاکره این بار جواب
نمیدهد و بارزانی مجبور میشود در سال  ۱۹۴۵به ُکردستان ایران
برود و در تاسیس نخستین جمهوری ُکردی در مهاباد مشارکت
کند .به باور فدایی شهید حمید مومنی « از این زمان بود که
جنگهای مال بر ضد دولت عراق از شکل خصومت قبیلهای بیرون
آمده و به قیامی ملی تبدیل شد .بارزانیها و اعضای حزب هیوا
به شدت در مقابل دشمن (ارتش عراق و انگلیس) مقاومت کردند
ولی به علت کمبود مواد غذایی و مهمات و بمباران دشمن مال به
همران ششصد هفتصد نفر به ایران آمد» .
بارزانی در مهاباد نیروهای مسلح عشایری خود را تحت فرماندهی
قاضی محمد قرار داد و باب نخستین مذاکرات با اتحاد شوروی را
گشود .بعد از فرجام تلخ «جمهوری مهاباد» بارزانی دوران سخت و
عجیبی را پشت سر گذاشت :پس از کشمکشهای بسیار با دولت
ایران و در فضایی بسیار متشنج ،بخش عمدهی همراهان او تحت
مسئولیت شیخ احمد برادر بزرگترش به عراق برگشتند و خود را
به قوای دولتی تسلیم کردند .اما مال مصطفی به همراه پانصد نفر
همراه خود با پای پیاده و از مسیری کوهستانی و صعبالعبور و زیر
آتش سه دولت ایران و عراق و ترکیه "راهپیمایی طوالنی" خود را
به سمت اتحاد شوروی آغاز نمود .آنها مسافت  ۳۵۰کیلومتر را در
 ۱۴روز پیمودند و به عنوان پناهندهی سیاسی تحت حمایت اتحاد
شوروی قرار گرفتند.
بیش از یک دهه اقامت بارزانی در اتحاد شوروی برای او عنوان
افتخاری «ژنرال» و نیز شخصیت بینالمللی ،کسب آموزشها و
یادگیری ادبیاتی جدید و متفاوت را به همراه داشت .در این فاصله
و در غیاب او تحوالتی در ُکردستان عراق صورت پذیرفت که
سرنوشت کل جنبش ملی ُکرد در عراق را تا امروز تحت تاثیر
خود قرار داده است .در سال  ۱۹۴۷یکی از گرایشهای جدا شده
از هیوا اقدام به تاسیس حزب دموکرات ُکردستان عراق مستقل از
حزب کمونیست نمود اما بیانیه و مرامنامهاش رنگ و بوی کامال
کمونیستی داشت .حزب دموکرات خواستار ملیکردن منابع طبیعی،
بهبود وضعیت طبقهی کارگر ،اصالحات ارضی و  ...شد .در سال
 ۱۹۵۷شاخهی ُکردستان حزب کمونیست نیز به حزب دموکرات
پیوست که زمینهی اعتراض و نارضایتی حزب را فراهم ساخت.

حمزه عبداهلل و ابراهیم احمد (پدر همسر آیندهی جالل طالبانی) به
چهرههای شاخص حزب در این دوره تبدیل شدند.
حزب دموکرات تا سال  ۱۹۵۵فاقد ارتباط با مال مصطفی در مسکو
بود .در سال  ۱۹۵۵جالل طالبانی که عازم فستیوال جهانی جوانان
بود در مسکو برای اولین بار با او تماس گرفت و او را در جریان
وقایع قرار داد .اما این جدایی و بیخبری بعد از آن چندان به طول
نینجامید و با کودتای عبدالکریم قاسم در سال  ۱۹۵۸و سرنگونی
رژیم سلطنتی عراق اوضاع بالکل دگرگون گردید و بارزانی به عراق
برگشت .عبدالکریم قاسم به رغم برخورداری از سویههای مثبت
تحولخواهانه مواضع ثابت و اصولی در قبال مسائل نداشت .او
ابتدا به حزب دموکرات ُکردستان عراق و حزب کمونیست بر علیه
جریان راست پانعرب و بعثیهای آینده تکیه کرد اما پس از مدتی
به راست چرخید و علیه چپ و ُکردها موضع گرفت و از آن جمله
در نشریهی « الثوره» ارگان خود نوشت« :اقلیت ُکرد باید جذب
عراق شود ».طبیعی بود که نتیجهی این موضعگیریها چیزی جز
اعالن جنگ به جناح چپ نبود .حزب دموکرات در کنگرهی سال
 ۱۹۶۰خود را نمایندهی کارگران ،دهقانان ،حقوقبگیران ،پیشهوران
و روشنفکران انقالبی خواند و اعالم کرد که در مبارزهی خود از
«دکترین علمی مارکسیسم-لنینیسم» بهره میجوید.
پس از کودتای جنایتکارانهی بعثی علیه عبدالکریم قاسم و آغاز
سرکوب و قتل عام کمونیستها و ُکردها ،نبرد از سال  ۱۹۶۳وارد
مرحلهای بسیار جدیتر و خطیرتر شد .حزب دموکرات ُکردستان
عراق تحوالتی انقالبی و نوین در شیوهی مبارزه مخفیانه و
مبارزهی مسلحانه در ُکردستان عراق ایجاد کرد که از آن جمله
ایجاد تشکیالتی منضبط و موثر تحت عنوان « ارتش آزادی
ُکردستان» بود .درست از همین نقطه اختالفات حزب با بارزانی
که تحوالت جدید را جایگزینی برای روشهای سنتی و رهبری
بالمنازع خود میدید ،آغاز شد و به تدریج اوج گرفت .روشهای
جدید و مطالبات ترقیخواهانه آنجا که از ویترین تبلیغات خارج
میشد و میخواست جلوهای عملی بیابد ،معارض قدرت مطلقهی
بارزانی تلقی میشد و مورد مخالفت او قرار میگرفت .در سال
 ۱۹۶۶و پس از یکی از کودتاهای متعدد بعثی که موقتا گرایشی
چپگرایانه از خود بروز میداد و به این خاطر مورد حمایت اتحاد
شوروی قرار میگرفت ،رهبری روشنفکر حزب تصمیمی فاجعهبار
اتخاذ کرد که چیزی جز یک انتحار سیاسی تمام عیار نبود .در این
سال ابراهیم احمد و پیروانش علیه « رهبری عشیرتی بارزانی»،
صفوف مبارزه با دولت مرکزی را ترک کردند و به جبههی «
ترقیخواه» مقابل یعنی دولت مرکزی بعثی پیوستند .این تغییر
موضع صد و هشتاد درجهای به معنای تقابل مسلحانه با بارزانی به
عنوان متحدین بومی دولت مرکزی بود .این خودکشی سیاسی به
حق و به درستی القاب « مزدور» و «جاش مدل  »۶۶را از سوی
مال مصطفی و مردم ُکرد برای آنها به ارمغان آورد و در عمل به
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تثبیت و تحکیم موقعیت «رهبری عشیرهای» در جنبش انجامید.
با وقوع این انشعاب سرنوشتساز که از سال  ۱۹۶۴قطعی به نظر
میرسید ،مال مصطفی امکان آن را یافت که رهبری بالمنازع
خود را بر خلق ُکرد تثبیت کند و به مدت یک دهه ُکردستان
عراق را بمثابه منطقهای عمال خودمختار اداره نماید .در آن دوران
اولین جلوههای مشکالتی را شاهد هستیم که در دورهی حاکمیت
پسرش مسعود بر ُکردستان نیز دقیقا نظایر و تکرار آنها را البته
در سطوح بسیار باالتر و پیشرفتهتر میبینیم .مال مصطفی که از
بار سنگین بخش روشنفکری حزب ،مباحث روشنفکری و مطالبات
گوناگون اجتماعی رها شده بود ،حزب را به بارگاه اختصاصی خود و
ظرفی برای سلسلهمراتب طایفهای تبدیل کرد و فرزندانش مسعود
و ادریس را تا سطح مهمترین و تنها مشاوران خود برکشید .مسعود
عالوه بر آن ریاست دستگاه امنیتی حزب یعنی «لیژنه پاراستن»
را بر عهده گرفت که وظیفهی خاموش کردن صدای مخالفان
را در حزب و ُکردستان بر عهده داشت .تحوالت ترقیخواهانه
تحت عنوان «لزوم حفظ وحدت ُکرد» یکسره به دست فراموشی
سپرده شدند و موقعیت فئودالها و شیوخ و اشراف بر جامعه از قبل
مستحکمتر شد و مناسبات اجتماعی بالکل دست نخورده باقی ماند
و حتی از اصالحات رسمی دولتی کامال عقب افتاد .دیکتاتوری،
فساد و سوء مدیریت از جمله ویژگیهای حاکمیت دوفاکتوی دم و
دستگاه مال مصطفی بود .با حمایت اتحاد شوروی و بخش بزرگی
از حزب کمونیست از دولتهای گوناگون بعثی حاکم بر عراق ،مال
مصطفی به سمت اردوی مقابل بینالمللی یعنی ایاالت متحده
آمریکا و ژاندارمش در منطقه یعنی محمدرضا شاه چرخید .هر چند
اگر منصفانه بنگریم در این چرخش و تغییر نظر به راست نمیتوان
تنها او را مقصر دانست .انقالبیون ُکرد ایرانی از نخستین قربانیان
این چرخش بودند .پس از عملیات کمیتهی انقالبی حزب دموکرات
ُکردستان ایران ،مال یکی از رهبران آنها به نام سلیمان معینی
را در عراق دستگیر و اعدام کرد و پیکرش را به ساواک تحویل
داد و در سرکوب خیزش همکاری نمود .با آغاز دههی  ۱۹۷۰و
عرض اندام صدام به عنوان معاون اول رییسجمهور حسن البکر
تنشها پیرامون مسالهی ُکرد باال گرفت .با باال گرفتن تنشها و
درگیریها ،شاه و هویدا آغاز به پشتیانی همهجانبه سیاسی ،مالی و
نظامی تحت عنوان حمایت از «پسر عموهای آریایی در آن سوی
مرز» نمودند که کار مقابله با ُکردها را برای بعثیها دشوار نمود.
این شرایط بعثیها را وادار به مذاکره با ایران و عقد قرارداد الجزایر
در سال  ۱۹۷۵نمود .با این توافقات شاه به یکباره تمامی حمایتها
از ُکردها را قطع کرد و بارزانی را در دشوارترین شرایط از آغاز
فعالیت سیاسیاش قرار دارد .بارزانی بر سر دوراهی قرار گرفته بود:
ادامه مبارزه با جریترین و وحشیترین فاشیستهای پان عرب و
مجهز بعثی به سرکردگی صدام که مطمئنا شکست و مرگ او را
و البته تبدیلش به بزرگترین اسطورهی تاریخی ُکرد را به دنبال
داشت و یا تسلیم ذلیالنه و فرار و پناهندگی به ایران و آوارهساختن

نیروهایش .مال مصطفی در حالی در معرض این انتخاب تاریخی
قرار گرفته بود که باالگرفتن تقابلش با بعثیها بیشترین حمایت از
جانب اقشار و طبقات گوناگون جامعه ُکردستان از جمله روشنفکران
و تحصیلکردگان را نصیب او ساخته بود .هیمن ،شاعر معروف
ُکرد ،در پاسخ صدام که با نیشخند از بارزانی خواسته بود پرچم
سفید را برافرازد ،اینچنین سرود که «از کجا میتوان برای دو و
نیم میلیون ُکرد به قدر کافی پارچهی سفید فراهم آورد؟ » .مال
مصطفی در نهایت و برخالف قاضیمحمد راه تسلیم و فرار و به
تعبیر ُکردی «ئاش بهتال» (خالیکردن میدان) را در پیش گرفت
که محبوبیت وسیعش را به نفرت عمومی از او مبدل ساخت .در
صفوف لشگر بهتزده ،تسلیمشده و آوارهی بارزانی که به سمت
مرزهای ایران روانه شده بود ،درگیری و تنش عمومی باال گرفت
و حتی پیشمرگهها یکی از فرماندهان خود را به قتل رساندند .به
گفتهی کوچرا« :اگر یکی از اعضای شورای مرکزی یا دفتر سیاسی
حزب و یا یکی از پسران بارزانی خطر میکرد و در راه حاجی عمران
پدیدار میشد ،بدون شک کشته میشد ».بارزانی و خانوادهاش در
ویالیی در عظیمیه کرج و به حالت حصر غیر-رسمی اسکان داده
شدند .خود او در مصاحبهای با کیهان هوایی در  ۲۰اردیبهشت
 ۱۳۵۴گفت« :کار من پایان یافته است و دیگر هرگز در رهبری
ُکردهای عراق نقشی نخواهم داشت .من تمام شدهام .مطلقا تمام
شدهام».
از سوی دیگر جناح روشنفکری حزب که به عنوان متحد در خدمت
بعثیها قرار گرفت نتوانست در تمام این سالیان جایگزین اجتماعا
متفاوتی در مقابل مشی و روش بارزانی در جنوب ُکردستان عراق
ارائه دهد بلکه بر عکس بر روی جذب فئودالهای مخالف و رقیب
بارزانی و لذا حفظ مناسبات اجتماعی سرمایهگذاری کرد .ابراهیم
احمد در همان سالهای میانی دههی  ۱۹۵۰به این واقعیت اشاره
میکند و میگوید:
«من از شما پنهان نمیکنم که از این بیم دارم که دهقانان از اختیار
خارج شوند .البته ما وعدهی مشخص و معینی به آنها ندادهایم اما
واژهی خودمختاری در نظر آنان تصویر یک بهشت زمینی را یافته
است .ما نخواهیم توانست این بهشت را به آنان عرضه کنیم .نه
حتی پس از سالها .برای دهقان مسالهی عمده زمین است اما
حزب دموکرات با وجود کینهای که نسبت به نظام ارباب-رعیتی و
اشتیاقی که به اصالحات ارضی دارد تصمیم گرفته است که تا پایان
جنگ به منظور اجتناب از رمدادن سران سنتی ُکرد این مسالهی
اجتماعی را معوق و مسکوت بگذارد».
میبینیم که اشکال اساسی در پیوند دو مقولهی رهایی اجتماعی و
رهایی ملی در اینجا نیز به قوت خود باقی است .جناح روشنفکری
حزب دموکرات به جای تالش در جهت پیوند خالقانه این دو ،اولی
را به نفع دومی کنار میگذارد .اما چرا کسی باید مال مصطفی را رها
کند و نسخهی بدلیاش را که به خدمت بعثیها هم درآمده است
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بپذیرد؟ شاخهی انشعابی حزب کمونیست عراق به رهبری عزیز
الحاجی تحت عنوان «کمیتهی مرکزی» در یک تحلیل انتقادی
در سال  ۱۹۷۶به این واقعیت اشاره کرد و نوشت که جناح
روشنفکری حزب در طول این یک دهه از توجه به موضوعاتی
مانند سازماندهی زندگی اجتماعی در مناطق آزادشده ،تبدیل
نیروهای نظامی به نیروهای مولد و خالق اجتماعی ،ارائه خدمات
اجتماعی مانند بهبود روشهای زراعی و آبیاری و  ...غافل ماند و
در عوض عمدهی نیروی خود در مذاکره با دولت را معطوف به
خواستهی سطحی و بورژوایی «مشارکت عادالنهی» کارمندان و
تحصیلکردگان ُکرد در دستگاه بوروکراسی دولت سرکوبگر بعثی
نمود .حزب کمونیست عراق نیز از همان آغاز با تذبذب و طفره
رفتن از برخورد با اصل مساله به منظور خودداری از َرم دادن
ناسیونالیستهای عرب سنگ بنای برخورد انحرافی در این رابطه
را گذاشت .در دوران قاسم شعار «تضعیف قاسم کار غلطی است»
که به دولتهای بعدی و بعثیهای رنگارنگ نیز تسری یافت به
تعبیر عزیز الحاجی «ابتدای شکست کمونیسم در ُکردستان و علت
اصلی تسلط بورژوازی و روسای عشایر بر رهبری جنبش تودهای
بود ».واقعیت تلخ اینجاست که بعثیهایی که حزب کمونیست یکی
پس از دیگری اعتبار اجتماعی خود را دست و دلبازانه صرف حمایت
از آنها نمود ،در سرکوب و قتل عام کمونیستها از هم سبقت
میجستند.
در مقابل این جماعت مذبذبین و سرگشتگان مال مصطفی از آغاز
و به روش خاص خود ،خود و هوادارانش را روی تضاد اصلی جامعه
ُکردستان یعنی مسالهی ملی و تضاد ُکردها با دولت مرکزی چفت
نمود به گونهای که بعد از گذشت سالیان ،تمایز بین این دو برای
همگان دشوار شده بود .مال درد و دغدغهی دیگری جز ُکردستان
نداشت و با وجود این که از محدودیتهای شدید بینشی رنج

میبرد با هدف خود یگانه بود .فدایی شهید حمید مومنی در عباراتی
کوتاه تحلیل درخشانی از دالیل موفقیت مال و ناکامی مخالفانش را
در سالهای نخست دههی  ۱۳۵۰ارائه میکند:
«عمدهترین تضاد ُکردستان تضاد خلق با رژیم مرکزی است.
ستم ملی و ستم مذهبی حتی در ُکردستان تضاد طبقاتی را تحت
الشعاع قرار داده است .بنابراین هر حرکت سیاسی-نظامی با توجه
به این شناخت آغاز شده و تضاد طبقاتی کانال تضاد ملی عمل
خواهد کرد ...در ُکردستان مساله عشایر و همبستگیهای خونی
نقش مهمی را ایفا میکند که دست به دست تضاد ملی میدهد.
مادامی که این عوامل اقتصادی-اجتماعی عمل میکند ،بیتوجهی
به آن میتواند فاجعه انگیز باشد .حرکت مال در ُکردستان علیرغم
انحرافات و تمایالت ارتجاعی که در آن دیده میشود ،از این امتیاز
برخوردار است که از این تضاد عمده به خوبی استفاده میکند (و
علت ایزولهشدن جالل و شکست نهایی او اساسا نادیدهگرفتن این
تضاد عمده است) ثانیا به روابط عشایری و همبستگیهای قومی
توجه کامل دارد و به همین دالیل در مقابل حمالت عظیم ارتش
عراق طی سالیان مقاومت کرده و به پیروزی رسیده است» ...
پس از تسلیم و عقبنشینی مال جناح روشنفکری حزب دموکرات
فرصت یافت تا در ژوئن  ۱۹۷۵با پرچم جدید و تحت عنوان
«اتحادیهی میهنی ُکردستان» اعالم موجودیت نماید .اتحادیه
نیز خصلت جبههای داشت و چپترین جناح آن گرایشی متمایل
به مائوئیسم موسوم به «کومله رنجدران» حضور داشت اما اعالم
میکرد که باید به سمت تشکیل «حزب پیشگام» حرکت کند .در
بیانیه تاسیس اتحادیه اعالم کرد که جامعهی ُکردستان از اقشار
و طبقات گوناگونی تشکیل شده است و به همین خاطر دوران
تک حزبی به سر آمده و هر طبقه نیاز به حزب خود دارد .از نظر
اتحادیه طبقهی کارگر شایستهترین طبقه برای رهبری انقالب بود.
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در ژانویه  ۱۹۷۶جمعی از بارزانیهای ساکن در کرج با محوریت
مسعود و ادریس بارزانی «رهبری موقت حزب دموکرات ُکردستان
عراق» (موسوم به "قیاده موقت") را برای بازسازی حزب تاسیس
کردند .پیروزی قیام ضد-سلطنتی در ایران و مرگ مال مصطفی
در آمریکا در فروردین  ۱۳۵۸دور جدیدی از تحرکات جنبش
ملی ُکردستان عراق را ایجاد کرد .هر دو حزب ُکردستان عراق
به انقالب ایران خوشامد گفتند و سعی کردند از شرایط به نفع
خود بهرهبرداری کنند .با خیزش مردم در ُکردستان ایران در بهار
« ۱۳۵۸قیاده موقت» فرصت را غنیمت شمرد و به عنوان نیروی
سرکوبگر و متحد رژیم نوظهور اسالمی در ُکردستان ایران وارد
عمل شد .قیاده در کنار مکتب قرآن مفتیزاده بمثابه سرپنجههای
بومی اسالمیستهای حاکم عمل میکردند .آغاز جنگ هشت
ساله با عراق فرصت پیشآمده را گستردهتر نمود ضمن این که
عملیات نسلکشی ُکردها توسط رژیم بعثی دقیقا در پایان همین
جنگ کلید خورد .در جریان جنگ اتحادیه هم برای این که از
قافله مزدوری برای رژیم جدید در ایران عقب نماند ،به عنوان
متحد سپاه پاسداران وارد عمل شد و بعضا نیروهای اپوزیسیون
ایران را زیر ضرب و حمله گرفت .اما طالییترین فرصت برای دو
حزب با عملیات نخست خلیج و حملهی آمریکا به عراق در سال
 ۱۹۹۱و برقراری منطقهی پرواز ممنوع در ُکردستان عراق توسط
آمریکا پیش آمد .پس از آن بر سر برگزاری انتخابات پارلمان در
ُکردستان و بروز اختالفات در بین دو حزب جنگی داخلی (موسوم
به "برا ُکژی" یا "برادرکشی") آغاز شد که تا چند سال به طول
انجامید و هزاران کشته بر جا گذاشت .با حملهی آمریکا به عراق
در سال  ۲۰۰۳وضعیت موجود بیشتر تثبیت شد و طی توافقات
پیش آمده اداره اقلیم ُکردستان به بارزانی واگذار شد و اتحادیه
و طالبانی پستهای عمومی مانند ریاست جمهوری را به عهده
گرفتند .مطمئنا برای ُکردستانی که دههها در هراس از سرکوب
و قتل عام حکومت مرکزی و تبعیض و محرومیت شدید زندگی
میکرد ،شرایط پس از سال  ۱۹۹۰بهبودهایی جدی در برداشت
اما تجربهی بیست و چند ساله شبه-دولت ُکردی در مجموع و با
توجه به معیار آرمانهای تاریخی خلق ُکرد تجربهی موفقی نبوده
است .با تاسیس این شبه-دولت ،رهبران حزبی به اشغال مناصب
دولتی دست زدند و خیلی سریعتر از آنچه حداقل از نسل اول
رهبران یک جنبش آزادیبخش انتظار میرود دچار فساد گسترده
شدند .امروز َگن َدلی یا فساد شدید مقامات دولتی از دغدغههای
جدی شهروندان ُکردستان است .به عالوه خیمهزدن بر کمکهای
بینالمللی ،منابع نفتی ،تجارت و گمرکات توسط صاحبمنصبان
حزبی به شکلگیری یک قشر بورژوازی رانتخوار و روشنفکران
وابسته به آنها منجر شده است .در سطح مدیریت برنامه و عزم
جدایی برای بهبود شرایط اجتماعی ُکردستان که از دههها فقر و
محرومیت رنج میبرد وجود ندارد و جامعه به سرعت به سمت
قطببندی طبقاتی با تضاد طبقاتی چشمگیر در حال حرکت است.
با وجود بهرهبردن از آزادیهای دموکراتیک که در مقایسه با ایران

و سایر کشورهای منطقه چشمگیر محسوب میشود ،خط قرمزها
و محدودیتهای نامریی در رابطه با سران احزاب حاکم وجود دارد.
پس از سال  ،۲۰۰۳کشور عراق قربانی و مانند هدیهای شاهانه در
سینی زرین ،تقدیم به جمهوری اسالمی ایران شد .دولت مرکزی
عراق در طی این سالها به جای حرکت به سمت حکومتی مبتنی
بر پلورالیسم ،سکوالریسم و دموکراسی بیش از پیش به سمت
حاکمیت مرتجعترین شیعیان حامی جمهوری اسالمی تبدیل شده
است .در عمل یکی از جنایتکارترین و فاالنژترین عناصر سپاه
پاسداران و جمهوری اسالمی یعنی قاسم سلیمانی سر رشته اداره
امور عراق را در دست دارد .بخش سنینشین عراق که بیشترین
مقاومت را در مقابل اشغال آمریکا صورت داد ،در اثر تبعیض و
جدالهای فرقهای تحمیل شده توسط ایران و جنگافروزی داعش
نابود و بالکل از صحنه خارج شده است .امروز هیچ رشته پیوندی
از نوع مبارزات تودهای بخشهای مختلف عراق را به هم متصل
نمیکند .در چنین شرایطی اتفاقا و دقیقا تصمیم به اعالم استقالل
ُکردستان عراق منطقیترین و معقولترین تصمیم است .البته
باید در نظر داشت که اوال این رفراندوم در یکی از چهار قسمت
ُکردستان در حال اجراست و به معنای استقالل حقیقی و کامل
ُکردستان بزرگ نیست و ثانیا در مورد اجرای قطعی رفراندوم و
اعمال نتایج آن از سوی بارزانی شک و تردیدهای جدی وجود دارد.
این احتمال وجود دارد که بارزانی این برگ برنده را برای حل و
فصل مشکالت داخلی و نیز تنظیم رابطه از موضعی برتر در رابطه
با حکومت مرکزی به کار بگیرد .اما در هر صورت این طلسم که
بیش از یک قرن بر زندگی خلق ُکرد سایه انداخته بود شکسته شده
و مسیر برای برداشتن گامهای بعدی هموارتر است .مطمئنا در یک
ُکردستان مستقل موانع بر سر راه مبارزه در راستای رهایی اجتماعی
با دشواریهای کمتری مواجه خواهد بود .بارزانی شاید به منظور
حل و فصل گرفتاریهای سیاسی خود و یا ثبت نامش در تاریخ
دست به این کار زده باشد اما در عمل شرایط را برای گشایشهای
آتی و امید بخش در ُکردستان و کل منطقه هموار ساخته است.
این که سرانجام فرزند مال مصطفی موفق به انجام این رسالت
تاریخی شد ،سرشار از درسها و عبرتهای گرانبها ،هشداردهنده
و تاریخی است .اگر این امر توسط یک نیروی رادیکال و انقالبی
به انجام میرسید مطمئنا انرژی ناشی از انفجار آن قادر به تغییر
وضعیت کل کلمه بود.
***
در پایان اشاره به موضعگیری برخی از فعالین لُر در این رابطه
بسیار قابل تامل به نظر میرسد .افرادی که چند سالی است پا
به عرصهی فعالیت سیاسی آن هم در فضای مجازی گذاشتهاند،
ماههاست که با به راهانداختن کمپینهای ُکردستیزانه به انحاء
گوناگون میکوشند آتش ستیز قومی بین لر و ُکرد را برافروخته
سازند .اما استدالل اخیر آنان در رابطه با رفراندوم این بود که از آنجا
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که بخشهایی از مناطق ُکردنشین و شیعه جنوب عراق در واقع
«لرهای فِیلی» هستند ،برگزاری رفراندوم در این مناطق درست
نیست .البته این استدالل تاریخی که مردمان ساکن این مناطق در
واقع لرهای فیلی هستند ،کامال درست است و از سوی بسیاری از
شخصیتهای ُکرد نیز پذیرفته شده است اما این تجربه نشان داد
هنگامی که امکانات فضای مجازی در خدمت جماعتی بیسواد،
سطحی و به شدت متوهم قرار گیرد ،شاهد پدیدههایی بسیار تلخ
و عذابآور خواهیم بود.
اوال) این بخش محدود از فعالین لر که در حال برداشتن نخستین
گامها برای بیداری خلق خود و دست و پنجه نرمکردن با مشکالت
متعدد در مقابل خویش هستند ،دخالت و نسخه صادر کردن برای
مسائل لرهای عراق آن هم در حالی که کوچکترین اطالعی از
شرایط و تاریخ معاصر آنان ندارند ،تنها نشاندهندهی خامی و
جهالت است.
ثانیا) این بخش از فعالین لر باید بدانند که نقطهی شروع و حرکت
برای اتخاذ مواضع سیاسی ،واقعیات
بیرونی هستند و نه ذهنیات و باورهای
خودشان .اگر به محض شکلگیری
باوری در ذهنمان ،جهان خارج هم به
همان سرعت دگرگون میشد ،نه مبارزه
و رنج لزومی داشت و نه آگاهی و برنامه.
درست است که فیلیهای عراق تاریخا لُر
هستند اما دهههاست که در کشوری دیگر
و در شرایطی دیگر زیستهاند و خود را ُکرد
میدانند .در رنج و مبارزه ُکردهای عراق
شریک بودهاند و شهید دادهاند .لیال قاسم
(معروف به خوشکه لیال) از برجستهترین
و شهیرترین شهدای حزب دموکرات
ی ُکرد زادهی خانقین بود.
و جنبش مل 
بیدلیل نبود که یکی از برنامههای انفال انهدام فیلیها را نشانه
گرفته بود .برخی از شخصیتهای تاثیرگذار جنبش ُکردی از بین
آنان برخاستهاند .به عنوان مثال جعفر عبدالکریم از فیلیهای بغداد
که به تعبیر کریس کوچرا «نیاکانش از ُکردهای لرستان بودند و در
بغداد مقیم شده بودند» ،از نظریهپردازان جناح چپ حزب دموکرات
ُکردستان عراق بود .برادر او حبیب کریم حقوقدان برجسته ،استاد
دانشگاه بغداد و دبیر کل معتمد مال مصطفی در سالهای پس از
 ۱۹۶۴بود .در دسامبر  ۱۹۷۱و در جریان باال گرفتن کشمکشها
با بارزانی ،صدام  ۴۰هزار نفر از فیلیها را اخراج کرد و به ایران
باز گرداند .به همین خاطر باید به یاد داشت که در اتخاذ مواضع
کاتولیکتر از پاپ نباشیم .میزان مشارکت در شهرهایی مانند
خانقین هم نشان میدهد که اکثریت آنها متمایل به باقیماندن
در چارچوب اقلیم ُکردستان هستند و خود را ُکرد میدانند .این که

بالفاصله و به سرعت از مرحلهی آگاهیبخشی و مباحثات تاریخی
به اتخاذ مواضع تند و تیز و قاطع سیاسی جهش کنیم هم تنها
نشانهی خامی و بیخردی است.
ثالثا آن دسته از فیلیها که به مخالفت با رفراندوم میپردازند نه
از سر باور به هویت لری که از روی گرایش به فاشیسم شیعه
طرفدار رژیم اسالمی ایران است .متاسفانه در بین ناسیونالیسم ُکرد
و فاشیسم شیعه فعال گزینهی سومی برای فیلیها وجود ندارد و
مطمئنا الحاق به ُکردستان هزاران بار بهتر از قرار گرفتن در دایرهی
جهل و جنون فاالنژهای شیعه وابسته به ایران است .البته بررسی
مواضع ماههای اخیر این بخش از فعالین لر در ایران نشان میدهد
که اتفاقا مشکل اصلی نه رفراندوم که دامنزدن به ُکردستیزی به
شکل عام برای تقرب به درگاه حاکمان تهران و سپاه پاسداران و
خودفروشی از طریق بازارگرمی برای تبدیل لرها به چماق سرکوب
ُکردستان است؛ چماقی که قرار است در دست کسانی قرار بگیرد
که مسببین اصلی فالکت و سیهروزی لرها و سایر خلقهای ایران
در چهار دهه اخیر هستند .از این بخش از مواضع تبهکارانه نباید

به راحتی گذشت و مسببین و عاملین آن را قاطعانه افشا و محکوم
نمود.
رابعا آن دسته از فعالین لر که با بصیرت و ژرفاندیشی به قضایا
مینگرند ،اعاده حق تاریخی یک ملت ستمدیده و مبارز نه تنها
مایهی خوشحالی و شعف بلکه هموارکنندهی مسیری است که در
آینده باید توسط خلقهای دیگر پیموده شود.
توضیحات:
اطالعات تاریخی متن از منابع زیر به دست آمده است:
 کریس کوچرا ،جنبش ملی ُکرد ،ترجمهی ابراهیم یونسی ،انتشارات نگاه ،تهران۱۳۷۷ ،-حمید مومنی ،دربارهی مبارزات مردم ُکردستان ،انتشارات شباهنگ ،تهران۱۳۵۸ ،

-انقالب ُکرد؛ درسها ،نتایج و دورنماهای جدید ،بینا ،انتشارات روزبه ،سنندج۱۳۵۹ ،
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آنگ سان سوچی ،دختر آنگ سان شاید در ظاهر در یک کلمه با پدر متفاوت
باشد اما او محصول جریان دیگری است؛ برخالف آنگ سان که رسانهها در
صورت پرداختن احتماال او را با در مقام یک کمونیست برخاسته از آسیای
جنوب شرقی ،احتماال با پُل پُت مقایسه خواهند کرد ،او سوگُلی آنهاست؛
برنده جایزه صلح نوبل؛ قهرمان مبارزه غیر خشونت آمیز و دموکراسی و حقوق
بشر و رهبر «جبهه صلح و دموکراسی» .او محصول واکنش لیبرالی به کودتای
نظامی  ۱۹۶۳است .حزب کمونیست برمه در صف مقدم مبارزه مسلحانه و
قهرآمیز با کودتاچیان قرار داشت و توانسته بود خلقهای بخشهای مختلف
از جمله آراکان را در این مسیر بسیج کند اما سرکوب شدید و خونین ،تحوالت
دههی  ۱۹۸۰و تضعیف اتحاد شوروی و دخالتهای امپریالیستی ،باعث شد تا
عنصری مانند آنگ سان سوچی در مسیری کامال مخالف پدرش دست باال را در
مخالفت ظاهری با دیکتاتوری پیدا کند.
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مقایسهی پدر و دختری که هر دو از نظر سیاسی تاثیرگذار باشند،
موضوعی است که مطمئنا به مذاق رسانهها خوش میآید اما
موردی که مد نظر ماست بعید است که با چنین استقبالی مواجه
شود و چه بسا مانند بسیاری موضوعات و مسائل «نامطلوب» دیگر
سیاست سکوت قرار بگیرد.
مورد تحریم و بایکوت و مشمول
ِ
آنگ سان ( )۱۹۱۵-۴۷از بنیانگذاران حزب کمونیست برمه و
در عین حال معمار استقالل این کشور از انگلیس و «پدر ملت»
شناخته میشود .آنگ که در سالهای  ۱۹۴۶-۷و اندکی پیش از
ترور شدن در حال طراحی ساختارهای سیاسی و قانونی کشور به
عنوان نخستوزیر بود ،با واقعیاتی مواجه بود که الزم بود آنها را
در محاسبات خود دخیل کند و بر مبنای جهتگیریهای ارزشی
خود چارچوبی برای تنظیم و در عین حال تغییر تدریجی آنها
فراهم نماید.
کشور میانمار در جنوب شرقی آسیا از چنان تنوع قومی-مذهبی در
تاریخ خود برخوردار بوده است که مواردی مانند ایران در مقابل آن
بازی کودکانه محسوب میشود.
در دههی  ۱۹۸۰دولت  ۱۴۵گروه
قومی در این کشور تشخیص داد؛
کشوری که با مساحتی در حدود
کشور فرانسه ،امروز حدود شصت
میلیون جمعیت دارد که تنها ۲۴
درصد آنها شهرنشین هستند.
برمه مانند بسیاری از کشورهای
دیگر پیش از قرن نوزدهم و
تصرف و استعمار به دست انگلیس،
تحت سلطه حکومتهای محلی و
امیرنشینهای گوناگون بود که
«پادشاهی بِرمِه» قدرتمندترین
آنها محسوب میشد .در سال
 ۱۸۲۴کشور توسط انگلستان به اشغال درآمد و مورد استعمار قرار
گرفت .تنوع قومی حاد باعث شد که در جریان مقاومت در مقابل
استعمار انگلیس در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بودیسم
به عنوان دین اکثریت جمعیت میانمار ( ۶۸درصد از جمعیت
امروزی آن) بمثابه حلقه اتصال بخشهای مختلف عمل کرده و
راهبان بودایی مانند یو سایداو ( )۱۸۷۹-۱۹۳۱پیشگام مبارزات ضد
استعماری شوند .در این زمان اتصال و ارتباط بخشها و قومیتهای
مختلف آنقدر با همدیگر ضعیف بود که عمدتا به شکل جدا از هم
و مستقل با استعمارگران مقابله میکردند.
بخش آراکان یکی از همین اجزاء پراکنده میانمار است و در غرب
این کشور و در همسایگی هند و بنگالدش قرار دارد .این بخش
از دو قومیت اصلی تشکیل میشود :راخینها که هندیتبار ولی
بودایی هستند یعنی در مذهب با قومیت حاکم اشتراک دارند و

روهینگیاییها که مغول ،هندی ،عرب ،پاتان تبار و  ...هستند و
مسلمان .سابقهی ورود اسالم به میانمار به قرن هشتم و از تجارت
با مسلمانان باز میگردد .پس از آن چندین دوره اختالطهای عمده
بین مسلمانان و مردم آراکان رخ داده است .یکی از این دورهها به
ارتباط گسترده و نیز جنگ با سالطین گورکانی هند که مغولتبار و
مسلمان بودند ،بر میگردد .در قرن پانزدهم شاه ساو ُمن به کمک
بنگالیها پایتخت آراکان را تصرف کرد و بر آنجا مسلط داشت.
اختالط قومی در آراکان باعث شکلگیری یک فرهنگ بومی
بسیار غنی و طالیی شد که زبان ،شعر ،موسیقی ،خوشنویسی
و  ...مخصوص به خود را شکل داد .در سال  ۱۷۸۴پادشاهی برمه
به آراکان حمله کرد و آنجا را به تصرف درآورد .اشغال توسط برمه
باعث دامنزدن به یک نهضت ناسیونالیستی و جداییطلبی قوی در
آراکان از همان زمان تا کنون شد .با تصرف برمه توسط انگلستان
موج جدیدی از ورود کارگران ارزان بنگالدشی و زمینداران و
تجار هندی به میانمار شکل گرفت .همین مساله یعنی حضور
مسلمانان همزمان با استعمارگران باعث شد آنها نیز هدف نفرت

بوداییهای برمه قرار بگیرند و افسانههایی نظیر بازگرداندن قدمت
خلق روهینگیا به قرن نوزدهم شکل بگیرد .کینه و نفرت بوداییها
نسبت به مسلمانان از آن دوران وارد مرحله حادی شد .بوداییها
و راهبانشان که در جریان فعالیتهای ضد انگلیسی پا به عرصه
سیاست نهاده بودند ،مسلمانان را به عنوان یکی از اهداف دائمی
نفرت مذهبی خود تبدیل کردند .استعمار انگلیس هم همانطور که
در هندوستان با ایجاد تفرقه مذهبی باعث جدایی پاکستان شد ،به
اختالفات مذهبی در برمه دامن زد.
آنگ سان به عنوان یک کمونیست پیشگام و نیز طراح ساختارهای
سیاسی کشور میانمار این واقعیتها را در نظر گرفت .به منظور حفظ
حقوق گروههای قومی دور از تعرض قومیت مسلط (برمهایها)
نظامی فدرالی را برای کشور در نظر گرفت .به باور آنگ سان
«هر ملتی در دنیا حق دارد ناسیونالیسم مربوط به خود را بر اساس
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رفاه آحاد ملت صرفنظر از تعلقات گروهی ،جنس ،طبقه و ...
ایجاد کند .این چیزی است که من از ناسیونالیسم میفهمم ».در
مورد گروههای قومی برمه یا مردمی که در کوهها زندگی میکنند
به روشنی گفت« :آنها حق دارند تا به بهترین شیوهای که خود
میدانند منطقه مربوط به خودشان را اداره کنند .مردم برمهای
حق دخالت در امور داخلی آنها را ندارند ».آنگ سان باور خود به
اصل لنینی حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را به عنوان یک
کمونیست در این رابطه به کار بست .ناسیونالیسم حاکم بر میانمار
از نظر او میبایست کامال مدنی و غیر قومی-مذهبی باشد .توجه
به یک مورد و برخورد او در این رابطه جالب است :در سال ۱۹۴۲
ارتش استقالل برمه به رهبری آنگ سان به همراه ژاپنیها به
انگلیسیها حمله کردند که منجر به برخوردی خونین با قوم کا ِرن
نیز شد .آنها اقلیت مسیحی میانمار هستند که رابطه نزدیکی با
انگلیس داشتند .او به منظور مدیریت قضیه به جای فکر کردن به
کشتار و تصفیه ،بریگادی از کارنیها در ارتش استقالل تشکیل داد

و دوتن تن از آنها را به عنوان فرمانده ارشد در ارتش استقالل به
کار گرفت .ائتالف ضد فاشیست به رهبری او در سال  ۱۹۴۶در
بیانیهای در این رابطه تاکید کرد« :ما به منظور مدیریت و کنترل
امور داخلی فدراسیونی تاسیس میکنیم که وظیفه لحاظ کردن
اراده و نظر تمام گروههای قومی را در تصمیمات دارد .هر بخش
نیز حق خودگردانی برای اداره امور خویش را دارد ».پس از آن
آنگ سان از مناطق مربوط به گروههای قومی دیدار کرد و نظر
آنها را در خصوص این موضوعات جویا شد .این مساله در بند
پنجم بیانیه مشهور پانگالنگ به عنوان مقدمه استقالل در سال
 ۱۹۴۷مورد تاکید مجدد قرار گرفت .تمام این تاکیدات در تدوین
قانون اساسی سال  ۱۹۴۷به درخشانترین شیوه به کار گرفته شد.
مسالهی بودیسم در برمه هم جدا از ناسیونالیسم نبود .آنگ سان در
سال  ۱۹۳۵مقالهی مستقلی در این رابطه به نگارش درآورد .به نظر
او ریشههای بودیسم در اکثریت جامعه میانمار بسیار قدرتمند است
و این مساله باید مورد توجه انقالبیون قرار بگیرد .او ابتدا بودیسم

را به عنوان بزرگترین فلسفهی بشری معرفی کرد اما بالفاصله
تاکید کرد که این مساله نباید مانع تفکیک کامل دین و سیاست و
عدمتاثیرگذاری بودیسم در سیاست آینده باشد .به نظر او بودیسم
مانند همهی ادیان دیگر به حوزهی خصوصی افراد تعلق داشت.
پس از ترور آنگ سان و روی کار آمدن یو نو به عنوان اولین
نخستوزیر کشور مستقل برمه روندهای ایجاد شده توسط آنگ
سان متوقف شد و زمینه برای تحوالت بعدی که در جریان کودتای
نظامی  ۱۹۶۳و تحوالت پس از آن تا به امروز به اوج رسید ،آماده
شد .او با این استدالل مذهبی که «همه ما مخلوق خداوند هستیم»،
تغییراتی را در جهت منافع قومیت مسلط برمه اعمال کرد و سیستم
فدرالی آنگ سان را با یک حکومت متمرکزتر جایگزین کرد و در
عمل نیز برمهایها و دولت او به همان اختیارات محدودشدهی
قانونی نیز پایبند نماندند .در زمینه مذهب نیز یو نو دقیقا در جهت
مخالف آنگ سان بودیسم را به عنوان یکی از ستونهای هویت
برمهای و ابزار بسیج سیاسی
مردم به کار گرفت و نقش آن
را در امور سیاسی بسیار پررنگ
ساخت .محبوبیت آنگسان و
نقش برجسته او در نبردهای
استقالل میانمار باعث شده بود تا
نیازی به استفاده از بودیسم برای
مقاصد سیاسی احساس نکند اما
یو نو برای تثبیت موقعیت خویش
به چنین ابزاری نیاز داشت.
آنگ سان سوچی ،دختر آنگ
سان شاید در ظاهر در یک
کلمه با پدر متفاوت باشد اما او
محصول جریان دیگری است؛
برخالف آنگ سان که رسانهها در صورت پرداختن احتماال او را با
در مقام یک کمونیست برخاسته از آسیای جنوب شرقی ،احتماال با
ُپل ُپت مقایسه خواهند کرد ،او سو ُگلی آنهاست؛ برنده جایزه صلح
نوبل؛ قهرمان مبارزه غیر خشونت آمیز و دموکراسی و حقوق بشر
و رهبر «جبهه صلح و دموکراسی» .او محصول واکنش لیبرالی به
کودتای نظامی  ۱۹۶۳است .حزب کمونیست برمه در صف مقدم
مبارزه مسلحانه و قهرآمیز با کودتاچیان قرار داشت و توانسته بود
خلقهای بخشهای مختلف از جمله آراکان را در این مسیر بسیج
کند اما سرکوب شدید و خونین ،تحوالت دههی  ۱۹۸۰و تضعیف
اتحاد شوروی و دخالتهای امپریالیستی ،باعث شد تا عنصری
مانند آنگ سان سوچی در مسیری کامال مخالف پدرش دست
باال را در مخالفت ظاهری با دیکتاتوری پیدا کند .او شخصیت
محبوب و کاندیدای راهبان بودایی فاشیست و ضد روهینگیا از
جمله شبه نظامیان موسوم به جنبش  ۹۶۹نیز هست .در سال
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 ۲۰۰۷تمامی رسانههای جریان سلطه بینالمللی تصاویر «انقالب
زعفران» میانمار را که توسط این راهبان هدایت میشد ،به همه
جهان مخابره کردند و مانند همه انقالبهای رنگی دیگر پیرامون
آن به داستانسرایی پرداختند .راهبان با زیرکی خود را با تصاویر
مطلوب رسانهها منطبق ساخته و خود را به عنوان مبشرین مظلوم
و مهربان صلح ،دموکراسی و مبارزه غیر خشونتبار به همگان
معرفی کردند .آنها با نظر مثبت و ابلهانه مستشرقین
و نظریهپردازان لیبرالی مانند هانتینگتون
نسبت به بودیسم و سازگاری باالی
آن با دموکراسی آشنا بودند و با
تظاهرات با پاهای برهنه و سردادن
شعار دموکراسی و دوستی دینی
مانند همه موارد قهرمانسازی-
شیطانسازیهای رسانهای افکار
عمومی بینالملل را علنا تحمیق و
تحقیر کردند.
در زمان پخش رایحه خوش دموکراسی
زعفرانی بسیاری نمیدانستند و یا نمیخواستند و یا
نمیتوانستند که بدانند که این راهبان مهربان و خندان پیشگامان
و مبلغین یکی از بزرگترین نسلکشیهای تاریخ بشر هستند و
از همان دههی  ۱۹۸۰تهاجمات وحشیانه بسیاری را به منطقه
روهینگیا و قتل و غارت مسلمانان سازمان دادهاند .مخاطبین این
رسانههای خوش آب و رنگ لیبرالی از وضعیت فاجعهبار خلق
روهینگیا در قرن بیست و یکم خبر نداشتند :محروم از تحصیل،
استخدام ،معامله ،مالکیت و حتی ازدواج عادی .زنها تا  ۲۵سالگی
و مردها تا  ۳۰سالگی حق ازدواج ندارند .بیسوادی در بین آنها به

 ۸۰درصد بالغ میشود .مسلمانان روهینگا در دولت برمه به عنوان
شهروند هیچ جایگاهی ندارند و خارجی و مهاجر تلقی میشوند .در
جریان نسلکشی اخیر صدها هزار نفر از آنان آواره شدند و از سوی
مرزبانان بنگالدش هم مورد کشتار قرار گرفتند.
این است سیمای واقعی خلقی که برندهی جایزهی صلح نوبل بر
آنها حکم میراند و تمام اینها را «اطالعات غلط» میداند.
الزمهی دموکراسی امروزین چیزی جز این
نیست :برای گدایی رای از فاشیستهای
ماگ بودایی باید چشم بر این فاجعه و
کشتار پوشید .معیارهای حقوق بشر
بازیچه بازیهای سیاسی است و
صلح تنها با کسانی مجاز است که
سیستم آنها را شهروند میداند و
چه باک که این افتخار شامل شش
میلیون نفر از مردم مسلمان میانمار
نشود .مبارزه غیر خشونتآمیز در واقع
مبارزهای برای تغییر ندادن هیچ چیز است
و رسانهها چیزی جز بنگاههای نشر جهل و ریاکاری
نیستند.
خلق روهینگا را امروز باید در صدر فهرست ملل بی دولت جای
داد و برای آنها حق دفاع مشروع و قهرآمیز تا زمان برخورداری
از حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل قائل شد .اما شاید
مهمترین درس از این تجربهی تلخ را باید آشنایی با ماهیت و
محتوای واقعی چند کلیدواژه در جهان امروز دانست :دموکراسی،
حقوق بشر ،صلح ،مبارزهی غیر خشونتآمیز.
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ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ :ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﺰﺏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ« ﺩﺭﺑﺎﺭﻩی ﺍﻭﺿﺎﻉ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ

گالیسیا:

باشد ،همواره شورش نیز وجود خواهد داشت .این علم انقالب است.

فراخوان «کمیتۀ ایجاد حزب کمونیست مائوئیست
گالیسیا» دربارۀ اوضاع در کاتالونیا

ما همچنین کام ً
ال آگاه هستیم که پروسهی رهایی ملّی در کاتالونیا
تحت هدایت همان بورژوازی سرکوبگر و فاسدی است که در زمان
های دیگر بخشی از بلوک الیگارشی بوده است که احیاء فاشیستی
سلطنت بوربن توسط فرانکو را تائید نمود .همان بورژوازی که اکنون
در تضادی آنتاگونیستی با سرسختترین بخشهای بورژوازی
اسپانیا قرار گرفته است و از این رو به یک اتّحاد با خردهبورژوازی
رادیکال اِی.آر.سی (جمهوریخواهان چپ کاتالونیا) و
بخشهایی از طبقهی کارگر در سی.یو.پی (نمایندهی خلق
متحد) ،با گرایشات دموکراسی مستقیم و ضدسرمایهداری نیاز دارد
تا یک فضای سیاسی جدید در شکل و شمای یک جمهوری را به
وجود آورد و احساسات میهنپرستانهی اکثریت خلق کاتاالن را تا
حد امکان جلب نماید.

ترجمهی :ش.اندیکا
به خلق زحمتکش گالیسیا:
رأی قاطع اکثریت پارلمان کاتالونیا به برگزاری رفراندوم برای تعیین
سرنوشت خود در یکم اکتبر ،از سوی دولت و الیگارشی اسپانیا
پاسخی مگر سرکوب نگرفت .الغاء غیررسمی خودگردانی کاتالونیا
بهواسطهی مداخله در امور اداری این منطقه و بازداشت رهبران
سیاسی آن اولین گام در راه گسترش سرکوب کاتالونیای شورشی
و دیگر خلقهای اسپانیا است.
جای تعجب نیست! بورژوازی مرتجع و فاشیست پاسخی جز این
بلد نیست و آن را طی احیاء رژیم سلطنت خاندان بوربن در ۱۹۷۸
مستقیم ًا از دیکتاتوری فرانکو به ارث برده است.
اما این دفعه تحلیل آنها غلط است .چرا که آنها در واقعیت
کنکرت جدید قرن بیست و یکمی ،قدرت یک خلق مص ّمم برای
بهدست گرفتن سرنوشت خود را نمیشناسند .هر کجا که ستم

ما همچنین آگاهیم که پرولتاریا در کل کشور اسپانیا و در ملّتهای
تحت ستم ،فاقد احزاب کمونیست انقالبی قدرتمند و ناتوان از
رهبری این جریان است .بنابراین ما با مرحلهای مواجه هستیم که
در آن بورژوازی و خردهبورژوازی دموکرات جناح های هژمونیک
را تشکیل میدهند.
در این شرایط کار کمونیست ها باید در پیوند با ضرورت ساختمان
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حزب حول یک خط انقالبی و ایدئولوژی انقالبی پرولتاریا قرار
گیرد :مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم .یگانه تضمین ساختمان سه
عنصر اصلی انقالب – حزب ،جبهه متحد خلق و ارتش خلق.
بدون اینها تودهها هیچ چیز ندارند!

به موازات این ،ما باید خائنین رویزیونیست که به دروغ کمونیست
خوانده میشوند ،و بار دیگر دوشادوش الیگارشی رژیم سلطنت
طلب-فاشیستی فریاد «اتّحاد اسپانیا» سر میدهند ،و با گفتهی
مارکس مبنی بر اینکه «خلقی که بر دیگر خلقها ستم میکند،
نمیتواند آزاد باشد» مخالفت میورزند ،را تقبییح کنیم.

ما خلق زحمتکشمان را فرامیخوانیم که پرچم سرخ انترناسیونالیسم
پرولتری را برافرازد و از خلق برادرمان علیه سرکوب فاشیستی دفاع
کند.
برای اعتصاب عمومی انقالبی که سرکوب را فلج می
سازد تا رهایی ملّی!
جنگ خلق تا کمونیسم!
برای جمهوری خلق کاتالونیا!
برای جمهوری خلق گالیسیا!

امسال ما پنجاهمین سالگرد قیام خلقی ناکسالباری در هند و
صدسالگی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر به رهبری لنین و
بلشویکها در روسیه را جشن میگیریم.

فاشیسم ،دیگر هرگز!

پرچمهای سرخ آنان و تجارب غنیشان رهنمون ما خواهند بود.

گالیسیا 25 ،سپتامبر 2017

رژیم سلطنتطلب-فاشیست از درد مرگ به خود میپیچد! ما باید به
این آگاه باشیم و بر این اساس عمل کنیم.
از جانب کمیتهی ایجاد حزب کمونیست مائوئیست
گالیسیا همبستگی تمامعیار انترناسیونالیستی و طبقاتی خود با
خلق زحمتکش کاتاالن در مبارزهشان برای رهایی ملّی را ابراز
میداریم.

کمیتهی ایجاد حزب کمونیست مائوئیست گالیسیا

Source: http://dazibaorojo08.blogspot.com.es/2017/09/galizachamamento-do-comite-de.html
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رئیسجمهور سوریه ،بشار اسد ،نزد  ملیگرایان سفیدپوست ایاالت متحده تبدیل
به یک بت بدل شده است .و نئوناز یهای آمریکایی اسد را قهرمان خود میدانند.
این امر اما جای تعجب ندارد .دلیل آن را باید در اراده اسد به ساخت جامعهای
همگن و البته اوراسیاگرایی جستوجو کرد.
راهپیمایی موسوم به «اتحاد راست» که چندی پیش از سوی ملیگرایان
در
ِ
شارلوتزویل ایالت ویرجینیا برگزار شد ،یکی از کاربران معروف
سفیدپوست در شهر
ِ
یوتیوب به نام آالسکای تنوری ،که وابسته به راست افراطی است ،بهطور زنده
ویدئویی را پخش کرد که در آن یکی از تظاهرکنندگان پیراهنی بر تن داشت که
روی آن نوشته شده بود «کمپانی توزیع و تحویل بشکه اسد»؛ نوشته روی پیراهن
وحشتناک رژیم اسد از بمبهای بشکهای اشاره داشت-
او به استفاده  مکرر و
ِ
تصرف شورشیان در سوریه مورد
سالحهایی که برای حمله کور به مناطق تحت
ِ
استفاده قرار میگرفتند.
در این ویدئو این تظاهرکننده فریادمیزند« :از ارتش عرب سوریه حمایت کنید!»
و «اسد هیچ کار اشتباهی انجام نداده است!».
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رئیسجمهور سوریه ،بشار اسد ،نزد ملیگرایان سفیدپوست ایاالت
متحده تبدیل به یک بت بدل شد ه است .و نئونازیهای آمریکایی
اسد را قهرمان خود میدانند .این امر اما جای تعجب ندارد .دلیل آن
را باید در اراده اسد به ساخت جامعهای همگن و البته اوراسیاگرایی
جستوجو کرد.
راهپیمایی موسوم به «اتحاد راست» که چندی پیش از سوی
در
ِ
شارلوتزویل ایالت ویرجینیا برگزار
ملیگرایان سفیدپوست در شهر
ِ
شد ،یکی از کاربران معروف یوتیوب به نام آالسکای تنوری ،که
وابسته به راست افراطی است ،بهطور زنده ویدئویی را پخش کرد
که در آن یکی از تظاهرکنندگان پیراهنی بر تن داشت که روی
آن نوشته شده بود «کمپانی توزیع و تحویل بشکه اسد»؛ نوشته
وحشتناک رژیم اسد از بمبهای
روی پیراهن او به استفاده مکرر و
ِ
بشکهای اشاره داشت -سالحهایی که برای حمله کور به مناطق
تصرف شورشیان در سوریه مورد استفاده قرار میگرفتند.
تحت
ِ
در این ویدئو این تظاهرکننده فریادمیزند« :از ارتش عرب سوریه
حمایت کنید!» و «اسد هیچ کار اشتباهی انجام نداده است!» .آنها از
این بابت خوشحالاند که اسد فقط با چندتا بمب بشکهای توانسته
«کل این قضیه داعش راحل و فصل کند» .جیمز فیلدز ،نژادپرست
سفیدپوس بیستسالهای که با ماشیناش به جمعی از معترضان به
ِ
شارلوتزویل یورش برده و ِهدِر ِهیِر را کشت ،نیز پیشتر
راهپیمایی
ِ
تصویری از اسد را با لباس نظامی و عینک خلبانی روی صفحه
فیسبوکش منتشر کرده بود؛ تصویری که روی آن نوشته شده بود:
«شکستناپذیر».

وانگهی ،همان طور که الکساندر رید راس ،استاد جغرافیا در
دانشگاه دولتی پورتلند و نویسنده کتاب جدیدی به نام «علیه
پیشروی خزنده فاشیسم» ،میگوید ،اسد چهرهای کلیدی برای
تحقق «اوراسیاگرایی» است .اوراسیاگرایان معتقد اند که «
جهان به رهبری روسیه از عصر تاریک ماتریالیسم خارج شده و به
سوی تولد دوباره ملیگرایی افراطی و دولت-قومیتهای همگنی
رهنمون میشود که تحت لوای یک امپراطوری معنوی ناهمگن
به اتحاد درآمدهاند».
قوی دولت استبدادی
به عبارت دیگر ،خاندان اسد ،با پشتیبانی ِ
والدیمیر پوتین در روسیه ،قدرت پیشگام و اصلی در خاورمیانه برای
ایجاد جامعهای بهلحاظ معنوی ،اجتماعی و سیاسی «خالص» است.
طبع ًا جهانوطنی ،یعنی تکثر تفکرات سیاسی و هویت اجتماعی،
مانعی بر سر راه تحقق این چشمانداز است.
بینی ملیگرایی سفیدپوستان
اسد چهرهای کلیدی در تأیید جهان ِ
است .رید راس میگوید« :چسبیدن آنها به سوریه به منزله یافتن
ژئوپولیتیکی
جای پای محکم مهمی است در بطن یک مأموریت
ِ
گستردهتر -مأموریتی در نسب با خلوص معنویای که با خانواده،
سنت و میهن تداعی میشود ».برای راست افراطی ،اسد در خط مقدم
جبهه جنگ علیه دولت اسالمی و بهطورگستردهتر ،علیه نیروهای
«تروریسم اسالمی» در خاورمیانه و زیر بیرق ملیگرایانهای قرار
دارد که بسیار شبیه به بیرق خود آنهاست.

حزب بعث و راست افراطی :جادهای دو طرفه

اوراسیاگرایی
توضیح سرراستی وجود دارد در مورد اینکه چرا راست افراطی
آمریکا بهطرز عجیبی شیفته رهبر خودکامه سوریه شده است:
تبلیغاتی خانواده اسد در سوریه قلب آنها را به تسخیر
سالها کارزار
ِ
خود درآورده است .رژیم استبدادی اسد برای توصیف جامعهای که
تالش میکند بسازد -جامعهی خالص و یکدستی از سرسپردگان
به قدرت  -از همان شعارهای راست افراطی استفاده میکند.
در همان حیص و بیص آشوب شارتزویل و پسلرزههای آن ،اسد
جنگ جاری در سوریه
گروهی از دیپلماتها را در دمشق در مورد ِ
مورد خطاب قرار داد که« :ما بسیاری از جوانان و زیرساختهایمان
را از دست دادیم ،اما جامعه سالمتر و همگنتری به دست آوردیم».
در حالیکه هدف ملیگرایان سفیدپوست ایجاد جامعهای سالم
و همگن از طریق خلوص نژادی است ،چنین چیزی برای اسد
به معنای جامعهای عاری از هرگونه مخالف سیاسی و حذف هر
سوریای است که خارج از قلمروی تحتکنترل رژیم وی زندگی
میکند .هر کسی که با تعریف خاص اسد از «سوری بودن» منطبق
نباشد ،سزاوار اعدام است.

این تحسین و ستایش فقط یکطرفه نیست .رژیم اسد دهههاست
روابطش با ملیگرایان سفیدپوست راست افراطی را توسعه داده
است .یکی از این رابطها فردی موسوم به آلوئیس برونر بود که در
واقع در سال  ۲۰۱۰در دمشق مرد .شواهدی وجود دارد مبتنی بر
آنکه برونر در مورد تکنیکهای شکنجه مورد استفاده در زندانهای
بدنام سوریه به حافظ اسد مشاوره داده است؛ با این وجود رژیم هر
گونه ارتباطی با برونر را انکار کرده است.
علیرغم آنکه رژیم اسد به عنوان مقصر اصلی تشدید جنگ داخلی
سوریه شناخته میشود -جنگی که نزدیک به نیم میلیون کشته بر
جای گذاشته و باعث ایجاد موج عظیمی از آوارگان و پناهجویان
شده -برای خاتم ه بحران سوریه ،سازمان ملل متحد ،ایاالت متحده
و البته روسیه همگی به دنبال راهحلهایی هستند که اسد را بر سر
قدرت نگه میدارند .ارتباطات و روابطی که اسد با سیاستمداران
افراطی در غرب ایجاد کرده ،به ایجاد مشروعیت بینالمللی برای
ادامه حکمرانی وی کمک کرده و همچنین موجب سوخترسانی
به ماشین تبلیغاتیای شده که این دیکتاتور را به عنوان یکی از
واپسین رهبران عربیای بازنمایی میکند و جا میزند که مقابل
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امپریالیسم آمریکا و «افراطگرایی اسالمی» ایستاده است.
رضوان زیاده که یکی از کارمندان «مؤسسه پیشبرد سیاست
اجتماعی و تفاهم» و یکی از مخالفین دیرین و پرکار رژیم
جعل
سوریه است ،میگوید که استراتژی اصلی خاندان اسد برای ِ
مشروعیت بینالمللی ایجاد و تبلیغ تصویری از رژیم به عنوان
مدافع و پاسدار مسیحیان در سوریه و منطقه بوده است.
این اسطورهای که اسد حول خودش ساخته نقش کارآمدی در
جمعآوری کمکها و حمایتها برای خانوادهی اسد از خارج سوریه
داشته است .عالوه بر برونر و دیگر نازیهایی که به سوریه پناه
بردند ،رهبر سابق کو کالکس کالن ،دیوید دوک ،در سال ۲۰۰۵
از دمشق بازدید کرد و در «تظاهراتی» در حمایت از مبارزهی اسد
علیه صهیونیسم به سخنرانی پرداخت و تصویری از اسد به عنوان
یک ضدامپریالیست را برجسته و علم کرد( .پناهجویان فلسطینی
ساکن سوریه تحت محاصر ه اسد درد و رنج زیادی را متحمل
شدهاند).
بنا به گزارش روزنامهنگاری به نام الکس راول ،برخی سیاستمداران
راست افراطی از جبههی ملی فرانسه ،طلوع طالیی یونان و فالمز
بالنگ بلژیک و …طی چند سال گذشته با مقامات دولت سوریه
در دمشق مالقات داشتهاند .این مالقاتها درست همان موقعی
صورت گرفتند که رژیم داشت بهتدریج با کمک و مداخله نظامی
روسیه در جنگ ازنیروهای مخالفین پیشی میگرفت.

راست افراطی اتحادیه اروپا هستند ،مالقات داشته است .رید
به بنگاه خبررسانی دی اینترسپت میگوید« :راست رادیکال و
فاشیستها آنها را ملیگرایانی همچون خودشان قلمداد میکنند».
گرچه اسد بعض ًا از سوی برخی از نیروهای سیاسی بینالمللی چپ
نیز حمایت شده است ،رید راس بر آن است که حمایت احزاب و
گروههای دست راستی برای موفقیت اسد حیاتی است« .مهمترین
حمایت بینالمللی از اسد از جانب یک جناح طرفدار برتری نژاد
سفید و یک دولت طرفدار برتری نژاد سفید بوده است».
ن
چشمانداز اسد برای ایجاد یک جامعهی «سالم» و «همگن» هما 
چیزی است که ملیگرایان سفیدپوست سودای ساختن آن را برای
خودشان در سر دارند .نیازی نیست به گذشته و رایش سوم هیتلر
نگاه کنیم تا بفهمیم جهانبینی آنها چگونه بوده ،کافی است به
سوریه امروز بنگریم.
زیاده میگوید« :اسد سوریه را ویران کرد .جمعیت سوریه پیش از
سال  ۲۰۱۱از  ۲۳میلیون به  ۱۷میلیون کاهش پیدا کرد و میلیونها
نفر نیز داخل کشور آواره هستند .این کشوری ویرانه است ».اسد
امیدوار است که آنچه باقی مانده جامعهای باشد که بهطور یکپارچه
از حکمرانی وی حمایت کند.
منبعtheintercept :
(برگرفته از سایت رادیو زمانه)

بنابر گفتههای رید راس ،حزب بعث عراق مشخص ًا با جبهه ملی
فرانسه و حزب جمهوریخواهان آلمان ،که هر دو از جمله احزاب
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) ١ﺁﺑـــﺎﺩﺍﻥ َ -ﻋـــ ّﺒـــﺎﺩﺍﻥ(
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دان)

آبادا

( َعبّا
ن

آبادان نامی است که حکومت رضا شاه برای َع ّبادان برگزید و نام
شهری است در استان «خوزستان» کنونی (عربستان).
پاالیشگاه نفت طی قراردادی مابین شیخ خزعل حاکم عرب امارت
عربستان (اقليم كنوني اهواز) و انگلستان در سال  ۱۹۱۳میالدی
( ۱۲۹۲شمسی) تاسیس شد .عبادان به دلیل موقعیت جغرافیاییاش
و نزدیک بودن به آبهای آزاد و از جهت نزدیکی به ُمحمره،
مرکز حکومت شیخ خزعل ،که از امنیت بیشتری برخوردار بود جای
مناسبی برای احداث پاالیشگاه بود .گفته میشود که این پاالیشگاه
با ظرفیت  ۲۵۰۰بشکه در روز کار خود را آغاز کرد.
تا قبل از تاسیس پاالیشگاه نفت ،عبادان شهری بود در کنار مرکز
حکومت شیخ خزعل حاکم عربی امارت عربستان که جز حدود
چهار صد تن نظامی بلوچ ،که در ارتش خزعل خدمت میکردند
و شماری مسیحی عرب از مارونیهای لبنان که در امر تجارت
اشتغال داشتند جمعیت شهر مطلقا عرب بود .همزمان با تاسیس و
ساخت پاالیشگاه ،انگلیسیها به ساخت محلههای مسکونی مجللی
با خیابآنهای مشجر اقدام کردند .شمار زیادی از این خانهها تا به
امروز بهجای ماندهاند .همچنین آنها اقدام به تاسیس بیمارستان
و مراکز خرید و بازارچه کردند و سینما و سالنهای تفریحی و
کلوبهای ورزشی از قبیل گلف و استخرها و غیره ساختند.
اولین سینمای عبادان در سال ۱۹۱۳ساخته شد ،که در آن فیلمهای
صامت نمایش داده میشد و تنها انگلیسیها اجازهی استفاده از
آن را داشتند .پس از چند سال انگلیسیها با ساختن سالنی دیگر
برای نمایش فیلم این سینما را به
هندیها تحویل دادند و تا به امروز
بقایای این سینما به سینمای هندیها
معروف است .در دهه  ۲۰میالدی
سینمای بدون سقف و سرباز تاسیس
شد تا در تابستانها مورد استفاده
قرار گیرد .عالوه براین و با توجه به
شناخت انگلیسیها از اسبهای عربی
و وفور آن در عبادان به دلیل عالقه
عربهای منطقه به اسب سواری
و پرورش اسب عرب ،انگلیسیها
باشگاههای سوارکاری بهراه انداختند.
با توسعه پاالیشگاه نفت و ورود شمار
بیشتری از متخصصان انگلیسی
شیوهی زندگی غربی نیز به تدریج
وارد این شهر شد.

کارگران عرب که شمار اندکی از آنها فرصت تحصیل در بصره
یا مدارس خزعلیه محمره و یا چاسبیه اهواز را داشتند و یا سواد
خواندن و نوشتن عربی را در مکاتب محلی فراگرفته بودند بههمراه
اکثریتی از کارگران عرب بیسواد در کنار دیگر کارگران هندی و
پاکستانی و بنگالی کار پاالیشگاه را با مدیریت انگلیسیها پیش
میبردند .در این دوره ایالت عربستان با عربهای همسایه که زیر
سلطه عثمانی بودند و همچنین با مصر که در آن زمان یکی از
مراکز نهضت فرهنگی و فکری بود روابط فرهنگی وسیعی داشت.
با همکاری برخی از تحصیل کردههای محمره با روزنامه نگاران
مصری ،مجلهها و نشریاتی بهوجود آمد که اوضاع امارت عربستان
یا اقلیم اهواز را پوشش میداد .این مجلهها بسان پلی فرهنگی
بودند میان عربهای ایالت عربستان و مصر .از جمله این نشریات
میتوان به نشریهی (العمران) اشاره کرد که توسط «عبدالمسیح
انطاکی» اداره میشد .این نشریه اخبار مناطق عربنشین امارت
عربستان را پوشش میداد .این ارتباطات فرهنگی و آشنایی با
پیشرفتهای صورت گرفته در مصر ،سبب شد تا شیخ خزعل
استادان مصری و سوری را به عربستان دعوت کند و آنها را به
کار آموزش و تعلیم گمارد.
در این مورد میتوان به دعوت شیخ خزعل از موسیقیدان بزرگ
اهل حلب سوریه «شیخ علی الدرویش» و تشکیل فرقهی موسیقی
اشاره کرد .علی الدرویش یکی از موسیقیدانان معروف زمان خود
بود .استادان بزرگی از قبیل محمد عبدالوهاب و ریاض السنباطی
که سر آمد موسیقی مصر و جهان عرب هستند ،روزگاری را به
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عنوان هنرجو زیر نظر علی الدرویش گذراندهاند .وی استاد تدوین
موسیقی حلبی و تدوین کننده موشحات تاریخی حلب بوده و به
نواختن نی معروف بود.
او به همراه موسیقیدانانی چون «عمر البطش» و «محمد
طیفوری» و شماری دیگر از اهل موسیقی به محمره آمد و در
آنجا یک گروه موسیقی تشکیل داد و به آموزش موسیقی اهتمام
ورزید .گرچه شیخ علی الدرویش پس از دوسال به حلب بازگشت
اما فرقهی موسیقیاش در محمره تا پایان حکومت شیخ خزعل به
فعالیت هنری خود ادامه داد .همچنین بهمنظور استفاده از تجربهی
مصریان در امر کشاورزی شیخ خزعل شماری از کشاورزان زبدهی
مصری را به محمره فراخواند و کاشت محصوالتی چون پنبه را در
کنار پارهای دیگر از محصوالت بهرا ه انداخت.
انتشار نشریات عربی عراق عثمانی و مصری در سطح امارت
عربستان یا اقلیم اهواز نقش بهسزایی در افزایش آگاهی ملت عرب
از تغییرات و پیشرفتهای حاصله در دیگر نقاط جهان داشت.
از لحاظ اقتصادی نیز حضور کشتیهای کوچک و بزرگ شیخ
خزعل پلی آبی ارتباطی عربستان با عربهای کویت و بحرین
و قطر و امارات و شبه جزیره عرب بود .کاروانهای تجار عرب
از دیگر شهرهای عربنشین با عبور از محمره و یا عبور از دشت
«شلوه» دشتی میان بصره و عربستان راهی بصره و عماره میشدند
و از آنجا به بغداد و یا شام «دمشق» رهسپار میشدند .این تجار
که اکثراً سواد خواندن و نوشتن داشتند عالوه بر تجارت حکایتها
و تازههای فرهنگ و ادب را به شهرهای خود به ارمغان میآوردند
از جمله میتوان به سوالف الشام «روایت های شام» در این زمینه
اشاره کرد.
فعالیت مکاتب محلی در آموزش خواندن و نوشتن به زبان عربی،
تأسیس مدارس نوین «خزعلیه» و «چاسبیه» ،فعالیت فرهنگی و
رواج شعر و ادب در میان عربها و پیدایش نامهای سرشناس در
ابواب متعدد شعر عربی در این مناطق ،تأسیس فرقههای موسیقی
نوین در کنار موسیقی عربی سنتی محلی و رهسپار شدن شماری از
جوانان عرب برای تحصیل به اروپا و برخی کشورهای عربی جهت
تحصل علم و بازگشت فارغ التحصیالن به مناطق خود ،استفاده از
تجارب کشاورزی کشورهای موفق در این زمینه و حضور گروههایی
از این کشاورزان مصری در محمره جهت توسعه کشاورزی مناطق
عربنشین ،ارتباط با اجانب و متخصصان در پاالیشگاه نفت و
آشنایی با شیوه زندگی مدرن آنها ،تأسیس بیمارستان و دیگر
امکانات مدرن به دست انگلیسیها همه و همه حکایت از گام
نهادن مردم عربستان در مسیر توسعه و پیشرفت داشت.
پیشرفتهای یاد شده ،همچنین حکایت از پویایی فرهنگ عربی در
میان این مردم دارد که به تازگی به مرحله گذر از سنت به مدرنیته

قدم نهاده بود .تغییرات به وجود آمده در دوره زمانی ١٩٢٥ – ١٩٠٠
بهقدری بود که عربهای دیگر شهرها که از محمره دورتر بودند
عربهای محمره و عبادان را «حضر» به معنی انسان های متمدن
مینامیدند.
زندگی مسالمتآمیز مردم عرب در شهرهای محمره و عبادان با
خارجیهایی از قبیل انگلیسیها ،هندیها ،پاکستانیها و حضور
ادیان مختلف از قبیل مسیحیت ،یهودیت و سیک در این شهرها
حکایت از رویکرد مثبت عربهای شیعه و سنی این شهرها به وضع
جدید بهوجود آمده ،دارد.
ساکنان عبادان گرچه از وخامت روابط شیخ خزعل با انگلیسیها و
حکومت مرکزی ممالک محروسه با سرکارآمدن رضاخان تا حدی
خبر داشتند اما به هیچ وجه از خوابی که انگلیس برای آنها دیده
بود و سرنوشتی که در انتظارشان بود اطالعی نداشتند.
با وزش بادهای غضبآلود مرکزی بهسوی ایالت عربستان و
لشکرکشی رضا خان به منطقه در آوریل  ،١٩٢٥و تبعید شیخ
خزعل به تهران تاریخ جدیدی بر صفحات شهر عبادان نوشته
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شد که بعدها از یاد همگان برد که قبل از «آبادان» عبادانی بود.
در دههی سی میالدی و به دستور رضاخان و طی بخشنامهای
نام عربی شهرها به فارسی تغییر داده شده و همچون که محمره
به «خرمشهر» تبدیل شد عبادان نیز به آبادان تغییر یافت .طی این
بخشنامه اسامی تمامی شهرهای عربی به فارسی تغییر یافت.
همچنین مدارس نوین به زبان فارسی از همان سالهای اولیه
پس از ١٩٢٥شروع بهکار کرد .زبان و فرهنگ عربی با ممنوعیت
مطلق روبرو شد و عربها با سیاستهای یکسانسازی فرهنگی
برای اولینبار روبرو شدند .به عنوان مثال اگر مرد عربی با دشداشه
وارد شهر میشد مأموران نظامی رضاخان با قیچی نصف دشداشه
را میبریدند تا به شکل پیراهن درآید.
همچنین برنامه اول توسعه کشور در ایالت
عربستان که به تازگی نامش به خوزستان
تغییر یافته بود به اجرا در آمد .برنامه دوم
توسعه نیز به این استان اختصاص داده
شد به گونهای که بنا به گزارش سازمان
برنامه و بودجه ،از مجموع اعتبارات این دو
برنامهی توسعه سهم خوزستان ٩١/ ٥درصد
کل اعتبارات کشور بود!

تحصیل کردهی بیشتری از استانهای مرکزی وارد این شهر شدند.
«رادیو نفت ملی» اولین فرستنده رادیویی در آبادان و متعلق به
شرکت نفت بود که در سال  ١٣٣٢شمسی راه اندازی شد .این رادیو
 ٢٤ساعت برنامه پخش میکرد و زیر نظر شرکت نفت اداره میشد.
دومین فرستندهی رادیویی بنام «رادیو آبادان»  ١٣٢٥راه اندازی
شد .این فرستندههای فارسیزبان موسیقی انگلیسی و فارسی
پخش میکردند .از همان سالهای اول این فرستندهها در البهالی
برنامههایشان عربها را تهدیدی برای ایران قلمداد میکردند.
همچنین آبادان دومین شهر ایران بود که پس از تهران که دارای
یک شبکهی ملی و یک شبکهی کوچک دیگری که توسط اتباع
آمریکایی اداره میشد ،در سال ١٣٣٧دارای شبکه تلویزیونی شد.

از سلطه سیاسی کامل مرکز بر این ایالت
چند سالی بیش نگذشته بود که سیل عظیم
مهاجران غیربومی از استانهای دیگر به
عبادان سرازیر شد .توسعه بیشتر پاالیشگاه
نفت در سال  ١٩٨٣تبدیل شدن آن به یکی
از بزرگترین پاالیشگاههای خاورمیانه و
هزاران فرصت شغلی ایجاد شده ،زمینه
را برای ورود مهاجران زیادی هموار کرد.
در مدتی در حدود  ٢٥سال پس از ورود
رضاخان به منطقه ،جمعیت آبادان در سال
 ١٩٢٦میالدی به بیش از ده برابرافزایش
یافت و به رقم  ٢٢٧هزار نفر رسید.
سیل عظیم مهاجران به گونهای بود که در عبادان خانههای کافی
برای سکونت آنها وجود نداشت به همین دلیل شرکت نفت ایران-
انگلیس اقدام به ساخت ساختمآنهایی برای سکونت کارگران و
کارمندان خود کرد که این ساختمانها به «بنگلهها» معروف است.
برحسب آمارهای دولتی حدود  ٦٢درصد این مهاجران از اصفهان و
یزد بودند و  ٢٤درصد از استان فارس و بنادر و  ٨درصد از کرمانشاه
و الباقی از بقیه استانها.
در سال  ١٩٣٩دانشکده نفت آبادان دومین دانشکده کشور پس
از دانشکده فنی تهران تأسیس شد تا نیروهای ایرانی را جهت
کنترل تأسیسات نفتی پرورش دهد که در نتیجهی آن نیروهای

این شبکه به دلیل اینکه سومین شبکهی تلویزیونی کشور بود
شبکه سه نام گرفت .ساعات پخش این شبکه تلویزیونی از ساعت
چهار بعد از ظهر تا ساعت یک بامداد بود .این شبکه تلویزیونی که
در ابتدا شبکهای خصوصی بود در سال  ١٣٤٨در اختیار دولت قرار
گرفت.
در حقیقت مرکز آبادان همچون مرکز پخش صدا و سیما کل استان
بود .از این رسانهها اخبار و برنامههای سیاسی مربوط به ایران و
منطقه پخش میشد .در این زمینه میتوان به نقش این رسانهها
در اطالعرسانی جهتدهی شده در مورد اختالفات ایران و عراق
در مسائلی همچون انقالبهای ملت عرب در شهرهای عربنشین
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همچون محمره و حویزه و خفاجیه و میناو و غیره اشاره کرد.
اهمیت فرستندهی رادیو در آن زمان آنقدر بود که اولین «جنبش
آزادیبخش اهواز» به رهبری محییالدین آلناصر زمانی که قصد
داشت با بهراه انداختن انقالبی مردمی در محمره و عبادان و اهواز
زمینه را برای استقالل اهواز مهیا سازد قرار بود تا با اشغال مرکز
این فرستنده رادیویی از طریق رادیو در تمام شهرهای عربی انقالب
خود را اعالم کند.
اکثر برنامهها به زبان فارسی بود و آن برنامههایی که به عربی
بود بیشتر یا سیاسی بود و نقشی جهت دهنده در مورد حوادث
سیاسی روز بازی میکرد و یا جنبهی مذهبی و شیعی .از تلویزیون
آبادان عمدت ًا موسیقی بندری ،دزفولی و بختیاری پخش میشد و
برنامههایی اجتماعی و فرهنگی با لباس محلی این فرهنگها از
این تلویزیون عرضه میشد .البته این امر خود حکایت از هویت
مخاطبان این شبکه که اکثریت غالب آنها مهاجران غیر بومی
بودند و همچنین حکایت از رسالت فرهنگی اجتماعی و هویتی این
کانال تلویزیونی دارد.
از دیگر نکات حائز اهمیت دربارهی شبکه تلویزیونی آبادان همکاری
این شبکه با تلویزیون تهران است و نقش فرا استانی آبادان در کار
رسانهای است .شبکه تلویزیونی آبادان برنامههایی تهیه میکرد که
از طریق شبکهی تهران در سطح ملی پخش میشد .به عنوان مثال
این شبکه هر ساله در ایام عید نوروز برنامههایی را تهیه میکرد که
از جمله آنها میتوان به «شبهای آبادان» اشاره کرد .همچنین
گروههای موسیقی از استانهای مجاور به استودیو تلویزیون آبادان
مراجعه میکردند و موسیقی محلی خود را ضبط میکردند و از
تلویزیون آبادان پخش میشد.
از دیگر نقشهای حساس و ملی این شبکه که رویکرد ملی و
مرکزگرای آن را بهوضوح عیان میسازد حضور شخصیتهای
مرکزگرایی است که از آنها آثار ادبی با جنبهی نژادپرستانه و
تحقیر فرهنگهای دیگر بهویژه فرهنگ عربی بهجای مانده است.
از جمله این شخصیتها میتوان به مهدی اخوان ثالث اشاره کرد.
وی مجری برنامهای تحت عنوان «قصهای برای برو بچهها،دریچه
ای بر باغ بسیار درخت» بود .این شاعر ملیگرا که از تهران به
آبادان آمده بود در مدت اقامتش شبهای شعر متعددی را در
شهرهای مختلف استان برگزار میکرد که همگی آنها پوشش
رسانهای داده میشد.
همچنین از دیگر برنامههای مهم شبکه تلویزیونی آبادان میتوان
به برنامههای تهیه شده دربارهی محصوالت کشاورزی استان
و پخش برنامههایی در دفاع از طرح توسعه نیشکر است که آن
زمان در منطقه السبعه «هفت تپه» شروع شده بود و با مخالفت
کشاورزان عرب روبرو شده بود .این طرح بیش از  ٢٥هزار هکتار را
از زمینهای کشاورزان عرب مصادره کرده و چندین روستا را ویران

ساخت .هدف از این برنامهها عالوه بر متقاعد ساختن کشاورزان
عرب به ترک زمینهای کشاورزی خود ،تشویق کردن ساکنان
استانهای دیگر است جهت مهاجرت به این استان و استفاده از
زمین های حاصلخیز مصادره شده و آبهای فراوان است.
رویارویی نهان ،به عرصه
سینما عنصر دیگری بود که در این
ِ
کشیده شد .سینماهای متعددی در آبادان تأسیس شد به گونهای
که در سال  ١٣٣٥شمسی پس از تهران که دارای  ٣٩سینما بود
آبادان با داشتن  ٢٨سینما در رتبهی دوم کشور از لحاظ تعداد سینما
قرار داشت .پس از آبادان ،استان فارس با  ٩سینما و اصفهان با ٤
سینما و مشهد  ٤سینما در رتبههای بعدی بودند .سینماهای آبادان
با بستن قراردادهایی با شرکتهای فیلمسازی نظیر «متروگلدوین
مایر» و «کلمبیا» و «فوکس قرن بیستم» و «یونایتد آرتیستز» و
«والت دیزنی» دروازهی شهر را به جهان مدرن به شکل کامل
گشودند به گونهای که مردم آبادان همزمان با مردم نیویورک و
لندن آخرین فیلمهای روز را تماشا میکردند .این تعداد زیاد سینما
در آبادان که ترویج دهندهی فرهنگ و متد زندگی غیر بومی بود
بسان ابزاری در دست مرکزگرایان قرار گرفت تا به واسطهی آن
هویت ملی ساکنان اصلی منطقه یعنی عربها را مورد حمله قرار
دهند تا بتوانند بهواسطهی دیگر برنامههای یکسانسازی فرهنگی،
هویت عربی را از صحنه محو کنند.
عملکرد موفق هجوم مهار نشدهی مدرنیته در ضربه زدن به هویت
شناسان مرکزگرا آن را
سنتی عربی آنقدر بود که تا به امروز جامعه
ِ
یکی از عناصر مهم هویت ایرانی معرفی میکنند.
در نتیجهی این سیاست ،آبادان به دروازهی ورود مدرنیته به ایران
تبدیل شد .همچنین این شهر به دلیل داشتن فرصتهای شغلی
بسیار زیاد و آنهم با درآمد عالی ،به دلیل رواج یافتن شیوهی
زندگی غربی و همزیستی مهاجران وارده با انگلیسیها و دیگر
خارجیها ،وجود انواع متعدد تفریحها و مراکز ورزشی مدرن ،وجود
کابارهها و کلوبهای شبانه و آزادی روابط اجتماعی از آبادان
قبلهای ساخت برای تمام ایرانیان.
دیگر کمتر فیلم فارسی بود که در آن ذکری از آبادان نمیشد.
بدین ترتیب مثلث سه گانهی پول ،قدرت و مدرنیته سبب شد تا
ورود سیل عظیم مهاجران به شهر عبادان ،ساکنان اصلی عرب را
به حاشیه براند و تنها چند سال از بدو ورود مهاجران بیش نگذشته
بود که ساکنان اصلی عبادان در شهر جدید و عظیم آبادان در میان
سیل عظیم مهاجران ناپدید شدند .در نتیجه این امر آبادان شهری
شد با مردمان با درآمد باال و با پرستیژ غربی ،در محاصرهی دهها
روستای عربی که در فقر و بدبختی دست و پا می زدند.
تأثیر مهم این چرخهی پول و قدرت مسلح به مدرنیته تنها به شهر
آبادان محدود نمیشد .سیل عظیم مهاجران غیربومی خود برای
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بلعیدن چند هزار ساکن اصلی عبادان کافی بود اما آبادان با این
چنین قدرت فرهنگی و عملکرد سیاسی آن هم در محلی که در
عمق استراتژیک مناطق عربنشین قرار دارد حکایت از پروژهای
داشت برای بلعیدن تمامی مناطق عربنشین و خلق هویتی جعلی
بنام «هویت آبادانی».
در آبادان توسعهی آغاز شده در میان عربها در آغاز قرن بیستم
به یکباره با سیطرهی رضاخان بر ایالت آنها متوقف شد و عربها
به حاشیه رانده شدند تا در فقر و بدبختی خود بسوزند و بسازند و
شاهد پا گرفتن مهاجران در شهر خود باشند و تحقیرهای دستگاه
تبلیغاتی را شنوا باشند.
در آبادان سگ هار مدرنتیه و ظواهر مادیش بههمراه تبلیغات
فارسیساز به
آموزشی
مغرضانه و نژادپرستانهی رسانهها و سیستم
ِ
ْ
جان فرهنگ عربی مردم عرب کل منطقه افتاد به گونهای که کمتر
کسی در این شهر آباد شده بر خسران صاحبان اصلیاش توانست از
مسخ هویت جان سالم بِدر برد .آبادان برای مهاجران
این سیاهچال ِ
شهر پول و خوشی و آزادیهای فردی و برای عربها شهر فقر و
بدبختی ،به حاشیه رانده شدن و تحقیر و مسخ هویتی بود .در آبادان
زمان برای ساکنان اصلی آن متوقف شد تا مهاجران با سرعتی
عجیب پلههای ترقی را پشت سر گذارند.
عربی این شهر و علَم شدن
تجربه موفق آبادان در جعل هویت
ِ
آن در سطح ایران در رسانهها از رادیو و تلویزیون گرفته تا سینما
و روزنامهها و مجالت همه و همه دست بهدست هم دادند تا در
راندگی ملت عرب در این مناطق ،هویت جعلی
سایهی به حاشیه
ِ

آبادان به عنوان هویت کل منطقه جا زده شود و در سایه ممنوعیت
فرهنگ و زبان عربی و هموار شدن راه برای ورود سیل عظیم
مهاجران به دیگر شهرها از قبیل معشور و اهواز و عمیدیه ملت
عرب مسخ هویتی شود و در اقلیت قرار گیرد.
اما بازی ابرقدرتها همانطوری که در آوریل  ١٩٢٥عبادان را
استثمارگران مرکزگرا سپرده بود این بار با تهدید شدن
بهدست
ِ
مصالح خودشان ،عبادان را درگیر جنگی ویرانگر ساختند و همه
چیز را با هم سوزاند .جنگ ،خوشی مهاجران را بر باد داد و زندگی
ساکنان اصلی عبادان را به کلی ویران کرد .اکنون جمهوری
اسالمی نیز به دنبال احیای هویت ساختگی«فارسی» در راستای
ادامهی فارسیزاسیون است و در سوی دیگر ساکنان اصلی این خطه
در فقر و بدبختی روزگار میگذرانند.

* (این مطلب توسط آقای مهدی هاشمی نگاشته شده و از سایت
جبهه دموکراتیک مردمی احواز برداشته شده است .انتشار این
مطلب جهت استفاده از محتوای قابل توجه آن است و ما شناختی
دقیق از هویت نویسنده و دیگر مواضع و وابستگیهای سیاسی
ایشان نداریم و جهت حفظ امانتداری الزم دیدیم که به نام
نویسنده اشاره کنیم).
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درآمد
در عرصهی مطالعات مربوط به «ملت و ملیگرایی» امروزه
گرایشهای تئوریک گوناگونی شکل گرفته است .از منظری
عمومی میتوان مالک تقسیمبندی و تفکیک این گرایشها را
ارزیابی و تحلیل آنها از قدمت و سابقهی پدیده و مفهوم ملت
دانست .بر این اساس میتوان سه گرایش عمده تئوریک را در این
عرصه مطالعاتی از هم تفکیک کرد:
الف) آنانی که به پیشا-مدرن بودن مفهوم و پدیدهی ملت قائل
هستند و اَ َزلیا ِنگار نامیده میشوند و مکتبشان ازلیانگاری .در این
گرایش بر حسب این که سابقهی ملت به کداوم دوره برگردانده
میشود (قرون وسطا ،عصر باستان ،ابتدای پیدایش انسان اندیشهورز
و  )...و چه مبنایی برای آن ذکر میشود (نژادی یا زبانی-فرهنگی)،
اختالفات و تنوعاتی وجود دارد .از باورمندان به این تفکر از
معاصرین میتوان به ادوارد شیلز ،پیر َون دِن برگ ،کلیفورد گیرتز،
ژوزف لیوبِرا و آدریان هِیستینگ اشاره کرد و از بین قدیمیترها با
رویکرد فلسفی به فیخته .عموم متفکران نزدیک به گرایشهای
سیاسی ناسیونالیسم عظمتطلب (شوینیست) سعی کردهاند از این
تئوریها ابزاری برای نشان دادن «قدمت» و در نتیجه «اصالت»
و سپس «حقانیت تاریخی» ملت خود بتراشند .شوینیسم ایرانی
(پان-ایرانیسم) نه تنها از این عرصه برکنار نیست بلکه از راهیان
پرهیجان این مسیر محسوب میشود .نظریهپردازیهای سید جواد
طباطبایی به ویژه در سالیان اخیر را میتوان تالش برای ارائه یک
تئوری ازلیانگارانهی تمامعیار و نمونهوار از ملیت و ملیگرایی
ایرانی محسوب داشت.

ب)گرایشی که ملت و ملیگرایی را پدیدهای نو و مربوط به دوران
موسوم به «مدرنیسم» میداند و به همین خاطر مدرنیسم به معنای
اخص (در عرصهی مطالعات ملیگرایی) نام گرفته است .مطابق
این نگرش هم ملتها و هم ناسیونالیسم در دو سده اخیر یعنی از
انقالب فرانسه به این سو ظهور کردهاند و ثمره فرایندهای بسیار
مدرنی نظیر سرمایهداری ،صنعتی شدن ،ظهور دولت دیوانساالر،
شهرنشینی و سکوالریسم می باشند .به باور مدرنیستها این
مقوالت تنها در جهان مدرن به صورت ضرورتی عمومی درآمدند
و بر عکس تصورات رایج ،فضایی برای ملتها و ناسیونالیسم در
روزگار ما قبل مدرن وجود نداشت .به فشرده و گویا ترین تعبیر:
«ناسیونالیسم مقدم بر ملتهاست .ملتها  ،دولتها و ناسیونالیسم
را نمی سازند بلکه بر عکس است ».در مرحله و گام بعدی پس از
این ،باید دانست که مدرنیستها بر عوامل گوناگونی در تقریرشان از
ناسیونالیسم تاکید می ورزند .بدین ترتیب باید از یکپارچه انگاشتن

محققان مدرنیست نیز اجتناب نمود .اوموت اوزکریملی بر حسب
مجموعه عواملی که این پژوهشگران در مقابل عوامل دیگر به
آنها «وزنی بیشتر» میبخشند ،آنها را به سه دسته تقسیم کرده
است :سیاسی ( اریک هابزبام ،جان بریولی ،پل بِراس) ،اقتصادی
(تام ن ِیرن ،مایکل َهچتر) و اجتماعی-فرهنگی ( ا ِرن ِست گِلنِر ،
بِنِدیکت آندِرسون  ،میروسالو هِروش) .برخالف برخی تصورات
موجود گرایش مدرنیستی لزوما نتایجی ضد-ناسیونالیستی در پی
ندارد بله امروز به شکل گسترده مورد استفادهی شُ وینیستهای
عاقلتر و تحصیلکرده و نیز افرادی که از خاستگاههای دیگر (مانند
چپ و لیبرالیسم) مواضعی شوینیستی اتخاذ میکنند ،قرار میگیرد.
از نخستین موارد استفاده از دیدگاههای مدرنیستی میتوان به
نوشتهی منصور حکمت تحت عنوان «ملت ،ناسیونالیسم و برنامهی
کمونیسم کارگری» اشاره کرد که البته بدون یک ارجاع به منابع
اصلی و تحت عنوان «دیدگاه شخصی» بیان میشود و دیدگاه
مدرنیستی را در خدمت نفی حقوق و مطالبات خلقهای تحت ستم
قرار میدهد.
ج)گرایشی که نقش پیوندها و احساسات قومی پیشا-مدرن را
در شکلگیری ناسیونالیسم و دولت مدرن برجسته میسازد و به
«نمادپردازی قومی» شهرت یافته است .این گرایش به نوعی
سنتز و برایند دو گرایش فوق الذکر محسوب میشود .آنتونی دی
اسمیت ،جان آرمسترانگ و جان هاچینسن از باورمندان به این
دیدگاه هستند.
در این مطلب ما بر گروه دوم متمرکز خواهیم شد و به دیدگاههای
یکی از مهمترین سخنگویان آن یعنی اریک هابزبام خواهیم
پرداخت .اریک هابزبام ( )۱۹۱۷-۲۰۱۲مورخ بسیار مشهور
بریتانیایی و عضو حزب کمونیست بریتانیا بود.

آغاز۱۸۳۰ :
بررسی سیستماتیک هابزبام کم و بیش از انقالب  ۱۸۳۰آغاز
میشود .انقالب ژوییه  ۱۸۳۰برای آخرین بار مقاومت فئودالها و
روحانیت را در هم میشکند و پس از آن نهضت عمومی انقالبی در
اروپا بر علیه نظم کهن از هم میپاشد و به تکههای کوچکتر تقسیم
میشود :نهضتهای خودآگاه ملیگرا که پسوند و صفت جوان را
یدک میکشند :ایتالیای جوان ،لهستان جوان ،سویس جوان ،آلمان
جوان و فرانسه جوان و سرآمد همهی آنها از حیث تداوم و پایگاه
مردمی ،ایرلند جوان .جوزپه ماتسینی در ایتالیا بنیانگذار این الگو
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بود :جمهوریخواه ،ناسیونالیست ،فعال تشکیالت مخفی انقالبی،
ضد سلطنت و روحانیت .این قطعات ملی برنامه و مطالباتی مشابه
هم داشتند و البته نمادهای شبیه هم مانند پرچمهای سه رنگ
مختلف .وجه اشتراک دیگر قائلشدن نقش نجاتبخشی برای
ملیت خود در جهت آزادسازی سایر ملل بود که به تدریج زمینهی
توجیه دخالتهای فرامرزی آینده را نیز فراهم میساخت .غیر
از مورد فرانسه ،تعین واقعی و بالقوه نهضتهای ملل جوان به
تعبیر هابزبام «مشتی توطئهگر و مهاجر» بود اما اهمیتشان در
این بود که نیروهای قویتر برخاسته از انقالب دوگانه در اروپا را
نمایندگی میکردند و مهمترینشان مطالبات اشراف ردهپایین و
فئودالهای کوچک و یک طبقه متوسط تحصیلکرده روشنفکر
بود .در لهستان و مجارستان نقش این اشراف کوچک پرشمار در
ملیگرایی چشمگیر بود .در این دو کشور فئودالهای بزرگ حامی
استبداد و سلطه خارجی بودند .مثال اشراف بلندپایه مجارستان که
کاتولیک مذهب بودند در وین ،مرکز امپراتوری اتریش-مجارستان،
از ستونهای دربار محسوب میشدند .فئودالهای عمده لهستان

زمینهی مادی احساسات ملیگرایانه را تشکیل میداد اما فیالمثل
تجار کشتیران بندر ِج ُنوا تمایلی نداشتند امکان تجارت پر رونق
در سراسر سواحل مدیترانه را به نفع بازار ملی ایتالیا کنار بگذارند.
صاحبان صنایع لهستان با گوشهی چشمی به بازار بزرگ روسیه
تمایلی به شرکت در حرکت ناسیونالیسم لهستانی را نداشتند .در
بلژیک بورژوازی صنعتی آن تحت فشار تجار هلندی به عنوان
یک مورد استثنایی در راس حرکت ملیگرایانه قرار داشت .موتور
محرکه تحرکات ملیگرایی در اروپای این دوره را باید در اقشار
متوسط و پایین بوروکراسی که با مسالهی تحصیل و آموزش پیوند
داشتند پیدا کرد و به یاد داشته باشیم که تحصیالت دانشگاهی
در تمام این دوران رو به گسترش بود .افزایش نخبگان متعلق به
قطعات ملی باعث تحمیل زبآنهای ملی آنان بر سیستم رسمی شد
که گامی بسیار مهم در پیشروی ملی بود و در دههی  ۱۸۳۰به
نحوی گسترده شاهد چنین پدیدهای در اروپا بودیم و برای نخستین
بار آثاری علمی و ادبی به زبآنهایی مانند رومانیایی ،مجارستانی،
کروات و  ...منتشر شد.
تودهی مردم که اکثرا بیسواد بودند در این دوره هنوز از
تحوالت ملیگرایانه بر کنار بودند و هنوز تمایزات اصلی خود را
با تقسیمبندیهای مذهبی نشان میدادند .استثناء بارز در این میان
ملیگرایی ایرلندی با پایگاه وسیع دهقانی بود که البته حمایت
کلیسای کاتولیک را نیز با خود همراه داشت.
به نظر هابزبام در «خارج از این دنیای نوین بورژوایی» و از آن
جمله بخشهایی از خود اروپا تنها میتوان مراحل پیشا ملیگرایی
و یا مراحل اولیه نگرش ناسیونالیستی را ردیابی کرد .این بخش از
تحلیل هابزبام شایان نقل مستقیم است:

به رغم نالههای میهنپرستانه با تزاریسم روسیه مغازله میکردند.
اشراف کوچک پرشمار (از هر هشت نفر در مجارستان یکی خود
را نجیبزاده میدانست) از نظر سطح زندگی فرق چندانی با مردم
عادی نداشتند و نه توانایی شرکت در رقابتهای پرتجمل اشراف را
داشتند و نه بخت فعالیتهای بورژوایی و لذا بیشتر جذب مشاغل
اداری و بوروکراتیک و فعالیتهای روشنفکری میشدند و در پس
مذهب کالونیسم و محلیگرایی سنگر میگرفتند.
نقش بورژوازی تجاری و صنعتی بر خالف تصور عمومی در این
رابطه چندان چشمگیر نبود و از موردی تا مورد دیگر فرق میکرد؛
در ایتالیا و آلمان تشکیل یک بازار ملی واحد و اتحاد گمرکی

«در نواحی عقبمانده که جمعیت آنان متشکل از دهقانان و
دامپروران مسلح و جنگجویی بود که در گروههای خانوادگی
ملهم از روسای قبیلهای ،پهلوانان عیار و مرشدان سازمانیافته
بودند ،مقاومت در مقابل حاکم اجنبی و بیدین میتوانست شکل
نبردهای راستین خلقی متفاوت با نهضتهای نخبگان در ملیگرا
در کشورهای دارای روحیه کمتر حماسی رو بگیرند».
هابزبام برای این مورد نهضت َمهراتاها و سیکها در هند ،نهضت
صوفیان شورشی قفقاز بر ضد تزار و وهابیت در عربستان را مثال
میزند و آنها را بالکل بیربط به ملیگرایی نوینی میداند که
بعدها از این کشورها برخاست .به باور هابزبام فقط و فقط در یک
مورد مبارزات «اقوام دامپرور» (احتماال منظور او ایالت و عشایر
و یا چیزی شبیه به آن است) بر ضد دولت با ملیگرایی نوین
پیوند خورد و آن هم در جریان نهضت استقالل یونان ()۱۸۲۱-۳۰
است .تودهی مردم یونان فرق چندانی با اقوام و دهقانان بالکان
نداشتند اما یونانیان از یک طبقه تجاری و اداری بسیار ذینفوذ
«یونانیت» را به یک
در سراسر منطقه بالکان برخوردار بودند که
ّ
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قطب فرهنگی و معنوی در کل منطقه تبدیل کرده بود .این ترکیب
را میتوان در شورش نابهنگام امیرنشینهای دانوب (در منطقه
رومانی تحت سلطه امپراتوری عثمانی) در سال  ۱۸۲۱با هدف
استقالل یونان دید که از اشراف ،اسقفها ،تجار و روشنفکران
یونانی منطقه تشکیل میشد و به علت عدم همراهی خیل عظیم
سِ رفهای بومی این منطقه الجرم با شکست مواجه شد .اما نهضتی
که فیلیکه هِتایریا در میان عشایر شورشی در کوهستانهای یونان
برانگیخت با موفقیت مواجه شد هر چند به نظر هابزبام این عشایر
از احساس قهرمان پنداشتن همهی یاغیان کوهستانی و آرمان
عمومی اصالحات زراعی نیرو میگرفتند و نه احساسات ملی نوین.
هابزبام مینویسد:
«ملیگرایان نوع غربی به طغیآنهای مردی چون کولوکوتِرونس،
راهزن و سوداگر احشام ،رهبری و دامنه تاثیری به اندازهی سراسر
یونان میدادند و در عوض از آن چیزی منحصر به فرد و خوف
انگیز یعنی قیام تودهای یک خلق مسلح را دریافت میکردند».
انقالبهای آمریکای التین به رهبری افرادی مانند سیمون بولیوار
بر محور نجبا ،نظامیان و روشنفکران طرفدار غرب پیش میرفت
و توده جمعیت سفیدپوست فقیر کاتولیک را در حالت انفعال و
سرخپوستان را در حالت بیتفاوتی و یا تخاصم نگاه میداشت .تنها
مورد استثناء در این میان نیز مکزیک بود که در آن نهضت دهقانان
سرخپوست به میدان آمد و مسیری متفاوت را گشود .دهقانان اسالو
در شرق اروپا در زیر شالق اربابان آلمانی و مجار همواره به روسیه
نظر داشتند و به همین خاطر خود را در جبههی ضدانقالب اروپا در
آن دوران قرار دارند که تزار ستون استوار آن بود.
به باور هابزبام نیروهایی که بعدتر میبایست بنیانگذار ملیگرایی
در شرق باشند ،با تنها نیروی محرکه جنبش یعنی اتحاد دین ،فقر و
سنت مخالفت شدید داشتند و لذا کامال از خلق خود منزوی ماندند.
آنها ،مانند جامعهی پارسیان هند ،با وجود آنکه صاحبمنصبان
حقیری در دستگاه حاکم و شرکتهای خارجی بودند (مانند
وضعیت یونانیان در عثمانی) نخستین وظیفهی خود را غربیسازی
و نوسازی علمی و فنی کشور خود میدانستند و همین آنان را از
مقاومت اجتماعی فرمانبرداران سنتی و فرمانروایان سنتی در مقابل
هجوم غربی برکنار نگاه میداشت .در شرق تالقی بین فرنگیمآبان
و ناسیونالیسم و هر دو با تودهها تنها در قرن بیستم اتفاق افتاد.

گذر از آستانه۱۸۳۰-۷۰ :
امروزی بودن ملت مدرن و متعلقات آن همواره مورد تاکید هابزبام
است .برای اثبات این امر به بحث لغتشناسی وارد میشود و با
بررسی دایرهالمعارفها و فرهنگ لغات مختلف نشان میدهد که
تا سال « ۱۸۸۴ملت» در معانیای متفاوت با داللت امروزی آن

به کار میرفته (ریشه و تبار ،ساکنان یک قلمرو ،زادگاه )... ،و تنها
در این دوره است که در شکل جدید خود با دولت و حکومت پیوند
میخورد .همانگونه که در ایران نیز بار واژهی ملت در دوران پیش
از انقالب مشروطه بار کامال مذهبی داشته است .به نظر هابزبام «با
توجه به تازگی تاریخی مفهوم نوین ملت به نظر من بهترین شیوه
فهم ماهیت آن ردگیری کسانی است که از حدود سالهای ۱۸۳۰
به بعد و در دوران انقالبها و تحت عنوان «اصل ملیت» شروع به
استفاده از این واژه در گفتمان خود کردند».
اما این «اصل ملیت» و یا «اصل آستانه» چیست؟
در دورهی تاریخی مورد بحث ما اروپا شاهد شکلگیری جنبشهای
ملی متعددی بود که داعیهی تشکیل و بنای ملت خود را داشتند.
اما آیا میشد مالک و مشخصههایی طراحی کرد که برخی از این
مدعیان بر اساس آن واجد شرایط کسب عنوان ملت قرار بگیرند و
برخی از ورود به این عرصه باز بمانند؟ ارنست رنان این مساله
را به این شکل طرح میکند که چرا هلند یک ملت است در حالی
که هانوور و دوکنشین پارما چنین نیستند؟
نخستین ویژگی در این رابطه ،وسعت مملکت بود که به حد معقولی
برسد که بر اساس تاکید لیبرالهای کالسیک توان شکلدهی به
یک «اقتصاد ملی» داشته باشد .هر چند برای کالسیکترین
لیبرالها در اوایل مرز و ملت بیمفهوم و زائد به نظر میرسید
اما بعد از مدتی به واقعیتها گردن نهادند .بر اساس این ویژگی
یک واژهنامه سیاسی در سال  ۱۸۴۳چنین مینویسد :مستقلبودن
بلژیک و پرتغال مسخره است چرا که آنها به نحو واضحی کوچک
هستند .لیست به نحو روشنی مینویسد:
«یک جمعیت بزرگ و یک سرزمین وسیع بهرهمند از منابع متعدد
ملی اساسا از الزامات عادی ملیت به حساب میآیند؛ ملتی که تعداد
جمعیت و وسعت سرزمین آن محدود باشد ،حتی اگر زبانی جداگانه
داشته باشد ،صرفا میتواند مالک ادبیات و نهادهایی ناقص باشد
که برای ارتقاء هنر و علوم بسنده نمیکنند .یک دولت کوچک
هرگز قادر نخواهد بود در سرزمین خود شاخههای مختلف تولید
را تکمیل کند».
هابزبام تلویحا با در نظر گرفتن این اصل همدلی نشان میدهد و
خاطر نشان میسازد که تنها در دوره جنبشهای ضد-استعماری
این اصل عمال زیر پا نهاده شد.
مالک دوم ناشی از درک خطی و با یک جهت از مدرنیسم و
پیشرفت و ترقی است که تا امروز نیز غلبهی خود را در گرایشهای
مختلف فکری و سیاسی حفظ کرده است .طبق این باور به کار بردن
اصل آستانه و روند شکلگیری یک ملت زمانی مشروع است که
مقصود وحدت بخشیدن به گروههای جمعیتی پراکنده و شکلدهی
به واحدی بزرگتر باشد و هنگامی نامشروع تلقی میشود که باعث
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تقسیم و تجزیهی یک واحد به بخشهای کوچکتر شود .تداوم
این روند در نهایت میبایست تکامل خانواده به قبیله و سرزمین و
ملت را به یک کشور واحد جهانی با زبانی واحد رهنمون شود .از
منظر لیبرالیسم و البته نه فقط لیبرالیسم و چهرههایی مانند مارکس
و انگلس:
«ملت مرحلهای از تکامل تاریخی جوامع انسانی است و تاسیس
یک دولت-ملت صرف نظر از احساسات درونی اعضای ملت یا
همدلی شخصی مشاهدهگر به این بستگی دارد که آیا تشکیل آن
با تکامل و پیشرفت تاریخی متناسب بوده یا نه».
در عین حال پذیرش این ایده باعث شد تا نامتجانسبودن دولت-
ملتها از زاویه قومی ،زبانی ،فرهنگی و  ...پذیرفته شود .برخالف
تصور امروز ما برای بسیاری از نخبگان این ملتهای کوچک الحاق
به دولت-ملتی بزرگتر باعث میشد که ضمن کسب دستاوردهای
بسیار ،آنان به «جمع بشریت» وارد شوند و لذا کامال مثبت و
مطلوب تلقی میشد .جان استوارت میل مینویسد:
«هیچکس نمیتواند چنین بپندارد که برای بریتانیها یا باسکیهای
بخش فرانسوینشین ناوار بهتر است که به جای عضویت در ملت
فرانسه و برخورداری از امتیازات شهروندی فرانسه ..با چهرهای در
هم کشیده بر بقایای نیمهمتمدن گذشتههای خود پافشاری کنند
و با محور قرار دادن فرهنگ خود از مشارکت یا تعلق خاطر به
حرکت عام و جهانی چشم پوشند .همین امر در مورد ولزیها یا
اسکاتلندیهای شمالی به عنوان اعضای ملت بریتانیا نیز صادق
است».
با تبعیت از این باور رایج و غالب قرن نوزدهم حتی فردریک
انگلس به تداوم حیات خلق چک به دیدهی تردید مینگریست.
نکتهی قابل توجه آن است که بسیاری از نخبگان متعلق به این
ملیتهای کوچک نه تنها در این باور سهیم بودند بلکه از پیشگامان
عملی ساختن آن به شمار میآمدند .برخی اسکاتلندیها در قرن
هجدهم عبارت «بریتانیای شمالی» را برای اطالق به سرزمین
خود برگزیدند ،بعضی ولزیهای در توانایی زبان خویش برای
پاسخگویی به نیازها تردید کردند و از آن میان کشیش گریفیث
با اشاره به این که «بگذاریم تکامل مسیر خود را طی کند» ،گفت:
«اجازه دهید زبان ولزی در آرامش ،احترام و آبرو جان بسپارد .در
میان ما دلبستگان به آن تنها معدودی آرزومند به تعویق افتادن
مرگ ترحم برانگیز آن هستند .اما هیچ فداکاری بزرگتر از آن
نیست که مانع کشتهشدن آن گردیم».
به نظر هابزبام به غیر از مواردی بسیار اندک در این دوره از
شوینیسم ملت بزرگتر و یا مقاومت ملت کوچک و  ...خبری نیست
و چنین مواردی به دورههای بعد تعلق دارد.

از بین مللی که از صافی اصل آستانه میگذشتند ،سه معیار قطعی
منجر به شکلگیری دولت-ملت میشد:
اول) همبستگی تاریخی بین مردمان با دولتی که در آن زمان
موجود و بر سر کار بود .بر طبق این مالک شبههای در مورد
موجودیت ملت انگلستان ،فرانسه ،روسیه و اسپانیا وجود نداشت.
دوم) حضور دیرپای نخبگان فرهنگی است که از ادبیات ملی
نوشتاری و زبان بومی اداری برخوردارند .این معیار بیش از هر
ملت دیگری در مورد آلمان و ایتالیا صادق بود .در ایتالیا در زمان
شکلگیری وحدت ملی تنها دو و نیم در صد مردم به زبان ایتالیایی
سخن میگفتند و مابقی مردم هر کدام به گویشی تکلم میکردند
که برای دیگران قابل فهم نبود.
سوم) هابزبام با تاسف بسیار از این معیار تحت عنوان توانایی
کشورگشایی یاد میکند.

بنای ملل
به نظر هابزبام مهمترین ویژگی ملت مدرن و متعلقات آن امروزی
بودن است .او میگوید که فرض مقابل این مساله یعنی طبیعی،
اولیه ،همیشگی و مقدم بر تاریخ بودن ملت چنان شایع است که
الزم است بر این مساله مرتبا تاکید گردد .به عقیده هابزبام ملتها
و ناسیونالیسم فرآورده های «مهندسی اجتماعی» هستند و آنچه
در این جریان شایان توجه خاص می باشد ،مساله ابداع و اختراع
سنتها است که به نظر او به معنای «مجموعهای از کردارها معموال
تحت اداره قواعد به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده و دارای ماهیت
نمادین یا شعایری (  )ritualهستند  ،که از طریق تکرار  ،در پی تلقین
ارزشها و هنجارهای رفتاری خاصی بوده و به خودی خود متضمن
پیوستگی با گذشته می باشند».
هابزبام استدالل میکند که «ملت» و پدیدههای مرتبط با آن (
ناسیونالیسم ،کشور ملی ،سمبلهای ملی ،تاریخهای ملی و )...
شایعترین این قبیل سنتهای اختراعی و ابداعیاند .اینها به رغم
تازگی تاریخیشان ،نوعی تداوم با گذشته مطبوع برقرار میکنند
و « تاریخ را چونان وسیله مشروعیت بخش اقدام خویش و ساروج
انسجام گروهی به کار میگیرند ».به زعم وی ،این تداوم اغلب
جعلی است .سنتهای ابداع شده « پاسخهایی به شرایط جدید
هستند که صورت ارجاع به وضعیتهای گذشته به خود می گیرند».
هابزبام به انتخاب عامدانه «سبک گوتیک»(the gothic
 ) styleبرای بازسازی پارلمان بریتانیا در قرن نوزدهم اشاره
میکند تا این نکته را روشن سازد.
هابزبام بین دو فرایند ابداع و اختراع یعنی اقتباس سنتها و نمادهای
کهن برای وضعیتهای جدید و ابداع آگاهانه «سنتهای جدید»
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برای مقاصد کامال نو تفکیک قائل میشود .مورد اول را در همه
جوامع میتوان یافت ،از جمله در جوامع به اصطالح «سنتی» مانند
کلیسای کاتولیک که با چالشهای سیاسی و ایدئولوژیک مواجه
و یا ارتشهای حرفهای که با مساله سرباز گیری روبهرو شدند.
لیکن مورد دوم فقط در آوار تحول اجتماعی سریع روی میدهد
یعنی زمانی که نیاز به ایجاد نظم و وحدت در صدر اولویتها
قرار میگیرد .این امر مبین اهمیت اندیشه «جامعه ملی» است
که میتواند در مقابل تجزیه و جدایی ناشی از صنعتیشدن سریع،
انسجام آن را حفظ کند.
به نظر هابزبام دوره ما بین  ۱۸۷۰تا ( ۱۹۱۴فاصله بین کمون
پاریس تا آغاز جنگ جهانی اول) را میتوان دوره سنتهای ابداعی
به شمار آورد .این دوره همزمان با پیدایش پدیده سیاست تودهای
است .ورود بخشهایی از جامعه -که تا آن زمان کنار گذاشته شده
بودند -به عرصه سیاست ،معضالت بیسابقهای برای حکمرانانی
پدید آورد که حفط تبعیت ،وفاداری و همکاری اتباعشان را هر
روز دشوارتر از دیروز میدیدند .اتباعی که اینک شهروند خوانده
میشدند و فعالیتهای سیاسیشان دست کم در قالب انتخابات
باید مد نظر قرار می گرفت« .ابداع سنت» اصلیترین راهبردی بود
که نخبگان حاکم برای مقابله با تهدید ناشی از دموکراسی تودهای
به آن متوسل شدند.

سومین ابداع تولید انبوه مجسمههای عمومی بود .مجسمههایی که
ریشه مردمی انقالب را -به خصوص در مناطق روستایی طرفدار
آن -دنبال میکردند و میشود آنها را حلقه واسطه قابل رویت بین
رایدهندگان و ملت به حساب آورد.
هابزبام تاکید میکند که این سنن عمدتا با تاریخ در ارتباط نبودند
چرا که تاریخ با تداعی کلیسا و اشرافیت نیز همراه بود که انقالب
زاینده ملت فرانسه آنها را به زیر کشیده بود و نیز به این دلیل که
تاریخ پسا  ۱۷۸۹بیشتر یک نیروی تفرقه افکنانه بود تا متحد کننده.
از نظر هابزبام امپراتوری دوم آلمان یک مورد کامال متفاوت را نشان
میدهد .آلمان با یک مساله سیاسی دوگانه مواجه بود نخست
اینکه برای اتحاد بیسمارکی بین پروس و آلمان کوچک که فاقد
مشروعیت تاریخی بود ،چنین مشروعیتی فراهم آید و دوم اینکه
چگونه باید تقابلی را با انبوه تودههای رای دهنده مردم و نیروی
توده ای دموکراسی که حزب سوسیال دموکرات آلمان ( )SPDرا

هابزبام در این رابطه به بررسی دو نمونه فرانسه و آلمان در این
دوره میپردازد که دقیق شدن در این بررسیها ،امکان آشنایی
بیشتر با شیوههای تحلیل او را فراهم میآورد .وی در فرانسه سه
نوآوری عمده را تمیز میدهد:
رشد آموزش و پرورش ابتدایی که معادل سکوالر کلیسا بود؛ یعنی
آموزش و پرورش ابتدایی ملهم از اصول و محتوای انقالبی و
جمهوریخواهانه که میبایست توسط معادل سکوالر کشیشان
یعنی آموزگاران انجام میپذیرفت .این کار حاصل اقدامی آگاهانه
در اوایل جمهوری سوم بود و با توجه به تمرکز مشهور حکومت
فرانسه ،محتوای کتب درسیای که نه فقط قرار بود روستاییان را به
فرانسویان بلکه تمام فرانسویان را به جمهوریخواهان خوب تبدیل
کند با دقت انتخاب شدند.
دومین ابداع ،اختراع جشنها و مراسم عمومی بود .تاریخ آغاز
مهمترین این جشنها یعنی «روز باستیل» (روز فتح زندان باستیل
به دست انقالبیون) را میتوان با دقت تمام سال  ۱۸۸۰دانست
(یعنی  ۹۱سال پس از انقالب کبیر فرانسه).این مراسم ،تظاهرات
رسمی و غیر رسمی و جشنهای عمومی مانند آتشبازی و رقص
در خیابانها را به منظور اعالم و تثبیت هر ساله فرانسه به عنوان
ملت زاده شده در سال  ۱۷۸۹را درهم ادغام میکرد .گرایش
عمومی این مراسم ،تبدیل میراث انقالب به ترکیبی از نمایش
شکوه و قدرت دولت و خوشگذرانی شهروندان بود.

بمثابه یک تهدید خطرناک در بین خود داشت ،سازمان داد .اختراع
سنن مربوط به امپراتوری آلمان در دوره حکومت ویلهم دوم انجام
پذیرفت و اهداف دوگانهای را پیش می برد :ایجاد پیوستگی بین
امپراتوریهای اول و دوم آلمان یا به تعبیر کلیتر تثبیت امپراتوری
نوین بمثابه تحقق آمال سکوالر ملی مردم آلمان و دوم تاکید بر
آن تجربه تاریخی که پروس را با بقیه آلمان در ساختار امپراتوری
نوین در سال  ۱۸۷۱به هم پیوند میداد .رسیدن به هر دوی این
اهداف نیازمند ادغام تاریخ پروس و آلمان بود .اما این ادغام خود
باز دربرگیرنده دو مشکل بود :مشکل عمده ،تاریخ امپراتوری
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مقدس رومی ملت آلمان بود که نمیشد به آسانی آن را در قالب
ناسیونالیسم قرن نوزدهمی ریخت و دیگر اینکه این تاریخ لزوما بر
اجتناب ناپذیر و یا حتی محتمل بودن راه حل سال  ۱۸۷۱گواهی
نمیداد .این تاریخ به دو وسیله به یک ملیگرایی نوین مربوط
میشد :نخست با ایده یک دشمن سکوالر ملی (که ما به ازای خود
را در فرانسه یافت) که مردم آلمان در تقابل با آن ،اتحاد خودشان را
تعریف کرده و تالش میکردند به اتحاد در قالب یک کشور برسند
و دوم ایده استیال و برتری فرهنگی ،سیاسی و نظامی ،که ملت
آلمان پراکنده در مناطق وسیعی از کشورهای دیگر-عمدتا اروپای
مرکزی و شرقی -با توسل به آن میتوانستند خواستار اتحاد در یک
کشور بزرگ آلمان شوند .ساختمانها و مجسمهها قابل رویتترین
شکل ایجاد یک تفسیر جدید از تاریخ آلمان یا بهتر است گفته شود
ادغامی بین سنت اختراعی پیشا  ۱۸۴۸ناسیونالیسم آلمانی و رژیم
جدید بودند .گسترش معماری و مجسمهسازی در این دوره دو نکته
را توضیح میدهد :اولی مربوط به انتخاب یک سمبل ملی است و
دومی اهمیت تام اتحاد نوع بیسمارکی آلمان است که تنها تجربه
تاریخی ملی مشترک شهروندان امپراتوری نوین می توانست به
حساب بیاید .تمام تصورات پیش از امپراتوری نوین ،آلمان و یا
اتحاد آلمان را به نحوی از انحاء « آلمان بزرگ » مجسم میکرد و
در این تجربه جنگ فرانسه-آلمان نقشی محوری داشت.
مقایسه بین اختراعات فرانسوی و آلمانی نکته جالبی را در خود دارد:
هردوی آنها بر اتفاقاتی که به بنیانگذاری رژیم جدید منتهی شد،
تاکید دارند :روز باستیل و جنگ فرانسه-پروس اما تفاوت مهمی نیز
در این میان مطرح است :جمهوری فرانسه همان قدر به وضوح از
نگاه به گذشته اجتناب کرد که امپراتوری آلمان خود را در آن غرق
کرد .از آنجا که انقالب ،واقعیت ،ماهیت و مرزهای ملت فرانسه
و میهنپرستی آن را تعیین کرده بود ،جمهوری فرانسه فقط الزم
داشت که آنها را با توسل به چند سمبل مشخص ( مثل مجسمه
ماریان  ،پرچم سه رنگ  ،سرود مارسیز و  ) ...در خاطره شهروندان
خود زنده کند .از آنجا که مردم آلمان تا قبل از  ۱۸۷۱فاقد هر نوع
تعریف یا اتحاد سیاسی بودند ،و رابطه آنها با امپراتوری نوین-
که بخشهای وسیعی از این مردم را شامل نمیشد -گنگ بود،
هویتدهی ایدئولوژیک و سمبلیک میبایست پیچیدهتر و جز در
مورد نقش امپراتوری هوئنتسولرن ،ارتش و دولت کمتر دقیق باشد.
نشانههای مختلفی که طیفی از اسطوره و فولکلور ( بلوط آلمان،
امپراتور فردریک بارباروسا) تا کلیشههای کوتاه کارتونی که ملت
را به اعتبار وجود دشمنانش تعریف میکرد ،از اینجا می آید .مثل
بسیاری از«خلقها»ی آزادشده ،آلمان را راحتتر میشد در تقابل با
دشمنانش تعریف کرد تا هر روش دیگری.
در پرتو چنین بینشی ،هابزبام در مسیر بررسی چیستی ملت و
ناسیونالیسم و ارائه تعریفی از آنان گام بر میدارد .به نظر هابزبام
صرف نظر از داعیههای کسانی که خود را به ملتی متعلق میدانند

و ملیت را برای وجود اجتماعی یا حتی هویت فردی اعضای آن به
نوعی اصلی و بنیادین میشمرند ،هیچ معیار رضایتبخشی برای
تعیین خصیصه اصلی این شیوه طبقهبندی گروههای انسانی وجود
ندارد و معلوم نیست کدام یک از این مجموعههای رنگارنگ را
میتوان بدین شیوه نامگذاری کرد .وی سپس تعاریف ارائه شده
از ملت را به دو گروه عمده تعاریف عینی و تعاریف ذهنی تقسیم
میکند و به بررسی آنها میپردازد.
در تعاریف عینی بر معیارهایی مانند زبان ،قومیت یا ترکیبی از
معیارها مانند زبان ،قلمرو مشترک ،تاریخ مشترک ،خصائل فرهنگی
و  ...تاکید میشود که تعریف استالین مشهور ترین آنهاست .به
نظر هابزبام تمام این تعاریف عینی بینتیجه هستند چرا که تنها
برخی از اعضاء طیف وسیع تام َّیتهایی را که با چنین تعاریفی
تناسب دارند می توان در زمره یک « ملت » قرار داد و در
واقع همواره استثناهایی وجود دارند .این به این معناست که یا
مواردی وجود دارند که با این تعریف انطباق دارند اما هنوز ملتی را
تشکیل ندادهاند (یا هنوز نمیدهند) و به نظر نمیرسد که نسبت
به آرمانهای ملی یا تعلق خاطری داشته باشند و یا «ملت»های
کامال مشخصی هستند که با معیار یا ترکیبی از معیارها خوانایی
ندارند .عالوه بر این ،خود معیارهایی که بدین منظور مورد استفاده
قرار گرفتهاند -زبان ،قومیت و  - ...خود مبهم ،متغیر و ناروشن
هستند و به تعبیر گویای هابزبام «از ابرها نمی توان برای مرزبندی
استفاده کرد».
در مقابل تعاریف عینی ،می توان به تعریف ذهنی تمسک جست.
نمونه این نوع تعریف را می توان در حاالت جمعی و یا فردی
مشاهده کرد :تعریف مشهور ارنست رنان که ملت را یک «
همهپرسی روزانه » میداند ،متعلق به حالت اول است .تعریف
مارکسیستهای اتریشی از ملت به حالت دوم تعلق دارد .اینان
«ملیت» را بر اساس جایی که شخص در آن زندگی میکند و
کسانی که با او زندگی میکنند تعریف مینمایند ،تنها با این شرط
که آن افراد قصد چنین ادعایی را داشته باشند .در هر دو مورد
تالش برای گذر کردن از محدودیتهای تعاریف عینی آشکار است.
در هر دو مورد در تعریف «ملت» به سرزمینهایی اشاره میشود که
در آن افرادی در کنار یکدیگر زندگی میکنند که به لحاظ زبانی
یا معیارهای عینی دیگر اختالف دارند و به هر دو تعریف میتوان
این نقد را وارد دانست که تعریف یک ملت بر اساس آگاهی اعضاء
آن ملت ،در واقع نوعی این-همان-گویی است و این تعریف تنها
راهنمای پسینی برای ملتی است که هست .مضاف بر این ،چنین
تعاریفی با اندکی بیاحتیاطی به دامن ارادهگرایی در خواهند غلطید
چرا که اراده یک ملت بودن را برای تشکیل و بازآفرینی یک ملت
کافی میداند و این ،بیاعتنایی به شیوههای پیچیده و چندگانهای
است که انسان به واسطه آنها خود را به عنوان اعضاء یک گروه
تعریف و بازتعریف میکند و یا محدود ساختن این شیوهها به یک
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گزینه است :انتخاب تعلق داشتن به یک «ملت» یا «ملیت» خاص.
هابزبام نتیجه میگیرد که هیچ کدام از تعاریف عینی و ذهنی
رضایتبخش نبوده و نیستند .بر اساس این مالحظات با تعریف
ارنست گلنر از ناسیونالیسم یعنی «اصلی که معتقد است وحدت ملی
و سیاسی باید منطبق باشند» موافقت میکند .به نظر وی این اصل
همچنین بر این مساله داللت میکند که وظایف شهروندان در
قبال ملت بر دیگر تعهدات مقدم است .این همان چیزی است که
ناسیونالیسم مدرن را از صور ابتدایی هویتجویی گروهی که کمتر
مطلوباند متمایز میسازد .چنین برداشتی از ناسیونالیسم یکسره
در مقابل درک ازلیانگارانه از ملت که آن را مقولهای داده شده و
بی تغییر تلقی میکند ،قد علم می نماید .هابزبام استدالل میکند
که ملتها به دورهای خاص و به لحاظ تاریخی متاخر تعلق دارند.
بر سخن گفتن از ملتها پیش از ظهور دولت سرزمینی مدرن
هیچ فایده ای مترتب نیست و این دو ربط وثیقی با هم دارند.
اینجاست که هابزبام تاکید بسیار پررنگی بر نقش دولت و حکومت
درفرایند ملتسازی میگذارد .دولت مدرن که در عصر انقالبهای
فرانسه شکل سیستماتیکی به خود گرفت از بسیاری جهات سرشتی
کامال بدیع و تازه داشت .دولت مدرن را سرزمینی (ترجیحا پیوسته
و ناگسسته) تعریف میکنند که آن دولت بر تمامی ساکنان آن
حکم میراند و این سرزمین به وسیله سرحدات با مرزهایی کامال
مشخص از سرزمینهای نظیر خود جدا میگردد .دولت مدرن بر
تمامی ساکنان خود به طور مستقیم حکومت کرده و اداره امور به
واسطه آن نه از طریق نظامهای حاکمان میانی و گروههای خود
مختار بلکه به شکل مستقیم صورت می گیرد .به طور خالصه
دولت بر «مردمی» که به لحاظ سرزمینی تعریف شدهاند حکم
میراند و این کار را به عنوان عالیترین نماینده « ملی » حکومت
سرزمینی خود انجام می دهد؛ نمایندگیای که دامنه آن به نحو
روزافزونی تا ساده ترین ساکنان روستاهای آن گسترش می یابد.
از طرف دیگر هابزبام معتقد است که منشاء ناسیونالیسم را باید در
نقطه تالقی سیاست ،فناوری و دگرگونی اجتماعی جست .ملتها
فقط محصول طلب دولت سرزمینی نیستند .آنها میتوانند در بستر
مرحله خاصی از توسعه تکنولوژیک و اقتصادی قدم به عرصه وجود
بگذارند .به عنوان مثال زبانهای ملی نمیتوانست پیش از ابداع
چاپ و رواج سواد در میان بخشهای وسیع و نیز وجود مدارس
انبوه ظهور کند .بر این اساس «با وجود اینکه پدیده های دو جانبه
اساسا از باال شکل می گیرند» اما نمیتوان آنها را بدون تحلیل
از پایین یعنی بدون توجه به فرضیات ،امیدها ،نیازها ،آرزوها و
عالئق مردم عادی که اساسا ملی نیستند به درستی درک کرد و
بر این مبنا هابزبام از گلنر انتقاد میکند که او با رجحان بخشیدن
به دیدگاههای باالیی مدرنیزاسیون موجب کمرنگ شدن دیدگاه
پایینی آن گشته است.
به نظرهابزبام بررسی ملت نه از دید دولتها و سخنگویان و

فعاالن جنبشهای ناسیونالیست (وغیر-ناسیونالیست) بلکه از دید
اشخاصی که موضوع عمل و تبلیغات آنها هستند بسیار دشوار
است اما معتقد است که گرفتن نتایج مقدماتی از آثار مورخان
اجتماعی امکان پذیر است .او به سه نوع نتیجهگیری اشاره میکند.
نخست اینکه ایدئولوژیهای رسمی دولتها و نهضتها هادیان
قابل اتکایی برای پی بردن به افکار مردم عادی حتی وفادارترین
شهروندان نیستند .دوم اینکه نمیتوانیم فرض کنیم که از نظر
بیشتر مردم هویت یابی ملی همواره یا اصال مقدم بر دیگر اشکال

به نظرهابزبام بررسی ملت نه از
دید دولتها و سخنگویان و فعاالن
جنبشهای ناسیونالیست (وغیر-
ناسیونالیست) بلکه از دید اشخاصی
که موضوع عمل و تبلیغات آنها
هستند بسیار دشوار است اما معتقد
است که گرفتن نتایج مقدماتی از آثار
مورخان اجتماعی امکان پذیر است .او
به سه نوع نتیجهگیری اشاره میکند.
نخست اینکه ایدئولوژیهای رسمی
دولتها و نهضتها هادیان قابل
اتکایی برای پی بردن به افکار مردم
عادی حتی وفادارترین شهروندان
نیستند .دوم اینکه نمیتوانیم فرض
کنیم که از نظر بیشتر مردم هویت
یابی ملی همواره یا اصال مقدم بر
دیگر اشکال هویتجویی -که هستی
اجتماعی را تشکیل میدهند -باشد و
سوم اینکه هویتیابی ملی و معنای
آن برای هر فرد در طول زمان حتی در
طی دوره های کوتاه فرق میکند.

هویتجویی -که هستی اجتماعی را تشکیل میدهند -باشد و سوم
اینکه هویتیابی ملی و معنای آن برای هر فرد در طول زمان حتی
در طی دوره های کوتاه فرق میکند.
هابزبام تاریخ ناسیونالیسم را به ادوار گوناگونی تقسیم میکند .این
تقسیمبندی در تحلیل هابزبام پیرامون ملیگرایی از اهمیت باالیی
برخورد دار است.
نخستین دوره از نظرهابزبام به سالهای  ۱۷۸۹-۱۸۷۰یعنی عصر
انقالبها باز میگردد که در خالل آن «مفهوم فرانسوی ملت» پا
به عرصه مینهد که این پدیده را «واحد و تجزیه ناپذیز» میانگارد.
معادله ملت = دولت = مردم ( و به طور خاص حاکمیت مردم
) به این دوره مربوط است .این معادله بی تردید میان ملت و
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سرزمین ارتباط برقرار میسازد چرا که در حال حاضر ساختار و
تعریف دولت اساسا سرزمینی است .عالوه بر این ،چنین ترادفی
دال بر چندگانگی و تنوع دولت-ملتهایی است که بدین شکل
تاسیس شدهاند و در واقع نتیجه ضروری حاکمیت مردمی است.
همان گونه که اعالمیه حقوق فرانسوی  ۱۷۹۵مطرح میکند:
«مردم صرف نظر از تعداد افراد تشکیل دهنده آن و وسعت سرزمینی
که در تصرف دارند مستقل بوده و حاکمیت دارند و این حاکمیت
سلب ناشدنی است ».اما این اعالمیه چیز زیادی در باره این که
«مردم» از چه چیزی تشکیل شده نمیگوید و هیچ رابطه منطقی
و گریزناپذیر میان پیکره شهروندان دولت سرزمینی از یکسو و
هویت یک «ملت» بر اساس استدالالت قومی ،زبانی یا مقوالتی
از این دست و یا مشخصاتی که ما را در بازشناسی جمعی اعضای
گروه یاری میکنند برقرار نمیکند .به همین دلیل است که مفهوم
فرانسوی یا مفهوم انقالبی-دموکراتیک از ملت با تناقضات رایج
کنونی در بین تعاریف عینی و ذهنی از ملت (که پیشتر به آنها
اشاراتی شد) مواجه نبود و به همین دلیل است که چنین استدالل
شده است که « انقالب فرانسه با اصل یا احساس ملیت ] البته در
معانی امروزین آن [ بیگانگی و یا حتی ضدیت داشته است ».در این
تعریف زبان اصوال کاری به انگلیسی یا فرانسوی بودن نداشت
و در حقیقت متخصصان فرانسوی با هر تالشی در جهت تبدیل
کردن تکلم یک زبان به عنوان معیاری برای ملیت سرسختانه
مخالفت کرده بودند .از نظر آنان ملیت صرفا بر اساس شهروند
فرانسوی بودن تعیین میشد .تکلم به زبان آلزاسی یا گاسکونی
هیچ ربطی به جایگاه آنها به عنوان اعضای مردم فرانسه نداشت.
مشخصه ملت-مردم نه قومیت ،زبان و اموری از این دست که
همان داشتن منافع مشترک بر علیه منافع خاص و خیر عمومی
بر علیه امتیازات بود .جالب توجه است که مفهوم آمریکایی ملت
هم که پیش از  ۱۸۰۰رایج بود نیز دقیقا به همین معناست و
بدین ترتیب می توان به روشنی دید « که آنچه مهاجران آمریکایی
را از شاه جرج انگلستان و حامیان او مشخص میکرد نه قومیت
بوده و نه زبان ( که در هر دو اشتراک داشتند) بلکه بر عکس ما
شاهد هستیم که جمهوری فرانسه در انتخاب توماس پین به عنوان
یکی از اعضای کنوانسیون ملی خود با هیچ مشکلی مواجه نبوده
است ».بر این اساس هابزبام چنین نتیجه می گیرد که «بدین ترتیب
ما میان «ملت» انقالبی و برنامه متاخر ملیگرایان در تشکیل یک
دولت -ملت هیچ وجه مشترکی نمیبینیم ،چرا که چنین پیکرههایی
بر اساس معیارهایی مانند قومیت ،زبان ،مذهب ،سرزمین و خاطرات
مشترک تعریف میشوند که از سوی نظریه پردازان قرن نوزدهم به
سختی مورد تردید و انکار قرار گرفته بودند».
چیزی جز سرزمینی که وسعت آن مشخص نشده بود (و شاید هم
رنگ پوست) هیچ کدام از معیارهایی مثل قومیت ،زبان ،مذهب و
 ...ملت مدرن آمریکا را متحد نساخته است .به عالوه همان گونه
که «ملت کبیر» فرانسه به واسطه جنگهای انقالبی و ناپلئونی

سرحدات خود را به مناطقی گسترش داد که طبق معیارهای فوق
الذکر فرانسوی محسوب نمیشدند و واضح است که بدین ترتیب
هیچ کدام از آنها مبنای شکل گیری ملت فرانسه نبودهاند.
دوره دوم به سالهای بین کمون پاریس تا آغاز جنگ جهانی
اول باز میگردد .در این دوره هر جا که ناسیونالیسم به نیروی
سیاسی تبدیل شد ،بمثابه زمینه سیاست عمل میکرد .ناسیونالیسم
به عنوان نیروی سیاسی متحمل دگرگونیهای عمیقی شد که
پیامدهای بسیار زیادی برای قرن بیستم داشت .هابزبام چهار
فقره از این دگرگونیها را نقل میکند :نخست اقتباس مجدد
ناسیونالیسم و میهنپرستی توسط جناح راست که در فاصله بین
دو جنگ میراث بران آن منطق این ایدئولوژی یعنی فاشیزم را به
غایت نهایی رساندند .دومی انگارهای بود که با جنبشهای ملی در
مرحله لیبرال آن کامال بیگانه بود و بر حسب آن اصل حق ملتها
در تعیین سرنوشت خود و تشکیل دولت مستقل و خود مختار نه
فقط در مورد ملتهایی مصداق داشت که میتوانستند ماندگاری
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را ثابت کنند بلکه در مورد تمام
جوامعی که ادعای ملت بودن داشتند نیز صدق میکرد .سوم تمایل
بارز به این شکل از اندیشه بود که هیچ شکل از استقالل نمیتواند
آرزوی «رهایی ملی» را برآورد مگر دولتی کامال مستقل .سرانجام
چیزی که جدید بود اینکه ملت را روز به روز بیشتر به مثابه قوم و
به ویژه بر حسب اشتراک زبانی تعریف میکردند.
ناسیونالیسم سالهای  1880-1914با مرحله پیشین ناسیونالیسم
دو تفاوت اساسی داشت :نخست اینکه این نوع ناسیونالیسم« ،اصل
آستانه» (که بر طبق آن جماعتهای انسانی برای دریافت عنوان
« ملت » باید دارای ویژگیهای مشخصی می بودند) را که هسته
اصلی ملیگرایی عصر لیبرال را تشکیل می داد کنار گذاشت .از
این پس هر پیکرهای از مردم که به خود به عنوان یک «ملت»
مینگریست ،میتوانست مدعی حق تعیین سرنوشت خویش باشد.
حقی که در تحلیل نهایی متضمن حق تشکیل دولت مستقل حاکم
بر سرزمین خویش است .در نتیجه در این دوره در تمایز با دوره
قبل با ناسیونالیسمهایی مواجه هستیم که بیشتر مشتاق تشکیل یا
در دست گرفتن دولت هستند و نه ملتهایی که پیش از این دارای
دولت بودند و اساسا در پیوند با آن تعریف شده و واجد خصوصیات
ملت می گشتند .دوم اینکه در پی آمد افزایش شمار ملتهای بالقوه
غیر-تاریخی ،قومیت و زبان به صورت هسته کانونی بحث در آمد
و با گذشت زمان به معیار قطعی و یا تنها معیار تشکیل ملیت مبدل
گردید.
هابزبام در این رابطه به دو مورد آلمان و ایتالیا اشاره میکند .از
نظر آلمانیها و ایتالیاییهای نیمه دوم قرن نوزدهم ،زبان ملی نه
وسیلهای اداری یا ابزاری برای ارتباطات وحدت بخش صرفا دولتی
(همان نقشی که زبان فرانسه از سال  1539ایفا میکرد) بود و نه
طرحی انقالبی برای تحقق آزادی ،علم و پیشرفت برای همه و یا
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حتی تضمینی برای تدوام برابری شهروندان و جلوگیری از تجدید
حیات سلسلههای مراتب نظامهای کهن به شمار میآمد که سخت
مطلوب ژاکوبنها بود .این تنها زبان بود که آلمانیها و ایتالیاییها
را میساخت و در نتیجه نقشی که در هویت ملی آنها ایفا میکرد
به مرتب بیشتر از آن چیزی بود که زبان انگلیسی به مردم کشوری
که آن را مینوشتند و تکلم میکردند ،میبخشید و به این ترتیب
بود که زبان در نزد لیبرالهای طبقه متوسط آلمان و ایتالیا به معیار
اصلی تشکیل دولت ملی واحد مبدل گشت .نکته مهم اینجاست
که در نیمه اول قرن نوزدهم چنین نگرشی در هیچ جای دیگری
دیده نمیشد .ادعاهای سیاسی که در مورد استقالل لهستان و یا
بلژیک اقامه میشدند بر زبان مبتنی نبودند و در واقع هیچ کدام
از شورشهای مردمان مختلف بالکان بر علیه امپراتوری عثمانی
که به ایجاد دولتهای مستقلی انجامید ،چنین نگرشی نداشتند.
جنبشهای ایرلند و بریتانیا نیز فاقد چنین نگرشی بودند .به عبارت
دیگر با آنکه جنبشهای مبتنی بر زبان مدتی بود که قدم به عرصه
فعالیت سیاسی نهاده بودند (همان گونه که مورد چکها نمودی
از این امر بود) اما حق تعیین سرنوشت ملی به معنای حق تاسیس
یک دولت جداگانه (در مقابل به رسمیت شناخته شدن فرهنگی)
هنوز در دستور کار قرار نداشت.
در این دوره از تطور ناسیونالیسم و در بستر چنین تغییراتی است
که «مساله ملی» ( )National Questionدر اروپا و در
تقاطع تمایل ناسیونالیسمهای فاقد دولت و خواهان «حق تعیین
سرنوشت» و دولتهای ملی موجود شکل میگیرد .هابزبام بر این
نظر است که شدت یافتن مساله ملی در درون امپراتوریهای قدمی
اتریش-مجار و عثمانی به معنای اهمیت آن در دوره قبل از ۱۸۸۰
نمیباشد .به بیانی دیگر ما در دوره قبل از  ۱۸۸۰شاهد چنین مسایلی
نبودیم و اصوال در بستر دوران جدید تحول ناسیونالیسم است که
این مساله شکل میگیرد .حال مساله ملی به امری اساسی در
سیاست داخلی تمامی دولتهای اروپایی مبدل گشته بود.عالوه بر
اینها ،ما در این دوره شاهد افزایش خیزش جنبشهای ناسیونالیست
در مناطق و در میان مردمی هستیم که یا پیش از این ناشناخته
بودند و یا تنها عالقمندان به فرهنگ عامه (فولکلوریستها) به
آنها توجه نشان میدادند و حتی برای اولین بار شواهدی دال
بر ظهور این جنبشها البته در سطح نظری در جهان غیر غربی
به چشم میخورد .با متمرکز کردن توجهمان بر اروپا و اطراف با
جنبشهای متعدد ناسیونالیستی در سال  ۱۹۱۴مواجه میشویم
که در مقطع  ۱۸۷۰یا اصال وجود نداشتند یا بسیار ناتوان بودند؛
نظیر جنبشهای ملی در میان ارمنیها ،گرجیها ،لیتوانیاییها و
دیگر مردمان بالتیک ،یهودیان(چه به شکل صهیونیستی و چه
غیر صهیونیستی) ،مقدونیها و آلبانیاییهای بالکان ،باسکیها و
کاتاآلنها ( در اسپانیا ) و جنبش کامال رادیکال فالندری در
بلژیک و حتی ملیگراییهای غیر منتظره محلی در مکانهایی
مانند ساردنی ( جزیرهای در جنوب ایتالیا و بخشی از این کشور ).

ما حتی میتوانیم اولین نمودهای ناسیونالیسم عرب را در امپراتوری
عثمانی ردیابی کنیم .همان گونه که پیش از این بیان شد اکثر این
جنبشها اکنون بر عنصر قومی و یا زبانی تاکید دارند .به عقیده
هابزبام تازگی ،نو و متاخر بودن این تغییرات را با بررسی غالب
نمونهها می توان به خوبی نشان داد و خود به سه مورد مشهور
اشاره میکند :تاپیش از شکلگیری اتحادیه زبان گیلیک ()۱۸۹۳
زبان ایرلندی در جنبش ملی ایرلند هیچ نقشی نداشت و حتی تا
پس از سال  ۱۹۰۰نیز هر گونه تالش جدی برای ایجاد زبان ملی
واحد از درون ترکیب پیچیدهای از گویشهای مرسوم دیده نمیشد.
ناسیونالیسم فنالندی تا حدود  ۱۸۶۰اساسا هیچ اتکایی به زبان
نداشت .نکته مهم اینجاست که تنها پس از  ۱۸۸۰به محض اینکه
تزار به سمت شیوه ناسیونالیستی روسیسازی خود گرایش یافت،
مبارزه برای استقالل و زبان و فرهنگ بر همدیگر منطبق شدند.
« منطقه گرایی کاتاالن در اسپانیا به مساله زبان تا اواسط یا اواخر
دهه  ۱۸۸۰توجهی نداشت».
در این زمان یعنی نیمه دوم قرن نوزدهم به شکل موازی ملیگرایی
مبتنی بر قوم نیز به شدت قدرت گرفت .تقسیمبندی قدیمی انسانیت
به معدودی «نژاد» که به واسطه رنگ پوست متمایز میشدند
اکنون به مجموعه ای از تمایزات «نژادی» در بین مردمانی که
رنگ پوست یکسانی داشتند بسط یافته بود .مانند تقسیمبندیهای
آریایی و سامی و در داخل خود آریاییها ،آریاییهای شمالی و
آریاییهای آلپی و مدیترانهای .به عالوه در این دوره تکاملگرایی
داروینیستی با کمک آنچه بعدها به علم ژنتیک شهرت یافت
توانست مجموعهای از دالیل «علمی» قدرتمند برای نژادپرستی
مهیا کرده و به کمک این دالیل «علمی» بیگانگان را از خود دور
نگاه دارد و یا حتی طرد و بیرون نموده و بعضا کشتار آنها را توجیه
کند .از سوی دیگر نژاد و زبان به سادگی با همدیگر اشتباه میشدند
و به عالوه شواهدی دال بر شباهت تاکید نژادپرستانه بر اهمیت
پاکیزگی نژادی و هراس از اختالط ما بین نژادهای مختلف و تاکید
بسیاری از انواع ناسیونالیسم مبتنی بر زبان بر نیاز به پاکیزه ساختن
زبان ملی از عناصر بیگانه وجود دارد .اینچنین بود که ملیگرایی
مبتنی بر قوم و ملیگرایی مبتنی بر زبان موجب تقویت همدیگر
شدند و تعمیم وسیع و یکسان نژادی-زبانی و یا قومی -زبانی در
مورد ناسیونالیسم به عنوان یک مد رایج شد.
رشد سریع ناسیونالیسم در خالل سالهای  ۱۸۷۰تا  ۱۹۱۴عمدتا
به دالیل اجتماعی و سیاسی صورت پذیرفت .سه رویداد اجتماعی
عرصه را برای شکلگیری جماعتهای ابداعی زیر عنوان ملیت
مهیا کرد :مقاومت گروههای سنتی در مقابل مدرنیته که موجودیت
آنها را به سختی تهدید میکرد ،رشد سریع طبقات و اقشار نوین
و غیر سنتی در جوامع شهری کشورهای پیشرفته ،سیل بی سابقه
مهاجرت که پراکندگی عمومی مردمان را در سرتاسر خاک گسترش
میداد در حالی که هیچ کدام از گروههای بومی و مهاجری که نسبت
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به هم بیگانه بودند ،هیچ چیزی درباره همزیستی عادات و رسوم
نمی دانستند .در اینجا هابزبام به بسترهای شکلگیری مسائل ملی
گوناگون در اروپا میپردازد .به نظر وی حتی اگر از نابسامانیهایی
که «رکود بزرگ» در این سالها بر شرایط زندگی طبقات فقیر و
متوسط که به لحاظ اقتصادی از تامین مناسبی نیز برخوردار نبودند
تحمیل کرد ،چشم پوشی کنیم صرف میزان و آهنگ تحوالت در
این دوره قادر است تشدید اصطکاک میان گروهها را توضیح دهد.
تنها چیزی که ناسیونالیسم برای قدم گذاشتن به عرصه سیاسی
الزم داشت این بود که مردان و زنانی که به هر حال خود را به هر
طریقی اهالی یک سرزمین میدانستند ،یا دیگران آنها را چنین
مینگریستند ،آمادگی شنیدن این بحث را در خود پیدا کنند که
نارضایتی آنها ناشی از از طرز برخورد نسبتا حقارت آمیزی (و اغلب
غیر قابل انکار) است که دیگر ملیتها و یا دولتهای بیگانه و یا
طبقات حاکم با آنها دارند.
تحول اصلی در عرصه سیاسی که موجب شد خواست بالقوه
گرایشهای ملی به خواست واقعی آنها مبدل گردد ،دموکراتیزه
شدن تعداد روز افزونی از دولتها و ایجاد دولت مدرنی بود که
عالوه بر داشتن توانایی اداره امور ،قادر به بسیج شهروندان و تاثیر
گذاری بر آنها بود .اما این پاسخ مناسب و کافی برای تبیین شکل
گیری حمایت تودهای از ناسیونالیسم نیست .تعیین هویت یک ملت
بر اساس زبان به ما کمک میکند به این پرسش پاسخ گوییم
که چرا ملیگرایی مبتنی بر زبان اساسا نیازمند در اختیار داشتن
یک دولت یا حداقل به رسمیت شناخته شدن یک زبان از سوی
آن است .ملیگرایی مبتنی بر زبان عالوه بر مساله ارتباطات و
فرهنگ دغدغه مسایلی نظیر قدرت ،سیاست ،جایگاه و ایدئولوژی
را نیز دارد .استفاده وسیع از زبانهای گفتاری و نوشتاری زبانهای
خاص ضرورتا به ایجاد ملیگرایی مبتنی بر زبان نمیانجامد .چنین
زبان یا ادبیاتی می توانست خود را به نحوی کامال آگاهانه در
کنار زبان غالب فرهنگ و ارتباطات قرار دهد و به عنوان مکمل
و رقیب آن شناخته شود .حضور عنصر سیاسی-ایدئولوژیکی در
فرایند بناکردن زبان کامال بدیهی به نظر میرسد .فرایندی که
دامنه آن از «تصحیح» و استاندارد کردن محض ادبیات و زبانهای
فرهنگی موجود تا تکوین چنین زبانهایی از درون گویشهای
معمولی پیچیده و متداخل و حتی احیای زبانهایی مرده یا تقریبا
منسوخشدهای که خود معادل اختراع زبانهای نوین بود ،گسترش
داشت .بر خالف عقاید ناسیونالیستی زبان مردم مبنای آگاهی ملی
را تشکیل نمیداد ،بلکه به قول اینار هاوگن «مصنوعی فرهنگی»
بود که به ویژه نقش دولت در این صناعت برجسته بود.
به عقیده هابزبام دولت نه تنها ملت را پدید میآورد بلکه به آن نیاز
داشت .دولت به میانجیگری حتی کماهمیتترین نمایندگان خود
یعنی پستچی ،مامور انتظامی ،آموزگار ،حتی کارمند راهآهن تا زندگی
روزمره هر شهروندی رسوخ میکرد و میتوانست از او گرویدنی

فعاالنه را بطلبد و به عبارت دیگر بخواهد که «میهنپرستی» خود
را نشان دهد .قدرت مرکزی که در برابر پیشرفتهای دموکراسی
دیگر نه می توانست امیدوار باشد که نظامهای پایینتر جامعه به
طور خود-انگیخته از نظامهای برتر اطاعت کنند و نه بر مذهب
به مثابه ضامن موثر فرمانبرداری اجتماعی اتکا کند ،مکلف بود
وسیله دیگری برای پیوند دادن اتباع خود بیابد تا بتواند از دو خطر
براندازی و مخالفت اجتناب کند « .ملت » مذهب مریی جدید
دولتها شد .ملت مالتی بود که همه شهروندان را به مملکتشان
میپیوست ،وسیله نزدیک کردن دولت-ملت به هر شهروند بود و
ابزاری بود که اجازه برقراری تعادل در برابر کسانی را میداد که
پیش از وفاداری به دولت ،به قطبهای وفاداری دیگر-مذهب،
تعلق قومی و به ویژه تعلق طبقاتی -متوسل میشدند .در واقع این
گرایی دولتی سالحی دو لبه بود .اگر بخشی از مردم را
نوع ملت ِ
به نحو موثر بسیج میکرد ،ممکن بود مایه آزار کسانی شود که به
ملت مطابق با دولت تعلق نداشتند یا میل نداشتند که تعلق داشته
باشند .به طور خالصه :ناسیونالیسم به ملیتهایی که به هر دلیل
از قبول زبان و ایدئولوژی رسمی سرباز میزدند اجازه داد که خود
را در مخالفت با ملت مسلط تعریف کنند و در تقابل با ملیت مسلط
و دولت منتسب به آن بسترهای شکلگیری مساله ملی/قومی را
فراهم آورند.

از چپ به راست
دوره سوم مورد نظر هابزبام سالهای  ۱۹۱۸تا  ۱۹۵۰را شامل
میشود .به نظر او این دوره ،دوران اوج ناسیونالیسم بود ،نه به دلیل
ظهور فاشیزم بلکه به علت غلیان احساسات ملی در جناح چپ به
شکلی که در جنگ داخلی اسپانیا تبلور یافت .هابزبام ادعا میکند
که ناسیونالیسم در دوران ضد-فاشیزم پیوند محکمی با جناح چپ
پیدا کرد« ،پیوندی که در ادامه با تجربه مبارزه ضد امپریالیستی در
کشورهای تحت سلطه استعمار تقویت شد».
ناسیونالیزم آخر قرن بیستم ،آخرین و چهارمین مرحله هابزبام را
تشکیل میدهد .از نظر هابزبام ملیگرایی اوجگرفته در اواخر قرن
بیستم در اتحاد شوروی و یوگسالوی بازماندهی مسائل قدیمی
 ۱۹۱۸-۲۱هستند که با مدیریت خوب کمونیستها غیر-فعال
شده بود و با فروپاشی بلوک شرق مجددا سر باز میکند .مسائل
و تقابلهای قومی ایجادشده در اثر فروپاشی تزاریسم روسیه و
امپراتوری اتریش-مجارستان در اثر تغییرات انقالبی ناشی از
انقالب اکتبر موقتا به فراموشی سپرده شد و سر برآوردن مجدد
آن از پیامدهای ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی بود و نه علت آن.
در مورد ناسیونالیسم اوجگرفته در بقیه نقاط وی استدالل میکند
که ناسیونالیسم در این دوره به لحاظ کارکردی با ناسیونالیسمهای
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ادوار مقدم تفاوت دارد .ناسیونالیسمهای قرن نوزدهم و اوایل
بیستم «وحدتساز» و «رهاییبخش» و «واقعیت اصلی دگرگونی
تاریخی» بودند .لیکن ناسیونالیسم در پایان قرن بیستم دیگر
«محور اصلی تحول تاریخی» نبود .به عقیده هابزبام ناسیونالیسمها
در این دوران «ذاتا سلبی یا نسبتا تفرقهافکن» هستند و« گاه به
نظر میرسد که واکنشهایی از سر هراس و ضعف یا کوششهایی
برای ایجاد موانع در قابل نیروهای مدرن باشند».
به نظر هابزبام ناسیونالیسم دوران ما از
جنس احساس است و واکنشی از سر
اضطراب و آشفتگی و خشم به شرایطی
که مردمان به آن دچار شدهاند .اما
ماهیت این فریاد خشماگین چیست؟
به نظر هابزبام دور نگهداشتن نیروهای
جهان مدرن .به تعبیری دیگر پیشرفت
این جنبشها در واقع ناشی از ضعف
آنها در اثر فروپاشی پایههای آنان است
و نه قدرتشان .در این رابطه هابزبام
ملیگرایی فرانسویزبانان کبک در کانادا
را مثال میزند.
ترکیبی از تحرکات جمعیتی در سطح
بینالمللی همراه با تحوالت اقتصادی-
اجتماعی فوقالعاده سریع ،بنیادین و
بیسابقه که مشخصه سه چهارم از قرن
بیستم است ،توانسته موجب بروز این
واکنشهای دفاعی در مقابل تهدیدات
واقعی یا خیالی گردد.

به باور هابزبام ملیگرایی پایان قرن بیستم دیگر آن نیروی تاریخی
نیست که در عصر میان انقالب فرانسه و پایان استعمار امپریالیستی
پس از جنگ جهانی دوم بود .آنچه هسته اصلی دگرگونی را در
جهان پیشرفته قرن نوزدهم تشکیل میداد ،شکل گیری تعدادی
«ملت» بود که دولت-ملت را با اقتصاد ملی پیوند زدند .در جهان
«وابسته» نیمه اول قرن بیستم نیز این جنبشهای رهاییبخش
ملی و استقاللطلب بودند که موجب رهایی سیاسی بخش عمدهای
از کره خاک شدند .به عبارت دیگر آنها عامالن اصلی حذف
حکومت امپریالیستی و مهمتر از آن سلطه نظامی مستقیم از
سوی قدرتهای امپریالیستی بودند .آنها هم وحدتبخش و هم
رهاییبخش بودند هر چند دستاورد آنها در رهاییبخشی بسیار
بیشتر از وحدتبخشی بود .مرحله کنونی ناسیونالیسم به کلی از
چنین برنامهای تهی بوده و هیچ دورنمای مثبتی ندارد .چرا که

این نوع ناسیونالیسم به جای تقاضای یک پروژه تاریخی اصیل
می کوشد مدل دولت-ملت سرزمینی با تجانس قومی-زبانی را باز
آفرینی نماید .مشاهدات ما نشاندهنده غیرواقعی بودن این طرح
است .به عالوه چنین کاری با تحوالت فرهنگی و زبانی دوران
ما مغایرت دارد و عمال به پیدایش مسائل ملی-قومی گوناگون
و تنازعات ناسیونالیستی دامن خواهد زد .در حقیقت این نوع
ملیگرایی هیچ ربطی به مسائل مبتالبه امروز ندارد چرا که نه تنها
فاقد هر گونه راه حل کلی است بلکه در مورد مسایل خاص از جمله
مساله ملی/قومی نیز به جز وقایع نادر و غمانگیز هیچ راه حلی به
همراه نخواهد داشت .روشن ساختن این مسایل پیچیده و غامض
وظیفهای سخت دشوار است.
به نظر هابزبام ناسیونالیسم دوران ما از جنس احساس است و
واکنشی از سر اضطراب و آشفتگی و خشم به شرایطی که مردمان
به آن دچار شدهاند .اما ماهیت این فریاد خشماگین چیست؟ به
نظر هابزبام دور نگهداشتن نیروهای جهان مدرن .به تعبیری دیگر
پیشرفت این جنبشها در واقع ناشی از ضعف آنها در اثر فروپاشی
پایههای آنان است و نه قدرتشان .در این رابطه هابزبام ملیگرایی
فرانسویزبانان کبک در کانادا را مثال میزند.
ترکیبی از تحرکات جمعیتی در سطح بینالمللی همراه با تحوالت
اقتصادی-اجتماعی فوقالعاده سریع ،بنیادین و بیسابقه که
مشخصه سه چهارم از قرن بیستم است ،توانسته موجب بروز این
واکنشهای دفاعی در مقابل تهدیدات واقعی یا خیالی گردد.
مثال آنچه به نظر هابزبام در پشت این احساس ترس و عدم امنیت
فرانسویان کانادا قرار دارد چیزی نیست به جز فاجعه اجتماعی
ناشی از فروپاشی ناگهانی کلیسای کاتولیک در درون جامعهای که
مدتهای طوالنی جامعهای محافظهکار ،کاتولیک ،کشیشی و پر
اوالد شناخته میشد و هر دو بخش شهرنشین و روستانشین را در
بر میگرفت .نفوذ این کلیسا با دگرگونشدن نسلها و کاهش زاد
و ولد رو به کاهش گذاشت به تعبیر میروسالو هورش «هنگامی
که جامعهای شکست میخورد ،آخرین پناهگاه امن آن همانا ملت
است ».این نوع ملیگرایی به دنبال آنهایی است که مسبب و
مقصر وضعیت ما شمرده میشوند .بر این اساس «دگرستیزی»
بر اساس معیارهای قومی از نظر هابزبام نتیجه فراگیر موج اخیر
ناسیونالیسم است.
هابزبام بین این نوع ناسیونالیسم و بنیادگرایی دینی که هر دو
را دارای زمینههای مشترک میداند دست به مقایسه می زند.
بنیادگرایی مبتال به مردمی است که زندگی تصادفی و بیحساب
و کتاب و شرایط غیر قابل توضیح را بر نمیتابند و به همین
خاطر اغلب به کسانی متمایل میشوند که کاملترین و با حساب و
کتابترین و افراطیترین جهانبینیها را ارائه میدهند .این جریان
روندها و نیروهایی را هدف قرار میدهد که در حال فرسودن،
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تحلیلبردن و به خطر انداختن اعتقادات آنها هستند .اما اختالف
بنیادگرایی و ناسیونالیسم متاخر در اینجاست که بنیادگرایی یک
برنامه دقیق و اثباتی در جزییات زندگی بیان میکند که با ویژگی
سلبی و پر ابهام ناسیونالیسم متاخر متفاوت است .این مساله قدرت
بسیج بیشتری در مقایسه با بنیادگرایی به ناسیونالیسم میبخشد
اما در مرحلهی بعدی و به محض گام نهادن در برنامهریزی اثباتی
زمینهی انشقاق آن را فراهم میسازد.
به عقیدهی او سیاست هویت برآمده از ناسیونالیسم متاخر دعوت
به نظم و قانون و فاصلهگیری از ناهنجاری و آنارشی اجتماعی
است و در این جایگاه نه تنها راهحل و درمانی برای بیماری فراگیر
جهان ما تلقی نمیشود بلکه به کار تشخیص بیماری نیز نمیآید.
لذا دولتهای مورد عالقهی ناسیونالیسمهای قومی متاخر نه تنها
قادر به حل مسائل واقعی روزگار ما نیستند بلکه آنها را پیچیدهتر
و درمان ناپذیرتر میسازند .آزادی و کثرتگرایی در دولتهای
بزرگتری که آماج نقد این ناسیونالیسمها هستند مطمئنا بهتر و
بیشتر رعایت میشود.
نتیجهگیری هابزبام این است که شکل کالسیک شعار حق ملل
در تعیین سرنوشت خویش لنین و نسخهی لیبرالی آن یعنی مدل
ویلسون و جداییطلبی راهحل مناسبی برای ناسیونالیسمهای دوران
ما نیست.

***
در نگارش متن باال از منابع زیر استفاده شده است:
 -1اوموت اوزکریملی  ،نظریه های ناسیونالیسم  ،ترجمه محمد علی قاسمی ،
موسسه مطالعات ملی  ، 1383 ،صفحات 144-156

 -۲اریک هابزبام  ،ملت به عنوان سنتی ابداعی  ،به نقل از  :ملی گرایی ،
ویراسته جان هاچینسون و آنتونی اسمیت  ،ترجمه دکتر مصطفی یونسی و دکتر

علی مرشدی زاد  ،پژوهشکده مطالعات راهبردی  ، 1386 ،صفحات 126-36

 -۳آنتونی دی اسمیت  ،ناسیونالیسم  :نظریه  ،ایدئولوژی  ،تاریخ ،ترجمه منصور
انصاری  ،موسسه مطالعات ملی 126-30 ، 1383 ،

 -۴اریک هابزبام  ،ملت و ملی گرایی پس از  ، 1780ترجمه جمشید احمدپور،

نشر نیکا  ، 1382 ،مقدمه  ،صفحات 9-25

 -۵اریک هابزبام  ،عصر انقالب ( اروپا در فاصله  ، )1789-1848ترجمه علی

اکبر مهدیان  ، 1374 ،صفحات  ، 166-184ملی گرایی

 -۶اریک هابزبام  ،عصر امپراتوری  ،ترجمه ناهید فروغان  ،نشراختران  ،صفحات
 ، 189-217مرگ در راه وطن  :ملیتها و ملی گرایی

 -۷اریک هابزبام  ،تکه چسبانیهای هویت  ،ترجمه پوران نوایی  ،نشریه
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در این بخش از نشریه در هر شماره به بررسی سیر تحول تاریخی دیدگاههای مارکسیستی در رابطه

با "مسالۀ ملی" خواهیم پرداخت .ستمی که گروههای ملی ،قومی یا نژادی بر گروههای ملی ،قومی،

نژادی دیگر با بهانهها و توجیهات گوناگون از قبیل "متمدنسازی"" ،وحدت ملی"" ،تمامیت ارضی"،
"برتری نژادی" و ...اعمال میکنند ،ذیل این عنوان بررسی قرار میگیرد و مارکسیسم در برخورد با

این موضوعات به ناچار با طیف گوناگون مفاهیم و موضوعات مطرح در این زمینه سر و کار خواهد

یافت .در چند قسمت نخست طبیعتا به دیدگاههای مارکس و انگلس و تغییرات عمیق و اساسی

آن طی حیاتشان پرداخته خواهد شد .کاملترین کتابی که در این رابطه منتشر شده است ،اثری
ندرسون است که حسن مرتضوی آن را به فارسی برگردانده شده و در سال
قابل توجه از ِکوین َا ِ

 ۱۳۹۵توسط نشر ژرف به بازار عرضه شده است .حسن مرتضوی چند سال پیش از در قالب سلسله

مقاالتی در سایت نقد اقتصاد سیاسی به بررسی دیدگاههای مارکس در این مورد و تغییرات آن

پرداخت که با توجه به جامعیت مطلب در اینجا نقل میشود.

مارکس و جوامع غیر غربی
ما در این مقاالت با بررسی دیدگاهها و نظرات ماركس دربارهی
الف) جوامع غیرغربی زمانهاش مانند هند ،چین و روسیه كه در
آن زمان جوامع پیرامونی سرمایهداری شناخته میشدند ب)
نوشتههای ماركس دربارهی جنبشهای ناسیونالیستی مربوط به
لهستان و ایرلند و ج) نظریهپردازی ماركس دربارهی رابطهی نژاد
و قومیت با طبقه با توجه به نقش كارگران سیاهپوست آمریكایی
در جنگ داخلی و كارگران ایرلندی در بریتانیا به چند پرسش عمده
میپردازیم )۱( :دیدگاه ماركس در طول سالها نسبت به ساختار
این جوامع دستخوش چه تحولی شد؟ ( )۲این تحول چه تغییر كلی
را در دیدگاه ماركس نسبت به تحول تاریخی ایجاد كرد؟ ( )۳تاثیر
این تحول در نظریهپردازی ماركس در مورد همان تضاد عمدهی
كار و سرمایه و تاثیر آن بر پروژهی مادامالعمرش یعنی نگارش
سرمایه چه بود؟
مقولهی كلیدی ما در این بررسی «نظریهی تكراستایی تاریخ»
است یعنی نظریهای كه تكامل تاریخ را مسیری خطی میداند
كه بنا به آن جوامع بشری ناگزیر تمامی مراحل تكامل تاریخی
كشورهای اروپایی را طی میكنند و ضرورت ًا از طریق استعمار و
بازار جهانی در سرمایهداری جذب و مدرنیزه میشوند .در كل
مقاالتی كه به ترتیب ارائه خواهند شد نشان خواهیم داد كه چگونه
و در طی چه مراحلی این نظریه در اندیشهی ماركس به نظریهی
چندراستایی تاریخ تبدیل شد یعنی نظریهای كه توسعهی آتی
جوامع غیرسرمایهداری را مسئلهای حلشده نمیدانست .در واقع
مسیر حركت ماركس در بررسی جوامع غیرغربی به این صورت

بود كه ابتدا دیدگاه تكراستایی بر مانیفست ( )۱۸۴۸چیره بود و
در نتیجه جوامع غیرغربی با نگاهی تابع جوامع اصلی سرمایهداری
بررسی میشدند .سپس در مقاالت به اصطالح روزنامهنگارانهاش
در اوایل دههی  ۱۸۵۰هنوز دیدگاه تكراستایی حضور دارد اما
نظریهی چندراستایی آن را به چالش میگیرد و در نتیجه در روندی
خطی شاهدیم كه مقاالت مدافع استعمار انگلستان رفته رفته جای
خود را به مقاالت استعمارستیز وی میدهد .در گروندریسه
و ویراست فرانسه جلد اول سرمایه دیگر شاهد نظریهی
تكراستایی نیستیم و جوامع غیرغربی با نگاهی سرشار از همدردی
بررسی میشوند و نهایت ًا در واپسین نوشتههای ماركس در  ۱۸۷۹ـ
 ۱۸۸۲شاهد تفوق نظریهی چندراستایی تا آن حد هستیم كه وی
معتقد به گذار غیرسرمایهداری دهكدههای روسی میشود و بخش
مهمی از واپسین نوشتههایش را به مرور مجدد آخرین مطالعات و
دستاوردهای قومشناسی میپردازد :راهی بس دراز طی میشود!

مانیفست« ،نوشتههای روزنامهنگارانه» و مسئلهی هند
حدود سال  ۷۱۱میالدی اعراب به كنار رود سند رسیدند و در آنجا
مستقر شدند .سپس در قرن دهم سلطان محمود غزنوی به هند
حمله كرد و تا قرن سیزدهم تاختوتازهای زیادی به هند صورت
گرفت .در قرن پانزدهم میالدی نوادگان تیمور به استقرار امپراتوری
مغولی هند یعنی گوركانیان پرداختند كه تا سال  ۱۸۵۷تداوم داشت.
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در سال  ۱۵۱۰میالدی آلفونس دو آلبوکرک ،دریانورد و ماجراجوی
پرتغالی بندر گوا در ساحل غربی هندوستان را تصرف کرد و این
بندر به مرکز امپراتوری استعماری پرتغال در جزایر هند شرقی و
اقیانوس هند تبدیل شد .به این ترتیب راه دستیابی به هندوستان و
جزایر و بنادر اقیانوس هند هموار شد و پرتغالیها با تجارت ادویه
به گسترش امپراتوری استعماری خود پرداختند .پرتغالیها به عنوان
نخستین اروپایی وارد هند شدند و به دنبالآنها كمپانیهای بزرگ
غربی مانند كمپانی هند شرقی شروع به تاراج منابع طبیعی و مادی
هند كردند .سرانجام در قرن هجدهم بریتانیاییها با كارزارهای
نظامی فرانسویها را كه پیشتر در آنجا مستقر بودند شكست دادند
و خود به عنوان قدرت عمده مطرح شدند.
تصویری كه در هند در اوائل قرن نوزدهم در ذهن متفكران
اروپایی نقش بسته بود حكایت از جامعهای بسته ،كاستی و بدون
تغییرات اجتماعی معین در طی سدهها میكرد :جامعهای با مردمانی
منفعل و تسلیم در مقابل انواع استیالگران عرب ،ایرانی ،مغولی،
پرتغالی ،فرانسوی و نهایت ًا انگلیسی .از دید ناظران غربی قرن
هجدهم مانند ماكیاولی ،بیكن ،برنیه و مونتسكیو جوامع آسیایی
ذات ًا عقبمانده و بسته بودند .برخی علت آن را وضعیت جغرافیایی
آسیا میدانستند .مث ً
ال مونتسكیو در روحالقوانین مینویسد:
«آسیا همیشه موطن امپراتوریهای بزرگ بوده است… آسیا با
دشتهایی گستردهتر از اروپا… با دریاهای پیرامون خود… با
بهار های زودگذر و تابستانهای خشك… و رودهای كم عمق…
همواره دارای قدرت خودكامه بوده… .در آسیا روح بندگی حاكم
است كه هرگز آن را ترك نكرده .در كل تاریخ این قاره غیرممكن
است یك ویژگی پیدا شود كه روح آزادی را مشخص میسازد.
تنها قهرمانگرایی بردهداری دیده میشود .]2[».از سوی دیگر
تحتسلطه بودن مداوم هند و عدم وقوع تحوالت اجتماعی
موجب شد تا مث ً
ال هگل در درسگفتارهای فلسفهی تاریخ
خود به انتقاد شدیدی از فرهنگ و جامعهی هند بپردازد و آن را
«پستكنندهترین سرفداری معنوی»[ ]3بنامد .هگل هندیها را
ملتی میدانست كه ثابت و راكد ماندهاند ،فاقد آگاهی و خودآگاهی
فردیاند و در نتیجه نمیتوانند تاریخ بنویسند و از اینرو معتقد بود
كه هندیها (و آفریقاییها) به این دلیل كه هیچ تغییر یا توسعهی
واقعی در جوامع آنها رخ نداده تاریخ واقعی ندارند ،و چون همیشه
فتح شدهاند سرنوشتشان ایجاب میكند كه تابع اروپاییها باشند.
به گفتهی هگل «خودكامگی انسانها را بیدار و دستخوش خشم
و نفرت میكند… اما در هند این موضوع عادی است .مفهومی
از استقالل شخصی وجود ندارد كه بتوان حالت استبداد را با آن
مقایسه كرد!»[]4
این روحیهی عمومی متفكران غربی در سالهای آغازین نوزدهم
بود و ماركس هم از آن بری نبود .برجستهترین نمود آن همان
جمالت معروف در مانیفست كمونیست  ۱۸۴۸است كه اشاره

میكند «ظهور بازار جهانی سرمایهداری همگان حتی بربرترین
ملتها را به تمدن میكشاند» و در نتیجه «قیمتهای ارزان
كاالهای بورژوازی توپخانهی سنگینی است كه با آن تمامی
دیوارهای چین را در هم میكوبد و نفرت بشدت لجوجانه بربرها
را از بیگانگان وادار به تسلیم میكند ]5[».این جمالت و نامههایی
كه از ماركس در این مقطع در دست داریم نشان میدهد كه
هم تجاوزات استعماری غرب به آسیا و از جمله نخستین جنگ
تریاك از سوی انگلستان علیه چین را در سالهای 1840ـ1843
ترقیخواهانه میدانست و هم فرض میكرد كه بقیهی جهان دیر
یا زود به دنبال ملتهای پیشرفته اروپایی از لحاظ صنعتی رهسپار
خواهند شد .این جمالت در بخشی از مانیفست است كه از
فتوحات استعماری غرب در آسیا ستایش شده است و آن را میتوان
جزیی از طرحوارهی كلیشان دربارهی دستاوردهای سرمایهداری
در اروپای غربی و آمریكای شمالی دانست .اگرچه در صفحات بعد
مانیفست تضادهای ناشی از مدرنیزاسیون سرمایهداری و مبارزات
كارگران در كشورهای غربی ترسیم شده است ،اما از همین تضادها
در ارتباط با استعمار غرب در آسیا سخنی مطرح نمیشود .انگار
تنها نقش جوامع غیرسرمایهداری این است كه مسیر جوامع
سرمایهداری را طی كنند .این را صراحت ًا میتوان نشانهی پذیرش
ضمنی مدل تكراستایی از تاریخ از جانب ماركس دانست كه بنا
به آن جوامع غیرسرمایهداری هنگام جذب در سرمایهداری جهانی
همان تضادهای جوامع صنعتی را از خود بروز میدهند.
ماركس پس از نوشتن مانیفست در چند دوره به جوامع
غیرسرمایهداری مانند هند ،اندونزی ،چین و روسیه میپردازد .در
 ۱۸۴۹به اجبار به لندن رفت و تا زمان مرگ در  ۱۸۸۳در آنجا زندگی
كرد .زندگی در لندن ماركس را در مركز بزرگترین امپراتوری
جهان قرار داد و سبب شد جوامع غیرسرمایهداری و مستعمره را
بیشتر در نظر بگیرد .نخستین دورهی برخورد ماركس به جوامع
غیرغربی در نوشتههای  ۱۸۵۳وی دربارهی هند یافت میشود كه
میتوان آن را حمایت مشروط از استعمار دانست .نوشتههای ۱۸۵۳
ماركس كه منبع بحثهای فراوانی بوده شامل سه مقالهی مهم )۱
حكومت بریتانیا در هند )۲ ،كمپانی هند شرقی ،تاریخ و
نتایج آن و  )۳نتایج آتی حكومت بریتانیا در هند است .این
نوشتهها عمدت ًا بخشی از مقاالتی بودند كه ماركس در مقام خبرنگار
اروپایی نیویورك تریبون برای آن روزنامه مینوشت :روزنامهای
معروف با تیراژ دویست هزار نسخه كه مهمترین روزنامهی آمریكا
در سدهی نوزدهم محسوب میشد .ماركس از  ۱۸۵۱تا  ۱۸۶۲در
این روزنامه به عنوان گزارشگر اصلی آن در اروپا مطلب مینوشت.
این مقاالت شامل تحلیلهای نظری از جوامع غیرغربی ،قومیت،
نژاد و ناسیونالیسم است كه با جزییات فراوان نوشته شده .كل
این نوشتهها تازه در پایان دههی  ۱۹۸۰به زبان انگلیسی انتشار
یافته است .مقاالت ماركس ابتدا دربارهی كشورهای عمده مانند
فرانسه ،آلمان ،اتریش و بریتانیا بود .اما كشمكش روسیه و تركیه
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در بالكان و مدیترانه مسئلهی شرق را در رأس سیاستهای اروپایی
قرار داد .ماركس در ابتدا از به اصطالح مسئلهی شرق دانش كافی
نداشت ،اما رفته رفته با نگارش مقاالتی در تریبون این شكاف
را ترمیم كرد .مرجع اطالعات مقاالت  1853ماركس مجادالت
پارلمان انگلستان دربارهی كمپانی هندشرقی ،نوشتههای فرانسو
برنیه دربارهی هند ،بررسی كالسیك توماس استامفورد رافلس
فرماندار استعماری در حكومت كوتاهمدت بریتانیا در اندونزی با
عنوان تاریخ جاوه و درسگفتارهایی دربارهی فلسفهی
تاریخ هگل است كه پیشتر به آن اشاره كردیم.
نخستین كار مهم ماركس دربارهی جوامع غیرغربی مقالهی
حكومت بریتانیا در هند است .در این مقاله ماركس تقسیمات
هند را با تقسیمات ایتالیا و قربانیشدن آن را توسط فاتحان
بریتانیایی با قربانی شدت ایرلند مقایسه میكند .وی در این مقاله
تجاوز بریتانیا را مصیبتبارتر از بقیه تجاوزات اقوام دیگر به هند
میداند ]6[.به گفتهی ماركس انگلستان برخالف فاتحان پیشین
كل چارچوب جامعه هند را در هم شكست ]7[.اقتصاد و ساختار
اجتماعی سنتی هند را ماشین بخار و تجارت آزاد انگلستان خرد
كرد ،اما با ایجاد تلگراف« ،مطبوعات آزاد»« ،مالكیت خصوصی بر
زمین» ،آموزش علمی جدید ،نیروی بخار ،ارتباط مستقیم و سریع
با غرب و تاسیس راهآهن تنها انقالب اجتماعی آسیا را برپا كرد]8[.
به سادگی میتوان در این توصیف تصویری قرینه از سرمایهداری
را مشاهده كرد .ماركس در همین مقاله مفهوم استبداد شرقی را
مطرح كرد كه چین و مصر و ایران و بینالنهرین را در برمیگرفت.
البته در مقالهی حاضر جای بحث دربارهی استبداد شرقی و نظرات
متعددی كه دربارهی آن داده شده نیست اما به طور خالصه
مقصود این است كه به دالیل مشخص ًا جغرافیایی پایهی اقتصادی
كشاورزی كشورهای یادشده آبیاری در مقیاس كالن بود و همین
امر به دخالت قدرت متمركز حكومت اجازه بروز داد .دومین كاركرد
اقتصادی استبداد شرقی پیش از بریتانیا ساختار اجتماعی دهكدههای
هندی است .ماركس نظام دهكدهی هندی را خودبسنده و اشتراكی
و بیتغییر میداند (موضوعی كه در بررسیهای انجام شده
مشخص میشود تا حدی گزافهگویی بوده است .برای اطالعات
بیشتر به كتاب تبارهای دولت استبدادی ،پری آندرسون ،با
ترجمهی حسن مرتضوی ،نشر ثالث ،تهران  ،۱۳۹۰بخش شیوهی
تولید آسیایی رجوع كنید)[ .]9ماركس در این مقاله تنها وجهی كه
برای این دهكدهها قائل است این است كه بنیاد مستحكم استبداد
شرقی را تشكیل میدهند .عالوهبراین ،ماركس با توصیفاتی كه
طنین هگلی آن آشكار است نظام دهكدهی هندی را راكد و گیاهی
میداند «كه با وجود ویژگیهای زیبا با كاست و بردگی محدود
میشوند ]10[».و این فقط توصیفی اقتصادی یا فناورانه نبود بلكه
نوعی ویژگی انسانشناختی در آن نهفته است .گویی سرشت مردم
هند از ازل چنین بوده است .ماركس در همین مقاله دهكدههای
سنتی هندی را متهم به نوعی ستایش وحشیانه از طبیعت میكند

كه به تمجید میمون و گاو میپردازند.
نكتهی كلیدی این نیست كه ماركس در این مقاله با نگاهی
اروپامدارانه ساخت اجتماعی هند را موردبررسی قرار داده است بلكه
مسئله این است كه ماركس پس از شور و شوق برای مدرنیزه شدن
سرمایهداری در مانیفست ،در این مقاله تاثیرات سرمایهداری را
در هند مورد بررسی قرار داده و ضمن تایید ویرانی دهشتناك ناشی
از آن ،نهایت ًا دخالت انگلستان را در هند سودمند میداند اما برخالف
منتقدانی مانند ادوارد سعید كه معتقد بودند موضع ماركس نسبت
به جوامع آسیایی بهویژه هند بیتغییر باقی ماند ،خواهیم دید كه
دیدگاههای ماركس دربارهی جوامع غیرغربی بهطور كلی و هند
بهطور خاص دستخوش تحول چشمگیری شد.

ماركس در مقالهی دیگری دربارهی هند در همان سال با عنوان
كمپانی هندشرقی ـ تاریخ و نتایج آن با بررسی دورههای
گوناگون تاریخ نفوذ بریتانیا به شرح دقیقتر حكومت بریتانیا در
هند و فقر مردم هند میپردازد .به استثمار شدید دهقانان هندی
در نظام مالك و مستاجر انگلیسی میپردازد كه جایگزین نظام
سنتی زمیندارها و رعیتها شده بود یعنی نظام جدیدی كه در آن
زمیندارها از مالكیت خصوصی به سبك غربی برخوردار شدند و
مستاجران یعنی همان رعیتهای پیشین تمام حقوق سنتی خود
را از دست دادند .در توافق نهایی سال  1793بین انگلستان و
مقامات محلی این تغییر مالكیت عملی شد .به قول ماركس بر
اثر اجرای این قانون رعیتها كه یازده دوازدهم كل جمعیت هند
را تشكیل میدهند به نحو فالكتباری بینوا شدند ]11[.پیشتر
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رعیتها در زمینهایی كار میكردند كه پیشینیانشان قرنها آنها
را میكاشتند و نسبت به آنها از حقوق مالكیت برخوردار بودند؛
اكنون شرط اجاره در نظام مالك و مستاجری خلعید دهقانان بود
كه حد و مرزی نداشت ،چون كل نظام حقوق و مسئولیت متقابل
نابود شده بود .ماركس سپس در این مقاله اثرات این بینوایی شدید
را رواج وبا در هند و شیوع آن را در خارج از هند «انتقام هندیها از
جهان غرب» میداند]12[.
در واپسین مقالهی سال  ۱۸۵۳یعنی نتایج آتی حكومت
بریتانیا در هند ماركس با لحن آشكارا اروپامدار فتح هند را
مقدر و تاریخش را تاریخ فتوحات پیاپی میداند ،و باز با همان
لحن هگلی معتقد است این جامعه هیچ تاریخی یا دست كم تاریخ
شناختهشدهای ندارد ]13[.تحقیر هند توسط ماركس تا حد زیادی
ناشی از این است كه هندیها برخالف چینیها تسلیمطلبانه اجازه
داده بودند كشورشان تسخیر شود .در ادامه ماركس ماموریت
دوگانهی انگلستان را در هند مورد بررسی قرار داد ،یكی تخریبی
و دیگری نوزایی :نابودی جامعه كهن آسیایی و بنا نهادن بنیادهای
مادی جامعهی غربی! در اینجا به خوبی روشن است كه مسیر یك
جامعهی آسیایی الجرم باید كجا باشد .ماركس با برترشمردن تمدن
انگلیسیها به هندیها صراحت ًا اشاره میكند كه برخالف اقوام فاتح
كه از اتباع خویش تاثیر میپذیرفتند در این مورد انگلیسیها برتر از
هندیها بودند و هیچ تاثیری از آنان نپذیرفتند .سپس به تلگراف،
مطبوعات آزاد ،مالكیت خصوصی بر زمین ،آموزش علمی جدید ،
نیروی بخار ،ارتباط مستقیم و سریع با غرب و راهآهن به عنوان
دستاوردهای این تمدن كه راهگشای صنعت مدرن در هند خواهد
شد اشاره كرد و سرانجام این صنعت مدرن موانع تعیینكنندهای
را از میان برمیدارد كه سد راه پیشرفت و قدرت هند شده بودند.
ساختار استداللی این مقاله شباهت زیادی به مانیفست دارد .ماركس
در مانیفست تضاد عمیق نهفته در جوامع صنعتی را نشان میدهد
اما در مورد جوامع غیرغربی به مسیر متفاوتی اشاره ندارد ،احتما ًال
به این دلیل كه اص ً
ال به مسیر متفاوتی معتقد نیست .اما اكنون در
این مقاله برای نخستین بار به ضرورت انقالب اجتماعی در بریتانیا
برای تغییر در سیاست مستعمراتی و از آن چشمگیرتر به امكان
شكلگیری جنبش آزادیبخش اشاره میكند .میگوید:
تا زمانی كه در خود بریتانیای كبیر طبقات حاكم توسط پرولتاریای
صنعتی برانداخته نشود ،یا تا زمانی كه خود هندوها آنقدر قدرتمند
نشوند كه یوغ انگلستان را به طور كامل دور اندازند ،هندیها
میوههای عناصر جدید جامعهای را كه بورژوازی بریتانیا میان آنها
پراكنده است نخواهند چید]14[.
ماركس در مانیفست به دو تضاد عمده درون سرمایهداری اروپا
یعنی بحرانهای اقتصادی مزمن و ادواری و نیز به خیزش طبقهی
كارگر اشار ه میكند .در این مقاله هم معتقد است كه سرمایهداری
بریتانیا با چالشی دوگانه یعنی خیزش طبقهی كارگر بریتانیا و

دیگری ظهور یك جنبش آزادیبخش ملی روبروست .در اینجا
شاهدیم كه نحوهی برخورد ماركس با جوامع غیرغربی كه در
مانیفست آمده بود كمی تغییر میكند :هنوز دیوار چین باید با
تجارت جهانی و فتوحات استعماری ویران شود اما اكنون جوامع
غیرغربی خود نیز باید بالقوه یوغ انگلستان را دور اندازند و در اینجا
به بربریت ذاتی تمدن بورژوایی اشاره میكند و به این ترتیب تمایز
بین اقوام پست و برتر را معكوس میكند .این نخستین تغییر از
موضع مانیفست است و نكتهی جالب دیگر این است كه در
ابتدا به نظر میرسد با برجستهكردن نقش فناوری تغییرات مهم
تاریخی را به آن موكول میكند اما در نهایت روندی آگاهانه یعنی
قدرتگیری هندیها را برای براندازی یوغ انگلستان مطرح میكند.
اعالم طرح رهایی از استعمار ،و نه اصالحات استعماری ،به عنوان
هدف جنبش كارگری در  ۱۸۵۳بسیار بدیع است.
چین ،شورش تایپینگ و جنگهای تریاك
در دهههای  ۱۸۴۰و  ۱۸۵۰و  ۱۸۶۰سه اتفاق برجسته در چین
رخ داد :جنگ اول تریاك از  ۱۸۴۰تا  ۱۸۴۳و جنگ دوم تریاك
۱۸۵۶ـ ۱۸۶۰و سومی شورش تایپینگ از  ۱۸۵۰تا  .۱۸۶۴به طور
خالصه واردات شدید چای از چین سبب كاهش ذخیرهی نقرهی
انگلستان شد و در نتیجه بریتانیاییهای حاكم در هند صدور نقره را
متوقف كردند و در مقابل دریافت چای از چین تریاك و كتان از هند
را در اختیار چین گذاردند .با افزایش شدید اعتیاد و افزایش واردات
تریاك ذخیرهی نقرهی چین كاهش یافت .مقامات چین واردات
تریاك را ممنوع كردند .اعمال محدودیت بر همه گونه كاالهای
وارداتی در بندر كانتون تجار انگلیسی را ناخشنود كرد و در ماه ژوئن
 ۱۸۴۰نیروی دریایی انگلیس به دهانهی رود كانتون لشكركشی و
نخستین جنگ تریاك را آغاز كرد .دومین جنگ تریاك از ۱۸۵۶
تا  ۱۸۶۰به درازا كشید و مسائل مشابهی نظیر جنگ اول آن
را ایجاد كردند .هدف بریتانیا از آن قانونیكردن تجارت تریاك،
گسترش تجارت برده ،گشودن چین به روی بازرگانان انگلیسی و
معافیت واردات خارجی از تعرفههای گمركی بود .شورش تایپینگ
كه جنبشی دهقانی و ضد سلطنتی بود از  ۱۸۵۰تا  ۱۸۶۴طول
كشید .دامنهی آن گسترده و نتیجهی آن سركوب ،جنگ داخلی و
مرگ  ۲۰میلیون نفر بود .شورشیان مسئلهی برابری از جمله برابری
جنسیتی را مطرح كرده بودند.
ماركس و انگلس اولین بار در مقالهای در سال  ۱۸۵۰یعنی دو
سال پس از نگارش مانیفست به شورش تایپینگ برخورد كردند
و ضمن تایید مواضع خود در مانیفست كه این بحران در چین را
ناشی از واردات كاالهای ساختهشده ارزان اروپایی میدانستند به
دامنه و عمق شورشی و گرایش كمونیستیشان توجه كردند .تفاوت
مهم این مقاله این است كه پیشرفت اجتماعی چین را نه تنها
محصول دخالت خارجی میداند بلكه نتیجهی فشار نیروی بومی
برمیشمرد اما استعمار نقد نمیشود .در مقالهی دیگری تحت عنوان
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انقالب در چین و اروپا كه درست پیش از مقاالت  ۱۸۵۳نوشته
شده به اثرات تجارت تریاك و شورش تایپینگ اشاره میشود .در
این مقاله ماركس با بررسی تاثیر این شورش و پیامدهای آن در
اروپا و كندوكاو در علت بحران نشان میدهد كه چین چنان با
اقتصاد جهانی گره خورده كه بحرانی اقتصادی در آنجا میتوانست
بر ركود اروپایی تاثیر بگذارد .به گفتهی خودش چین بینظمی را
در جهان غرب میپراكند و قدرتهای غربی با كشتیهای جنگی
خود نظم را در شانگهای برقرار میكنند ]15[.اكنون در اینجا با
لحنی بسیار تند از استعمارگران غربی یاد میشود كه كمی متفاوت
با لحن مانیفست است اما هنوز اثرات ترقیخواهانه امپریالیسم

كانتون قتلعام شدهاند ،خانههایشان با خاك یكسان شده همه با
این بهانه كه زندگی و اموال انگلیسیها با اعمال تجاوزكارانهی
چینیها در معرض خطر قرار گرفته است! اكنون ماركس معتقد
است كه بریتانیا در آتش نفرتی كه جنگ تریاك برانگیخته خواهد
سوخت ]17[.حتی انگلس پیشبینی میكند كه بریتانیا ممكن است
با وضعیت جدیدی در چین روبرو شود كه طی آن جنگ ملی علیه
آن كشور برپا شود .چرا كه روحیهی متفاوتی در چینیها نسبت
به جنگ اول تریاك به وجود آمده و عم ً
ال مردم نقش فعالی در
مبارزه با خارجیها دارند .به قول انگلس ساعت مرگ چین كهن به
سرعت نزدیك میشود و همین میتواند عصر جدیدی برای همهی
آسیاییها به ارمغان بیاورد ]18[.چند ماه بعد ماركس نظرات خود
را كه دربارهی جنگ تریاك گفته بود پس گرفت و گزارشهای
فراوانی از بیرحمی بریتانیا در چین به عنوان استعمار ذینفع ارائه
میكند ،از جمله تجاوز به زنان ،به سیخكشیدن كودكان و به آتش
كشیدن دهكدهها كه توسط افسران بریتانیایی ثبت شده است.
آنچه میتوان از مقاالت ماركس دربارهی چین نتیجه گرفت این
است كه ماركس از دورنمای مانیفست و حتی مقاالت ۱۸۵۳
هند در دو جنبهی عمده دور شده و دیگر تاثیرات مترقی استعمار
را تجلیل نمیكند .دومین جنبه این است كه برای نخستین بار
فلسفهی چندراستایی تكامل تاریخ را شرح و بسط میدهد و در
آن جوامع آسیایی همان مراحل اروپای غربی را طی نمیكنند .در
مورد جنبهی اول قطعهای بسیار روشنگر است و به خوبی تغییر نظر
ماركس را نشان میدهد:

مشهود است .تازه در  ۱۸۵۶یعنی شروع جنگ دوم تریاك است
كه ماركس به چین عالقه نشان میدهد .ماركس این بار بریتانیا
را بربر میداند .در ژانویهی  ۱۸۵۷در مقالهی مفصلی ماركس
اقدامات تجاوزگرانهی بریتانیا را در بمباران بندر كانتون به بهانهی
پایینكشیدن پرچم بریتانیا از قایق كوچك قاچاقچیهای تریاك
محكوم كرد .اما هنوز تا اندازهای نخستین جنگ تریاك را توجیه
میكند چرا كه به گفتهی وی دورنمای گشودن تجارت با چین
را دربر داشت .و در ادامه مینویسد دومین جنگ فقط مانع این
تجارت میشود ]16[.با این همه لحن مقاله فوق تا حدزیادی
ضداستعماری است .دو ماه بعد ماركس در مقالهای آرام آرام لب
باز میكند و به شدت به انگلستان و مطبوعات آمریكایی كه
كوهی از دشنام علیه چین انباشتهاند حمله میكند .در اینجا لحن
ماركس تندتر و تندتر میشود .اشاره میكند كه شهروندان بیدفاع

از سویی چنان نیروهای صنعتی و علمی پا به صحنهی حیات
گذاشتهاند كه هیچ عصر دیگری در تاریخ پیشین انسان گمان
آن را به خود راه نمیداده است .از سوی دیگر ،نشانههای زوالی
وجود دارد بزرگتر از خوف و وحشتهایی كه در اواخر امپراتوری
روم به ثبت رسیده است .در زمانهی ما همه چیز به نظر میرسد
آبستن ضد خود باشد .شاهدیم كه ماشینآالت كه از موهبت قدرت
شگفتانگیز كوتاهكردن و بارورساختن كار انسانی برخوردار است،
موجب گرسنگیكشیدن و كارشاق شده .منابع نوظهور ثروت با
جادوی مرموز به منابع نیاز تبدیل شدهاند .گویی پیروزیهای هنر با
فقدان شخصیت خریداری شدهاند .با همان آهنگی كه نوع بشر بر
طبیعت مسلط میشود ،به نظر میرسد كه بشر بردهی انسانهای
دیگر یا اعمال ننگین خود شده .حتی نور ناب علم به نظر میرسد
فقط قادر است پیشزمینهی تاریك نادانی را روشن كند .تمامی
اختراعات و پیشرفتهای ما حیاتی ذهنی به نیروهای مادی
میبخشد و حیات انسانی را در نیرویی مادی بیاثر میكند]19[.
در مورد دوم ،این سالها (۱۸۵۷ـ )۱۸۵۸مصادف با نگارش
گرندوریسه است كه ما بررسی تغییرات نظرات ماركس درباره
تكامل تاریخ در این كتاب را به مقاالت بعدی موكول میكنیم.
نكتهی مهم این است كه تغییرات نظری ماركس دربارهی استعمار
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مقارن با بسط نظریهی چندراستایی تكامل تاریخ است.
آخرین مقالهی مهم ماركس دربارهی چین در ژوییهی  ۱۸۶۲با
عنوان «مسائل چین» منتشر شد .مقاله بر شورش تایپینگ متمركز
بود .دو دهه پس از جنگ تریاک ،شش شورش همزمان در سراسر
کشور به وقوع پیوسته بود .اولین شورش و مهمترین آنها در جنوب
شورش تایپینگها بود که بین سالهای ۱۸۵۰ـ ۱۸۶۴به وقوع
پیوست و منجر به ایجاد حکومت تایپینگها شد .شورش تایپینگها
كه علیه خاندان منچو بود ریشه در فقر مردم داشت .این جنبش
پیشرفتهترین جنبش سیاسی و مذهبی سدهی نوزدهم در چین
بود .جنبش تایپنگها با شعارهای تقسیم عادالنه زمین ،مالکیت
اشتراکی ،برادری و برابری زن و مرد آغاز شد و توانست اکثریت
مردم چین را با خود همراه سازد و در سراسر کشور توسعه یابد .این
جنبش در سال  ۱۸۵۳نانکن و قسمت اعظم جنوب چین را تصرف
کرد و برای مدت کوتاهی به نظر میرسید که پیروز خواهد شد
چرا که همهی عوامل موفقیت را داشت :ایدئولوژی پیشرفته ،افکار
ناسیونالیستی ،مردم استثمارشده و حمایت کامل آنها از شورش،
رهبری قدرتمند و اندیشمند و باالخره برنامهی اصالحی پیشرفته.
تالشهای زیادی برای مالکیت عمومی ،تقلیل مالیات بر کشاورزان،
ممنوعیت تریاک و رشوه خواری و ایجاد تقویم جدید و حمایت
از ادبیات محلی (سنتی) در دوران قدرت تایپینگ انجام گرفت.
برای مثال در برنامه ارائه شده توسط کادر رهبری شورش تایپینگ
مقرر شده بود که تا استقرار کامل «حکومت آسمانی» ،ازدواج و
کشیدن تریاک به کلی در سراسر حوزهی حکومتی تایپینگ ممنوع
باشد .اما با این حال آنها نتوانستند در رویکرد انقالبیشان موفق
شوند .ماركس در مقالهاش این روحیهی انقالبی را با روحیهی
محافظهكارانهی اروپاییها در دههی  ۱۸۵۰به دنبال شكست
انقالبهای  ۱۸۴۸مقایسه میكند .با این همه لحن ماركس با
وجود شورو شوق اولیهاش برای شورشیان تایپینگ غمانگیز است.
مینویسد آنان به اشكال نفرتانگیزی ویرانی به بار آوردهاند ،هر
شهری را كه تسخیر میكردند دست به خشونت میزدند و زنان
و دختران را مورد تجاوز قرار میدادند و مردمان عادی را اعدام
میكردند .ماركس این خشونت را پوچ میداند زیرا معتقد است كه
فلسفهی شورشیان نه ایدههای رهاییبخش بلكه محصول یك
زندگی اجتماعی سنگواره است ]20[ .در اینجا ماركس با تنگنایی
روبرو میشود كه بعدها بهطور مفصل به آن به ویژه در ارتباط با
هند و روسیه میپردازد :هنگامی كه استعمار و شورشهای مردمی
نظم كهن را به لرزه در بیاورند و هیچ بدیل ایجابی و رهاییبخش
در افق نباشد تحول تاریخی چه مسیری را پیش خواهد گرفت؟

طغیان سِ پویها در ۱۸۵۷
مقاالت ماركس دربارهی شورش بزرگ هند در سال ۱۸۵۷ـ۱۸۵۸

برجستهترین گواه تغییرنظر ماركس به اتخاذ مواضع ضداستعماریتر
است (چه سالی :سال نوشته شدن گروندریسه ،بحران اقتصادی
جهان ،جنگ دوم تریاك و شورش تایپینگ!) .علت شورش سپویها
یا شورش سربازان هندی در خدمت نظام مستعمراتی بریتانیا ،این
بود كه پس از رواج این شایعه كه روغن موردمصرف نوار فشنگ
تفنگها از چربی گوشت گاو و گوشت خوك است ،گروهی از
سربازان شوریدند و افسران بریتانیایی را كشتند .شورش به دهلی و
شهرهای بزرگ دیگر سرایت كرد و شكل سیاسی گرفت اما اهداف
منسجم و یكدستی نداشت .با این همه ،با وجود برتری سازمانی
و تسلیحاتی بریتانیا سركوب این شورش دو سال طول كشید]21[.
ماركس با شنیدن اخبار شورش مقاالت مفصلی دربارهی آن برای
تریبون نوشت :ماركس  ۲۱مقاله و انگلس ده مقاله .با این همه
برخالف مقاالت  ،۱۸۵۳اینها توجه زیادی را جلب نكرده است و
به آن اشاره نمیشود .هر چند تغییر تئوریك عمدهای را از حمایت
مشروط ماركس از استعمار بریتانیا نشان میدهد.
در یكی از این مقاالت به سیاست تفرقهبیانداز و حكومتكن انگلیس
در هند اشاره میكند كه خصومت میان نژادها ،قبایل ،كاستها
و مرامها اصل حیاتی بریتانیاست .سپس تناقضها و تضادهای
دیالكتیكی ایجاد ارتشی مستعمراتی با دویست هزار سرباز هندی
را خاطرنشان میكند كه سبب میشود برای نخستین بار آگاهی و
سازمان ملی هند متحد را ایجاد میكند .در مقاالت بعدیش از تداوم
شورش خشنود است هرچند امید به پایداری طوالنیمدت آن ندارد.
اما معتقد است ریشههای شورش و نفرت از بریتانیا عمیق شده
است تا آن حد كه به قیام ملی میماند ]22[ .در مقالهی دیگری
قتلعامهای شورشیان را بازتاب رفتار خود انگلستان میداند و آن
را با نمونههای مشابه تاریخ اروپا و اقدامات اروپا در آسیا مقایسه
میكند ]23[.در مقالهای با عنوان شورش هند ماهیت مقاومت
هندی را ناشی از تضاد عمیقی درون دستگاه استعماری میداند
و میگوید:
در تاریخ انسان چیزی مانند كیفر وجود دارد؛ و این قانون كیفر
تاریخی است كه ابزارهایش را نه ستمدیده بلكه خود ستمكار
به وجود میآورد .نخستین ضربهای كه به شاه فرانسه خورد از
نجیبزادگان بود و نه از دهقانان .شورش هندیها با رعیتهایی
كه توسط انگلیسیها شكنجه ،بیآبرو و عریان شده بودند آغاز نشد
بلكه توسط سپویهایی شروع شد كه انگلیسیها به آنها لباس و
غذا داده و در ناز و تنعم و راحتی توسط ایشان پرورش یافته بودند.
[]24
به این ترتیب پیشرفت استعماری گوركنان خویش را به وجود
میآورد .این چرخش دیالكتیكی در مورد آسیا در مانیفست و
بخش بیشتر نوشتههای  ۱۸۵۳دربارهی هند وجود ندارد]25[.
پس از شكست شورشیان و سقوط دهلی در  ۱۸۵۷ماركس و
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انگلس در مقاالتی ضمن تحلیل دالیل شكست شورش به تمسخر
انگلیسیها مبنی بر اعمال قهرمانانه پرداختند و در نامهی بسیار
مهمی قیام در هند را از مبارزات كارگران اروپایی جدا ندانستند.
ماركس در این نامه هند را بهترین متحد جنبش انقالبی در غرب
دانست و اعالم میكند كه «هند اكنون بهترین متحد ماست»]26[،
آن هم در زمانی كه جنبش انقالبی غرب رو به پیش حركت
نمیكرد.
ماركس و انگلس در  ۱۸۴۸مدلی نظری از جامعهی سرمایهداری
را مطرح كردند و تضادهای آن را نشان دادند .آنان در مانیفست
از مسئلهی پیشرفت اجتماعی تحلیلی ارائه كردند كه قرار بود در
مورد جوامع پیشاسرمایهداری نیز صادق باشد ،جوامعی كه آنان
با اصطالح قوممدارانه «بربر» مشخص كرده بودند .ماركس در
مقاالت سال  ۱۸۵۳خود برای نیویورك تریبون این نظرات
را به هند و سپس به چین بسط داد و ویژگیهای ترقیخواهانهی
استعمار بریتانیا را در مقابل هند «تغییرناپذیر» ستود .اما درست
در همان زمان نظرات ماركس شروع به تغییر كرد و دقیقتر و
دیالكتیكی شد .هند شورشی راهی برای خروج از استعمار این بار
«بربر» و نه مترقی مییافت و ماركس پیوندی عمیق بین جنبش
كارگری انگلستان و مبارزات استقاللطلبانه هند برقرار كرد .همین
نظرات در سالهای ۱۸۵۶ـ ۱۸۵۷در مورد چین برجستهتر شد چنان
كه از مقاومت مردم چین و شورش تایپینگها علیه استعمار بریتانیا
و پیوند این مبارزات با مبارزات كارگران غرب علیه سرمایهداری
حمایت پرشوری كرد .در ادامهی بحث به بررسی تحول نظرات
ماركس دربارهی روسیه و جنبش ناسیونالیستی لهستان خواهیم
پرداخت.
***
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ﻧﺎﺳـﻴـﻮﻧــﺎﻟـﻴﺴﻢ ﺍﯾــﺮﺍﻧــﯽ ؛ ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎﻭ ،ﭘﻠﻨﮓ!

بدون شک ناسیونالیسم ایرانی ،در میان ناسیونالیسمهای منطقه ( ترکی  ،عربی )..
یکی از تنگنظرترین و کوتهبینترین و پُ ر تناقضترین ناسیونالیسمها است ،آنچنانکه
دافعهاش بیش از جاذبهاش است و هر زمان که نه در حال جذب حاشیهی امن
برای خود ،که شاهد دفع زیر مجموعههای خود و حتی ریزش بدنه اصلی آن نیز
هستیم .و این تنها نه از تمامیتخواهی و مرکزیتگرایی سخت این ناسیونالیسم ،که
از تناقضهای ماهوی و ماهیتی اجزای نا همگون کهنه و نو آن منشا میگیرد که در
طی دوره معاصر به هم وصل شده اند.
اجزای سهگانهی ناهمگون تشکیلدهندهی این ناسیونالیسم چون:
الف :زبان دری (فارسی) محصول اسالم عربی سنی
ب :مذهب شیعه محصول ترکمنان قزلباش صفوی آناتولی تبار
ج :قومگرایی فارس (آریاییگرایی ،پارسیگرایی ،باستانگرایی) محصول حکومت
پهلوی در دوره معاصر
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راننده تهرانی اتوبوس واحد در مسیر خیابان فاطمی (آنجا که
روزی خانه داشتم!) ،در جواب چند مسافر و مهمان افغانستانی و
تاجیکستانی من ،که آدرسی را می پرسیدند ،با ته لهجه نا مشخص
ترکی ،گیلکی یا شاید هم لری؟ با لحن خشن و تحقیر آمیزی
فریاد میزد :فارسی درست صحبت کن! فارسی درست صحبت
کن! اینجا ایران است !!
جلو رفتم و معترض شدم .شروع کرد داد سخن دادن که :من خیلی
ناسیونالیست ایرانیام!  ...آریاییام!  ...پارسیام! ...و خالصه تو مسیر
کلی نستعلیق صحبت کرد :از زبان فارسی و فردوسی و زردشت
و شاهنامه و اینکه درسته تو این خط اتوبوس شوفری میکنم اما
تحصیلکرده ام و فوق دیپلم دارم و  ...و..
گفتم :آقای تحصیلکرده ناسیونالیست ایرانی و آریایی و فارسی!!
صاحبان اصلی زبان فارسی و شاهنامه و سمرقند و بخارا ،آریانا و
ِ
ایران اصلی و کهن ،همین تاجیکها و افغآنها هستند ،آنوقت تو
با این تهلهجه لری یا ترکی یا گیلکیات به اینها میگی :فارسی
درست صحبت کنند؟!
بعد این ضرب المثل لری بختیاری را براش تعریف و ترجمه کردم!
خندید ولی نمیدونم حرفم رو ،گرفت یا نه !؟
یه کئر داره پرچ پرچی ! نه بته کنه  ،نه کچی
یک ک...داره زمخت! نه به خاله رحم میکند ! نه به عمه !
این ضرب المثل مصداق حال ناسیونالیسم ایرانی است که نه خودی
میشناسد و نه بیگانه! و با آنکه نامی چنین پر طمطراق و پر کبکبه
و دبدبه و فراگیر یعنی «ایران» و «ایرانی» را یدک میکشد ،اما
از این محتوا تهی است و در حقیقت و در اساس با هر آنچه ایرانی
است ضدیت داشته و در تناقض است .از همین رو نه تنها با ترک و
تازی و روم و روس سر جنگ داشته که با پشتو و افغان و رشتی و

آذربایجانی و لر و کرد و شیعه و سنی و گبر و جهود و مسلمون و
شمالی و جنوبی خود این مملکت هم ،سر ناسازگاری دارد !
آنچنانکه ،گاه چنان تحملناپذیر و ناشکیبا که از کاربرد کلمه
«پوهنتون» پشتو؛ در افغانستان ،که آن نیز زبانی ایرانی و خویشاوند
زبان فارسی دری است ،از شدت خشم کف به دهان می آورد! و
گاهی نیز چنان عاجز و زبون و ضعیف که از رسمیت یافتن به قول
خودشان نیم زبان گیلکی در شورای شهر رشت ،رعشه به تن این
ناسیونالیسم مثال قدر و ابرقدرت می افتد!!؟
گاه ناسیونالیسم ایرانی ،بدون نقاب تحت نام ناسیونالیسم فارس
و دفاع از فارسهای پایین دست رودخانه کارون و زنده رود ،در
اصفهان و یزد ،شمشیر مستقیم علیه لر بختیاری و عرب باالدست
رودخانه میکشد! روز بعد همان لر بختیاری پانایرانیست و دزفولی
عزیز کردهی حکومت را ،با شعارهای آریایی/پارسی؛ علیه اعراب
تازی خوزستان تحریک و سپر بال می کند!
گاه پشتیبان و دوست و برادر آن کمونیست ارمنی در قتل و غارت
ترک شیعه آذربایجانی است در آنسوی ارس در قره باغ! و فردای
همان روزش ،حامی و یار و یاور شیعه ترک آذربایجانی است در
نقض حق و حقوق ُکرد سنی غرب آذربایجان و پسین فردای همان
روزش ،دست توسعهطلب ناسیونالیسم ُکرد شیعه را در ُکردیسازی
پشتکوه لرستان( یعنی استان ایالم ) در صداوسیما و استانداری و
شهرداری و دهداری آن دیار ،باز می گذارد!...
بدون شک ناسیونالیسم ایرانی ،در میان ناسیونالیسمهای منطقه
( ترکی  ،عربی  )..یکی از تنگنظرترین و کوتهبینترین و ُپر
تناقضترین ناسیونالیسمها است ،آنچنانکه دافعهاش بیش از
جاذبهاش است و هر زمان که نه در حال جذب حاشیهی امن برای
خود ،که شاهد دفع زیر مجموعههای خود و حتی ریزش بدنه اصلی
آن نیز هستیم .و این تنها نه از تمامیتخواهی و مرکزیتگرایی
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سخت این ناسیونالیسم ،که از تناقضهای ماهوی و ماهیتی اجزای
نا همگون کهنه و نو آن منشا میگیرد که در طی دوره معاصر به
هم وصل شده اند.
اجزای سهگانهی ناهمگون تشکیلدهندهی این ناسیونالیسم چون:
الف :زبان دری (فارسی) محصول اسالم عربی سنی
ب :مذهب شیعه محصول ترکمنان قزلباش صفوی آناتولی تبار
ج :قومگرایی فارس (آریاییگرایی ،پارسیگرایی ،باستانگرایی)
محصول حکومت پهلوی در دوره معاصر
تکتک به تاریخچهی این سه جزء ناهمگون ،و چگونگی اتصال
و چسباندن آنها به هم در دوره معاصر ،و در آخر به برآمدن
پدیده ای به نام ناسیونالیسم ایرانی از این ملغمه دیگ چند جوش
میپردازیم .فقط با این توضیح مهم که بنا به مصداق یک باور
خرافی که در کودکی از عوام شنیدم درباره اعجاب انگیزی بنای
خانهی کعبه ،که ویژگی خارق العاده این بنای ساده ،در آن بوده
است که حضرت ابراهیم ابتدا شالوده بنا را از سقف شروع کرد
تا به پایه بنا رسید(؟!) شالودهی بنای ناسیونالیسم ایرانی نیز در
دوره معاصر ،و پس از کشفیات مستشرقین و باستانشناسان و
زبانشناسان و رهجویان ایرانیشان ،ابتدا سقفاش با باستانگرایی(
(آریاییگرایی ،پارسیگرایی) بنا شد و سپس اجزا کهنهتر به عنوان
شالوده به آن عالوه و وصل شد!

نام فارسی ،بعدها از سوی اعراب ،که همه ایران را «فرس»
میخواندند ،بر زبان دری نهاده شد .این زبان ،دنبالهی پهلوی و
یا پارسی نبوده و این اصطالحات فارسی باستان ،فارسی میانه،
فارسی نو ،اصطالحاتی قراردادی و وضع شده توسط زبانشناسان
در قرن اخیر است و گرنه مشخصا ،معلوم و مشخص نیست که
حتی هخامنشیها به زبان خود پارسی میگفتند یا نه و حتی ارتباط
مستقیم و بالفصل بین این سه گونه فارسی (پارسی هخامنشی ؟
فارسی میانه ؟ فارسی نو ) محل اتفاق همه آراء نیست و تنها یک
گمان است .الکن برخی زبانشناسان ایرانی به لحاظ گرایشات
ملیگرایانهی پارسی ،با تقویت این روایت ،چنین وانمود مینمایند
که فارسی از ازل (عهد پیشدادی و کیانی )تا کنون بالفصل با
همین نام (پارسی) رایج ،رسمی و ملی بوده است؟! در حالی که
شواهد گواه آن است که هخامنشیان زبان خود را «آریایی» پارتیان
«پهلوی» و ساسانیان «پهلویک» و گاه پارسیگ میخواندهاند.

الف) زبان دری (فارسی ) محصول اسالم عربی سنی
زبانی که امروز تحت عنوان فارسی یا پارسی ،معرف حضور من
و شماست ،در حقیقت نه یادگار و تداوم بالفصل عهد ایران پیش
از اسالم ،که محصول بعد از هجوم عربهای مسلمان و نتیجهی
انقراض سلسله ساسانی است .این ادعا که ایرانیان تنها ملتیاند که
بعد از قبول دین اسالم ،زبان (رسمی)شان ،تغییر نکرده ،گزافهای
بیش نیست .با ورود اسالم ،زبان پهلوی که زبان رسمی درباری
عهد ساسانی بود ،از رسمیت افتاد و به همت ترویج دین اسالم در
میان خراسانیان و ماورالنهریان و فتوای علمای مسلمان سنی آن
دیار و حمایت حاکمان وقت محلی سامانی و غزنوی و صفاری و
طاهری و البته تایید خلفای عرب عباسی در بغداد ،برای مناسبات
دینی (ترجمه و تفسیر قرآن) ،زبان آن خطه از خراسان و ماوراالنهر
یعنی «دری» رسمیت یافت و به یاری شمشیر دین اسالم و دربار
سالطین غزنوی حتی تا هند و ری و طبرستان گسترش یافت
آنچنانکه زبان دوم اسالم(سنی )گشت.
فی الواقع این اسالم و به نوعی این حملهی اعراب مسلمان به
ایران بود که موجب مرگ زبان پهلوی و احیاگر زبان فارسی دری
شد! زبانی اصالتا با کالبد خراسانی اما روحی عربی اسالمی.

اما بعد از ورود اعراب به ایران چون ایالت پارس در مجاور سرزمین
اعراب بود ،آنان همهی ایرانزمین را فرس (پارس ) و مردم ایرانی
و زبان پهلوی رایج در ایران را هم (فارسی )نامیدند و چندی بعد با
منسوخ شدن پهلوی رسمی و رایج شدن زبان دری ،زبان جدید هم
به این نام (فارسی) شهره و همه گیر شد.
اعراب ایرانیان را «فارسی» و ایرانیان اعراب را «تاژیک» و
«تازیک» میخواندند که االن تازی میگوییم.
ترکهای آنسوی ماورالنهر ،که همسایگان شرقی امپراطوری
ایران بودند اصطالح تاژیک را از خراسانیان به عاریت گرفتند و
نه به معنی عرب ،که به مفهوم مسلمان و مخصوصا خراسانی
مسلمان بهکار بردند .چرا که تنها مسلمانان در همسایگی ترکان،
این خراسانیان بودند و عمدتا قبایل ترک توسط همین خراسانیان

ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺷﻤﺎﺭﻩﻯ ﺍﻭﻝ  -ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1396

63

..............................................................................

مسلمان ،دراویش و صوفیها و علما و عرفا به اسالم گرویدند.
بعدها اصطالح تاجیک به معنی مردمان فارسزبان عمدتا شهری
و روستایی خراسان که اغلب کشاورز و پیشه ور و ساکنان مناطق
دشت و جلگه بودند ،رسمیت یافت.
با گسترش دین اسالم در بین ترکان و نفوذ حاکمیت و سلسلههای
ترک که اکثرا سنی و زبان دولتی آنان نیز دری یا فارسی بود ،این
زبان از خراسان تا حداقل در نجد فالت ایران و نه کوهستانهای
مسلمان سنی ،حاکمیت تام و تمام
حاکمان
زاگرس و البرز ،که این
ِ
ِ
نداشتند،گسترش یافت .کما اینکه فارس و اصفهان و ری (تهران)
هیچ گویشور دری زبان یا فارسی زبان نداشته اما به مرور زمان،
زبان بومی آنان که گونه ای «پهلوی» و «راجی»(زبان مردم ری و
تهران ) بوده منسوخ و مردم فارسْزبان شدند.
شاپور و سلیم تهرانی به زبان تهران آن روزگار (قرن دهم و
یازدهم) اشعاری دارند ،شاعران بزرگی همچون سعدی و حافظ
شیرازی آثاری به زبان قومی و بومی خود به زبان پهلوی شیرازی
که خویشاوند زبان لری بوده در قرن هفتم سرودهاند و اوحدالدین
مراغی اصفهانی به زبان مردم سپاهان روزگار هفتم و هشتم
هجری قمری که امروز نامفهوم است ،اشعاری دارند.
دیوان حافظ و سعدی را مطالعه بفرمایید اشعار این بزرگان را در
انتهای دیوان به زبان مردم شیراز میبینید که فارسی نیست و
گونهای پهلوی نزدیک به لری است .هنوز یهودیان شیراز به زبان
شیراز کهن سخن می گویند و نه فارسی ..اوحد الدین مراغه ای
در دیوانش به زبان مردم اصفهان اشاره دارد که فارسی نیست و
پهلوی است.
تنها ناحیهای از ایران که از دیرباز فارس و فارسْزبان(دری
زبان) بوده ،خراسان حالیه است که دنبالهی حوزه فرهنگی ،زبانی،
جغرافیایی افغانستان و ماوراالنهر است که مهد زبان فارسی دری
است.
در حقیقت پیدایش زبان فارسی دری ،بیش از هزار سال پیش در
شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان ،موجب پراکنش و گسترش
عنصرقومی فارس  -تاجیک ،تا اعماق فالت ایران حالیه در این
طی هزار سال گذشته گردیده است.

فارسی :زبانی اصالتا با کالبد خراسانی اما روحی عربی-
اسالمی!
بعد ورود اسالم ،پهلوی؛ زبان دینی و ملی مردم ایران ،رانده و
منزوی و ساقط شد و چون اعراب مسلمان برای بیان و تبلیغ و
ترویج مذهب خود اسالم سنی ،ترجمه و تفسیر قرآن در سرزمین
جدید و در بین مردم بومی نیاز به محمل و بستر و لسان جدید
تاجیکستان فعلی
داشتند ،از جایی در شمال افغانستان و جنوب
ِ
(بلخ  -مزارشریف ) در کالبدی خراسانی ،روحی عربی -اسالمی

دمیده شد و نطفهی زبان دری (فارسی) بسته شد.
فارسی؛ زبان دین جدید ،نه تنها زبان پهلوی را که زبان موبدان
آتشکده بود و بار دینی داشت مغلوب کرد بلکه به عمق فالت
ایران رخنه کرد و زبان راجی و تبری را که این یکی رسمی و ادبی
نیز بود را هم کنار زد و زبان منبر و مسجد و تخت و دربار و دولت
و در نهایت کوچه و بازار اندرونی مردم غیر تاجیک ،و پهلوی زبان
اصفهان و شیراز و ری شد .بدانگونه که کمک م همه تَرک زبان
مادری نمودند و همگی به زبان فارسی دری که مقبول منبر و
مسجد و تخت و دربار و دولت بود تکلم کردند ،آنچنانکه حافظ
و سعدی و قطران تبریزی نیز نه به زبان مادری خود ،که به دری
فارسی ناچار شعر می سرودند.
فی الواقع این اسالم و به نوعی این حمله اعراب به ایران بود که
موجب مرگ زبان پهلوی و احیاگر زبان فارسی دری شد! زبانی
اصالتا با کالبد خراسانی اما روحی عربی -اسالمی!
بعد ورود اسالم ،پهلوی؛ زبان دینی و
ملی مردم ایران ،رانده و منزوی و ساقط
شد و چون اعراب مسلمان برای بیان و
تبلیغ و ترویج مذهب خود اسالم سنی،
ترجمه و تفسیر قرآن در سرزمین جدید و
در بین مردم بومی نیاز به محمل و بستر
و لسان جدید داشتند ،از جایی در شمال
تاجیکستان فعلی
افغانستان و جنوب
ِ
(بلخ  -مزارشریف ) در کالبدی خراسانی،
روحی عربی -اسالمی دمیده شد و
نطفهی زبان دری (فارسی) بسته شد.

در واقع این دین اسالم است که احیاگر زبان فارسی
بوده است نه فردوسی
در واقع این دین اسالم است که احیاگر زبان فارسی بوده است نه
فردوسی و بعدها زبان فارسی دین و قرضاش را به احیا گرش که
دین اسالم باشد به خوبی جبران کرد! و زبان فارسی بزرگترین
خدمتگزار دین اسالم( مذهب تسنن تا پیش از صفویه و مذهب
تشیع پس از صفویه ) گردید.
اینکه فارسی کنونی دنباله پهلوی ساسانی و اشکانی نیست و
ایران سیاسی فعلی
خاستگاه غیر ایرانی ( مقصود فالت ایران و
ِ
است) داشته و از ماورالنهر و خراسان و افغانستان حالیه و منشااش
کوشانی است ،مدافعان فراوان دارد و اسناد مهم چون کتیبه
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های بغالن و سرخ کتل و رباطک افغانستان(متعلق به سلسله
کوشانشاهی ) به لحاظ نزدیکی شگفت انگیز زبانی به فارسی(دری
) کنونی ،مبین این حقیقت است.
اینکه چرا برخی زبانشناسان ایرانی به صراحت به وارداتی بودن
زبان فارسی حدود هزارسال پیش و بعد از ورود اسالم ،اعتراف
نمیکنند ،دالیل سیاسی دارد ،چرا که به ظن آنان با اعتراف به
ایران فعلی و
وارداتی بودن زبان فارسی از بیرون از محدودهی
ِ
پهلوی ساسانی نبودنش ،مشروعیت زبان فارسی که در
دنبالهی
ِ
کنار مذهب شیعه ،دو رکن اساسی ملیت ایرانی و ناسیونالیسم مدرن
ایرانی قلمداد شده است ،خدشه خواهد دید.
با جستجو در اینترنت تحت عنوان (خاستگاه زبان فارسی به راستی
کجاست ؟؟) شاهد این شک و شبههای فراوان و نظرات ضد و
نقیض خواهید بود.

ب  :مذهب شیعه محصول ترکمنان قزلباش صفوی
آناتولی نسب
ایرانیت امروزی ما ،منشاءاش و آغازش ،در حقیقت نه به عهد پیش
از اسالم که به عهد صفوی و تشکیل جغرافیای امروزین ایران و
هویت ایرانی شیعی بر میگردد و به برآمدن قبایل ترکان آناتولی
(که در حقیقت قبایل ترکمنان آناتولی بودهاند) و برافراشتن پرچم
شیعی (که در حقیقت علوی بودند در ابتدا و نه شیعهی جعفری یا
امامی کنونی ) از سوی ایشان.
ِ
قبایل ترکمن علوی متمرد در دیار سلجوقیان روم سنی مذهب ،بر
آن دولت همیشه میشوریدند و از پرداخت مالیات تمرد میکردند.
اینان که «برایا» یعنی از پرداخت مالیات بری بودند به «رعایا» که
اکثرا کشاورز و شهری و مسیحی بودند و خرج دولت سلجوقی را
تامین میکردند ،تعدی میکردند و مایهی زحمت و نیروی نظامی
آنان مایهی هراس دولت بود .از این رو ،از مهاجرت این قبایل
المذهب ،متمرد و مزاحم به خارج از اراضی امپراطوری سلجوقی
استقبال شد.
شاملو از شمال شرق مدیترانه و شمال غرب شام
تکه لو از ناحیه جنوبی آناتولی
افشار از ناحیه آناتولی
قاجار از شمال و شرق آناتولی
روملو از ناحیه غرب آناتولی
قره مان از منطقه کیلیکیه در جنوب آناتولی و اطراف قونیه
ورساق از منطقه کیلیکیه در شمال دریای مدیترانه

ذوالقدر از بخش علیای فرات بین سوریه و ترکیه کنونی
استاجلو از شرق آناتولی
بیات از شرق آناتولی و شمال عراق
اینان خود را قزلباش میخواندند چرا که دستار سرخ با  ۱۲ترک
به نشان  ۱۲امام شیعی بر سر میبستند بر گرد سید زادهای جوان
(که اصال سید نبود ) شاه اسماعیل نامی از تبار شیخ صفی اردبیلی
(که اصال وی شیعه نبود و سنی بود و اصال نسباش به فیروزشاه
زرینکاله ایزدی و نه مسلمان میرسید) گرد آمدند و او را که گاه
ادعای ولی و گاه وصی و گاه نبی بودن میکرد تا مرتبت الهی باال
بردند.
تا قبل از صفويه ،اكثريت مردم «جبال» فالت ایران (سلسله جبال
زاگرس و البرز یعنی :لرها و گیلکها و تبریها) بر مذهب علوی
بودهاند  ،حال آنکه اكثريت توده مردم« نجد» فالت ایران (دشت و
کوهپایههای آذربایجان وکویر مرکزی و شرق ایران( ،آذربایجانیها
و تاجیکها ) بر مذهب تسنن و شافعی یا حنفی بودهاند و سخت
هم متعصب!
پس شاه اسمعیل پس از آذربایجان ،جلگهها و نجد ایران (مرکز
خراسان عمدتا فارسنشین)
ایران،اصفهان و فارس و یزد و کرمان و
ِ
را که تصرف و دسترسیاش آسان بود و عمدتا مردمی ضعیف بنیه
و رعیتمآب و همه بر کیش اسالم سنی بودند را به زور شیعه
کرد و سپس مردم جبال فالت ایران(زاگرس و البرز ) که نه سنی
بلکه بر مذهب علوییت و اهل حق و مذهب کهن بودند ( لرها ،
گیلکها و مازنیها )و همچنین اعراب شیعی مشعشعی خطهی
عربستان(قسمت جنوب شرقی خوزستان امروزی)  ،بالتبع هم بدو
پیوستند.
کمکم با تثبیت حاکمیت صفویها ،آنان به تثبیت مذهب خود هم
اقدام کردند .آنان صوفیان و مریدان حیدری ،علمای جبل عامل،
کوفه و بحرین را به تدوین کتابهای فقهی در زمینه شیعه جعفری
دعوت کردند .منجمله خانواد شیخ بهایی جبل عاملی لبنانی و
محقق کرکی که در نشر فقه و اصول مذهب جعفری شخصیت
مهمی محسوب میشدند.
از جمله اقدامات شاه صفوی برای تجلیل از امامان شیعه ضرب
سکه با نام ائمه اثنی عشری ،قرار دادن نام  ۱۲امام شیعه به عنوان
سجع مهر شاهی ،تعمیر و توسعه آرامگاه امامان در شهرهای عراق
و مشهد و نیز ایجاد ساختمان مقبره برای امامزادهها در شهرهای
ایران ،و طرح آبرسانی از فرات به نجف ...و درکل شریعتی شسته
و رفته برای مذهب رسمی فراهم شد تا آنان را از سنیان اطراف
متمایز کند.
بدینسان کم کم «مذهب بدون شریعت علوی» رنگ و بویی
امروزی و شیعه امامی اثنی عشری گرفت آنچنانکه مشخصهی
ایران و ایرانیت گردید.
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آنان که از آن جغرافیا و مذهب شیعه ،
بیرون ماندند غیر ایرانی و آنان که داخل
آن مذهب و جغرافیای ماندند ایرانی
انگاشته شدند.
جالب آنکه در آغاز شکلگیری هویت
ایرانی و ایرانیت در عهد صفوی ،این
نه زبان فارسی که زبان ترکی جزء
الیتجزای آن بود ،از آن رو که آورندگان
این مذهب همه ترکمنان علوی مهاجر
آناتولی بودند .زبان تبلیغی مذهب شیعی،
داعیها  ،مبلغان ،پیر ها ،ترکی بود .شاه
اسماعیل به ترکی شعر می گفت .زبان
دربار صفوی و مکاتبات ترکی بود و از
آنسو زبان مردمان سنی و دربارهای سنی عثمانی و شیبانیان ازبک
و هند ،فارسی بود!
بدین تریتب در فالت ایران در ابتدای پیدایش هویت ایرانی در عهد
صفوی ،بیشترین کسانی که از دایرهی جغرافیایی و هویتی تعریف
شده خارج و بیرون ماندند ،فارسیزبانان و فارسها(تاجیکها )
بودند که در محدودههای افغانستان و ماوراالنهر و خارج از تعریف
ایرانیت ماندند و بیشترین کسانی که داخل این تعریف شدند عمدتا
مردمان غیر فارس هستند که امروز ایرانی میخوانند خویش را
(ترکها ،لرها ،گیلکها ،کردها (قسما ) عربها و البته قلیلی
فارس.

تشکیل دولت صفوی نقطه عطفی است در شکلگیری
امروزی ترکان آذربایجانی و فارسهای
ناسیونالیسم
ِ
ایرانی
تشکیل دولت صفوی نقطه عطفی است در شکلگیری ناسیونالیسم
امروزی ترکان آذربایجانی و فارسهای ایرانی .چرا که پذیرفتن
مذهب شیعه از سوی ترکان آذربایجانی و فارسهای ایرانی ،در
عهد صفوی و حاکمیت یافتن این ایدهئولوژی مذهبی ،عمال ترکان
شیعه آذربایجانی را از همزبانان سنیشان ،یعنی ترکان آناتولی
(عثمانی ) و فارسهای شیعه ایران را از همزبانان فارس زبانشان
در افغانستان و ماوراالنهر جدا ساخت و هویت مستقل و جدیدی
برای آنان رقم زد.
جدایی مذهبی و برای نخست بار از این تاریخ
از این اشتقاق و
ِ
است که میتوان گفت اشتقاق و تمایز مفهوم «فارس از تاجیک» و
«ترک از آذربایجانی یا آذری» کمکم نضج ،شکل و معنا میگیرد.
آنچنانکه ترک و تاجیک در جغرافیای سیاسی ایران از عهد
صفوی به بعد و اتخاذ سیاست شیعی به عنوان یک ایدهئولوژی،
از ترک و تاجیک خارج از جغرافیای سیاسی ایران ،راهی جداگانه
و مستقل پیش رو داشته و شاید داشته باشند بدانگونه که این

دو قومیت اساسیترین پایهگذاران و تداوم بخشندگان ایدهئولوژی
حاکم شیعی و ناسیونالیسم ایرانی تا عصر حاضر بودهاند.
هم از این رو بی دلیل نیست که ناسیونالیسم آذربایجانی آغاز هویت
قومیاش را دودمان صفوی میانگارد ! و ناسیونالیسم فارس نیز (
هرچند که کبکوار تالش داشته باشد که سرش را زیر برف کتمان
پنهان کند و وجود ناسیونالیسم منسوب به خود را انکار کند) هم
نضجگیری اولیهاش از عهد صفویه است.
برآمدن ترکمنان قزلباش شیعه (علوی) از سوی آناتولی و تاسیس
سلسله صفوی و اجبار مردم به قبول مذهب تشیع و رسمیت یافتن
این مذهب ،میان فارس زبانان جدایی و چند پارچگی سبب شد.
ایران حالیه هنوز فارس
آنچنانکه در آنسوی مرزهای سیاسی
ِ
زبانان سنی خود را همچنان تاجیک میخوانند اما اینجا ،در درون
مرزهای فعلی ایران ،فارسزبانان سخت دچار بحران هویت اند
گویا!
چرا که در عصر کنونی که هر قومیتی سعی در اثبات و شناسایی
هویت خویشتن خویش است اما قوم فارس ،قومیتی که نزدیک
هشتاد درصد اقتدار سیاسی فرهنگی ،نظامی ،اقتصادی کشور ایران
در ید قدرت اوست ،گاه خود را وارث امپراطوری پارس و هم اکنون،
تنها عنصر قومی اکثریت در ایران میخواند! گاه نه فارس ،که
فارسزبان میخواند خویش را و گاه حتی هویت خویش را رد و
منکر وجود قومیتی به این نام(فارس) در ایران می شود تا حساسیت
اکثریت ایرانیان در حاشیه که غیرفارس هستند برانگیخته نشود !!؟

ج  :قومگرایی فارس (آریاییگرایی ،پارسیگرایی،
باستانگرایی) محصول حکومت پهلوی در دوره معاصر
ناسیونالیسم فارسی در حقیقت در اواسط تا اواخر دوران قاجار
در عرصهی فرهنگ ،اجتماع و سیاست جامعهی شهری عموما
زبان ایران ،به تاثیر از اندیشههای اروپایی شکل گرفته و
فارس ِ
پدیدار گشته بود و باستانگرایی آریایی پارسی«از مؤلفههای جدید
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برای نوسازی ایران» به حساب میآمد.
در این دوره باستانگرایی آریایی پارسی به تاثیر از ترجمههای
مستشرقین و باستانشناسان اروپایی ،سخت جذاب و آثاری از
قومی فارسها نسبت به
این جمله ارائه شده بود که آغاز آگاهی
ِ
ای خود بود:
گذشتهی باستانی و افسانه ِ
نامه خسروان (داستان پادشاهان ایران از آغاز آبادیان تا انجامساسانیان توسط جاللالدین میرزا قاجار (فرزند پنجاه و هشتم
فتحعلی شاه)
مکتوبات کمالالدوله (سه مکتوب) توسط میرزا فتحعلی آخوندزادهآیینهی سکندری (تاریخ ایران) نوشته میرزا عبدالحسین آقاخانکرمانی
از آنجا که نخبگان و منورالفکران غیرعملگرای عهد قاجاری که
مدام جامعهی خود را با جوامع غربی مقایسه و وضعیت جامعهشان
را به نسبت آن جوامع ،قهقرایی میدیدند  ،مدام از خود میپرسیدند
که چرا ما دچار انحطاط شدیم؟
ناسیونالیسم ایرانی ،بیگانهای میجست که آن را سپر بالی
مالمتهای خود قرار دهد ،از همین رو اسالم و حامالن آن یعنی
اعراب را نشانه گرفت .بدین سان ،این روایت ساده و در دسترس–
که تمامی افراد آشنا با تاریخنگاری و گفتمان ناسیونالیسم ایران از
آن مطلعاند -سربرآورد که« :با ظهور اسالم و آمدن عربها ،شکوه
و جالل عصر آریایی -پارسی ایران پیش از اسالم از میان رخت
بربست و ایران پس از اسالم گرفتار عقب ماندگی ،خرافات ،جهل
و تعصب شد و اساسا خود ایرانیان از هر مسئولیتی در این افول
مبرا هستند!
جذابیت این تفکر به لطف توضیح ساده و بیدردسر دالیل ضعف
ایران ،به گونهای فراگیر شد که در نهایت ،همه را نیز متأثر
ساخت بیآنکه واقف به این باشند که اساسا بیشترین بخش قابل
توجه فرهنگ و تمدن و روشنگری تمدن ایرانی و بیشترین و ُپر
آوازهترین دانشمندان و هنرمندان و نقاشان و شاعران و کتابخانهها
و معماریها و مدنیت متعلق به ایران پس از آمدن اسالم و ورود
اعراب بوده و و نه پیش از آن!

پیدایش اصطالح آریان
از اوایل قرن نوزدهم تا پایان جنگ دوم جهانی ،بر طبق تعریف
اسطورهی آریان؛ نوع بشر به نژادهای مختلفی تقسیم میشد که
اکثر اروپاییان و همچنین ایرانیان را در زمرهی خانوادهی نژاد آرین
بهشمار میآورد .این اسطوره برای مدتی طوالنی در اندیشهی
اروپاییان مطرح بود و سپس توسعه یافت .آنچنانکه این اسطوره
که در ابتدا برای توضیح تشابهات میان زبانهای اروپایی ،ایرانی
و هندی بهکار میرفت ،ظرف مدت کوتاهی ابعاد انسانشناسی و

سپس سیاسی یافت .بعد سیاسی آریاییگرایی در گذر زمان با تزریق
خیالپردازیهای عاطفی متورم شد و به ترویج این ادعا پرداخت که
گویا نژاد آریایی رسالت ویژهای بر عهده داشته و بر سایر نژادهایی
که در آن مقطع جزء نژادهای دیگر یا نژادهای پستتر تلقی
میشدند (سامیها (عرب ،یهودی) سیاهان آفریقا) ،برتری دارد .این
باور از طریق با شکوه نشان دادن انسان سفیدپوست ،دلیل موجه و
در دسترسی برای توجیه اقدامات استعماری اروپاییان در آن زمان
بهشمار میآمد.
گفتمان آریاییگرایی که سراسر پیکرهی
آثار شرقشناسانی چون گوبینو،
جورج راولیسنون ،سر پرسی سایکس
دربارهی ایران و هند را فراگرفته بود،
به تدریج دوران جدیدی از تفکر را در
میان روشنفکران ایرانی که در غرب
تحصیل میکردند به وجود آورد و از
آنجا که روشنفکران ایرانی در آن زمان
هنوز با اصطالح نویافتهی آریا از سوی
اروپاییان در اوستا و فارسی باستان
آشنا نشده بودند و چنین اصطالحی
نیز در سراسر مکتوبات ایران از پس از
عهد هخامنشی تا قبل از قرن بیستم
وجود خارجی نداشت ،میرزا آقا
خان کرمانی ( )۱۸۵۳-۱۸۹۶نخستین
نویسندهای بود که اصطالح آرین و
همینطور سخیفترین مفاهیم نژادی
و فاشیستی را برای نخستین بار در
ادبیات فارسی بهکار برد.
او اعتقاد داشت که اگر کسی «یک
ایرانی(پارس -فارس) ،یونانی و
انگلیسی ،و آنگاه یک سیاهپوست
سودانی اتیوپیایی [کذا] و یک عرب
را ببیند ،بیگمان قادر خواهد بود تا
دریابد کدام یک متمدن و پاکیزه و
کدام یک وحشی هستند».

خاستگاه اسطورهی آریان ،ریشه در اکتشافات سر ویلیام جونز
( ۱۷۸۶م) و آبراهام هیاسینت آنکتیل دوپرون (۱۷۳۱-۱۸۰۶م)
دارد که طی آن زبانهای یونانی ،التین ،سانسکریت و فارسی را
دارای ریشهی مشترکی دانستند .آبراهام هیاسینت آنکتیل دوپرون،
شرقشناس فرانسوی بین سالهای  ۱۷۵۵تا ۱۷۶۱م در هند اقامت
داشت و با زبانهای فارسی ،سانسکریت و دیگر زبانهای شرقی
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آشنایی یافت ،و برای نخستینبار ترجمهی اوستا ــ مجموعه
نوشتههای مقدس و اصلی زرتشتیان ــ به زبانهای اروپایی را
منتشر کرد .او در یک سخنرانی در سال ۱۷۶۳م ،اصطالح «آرین»
(شکل فرانسوی آریان) را استفاده کرد .او در حقیقت اصطالح آریا
را که در اوستا و ودا ( سانسکریت) یافته بود ،اروپایی کرد و بهکار
گرفت.

ازدواج میان نژادها را موجب زوال نژادهای اصلی میدانستند!
انسانشناسان نژادگرا با اندازهگیری جمجمهها ،گروههای انسانی
را براساس خصوصیات فیزیکی به نژادهای مختلف تقسی م کرده و
خصایص روانشناسانهی دائمی را هم به آنها منضم میکردند و
همچنین موارد دارای اختالط نژادی را مورد شناسایی قرار میدادند.
بدین سان یک نژاد (آریان) میتوانست پراحساس ،مبتکر و خالق،
و نژاد دیگر (عمدت ًا سایر گروههای نژادی) منحط ،بیحال ،تنبل
و مطیع باشد .خودآگاهی مفرط نژادی ،تضاد میان آریاییها و
سامیها را تا سطح پایهگذاری بنیادهای تاریخ بشر افزایش داد
و بدین ترتیب یهودستیزی جاری و ساری در آن روزها را به زبان
علم درآورد .در نهایت ،ایدئولوژی نازیسم موجب خروش اسطورهی
آریان شد و دغدغهی خلوص نژادی به چنان شور و حرارتی رسید
که مسیر پیش رو برای مرحلهی بعد یعنی براندازی و نابودی ،جنگ
جهانی دوم هموار گردید.
عصر آریاگرایی پهلوی اول

اما تحول اساسی در معنای واژهی آریان در سال ۱۸۱۹م زمانی
رخ داد که فردریش اشلیگل ،نویسندهی جوان پیشتاز و رمانتیک
آلمانی ،برای اروپایی کردن بیشتر اصطالح آریان ،همخانواده بودن
کلمهی آریای ودایی و اوستایی با لغت آلمانی « Ehreافتخار» را
مطرح کرد و بر این اساس نتیجه گرفت که این کلمه با مفاهیم
افتخار و نجابت مشترک است .با این کار ،اشلیگل معنای اصطالح
آریان را که ترجمهی لغت آریا بود ،به یک گروه نژادی جدید تغییر
داد ،و این مفهوم تازه به سرعت ذهن همعصران وی را تسخیر
کرد .از این زمان به بعد واژهی آریان با همین معنای خاص در
سراسر اروپا رواج یافت.
خودبزرگبینی سنگرگرفته در آریانیسم عاطفی و تخیلی و همچنین
استفادهی متفکران آن از عینک نژادپرستی به عنوان وسیلهای برای
توضیح تاریخ ،به طور طبیعی باعث به وجود آمدن دغدغهی خلوص
نژادی در میان آریانیستها شد و آمیزش نژادها نوعی انحراف
و نابهنجاری به حساب آمد .کسانی چون کنت آرتور گوبینوی
فرانسوی به نژاد به مثابهی «موتور تاریخ» نگاه میکردند و پیوند

گفتمان آریاییگرایی که سراسر پیکرهی آثار شرقشناسانی چون
گوبینو ،جورج راولیسنون ،سر پرسی سایکس دربارهی ایران و
هند را فراگرفته بود ،به تدریج دوران جدیدی از تفکر را در میان
روشنفکران ایرانی که در غرب تحصیل میکردند بهوجود آورد و از
آنجا که روشنفکران ایرانی در آن زمان هنوز با اصطالح نویافتهی
آریا از سوی اروپاییان در اوستا و فارسی باستان آشنا نشده بودند
و چنین اصطالحی نیز در سراسر مکتوبات ایران از پس از عهد
هخامنشی تا قبل از قرن بیستم وجود خارجی نداشت ،میرزا آقا
خان کرمانی ( )۱۸۵۳-۱۸۹۶نخستین نویسندهای بود که اصطالح
آرین و همینطور سخیفترین مفاهیم نژادی و فاشیستی را برای
نخستین بار در ادبیات فارسی بهکار برد.
او اعتقاد داشت که اگر کسی «یک ایرانی(پارس -فارس ) ،یونانی
و انگلیسی ،و آنگاه یک سیاهپوست سودانی اتیوپیایی [کذا] و یک
عرب را ببیند ،بیگمان قادر خواهد بود تا دریابد کدام یک متمدن
و پاکیزه و کدام یک وحشی هستند».
نخستین بار در رسالههای میرزا فتحعلی آخوندزاده ()۱۸۱۲-۱۸۷۸
ایران پیش از
و میرزا آقا خان کرمانی ( )۱۸۵۳-۱۸۹۶این هر دوِ ،
اسالم را به صورت جامعهای آرمانی ترسیم کردند که واجد تمامی
خیالی پیش از اسالم
ایران
پیشرفتهای بشری ممکن بود .آنها ِ
ِ
خویش را قلمرویی قانونمدار توصیف میکردند که ...« :در آن فقر
و بیعدالتی به چشم نمیخورد! بیمارستانها رایگان و مالیاتها
منصفانه بودند!! اما «اعراب پابرهنه و گرسنه» و گریخته از بیابان
موجب خاتمه یافتن عمر این مدینهی فاضله شدند!»...
بعدها نویسندگانی همچون صادق هدایت (مؤلف نمایشنامه
پروین دختر ساسان۱۳۰۹[ ۱۹۲۸ ،ش]) و بزرگ علوی (دیو! دیو
… )۱۹۳۱ ،مدینه فاضله و سرزمین پارس آرمانی خیالی خویش
را در نخستین روزهای مصیبتبار بعد از ورود عرب و اسالم در
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نگاری ناسیونالیستی
نوشتهجات خود به تصویر کشیدند! این تاریخ
ِ
خیالی با آثار حسن پیرنیا و صادق رضازاده شفق و با کتاب دو قرن
سکوت ( )۱۹۵۷نوشته عبدالحسین زرینکوب به اوج خود رسید!
اشارات به آریاییان و پارسیان باستان در تقریب ًا تمام کتابهایی که
در آن زمان دربارهی تاریخ ایران نوشته شدهاند مشهود است .به
همین ترتیب ،به تدریج برای نخستین بار این اشارات غلو آمیز و
نژادپرستانه در حق پارسها و آریاها توسط عیسی صدیق (-۱۹۷۸
 )۱۸۹۴یکی از وزرای فرهنگ وارد کتب درسی شد و پیشینهی
مردمان و تمدن و فرهنگ در فالت ایران را نه به چندین هزارسال
مدنیت عیالمیها و کاسیت ها و لولوبی ها و مانایی ها و کادوس
ها بلکه به زمان دو موج مهاجرتی آریانها ،که از شمال وارد فالت
ایران شدند ،محدود و منحصر کردند.
بیشترین تأثیرگذاری در این حوزه با کتابهای حسن پیرنیا
(مشیرالدوله )۱۸۷۱-۱۹۳۵ ،صورت گرفت؛ پیرنیا در کتاب
«تاریخ قدیم ایران» ( )۱۹۲۸که به عنوان «اولین کتاب درسی
تاریخ که تحت نظارت وزارت فرهنگ منتشر شده است» ،اهمیت
خاصی دارد ،فصلی با عنوان «نژادها ــ نژاد سفیدپوست ــ مردم
هندواروپایی» دارد .بر اساس عقیدهايی که در اوایل سدهی بیستم
رواج داشت و بر اساس آن شبهجزیرهی اسکاندیناوی همان زادگاه
اولیهی آرین ها محسوب میشد (و به همین دلیل اصطالح «نژاد
شمالی» پدید آمد) .به این نتیجه رسید که ایرانیان از شبهجزیرهی
اسکاندیناوی به ایران مهاجرت کردهاند!
به باور پیرنیا « ،ایرانیان خود را آریایی به معنای نجیب یا شریف
میخواندند».که اشارهی او به نظریهی فردریش اشلیگل آلمانی و
لغت آلمانی «Ehreافتخار» بود که از آن نجابت و شرافت استنباط
می شد!؟
همچنان که خواهیم دید ،تمام این ادعاها بر اساس برداشت غلط
و تحریف شده از معنا و مفهوم اصطالحات آریا و آریان مطرح
شده بود.
در مجموع ،پیرنیا شاگرد خوبی برای مبلغان اروپایی نژادپرست بود!
برای نمونه ،او از «زشتی» و «پستی نژادی و اخالقی» ساکنان
اولیه و اصلی ایران پیش از مهاجرت آریانها یعنی سخن میگوید!
اشارهی او به عیالمیهاست که باید اشاره کرد در آن مقطع تقریب ًا
هیچ چیز از تاریخ و تمدن آنها شناختهشده نبود! حال آنکه قبایل
بیابانگرد و نیمهوحشی آریایی ،پس از تصاحب سرزمین عیالم،
تمدن و فرهنگ این مردمان را صاحب شدند و مدنیت ،کشورداری،
خط و هنر و معماری را مدیون آنها بودند و بهخوبی آشکار است
که چنین نظریات غلط در تحقیر بومیان متمدن عیالمی و تطهیر
قبایل وحشی آریایی ،محصول آریانیسم اروپایی بود.

«مردم ایران بخشی از نژاد آریان هستند و زبان
فعلیشان فارسی است»؟!

بنابراین بدون هیچ تعجبی کتب درسی اوایل دورهی پهلوی،
به عنوان محصوالتی حامل روح زمانهشان ،رونوشتی از چنان
دیدگاههایی بودند .در یکی از نخستین متون درسی آن دوران
این گونه آمده است« :مردم ایران بخشی از نژاد آریان هستند
و زبان فعلیشان فارسی است» .این کتابهای درسی عامدانه
دیگر «مردمان»غیر آریایی و غیر پارس -فارس فالت ایران را ،در
زمرهی بیگانگان تصویر میکردند .این پیام عمیق ًا در ذهن نسل اول
ایرانیانی حک شد که در دوران حکومت پهلوی تحصیل میکردند
و به طور خاص آنها را آمادهی پذیرش تبلیغات آریاییگرایان و
پارسیگرایان میکرد.
پهلوی اول صریح
سیاست فاشیستی و نژادپرستانهی آریاگرایانهی
ِ
و روشن از سوی علیاکبر سیاسی ،از مقامات حکومت پهلوی اول
( ،۱۹۳۱ص  ،۲۳با تأکیدات مضاعف) ،چنین بیان شده است« :پاک
کردن روح ایرانی از این ناخالصی و فراهم آوردن امکان درخشش
تأللو خاص نبوغ نژاد آریان».
در این دوره ،خط سير کلی تاريخ ايران ،به صورتی که در مدارس
تعليم داده می شود و اکثريت جامعه از آن اطالع دارند ،مدون شد
یعنی از دوران پارسها (هخامنشی  ۲۵۰۰سال قبل ) که عصر
طالیی ناسیونالیسم ایرانی است آغاز و با گذر شتاب آلود از دوره
 ۵۰۰ساله پارتی/اشکانی!؟ دوباره به دورهی شکوهمند ساسانی که
آنها هم از قضا از سرزمین پارس هستند و عصر طالیی دوبارهی
ناسیونالیسم ایرانی است میرسد و سپس متاسفانه «اسالم»
وچالشهای تاريخی مختلف ،حملهی عربها ،مغولها و ترکها و
سرانجام آخرین عصر طالیی ناسیونالیسم ایرانی و سلسله پهلوی
آریامهری فرا میرسد که هم سمبل نژاد آریایی و هم نمایندهی
نژاد پارسی و فارسزبانان قلمداد میشد!
شروع اين تاريخ دوهزار و پانصد ساله پارسی ،برای اکثريت جامعه
ايران ،مترادف است با شروع تاريخ ايران .اصطالح «تاريخ دوهزار و
پانصد ساله» که امروزه به صورت يک کليشه در آمده و برای عوام
مايه افتخار و برای متخصصين آگاه ،مايه تاسف و تمسخر است!
چرا که هويت«پارسی» ،به دليل حضور آن در تاريخ نگاری غربی
از طريق نوشتههای هردوت و تورات ،طبيعتا اولين کانديدای
دانشمندان غربی و سپس نخبگان ملیگرای ایرانی برای اشغال
اين موقعيت غالب بود که کشف آثار هخامنشی در آن سالها،
مهر تاييدی بود که بر اين پيشينهی ذهنی خورد .اما هرچند که در
کنار اين آثار ،آثار درخشانی از تمدنهای عیالمی کاسی ،کادوسی،
مانایی ،لولوبی ،اورارتو .. ،هم وجود داشت ،اما سعی ملیگرایان
ایرانی در تحکيم موقعيت پارسیها و آریاییها و پادشاهان
هخامنشی ،و کوچک و نادیده گرفتن ساکنان اولیه فالت ایران و
تمدنهای عیالمی کاسی ،کادوسی ،مانایی ،لولوبی ،اورارتو... ،سبب
شد که آثار پارسی و هخامنشينان را بر آثار ديگر ارجحيت دادند و
بزرگنمایی و در بوقها رسانه ایی کردند تا از اهمیت آثار تمدنهای
ماقبل آنها که اساسا منشا تمدنهای بعدی بودند ،بکاهند!
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و ملک الشعرا بهار که آن اولی هرز نامهی «لُرنامه»اش در هجو
قوم لر و تحریک رضاشاه به حمله به لرستان و این آخری قصیده
«فتحنامه لرستان» پس از عملیات فتح لرستاناش ،مشهور است!
گرایی فارس و بسیاری
این نوع ناسیونالیسم یعنی پارسگرایی یا قوم ِ
از نخبگان و سیاسیون و منورالفکران تجدگرا اما باستانگرای آریا
پارسگرا در دورهی رضا شاه برای ایجاد وحدت ملی و پایهگذاریدولت مدرن به استخدام دستگاه سیاسی در آمدند ،چرا که زوال
مطلوبیت گفتمان مشروطه و ناکامی مشروطهخواهان در دستیابی
به اهداف اساسی انقالب ،ناسیونالیستهای تجددخواه در دوره رضا
شاه را به این نتیجه رسانده بود که رمز و راز پیشرفت و آبادانی غرب
را نه در نظام نمایندگی و مجلس و دمکراسی ،بلکه در یکپارچگی
ملی کشورهای غرب و الگوی سازمان دهی اجتماعی-سیاسی این
کشورها بر پایه دولت-ملت باید جست .از همین رو نه توسعه
دمکراسی بلکه دوره توسعهی نظامی و عمرانی و صنعتی را دنبال
میکردند که میلیتاریسم (نظامیگری) و رهبری یک نظامی قزاق
چون رضاخان میرپنج تنها راه حل برای حصول به این مقصود بود!

«پانفارسیسیم»
تاريخ  ۱۰۰۰۰هزار سالهی فالت ايران ،به  ۲۵۰۰سال تاريخ پارس
بينی تاريخی» حتی به اين منجر
کاهش داده شد و
«پارس مرک ْز ِ
ْ
شد که نه تنها تمدنهای ماقبل پارس که سلسلههای مابعد پارس
هم همچون سلوکیها و سلسله پارتی/سکايی اشکانيان هم خرد
و حقیر انگاشته شود! اين پارسگرايی ،که محققا ما میتوانیم
آشکارا نامش را «پان فارسیسیم» بنامیم چرا که تکیهاش کامال
بر نژاد پارس و زبان فارسی است و عمال تمام پيشرفت جامعهی
ايران را به تدبير قوم خیالی «پارس» نسبت داده و عیالمی کاسی،
کادوسی ،مانایی ،لولوبی ،اورارتو ،سکایی ،مادی ،اشکانی ...را هیچ
انگاشته است .در اين نگاه خطی و بدون انعطاف به تاريخ ايران،
تمام اقوام غير فارس و غیر «پارسی» (کردها ،لرها ،بلوچها ،ترکان
آذربایجانی ،گیلکها  ،تالشها ) ،به عوامل کناری و حاشیهایی و
درجه دو در پيشرفت تاريخ مبدل شدند.

پارس /فارسگرایی در دوره پهلوی اول
منورالفکران
آریاگرای
بعدها جریان فاشیستی و نژادپرستانهی
ِ
ِ
گرای ایرانی به حمله و دشنام به عربها و ترکها بسنده
ملی ِ
آریاگرایی هیتلری در خارج ایران ،این
نکردند و با افول جریان
ِ
جریان در داخل ایران کمکم سمت و سویی «پارسگرایانه» و
گرایی فارسی گرفت آنچنانکه دیگر عناصر قومی غیر فارس
قوم ِ
ساکن ایران یا به تعبیر آنها اقوام بیابانگرد همچون لرها و کردها
و بلوچها را سد راه شکوفایی و مانع اعتالی مدنیت پارسی و اسباب
افول آن تمدن معرفی و با هجو و دشنام و افترا نشانه رفتند!
از جمله شاعرانی چون میرزاده عشقی ،ابوالقاسم عارف قزوینی

ناسیونالیسم پر تناقض هم باستانگرا هم تجدخواه
آریا -پارسگرا!
از این پس ناسیونالیسم سراسر تناقض «ناسیونالیسم هم باستانگرا
دولتی
هم تجدخواه آریا -پارس گرا» به مثابه یک ایدئولوژی
ِ
استبدادگرا جای ناسیونال لیبرال روشنفکران پیش از مشروطیت و
میهن دوستی دموکراتیک مشروطه خواهان را گرفت.
گرایی فارس عهد پهلویها،
در گفتمان پانپارسیسم یا قوم ِ
ناسیونالیسم حول محور شاه تعریف میشد و نه وطن .در این تصور
از ناسیونالیسم پارسی که از آن به عنوان ناسیونالیسم سلطنتی نیز
تعبیر میشود ،وطن پرستی و احساس ملیت بیشتر در قالب وفاداری
به سلطنت معنا مییافت تا به کشور .به تعبیر دیگر عالقه و تعلق
ویژهای که به عنوان هدف این نوع ناسیونالیسم ترویج میشد در
راستای اهداف مقام سلطنت و جایگاه شاه بود که به نحو بارزی در
ارجحیت سلسله مراتبی ،شاه بر میهن در شعار«خدا ،شاه ،میهن»
بازتاب می یافت.
طی دوره حکومت رضاشاه تا محمد رضاشاه رویکرد ناسیونالیستی
گرایی پارسگرایانه
از باستانگرایی حسرتبار آریاگرایانه به باستان ِ
معطوف شد که نه تنها غیر آریاهای عربتبار و ترکتبار ساکن
فالت ایران بلکه غیر پارس/فارسهای لر و کرد و بلوچ و گیلک
و  ...ساکن ایران را غیرخودی به حساب میآورد .آنچنانکه به
تدریج قومگرایی پارس/فارس ،هر گونه برداشت دموکراتیک از
ملیت ایرانی را که میتوانست دستکم تا حدی زمینهساز حقوق
آمیزی ملیگرایی
شهروندی باشد در سایه افکند .در واقع در هم
ِ
قومی فارس ،با تکیه
برآمده از پادشاهی پارس باستانی و عنصر
ِ
بر زبان فارسی ،هیچ زمینهای برای ملیگرایی مبتنی بر حقوق
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شهروندی باقی نمیگذاشت .از این رو بهترین اصطالح برای
ایدئولوژی رضاشاه ناسیونالیسم سکوالر مستبدانه است.
آریاگرایی هیتلری تا آنجا پیش رفت که به اصرار و
شور و هیجان
ِ
مشورت همین منورالفکران ملیگرا و باستانگرا مانند سعید نفیسی،
محمدعلی فروغی و سیدحسن تقیزاده ،رضاشاه ترغیب شد که نام
رسمی این سرزمین در محافل بین المللی از «پرسیا ،پرس ،پرشیا»
به «ایران» که با آریا و آریاییسم به تعبیر آنها پیوند داشت ،تغییر
دهد! به این بهانه که:
«...از نقطه نظر نژادی چون مولد و منشا نژاد آرین ،ایران بوده،
طبیعی است که خود ما نباید از این اسم بیبهره بمانیم ،خاصه که
امروز در پارهای ممالک معظم دنیا (آلمان هیتلری) سروصداهایی
در اطراف نژاد آرین بلند شده که حاکی از عظمت نژاد و تمدن قدیم
ایران است و پارهای از ممالک (آلمان هیتلری) فخر میکنند که از
نژاد آرین هستند!» ...
حسین کاظمزاده ایرانشهر ،میرزا حسنخان مشیرالدوله (پیرنیا)،
عبدالرحمن سیف آزاد ،ذبیح اهلل صفا ،محمد قزوینی ،عباس اقبال
آشتیانی ،مشفق کاظمی ،صادق رضازاده شفق ،مجتبی مینوی،
رشید یاسمی و علیاکبر سیاسی ،ابراهیم پورداوود و صادق هدایت،
دست به انتشار مجالت و ترجمهی کتابهایی با درونه تاریخ و
فرهنگ باستان زده و بر بازگشت به اصالت پارسی و آریایی و
تشکیل دولت ملی و ملتی یکسان و تک دولت و تک زبان ،تک
قومیت ،تک لباس و  ...پرداختند و به تنوع قومی ایران عرب و ترک
و لر و مازندرانی و ...تاختند!
چرا که بعد از قرداد  ۱۹۱۹ایران و انگلیس و اعتراضات ایالتی
 ۱۲۹۸تا  ،۱۳۰۰خودآگاهی قومی ایالتی دیگر اقوام و ایالتهای
همیشه در حاشیهی سیاست ایران ،همزمان رشد یافته بود .از جمله
درسال  ۱۳۰۰خانزادگان تحصیلکرده و رفرمخواه لربختیاری اولین
حزب قومی متمایل به چپ را با نام «ستاره بختیاری» پایه ریختند!
زمزمههای نارضایتیهای قومی ایالتی در گیالن و آذربایجان
فزاینده بود و از همین رو ناسیونالیسم قومی فارس که خود را نه
با نام «پارس» که بنام آریا و «ناسیونالیسم ایرانی» به ملت ایران
باورانده بود و قدرت بالمنازع بود ،به ناگاه خود را با مدعیهای
جدید و ناسیونالیسمهای نوپای و رو به رشد قومی لری و ترکی و
گیلکی و کردی مواجه میدید.

پانایرانیسم
گرای فارس محور ،محمود افشار سر
سر سلسلهدار این نخبگان قوم ِ
حلقهی تشکیالت نشریه آینده بود که بعدها موسس ایدهئولوژی
«پانایرانیسم» شد .محمود افشار یزدی در سال  ۱۳۰۴مجلهی
آینده را تأسیس کرد .در طی مدت انتشار این ماهنامه با حمایت
همه جانبه رضا خان و ساپورت مالی از طرف دربار اقدام به نشر
سازی نژادی و زبانی تمام
مقاالتی اکثرا به قلم خود در باب همسان ِ

اقوام ساکن در ایران کرد .نگاهی به مقاالت و اندیشههای طرح
شده در ماهنامه (و سپس گاهنامه) «آینده» آشكارا نشان میدهد
كه این نشریه ،نشریهای روشنفكری در كنار چند نشریه دیگر آن
دوران نبوده است .این نشریه آموزش راهكار حكومت كردن و
طراح سیاستهای استراتژیك حفظ و تقویت قدرت و اتوریتهی
سیاسی نوپای حاكم بر كشور بود.
بخش زیادی از مقاالت آینده را خود دكتر محمود افشار مینوشت
ولی كسانی همچون سید احمدآقا تبریزی ،تقیزاده ،میرزاحسینخان
مهیمن ،دكتر مشرف نفیسی (مشرف الدوله) ،احمد كسروی ،رشید
یاسمی ،اهللیار صالح و ...نیز در شمار كسانی بودند كه با نشریهی
«آینده» همكاری داشتند .این افراد همزمان در نهادهای سیاسی
نوپای كشور از مجلس تا وزارتخانهها فعالیت داشتند و تفکرات
ناسیونالیسم ایرانی عصر پهلویها؛ با
تاکید و تعصب مبالغهآمیزی بر سه
عنصر «نژاد آریا» و «قوم پارس» که در
دورهی معاصر و یکصد سال اخیر با
کشفیات باستانشناسی و زبانشناسی
عمال ابتدا وارد ادبیات علمی و سپس
سیاسی و بعد ادبیات عامیانه ایرانیان
شده و همچنین «زبان فارسی!» که عمال
تا پیش از یک قرن اخیر نه زبان مردمی
که زبان دولتی و منشیان درباری بود،
سعی کردند «ملیت خیالی ایرانی» را
با تصورات آرمانی خود صورت عینی
بنمایانند و با لعاب مستندات تاریخی،
علمی ،باستانشناسی و زبانشناسی به
جامعه بقبوالنند.
حلقه را به اجرا میگذاشتند.
دكتر محمود افشار در تعریف پان ایرانیسم ،در شرح مانیفست و
اساسنامه این تفکر و ایدئولوژی نوشت:
«پانایرانیسم در نظر من باید «ایدهآل» و هدف اشتراک مساعی
تمام ساکنین قلمرو زبان فارسی باشد در حفظ زبان و ادبیات
مشترک باستانی .منظورم اتحاد کلیه ایرانینژادان  -فارسها،
افغانها ،لرها و آذریها ،کردها ،بلوچها ،تاجیکها و غیره  -است
برای حفظ و احترام تاریخ چند هزار سال مشترک و زبان ادبی و
ادبیات مشترک.
مقصود ما از وحدت ملي ايران ،وحدت سياسي ،اخالقي و اجتماعي
مردمي است كه در حدود امروزين مملكت ايران اقامت دارند .اين
بيان شامل دو مفهوم ديگر است كه عبارت از حفظ استقالل سياسي
و تماميت ارضي ايران باشد .اما منظور از كامل كردن وحدت ملي
اين است كه در تمام مملكت ،زبان فارسي عموميت يابد؛ اختالفات
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محلي از حيث لباس ،اخالق و غيره محو شود؛ ملوك الطوايفي به
كلي از ميان برودُ ،كرد و لُر و قشقايي و عرب و تُرك و تُركمن
ملبس و به
و غيره با هم فرقي نداشته باشند ،هر يك به لباسي ّ
زباني متكلم نباشند .به عقيده ما ،تا در ايران وحدت ملي از حيث
زبان ،اخالق ،لباس و غيره حاصل نشود ،هر لحظه براي استقالل
سياسي و تماميت ارضي ما ،احتمال خطر مي باشد .اگر ما نتوانيم
همه نواحي و طوايف مختلفي را كه در ايران سكني دارند ،يكنواخت
كنيم ،يعني همه را به تمام معني «ايراني» [منظور «فارس زبان»
است] نمائيم ،آينده تاريكي در جلو ماست .پس همه بايد يكدل و
يكصدا بخواهيم و كوشش كنيم كه زبان فارسي در تمام نقاط ايران
عموميت پيدا كند و به تدريج جاي زبان هاي بيگانه را بگيرد.
شايد بگويند :غير از تُركي ،زبانها و لهجه هاي ديگري نيز در ايران
مرسوم است ،از قبيل عربي ،تركمني ،كردي ،بلوچي ،لري ،گيلكي،
مازندراني و جز اينها ،پس همه را چگونه مي توان از بين بُرد؟
بايد به وسيله ساختن راههاي آهن ،روابط سريع و ارزان ميان نقاط
مختلف مملكت دائر نمود تا مردم مشرق و مغرب و شمال و جنوب
به هم آميخته شوند؛ بايد هزارها كتاب و رساله دلنشين كم بها به
زبان فارسي ،منتشر نمود … مي خواهم آموزش فارسي را اجباري
و مجاني و عمومي نمايند و وسائل اين كار را فراهم آورند ..مي
توان مردم فارسي زبان را به نواحي بيگانه زبان فرستاد و در آنجا دِه
نشين كرد و در عوض ،ايالت بيگانه زبان آن نقاط را ،به جاي آنها،
به نواحي فارسي زبان كوچ داد و ساكن نمود؛ اسامي جغرافيايي را
كه به زبان هاي خارجي است ،بايد به نامهاي فارسي برگردانيد؛
بايد مملكت را از لحاظ اداري ،مناسب با مقصود ،تقسيماتِ جديد
نمود و اسامی بلوچستان ،فارس ،آذربايجان ،كردستان و غيره را
تَرك گفت.
خالصه ،بايد از حيث لباس ،زبان و ديگر جهات ،رفع اختالف نمود
و ملت را يكنواخت كرد و ايرانيان را به تمام معني “ايراني” [منظور
“فارس زبان “ است!] ساخت» !؟

لرها ؛ نخستن قربانی ناسیونالیسم ایرانی
به یاری سیاسیون و ضیائییون و فرهیختگان و نویسندگان و
شاعران فارس و یا خو ْدفارسْپندار ،بعد از کودتای رضاخان ،با
برکشیدن انحصاری هویت قومی فارس به هیات هویت ملی
گرایی فارسی ،تحت نام ناسيوناليسم ايراني ،علنا و عمال
ایرانی؛ قوم ِ
به صورت يك ايدئولوژي دولتي ،پا به عرصهی وجود نهاد.
دستگاه عظیم تبلیغاتی حکومت رضاشاه ،متشکل از سیاسیون و
ضیائییون و هنرمندان و شاعران و روزنامه نگاران و مورخان و
سینماگران و ادیبان که اکثریت هم ملیگرایان ایرانی بودهاند،
برای آمادهسازی اذهان عمومی و افکار جمعی ایرانیان علیه لرها و
همچنین بعد از قتل عام لرها ،برای توجیه این فجایع توسط ارتش
ایران به رهبری سپهبد امیر احمدی (قصاب لرستان ) به پخش و

نشر اکاذیب و شایعات علیه مردم لر و تخریب شخصیت و وجهه
قومی آنان با بدنام کردن لرها و تبلیغات سو در جراید و نشریات
با اتهام ایجاد نا امنی و همدستی با دول بیگانه و سد راه عمران
و توسعه و مدرنیته دست زدند .اینکه لرها مردمی شرور ،راهزن،
وحشی ،ضد نظم و انتظامات حکومتی و «تروریست»اند و اینکه
جهت نظم و انتظامات و توسعه ؟! نیاز به مداخله نیروی نظامی
حکومت مرکزی است.
میرزاده عشقی منورالفکر ملیگرا در منظومهای پر از دشنام و
توهین و تحقیر به نام «لرنامه» در هجو لرها و فراخوان و تشویق
برای سرکوب لرها سرود:
ای بلهوس  ،تراست گر بسر هوای لُر
....................................

بنگر به کوه و دشت و بیابان جفای لُر
..................................
ُکرد ،ار هزار مرتبه غارتگری کند

خواهد در آورد کمکی از ادای لُر
دزد عراقی و عرب و ُکرد و بختیار
باید بدیده سرمه کند خاک پای لُر
..................................
شاید که ز خوان تنعم برآورند

بدهند بلکه خاتمه بر پرده های لُر

شاید که نظر به خاک لرستان کنند باز
بینند حال مردم زار از جفای لُر

یا شاعری دیگری سرود:

تنبيه قوم لر را اينك سوي لرستان

چون شير شرزه تا زان چون اژدها روانه
...................................
احمد امير لشگر كر آن يل دالور
در غرب باز و تيهو گشته آشيانه
فرزند نيك ايران فرمانده معظم

سردار لشگر غرب نام آور يگانه

از حكم اوست كافواج از جمله نخستين
كنند از بن و بيخ ز اشرار كاخ خانه

اكنون سوي لرستان عطف نظر نموده
اشرار را گريزان چون سگ ز تازيانه
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و باالخره ملک الشعرا بهار (خراسانی االصل) آن قوم ُکشی و آن
همه فجایع را ،وقیحانه وارونه جلوه داد و اینگونه در مدیحهای به
رضاشاه ،تقدیم کرد:
به عهد پهلوی شاه جوان بخت

که بادش دولت و اقبال همراه
بیامد لشکری تا قوم لُر را
به آداب تمدن سازد آگاه

هم از مرز لرستان شاهراهی

کشد تا خاک خوزستان به دلخواه
به ره در پافشاری کرد این کوه

و فرهنگ لر در سطحی وسیع به عنوان نماد یک جامعهی بدوی و
سنتی و وحشی معرفی و تبلیغ و اقدامات رضاشاه در سرکوب این
جامعه ،به عنوان نماد و آموزهی توسعه و گذر جامعه روستایی و
سنتی ایران به سمت جامعهی مدرن و مترقی و گذر به مدرنیته و
نوسازی و رنسانس تعبیر و تفسیر شد و معرفی و تجویز شد!
آنچنانکه رفتهرفته در ادبیات رسمی و فرهنگ محاورهی جامعه
ایرانی و ناسیونالیسم فارسی ،واژهی «لر» در مقابل «شهری» قرار
گرفت و لُر ،فرهنگ لُری ،اخالق لُری و هویت لُری ،نماد و سمبل
و نشانهایی از عقبماندگی و زندگی سنتی مقابل «انسان مدرن و
مدرنیته» که حکومت رضاشاه نمایندهی آن بود؛ تلقی و معرفی شد.

گرفت از فرط نادانی سرراه

به امر خسروش در هم شکستند

و از آن پیدا شد این عالی گذر گاه

به تاریخش بهار از حق مدد خواست

بگفتندش زنام شه مدد خواه

چو شد ز امر رضاشه کنده این کوه
بجو تاریخش از لطف «رضاشاه«

نباید فراموش کرد که نخبگان ملیگرای ایرانی چون بهار،
حسین کاظمزاده ایرانشهر ،میرزا حسن خان مشیرالدوله (پیرنیا)،
عبدالرحمن سیف آزاد ،ذبیح اهلل صفا ،محمد قزوینی ،عباس
اقبال آشتیانی ،مشفق کاظمی ،صادق رضازاده شفق ،مجتبی
مینوی ،رشید یاسمی ،علیاکبر سیاسی،ابراهیم پورداوود ،صادق
هدایت ،فروغی ،داور ،تیمورتاش ،تقیزاده ،سید احمدآقا تبریزی،
میرزاحسینخان مهیمن ،دكتر مشرف نفیسی (مشرف الدوله) ،احمد
كسروی و اهللیار صالح که همگی ناسیونالیستهای تندرویی بودند،
سازی
در شکلگیری ایدهئولوژی نظام مطلقهی رضاشاهی و ملت ِ
آمرانه که بر سه محور ناسيوناليسـم آریایی /پارسی با محوریت قوم
فارس و زبان فارسی ،تجـددگرايي و مذهبزدايي نقش کلیدی و
راهبردی داشتند.
درست در این برهه از زمان است که به توصیه و سفارش دستگاه
حکومت مطلقه رضاشاه  ،سینماگری به نام اردشیر ایرانی از هند
فراخوانده شد و «اولین فیلم فارسی ناطق» به نام «دختر لُر» صرفا
جهت موجه نشان دادن لشکرکشی قشون رضاخان به سرزمین
لرها و قتل عام لرها ( به انگیزهی تصاحب چاه های نفت) کلید
خورد .این فیلم از زمره بُرندهترین و موثرترین تبلیغات و تخریبات
فرهنگی ضد قوم لر بود .آنچنانکه بعدها نیز فیلم فارسیهایی با
همین مضمون در عهد پهلوی دوم هم در جهت تخریب هویت
قومی لر ساخته شد چون « :مصطفی لره» و «آقای لر به شهر
می آید! »
پس از این دوره آن چنان شد که تحقیر و تخریب شخصیت و هویت

قومی «فارس» و «زبان فارسی»
«ایرانیت» در عنصر
ِ
خالصه میشد
آشکار است که در دورهی پهلوی «ایرانیت» در عنصر قومی
«فارس» خالصه میشد و از همین رو بر «زبان فارسی» و «هویت
پارسی» آنهمه تاکید و جوالن داده میشد! بی آنکه صریح و
آشکارا به قومی به نام «فارس» اشاره مستقیم شود تا حساسیت
سایر اقوام غیر فارس زبان ایران را که «اکثریت جمعیت ایران»
را تشکیل میدهند برانگیخته نشود .چرا که در اواخر عصر قاجار
و اوایل عصر پهلوی ،فارسها یا به تعبیر آن روز تاجیکها یعنی
آنانی که زبان مادریشان فارسی بود اقلیت اندکی را در نواحی کم
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جمعیت شرق و حاشیه کویر مرکزی فالت ایران تشکیل میدادند
و اکثریت جمعیت در مناطق پرجمعیت شمال و غرب و جنوب و
شمال شرق و جنوب غرب از آن قومیتهای غیر فارس ،ترک ،لر،
گیلکُ ،کرد ،مازنی ،تالش و بلوچ و ...بود!
بدین خاطر ،سیاستگذاران و دولتمردان حکومت مرکزی عصر
پهلوی با لطايف الحيلي به جاي تالش مستقيم در راستاي نابودي
و حذف اقوام ،زمينه را براي كم رنگ كردن و بي اهميت جلوه
دادن مسائل قومي البته به جز قوم فارس و برتر و کالن جلوه دادن
تاریخ و عناصر و مفاخر پارسی و فارسْزبان اما تحت نام ایران و
ایرانی فراهم كردند.
ناسیونالیسم ایرانی عصر پهلویها؛ با تاکید و تعصب مبالغهآمیزی
بر سه عنصر «نژاد آریا» و «قوم پارس» که در دورهی معاصر و
یکصد سال اخیر با کشفیات باستانشناسی و زبانشناسی عمال
ابتدا وارد ادبیات علمی و سپس سیاسی و بعد ادبیات عامیانه ایرانیان
شده و همچنین «زبان فارسی!» که عمال تا پیش از یک قرن
اخیر نه زبان مردمی که زبان دولتی و منشیان درباری بود ،سعی
کردند «ملیت خیالی ایرانی» را با تصورات آرمانی خود صورت
عینی بنمایانند و با لعاب مستندات تاریخی ،علمی ،باستانشناسی و
زبانشناسی به جامعه بقبوالنند.

فاشیسم؛ ستون فقرات ناسیونالیسم آریایی /پارسی
هرچند گفتمان ناسیونالیسم آریایی پارسی از سوی دستگاه سیاسی
وقت عهد پهلویها ابداع نشد ،بلکه همانطور که دیدیم از دورهی
پیش از مشروطه در ادبیات سیاسی رشد و نمو یافته بود اما دورهی
رضا شاه و محمدرضاشاه از سوی دستگاه سیاسی وقت این گفتمان
ناسیونالیسم ایرانی به استخدام دستگاه سیاسی حکومتی در آمد.
مستشرقان غربی و نیز مورخان ایرانی غرب زدهای که تحت
هدایت آنها پرورش یافته بودند ،افرادی نظیر ابراهیم پورداوود،
حسن پیرنیا ،حسن تقیزاده ،عبدالحسین زرینکوب و  ...کوشیدند
تا چهرهای درخشان و جذاب از عظمت ایران باستان با پیرایهی
پارسْمحوری و آریامحوری بپردازند و این نگرش ،ستون فقرات
ناسیونالیسم شوونیستی ایرانی (از جالل الدین میرزا تا رضاشاه و
محمدرضاشاه پهلوی) را تشکیل میدهد.
بیگمان حمل راسیسم (نژادپرستی آریایی پارسی) بر مفهوم جدید
ناسیونالیسم ایرانی بدترین اتفاقی بود که از همان آغاز اما گام به
گام در مسیر درک ملیگرایی برای ایرانیان رخ داد آنچنانکه
روشنفکر ملیگرای ایرانی از ملیگرایی و ناسیونالیسم مدرن که
محصول تحوالت تاریخی در اروپای جدید بوده ،فهمی فاشیستی
و نازیستی داشت.

تناقض عمیق
این ناسیونالیسم در تناقضی عمیق ،هرچند که به شکل
ناب پیش از اسالم
گزافگرایانهی خود بر گمانی غلط از
ِ
ایرانیت ِ
تکیه داشته و از این رو ناگزیر با اسالم به عنوان دینی بیگانه با
ایرانیت ناب سرستیز دارد اما در عین حال مذهب اسالم شیعی که
ِ
از ارکان اساسی شکلگیری جغرافیای ایران امروزی و عامل وحدت
اکثریت ساکنان امروزی این جغرافیا هست را به ناچار نمیتواند
نادیده انگارد.

دولت ملی یا شکاف ملی!
ناسیونالیسم ایرانی به خطا از «تشکیل دو دولت ملی» در دو برههی
زمانی سیصد ،چهارصد سال اخیر در جغرافیائی ایران سخن میگوید
که سبب یکپارچگی این جغرافیا و وحدت مردم این جغرافیا شده
است اولی «تشکیل دولت صفوی» که بنیانگذار مذهب ملی شیعی
ایران امروزی است که بر عامل
عامل تشکیل جغرافیائی سیاسی ِ
مذهب تکیه داشت (هرچند که فارسی را به حاشیه راند و ترکی را
برکشید) و دیگری «تشکیل دولت ملی پهلوی» در عهد رضاخان
بود که بنیانگذار ملت مدرن ایران امروزی است که بر گسترش
عامل زبان فارسی و هویت پارسی تاکید داشت.
اساسا خطا اینجاست که آنچه را که مورخان و تئوریپردازان و
ناسیونالیستهای ایرانی «تشکیل اولین دولت ملی»؟! ایران در
عهد صفوی میخوانند ،یاوهای بیش نیست و در حقیقت نه اولین
دولت ملی که «اولین شکاف ملی» بوده است که سبب جدایی
بخشی بزرگ از حوزههای فرهنگی جامعه ایرانی که سنی مذهب
زبانان
بودند گردید که از قضا این
بخش بزرگ بیشترشان فارسی ِ
ِ
افغانستان و آسیای میانه بودند که راه خود را از آن پس از جامعهی
شیعهی ایرانی جدا کردند (آنچنانکه در افغانستان و ماورالنهر
زبانان سنی هم که
دیدیم) و حتی آنچنان شده که آن فارسی ِ
شیعی حالیه داخلاند؛ مثل فارسهای سنی استان
ایران
هنوز در
ِ
ِ
خراسان و استان فارس ،همگی به نوعی تمایالت ایرانگریزانه
دارند (نمونه اش؛ تمایالت ایرانگریزانه سنیهای مهاجر از استان
فارس:الرستان و خنج و بستک و کندر و ...که من در کویت و دوبی
به شخصه دیده ام یا تمایالت فارسهای سنی خراسان).
با تشکیل اصطالح دولت ملی ،یعنی دولت شیعی صفوی ،اولین
شکاف بزرگ ملی هم واقع شد و اغلب فارسهای اهل تسنن
خراسان بزرگ و ماوراالنهر و افغانستان از دایرهی ایرانیت به جبر
یا به اختیار بیرون رانده شدند که روزگاری بس دراز این مذهب
(تسنن) و این هویت قومی (تاجیک -فارس) در حوزههای فرهنگ
گان تعریف
ایرانی فالت ایران غلبهی تاریخی داشت و اساسا دارنده ِ
فرهنگ پارسی ایرانی (زبان ،تاریخ،جغرافیا  )...را هم آنان شامل
میشدند و به دوش می کشیدند.
خراسان بزرگ و ماوراالنهریی که در حقیقت مهد و خاستگاه زبان
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دری فارسی بوده و از آن مهمتر مهد و خاستگاه نژاد آریا و یا همان
ایران امروزی و زاگرس
آریاناویج اوستایی آنجاست و نه جغرافیای ِ
و البرز!
ایران اسطورهای و باستانی و کهن و جغرافیایی که در اوستا از آن
ِ
تحت «آریاناویج» بحث میشود در حقیقت این مکانها ،شهرها،
ایران
ایران امروزی که در حقیقت در
رودها ،کوهها نه در فالت
ِ
ِ
افغانستان فعلی ،ترکمنستان ،اوزبکستان و تاجیکستان
حقیقی یعنی
ِ
واقع بوده است که با یورش آریاها و پارسها در  ۲۵۰۰سال پیش و
از آن پس فشار ترکان از پشت سر (ترکستان ،آن سوی رود جیحون
) آرام آرام حوزه فرهنگ ایرانی و فارسی از شرق فالت ایران به
ایران امروزی گسترش یافت.
غرب ِ
بی شک به تبع همان دو رکن اساسی یعنی زبان فارسی و مذهب
شیعه ،فارسیزبانان غیر شیعی و شیعیان غیر فارسْزبان ،بالطبع از
این دایره خود به خود بیروناند.
تشکیل اولین دولت ملی به پندار ناسیونالیستها ،تکلیف
فارسیزبانان غیر شیعه را مشخص کرد و زخمی کهنه به یادگار
شیعیان غی ِر فارس مثل :لر ها و ترک ها و
گذاشت! مابقی ماندند
ِ
عرب ها و گلیک ها که با ظهور دومین دولت مثال «ملی» رضا
گرایی فارسی/پارسی
شاه و عصرپهلوی و آریامهری و ترویج قوم ِ
با نام «ناسیونالیسم ایرانی» که آمیزهای از مخلفات و چاشنیهایی
چون «شاه پرستی» در قالب سلطنتگرایی و «کهنه پرستی»
گرایی آریایی/پارسی و نوگرایی و تجدد تحت نام
در قالب باستان ِ
دولتی فارسی ( بدعت و محصول عصر پهلوی)،
ترویج اجباری زبان
ِ
نفی و سرکوب دیگر زبانها و هویتهای قومی که اندک اندک
هویت قومیتهای غیر فارس هرچند شیعه را به حاشیهی قهقرایی
دولت به
راند و بدین صورت دومین«شکاف ملی» همراه با دومین ِ
اصطالح ملی اینگونه به ثمر نشست.
از بچگی افسانهای لری به یاد دارم به روایت کهنسالترها بدین
مضمون که این بنای مکعب کعبه و خانهی خدا که اینقدر ساده
و شاید بیقواره به نظر میاد ،خارقالعاده و فوقالعاده بودنش به این
خاطر است که این بنا بر خالف تمام بناهای دنیا نه از کف که از
سقف بنا شده؟؟!! ناسیونالیسم ایرانی نیز اول بنای آن از آخر گذشته
شده یعنی در اواخر عهد قاجار و اوایل دوره پهلوی فونداسیون و
شالودهاش را نخبگان عموما فارسزبان ریختند و سپس برای این
مفهوم ملت و ملیت ایرانی و وطن و مام میهن سابقهی تاریخی
تعبیر و تفسیر و سرهم کردند ...نه اینکه فقط ناسیونالیسم و وطن
ملیت جهان
و هویت و ملیت ایرانی که هر ناسیونالیسم و هویت و ِ
سومی دیگری (ترکیهای ،عراقی ،عربستانی ،افغانستانی ،پاکستانی)
نیز محصول یک قرن اخیر است و به هیچ وجه نباید در گذشته به
دنبال پیشینه برای آن گشت و زحمت هدر کرد کما اینکه مفهوم
ملیت فرانسوی و آلمانی و بریتانیایی نیز از قرن  ۱۷ ، ۱۶فراتر
نمی رود!

مفهوم ناسیونالیسم و ملی گرایی نیز همچون هر پدیده و آفریدهی
دست بشر ،مشمول مرور زمان ،کهنگی و فرسودگی و باالخره
زوال و انقراض است .مگر آنکه با مقتضیات حیات بشری و جهانی،
گرایی ایرانی در آن
نیازهای مدرن و بهروز هماهنگ گردد .ملی ِ
صورت مانع از فروپاشی خود و ایران میتواند باشد که با معیارهای
جهانی و نیازهای بشری همچون حقوق بشر ،حقوق شهروندی،
حقوق قومی ،حق تعلیم و تربیت به زبان قومی و حتی حق تعیین
سرنوشت خود را مطابقت دهد.

از بچگی افسانهای لری به یاد دارم به
روایت کهنسالترها بدین مضمون که
این بنای مکعب کعبه و خانهی خدا که
اینقدر ساده و شاید بیقواره به نظر
میاد ،خارقالعاده و فوقالعاده بودنش
به این خاطر است که این بنا بر خالف
تمام بناهای دنیا نه از کف که از سقف
بنا شده؟؟!! ناسیونالیسم ایرانی نیز اول
بنای آن از آخر گذشته شده یعنی در
اواخر عهد قاجار و اوایل دوره پهلوی
فونداسیون و شالودهاش را نخبگان
عموما فارسزبان ریختند و سپس برای
این مفهوم ملت و ملیت ایرانی و وطن
و مام میهن سابقهی تاریخی تعبیر و
تفسیر و سرهم کردند ...نه اینکه فقط
ناسیونالیسم و وطن و هویت و ملیت
ایرانی که هر ناسیونالیسم و هویت و
ملیت جهان سومی دیگری (ترکیهای،
ِ
افغانستانی،
عربستانی،
عراقی،
پاکستانی) نیز محصول یک قرن اخیر
است و به هیچ وجه نباید در گذشته
به دنبال پیشینه برای آن گشت و
زحمت هدر کرد کما اینکه مفهوم ملیت
فرانسوی و آلمانی و بریتانیایی نیز از
قرن  ۱۷ ، ۱۶فراتر نمی رود!
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ﻫﺮﺍﺱ ﺍﺯ »ﻗﻮﻡﮔﺮﺍﯾﯽ« ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮﻣﺮﮐﺰی

تحرکات اقتصادی و نظامی رژیم جمهوری اسالمی در مناطق جنوب و جنوب
غربی کشور(مناطق ُلرنشین و عربنشین) در دورهی کنونی بسیار قابل توجه
اطالعاتی-امنیتی کالنی برای کنترل این
و تامل است .این رژیم سرمایهگذاری
ِ
مناطق جهت مدیریت هر چه بهتر غارت منابع آنها کرده است.
اگر چه مقامات مسئول حکومتی هم بر امنیتی بودن حاشیهنشینی و فقر
گسترده هشدار دادهاند اما متاسفانه سرنوشت کارگران و زحمتکشان این
محل
مناطق در این مقطع تاریخی به گونهای غمانگیز با غارت منابع طبیعی
ِ
زیست آنها گره خورده است و این منابع هدف اصلی سوداندوزی سرمایهداران
ِ
حاکم است که از حمایت سیاسی و مذهبی و نظامی حکومتی برخوردار هستند.
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تحرکات اقتصادی و نظامی رژیم جمهوری اسالمی در مناطق
جنوب و جنوب غربی کشور(مناطق لُرنشین و عربنشین) در دورهی
کنونی بسیار قابل توجه و تامل است .این رژیم سرمایهگذاری
اطالعاتی-امنیتی کالنی برای کنترل این مناطق جهت مدیریت
ِ
هر چه بهتر غارت منابع آنها کرده است.
اگر چه مقامات مسئول حکومتی هم بر امنیتی بودن حاشیهنشینی
و فقر گسترده هشدار دادهاند 1اما متاسفانه سرنوشت کارگران و
زحمتکشان این مناطق در این مقطع تاریخی به گونهای غمانگیز
زیست آنها گره خورده است و این
محل
با غارت منابع طبیعی
ِ
ِ
منابع هدف اصلی سوداندوزی سرمایهداران حاکم است که از
حمایت سیاسی و مذهبی و نظامی حکومتی برخوردار هستند.
پروژههای انتقال آب ،طرحهای غیرکارشناسی اقتصادی و نابودی
زمینهای کشاورزی ،شوری آبهای شیرین منطقه و تهدید
خطر نابودی شهرهای اصلی مناطق جنوب 2و نابودی مهمترین
اکوسیستمهای آبی کشور ،3احداث سدهایی که به عاملی جهت
نابودی محیط زیست منطقه تبدیل شده اند( از جمله سد گتوند که
کارکردی جز شور کردن آب منطقه ندارد )4و هنوز هم در دستور
کار هستند(مثل سد کارون  ۲در منطقهی سوسن ایذه و سد انتقال
آب بیرگان) ،نابودی آثار تاریخی و هویتی مردم ساکن منطقه چه
به صورت تخریب مستقیم در بخش عربنشین( تا کنون بسیاری از
کاخها و عمارتهای اعراب که حداقل از دوران قاجار پابرجا بودند
و باقی بافت قدیمی شهرهای عربنشین نابود شدهاند) و چه به
آب سدها بردن مناطقی تاریخی محل زیست لُرهای
صورت زی ِر ِ
بختیاری ،اینها همه تنها گوشهای از عملکرد فاجعهبار جمهوری
اسالمی در این مناطق است.
سرنوشت مردم ستمدیدهی این مناطق نباید به بهانه و هراس
آلودهگی به «قومگرایی» مورد غفلت نیروهای چپ و رادیکال قرار
بگیرد و عملکر ِد فاجعهبا ِر رژیم جمهوری اسالمی در این مناطق
از نظرها دور بماند .این هراس و امتناع اکنون یکی از مهمترین
نقاط ضعف اغلب نیروهای چپگرای ایرانی و مانعی مهم بر سر
گفتمان چپ در مناطق مختلف ایران است که نمیتواند
گسترش
ِ
1محمدعلی طالبی مدیر طرح بازآفرینی پهنه شمال شرق ایران سهشنبه  ۱۶آبان به خبرگزاری
دانشجویان ایران ،ایسنا ،گفت که «حاشیهنشینی به یک مسئله امنیتی تبدیل شده است»به گفته
طالبی در سراسر ایران  ۲۷۰۰محله حاشیهنشین ،بافت فرسوده ،سکونتگاه غیررسمی و لکههای
ناکارآمد شهری شناسایی شده که فاقد امکان دسترسی به خدمات شهری و ایمنی است.او جمعیت
ساکن در این مناطق را  ۲۲میلیون نفر اعالم کرد .پیشتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران
جمعیت حاشیهنشین شهری را  ۱۱میلیون و جمعیت ساکن در بافت فرسوده شهری را  ۸میلیون نفر
اعالم کرده بود .متن کامل خبر را اینجا ببینید.
2به مقاله ی کاوه احسانی «بحران آب ،بحران آبادان» جهت مروری بر سابقهی این مصیبت
مراجعه کنید.
 3مراجعه کنید به بیانیهی بنیاد آب که اخیرا خطاب به ريئس جمهور منتشر شده است.

 4مراجعه کنید به مقالهی ناصر کرمی «گره کور سد گتوند و نگرانیها در مورد پروژه عالج آن» .

میان برنامههای غارتگرانهی حکومت در این مناطق و ویژگیهای
بودن
فارسگرایی و شیعهگرایی حاکمیت رابطهای ببیند 5.تُرک
ِ
بودن محسن رضایی
بودن علی شمخانی یا لُر ِ
خامنهای و یا عرب ِ
گرایی
نقض کارکر ِد
به هیچ وجه مثالهای ِ
فارسگرایی و شیعه ِ
ْ
هویتی جمهوری اسالمی نیست .این حکومت یک اولویتبندی
ِ
منطقهای را با پیشفرضی از «حفظ امنیت ملی» در پیش دارد و
منابع مناطق مختلف را در این چهارچوب به کار میگیرد و اساس
این اولویتبندی را هم بر پایهی سازهی یک دولت-ملت فارس
و شیعه قرار داده است که پایهی آن از دولت پهلوی اول شکل
6
گرفت.
دیگر نیازی به چشم مسلح نیست تا روند تخریب عمدهتر نواحی
انباشت سرمایه در مناطق مرکزی ایران 7را به چشم
غیرمرکزی و
ِ
8
چپ رادیکال انجام
مشاهده کرد .مساله اینجا برای نیروهای ِ
آزمایشهای ژنتیک برای تعیین نژاد و این چیزها نیست که حاال
بخواهیم اثبات کنیم «هیچ نژادی اکنون دیگر مطرح نیست» و
حاال مثال «باید فقط به «انسان» توجه کنیم» ،بلکه باید توجه
کرد که رژیم اسالمی اقشار مختلف زحمتکشان این سرزمین
را هر یک به شکلی مورد هدف قرار داده است .هم کارگران و
زحمتکشان روستایی و شهری استانهای فارس و اصفهان و
تهران را و هم کارگران اهواز و لرستان و کردستان و بلوچستان
را .اما برای غارت و بهرهکشی از مناطق دستهی دوم( که اغلب
پوشش
گرایی فارس را در
مناطقی
ِ
غیرفارسنشین هستند) ،قوم ِ
ْ
 5نه سازمانهای منطقهای همچون کومله در کردستان توانستهاند به برنامهی کالن جهت
تشکیل «حزب کمونیست ایران» نزدیک شوند و نه دیگر جریانات چپ اصوال صدایی ازشان در
مناطق غیرفارس شنیده میشود .اخیرا این بحران هویتی و تشکیالتی در ارتباط حزب کمونیست
ایران و شاخهی کردستان آن کومله در یکی از موضعگیریهای انتخاباتی کومله محل اختالفاتی
درونی شده است.

 6برخی همچون نویسندگان مقاله ی زیر تالشی سطحی برای اثبات خالف این اولویت بندی در
برنامههای توسعه کرده اند و جالب است که کارشان به صدور تزهای خنده داری هم رسیده است.
یعنی نویسنده معضلی را که قرار است مورد بررسی قرار بگیرد را یک امر بدیهی فرض می کند و
درنتیجه تبعاتش را هم منطقی می بیند! به عنوان مثال به بخشی از این مقاله نگاه کنید « :عامل
دیگر ،مرزنشینی و دوری از مرکز میباشد .امروزه تقریب ًا در همه جای دنیا و حتی در کشورهای توسعه
یافته دوری از مناطق مرکزی کشور و مرزنشینی مانعی در مسیر دسترسی برابر شهروندان به امکانات
و منابع موجود در کشور است .به عبارت دیگر توسعه نیافتگی شهرهای مرزی مختص ایران و یا
کشورهای توسعه نیافته نیست .از طرف دیگر دوری از مرکز از ایجاد تعامالت سازنده میان نخبگان
بومی و نخبگان مرکزی در جهت رشد و توسعه این مناطق جلوگیری میکند .همچنین نیروی انسانی
ماهر و متخصص به دلیل سختی شرایط کار و تسهیالت زندگی و کمبود امکانات کمتر حاضر
به فعالیت در این مناطق میشوند .خصوصا اگر این مناطق مرزی همجوار با کشورهای بیثبات و
بحرانزدهای باشند که از بسیاری معضالت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نظیر فقر ،بیکاری ،اعتیاد،
قاچاق و مناقشات قومی و مذهبی و  ....در رنجاند : ]!![».ناهید کوهشکاف ؛ «جغرافیای توسعه و
جغرافیای قومی در برنامه های عمرانی دولت» ،فصلنامه ی گفتگو شماره ۴۳
 7این تصور که «حاشیه» به نفع «مرکز» غارت شده است و «مرکز» آباد شده است دور از
درکی دقیق از عملکرد واقعی سرمایهداری در ایران است .تضاد بین مرکز و حاشیه یک سیاست
سراسری سرمایهداری در ایران بوده است و ربطی به درکی
)(Policyجهت تقویت کارکر ِد
ِ
انحصاری از عملکرد سرمایه ندارد که اگر چنین ببینیم اصوال از تبیین سرمایهداری در ایران به راه
خطایی به ویژه در طرح مطالبات جنبشهای ملی و قومی خواهیم رفت .برای بحثی دقیقتر در
این زمینه مراجعه کنید به درسگفتار «امپریالیسم ،مفهوم انحصار و جایگاه تئوری ارزش» از دکتر
سیروس بینا ،نشر پروسه.

 8اخیرا ماجرای تغییر نقشهی رسمی وزارت کشور و الحاق مناطق ُپرآب استان چارمحال بختیاری
به استان اصفهان خبرساز شد.
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ناسیونالیسم ایرانی به کار میگیرد 9.یعنی اگر کارگ ِر اصفهانی و
ِ
تهرانی و شیرازی را با نیروی انتظامی و با ترساندن از داغ و درفش
و زندان و تهدی ِد بیکاری و انگ ضدانقالب مهار میکند ،در مناطق
غیرفارس و غیرشیعهنشین همین ترفندها را برای مهار اقشار
پایین و کنترل منطقه به کار میگیرد به عالوه اینکه با دمیدن به
ناسیونالیسم فارسی و ایرانی -و
گرایی فارسی  -در هیئت یک
ِ
قوم ِ
ایجاد یک «تودهی ْ
ناسیونالیسم
ایدئولوژی
تحت
یکدست شده» ِ
ِ
ِ
فارس و ایرانی ،چهار هدف را دنبال میکند:
 )۱ممانعت از پیوند طبقاتی اقشار مختلف کارگران و زحمتکشان در
مناطق فارسنشین با مناطق غیرفارسنشین
مناطق
کردن مطالبات کارگران و زحمتکشان
 )۲محدود
ِ
ِ
ساالری
فارسنشین به یک کژکارکر ِد مدیریتی ساده و ناشایسته
ِ
کردن آن
رایج و از اولویت توجه خارج
ِ
زحمتکشان مرد ِم
کردن مطالبات کارگران و
 )۳محو و بیاثر
ِ
ِ
ایرانی ْ
تحت
فارسنشین در یک «تودهی
مناطق
دستشده» ِ
یک ْ
ِ
ِ
ْ
ناسیونالیسم فارس و ایرانی
ایدئولوژی
ِ
ِ
دستشده» علیه کارگران
مدیریت «تودهی
 )۴تقویت و
ِ
ایرانی یک ْ
ِ
برساختن اهرمی استراتژیک
زحمتکشان مناطق فارسنشین و
و
ِ
ِ
از آن جهت سرکوب و حذف منافع و جنبشهای عمومی آن
مناطق
زحمتکشان
مطالباتی کارگران و
مناطق و نیز جنبشهای
ِ
ِ
ِ
غیرفارسنشین.
شاید ذکر اشارهی کارل مارکس در مورد رقابتی که بین کارگران
انگلیسی و ایرلندی وجود داشت و به دیدهی او مانع اتحاد آنان
میشد در این جا برای نیروهایی که مخاطب خود در این نوشتار
قرار دادهایم قابل توجه و آموزنده باشد .مارکس در نامهی خود به
دو تن از فعاالن کارگری به نامهای مهیر و فوگت ،10در  ۹آوریل
 9در بُعد بین المللی هم به این نکته از کوین اندرسون توجه کنید که به صورت مبهمی طرح شده
است« :به نظرم تغییر دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد ،حرکت به سمت نوعی سیاستورزی
راستگرایانه است که به بخشی از طبقه ی کارگر یعنی مشخص ًا بخش «سفیدپوست» متوسل
میشود( .من از تعبیر «طبقه ی کارگر سفیدپوست» خوشم نمیآید چون فقط یک طبقه ی کارگر
وجود دارد .مردمی که در صنایع و حرفههای مختلف کار میکنند نوع ًا ترکیبهای نژادی و قومیتی
متنوع دارند ).بااینحال ،به این بهاصطالح طبقه ی کارگ ِر «سفیدپوست» متوسل میشود ،یعنی
کسانی که تا حدی «روستایی» هستند .ترامپ نزد همینها موفقتر بود و این نکته درباره ی بقیه ی
این گروهها هم درست است ....کاری که چپ باید بکند ،آگاه شدن از این ماجراست .ما نمیتوانیم
کارهایی را بکنیم که برخی افراد راستتر از مرکز در حزب دموکرات میکنند .نمیتوانیم در هیچیک
از آن مسائل بنیادین مانند نژاد ،جنسیت ،امر جنسی ،اسالمهراسی و از این قبیل ،مصالحه کنیم
و امتیاز بدهیم .به نظرم باید فکر کنیم که رویکردمان به نهتنها طبقه ی کارگر سفیدپوست بلکه
قبال مردم روستایی چه باید باشد ،چون در خیزشهای اجتماعی فقط مسئله ی
بهطورکلی ،در ِ
تعداد در میان نیست؛ افراد درگیر در این جنبش باید جایگاه استراتژیک هم داشته باشند.....مارکس
هرگز نژاد و طبقه را از هم تفکیک نکرد .او در تحلیل خود از وضعیت آمریکاییهای ایرلندیتبار
یا آفریقاییتبار نشان میدهد که نژاد مایۀ افتراق طبقۀ کارگر میشود و آگاهی جمعی کارگران
سفیدپوست را تحریف میکند تا نگرشهای خودبرترپندار به کارگران ایرلندی و سیاهپوست داشته
باشند ،و همین باعث میشود همسویی بیشتری با طبقههای حاکم داشته باشند و انگیزههای انقالبی
را تضعیف میکند .ولی او متفکری دیالکتیکی است .مارکس این مسئله را هم وارونه میکند :او فکر
میکند که یک خیزش ایرلندی در ایرلند میتواند به زدن جرقۀ خیزش طبقۀ کارگر در بریتانیا و خلق
شکلهای جدیدی از ستیزهجویی در آگاهی انقالبی کمک کند ،شکلهایی که امکان اشاعه داشته
باشند» .گفتوگو با جان بالمی فاستر و کوین اندرسون :نئولیبرالیسم در بحران.
 10زیگفرید مهیر ( )1840 -1872و آگوست فوکت ( )1830 -1883سوسالیستهای آلمانی و

 ،۱۸۷۰چنین مینویسد:
تجاری انگلستان
کارگری تمام مراکز صنعتی و
« اکنون جمعیت
ِ
ِ
به دو اردوگاه متخاصم تقسیم شده است :کارگران انگلیسی
انگلیسی معمولی از کارگر ایرلندی به
و کارگران ایرلندی .کارگر
ِ
عنوان رقیبی که سطح زندگیاش را پایین میآورد متنفر است .او
خود را در مقابل کارگر ایرلندی عضو ملت حاکم احساس میکند
و بدینسان خود را به ابزار اشراف و سرمایهداران برای مبارزه بر
ضد ایرلند بدل میسازد و به این ترتیب سلطهی آنان را بر خودش
تحکیم میبخشد .او تعصبهای مذهبی ،اجتماعی و ملی بر ضد
کارگر ایرلندی را پاس میدارد .برخورد او با کارگر ایرلندی بسیار
شبیه برخورد «سفیدپوستان بینوا» با سیاهپوستان در ایاالت بردهدا ِر
پیشین آمریکاست .کارگر ایرلندی نیز با دلبستگی به پول خودش
جواب کارگر انگلیسی را میدهد .او کارگر انگلیسی را هم همدست
حاکمان انگلیسی در ایرلند و هم بازیچهی احمق آنها میداند.
این دشمنی را مطبوعات ،روحانیت و نشریات فکاهی و خالصه
وسایل در اختیار طبقات حاکم بهطور تصنعی زنده نگه
تمام
ِ
میدارند و دامن میزنند .راز ناتوانی طبقهی کارگر انگلستان ،بهرغم
سازمانیافتگیاش ،در همین ستیزه نهفته است .این ،همان رازی
است که طبقهی سرمایهدار قدرتاش را به یاری آن حفظ میکند.
11
این طبقه بهخوبی از این امر آگاه است».
متاسفانه تقریبا هیچ بررسی حتا توصیفیای هم از ترفند
اختالفافکنی قومی توسط حکومت در عرصهی جنبشهای
اجتماعی در مناطق غیرمرکزی و غیرفارسنشین از سوی نیروهای
«چپ» ارائه نشده است چرا که اصوال این معضل در دستگاه
تحلیلی آنان قرار ندارد 12و طبقهی کارگر را همچون تودهی
یکدستی فرض میکنند که هویتاش تحت معیارهای «ملی»
و ایدئولوژیک حاکم اساسا شکل گرفته است و از این زاویه به
همین دلیل در برخورد با مطالبات قومی و ملی مناطق مختلف
ایران موضعی نه چندان متفاوت از رژیم حاکم و اپوزیسیون راست
و پانایرانیست اتخاذ میکنند.
پیروان مارکس و انگلس بودند .آنها هر دو در اواسط دههی  1860به آمریکا مهاجرت کردند و در
آنجا به «کلوب کمونیستهای نیویورک» پیوستند و در «انجمن بینالمللی کارگران» (انترناسیونال
اول) فعالیت میکردند.

 11از نامهی مارکس به مهیر و فوگت 9 ،آوریل  ،1870نامههای مارکس و انگلس به کارگران
آمریکا ،ص  78.به نقل از این منبع:
کارل مارکس و فردریش انگلس؛ اتحادیههای کارگری؛ ترجمهی محسن حکیمی ،نشر مرکز چاپ
اول ،۱۳۹۳ص۱۲۲
یا به این منبع مراجعه کنید:
Karl Marx, [Ireland and the English Working Class]: Workers
unite( the international 150 years later); Edited by Marcello Musto
; Newyork: BLOOMSBURY, 2014, p249
«12هنگامی كه در دههی  1850مبارزات ضد بردهداری رشد میكرد ،موضع سوسیالیستهای
دیگر در مورد بردهداری چندان یكدست نبود .برخی مخالفتی با بردهداری نداشتند و برخی تنها
مخالف گسترش بیشتر آن بودند .حتی اتحادیهی كارگری تازهتأسیسی در نیویورك كه یكی از
دوستان ماركس ،ژوزف ویدمهیر ،رهبریاش را داشت مسئلهی لغو بردهداری را مسئلهی آن مرحله
نمیدانست .به عبارت دیگر موضع سوسیالیستهای تبعیدی آلمانی كندتر از رادیكالهای طبقهی
متوسط بود .اما سرعت گسترش حوادث جایی برای مماشات باقی نگذاشت ».نقل از مقالهی «
ماركس ،جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند» نوشتهی حسن مرتضوی؛ سایت نقداقتصادسیاسی.
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تاکید بر حق آموزش به زبان مادری و دیگر حقوق دموکراتیک ملی
و قومی و مذهبی ،واگرایی و علیه منافع طبقهی کارگر نیست بلکه
حکومت جمهوری اسالمی را از مانور با ناسیونالیسم ایرانی برای
زحمتکشان ایران ناتوان میکند .درک این
سرکوب تمامی کارگران و
ِ
نکته برای نیروهای رادیکال و مترقی بسیار اساسی است .جنبش
چپ و سوسیالیستی اگر به روابط سرمایه و مناسبات ستمگرانهی
سرمایهداری در ایران و سوژهی تغییرش یعنی طبقهی کارگر توجه
میکند ،نمیتواند به اهرمهای یاریدهنده و چوب زیر بغلهای این
سرمایهداری در عرصهی رابطهی نابرابر مناطق حاشیهی ایران و
مرکزیت سیاسی-اقتصادی-نظامی ایران بیتفاوت باشد.

به نظر میرسد اغلب نیروهای چپ در حال حاضر صورتبندی
مشخصی تحت یک الگوی خاص از مطالبات قومی و ملی مناطق
مختلف ایران و نیز عملکرد فعاالن آن دارند که نه چندان خالی
از حقیقت است و نه اینکه اصوال منجر به یک بررسی دقیق از
موضوع بررسی و تحلیل دقیق از آن میشود .نیروهای چپگرا
اغلب مطالبات قومی و ملی را ذیل یک برنامهی عمومی برای کل
جامعه( و در نهایت در سطح بینالملل) قرار میدهند .مشکل اما
اینجاست که برخالف ادبیات مشخصی که حداقل از دوران انقالب
اکتبر از عملکرد کمونیستها در شوروی سابق بر جای مانده است
و یا همچنین رویکرد این نیروها در سالهای نزدیک به پیش 14و
گرایان ایرانی اکنون صدای بلند و موثری
پس از قیام بهمن ،15چپ
ِ
در ارتباط با مناطق غیرمرکزی و قومی ایران و مطالبات آنان ندارند.
به نظر میرسد به طور همبستهای از جمله علل و تبعات سرکوب،
گرای مرکزگرا بوده است.
یکی هم استحاله در گفتار دولت-ملت ِ

حقوق دموکراتیک ملی و قومی و مذهبی،

گیری
اما این وضعیت ریشههای نظری هم دارد .چپ در ایران شکل ِ
دولت-ملت رضاخانی را به عنوان مبنای زایش یک دولت-ملت
ِ
16
مدرن ،مبنای تحلیل جامعهشناسی تاریخی خود قرار داده است
دولت-ملت ایرانی را در
تکمیل پروژهی ناتمام
و به این ترتیب
ِ
ِ
چهارچوبهای مختلفی فرموله میکند ،در نتیجه تا کنون به غیر از
توجهی اندک به مسالهی کردستان و آذربایجان ،توجه چندانی به

تاکید بر حق آموزش به زبان مادری و دیگر
واگرایی و علیه منافع طبقهی کارگر نیست
بلکه حکومت جمهوری اسالمی را از مانور
با ناسیونالیسم ایرانی برای سرکوب تمامی
زحمتکشان ایران ناتوان میکند .درک
کارگران و
ِ

این نکته برای نیروهای رادیکال و مترقی بسیار
اساسی است .جنبش چپ و سوسیالیستی
اگر به روابط سرمایه و مناسبات ستمگرانهی
سرمایهداری در ایران و سوژهی تغییرش
یعنی طبقهی کارگر توجه میکند ،نمیتواند به
اهرمهای یاریدهنده و چوب زیر بغلهای این
سرمایهداری در عرصهی رابطهی نابرابر مناطق
حاشیهی ایران و مرکزیت سیاسی-اقتصادی-
نظامی ایران بیتفاوت باشد.

«قومگرایی» در نزد چپگرایان
هراس از
ْ
معموال وقتی از مطالبات قومی و ملی سخنی به میان می آید یا
تاکیدی بر معضالت منطقهای اقوا ِم مختلف در ایران می شود،
اتها ِم در غلتیدن به «قو ْمگرایی» به میان میآید .بررسی نیروهای
راستگرا را اگر در جای مشخص خود قرار بدهیم و فعال کنار
بگذاریم ،این اتهام اغلب از سوی چپگرایان به فعاالن حقوق
دموکراتیک مناطق مختلف ایران وارد میشود« .در تالش برای
ارائه یک ارزیابی هر چند کلی و عمومی از برخورد چپها به
مسالهی ملیتها در ایران ،ابتدا باید بغرنجی و دشواری این کار را
به خاط سپرد .امری که از سویی به پیچیدگی خود مسالهی ملیتها
و ملتها برمیگردد ،از سوی دیگر به گوناگونی اجزای تشکیل
دهندهی چپ ایران ،و از جهت سوم به تحول دیدگاهها و مواضع
هر کدام از این اجزاء ،از اواخر قرن گذشته تا کنون و میزان انطباق
13
این دیدگاهها و مواضع با رفتار عملی مشخص آنها».
 13بیژن رضایی؛ «مالحظاتی عمومی پیرامون چپ و مسالهی ملیتها در ایران»؛ کتاب نقطه،

شمارهی  ،۷اردیبهشت ۷۶

 14نمونههایی در این زمینه بسیار هستند که در مقایسه با وضعیت کنونی نشان می دهد که
جریانات چپ رادیکال به مسالهی ملی توجه زیادی داشتند هر چند محتوای اغلب آثاری که بهشان
اشاره میشود از موضعی که در این نوشتار به آن توجه میشوند اشکاالت بسیاری دارند .در اینجا به
چند مورد به عنوان نمونه اشاره میکنم:
به عنوان یک نمونه ،انتشارات اسماعیل شریفزاده که به اتحادیهی میهنی کردستان نزدیک بود
در زمستان  ۱۳۵۶در مقدمهی کتابی که با عنوان « مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی » منتشر کردند
چنین نوشتهاند:
«دالیل مختلفی موجب شده است که جنبش کمونیستی کشورهای خاورمیانه تا به حال تحلیلی
همه جابنه درباره ی مساله ی ملی و راه حل آن ارائه ندهند و حال آنکه نقشی که این مساله در
فعل و انفعاالت منطقه بازی کرده است -و در آینده حتی مهمتر از گذشته خواهد بود -نباید از توجه
رهروان رهایی طبقه کارگر و زحمکشان بدور ماند .عوامل تاریخی ،ضعف عمومی و سازمانی جنبش
کمونیستی منطقه از یکسو ،و عدم کفایت و ترکیب ناموزون رهبری جنبش های ملیت های تحت
ستم از سوی دیگر موجب این غفلت بوده است» .اتحادیهی میهنی بعدها بسیار به دور این موضع
حرکت کرد و کامال در موضعی راست در غلتید.
نگاه کنید به مقالهی «ماهیت استعماری آموزش و پروش روستایی» ،نشریهی «راه صمد»،دفتر اول۱۳۵۸
 نگاه کنید به« :دربارهی بندرعباس» ،نشریهی «پیشگام» ،سازمان دانشجویان پیشگام ،شمارهی .۲ «جنبشهای ملی»؛ نشریهی «گام سرخ»  ،پیشگام کرمانشاه ،زمستان  ،۱۳۵۸شمارهی اول.ن.ک به :مسئله ملی و طرح آن در مبارزات رهائی بخش ایران ،گروه محمد چوپانزاده طرفدارچریکهای فدایی خلق ایران۱۳۵۸
حمید مومنی؛ درباره مبارزات کردستان .بی نا ،بهار ۱۳۵۸ -قادر عبداله؛ کردها چه میگویند؟! ،نشر پیشاهنگ ،شهریور۱۳۵۸

 15چریک های فدایی خلق در جزوهی «مبارزه در لرستان»؛ در بهمن  ۱۳۵۷چنین می نویسند:
«دربرخورد با ویژگی های ملی  ،بومی و قومی با مطالعه مناسبات تولیدی و روابط اجتماعی  ،با توجه
به تاکتیک هایی که خود توده ها در پراتیک مبارزاتی خویش به کار می گیرند و تمایالت و روحیات
خاص آنها و سطح مبارزاتی شان می توان و باید به پیشبرد برنامه سیاسی – استراتژیک انقالب در
سراسر ایران همت گماشت  .با ارائه رهنمودهای مشخص به نیروهای مشخص باید درجهت ارتقا
و گسترش مبارزات نیروهای اجتماعی مختلف عمل کرد .این جزوه که نگاه کوتاهی است به مبارزه
درلرستان ضمن این که پاسخگوی یک رشته از مسایل کنونی جنبش در این منطقه است می تواند
راهنمای سایر نیروها در مناطق دیگر برای تحلیل و ارزیابی موقعیت ها و سمت گیری ها قرارگیرد».
همچنین مراجعه کنید به مقدمهی اشرف دهقانی به انتشار ویرایش جدید کتاب «آذربایجان و
مسالهی ملی» اثر زندهیاد رفیق علیرضا نابدل؛ انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران ۱۳۹۲
این مواضع را با مواضع کنونی برخی چهرههای خو ْدمنتسب به فدایی مثل یدی شیشوانی (از
سازمان فداییان کمونیست) مقایسه کنید که در پوشش نقد کومله با "لهجهی ترکی" در هیئت
یک "شوینیست فارس" ظاهر میشود! یا به نمونهای جدیدتر از مواضع تاسفبار روبن مارکاریان(
نمایندهی گرایش هیئت اجرایی سازمان راه کارگر) در مناظره با احمد اسکندری توجه کنید.
16به عنوان یک نمونه برای یک بررسی انتقادی این تحلیل به این منبع مراجعه کنید :وقتیکه
رویزیونیستها تاریخ مینویسند ،نقدی بر تاریخ نوین ایران  -کتاب جلد سفید ،بی نا ،دی ماه ۱۳۵۷
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بندی تاریخی
فرآیند سرکوب مناطق مختلف ایران در جریان شکل ِ
این دولت-ملت نشان نداده است .در صورتی که سرکوب شیخ
عربستان جنوب ایران 17و سرکوب خوانین لُر
خزعل در منطقهی
ِ
بختیاری و کنترل بختیاریها در رقابتی که بر سر کنترل منابع
نفتی وجود داشت ،18مهمترین فصل تاریخ شکلگیری و استقرار
دولت-ملت مدرن رضاخانی بوده است و با کشتار هزاران نفر همراه
بود .به عنوان مثال پروژهی کالن احداث خط راهآهن از شمال به
جنوب هم در اساس برای کنترل اقتصادی و سیاسی مناطق غرب
و جنوب و جنوب غربی ایران بود 19.پس شاید بیدلیل نیست که
ستیزی بخش مهمی از ادبیات مدرن فارسی و یا لُ
رستیزی
عرب
ِ
ِ
چهرههای مشروطهخواهی همچون میرزاده عشقی و محمدتقی
بهار و یا پروژههای حکومتی و
تبلیغاتی دیگرستیزانهای همچون
ِ
پهلوی اول جهت
دولتی
روشنفکران
ساخت فیلم «دختر لُر» توسط
ِ
ِ
ِ
انتقادی درخشانی در میان چپها
توجیه سرکوب لرستان ،20بازتاب
ِ
ندارد.
هماکنون هم با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیستمحیطی
کنونی آب و
خوزستان و اعتراضاتی که شکل گرفت و نیز بحران
ِ
مجادالت منطقهای میان کشاورزان استان چهارمحال بختیاری و
سرمایهداران حاکم بر اصفهان ،واکنشی رسانهای در سطح نیروهای
چپ دیده نمیشود و در عوض توجه( آن هم تبلیغاتی و نمایشی و
بسیار ناقص) به اعتراضاتی که به عنوان مثال در حاشیهی اجالس
اخیر جی ۲۰در هامبورگ در جریان بود را احتماال به عنوان
رویکردی انترناسیونالیستی و دارای «اولویت» ارزیابی میکنند.
بندی ملی
این رویکرد اغلب جریانات چپ دقیقا پایبندی به صورت ِ
کنش
المللی رسمی را نشان میدهد و در نتیجه هر نوع ِ
و بین ِ
اعتراضی که خود را در هیئت یک هویت ملی /قومی نشان بدهد،
از سوی اغلب نیروهای چپ منفی ارزیابی میشود 21.برای مثال
کنونی خوزستان حداقل در اسناد به جا مانده از دورهی حاکمیت قاجار و حتا در ادبیات
17منطقهی
ِ
عامیانه مردم غیرعرب منطقه هم به نام «عربستان» خوانده میشده است و دولتی محلی در آن
عرب عربستان ایران همواره برای
منطقه حاکم بود که در تعامل با دولت مرکزی بوده است.
حاکمان ِ
ِ
استقالل خود از دولت مرکزی تالش میکردند و البته با توجه به خصلت طبقاتیشان و بافتار ایلی
ِ
و قومی عربهای ایران ،آنان دغدغهی استقالل خود را در چهارچوب روابطشان با دولت مرکزی
عرب ساکن این منطقه
ایران و دولتهایی همچون انگلستان دنبال میکردند و در این میان مردم ِ
همواره مورد ظلم و ستم چندجانبه از سوی نیروهایی بودهاند که برای تسلط بر این منطقه تالش
میکردند .به عنوان مثال شیخ مزعل که قبل از شیخ خزعل آخرین حاکم قدرتمند خوزستان بود
اگر چه نقش موثری در رونق اقتصادی منطقهی تحت حاکمیت خود داشت ولی در نهایت ظلم و
تعدی بی اندازهی او به مردم عرب سرانجام منجر به قتلش توسط برادرش شیخ خزعل شد .قتلی که
به علت مخالفت شیخ مزعل با کشتیرانی انگلیسیها در رود کارون ،مورد حمایت انگلیسیها هم
قرار گرفت چرا که شیخ خزعل قول همکاری در این زمینه را به انگلیسیها داده بود .شیخ خزعل
همچنین از حامیان جنبش مشروطیت هم بود.
کارگران جنوب ،ویژهنامهی خوزستان ،نشر پروسه.
18نگاه کنید به :شمس آذرپناه؛ صنعت نفت و
ِ

 19قراردادهای بسیاری برای احداث خط راهآهن در مناطق مختلف به دربار پیشنهاد میشد که
نشان از رقابت اقتصادی بسیار تنگاتنگی میان کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه و آلمان و بلژیک
ایران آن دوره بود .اما برای بررسی اهداف سیاسی و اقتصادی احداث
و روسیه در عرصهی اقتصاد ِ
راهآهن توسط دولت مرکزی نگاه کنید به این مقاله :کاوه احسانی؛ تبارشناسی سیاسی طرحهای
بزرگ عمرانی در ایران معاصر؛ فصلنامهی گفتگو شماره ۵۴.
 20مراجعه کنید به  :مسعود مهرابی؛ تاریخ سینمای ایران از آغاز تا ۱۳۵۷؛ بخش اول .و
همچنین به مقالهی «ناسیونالیسم ایرانی؛ شتر ،گاو ،پلنگ!» نوشتهی نورعلی مرادی در همین
نشریه مراجعه کنید.

21به عنوان نمونهای دیگر بعد از واکنشهای منفی گستردهی چپگرایان به رفراندوم کردستان
عراق ،سکوت معنادار در مقابل رفراندوم کاتالونیا و اتخاذ مواضعی مغشوش هم می تواند تاکیدی بر

بیتوجهی آشکار به مطالبات هویتی عربهای ایران و نیز بدبینی
به جنبشهایی مثل روژاوا و یا واکنشهای اغلب هیستریک به
انتخابات خودمختاری کردستان عراق همگی نشانههایی از این
معضل هستند بدون اینکه طرح انتقادی دقیقی از سوی این نیروها
ارائه شود.
چپ برخالف ادعایی که دارد ،انترناسیونالیسمِ
دولتی
ِ
پرولتری را به یک ناسیونالیسمِ
اوپوزیسیون تقلیل داده است و درکاش از

حقوقی
نش
انترناسیونالیسم هم یک ب ْر ْ
ِ
همکُ ِ
اساسا لیبرالی است که مراجع رسمی و قانونی
سرمایهداری حاکم را به عنوان ارگانهای آن
(گیریم به صورتی انتقادی) پذیرفته است.

انترناسیونالیسم پرولتری را به یک
چپ برخالف ادعایی که دارد،
ِ
دولتی اوپوزیسیون تقلیل داده است و درکاش از
ناسیونالیسم
ِ
ِ
ُ
حقوقی اساسا لیبرالی است که
نش
ک

هم
بر
یک
هم
انترناسیونالیسم
ْ ْ ِ
ِ
مراجع رسمی و قانونی سرمایهداری حاکم را به عنوان ارگانهای آن
(گیریم به صورتی انتقادی) پذیرفته است .در مورد مشخص ایران،
چپ در این زمینه میبایست امر خو ْدرهایی کارگران و زحمتکشان را
توامان کالن و جزئی کارکرد سرمایهداری در ایران از
در عرصههای
ِ
بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان و کردستان و آذربایجان و گیالن
سیاسی خود را با
سنج نظری و
و خراسان و  ...ببیند و
ْ
ِ
حساسیت ِ
«تهران» میزان نکند .اما متاسفانه چپ به طور معکوس و به لحاظ
سازی
دست ِ
روششناسی عمیقا غیرمارکسیستی این امر را با یک ْ ْ
مناسبات استبدادی در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی در تمامی
نقاط ایران و طبق معیارهایی مرکزگرا به انجامی بیفرجام میرساند
بحران نمایندگی طبقهی کارگر از سوی این
که یکی از تبعاتش
ِ
22
جریانات در مناطق غیرمرکزی است .ولی پیامد مهمتر نظری
و سیاسی آن عدم درک صحیح از کارکرد سرمایهداری در ایران
قومی فارس،
ناسیونالیسم
چپ گرفتار به
است و تاسفبارتر اینکه ِ
ِ
ِ
اساسا دست و پای خود را برای ایفای نقش در رهبری و همبستگی
زحمتکشان بسته است.
کارگران و
ْ
پژوهشهای جدید تاریخی( در تقابل با روایت مورخان رسمی
شوروی که تقریبا به گفتار رسمی چپ در ایران تبدیل شد) که
به خصوص مقطع برآمدن دولت رضاشاه به عنوان دولت-ملت
مدرن را مورد بررسیهای نوینی قرار دادهاند که همزمان با
مدرنیزاسیون آمرانهی رایج در کشورهای همسایه فصلی مهم از
تحوالت منطقه تا بعد از جنگ جهانی اول محسوب میشود ،کمتر
بازتابی در بررسیهای تاریخی و تحلیلهای طیف اپوزیسیون چپ
بحران نظری چپ در این زمینه باشد.

22بسیاری از فعالین حقوق اقوام و ملیتها هم سابقه ای چپ دارند و اغلب مدعی هستند که
احزاب و سازمانهای چپ به مطالبات قومی و ملی آنان توجهی نداشتند.
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ایرانی داشته است .این دسته از نیروهای چپگرا با مقاومت در برابر
فراروی از درکهای سنتی و
گرایش تحقیقات نوین تاریخی به َ
رایج از تاریخ ایران (که مثال بخشی از آن تحت تاثیر پانایرانیسم
آریایی پهلوی شکل گرفته است ،)23اکنون در این زمینه عمال
تفاوت نظریای با طیف پانایرانیستهای مختلف ندارند و به
همین دلیل است که در تنشهای بینالمللی رژیم اسالمی حاکم،
به تقویت جبههی نظام مستقر(گیریم ناآگاهانه) میپردازند.

گرایی لیبرالی و فاشیستی و آلترناتیو چپ
مانع قوم
ِ
ِ
شناسی
جریان غالب فعاالن حقوق اقوام و ملل در ایران ،به روش
ِ
ِ
گرایی لیبرالی پایبند هستند و بالتبع مطالبات اقتصادی
ت
هوی
د
محدو
ِ
ِ
را هم در حد یک جدال مالکیت حقوقی با حاکمیت میبینند .این
جریان غالب اصوال به بررسی کارکردهای ستم ملی و قومی در
ِ
چهارچوب عمومی ارزشافزایی و انباشت سرمایه در ایران توجهی
حکومت «قو ِم
سازی هویتی با آنچه
ِ
ندارد و خودش را به یک موازنه ِ
غالب» میپندارد مشغول کرده است.
محوری بحث این نگارنده تاکید بر ویژگی عملکرد
نکتهی
ِ
سازی مبتنی بر سه عنصر
سرمایهداری در ایران ،همبسته با دیگری ْ ِ
24
هویتی نژاد آریایی ،زبان فارسی و مذهب شیعه است .نادیده
ِ
گرفتن عملکرد سرمایهداری در تبیین ستم ملی کنونی در مناطق
سیاسی
مختلف ایران -یعنی همان اشتباهی که اغلب نیروهای
ِ
حکومت تهران
غیرفارس ایران در تقابل با
طلب مناطق
ِ
هویت ِ
ِ
مرتکب میشوند -باعث شده است که آنها هم به مانند جریانات
نمایندگی
سیاسی «فارس»( خو ْدمنتسب به «ایران») در بحران
ِ
ِ
 23برای اطالع بیشتر در این زمینه به عنوان نمونه به این منبع مراجعه کنید :عباس ولی؛ ایران
پیش از سرمایهداری ،حسن شمسآوری ،نشر مرکز

24به مقاله ی زیر مراجعه کنید :پژمان رحیمی؛ «اعتراضات مردمی به آلودگی هوا در اهواز و
ترفن ِد تجزی ْههراسی»  ،سایت پروسه

مردمی به سر ببرند که ازشان دفاع میکنند.
موضع چپ در این میان در واقع فقط واکنشی انفعالی در برابر
این رویکرد به مسالهی قومی/ملی در ایران است و این دوگانهی
ْ
سوسیالشوینیز ِم فارسگرا(به نزد اغلب
گرایی لیبرال و
تقابلی قوم ِ
ِ
گرایان ایرانی) ،چرخهی بستهای را شکل داده است که در
چپ
ِ
فروبستگی سیاسی و اجتماعی و رشد
نهایت نتیجهای جز یک
ِ
شوینیزم در مناطق مختلف ندارد و بازندهی اصلی هم نیروهای
سرگردانی نظری ،عمال چارهای جز تقویت
چپ هستند که در این
ِ
نیروی مسلط کنونی تحت نظام سیاسی حاکم را در پیش پای
ریدگان چپ هم در میان جریانات
ِ
خود نخواهند یافت ،کما اینکه بُ
هویتطلب قومی و ملی هم همین رویکرد را در عقبنشینی و
25
واگذاری افق چپ به نفع لیبرالیسم قومی و ملی در پیش گرفتند.
چپ اردوگاهی -در
در واقع سرکوب چپ در ایران و فروریختن ِ
یارگیری هر دو جناح شویینیزم
مورد مسالهی مورد مطالعهی ما -به
ِ
منطقهای و لیبرالیسم قومی/ملی و از طرفی سوسیال شوینیزم
انجامید .نقد و طرد رویکرد لیبرال به مسالهی ملی/قومی در ایران
تقابل پیشگفته و شکستن چرخهی
کن
ِ
جز از مسیر نقد بنیان ِ
کشاکش آنها نخواهد گذشت .چپ با گذر از این مسیر است که
میتواند صدای بلند ستمدیدگان سلطهی سرمایهداری و عوامل
اصلی برسازندهی این سلطه در عرصهی ستم ملی و قومی در
سرزمینی ایران و جهان باشد.
گسترهی
ِ

25برای نمونه به آثار این نویسنده مراجعه کنید که از فعاالن سابق کنفدراسیون دانشجویی بوده
است :كريم عبديان بنى سعيد؛ چشم انداز جنبش مليتهاى ایران در سایه تحوالت منطقه ای و
بین المللی .نویسنده به رسم رایج نئولیبرالهای وطنی «نفت» را عامل اصلی مصیبت عربهای
ایران معرفی میکند.
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ماشین هویتساز شکوه ایرانی و عظمت آریایی ،پدیده تازهای را ،این بار به زبان
انگلیسی و در بازار جهانی عرضه کرده است :جیسون رضا جُ رجانی .نه ،اشتباه نکنید،
او یک دانشمند ایرانی خیالی در ناسا ،با نشان فروهر بر کراوات ،نیست که نتوانیم
در عالم واقع به او افتخار کنیم .او حقیقتاً وجود دارد ،و با کمال شرمندگی نظریه
پرداز جنبشهای نئوفاشیستی در آمریکا است.
شاید ایدههای او عجیب و مضحک به نظر برسند ،اما خطر او را به ویژه پس از روی
کار آمدن ترامپ-دولتی که رئیسجمهورش آشکارا تحتتأثیر گروههای دستراستی
همچون آلترایت و چهرههایی همچون استیو بنن است -باید کام ً
ال جدی گرفت.
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ماشین هویتساز شکوه ایرانی و عظمت آریایی ،پدیده تازهای
را ،این بار به زبان انگلیسی و در بازار جهانی عرضه کرده است:
جیسون رضا ُجرجانی .نه ،اشتباه نکنید ،او یک دانشمند ایرانی
خیالی در ناسا ،با نشان فروهر بر کراوات ،نیست که نتوانیم در عالم
واقع به او افتخار کنیم .او حقیقت ًا وجود دارد ،و با کمال شرمندگی
نظریه پرداز جنبشهای نئوفاشیستی در آمریکا است.

وقتی فرهنگ آریایی با تلهپاتی و دورجنبی به جنگ
مدرنیته میرود
اگر بخواهیم این پدیده را  -با ارجاع به متن معرفینامه او در
وبسایت آلت-رایت [یا راست بدیل -معرفی کنیم« :دکتر جیسون
رضا ُجرجانی ،یکی از بنیانگذاران  ،altright. comعضو هیئت
مدیرهی آن و همینطور سردبیر انتشارات دستراستی آرکتوس
ایرانی-آمریکایی اهل نیویورک است که تبارش
مدیاست .وی یک
ِ
به مردمان سرزمینهای پارس و اروپای شمالی برمیگردد .مدرک
دکترای فلسفه از دانشگاه دولتی نیویورک در استونی بروک دارد
و در حال حاضر ،در مقام عضو هیأت علمی انستیتو تکنولوژی
نیوجرسی ،به تدریس دورههایی درباب علم ،تکنولوژی ،جامعه
( ،)STSو همینطور تاریخ ایران ،مشغول است .وی عضو حرفهای
انجمن اکتشافات علمی ( )SSEاست و همچنین با سازمان
وقف
«رنسانس ایرانی» همکاری میکند؛ سازمانی که کار خود را ِ
محققساختن انقالبی فرهنگی در ایران بزرگ ،بر پایه میراث تمدن
ایران پیش از اسالم ،کرده است .کتاب نخست او ،پرمتئوس و
اطلس ،توسط انتشارات آرکتوس در سال  ۲۰۱۶منتشر شده و
آن خود کند».
توانست جایزهی انجمن فراروانشناسی را از ِ
در یکی از مطالبی که در معرفی کتاب پرومتئوس و اطلس نوشته
«جرجانی در این کتاب تالش میکند
شده ،چنین آمده استُ :
ماتریالیسم نیهلیستی و عقلگرایی بیریشهوبنیاد غرب مدرن را
واسازی کند ،آنهم از طریق نشاندادن اینکه چگونه غرب مدرن
برپایهی سرکوب امر شبحگون ( )the spectralقوام یافته و
اینکه چرا مدرنیته غربی رابطهای طفیلی و انگلمآب با بنیادگرایی
مذهبی از نوع ادیان ابراهیمی داشته است».
ُجرجانی در این کتاب منتقد حاشیهایشدن دورجنبی
( )Psychokinesisو حس ششم ( )ESPبهمنزلهی امور
«فراطبیعی» ( )Paranormalدر غرب است[ .دورجنبی
یا سایکوکینسیس  −به انگلیسی  Psychokinesisیا −
Telekinesisدر فراروانشناسی عبارت است از به حرکت
درآوردن اشیاء از راه دور ،بدون استفاده از ابزارهای فیزیکی ،و تنها
با نیروی ذهن] .
به نظر جرجانی ،شیوههای تقلیلگرایانهی علم مدرن ،بهخاطر
اهداف عملی ،با غیرعقالنی تلقی کردن این پدیدهها راه را بر
ماوراءطبیعه مسدود کرده است .کتاب ُجرجانی در پی توصیف
انقالب علمیای است که قرار است از طریق سامانبخشی دوباره
به سیاست و جامعه ،تمدن را براساس پارادایمهای پیشادکارتی یا
پیشامدرن بنیان نهد؛ انقالبی که ُجرجانی از آن تحت ایده «انقالب

شبحگون» حرف میزند و درخواستی است برای بهرسمیتشناختن
آگاهانهی تحقیق دربارهی پدیدههایی همچون غیبگویی
( ،)clairvoyanceتلهپاتی و دورجنبی که همواره تحت تأثیر
پارادیم علوم مدرن سرکوب شده و به حاشیه رفتهاندُ .جرجانی بر
این تأکید میکند که چگونه وجود ظرفیتهای روانی ()psychic
در قلمرو حیوانات و در قبایل ابتدایی نشان میدهد که حس ششم
در انسان صرف ًا یک پدیدهی ماوراءطبیعی نیست ،بلکه یک توانایی
بشری متوقفشده است ،تواناییای که پیچیدگیهای تمدنهای
باستانی وجود آن را اثبات کردهاند.
بیاغراق جناب جرجانی ،در این کتاب ،آدم را یاد شخصیت
پروفسور ُکلوی در سریال  sense8میاندازد .تجسم سیمایی
توأمان پستمدرن و پیشامدرنُ ،جرجانی کم وبیش مشابه با
درخواست بهرسمیتشناختن کهنالگوهای
پروفسور کلوی،
ِ
اسطورهای همچون پرومتئوس و اطلس را دارد که توانمندیشان
علمی تمامی
فوقانسانی است .او ادله میآورد اکتشافات متهوران ه
ِ
آن فرهنگهایی که خود را با وعدهی جهانوطنی میراث هلنی
تطبیق دادهاند تحت تأثیر و ُملهم از این دو کهنالگو هستند :یک،
کهنالگوی پرومتئوس ،خدای خالق آریاییها که با دزدیدن آتش
از اُلمپ نور معرفت را در اختیار نوع بشر قرار میدهد و با توانایی
خود در پیشبینی و پیشگویی ،به روح جستجوگر اروپایی ،در هیأت
اکتشافات علمی ،تجسد میبخشد؛ و دو ،کهنالگوی اطلس ،برادر
پرومتئوس ،حامل کره آسمانی ،حافظ زمین و نگهدارنده آسمان،
که بار مسئولیت اسطورهایاش در پیوند با ایدهی استتیکی تمامی
انواع اطلسها ،مدلها ،چارتها و نقشههاست .همینجاست که
پستمدرنیسم جرجانی لباس آریایی به تن میکند.
جرجانی همچنین با جزئیات ،ظهور و سقوط جزیرهی آتالنتیس
و نیمهخدایان هیبریدی آن را بررسی میکند؛ نیمهخدایانی که در
مقام مباشران معرفت و دانشی جهانوطنی عمل میکنند؛ دانشی
که آنان بذرش را در سراسر جهان باستان پراکنده میکنند .ایمان به
روح پرومتهای و آتالنتیک ،و دستیابی به امتزاج آتشین افقهای
جهان شرق و غرب ،بهمعنای طلوع یک عصر جدید و سربرآوردن
جامعه یکپارچهای است که درون مرزهای مدرن علم ،مذهب،
سیاست ،و هنر تکهتکه شده بودُ .جرجانی در بخشی از کتاب خود،
پرسش دین ،سرشت ماتریالیستی انسان ،و علوم بیروحی را که
کلیسا در انتشار و ترویج آنها یاریرسان بوده را پیش میکشد .در
همین خصوص ،دالیلی را برمینهد که چرا اسالم ،بهعنوان یکی
از ادیان ابراهیمی ،در جهانی که توسط اطلس اداره میشود و روح
پرومتهای بر آن جاری است ،جایی ندارد.
وقتی بودا یک سوپرمن سفیدپوست چشم آبی آریایی
میشود!
ورای تمامی جزئیاتی که کتاب «پرومتئوس و اطلس» ،برای
نشان دادن نقش امور فراطبیعی در فرهنگ و سیاست و جامعه،
بدانها میپردازد ،و همچنین فارغ از چگونگی حضور چهرههای
شناختهشدهی فلسفی همچون دکارت و کانت و شلینگ و فروید
و هایدگر و برگسون و دریدا و… در این کتاب ،میتوان گفت
که «پرومتئوس و اطلس» ،تالش وقیحانهی دیگری است برای
تأکید بر برتری نژاد آریایی یا ،به زبان خود ُجرجانی« ،نظم جهانی
آریایی» .ازاینروی ،عجیب نیست که در کنار آن چهرههای
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نامآشنای فلسفی ،بیش از دو سوم «فیلسوفان» کمترشناختهشدهی
ی که در این کتاب بدانها اشاره میشود ،آلمانیاند و قریب
دیگر 
بهاتفاق همهی آنها یا بر نازیسم نفوذ داشتهاند ،یا یکی از اعضای
حزب نازی بودهاند ،یا یکزمانی از اعضای نیروهای مسلح حزب
نازی بودهاند ،و یا مدافعان و توجیهگران اقدامات سردمداران نازی
بودهاند.
پرومتئوس و اطلس نوشته جیسون رضا جرجانی

کتاب جرجانی شاید آخرین نمونهی شرمآوری باشد که آشکارا
از قسمی «نظم جهانی آریایی» (،)Aryan world order
با بازگشت به دین جهانی هندواروپایی (آریایی) ،دفاع میکند.
جرجانی بهغلط اشاره میکند که عبارت «نظم جهانی آریایی»
محصول مکتب فلسفهی ژاپنی کیوتو است .این عبارت شهرتش
را مدیون ویلیام لوتر پیرس ،نویسندهی ضدیهود و ناسیونالیستی
است که بر برتری سفیدپوستان تأکید داشت– بد نیست بدانید،
پیرس ،نویسندهی مشهور ُرمان روزنوشتهای ترنر است که منبع
الهام بمبگذاران اُکالهاماسیتی در عملیات بمبگذاری سال ۱۹۹۵
بود .این عبارت ،همچنین ،نام یک گروه ولزی طرفدار نازیسم بود.
و مهمتر از همه اینکه ،در نامههای اولیه هیتلر نیز چنین عبارتی
دیده میشود.
در قسمتهای پایانی کتابُ ،جرجانی با تأکید بیشتری از این حرف
میزند که آریاییها مردمان برگزیده جهان هستند .جرجانی در
اظهارات نژادپرستانه تا بدانجا پیش میرود که بودا را بهعنوان یک
سوپرمن آریایی سفیدپوست با چشمان آبی معرفی میکند – در
نوشته دیگری که در سایت آلترایت منتشر شدهُ ،جرجانی تالش
بودن موالنا میکندُ .جرجانی
خود را معطوف به اثباتِ سفیدپوست ِ
در بخشی از کتاب ،از یک فیلسوف ژاپنی ،کیتارو نیشیدا ،یاد میکند

که در نوشتههای متأخرش ،با اشاره به بودیسم ژاپنی بهعنوان وارثِ
فرهنگ ایرانی و نماد صلیب شکسته (که حضور چشمگیری در
معبدهای ژاپنی دارد) ،سعی در پیونددادن بودیسم ژاپنی ،فرهنگ
ایرانی ،و ریشههای قومی هندواروپایی یا آریایی فرهنگ اروپایی
دارد .از دید نیشیدا ،بودیسم ژاپنی ،بهخاطر چنین پیوندی بهعنوان
قطب مخالف فرهنگ مدرن اروپایی تکامل یافته و از این گذر
میتواند در یک «فرهنگ جهانی» مشارکت کند.
ُجرجانی صراحت ًا اقرار میکند که عالقهاش به نیشیدا و مکتب
کیوتو ،اساس ًا بدینخاطر است که نیشیدا دوستدار فرهنگ آلمانی
بوده و مکتب فلسفی او در موجه جلوه دادن ائتالف ژاپن با آلمان
در جنگ جهانی دوم کمک بهسزایی کرده است .در نسخهی آنالین
این بخش از کتاب که در سایت آلترایت منتشر شدهُ ،جرجانی،
بهغلط ،به نیشیدا چنین نسبت میدهد که وی حامی و هواخواه
«هژمونی هندواروپایی در سراسر سیاره زمین ،براساس دین آیند ه
پانآریایی است ».در پایانُ ،جرجانی ژاپنیها را بدینخاطر ستایش
شدن بیشتر،
میکند که آنان با غربیشدن و ازاینروی با آریایی ِ
به ورای آنچه او ارزشهای آسیایی مینامد گذر کردند .میتوان
گفت که از دید ُجرجانی ،ژاپنیها در مقام آریاییهای افتخاری،
یک جایگاه ویژه ،هرچند ثانوی ،در حکومت جهانی پانآریایی او
دارند .ستایش وی از ژاپنیها یادآور ستایشی است که هیتلر در
سال  ،۱۹۳۶نثار ژاپنیها ،بهعنوان آریاییهای افتخاری رسمی،
کرد؛ همچنین یادآور ستایش روزولت از ژاپنیها بهخاطر تالش
آنان درجهت «غربیشدن» است.
در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی ،تئوسوفیستها تالش
کردند با معرفی بودیسم بهعنوان یک دین هندواروپایی ،قرائتی
نژادمحور از آن ارائه دهند .بهعنوان مثال ،آناگاریکا دارماپاال ،همکار
سریالنکایی هلنا بالواتسکی و هنری استیل اُ ُلکت ،بنیانگذارن
انجمن تئوسوفی ،اظهار داشت که بودیسم «یک دین آریایی است
که برپایه راه و شیوهی آریایی تأسیس شد ،توسط یک آریایی
رواج یافت ،و توسط آریاییها به آریاییها تعلیم داده شد» .
بهنظر میرسد که این اید ه تئوسوفی – بهعنوان آخرین نسخه
از روایتهای استعمارگرایانهی قدیمیای که مدعی بودند همهی
چیزهای خوب در شبهقاره نتیجهی تهاجم آریاییهاست— مستقیم ًا
به کتاب ُجرجانی ،احتما ًال از طریق مدافعان نازی ،درز کرده است.
شگفت آنجاست که در دهه  ،۱۹۳۰هاینریش هیملر ،رهبر ا ِس ا ِس،
به امید پیداکردن بقایای نژاد آریایی در میان بوداییهای تبتی ،یک
هیئت اعزامی به تبت میفرستد .براساس گفته زندگینامهنویسان
هیلمر ،رهبر ا ِس ا ِس ،متأثر از آموزههای تئوسوفیک ،آشکارا در پی
ارتباط و پیوند میان آریاییگرایی اولیه آلمانی و سنتهای دینی
هندی و تبتی بود .ازاینروی ،وی اقدام به تأسیس پژوهشگاه
آننربه (به آلمانی ) Ahnenerbeکرد که بهعنوان یک «جامعهی
مطالعاتی برای تاریخ باستانی روشنفکری» ،وظیفهاش پژوهش در
خصوص تاریخ انسانشناختی و فرهنگی نژاد آریایی ،و آزمایش و
سفر اکتشافی با هدف اثبات این بود که جمعیتهای پیشاتاریخی و
اسطورهای نوردیک زمانی بر جهان حکومت میکردند .آننربه هیملر
با مطالعه بودیسم میخواست خاستگاههای آریایی خود را موجه
جلوه دهد و البته تالش میکرد از آن یک دین آریایی  -جایگزین
و بدیل ادیان ابراهیمی -بسازد.
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رنسانس ایرانشهری و راه حل نهایی مسأله اعراب
مواضع ضدیهودی ،اسالمهراسانه و ضدعرب جرجانی و دفاعش
از قسمی ناسیونالیسم مبتنی بر برتری سفیدپوستان (آریاییها) ،تا
آن حد خوشایند محافل دستراستیهای افراطی آمریکا بوده که
وی به یک نظریهپردازان آنها بدل شده و هماکنون از نفوذ بسیار
باالیی نزد آنان برخوردار است ،تا آن اندازه که توانسته بر جایگاه
مدیریت بخش فرهنگی وبسایت آلترایت و ریاست انتشارات
دستراستی آرکتوس مدیا تکیه بزند.
بلهُ ،جرجانی یکی از مغزهای متفکر فاشیسمی است که در ابتدای
قرن ،اکنون دوباره از گور برخاسته است.
نوشتهها ،فعالیتها ،سخنرانیها و مواضع نژادپرستانه و فاشیستی
ُجرجانی چنان برآشوبنده بوده که واکنش شدید دپارتمان فلسفه
دانشگاه استونی بروک را در پی داشته است .این دپارتمان که در
محافل دانشگاهی آمریکا معروف است به دپارتمانی پلورالیستی -
آنطور که بسیاری از دانشجویان و اساتید آن مواضعی چپگرایانه یا
لیبرالی دارند -مواضع ُجرجانی را همچون یک رسوایی و آبروریزی
برای خود قلمداد کرد .برای آن دپارتمان که تمرکزش بر فلسفه
قارهای ،نظریهی انتقادی ،مطالعات پسااستعماری ،فمینیستی ،و
نظریههای کوئیر است ،این یک شوک بزرگ بود که متوجه شد
یکی از کسانی که بهتازگی از آن دپارتمان فارغالتحصیل شده
خود را سخنگوی «امپراطوری آریایی» مینامد .تأثیر این شوک
به حدی بوده که در یکی از جلسات دپارتمان ،یکی از اعضای آن
پیشنهاد میدهد که تز دکترای ُجرجانی بازنگری شود.
بله ،ایرانی که جرجانی میخواهد یک امپراطوری آریایی است .او
که پیشتر مشاور رضا پهلوی بوده ،اخیراً بهخاطر مواضع «لیبرالی»
رضا پهلوی و مشخص ًا دوریجستن او از ایدئولوژی برتری ایرانیان
بر اعراب ،علیه وی مواضع انتقادی شدیدی اتخاذ کرده و او را به
خیانت به آرمانهای امپراطوری ایرانی متهم کرده است.
او همچنین در بخشی از مصاحبه اخیر خود با رابرت استارک که
به بیان مواضع و دیدگاههایش اختصاص یافته ،در پاسخ به پرسش
دربار ه قانون منع مهاجرت برای افرادی که دارای تابعیت از شش
کشور اسالمی هستند ،بهصراحت اعالم میکند که از این قانون
حمایت و دفاع میکند .وی مشخص ًا در ادامه میگوید ،از آنجا که
ایرانیانی که در پی مهاجرت به آمریکا هستند کسانیاند که با رژیم
جمهوری اسالمی مخالف هستند ،این قانون باعث میشود که این
افراد در ایران بمانند و علیه رژیم جمهوری اسالمی دست به مبارزه
عملی بزنند و در جهت تحقق ایده رنسانس ایرانی اقدام کنند؛
ایدهای که ُجرجانی صراحت ًا با عنوان «ایرانشهری» از آن نام میبرد
و بهمعنی امپراطوری آریایی است .از دید وی ،ترامپ با فرمان خود
بر ایرانیان فشار وارد میآورد تا آنها سریعتر در جهت ساختن
ایران بزرگ اقدام نمایند؛ هدفی که ُجرجانی ،بهتأسی از شعار کارزار
انتخاباتی ترامپ ،اینگونه آن را بیان میکند« :بازگرداندن عظمت
به ایران» ( .)MAKE IRAN GREAT AGAINدر
پاسخ به پرسش استارک در مورد اینکه چرا عربستان باوجود اینکه
بزرگترین حامی مالی تروریسم اسالمی است شامل این قانون
نمیشودُ ،جرجانی ،با لحنی یادآور راه حل نهایی مسأله یهود در
آلمان نازی ،چنین پاسخ میدهد :اجازه دهید یکبار دیگر شاهد
تحقق ایدهی ایران بزرگ باشیم ،آنگاه مسأل ه عربستان هم برای
همیشه حل خواهد شد.

ُجرجانی در همین مصاحبه اعالم میکند که وی مخالف
سرمایهداری نئولیبرالیستی است و اینچنین سعی میکند تا مشی
سیاسی و ایدئولوژیک خود را از کسانی که به قول وی سودای
ساختن ایرانی سکوالر برپای ه سرمایهداری نئولیبرال را دارند جدا
کند .برای ُجرجانی ،رفتن بهسمت سنتهای اصیل آریایی یگانه راه
فائق شدن بر وضعیت کنونی موجود در ایران استُ .جرجانی سعی
میکند که این بازگشت به سنت را در سطح فلسفی ،بهمیانجی
آرای مارتین هایدگر که از دید او مهمترین فیلسوفی است که بیشتر
نفوذ را بر وی داشته ،تئوریزه کند.
از دید ُجرجانی ،هایدگر واضع نظری ه واسازی  -واسازی رابطه ما
با تاریخ و هستی -استُ .جرجانی ،قائل به این است که هایدگر
با بازگشت به سنت سعی دارد که این رابطه را برخالف الگوهای
تفکر و فلسف ه مدرن واسازی کند .بهزعم وی ،فالسفهای همچون
دریدا و فوکو و ژیژک ،علیرغم آنکه تحت تأثیر تفکر هایدگر
هستند ،سویههای ایجابی تفکر هایدگر را [بهخاطر رابطهی هایدگر
با نازیسم] بهتمامی کنار میگذارند.
سویههای عملی و ایجابی تفکر هایدگر ،تلهپاتی و غیبگویی،
برتری نژادی آریایی و رسانس ایرانی ،مکتب کیوتو و تئوسوفی
و… اگرچه مجموعه این عناصر از جرجانی پدیدهای عجیب
و غریب میسازد ،اما  -اشتباه نباید کرد -او بیشک پدیدهای
منحصربه فرد و تنها نیست.
بازگشت هویتگرایی ملی ،مقارن با آغاز قرن بیست و یکم ،بستر
مناسبی برای ظهور و رشد پدیدههایی همچون جورجانی بوده
است؛ دورانی که در آن ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا میرسد
و سردار قاسم سلیمانی ،به خاطر گسترش مرزهای نفوذ ایران،
محبوب قلبها میشود .از این بابت باید گفت جرجانی نه سرمشق
که سمپتوم یا دردنشان یک وضعیت است.
شاید ایدههای او عجیب و مضحک به نظر برسند ،اما خطر او را
به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ-دولتی که رئیسجمهورش
آشکارا تحتتأثیر گروههای دستراستی همچون آلترایت و
چهرههایی همچون استیو بنن است -باید کام ً
ال جدی گرفت.
نفوذ ُجرجانی و همفکران او بر بخشی از دمودستگاه ایدئولوژیک
دولت ترامپ تا بدان اندازه بوده که رئیسجمهور آمریکا در آخ ِر پیام
نوروزی خود ،دقیق ًا گویی از زبان ُجرجانی حرف میزند« :کورش
کبیر ،رهبر امپراطوری ایران باستان گفته است؛ آزادی ،وقار و ثروت
بزرگترین شادی را به بشریت میدهد .اگر این سه را به مردم
خود بدهید عشق آنها به شما هرگز فروکش نخواهد کرد .من
به عنوان نماینده مردم آمریکا برای مردم ایران و همه کسانی که
در سراسر جهان عید نوروز را جشن میگیرند آزادی ،وقار و ثروت
آرزو میکنم».
آزادی ،وقار و ثروت  -و اگر خود جرجانی میگفت -استقرار یک
امپراطوری ،خالی از عرب ،آریایی!
(برگرفته از رادیو زمانه)
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در این جستار ما درباره پروژه هرمنوتیک مذهبی وچالش های آن سخن
خواهیم گفت .در ابتدا یک تعریف کوتاهی از هرمنوتیک و شاخههای آن
ارایه میدهیم .سپس چالشهای هرمنوتیک مذهبی را بیان خواهیم کرد.
قبل از هرچیز بایسته است که دغدغههای این نقد را بازگو کنم؛ انگیزههای
من هم معرفت شناسانهست و هم سیاسی .سیاسی بدین اعتبار که
پروژهی هرمنوتیک مذهبی بهوسیله جریان روشنفکری دینی تبدیل به
گفتمان قدرتمندی شده است علیه پروسه سکوالریزاسیون در ایران و
کشورهای خاورمیانه و بدین گونه بهطور غیر مستقیم در تشدید روند
استبداد دینی و مذهبی سهیم بوده است .بنابراین فرضیه این جستار که
سعی در اثباتش هستیم بدین گونه است؛ هرمنوتیک مذهبی در نهایت
پروژهای واپسگراست که نه تنها کمکی به بهبود سیاسی نمیکند بلکه
باعث بازتوليد حضور دین در حوزه عمومی میشود.
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در این جستار ما درباره پروژه هرمنوتیک مذهبی وچالش های آن
سخن خواهیم گفت .در ابتدا یک تعریف کوتاهی از هرمنوتیک و
شاخههای آن ارایه میدهیم .سپس چالشهای هرمنوتیک مذهبی
را بیان خواهیم کرد.
قبل از هرچیز بایسته است که دغدغههای این نقد را بازگو کنم؛
انگیزههای من هم معرفت شناسانهست و هم سیاسی .سیاسی
بدین اعتبار که پروژهی هرمنوتیک مذهبی بهوسیله جریان
روشنفکری دینی تبدیل به گفتمان قدرتمندی شده است علیه
پروسه سکوالریزاسیون در ایران و کشورهای خاورمیانه و بدین
گونه بهطور غیر مستقیم در تشدید روند استبداد دینی و مذهبی
سهیم بوده است .بنابراین فرضیه این جستار که سعی در اثباتش
هستیم بدین گونه است؛ هرمنوتیک مذهبی در نهایت پروژهای
واپسگراست که نه تنها کمکی به بهبود سیاسی نمیکند بلکه باعث
بازتوليد حضور دین در حوزه عمومی میشود.

مقدمه
هرمنوتیک با نگاهی بسیار کلی به رویکرد تفسیری گفته میشود
که هدف آن رسیدن به معنی یا معناهای محتمل متن از طریق
رمزگشایی و بازسازی دوباره گزارهها و ایماژهای آن است.
هرمنوتیک به دو شاخه بزرگ هرمنوتیک عینیتگرا و هرمنوتیک
فلسفی تقسیمبندی میشود.
هرمنوتیک عینیتگرا به معنای اولیه و اصلی متن باور دارد بدین
ترتیب که اگر مفسر یا خواننده بتواند متن را رمزگشایی و نیت
مولف را بازسازی کند به معنای معتبر تر و اصیلتری از متن دست
پیدا میکند .مهمترین نظریهپردازان این گرایش در قرن بیستم
امیلیو بتی و اریک هرش میباشند .اما در مقابل هرمنوتیک فلسفی
که هرمنوتیک مذهبی مشتق از آن میباشد ،اعتباری برای معنای
نهایی متن قایل نیست و هرگونه ذاتمند بودن آن را رد میکند.
هانز گیورگ گادامر که مهمترین نظریهپرداز این گرایش است،
اعتقاد دارد که معانی هر متنی بهوسیله افق زمانی و پیشداوری
خوانندگانش تولید میشود .بنابراین هر متنی بنا بر طیفهای
گوناگون خوانندگانش در دورههای زمانی متفاوت ،معانیاش خلق
میشوند .در اینجا معنا و برداشت یکی میشود .بدین ترتیب متن
صامت است و ذاتا هیچ معنایی ندارد لذا هیچ معنا/برداشتی نسبت
به برداشت دیگری به متن نزدیک نیست چرا که متن ماهیتی ندارد
که بتوان معنای تولید شده ای را نزدیک به آن تصور کرد .از اینرو
هیچگونه معیار و مالکی برای ارجحیت دانستن یک معنا بر معنای
دیگر وجود ندارد.

اصل بحث
در این جستار ضمن اینکه هدف ما نقد یک شاخه از نظریه
کالن هرمنوتیک است نه کلیت این پروژه که الزم به ذکر است،
دستاوردهای معرفتی زیادی را محقق کرده است.
هرمنوتیک مذهبی که در واقع گرته برداری و تطبیقی بوده است از
اصول هرمنوتیک فلسفی بر متن قرآن بهوسیله روشنفکران دینی،
سه اصل اساسی دارد که آنها را اینجا در راستای اثبات فرضیهی
این بحث ،مورد نقد قرار میدهیم .این سه اصل عبارتند از؛ )۱
اصل انعدام ذات مند بودن متن  )۲اصل صامت بودن متن و جدایی
معرفت /میراث از خود متن  )۳اصل باز بودن بدون مرز متن.
نقد اصل انعدام ذات مند بودن متن؛ منظور از ذات مند
بودن یک متن چیست؟ چه عناصری ذات متن را تشکیل میدهد
و چه عناصری زاید بر ذات آن هستند؟ ذات یک متن عبارتند از
کانون یا کانونهای درونی متن هستند که موضع و جهانبینی آن
را مشخص میکنند و عناصر آنها ،گزارهها و مقولهها و استعارهها
هستند .بنابراین ذات در اینجا بههیچ وجه ماهیتی جوهرگرايانه یا
بیرونی ندارد .و از آنجایی که هیچ متنی حتی سادهترین متنها
خالی از کانون و مواضع مشخص نیست میتوان گفت که هر
متنی الجرم ذاتی دارد .ضمن اینکه شناخت و تمیز دادن متنها
از یکدیگر بدون در نظر گرفتن مقوله ذات که همان کانون و
مواضع متن است ،امکانپذیر نیست .ما بهوسیله گفتار و مواضع
است که میتوانیم متنها را طبقهبندی کنیم و بشناسیم در غیر
این صورت جداسازی متنها امری عبث است .بهعنوان مثال ما
چگونه میتوانیم میان متن قرآن و متن انجیل یا تورات تمایز
قایل بشویم .بدون تردید این تمایز ناشی از نامها و تفاوت زمانی و
جغرافیایی نیست بلکه از نوع گفتار وموضعگیریهای کلی خاص
آنها که تشکیل دهنده ذاتشان است ،برخاسته است .یا بهعنوان
مثال ما چگونه میتوانیم میان متن سرمایه مارکس و متن ثروت
ملل آدام اسمیت تمایز قایل بشیم؟ بهطور بدیهی بهوسیله گفتارها
و موضعگیرهای اقتصادی سیاسی متفاوت آنها .بدین ترتیب این
تصور که متون ذاتی ندارند مغالطهای بیش نیست.
نقد اصل صامت بودن متن و جدایی معرفت /میراث
از خود متن؛ آیا واقعا از نظر منطقی امکان جدایی میراث دینی
از متن دینی وجود دارد؟ آیا میتوان با توسل به این استدالل که
میراث تکاپویی تماما بشری است در تعامل با متن دینی وهرآنچه
که استنباط میشود در اصل تفسیر و اجتهادی بشری میباشد
و قدسیتی ندارد؟ این تمایز تمام معانی و معارف را به حساب
خوانندگان میگذارد تا متن دینی را از انگشتهای نقد و اتهام
دور نگه دارد .این تمایز به سه دلیل مردود است :اوال پیشفرض
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آن الهی و غیر بشری و اجتماعی شمردن متن دینی است بنابراین
نمیتواند علمی باشد .دوما اگر قرائتها برسازندهی معانی متن
باشند چگونه میتوان میان ایندو تمایز قایل شد .بدون تردید این
یک پارادوکس است .سوما آگاهی/میراث دینی تنها در یک پارادایم
دینی که منشا قدسی  -به مفهوم پدیدارشناسانه  -دارد ،شکل
میگیرد .بنابراین چه بنیادگرایی اسالمی و چه نحلههای دور از
ارتودکسی سنی و شیعه اثنی عشری جزیی از اسالم هستند لذا این
سخن که گروه داعش مثال نماینگر اسالم نیست و اصال ارتباطی با
اسالم ندارد حرف بیهودهای است .گرچه بنیادگرایی اسالمی نماینده
تمام و کمال قرآن نیست ولیکن برداشت امکانپذیر مستندی از
قرآن است .در کل این انگاره رفع اتهام از قرآن ،دو آبشخور دارد؛
اسالم رسمی و نگاه هرمنوتیکی مذهبی که اساسا اصل معتبر بودن
تمام برداشتها که توسط هرمنوتیک فلسفی پایه ریزی شد را اینجا
زیر پا میگذارد.
نقد اصل باز بودن بدون مرز متن؛ ما با این پیشفرض
کلی هرمنوتیک موافقیم که هر متنی قابلیت خوانشهای متعدد
را دارد و معانی در گرو متن نمیباشند و تاویل خواننده در برساخت
آنها سهیم است اما هر متنی بنا بر خصوصیت ذاتیش تاویلهای
متعدد مستند مشخصی دارد و نمیتواند تا بینهایت تاویل مستند
داشته باشد و گرنه موجودیت متن زیر سوال میرود .در نهایت متن
همانطور که پیشتر ذکر شد ،گفتار یا گفتارهای محدودی دارد و
نمیتوان متنی را متصور شد که درباره همه چیز سخن رانده است
بنابراین بینهایت گفتار داشته باشد.
این مساله ،مقوله قابلیتمندی تاویل مشخص را مطرح میکند
بدین گونه که اگر قرآن بهعنوان مثال از هرگونه ذات و معناي
اولیه تهی باشد ،چرا تنها قابلیت تاویلهای مشخصی را داراست.
بهعنوان مثال اگر قرآن نگاه مردساالرانه را در خود ندارد پس
چرا همه مسلمانان چه فقهی مسلک و چه صوفی مسلک نگاه
مردساالرانه دارند .گیریم که واقعا متن قرآن همچین دیدگاهی
ندارد و این دیدگاه برساخته نهادها وساختارها و گفتمانهای جوامع
اسالمی است ،مگر نه اینکه این نهادها و ساختارها خود برساخته
تنش با متن قرآن در چهارچوب پروبلماتیکی مشخصاند.
اگر قرآن در آیات زیادی دعوت به خشونت و مرکزگرایی اسالم
و نفی دیگری(هرکسی دینی غیر از اسالم برگزیند مورد قبول
نیست و او در آخرت جزء ناکامان است) وجود دارد ،آیا گروهها
و جنبشهای جهادی میتوانستند به آن بهطرز اتوریته وار استناد
کنند؟! بنابراین قرآن قابلیت تاویل خشن را داراست و گرنه تاویل
خشنی از آن برداشت نمیشد بدین ترتیب قرآن سهمش در
بازتوليد خشونت و واپسگرایی کمتر از عوامل اجتماعی-فرهنگی
نیست .دیدگاه هرمنوتیکی در نهایت متن را حذف میکند و آنرا
زنجیرهای از متنهاي برآمده از ذهنهای خوانندگان میداند غافل
است از اینکه هر متنی بهخصوص متنهاي تاسیسی تنش و

اگر قرآن در آیات زیادی دعوت به خشونت و
مرکزگرایی اسالم و نفی دیگری(هرکسی دینی
غیر از اسالم برگزیند مورد قبول نیست و او
در آخرت جزء ناکامان است) وجود دارد ،آیا
گروهها و جنبشهای جهادی میتوانستند به
آن بهطرز اتوریته وار استناد کنند؟! بنابراین
قرآن قابلیت تاویل خشن را داراست و گرنه
تاویل خشنی از آن برداشت نمیشد بدین
ترتیب قرآن سهمش در بازتوليد خشونت و
واپسگرایی کمتر از عوامل اجتماعی-فرهنگی
نیست .دیدگاه هرمنوتیکی در نهایت متن
را حذف میکند و آنرا زنجیرهای از متنهاي
برآمده از ذهنهای خوانندگان میداند غافل
است از اینکه هر متنی بهخصوص متنهاي
تاسیسی تنش و تفاعل خوانندگانش را
چهارچوب بندی میکند در میدان نشانه
ای مشخص که تفسیرهای و خوانشهای
آنان در آن حرکت میکنند و در نهایت بهقول
روالن بارت هیچگونه درجه صفری از خوانش
قابل تصور نیست .این میدان نشانهای،
یک پروبلماتیک است بهمفهوم التوسری
آن ،بدين معنا که نحوه و روند تعامل با
قرآن را گرو متنها و تفسیرهای تاریخی و
ساختهای محدود به این میدان ،محصور
میکند.
تفاعل خوانندگانش را چهارچوب بندی میکند در میدان نشانه ای
مشخص که تفسیرهای و خوانشهای آنان در آن حرکت میکنند
و در نهایت بهقول روالن بارت هیچگونه درجه صفری از خوانش
قابل تصور نیست .این میدان نشانهای ،یک پروبلماتیک است
بهمفهوم التوسری آن ،بدين معنا که نحوه و روند تعامل با قرآن
را گرو متنها و تفسیرهای تاریخی و ساختهای محدود به این
میدان ،محصور میکند.

نتیجه گیری
هرمنوتیک مذهبی با گرته برداری از هرمنوتیک فلسفی سعی
در تبرئه کردن قرآن و دور نگه داشتنش از تیررس نقد در
راستای بازتوليد و حفظ هویت و سیاست دینی در حال و آینده
دارد .روشنفکری دینی برخالف ادعاهای خود مبنی بر پذیرفتن
دموکراسی و رد کردن حکومت جمهوری اسالمی ،مانعیست
بر سر راه دموکراسی چرا که استراتژی آن موانعی بر سر راه
سکوالریزاسیون جامعه میگذارد.
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توضیح:
خلق بلوچ از جمله خلقهای به شدت تحت ستم در ایران است ولی کمتر کسی خبر دارد
که مسالهی بلوچها نیز مانند مسالهی کُرد در بین چند کشور تقسیم شده است .غیر از
ایران در کشورهای پاکستان و افغانستان هم اقلیتهای بلوچ حضور دارند .در پاکستان
از همان بدو تاسیس کشور در سالهای پایانی دههی  ۱۹۴۰بلوچها مبارزات خود را برای
دستیابی به حقوق ملی آغاز کردند که تا کنون ادامه یافته است و در نقاط خود اشکال
قهرآمیز نیز یافته است .در دههی  ۱۹۷۰جبههی خلق برای آزادی فلسطین در نشریه خود
گزارشی به خلق بلوچ و مبارزات آنان اختصاص داد که در اینجا تقدیم میگردد .این مقاله
به زمانی باز میگردد که ذوالفقار علی بوتو بر سر کار بود و از سوی بسیاری به عنوان
نیرویی چپ و مترقی شناخته میشد .او پدر ذوالفقار علی بوتو و بنیانگذار حزب مردم
پاکستان بود و اعدامش توسط ژنرال ایوب خان ،دیکتاتور مذهبی و راستگرا ،به او
چهرهای موجهتر بخشید .در روزگاری که مجددا بشار اسد و امثال او به آمال و آرزوهای
برخی چپهای انقالبی تبدیل شدهاند ،بازخوانی این مقاله خالی از لطف نیست .ضمن
این که این نوشته الگوی خوبی از روش برخورد انقالبی و انترناسیونالیستی با خلقهای
برادر در کشورهای دیگر به دست میدهد .از رفقای مطلع بلوچ خواهشمندیم که ما را در
انعکاس وضعیت و مبارزات این خلق ستمدیده در هر سه قسمت یاری کنند.
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در پاکستان تمام کسانی که خواهان برقراری دموکراسی و حقوق
ملّی برای اقلیتهای ملّی هستند ،همواره قربانی ستم و سرکوب
بودهاند.
مکرر به خلق بلوچ در بلوچستان ،رفتار غیرقابل
حمالت نظامی ّ
تح ّمل با پشتونها ،تروریسم علیه خلق سِ ند و تراژدی بنگالدش،
مقاصد باند حاکم پاکستان را در برابر جهان کام ً
ال رسوا نموده
فعلی بوتو
است .ا ّما رفتار وحشیانهای که دولت نظامی-بروکراتیک ِ
در قبال مخالفان سیاسیاش در پیش گرفته است ،در طول تاریخ
شاید تنها در حکومتهای فاشیستی هیتلر و موسولینی نمونههایی
همارز بیابد .دستگاه رسمی تهدید و زور در سراسر پاکستان هر روز
مشغول تدبیر روشهای جدید سرکوب و شکنجه است .ا ّما ضروری
است رفتار غیرانسانی که کادرهای سیاسی ،روشنفکران ،کارگران
و دانشجویان بلوچ تحت عنوان بازجویی با آن مواجه میگردند،
توجه سازمانهای بشردوست جهانی و تودههای متر ّقی قرار
مورد ّ
بگیرند.

پیشینهی سیاسی بوتو
برای درک فلسفهی سیاسی نئوفاشیسم بوتو ،شناخت پیشنیهی
سیاسی وی ضروری است.
بوتو پسر فئودال بزرگ سِ ند ،سِ ر شاهنواز بوتو(Sir Shahnavaz
خلق سند او را به خوبی و بهمثابهی دشمن
)Bhuttoاست که ِ
قسم-خوردهی دهقانان سِ ندی میشناسند .خلق سِ ند سیاستهای
سر شاهنواز را پس زدند و او را وادار کردند تا بار و بندیل ببندد و
خلق سند،
سِ ند را ترک کند .او با تسلیم شدن در برابر این حکم ِ
آن استان را ترک کرد و دیگر هرگز بدانجا بازنگشت .نخستوزیر
[ذوالفقار علی] بوتو با مساعدت این غاصب منفور از راه میانبر و
مخفیانه وارد عالم سیاست پاکستان گردید .بعد ازکودتای نظامی
و وقتی فرماندهی این کودتا ژنرال ایوبخان حکم به ابقاء اسکندر
میرزا داد ،این«قهرمان دموکراسی» امروز اولین خیانتکاری بود
که از کودتای نظامی حمایت کرد؛ کودتایی که جلوگیری از
تصویب خودمختاری ملّی برای خلقهای بلوچستان ،پشتنوستان
و سِ ندعطف به پیشنهاد در دستور مجلس ملّی پاکستان برای لغو
«وحدت مطلق» چهار استان پنجاب ،سند ،بلوچستان و پشتونستان
را هدف گرفته بود.
کودتای نظامی ایوب ( )۱۹۵۸برنامهریزی شده بود تا«وحدت
مطلق» که ابزاری سیاسی منافع استثماری پنجابی وعم ً
ال در نقش
ضربات مرگ-بار آن بود ،را نجات دهد .ا ّیوبخان خائن با مساعدت
اسکندر میرزا توطئه کرد که به قانون اساسی و پارلمان پایان دهد.
بوتو در مقام وزیر به-م ّدت هشت سال به رژیم دیکتاتوری نظامی
ایوب خدمت کرد .ستایشگری او از آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی

شهرهی خاص و عام است .بعد از  ۱۹۶۶وقتی که او از دولت ا ّیوب
کنار گذاشته شد ،کوشید تا به هر وسیلهی مشروع و یا غیرمشروع
به قدرت دست یابد .او یک حزب سیاسی –حزب مردم پاکستان
–)(PPPتشکیل داد که امروزه در میان مردم پاکستان به «حزب
پلیس پاکستان» مشهور است.
در انتخابات  ۱۹۷۰حزب او به دومین حزب بزرگ سیاسی در
مجلس ملّی پاکستان بدل گردید .عوامی لیگ بهرهبری شیخ
مجیبالرحمان در مجلس ملّی اکثریت را در اختیار داشت و
ژنرال یحیی (بعداً رئیس جمهور پاکستان) یک بار اعالم کرد که
نخستوزیر آینده شیخ مجیب-الرحمان رئیس عوامی لیگ خواهد
بود .بوتو موافق این امر نبود و علن ًا اعالم کرد که او حاضر به
نشستن بر کرسی اپوزیسیون نیست .او با اعالم این که در کشور
سه حزب یعنی عوامی لیگ ،حزب بوتو و ارتش وجود دارد که
ی زیانباری را در پیشگاه
وارثان دولت آینده خواهند بود ،نظریه 
مردم عرضه نمود .بعدها بوتو مدعی شد که حزب او از حمایت
ارتش برخوردار است و بنابراین حق آن را دارد که در دولت سهیم
گردد.
در هفتهی آخر فوریهی  ۱۹۷۰بوتو اعالم نمود که مجلس را
بایکوت میکند .ارتش گویا تنها مترصد چنین فرصتی بود؛ در ۲۵
بازداشت شیخ مجیب که تنها چند روز
مارس  ۱۹۷۰ژنرال یحیی
ِ
پیش وی را نخستوزیر دولت آینده معرفی کرده بود ،را اعالن
داشت .عملیات کشتار خلق بخش شرقی پاکستان (بنگالدش
امروز) آغاز گشت .در  ۲۰مارس  ۱۹۷۰بوتو طی یک اعالمیهی
عمومی از عمل ارتش حمایت کرد و گفت «پاکستان را خدا نجات
داده است».
بعد از استقالل بنگالدش ،ارتش در موضعی نبود که بتواند
مثل بعد از  ۱۹۵۸مستقیم ًا بر بخش باقیماندهی غربی پاکستان
حکمرانی کند .بنابراین از بوتو دعوت گردید تا به خدمت ارتش
درآید .ژنرالهای ارتش او را نامزد مدیریت کل حکومت نظامی و
همچنین ریاست جمهوری پاکستان اعالم کردند .در تاریخ جهان
بوتو شاید اولین غیرنظامی باشد که در مسند مدیر کل یک حکومت
نظامی قرار گرفته است .م ّدتی نه چندان بعد از قدرت گرفتن او،
ژنرال تیکا به عنوان رئیس ستاد ارتش گماشته شد .این در حالی
بود که مردم پاکستان خواهان محاکمهی تیکا بهعنوان مسئول
قتلعام مردم بنگالدش و متعاقب ًا جدایی آن بودند .این پیشینهی
توطئهها و تروریسم به بوتوئیسم مجال موجودیت داد .ا ّما پیش از
اینکه جلوتر برویم ،الزم است که نگاه کوتاهی به نیروهای مسلّح،
ماهیت و نقش آنها در سیاست پاکستان بیاندازیم.
ّ
نیروهای مسلّح در پاکستان از زمانی که ژنرال ایوب برای اولین بار
از آنها به منظور کودتا علیه دولت مستقر و قانون اساسی موجود
بهره گرفت ،به ابزاری در دستان دارودستهی حاکم اسالمآباد برای
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نگهداشتن خود در قدرت علیه اراده خلق بدل گردیدهاند .نیروهای
مسلّح بهمراتب بیشتر علیه نیروهای دموکراتیک در درون کشور،
علیه طبقهی کارگر و دانشجویان و علیه ملّتهای تحت ستم
پاکستان قرار گرفتهاند تا برای دفاع از سرح ّدات کشور در برابر
تهدیدهای خارجی.
این نیروها در طی دیکتاتوری اتّحاد بروکراتیک-نظامی ایوب و
تحت فرمان همان قصاب معروف یعنی ژنرال تیکا که امروز رئیس
ستاد ارتش است ،بهم ّدت چهار سال ( )۱۹۶۳-۱۹۵۸دموکراتهای
بلوچ را بیرحمانه مورد سرکوب قرار دادند .و سپس به روشی که
نظیر آن در تاریخ بی-سابقه است،علیه کل مردم بخش شرقی
کشور به کار برده شدند .این تجاوز طبیعت ًا در برابر خلق میهنپرست
بنگالدش متح ّمل شکستی تحقیرآمیز گردید.

نفر نیز بر اثر شکنجه در هفت اردوگاه کار اجباری برپا شده در
بلوچستان جان باختهاند.
افسرانی که برای ادارهی این اردوگاهها گماشته شدهاند،
آموزشدیدهی خارج کشور بهویژه امریکا هستند .و دالیل غیرقابل
انکاری در تائید این واقعیت وجود دارد که در این موارد همکاری
کاملیمیانسی.آی.ا ِی امریکا ،پلیس مخفی ساواک ایران و بخش
تجسس فدرال پاکستان وجود دارد.
اکثر زندانیان تحت قوانین دفاعی پاکستان بازداشت شدهاند و هیچ
حقی برای دفاع از خود و رد ادعاها ندارند .آنها در برابر هیچگونه
مرجع قضایی حاضر نشدهاند،در سلول های زندان میپوسند و
قربانی شکنجه و گرسنگی هستند.

اکنون نیروی مسلّح بار دیگر و این بار علیه خلق بلوچستان مورد
استفاده قرار گرفته است؛ چرا که آنان از رأی دادن به یک حزب
دست-نشاندهی باند اسالمآباد امتناع کردهاند .این دقیق ًا یادآور
توسل به نیروهای مسلّح به علّت مشابه در بخش شرقی (پاکستان)
ّ
است ،زمانی که مردم برخالف انتظارات خونتای اسالمآباد به
عوامی لیگ رأی دادند.
اتّحاد نظامی-بروکراتیک اسالمآباد طی  ۱۶سال اخیر با استفادهی
مکرر از نیروهای مسلّح بهمنظور حفظ سیادت یک باند مشخص بر
ّ
تودههای دموکراتیک و درگیر ساختن این نیروها در سیاستهای
داخلی علیه مردم خود ،ارتش را به یک نیروی مزدور در خدمت
دشمنان منفور خلق مب ّدل ساخته است.
در مقابل این خدمات وطنفروشانه و ضدخلقی برای در قدرت نگه
داشتن یک دارودستهی خائن و آلتدست امپریالیسم ،مقامات ارشد
ارتش پاداشهای پر و پیمانی از جمله کمیسیونهای غیرقانونی
خرید تسلیهات ،سهمیهی زمینهای کشاورزی غنی ،انتفاع اقوام و
خویشان آنها در صنعت و تجارت ،آزادی برای غارت و دستدرازی
در مناطق تحت عملیات نظامی نظیر آنچه سربازان پاکستانی عموم ًا
در بنگالدش انجام دادند و یا آنچهامروز در بلوچستان رخ می دهد،
دریافت داشتهاند.
ارتشی که بسیار و بهم ّدتی طوالنی در سیاست داخلی غوطه خورده
است و برای سرکوب نیروهای دموکراتیک و علیه تودههای رنجبر
کشور خود مورد بهرهبرداری قرار گرفته ،دیگر ارتشی برای دفاع از
کشور نیست و برای چنان وظیفهای مناسب نیست.
در بلوچستان ،تقریب ًا پنجهزار زندانی بدون هر گونه اتّهامی در تعداد
کثیری از اردوگاههای اسرا بهسر میبرند .ح ّتی عوامل و همدستان
دیکتاتوری در بلوچستان نتوانستهاند به آنها اتهامی بچسبانند .در
میان رهبران سیاسی و کارگران بلوچ ،بسیاری هستند که تعادل
روحی خود را از دست دادهاند ،و این درحالی است که پنج-شش

بوتو عملیات نظامی خود علیه خلق بلوچستان را بهمثابهی یک
«خدمت اجتماعی» در ردیف ساختن جادهها ،پلها ،داروخانهها و
غیره توسط ارتش (که خلق بلوچ نمیتوانند از آنها استفاده کنند)
توصیف نمودهاست.این خیمهشببازی علن ًا پوششی برای نقشههای
واقعی رژیم بود .و این به معنای نهتنها فریب افکار عمومی جهان
بلکه همچنین مردم پنجاب است .مردمی که عالئمی از نافرمانی
را در برابر یک جنگ باطل که در آن فرزندانشان وادار میشوند
بکشند و یا کشته شوند ،از خود نشان میدهند .عناصر سیاسی آگاه
پنجاب رفته رفته خطرات رویهای که باند حاکم در پیش گرفته
است ،را درک میکنند .آنها درمییابند که نیروهای مسلّح اهل
پنجاب برای حمایت دارودسته خائن غاصبین مورد بهرهبرداری قرار
میگیرند و در نتیجه این پنجاب است که آماج نفرت گسترده قرار
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میگیرد.
بوتو به نظریهی قدیمی نازیستی«دروغ را آنقدر تکرار کنید تا به
حقیقت بدل شود» باور دارد .او همواره گفته است که وظیفهی
ثانوی ارتش در بلوچستان نابودی نظام سرداری (روئسای قبایل
محلی) است .اما او جسارت آن را ندارد که دست به عمل بزند ،زیرا
علیرغم تمامی ادعاهایش در سطح عموم ،او و دستنشاندگانش
قدرتشان را دقیق ًا از همین نظام برگرفتهاند .خلق بلوچستان
همواره خواهان نابودی این نظام است ،اما همواره با مخالفت
حکومت مرکزی رژیمهای ارتجاعی مواجه شدهاند .نظام سرداری
مانعی در راه توسعهی جنبش دموکراتیک ملّی است .بوتو و
همدستانش در ضدیتشان با مبارزهی دموکراتیک تودههای بلوچ
دقیق ًا به همین نظام متکیاند .اگر او صادق است ،پس چرا هیچ گام
مشخصی در این مسیر برنمیدارد ،وقتی تمام ارگانهای سرکوبگر
دولتی در دست او هستند .آیا این هیتلر کوچک به جهان خواهد
گفت که زمامدار منتخب او در بلوچستان کیست؟ که رئیسانی
کیست؟ یوسف مگری کیست؟ زهری کیست؟ و دیگر عواملاش
در بلوچستان کدامند؟ آیا آنها روئسای قبایل نیستند؟ ا ّما این
ناپلئون نصفهنیمهی اسالمآباد هرگز از یاوهبافی بیشرمانه دربارهی
پایان نظام سرداری خسته نمیشود .او حقیقت را نمیگوید ،وقتی
ادعا میکند که برضد این نظام است .او میداند که رقم خوردن
این امر تنها به نفع تودههای بلوچ و مبارزهی دموکراتیک آنهاست.
حرافی او در این رابطه تمام ًا برای مصرف کسانی است که نسبت به
ّ
وضعیت بلوچستان ناآگاه هستند .او میخواهد این کذب موهوم را
آنقدر تکرار کند تا تبدیل به حقیقت گردد.

سخنرانی در کالت بلوچستان در جمع دیپلماتهای خارجی – ۲۸
آوریل  )۱۹۷۴اظهار نموده که مشکل بلوچستان یک مشکل سیاسی
است و نیاز به یک راهحل سیاسی دارد .ا ّما ح ّتی یک گام هم در
راه رقمخوردن یک راهحل سیاسی برداشته نشد .درعوض بوتو به
برگزاری انتخابات مسخره برای کرسیهای مجلس بلوچستان که
دلخواهانه بالصاحب خوانده شدهاند ،ادامه داد.
مجلس محلّی در حال پوسیدن
صاحبان محروم شده از کرسیهای
ِ
در پشت میلههای زندان هستند .وقتی که آنها زندانی شدند،
اسالمآباد اعالم کرد که اتهامات سنگینی علیه نمایندگان محبوس
منجمله اتهام قتل وجود دارد .اما این اتّهامات هرگز و در هیچ
دادگاهی به جریان نیافتادند.
در همین فاصله تالشهایی برای تحت فشار قرار دادن رهبران
بلوچ و کارگران سیاسی انجام گرفت تا برخی از شرایط ارائه شده از
سوی اسالمآباد را به منظور رسیدن به توافق با باند حاکم بپذیرند.
توسل آدمکشان اسالمآباد به این اقدامات شرمآور ،افشاگر این
کثیفترین فاشیستها و باجگیران سیاسی است .آنها به خاطر
جنایاتی که نهتنها در بلوچستان بلکه در همهی بخشهای پاکستان
و علیه تمام بخشهای خلق مرتکب شدهاند ،در برابر خلق پاکستان
و همچنین در برابر مترقیان جهان افشا و رسوا گشتهاند.
زنده باد جوانان مسلّح قهرمان
زنده باد انقالب دموکراتیک

بوتو بارها و بارها در سخنرانیها و بیانیههای عمومیاش (منجمله
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توضیح:
در  ۲۵شهریور  ۱۳۹۳پاسدار"-دکتر" محسن رضایی در آیین نکوداشت علیمردان خان و بی بی
مریم بختیاری در شهر اردل  بار  دیگر عمق حماقت حزباللهی خود را به نمایش گذاشت و ضمن
این که با کاربرد چندین و چند بارهی عنوان مجعول «قوم بختیاری» ،حساب بختیار یها را از سایر
ُلرها جدا نمود ،مدعی شد که سردار اسعد بختیاری مرید و دست بوس جماعت مُ ال و آخوند بوده
و نیز مهمترین مانع نگارش تاریخ بختیاری مارکسیستها بودهاند .این پاسدار بیسواد توضیح
نداد که چگونه سردار اسعد که از سران جناح رادیکال مشروطهخواهان محسوب میشد ،در مقابل
مالهای مرتجع سر تعظیم فرود میآورده است؟ احتماال ایشان سردار اسعد را با خود قیاس کرده
و توصیفی که در مورد خود او بیشتر از هر کسی صادق است ،در رابطه با سردار به کار برده است.
ضمن این که توضیح ندادهاند که اکنون که چهل سال است به لطف جنایات نیروهای تحت امر
ایشان یعنی سپاه پاسداران ،مارکسیستها به عنوان «مهمترین موانع نگارش تاریخ بختیاری»
سرکوب و قتل عام و از صحنه خارج شدهاند ،جناب ایشان با وجود دسترسی به اموال و ارقام
میلیاردی از کیسۀ بیتالمال چه خدمتی در رابطه با تدوین و نگارش این تاریخ انجام دادهاند؟
و اصوال حاصل اقدامات چهل سالۀ ایشان و اربابان آخوندشان برای لرهای بختیاری غیر از فقر
و محرومیت و تبعیض و سرقت آب و تخریب محیط زیست چه بوده است؟ و ایشان در چه
مواقعی به جز زمانهای گدایی رای و مطرح کردن خود فیلشان یاد دیار بختیاری کرده است؟
یکی از منصفین و رادمردان لر بختیاری در سایتهای مربوطه توضیحاتی در رابطه با ادعای
رضایی ارائه دادهاند که ذیال ذکر میشود.

ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺷﻤﺎﺭﻩﻯ ﺍﻭﻝ  -ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1396

93

..............................................................................

چندی پیش در مراسمی شخصیتی آشنا مدعی شد «مارکسیستها
مخالف مطرح کردن و نوشتن تاریخ بختیاری هستند و روشنفکران
مارکسیست گفتند که خدمات خوانین بختیاری را مطرح نکنید و
حتی اگر مردان بزرگی باشند نباید مطرح شوند».
حقیر به عنوان یک مسلمان نه تنها عالقهای به مارکسیستها
ندارم بلکه به دلیل اعتقادات دینی با تفکر مارکسیستی به جد
مخالف هستم .اما حقیقت ًا سخن فوق کام ً
ال نادرست است .گرچه
مارکسیستها با نظام خان ساالری و اربابی ضدیت تام دارند اما در
غیرعلمی بودن این سخن الزم است گفته شود:

 )۱اتفاقا در فاصله  ۱۳۰۴تا  ۱۳۲۰شمسی که مصادف با
حکومت رضاخانی است و اختناق ،استبداد ،وحشت و سکوت
بر سراسر خاک بختیاری سایه انداخته بود و در شرایطی
که شاهد یک خالء و بایکوت اطالعاتی و خبری پیرامون
اوضاع بختیاری هستیم ،این دست نوشتهها و خاطرات
مارکسیستها هستند که در این شرایط اسف بار ،موثقترین
اطالعات تاریخی در باره بختیاریها و به ویِژه رهبران مبارز
آنها را به دست میدهد.
 )۲در دوره رضا شاه زندانیان سیاسی را میتوان به دو دسته
عمده تقسیم کرد :نخست سران و شیوخ ایالت و عشایر،
دیگری فعاالن سیاسی چپگرا یا همان مارکسیستها و
کمونیستها.
نزدیک به چهل نفر از خوانین ،بزرگان و متعمدان
بختیاری نیز در همین ایام در زندان بسر میبردند که
شاخصترین آنها علی مردان خان بختیاری و خان
بابا خان اسعد بود ،اما نویسندگان بختیاری هیچ گونه
اطالعاتی درباره بختیاریهای دربند ارائه ندادهاند .اما
در این شرایط بیخبری بسیاری از زندانیان مارکسیست
اقدام به خاطره نویسی کردند از جمله پیشهوری ،بزرگ
علوی ،آوانسیان و . ...اتفاق ًا در این نوشتهها بهترین
توصیفها و گزارشها از شخصیتهای بختیاری
در حبس و چگونگی مبارزات آنان آمده است .تنها
این گزارشها و دست نوشتههای محدود است که
دقیقترین و معتبرترین اطالعات را در باره علی مردان
خان ،خان بابا خان اسعد و حتی جعفرقلی خان سردار
اسعد و دیگر زندانیان بختیاری بدست میدهد و رنج و
مش ًقّات زندانیان بختیاری را برای آگاهی اذهان جامعه
روایت میکند.

 )۳برخالف نظر سخنران محترم که مدعی بود مارکسیستها
مخالف نگارش تاریخ بختیاری هستند و متعقد بودند که
خدمات خوانین بختیاری نباید مطرح شود حتی اگر مردان
بزرگی باشند ،دستنوشتههای مارکسیستها به ویژه بزرگ
علوی ،پیشهوری و آوانسیان داللت برآن دارد که آنان درصدد
معرفی خوانین بختیاری بودند به خصوص در نوشته های
خود تالش فراوان کردند تا شهید همیشه جاوید علی مردان
خان بختیاری و خان بابا خان اسعد را به جامعه معرفی کنند.

نویسندگان مارکسیست با اینکه مخالف مرام سیاسی علی
مردان خان بودند اما در مقابل روح آزادمنش وی سر تعظیم
فرود آورده وی را ستودند .چنانچه آوانسیان در باره شهیدعلی
مردان بختیاری عبارت بسیار روشنی دارد و میگوید“ :وقتی
گلولهها به او میخورد او به عصای خود تکیه میکرد که
نیفتد .این مرد قهرمان را بایستی ملت ایران بشناسد".
 )۴بیشتر نویسندگان بختیاری که اتفاق ًا از خوانین بختیاری نیز
بودند و داعیه رهبری بختیاری را داشتهاند در این ایام هیچ
اشارهای به حوادث و وقایع رخ داده در بختیاری نکردهاند.
خسرو خان سردار ظفر ،اسکندرخان عکاشه ضیغم الدوله،
بی بی مریم بختیاری ،و حتی جعفرقلی خان سردار اسعد
و بعدها اوژن بختیاری در نوشته های خود  ،از نتایج اجرای
سیاستهای رضاشاه در مناطق عشایری ،واکنش و مبارزات
عشایر و اوضاع زندانیان هیچ نگفتهاند و یا به گونهای سخن
گفتهاند که اسباب رنجش رژیم پهلوی را فراهم نسازند.
 )۵اصوال در تاریخ معاصر کشور ،به شهادت تاریخ ،جریانها
و احزاب مارکسیستی و کمونیستی به جز در یک مقطع خاص
در دولت قوام السلطنه در سال  ۱۳۲۴و  ۱۳۲۵شمسی ،از
چنان قدرت ،نفوذ و توانی برخوردار نبودهاند که بتوانند مانع از
انجام کاری از جمله نگارش تاریخ بختیاری شوند.
 )۶در دهههای  ۱۳۳۰تا  ۱۳۵۰این مارکسیستها هستند که
در قالب رمانها و داستانهای بی بدیل اوضاع خان گزیده
بختیاری را به درستی به جامعه ایرانی انعکاس داده و داستان
ظلم و ستم خوانین بختیاری را بهطور شفاف روایت میکنند.
مانند آثار منوچهر شفیانی و بهرام حیدری .البته شاید بتوان
گفت این آثار باعث افزایش بدبینی به نظام خان ساالری و
اربابی در بختیاری گردید.
 )۷البته در رژیم پهلوی بیگانگان پیرامون بختیاریها کتابها
و مقالههای زیادی به رشته تحریر در آورده و حتی فیلمهای
مستندی با ارزشی ساختهاند .در محافل دانشگاهی نیز
پژوهشهای باارزشی انجام گرفته است .اما خود بختیاریها
در زمینه تاریخ و فرهنگ بختیاری جز چند کتاب که به تعداد
انگشتان دست هم نمیرسد از خود برجای نگذاشتند .که این
موضوع ربطی به مارکسیستها ندارد.
 )۸در پایان ذکر این نکته الزم است که در دوره رضا شاه
 ،خوانین بختیاری هر حرکت اعتراضی از سوی ساکنان
چهارمحال و بختیاری علیه خود را یک حرکت بلشویکی
قلمداد مینمودند و تالش میکردند با اتهام کمونیست بودن،
قیام های مردمی را لوث کرده و مخدوش نمایند .استفاده
از این حربه تکراری ،تجربه سوخته ای است که نمیتوان با
تمسک به آن برخیها را تطهیر کرد.
بنابر این سخنان این شخصیت قابل احترام را باید نوعی تبلیغات
و مانور سیاسی با هدف خاص نامید نه یک روشنگری علمی و
منصفانه!

ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺷﻤﺎﺭﻩﻯ ﺍﻭﻝ  -ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1396

94

..............................................................................

علیمردانخان از رؤسای ایل چهارلنگ بختیاری در جنوب غربی ایران و از
خوانین طایفه اصلی ممصالح (محمود صالح) بود که حدود  ۵سال (از ۱۳۰۸
تا  )۱۳۱۳با ارتش رضاشاه درگیری داشت.
هنگامی که رضاشاه به قدرت رسید ایل بختیاری که مهمترین ایل ایران بود
نسبت به ایالت و عشایر دیگر وضع متفاوتی داشت .خوانین بختیاری با
سهیم شدن در امتیازات نفت خوزستان و در اختیار داشتن اراضی وسیع
کشاورزی از توان اقتصادی باالیی برخودار بودند و بهدلیل حضورشان در
انقالب مشروطه ،مورد توجه مردم بودند اما طرحهای رضا شاه مثل خلع
سالح و اسکان عشایر ،باضافه مالیاتهای کمرشکن و اجبار برای گذاشتن
کاله پهلوی بر سر و کنار گذاشتن اسب و تفنگ و در پی آن از دست دادن
گله و احشام و ،زندگی زیر سقف خانهای که در مکانی نامناسب بنا شده و به
آن عادت نداشتند و ...جوانان بختیاری را به ستوه آورده بود و آنان منتظر
تلنگری بودند تا به پا خیزند و بر علیه دولت سر به شورش بردارند.

ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺷﻤﺎﺭﻩﻯ ﺍﻭﻝ  -ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1396

95

..............................................................................

این متن مربوط به علیمردانخان چهارلنگ یا بهتر بگویم ممدلی
شیر علیمردان (۱۲۷۲-۱۳۱۳ه.ش) مبارز آزادیخواه لر بختیاری
در زمان رضاشاه پهلوی است.
علیمردانخان از رؤسای ایل چهارلنگ بختیاری در جنوب غربی
ایران و از خوانین طایفه اصلی ممصالح (محمود صالح) بود که
حدود  ۵سال (از  ۱۳۰۸تا  )۱۳۱۳با ارتش رضاشاه درگیری داشت.
وی در منطقه شمال غرب استان اصفهان(فریدن) در چهل چشمه
و قلعه شاهرخ زندگی میکرد .این روستاها فاصله کمی با مرکز
استان چهار محال بختیاری دارد و در منطقهای واقع شده که آن
را میتوان حد فاصله چهار لنگ و هفت لنگ نامید .از آنجا طایفه
ممصالح به عنوان ییالق استفاده میکردند.
***
َ
َ
پدرش در بین طوایف زیادی از چهارلنگ و در بین هفت لنگها نیز
جایگاه خاصی داشت و مادر شجاعش بیبی مریم به سردار مریم
بختیاری شهرت داشت .بیبی مریم فرزند یکی از سران بختیاری
بود که به دست پسر ناصرالدین شاه(سلطان مسعود میرزا ملقب به
ظلالسلطان) کشته شد.
در فرصتی دیگر به داستان بیبی مریم(سردار مریم بختیاری) اشاره
خواهم کرد.
***
در دوران «استبداد صغیر» که از به توپ بستن مجلس شورای ملی
توسط محمدعلی شاه آغاز گردید و با فتح تهران توسط مشروطه
خواهان پایان یافت ،علی مردان نوجوان به همراه سواران بختیاری

در فتح تهران شرکت کرد و آبدیده و کارکشته شد.
او در هجوم نیروهای روسی به ایران نیز ،به همراه مادر دلیرش و
سواران بختیاری ،شرکت میکرد.
***
هنگام هجوم روسها به ایران ،عدهای از آزادیخواهان از تهران و
اصفهان به منطقهی کوهستانی بختیاری پناه بردند و شماری از
آنان چندین ماه میهمان مادرش بیبی مریم بودند.
کمال همنشین در علیمردان اثر کرد و او که در آن ایام بیست و
دو ،سه ساله بود ،با افکار و اندیشههای آزادیخواهان آشنا شد و
در بارهی اوضاع جهان ،جنگ جهانی اول و دسته بندی کشورهای
درگیر جنگ به دانش خود افزود.
بنا بر آنچه اردشیر آوانسیان در یادداشتهای زندانش نوشته،
علیمردانخان پس از جنگ جهانی اول با حضور انگلیسیها هم
در خاک ایران مخالفت ورزیده و بارها به نیروهای انگلیسی یورش
بردهاست .آوانسیان از قول وی نوشته یکبار فرماندهی کنسول
انگلیس در بوشهر را با تعدادی از همراهانش به تله انداخته و اسیر
کردیم ،کنسول تصور میکرده او را میکشیم و وقتی خیالش راحت
شد گفت دستور داشتم دستگیرت کنم ولی حاال که مردانگی دیدم
کمک میکنم که دوست انگلیس بشوید .علیمردان پاسخ میدهد:
شما به کشور ما تجاوز کردهاید ،از کدام دوستی سخن میگویید؟
اول از سرزمین ما بیرون بروید و آنوقت درباره دوستی دو دولت و
دو ملت ادعا کنید.
بختیاریها منتظر تلنگری بودند تا به پا خیزند
هنگامی که رضاشاه به قدرت رسید ایل بختیاری که مهمترین
ایل ایران بود نسبت به ایالت و عشایر دیگر وضع متفاوتی داشت.
خوانین بختیاری با سهیم شدن در امتیازات نفت خوزستان و در
اختیار داشتن اراضی وسیع کشاورزی از توان اقتصادی باالیی
برخودار بودند و بهدلیل حضورشان در انقالب مشروطه ،مورد توجه
مردم بودند اما طرحهای رضا شاه مثل خلع سالح و اسکان عشایر،
باضافه مالیاتهای کمرشکن و اجبار برای گذاشتن کاله پهلوی بر
سر و کنار گذاشتن اسب و تفنگ و در پی آن از دست دادن گله و
احشام و ،زندگی زیر سقف خانهای که در مکانی نامناسب بنا شده
و به آن عادت نداشتند و ...جوانان بختیاری را به ستوه آورده بود
و آنان منتظر تلنگری بودند تا به پا خیزند و بر علیه دولت سر به
شورش بردارند.
علیمردانخان در گرمسیر (خوزستان) با عشایر به شور نشست.
آنچه همه بر آن تأکید داشتند این بود که زیر حرف زور نمیروند.
برای یک عشایری ننگ بود که به او ظلم شود مال و اموالش تلف
شود ،معیشتش نابود گردد و ساکت بماند .تصمیم گرفتند علیه این
اوضاع برشورند.
«هیأت اجتماعیه بختیاری» متشکل از  ۱۲نفر از سران و کالنتران
بختیاری تشکیل میشود تا برای رویارویی با آنچه به غلط یا به
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درستی ،تعدی دولت مینامیدند ،آمادگیهای الزم صورت بگیرد.
به جز جعفرقلی خان بختیاری (معروف به سردار بهادر) که جانب
حکومت را گرفت تقریب ًا تمام بختیاریها با علیمردان همراه شدند.
بگذریم که رضا شاه به جعفرقلی خان ظنین شد که در خفا به
بختیاریها اسلحه و مهمات ارسال میکند و همین بدگمانیها
بعدها باعث دستگیری ،خلع از قدرت و محکومیت به مرگ وی
گردید.
(جعفرقلی خان در آخرین سالهای پادشاهی احمدشاه قاجار وزیر
پست و تلگراف بود .در دوره پهلوی نیز وزیر پست و تلگراف و دو
دوره وزیر جنگ شد).

کار علیمردانخان با حکومت مرکزی به رویارویی کشید و ۲۷
خرداد  ۱۳۰۸وی با نیروهایش وارد شهر کرد شد و آنجا را به
تصرف خود درآورد .اگرچه حاکم نظامی شهر کرد سنگربندی کرد
اما نیروهای حکومت در نهایت کاری از پیش نبردند.
***

علیمردان با شاه و شاهکها مرزبندی داشت
علیمردان نه تنها با دولت شاه ،بلکه یا شاهکهایی در قد و قامت
یک خان هم ،مرزبندی داشت و با ظلم و جور کنار نمیآمد .اگر این
یاغیگری است ،بله او یاغی بود.
یاغی همیشه بار منفی ندارد ،و نباید از ياغی و ياغيگری ،صرف ًا
راهزنی و زورگويی برداشت نمود .چنانچه با درجه معنی کلمه آشنا
باشیم به نکتهای که گفتم بیشتر پی میبریم .مث ً
ال در زبان بلوچی،
ی دارد و در خصوص کسانی به کار
(ياغی) معنای تحسينآميز 
میرود ک ه همانند «دادشاه» زير بار ستم نرفته ،مسلحانه در برابر
حکومت (قجر ها) میايستند.
اگرچه در میان بختیاریها نارضایتیهای درون ایلی کم نبود .اما
قیام علیمردانخان صرف ًا از عامل فوق نشأت نمیگرفت .این
نارضایتیها از دوره ناصرالدین شاه که با قدرت گرفتن شاخه هفت
لنگ ،چهارلنگها به میزان زیادی از قدرت سیاسی محروم گشتند،
وجود داشت.
با این حال ،عامل اصلی نارضایتی مردم ،اسکان اﺟﺒﺎری ﻋﺸﺎﻳﺮ
و اقدام بهتخت قاپو (مجازات يک جانشینی) و خلع سالح آنها
بود.
روا نیست ایستادگی و قیام علی مردان خان علیه حکومت را صرف ًا
به درگیریهای فئودالی و درون ایلی نسبت دهیم .بخصوص که
نبردهای اصلی در قلمرو هفت لنگها اتفاق افتاده است و اگر
مسئله صرف ًا تقابل بین طایفه چارلنگ و هفت لنگ بود ،نمیبایست
هفتلنگها با علیمردانخان همراهی کرده و از او پشتیبانی کنند.
(علیمردان از طایفه چار لنگ بود و نه هفت لنگ)
لُر ها او را دوست دارند ،خیلی دوست دارند .بیهوده نیست که در
رثایش «گاگریوه»های زیاد ،یعنی مویهها و سرودههای غمینی
همچون آواز علیمردون خان بر سر زبانهاست.
علیمردان میهن و مردمش را دوست داشت و تسلیم زور نمیشد
و بههمین دلیل در قلب مردم ستمدیده جا داشت .مردم لُر با یاد
رادمردیها و وفای امثال او هویت میگیرند.
سید جعفر پیشه وری ،بزرگ علوی و اردشیر آوانسیان مروت و
ایستادگیاش را ستودهاند.

هرگاه حکومت و جباریت باهم در میآمیزند و ستم را به اوج
میرسانند ،کسانیکه در برابر آن میایستند نیز ،به اوج میروند
و سر از عرش در میآورند اما بزرگنمایی( ،چه در مورد دوست و
چه در مورد دشمن) ما را به بیراهه میکشاند .نه کسانیکه در برابر
پستی و سیاهی قدعلم کردهاند و ما دوستشان داریم ،گل بیعیب
هستند ،و نه طرف مقابل ما شّ ر مطلق و سیاهی محض.
چه بسا کسانیکه از آنان اسطوره ساخته و سمبل دلیری و فرزانگی
میدانیم آنچنان نباشند که میپنداریم .از سوی دیگر ممکن است
شناخت ما از رقیب یا دشمن (دشمنان آزادی) واقعی نباشد.
***
وقتی حکومتی یا جریانی ستم پیشه میکند و در چشم مردم
(درست یا غلط) به اوج سیاهی میرسد ،قهرمانان مردم نیز ،مطلق
شده و ما در مورد آنان خوب را خوبتر میبینیم.
***
در منابع مربوط به وی نوشته شده شورشیان روی پرچمشان عبارت
«ال اله اال اهلل ،محمد رسول اهلل و علی ولی اهلل» نقش بسته بود
و شعار میدادند «ایما ای خایم دینونه راست کنیم ،جون ز ایما،
مال ز ایسا» یعنی ما میخواهیم دین را اصالح کنیم ،جون از ما،
مال از شما.
میگویند با حضور آنان در شهرکرد ،مالیاتها لغو شده و لباس و
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کاله بختیاری رواج پیدا میکند و کاله پهلوی ممنوع میشود.
البته دولت مرکزی هم بیکار نمینشیند و نیروهایی را جهت مقابله
اعزام میکند اما سواران بختیاری با تصرف «تنگ انجیره» و
ارتفاعات مشرف بر دشت ،قوای مزبور را حوالی بروجن ،در «سفید
دشت» به محاصرهی کامل درمیآورند و نیروهای دولتی با تلفات
سنگین عقب نشینی میکنند.
نظامیانی هم که از طرف بروجن عازم شهرکرد بودند ،دستگیر و
خلع سالح شده و علیمردان و یارانش آنان را با ساز و دهل به
شهرکرد وارد کرده و خبر شکست قشون دولتی را اعالم نمودند.
در برخی منابع آمده هواپیماهای جنگی که به نیروهای نظامی
محاصره شده آذوقه میرساندند یکی دو نوبت شهرکرد و مناطق
نزدیک به آن را بمباران کردند.
جنگ  ۴۴روزه «سفید دشت»
رضا شاه ضمن اینکه برای برخی از خوانین اماننامه فرستاد،
نیروهای تازه نفسی را به منطقه جنگ گسیل داشت .سه ستون
نظامی مجهز ،از سه طرف منطقه عملیاتی را هدف گرفت .دولت
مصمم بود هرطور شده غائله را بخواباند .تیمسار «شاهبختی» از
طرف مبارکه ،سرتیپ «تاجبخش» از طرف نجف آباد و تیمسار
«محتشمی» از سوی فریدن ،به سمت محل تجمع نیروهای
بختیاری عزیمت کردند.
این وسط شماری از خوانین آیه یأس خوانده و به تفرقه میان قیام
کنندگان دامن میزدند.
دست آخر ،سواران بختیاری محاصره شده و از هم پاشیده میشوند.
شمار زیادی از بختیاریها زخمی شده و به اسارت درآمدند .عدهای
هم جان باختند .البته تعدادی از جمله علیمردانخان حلقه محاصره
را شکسته و به جنگ و گریز روی آوردند .نیروهای دولتی تا میانکوه
دنبالشان رفتند اما نتوانستند گیرشان بیاندازند.
این نبرد که چهل و چهار روز طول کشید و به جنگ «سفید دشت»
معروف است برای بختیاریها یادآور حماسه و صحنهی مقاومت
و شجاعت بود.
علیمردانخان تیرباران میشود
سردشت دزفول
علیمردانخان با عبور از مناطق سخت و دشوار راه
ِ
را در پیش گرفت و سرانجام راهی اهواز شد.
نیروهای دولتی با پیغام و پسغام سعی میکردند صحبت از مذاکره
کرده و وی را بازی دهند .کمی بعد صحبت از اماننامه کردند و
باالخره او را به تهران کشیدند اما اماننامه نارویی بیش نبود و او
دست آخر سر از زندان قصر درآورد و بیش از چهار سال در حبس
بود.
سید جعفر پیشهوری که همانزمان در زندان بود ضمن اشاره به
صفا و سخاوت او نوشته است:

[یکروز] صبح نزد علیمردانخان بودم و تازه بساط چای را مهیا
کرده بودیم .عمادی [نگهبان زندان] سالم کرد و دم در ایستاد.
قیافهاش گرفته به نظر میآمد...
علیمردان پرسید :چرا نمیفرمایید بنشینید؟ سرش را پایین انداخت
و گفت :متأسفانه نمیتوانم ،میخواستم تشریف بیاورید بیرون تا
مطلب محرمانهای که داشتم به شما بگویم .علیمردان خندید و
گفت :مقصودتان را فهمیدم ...این دیگر خجالت و دم در ایستادن
ندارد .بفرمایید بنشینید تا کارهایم را کرده و مهمان را راه انداخته
و بعضی یادگارها دارم که باید پشتشان نوشته شود .بعد میرویم،
چیز مهمی نیست .عمادی نشست .و مرد محکوم به اعدام مثل
اینکه هیچ اتفاق مهمی نیفتاده باشد اسباب و اثاثیه که میبایستی
به اشخاص داده شود ،همه را با کمال آرامش جمعآوری کرد.
پشت کتابهایش را به اسم هر کسی که میخواست یادگاری
بدهد نوشت...
و مطابق عادت روزانه با کمال خونسردی ناشتایی خود را صرف
کرد .سپس بهترین لباسهایش را پوشیده و عصایش را برداشته
گفت :بفرمایید حاضرم .من و عمادی برخاستیم علیمردانخان
بدون تعارف جلو افتاد ما پشت سرش از در اتاق بیرون آمدیم
او در مریضخانه زندان نگهداری میشد ،لذا از اولین افرادی که
خداحافظی کرد زندانیان بیمار بودند .با همه یکی یکی دست داد.
احوالپرسی کرده از آنجا به زیر هشتی ،کریدورهای یک و دو و
چهار آمدیم .آنجا هم از پشت در آهنین با همه زندانیان خداحافظی
کرد...
در آنجا با کمال تأثر از هم خداحافظی کردیم .من با دلی پر از
حسرت و تأثر به کریدور خودمان برگشتم و او همراه عمادی بیرون
رفت...
اردشیر آوانسیان از اعضای برجسته حزب کمونیست ایران در مورد
آخرین لحظات او مینویسد« :وقتی گلولهها به او میخورد او به
عصای خود تکیه میکرد که نیفتد .این مرد قهرمان را بایستی ملت
ایران بشناسد».
چشیامه نونید افتو قشنگه
به نقل از «بزرگ علوی» روز اعدام جامهای زیبا بر تن کرده و سر
و رویی آراسته داشت و با گامهای بلند و استوار و قامتی رسا به
قتلگاه نزدیک شد.
گفته شده وقتی میخواستند چشمهایش را به هنگام اعدام ببندند به
آرامی دستمال را میگیرد و میگوید :چشمانم را نبندید .میخواهم
این صحنه را در آخرین لحظات حیاتم ببینم...
برخالف اماننامهای که رضاشاه صادر کرده بود
شیرعلیمردان
ِ
سپیده دم سال  ۱۳۱۳خورشیدی تیرباران شد.
***
اعدام وی تأثیر زیادی بر ایل بختیاری گذاشت تا حدی که
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میان مثلها و شعرهای بختیاری
دلیریهای او در میدان جنگ به ِ
نیز راه یافت که نمونهاش ترانهی شیرعلیمردان است و یکی از
ترانههای محبوب زندانیان سیاسی در روزگار پهلوی بود.
این ترانه با یاد امثال همایون کتیرایی و احمد و مجتبی خرم آبادی،
دکتر هوشنک اعظمی و ...رنگ و زنگ دیگری داشت.
یادش را هنوز چوپانان در قلههای منگشت ،کالر ،تاراز و زرده
(زردکوه) زنده میدارند.
پانویس:
نان بلوط میخورم و هفت سال است که چوپان هستم
مو لُ ِر بَلیط خوروم هف سال چوپونُم
مشق ندونم
َگر َزنیم ِو قِرقِره مو ِ
شُ مشیر علیمردون طالی بی غش
ِز زمین بِرچ ا ِ َزنه ِو آسمون تَش

چی َکال پرپر ُک ُنم ُروم ِو تهرون
اسم شاه نَه کور ُک ُنم ،شاه علیمردون
ِ
...
من لری هستم که نان بلوط میخورم و هفت سال است که چوپان
هستم اگر مرا به قرقره جوخه اعدام ببری تن به خدمت سربازی
اجباری نمیدهم.
شمشیر علیمردان طالی خالص است و در زمین برق میزند و
در آسمان آتش.
همانند کالغ پرپر میزنم و میروم تا تهران (پایتخت) اسم شاه
را کور میکنم ( از اعتبار میاندازم) و اسم شاه علیمردان را ثبت
میکنم.
بزنین چو به دهل ،بزنین چو به دهل
ترانه شیر علی مردان ،پروین عالیپور (اين مقام آوازی در دستگاه
شور و آواز دشتی اجرا ميشود)
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http://www.youtube.com/watch?v=Ud7-mMu5QOk

بزنین چو به دهل ،بزنین چو به دهل
شازده بووازه ممدلی شیر علیمردون
مو گوتوم صد سال دیه
عمرم درازه ممدلی شیر علی مردون
شادووای علیمردون
بنم سر شون ممدلی شیر علیمردون
تش بنم به ره ورون
تا کوه وردون ممدلی شیر علیمردون
تفنگه علیمردون ،تفنگه علیمردون
طالی بی غش ممدلی شیر علیمردون
به زمین برق ایزنه ،به آسمون تش
ممدلی شیر علیمردون
بی عروس تو کل بزن
تا مو ُکنم جنگ ،ممدلی شیر علی مردون
شومشیروم به گل زنوم ،شومشیروم به گل زنوم
سی ایل چهارلنگ ،ممدلی شیر علیمردون
ممدلی گوو گپوم ،کل اختیاروم
ممدلی شیر علیمردون
مو نه بیتروم ازش
خدا نادونوم ممدلی شیر علیمردون
هی ...بزنین هی ...چو او دهل
آی  ...شازده بووازه
وای مو گوتوم صد سال دیه عمرم درازه
بزنین چو به دهل ،بزنین چو به دهل
شازده بووازه ممدلی شیر علیمردون
بنویسم کاغذی تی بی ستاره
زر بده فشنگ بخر جنگ وست دوواره (ممدلی شیرعلی مردون)
تفنگ ماسه طال ،دست گوومه
جنگ با شا کردم و کار بوومه (ممدلی شیرعلی مردون)
بنویسم کاغذی ،سی بی عظمیه
زر بده فشنگ بخر جنگ وست به دیمه (ممدعلی شیرعلی
مردون)
تفنگ علی مردون ،هم باز صدا کرد
سرهنگ کله پوستین تنگه بال کرد (ممدلی شیرعلی مردون)
کجه تیپ؟ کجه سپاه ،کجن فراشم
روه دین دام و ددوم بیان سر الشم (ممدلی شیرعلی مردون)
چار بالون چار طیاره ،چارتا زره پوش
ددویل ممدلی همه سیاپوش (ممدلی شیرعلی مردون)

منابع:
•حماسه زاگرس ،مصطفی علیزاده گل سفیدی
•نقد کتاب حماسه زاگرس ،سریا داودی حموله
•رﺿﺎﺷﺎه و ﻃﺮح اﺳکان اﺟﺒﺎری ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎری ،بختیار غفارپور
•«سرداران گمنام» ،علی مردان خان چهرهای ملی یا قومی و محلی ،مصطفی
علیزاده
•سفرنامۀ لرستان و خوزستان ،دوبد ،بارون (ترجمه محمدحسین آریا)
•تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری ،گارثویت جن راف ،ترجمه مهراب امیری
•بازخوانی رویکرد قیام علیمردان خان بختیاری با توجه به مساله خون و خاک،
هوشنگ پرتو
•جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياری ،نوراهلل دانشور علوی
•فهرست روستاها و خانوارهای اسکان یافتۀ عشایر بختیاری ،سازمان اسناد و
کتابخانه ملّی ایران
•زندگی نامه علیمردان خان ،محمدصالحی بختیاری
•بختياری نامه ،تهران ،غفار پوربختيار
•قیام علیمردان خاندر سال  ۱۳۰۸شمسی ،سامان طهماسبی
•نقش قیام شهید علیمردان خان بختیاری در مانایی و حفظ فرهنگ مردم لر،
علی لونی
•خاطرات سردار مريم بختياری از کودکی تا آغاز انقالب مشروطه
•غرور بختیاری ،کوروش اسدپور
•یاداشتهای زندان (پیشهوری ،بزرگ علوی ،اردشیر آوانسیان)
•تاريخ بختياری ،ابوالفتح اوژن بختياری
•ساختارهای اجتماعی عشایر بویراحمد ،هیبتاهلل غفاری
•بختياری در آئينه تاريخ ،رالف گارثويث ،ترجمه مهراب اميری
•شیر علیمردان ،خواننده علیاکبر شکارچی
•http://www.youtube.com/watch?v=zNdi7jf0V50
•شیر علیمردان با رقص شاهرخ مشکین قلم
•h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = m 2 m -
IN5g9uA
•شیر علیمردان ،خواننده سیما بینا
•http://www.youtube.com/watch?v=qPECZKBJmJM
•«شیرعلی مردان» با صدای زندهیاد منیر وکیلی (تنظیم از حسین دهلوی)
•http://www.youtube.com/watch?v=Qc-HI8RIn2o
•شیر علی مردان ،با اجرای پروین عالیپور
• h tt p : / / w w w. yo u t u b e . c o m / wa t c h ? v = U d 7 -
mMu5QOk
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در شانزدهمین سالگرد شهادت رهبر فلسطینی ،عرب و بینالمللی رفیق
ابوعلی مصطفی دبیرکل جبههی خلق برای رهایی فلسطین ما بر
عهد خود برای تحقق رویای رهایی فلسطین تاکید میکنیم .رویایی که
از همان بدو پیوستن وی به صفوف جنبش رهایی ملّی همراه او بود .او
بدون هرگونه درنگ و اکراه در راه شهادت گام برداشت .روح آتشین،
ارادهی آگاه و اعتماد استوار او به مردمش ،عادالنه بودن آرمان خلق
و امید بزرگی که به پیروزی داشت ،در تمامی سالهای مبارزاتیاش،

الهامبخش و سرمشق بود.

او تشخیص میداد که ماهیت مبارزه علیه تجاوز صهیونیستی به میهن
عربی ما و باالخص فلسطین ،مستلزم تالشهای متمرکز تمام نیروهای
ملّی ،سازمانیافته ،کلکتیو و آگاه در میدان مبارزه است .چنین ادراکی
رهنمون او برای پیوستن به صفوف جنبش ملّی عربی و سپس تبدیل وی
به رهبر جبههی خلق برای رهایی فلسطین -که در تاسیس آن

مشارکت نمود  -گردید.

شهید کبیر ابوعلی مصطفی در سراسر زندگی مبارزاتی خود جلوهی
ارزشها ،آموزهها و اصولی بود که سزاوارند علیالخصوص در اوضاع
امروز فلسطین با تمام معضالت ،بحرانها و پیچیدگیهایش در پرتو

توجه قرار گیرند.

اول ،هشیاری و فرهنگی که ابوعلی مصطفی برای فرموله کردن درک
خود بر آن اتکا مینمود .او هرگز از ارادهی راسخش برای مطالعه ،آموختن
و تکامل معرفت و دانستههایش دست نکشید .آگاهی دائما در حال تکامل
فرهنگ مستمراً در حال گسترش خود را در خدمت به رهایی
و سیاست و
ِ

ملّی قرار داد .ارزش قائل شدن برای مسئلهی فرهنگ و معرفت در اوضاع
امروز به مصاف با تمامی تالشها برای تحریف تاریخ ،تیره و تار ساختن
واقعیت و گسترش فضای یأس ،ناامیدی ،ویرانگری و شکستطلبی

میرود.

د ّوم ،برای او مبارزه یک روش زندگی بود .در اخالق او ،کالم او و عمل
او انعکاس مییافت .مبارزه تنها بهواسطهی یک عنوان ،درجه ،سمت،
حکم و یا تشریفات با او پیوند نمییافت .او با خلقش در تمامی مناطق،
در داخل و خارج فلسطین و با تمامی اشکال مبارزات خلق -نظامی،
سیاسی ،سازمانی و تودهای  -رابطهای تنگاتنگ داشت و در تمامی

مراحل زندگیاش و از جمله در زمان شهادتش در میان خلقش بود.

این اشکال مبارزه و کاربست آنها باید در رأس برنامهی تمام نیروهای
سیاسی باشد ،تا آنکه بتوانیم تمامی اشکال مبارزه  -سیاسی ،فرهنگی،
نظامی ،توده ای ،رسانه ای و غیره  -را به بهترین نحو و بدون آنکه در
تعارض با یکدیگر قرار گیرند ،در راستای خدمت به چشمانداز و اهداف

رهایی ملیمان بهکار بندیم.

سوم ،محکم به هدف استراتژیک مبارزهی ملّی فلسطین ،رهایی تمام
سرزمین فلسطین چنگ بزنیم و نگذاریم به نام «تاکتیکها» از سر و ته
این مبارزه زده شود ،بلکه به این هدف خدمت کنیم و در این راه قدم

برداریم.

امروز بعد از ربع قرن مذاکره و گفتوگوهای اسلو با دشمن صهیونیست،
بیفایدگی راه مسالمتآمیز و صدمات فاجعهبار آن به حقوق ،آرمان و

ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺷﻤﺎﺭﻩﻯ ﺍﻭﻝ  -ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1396

102

..............................................................................

اتّحاد خلق ما آشکار است .ضروری است تمامی تو ّهمات که به هر نحوی
در این «پروسه» و در تقابل با یک دولت فلسطینی واقعی ،حق تعیین
سرنوشت خود و بازگشت [آوارگان به کشور] پیش گذاشته میشود ،را
دور بریزیم .در عوض ما باید استوارانه از این راه و تمامی پیامدهای
سیاسی و اقتصادی آن گسست کنیم ،هرگونه فشار برای بازگشت به
مذاکرات را رد کنیم و در مقابل هرتالشی برای پراکندن تو ّهم حول
امکان دستیابی به اهداف خلق فلسطین از طریق بدهبستان این طرحها
و پروژهها بایستیم .این شامل بهاصطالح آن «سازش قرن» یا «راهحل
منطقهای» نیز میگردد .آلترناتیو ما اقدامات مج ّدانه برای اعادهی جنبش
رهاییبخش ملّی فلسطین ،پایان دادن به تفرقه و برقراری اتّحاد ملّی در

میان فلسطینیان است.

چهار ،اتّحاد مبارزهی ملّی فلسطین بهمعنای اعتالی نقش و عملکرد
ابزاری برای مبارزه در طی احیاء و بازسازی جنبش رهاییبخش
فلسطین با یک برنامه ،منشور ،پایگاه معنوی و ما ّدی برای گردآوری

انرژیها و تواناییهای خلق فلسطین است.

مبارزه کردند ،به معنای ضرورت حمایت از توافقات ملّی شکل گرفته
در بیروت و تکمیل کار کمیتهی تدارک برای تضمین سازماندهی یک
شورای متحد ملی حقیقی در خارج فلسطین است .این همچنین به معنای
بازسازی نهادهای سازمان رهایی بخش فلسطین بر یک مبنای ملّی،
دموکراتیک ،م ّتحد و صحیح همراه با برقراری پلورالیسم و دموکراسی در

این نهادها و در کلیهی امور ملّی است.

درود بر شهید و رهبرمان ،رفیق ابوعلی مصطفی!
عهد میبندیم که راه مبارزه برای دست یافتن به اهداف خلقمان برای

آزادی و بازگشت آوارگان به کشور را ادامه دهیم.

پیروزی ما حتمی است!
۲۷اوت ۲۰۱۷

وفاداری به شهید ابوعلی و تمام شهدایی که برای سازمان رهایی
بخشفلسطین ،برنامه و نقش ملّی اش با دفاع از اتّحاد نمایندگانش
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ﺩﺍﺳـــــﺘـــــﺎﻥ ﺧــــــﻮﻥ ﻭ ﺁﻫــــــــﻦ

جنگ پدیدهای در هم آمیخته با سیاست .ویژگی جنگ در سیاسی بودن آن
است و البته سیاست نیز تابع روابط تولیدی و ملزومات آن میباشد .در یک
کالم جنگ به سیاست و سیاست به اقتصاد مربوط است :معلولی پدید آمده
از علت.
مفهوم جنگ به معنای کالسیک را باید از دل تاریخ جوامع متمدن جستوجو
آمدن دولت-شهرها و تمدن باستانی ،جنگها دارای
کرد .تا پیش از پدید
ِ
خصلتهای بدوی ،فاقد تاکتیک و تابع ویژگی جماعتهای اشتراکی اولیه
بودند .در حقیقت نمیتوان نام جنگ را بر آنها نهاد بلکه باید آنها را «نزاعهای
جمعی» محسوب کرد .ایجاد مالکیت خصوصی بر زمین و ثروتهای اجتماعی،
جنگ را از شکل «تالفیجویانه و نزاع جمعی» خارج و به شکل غارتگرانه تبدیل
کرد .از این زمان جنگ به عنوان یک صنعت ،به عنوان شکل روبنایی و در عین
حال جداییناپذیر جوامع بشری تبدیل گردید.
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جنگ چیست؟
جنگ پدیدهای در هم آمیخته با سیاست .ویژگی جنگ در سیاسی
بودن آن است و البته سیاست نیز تابع روابط تولیدی و ملزومات آن
میباشد .در یک کالم جنگ به سیاست و سیاست به اقتصاد مربوط
است :معلولی پدید آمده از علت.
مفهوم جنگ به معنای کالسیک را باید از دل تاریخ جوامع متمدن
آمدن دولت-شهرها و تمدن
جستوجو کرد .تا پیش از پدید
ِ
باستانی ،جنگها دارای خصلتهای بدوی ،فاقد تاکتیک و تابع
ویژگی جماعتهای اشتراکی اولیه بودند .در حقیقت نمیتوان
نام جنگ را بر آنها نهاد بلکه باید آنها را «نزاعهای جمعی»
محسوب کرد .ایجاد مالکیت خصوصی بر زمین و ثروتهای
اجتماعی ،جنگ را از شکل «تالفیجویانه و نزاع جمعی» خارج و
به شکل غارتگرانه تبدیل کرد .از این زمان جنگ به عنوان یک
صنعت ،به عنوان شکل روبنایی و در عین حال جداییناپذیر جوامع
بشری تبدیل گردید.
جنگ محصول نظام طبقاتی بود برای به دست آوردن زمین و
نیروی کار مجانی (نیروی کار بردهگان) که در عین حال ابزار
تولید هم محسوب میشدند .جنگ یا حملهی نظامی ،سریعتر و
پیشرفت امر نظامی نیاز به داشتن
سهلالوصولترین راه بود .برای
ِ
دانش جدیدی بود این همان چیزی است که دانش جنگی خوانده
میشود .یعنی دانشی که دستیابی به پیروزی را با حداقل تلفات
و ضرر به تجهیزات ممکن سازد .دانش جنگ (در دریا و زمین)
با پیشرفت ابزارهای تولید پیشرفتهتر گردید :منجنیق ،کمانهای
بلند ،کشتیهای جنگی ،زره ،استحکامات نظامی از جمله سالح
کارایی عملی آرایش
های جدید بودند .سالحهایی که عالوه بر
ِ
جنگی و سازماندهی نیروی نظامی و نحوهی حمله به دشمن را
نیز تغییر داده بود.
جنگ ابزاری گردیده بود تا امپراطوریها گسترش یابد ،زمینهای
حاصلخیز هر قلمرو وسیعتر ،شمار نیروی کار بیشتر و ذخایر طال
سازماندهی
و جواهرات افزونتر گردد .به همین دلیل ضرورت
ِ
تاکتیکهای جنگی هر روز خود را بیشتر نشان داد .این ضرورت با
ورود سالحهای گرم به آرایش نظامی شکلی جدید داد:
تقسیمبندی سپاهیان به واحدهای توپخانه -پیاده نظا ِم تیر انداز-
سوار نظام و واحدهای نارنجکانداز (گِرنادیهها) ناشی از همین
تغییر بود .در قرنهای  ۱۴و  ۱۵با اوج گرفتن سیاست مستعمراتی،
این پدیده به شکل جنگهای ناعادالنه در آمد .یعنی جنگهایی
که برای تصرف سرزمینهای جدیدتر صورت میگرفت و نتیجهی
اعمال قدرت بر یک کشور دیگر با قرار دادن یک دولت دست
نشانده بود .دولت مزبور امکان دستیابی به ثروتهای طبیعی

قیمت
کشور تصرف شده را ممکن میساخت و نیروی کار ارزان
ِ
وسیعی را در اختیار دولت قرار میداد .این دوران به دوران استعمار
یا کولونیالیسم معروف است و جنگهایی که مستعمرات را برای
یک دولت خارجی به دست میآوردند جنگهای استعماری
نامیده میشوند .این جنگها توسط کشورهای استعمارگ ِر اروپایی
علیه مردم آسیایی (نظیر ایران -هند -چین -اندونزی-برمه)
و آفریقایی -استرالیا و کشورهای آمریکای جنوبی برپا گردید و
نتیجهی آن به دست آمدن گنجینهی عظیمی از ثروت بود .ثروتی
که همان «انباشت اولیه»ی معروف را تشکیل داد .مجموعهی این
جنگها در حقیقت برای گسترش امپراطوریهای اروپایی و کسب
ثروت بیشتر و در یک کالم دست یابی به «طال» بود.
انحصاری شدن تجارت در دست کمپانیهای سرمایهداری تجاری
مانند «کمپانی هند شرقی» (که نمونه ی انگلیسی آن به سال
شدن جنگهای مستعمراتی
 ۱۵۹۹م .تاسیس گردید)در هدفمند
ِ
نقش مهمی داشتند .کمپانی هند شرقی و نظایر آن در دوران
مناسبات زمینداری پرچمدا ِر سرمایهی تجاری بودند و گردش
سرمایه (مبادالت پولی و کاالیی) را در سرزمینهای نامبرده با
استثمار وحشیانه پیش می بردند .در هندوستان این شکل از جنگ
توسط ژنرال «داپلکس» فرانسوی و ژنرال «کالیو» انگلیسی رخ
داد .داپلکس ابتدا نوک حمله را متوجه اسپانیاییها و بعد انگلیسی
درس را تصرف
ها نمود ( 1743تا  1748م .).در پی آن شهر َم َ
جنگ
کرد .این نبرد ابتدا توسط کشتیهای جنگی شروع و بعد به ِ
زمینی تبدیل گردید .داپلکس در این زمان مدیر کل موسسات
کردن
شرقی فرانسه» بود و برای خارج
«کمپانی فرانسوی هند
ِ
ِ
تجاری انگلیسی و اسپانیایی این نبردها را رهبری کرد.
رقبای
ِ
فتح شهر مدرس آخرین جنگ استعماری یک دولت اروپایی علیه
دیگر دولتهای اروپایی نبود .نیاز به گسترش بازار تجاری و به
آوردن مواد خام ارزان و صدور کاالهای استعمارگران به
دست
ِ
سرزمینهای جدید ،جنگها را گسترش داد .جنگ اصلیترین ابزار
طبقاتی دولتهای
سیاست مستعمراتی و انعکاس دهندهی منافع
ِ
پادشاهی این کشورها بود.

ویژگیهای جنگ چیست؟
بعدی آنها) داشته
ویژگیای که این جنگها (جنگهای قبلی و
ِ
و دارند ،عام بودن خصلت آنها است .عام بودن بدان معنا است
که این مقوله عالیترین شکل برای حل مسئلهی طبقات اجتماعی
و گروههای سیاسی است .یعنی در زمانی که مناقشات و اختالف
ها با تاکتیکهای سیاسی قادر به حل نیستند جنگ تنها راه حل
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مسئله است .از طرفی مقولهی جنگ به طور عام به گسترش یا
پدید آمدن مالکیت خصوصی و رشد طبقات کمک میکند .در درون
خصلتهای عام هر پدیده ،هر جنگی قوانین خاص خودش را در
بر دارد .قوانین خاصی که از موقعیت مکانی و زمانی و سرچشمه
میگیرد .اختالف قوانین جنگهای استعماری با قوانین
جنگهای امپریالیستی در همین جا است .موقعیت زمانی و
مکانی خاص طبقاتی در دوران انحصاری شدن سرمایهداری قوانین
ِ
آتش جنگ-
جنگ را رقم زده است .هدف مشخص بر
افروختن ِ
ِ
زمان آن و استفادهی بهینه از نوع نیرو بسیار مهم است.
مدت ِ

دولت سرمایهداری و جنگ
تولیدی سرمایهداری در اروپا از قرن 14
شکلگیری مناسبات
ِ
میالدی آغاز شد اما شکلگیری دولتهای منتسب به این شیوهی
تولیدی به قرن  18میالدی بر میگردد .شاید بتوان گفت جنگ
استقالل آمریکا ( 1783-11775م ).اولین خیز برای یک دولت
بورژوایی بود .اما این ادعا را به صورت کمال و تمام نمیتوان
تولیدی مزبور در این نزدیک به  100سال
پذیرفت زیرا شیوهی
ِ
بعد و در جریان جنگهای داخلی و جریان لغو بردهداری در ساختار
سیاسی دولت کامال تجلی یافت .با پایان جنگ داخلی در این
ِ
کشور و تصویب قانون حقوق شهروندی در  1866م .راه برای
پیشرفته ترین شکل از سرمایهداری (سرمایه صنعتی) هموار می
گردد .جنگ در این جا با متوقف کردن مالکین بزرگ جنوب و
عنوان نیروی کار،
ایجاد بستری امن برای استثمار صدها هزار نفربه
ِ
تحول جدیدی را در ایاالت متحده آمریکا ایجاد کرد .گرچه شروع
این شکل از سرمایه از همان ابتدا انحصاری و مسیر و سرعت رش ِد
آن متفاوت تر از کشورهای اروپایی است.
اما انقالب کبیر فرانسه در  1789م .و استقرار جمهوری تبلور

دولت سیاسی سرمایهداری و مرگ دولت استبدادی زمینداری بود.
ِ
بورژوازی برای توسعه و باز تولید خویش نیازمند دولت متمرکز و
قدرت سیاسی را که قبال
قدرتمندی بود .این دولت مراکز گوناگون
ِ
اشراف بزرگ و پراکنده در ایاالت کشور بود
در دستان زمینداران و
ِ
را حذف مینمود و در یک مرکزیت سیاسی و اداری جمع میکرد.
دولت بورژوایی از دو قوه ی مقننه و مجریه تشکیل شده بود .ارتباط
این دو قوه کامال به موازات هم قرار داشت .هر دو قوه در تبعیت از
تولیدی کشور حرکت مینمودند .در برخی از کشورها اشرافیت
روابط
ِ
زمیندار و حکومتهای محلی در برابر این تمرکز مقاومت میکردند.
ویژگی ایدئولوژی بیشتر چنین دولتهایی در «ناسیونالیست» بودن
ِ
آنها بود .دولت بورژوایی با شعار وحدت ملی همهی اقوامی را که
در جغرافیایی وجود داشتند را به زیر سلطهی خود در می آورد .حتی
میتوان گفت یکی از ملزومات اجرای این شعار دست اندازی به
کشورهای مجاور بود .یعنی تصرف آن بخشهایی که از نظر زبانی
یا نژادی با این شعار ناسیونالیستی همخوانی داشتند .بهترین نمونه
برای شرح مطالب فوق اتحاد آلمان است:
در سال 1847م .نیاز به مبادلهی کاالیی به صورتی سریع خود را
در آلمان نشان داد .امپراطور پروس نمایندگان استانهای مختلف
را برای تصمیمگیری در این مورد فراخواند تا بر سر احداث یک راه
آهن سراسری بحث و نتیجهگیری شود .در این زمان کشوری واحد
به نام آلمان وجود نداشت .آلمان از استانهای مختلفی تشکیل شده
بود که زمینداران بزرگ در دولتهای محلی آن را اداره میکردند.
آلمان بعد از کنگرهی وین در سال  1815م .به یک کنفدراسیون
ژرمنی تبدیل شد که مرکب از  35دولت و ایالت کوچک و بزرگ
بود .در این کنفدراسیون ،پروس و اطریش جزو دولتهای بزرگ
محسوب میشدند .رشد سرمایهداری صنعتی در ایالتهای مزبور
(به خصوص پروس) از  1820م .شروع شد .در دهه ی  1840م.
این سرمایهداری نو خواسته پراکندگی جغرافیایی و دولتی را مانعی
ارگانیک خود دید.
در راه تحقق سود آوری و ارتباط
ِ
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«اتوفون بیسمارک» در سال  1861م .نخست وزیر پروس شد.
بیسمارک دولتی متمرکز ،نظامی و صنعتی را در پروس سازماندهی
کرد .او برای اتحاد پروس با دیگر ایالتها و ایجاد یک آلمان متحد
با دولتی واحد و قدرتمند شروع به کار کرد .تا پیش از به قدرت
رسیدن بیسمارک دو راه حل برای اتحاد ایالت های ژرمنی وجود
داشت:

امپریالیستی روسیه و انگلستان
قاجاریه در برابر دخالت کشورهای
ِ
از یک سو و و روسای عشایر و زمینداران محلی از سوی دیگر قرار
داشت .این دولت فاقد توانایی اعمال نفوذ در مناطق کشور بود.
مالیاتها عمال توسط مالکین و حاکمان محلی ستانده میشد و
بخش عمدهی آن در همان جا مصادره میگردید .ارتش سراسری
وجود نداشت و امنیت راهها و جادهها بسیار ضعیف بود.

رهبری
اول -یک انقالب بورژوا دموکراتیک که بخش عمدهی
ِ
آن با طبقه کارگر و بخش دیگر بر عهدهی بورژوازی ضد زمیندار و
اشراف بود .همهی ایالتها در یک خیزش سراسری انقالب را پیش
میبردند .دولت بر خواسته از این انقالب دارای وحدتی سراسری با
حقوق دموکراتیک و ادامه دهندهی مبارزه طبقاتی فرودستان بود.

دولت مرکزی نه تنها در جهت رشد مناسبات اقتصادی حرکت
نمیکرد بلکه در مقاطعی در راستای منافع امپریالیسم خارجی بر
ضد بورژوازی نو خواستهی ایرانی عمل می نمود .ایجاد یک دولت
قدرتمند مرکزی و استقرار امنیت مناطق و راه ها آرزوی بورژوازی
نوخواستهی ایران بود .گرچه این بورژوازی با شرکت در انقالب
مشروطیت و تالش برای ایجاد اتحادیهها و سازمانهای صنفی
سعی در تحکیم موقعیت خود نموده بود اما در هر دو مورد عمال
ناکام مانده بود.

دوم -برپایی جنگهای اتحاد که با زور نظامی این ایالت ها را
متحد کند .بورژوازی آلمان و زمینداران بزرگ و دولت سلطنتی
پیروزی انقالب وحشت داشتند زیرا بهخوبی میدانستند
پروس از
ِ
پیروزی چنین انقالبی وقوع انقالبات دیگر را در بر خواهد داشت.
لذا ایجاد یک دولت قدرتمند و اتحاد اجباری ایالتهای ژرمنی را
بهترین راه میدیدند .بیسمارک نمایندهی چنین گرایش بود .در
دوران نخست وزیری وی ارتش آلمان مجهز و سازماندهی شد و
سالح های گر ِم جدید (از جمله تفنگهای گلنگدندار و توپهای
خاندا ِر دور بُرد ) توانست قدرت عملی ِ این ارتش را باال ببرد.
سربازگیری و نظام وظیفهی عمومی اجباری گردید و ارتش از نظر
بنیه تدارکاتی ارتقا پیدا کرد .ارتش پروس در سه جنگ شرکت
کرد )1 :سال  1864با دانمارک  )2سال  1866با اطریش و  )3سال
 1870با فرانسه.
شمالی
نتیجهی این سه جنگ اول ایجاد «اتحادیه استان های
ِ
آلمان متحد از کلیه ایالتها به غیر از اطریش
ژرمنی» و دوم ایجاد
ِ
بود .در نتیجهی این جنگها آلمان متمرکز به یک قطب تولید
صنعتی اروپا تبدیل و در نیمه دوم قرن  19صدور کاال و سرمایه به
ِ
دیگر کشورها را در دستور کار خود قرار داد و پس از مدتی به یکی
از طرفهای رقابت سرمایهداری جهانی تبدیل گردید .در نمونهی
آلمان جنگ عامل پیش برندهی منافع اقتصادی سرمایهداری بود.
نمونهی دوم را میتوان در مورد کشورهایی مثال زد که سرمایهداری
نوخواسته برای ایجاد وحدت زبانی یا جغرافیایی دست به جنگ
داخلی علیه «ملیت»های درون آن میزنند .عموما سیستمهای
سیاسی برخواسته از جغرافیای جدید در طی سالیان متمادی
پروسهی انباشت سرمایه را سازماندهی و به حذف تدریجی شکل
تولیدی کهن دست میزنند .نمونهی ایران در قرن بیستم میالدی
بهترین مثال در این رابطه است:
ایران در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم میالدی فاقد یک
سلطنتی موسوم به
دولت مرکزی کارآمد و قدرتمند بود .رژیم
ِ

ظهور رضا خان از دل کودتای  3اسفند 1299خ /.فوریه  1921م .و
سرنگونی رژیم قاجاریه موقعیتی جدید در ایران پدید آورد .در مورد
ایران هم مانند آلمان دو گزینه وجود داشت .این بار هم برای به
ثمر نشستن موقعیت طبقاتی به انضما ِم امنیت عمومی:
اول -انقالب اجتماعی با شرکت دهقانان بی زمین ،بورژوازی
شهری و طبقه ی کارگر نوظهور .قطعا رهبری این انقالب از نظر
سیاسی با نیروهای چپ و در راس آنها «حزب کمونیست ایران»
سیاسی متشکل و مسلح در ایران
بود .زیرا این حزب تنها نیروی
ِ
محسوب میگردید .از دل این انقالب ،دولتی بیرون میآمد که
ایالت و عشایر را تابع جمهوریت میکرد ،دست زمینداران را از
زندگی سیاه دهقانان کوتاه مینمود و مقدمات اصالحات را در
شهرها فراهم می نمود.
دوم -ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند و نظامی که حامی
منافع طبقات باالی جامعه باشد .طبیعتا از نظر سیاسی این حکومت
از نظر ایدئولوژیک خصلت ضد سوسیالیستی داشت.
رضا خان با کمک نظامیان و رجال سیاسی که از نظر طبقاتی
بورژوا -مالک بودند (از قبیل محمد علی فروغی -عبدالحسین
تیمور تاش و )...و یا مدافع این طبقات محسوب میشدند (علی
اکبر داور -محمد تدین و  ). . .توانست قدرت را در دست گرفته
و طی سالهای  1300تا  1304خ 1921/.تا  1925م .یک ارتش
سراسری نسبتا قدرتمند را سازماندهی کند .در اواخر دوره قاجاریه
زمینداران
والیات مختلف ایران عمال در اختیار روسای عشایر و
ِ
مستقل از حکومت بود .در خوزستان «شیخ خزعل» ،در کردستان
«سمکو» ،در بلوچستان خوانین بلوچ و در راس آنها «دوست
محمد خان بلوچ» ،در اصفهان و چهار محال بختیاری خوانین
بختیاری و خاندان اسعد و . ...رضا شاه طی سالهای  1300تا
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 1309خ 1921/.تا  1928م .علیه کلیه حاکمان محلی یک جنگ
تمام عیار را سازماندهی کرد .در برخی موارد وی سعی کرد تا با یک
حیلهی سیاسی اعتماد آنهارا به دست آورد .بعضا برخی از آنها
را با حیله به تهران بکشاند .ولی در بقیه مواقع ارتش وارد عمل
شده و با بیرحمی خوانین ،زمینداران و تفنگداران آنها را قلع و
قمع نمود .جنگ داخلیای که رضا شاه علیه حکومتهای محلی
سازماندهی میکرد به پشتوانهی یک ارتش مجهز به سالحهای
روز از جمله سالحهای سنگین بود 1.ارتش در این سلسله جنگها
از قدرت توپخانه ،پیاده نظام و در یکی دو مورد از هواپیمای جنگی
کمک گرفت .این جنگها توانست حکومت مرکزی را تثبیت کرده،
پروسهی انباشت سرمایه را با نظارت مستقیم دولت مرکزی هموار
سازد .پس از پایان جنگها و استقرار ادارات دولتی از قبیل ارتش-
پلیس -آموزش و پرورش -ثبت احوال -شهرداریها و  . . .در
مناطق مختلف مستقر شدند .در شهرهای بزرگ تحت نظارت و
حمایت دولت و توسط بورژوازی که مالک و زمیندار هم بودند
کارخانههای مختلف تاسیس شدند و تولید با استثمار وحشیانهی
کارگران این واحدها صورت گرفت.

دنیای پس از جنگ جهانی دوم
بروز دو جنگ جهانی اول و دوم در عین حال که آزمایشگاهی برای
آزمایش سالحها و تاکتیکهای جدید جنگی بود انعکاس دهندهی
 1ارتش رضاشاهی عمال برای جنگ با عشایر و خوانین محلی آموزش و تربیت شده بود.
عقب نشینی و فروپاشی این ارتش طی اولین ساعات حملهی ارتش های شوروی و انگلستان
در شهریور  ۱۳۲۰نشان از این داستان دارد .نجفقلی پسیان از دانشجویان افسری ارتش و
زندانی سیاسی دوران رضاشاه در کتاب «واقعه ی اعدام جهانسوز و ریشه های سیاسی و
اجتماعی آن» (انتشارات مدبر –  )۱۳۷۰شرح مفصلی از این ارتش میدهد.

منافع دولتهای درگیر جنگ نیز محسوب میگردید .مناسبات
سرمایهداری باالترین و پیچیدهترین شکل از روابط استثماری
بشری است .از  1840میالدی تا به امروز این مناسبات عامل
اصلی هزاران جنگ داخلی ،بین کشوری و بینالمللی بوده است.
ِ
سرمایهداری و دولتهای بر خواسته از آن به دالیل زیر جنگ های
کشوری و جهانی سازمان داده یا بر پا نموده .این دالیل به شرح
زیر می باشند:
 )۱برای فرار از بحرانهای ادواری اقتصادی .مناسبات بورژایی از
 1825م .تا کنون بین  13تا  30سال یک بار دچار بحران گردیده
است .این رخدادها را بحرانهای ادواری سرمایهداری مینامند.
نظام سرمایه با به راه انداختن جنگ ،صنایع جنگی ،خودرو سازی،
تولید پارچه ،صنایع غذایی را با ایجاد یک دلیل مشخص اقتصادی
مالی راکد را وارد چرخهی پولی –کاالیی
به حرکت واداشته و منابع ِ
مینماید.
 )۲برای تصرف سرزمینهای جدید که دارای منابع خام و نیروی
کار ارزان هستند نیاز خود به سوخت و ساز تولید خود را تامین
مینماید.
 )۳با ایجاد جنگ بر بخش عمدهی مشکل بیکاری غلبه میکند و
بیکاران را به صفوف ارتشها (مخصوصا ارتشهای حرفهای) جذب
مینماید .در این مورد بارها توانسته دهقانان مهاجر و بیزمین،
کارگران و پیشهوران بیکار شده در اثر بحران و  ...را جذب ارتش
و واحدهای نظامی بنماید .این شکل از جنگافروزی در رژیمهای
فاشیستی و در دوران جنگ دوم جهانی به چشم میخورد .نازیها
در آلمان هدف خود را از آن چنین عنوان میکردند « :ما برای تغذیه
مردم خود و اسکان جمعیت مازاد کشورمان به زمین و قلمرو تازهتر
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نیاز داریم» (برنامه حزب نازی 1920 -م ).و با این دیدگاه جنگ
را با حمله به لهستان به بهانهی تصرف داالن دانزیک آغاز کرد.
نمونهی دیگر رژیم فاشیست ایتالیا است .ایتالیا در سال .1934م .با
یک رکود و بیکاری وسیع عمومی مواجه گردید .رژیم موسولینی به
جای اصالحات اقتصادی ،جنگ را به عنوان راه حل بر گزید .حمله
به اتیوپی در اکتبر 1935م .راه حل این حکومت برای برونشد از
بحران اقتصادی بود .به بهانهی شروع جنگ مالیاتها افزایش پیدا
کردند (حتی از اقشار مرفه و سرمایهداران ایتالیایی ) و کنترل دولت
بر تولیدات افزایش یافت .بسیاری از صنایع نظامیسازی شدند در
نتیجه طی سه سال صنایع و بخش حمل و نقل رونق گرفتند .به
طوری که در سال  1938م .دستمزدها افزایش یافته و بیکاری
2
کاهش پیدا کرد.
پس از جنگ دوم جهانی دهها جدال و تهاجم نظامی در سراسر
جهان صورت پذیرفته است .هر کدام از این رخدادهای نظامی
ریشه در دالیل فوق الذکر دارد .ما برای بهتر نشان دادن این
موضوع فهرستی کوتاه از آنها را در این نوشته می آوریم:
-1حمله نظامی فرانسه به ویتنام شمالی ( 1953م).
-2حمله مشترک اسراییل ،فرانسه و انگلستان به مصر ( 1956م).
-3جنگ آمریکا علیه دولت کوبا (با استفاده از تبعیدیان
کوبایی 1961-م).
-4جنگ ایاالت متحده آمریکا علیه ملت ویتنام ( 1973-1962م).
-5جنگ  6روزه اعراب و اسراییل ( 1967م).
-6حمله نظامی بریتانیا به جزایر فالکلند در آرژانتین ( 1982م).
-7جنگ اسراییل علیه لبنان ( 1982م).
-8جنگ آمریکا علیه دولت و ملت گرانادا ( 1983م).
-9حمله نظامی اتحاد شوروی به افغانستان ( 1979م).
-10جنگ آمریکا علیه دولت عراق (جنگ خلیج فارس – 1991
 2014م).
 -11حمله نظامی آمریکا به افغانستان ( 2014-2001م).

خاورمیانه و جنگ
الف) عراق
 2برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به کتاب «سنت فاشیسم» -جان وایس -ترجمه
عبدالحمید طباطبایی یزدی -انتشارات هرمس -صفحات  157تا 177

منطقهی خاورمیانه پس از کودتای  1968م .حزب بعث در عراق
و پس از به قدرت رسیدن اسالمگرایان در ایران در 1978م .وارد
فاز جدیدی شد .هر دو رژیم نمایندهی دو گرایش ارتجاعی بودند.
اولی خود را نمایندهی ناسیونالیسم عرب میدانست و دومی قصد
برپایی امپراطوری اسالم شیعی را داشت .رژیم عراق در درجهی
اول رژیمی توتالیتر با رییس جمهوری مادامالعمر بود که با سرکوب
ُکردها ،اعراب شیعه و چپگرایان ،چند دهه در کشور حکومت کرده
بود .حزب بعث در فردای به قدرتگیری به کشتار بی رحمانهی
مخالفین خود مخصوصا اعضای حزب کمونیست عراق (حزب
الشیوعی) دست زد .این حرکت در آن سالهای رقابت بین دو
بلوک شرق و غرب باعث گردید تا رضایت ایاالت متحدهی
آمریکا و بلوک غرب نسبت به بعثیها جلب گردد .صدام حسین
در سال  1979م .قدرت را به طور کامل در همین رژیم به دست
رسیدن وی ،رژیم بعث با خلع ید از
گرفت .پیش از به قدرت
ِ
شرکتهای نفتی خارجی درآمد نفت را به انحصار خود درآورده
بود صدام با استفاده از این درآمد سرشار توانست یک اقتصاد
متمرک ِز دولتی را سازمان دهد .خدمات رفاهی عمومی و آموزش
و پرورش را ارتقا دهد و به کشاورزان وامهای بال عوض اعطا
ناسیونالیستی افراطی
نماید .اما همین رژیم با تکیه بر سیاستهای
ِ
در سپتامبر 1980م .به خاک ایران حمله کرد .جنگی که  8سال
به طول انجامید و از حمایت پیدا و پنهان کشورهای مختلف دنیا
به نفع رژیم عراق برخوردار بود .صدام حسین توانست با جذب
سالحهای روسی-آلمانی و فرانسوی و استفاده از اطالعاتی که
رژیمهای مختلف سرمایهداری در اختیارش قرار میدادند ،جنگ را
 8سال به درازا بکشاند .شروع جنگ برای رژیم نوپای ایران یک
موهبت بزرگ محسوب میشد زیرا این رژیم از یک سو با بحران
اقتصادی روبرو شده بود و بیکاری و رکود بر تولید را در برابر
خود میدید و از سوی دیگر در جدال برای کسب و قبضه کامل
قدرت با نارضایتی احزاب و سازمانهای سیاسی و اقلیتهای ملی
مواجه گردیده بود .این جدال به یک سرکوب پیدا و پنهان منجر
گردیده بود .حمله به کردستان ،ترکمن صحرا و سرکوب نظامی
اعراب در خوزستان نمونههای مشخصی از این رویکرد بود .جنگ
میتوانست اذهان عمومی را از این بحران اقتصادی و سیاسی
منحرف سازد .جنگ ایران و عراق عمال صحنهی آزمایش انواع و
اقسام سالحهای سبک ،نیمهسنگین و سنگین بود .این جنگ در
طرف عراقی از
سه جبههی زمینی هوایی و دریایی صورت گرفتِ .
سالحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان استفاده کرد و
هر دو طرف اقدام به بمباران هوایی شهرهای یکدیگر نمودند .در
رژیم حاکم موفق به سرکوب مخالفین
سایهی این جنگ هر دو ِ
خود ،جلوگیری از اعتصابات کارگری و اعتراضات عمومیشدند و
طرف مقابل را ایجاد
در اطراف خود جبههای از دولتهای مخالف ِ
نمودند .تالش دیگر کشورها یا سازمانها هم نتوانست در سالهای
آغازین به سازش طرفین منجر گردد .جنگ ایران و عراق در زمانی
خاتمه پذیرفت که تعداد زیادی از نیروهای طرفین از بین رفته،
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به سالحهای سنگین (مخصوصا طرف ایرانی) و مراکز صنعتی
(مخصوصا پاالیشگاهها و مراکز تولید نفت) آسیبهای متعددی
وارد گردیده بود .این جنگ در 20ژوییه  29 /1998تیر  1366خ .با
قطعنامهی موسوم به  598شورای امنیت سازمان ملل متحد تمام
طرف عراقی به محض صدور قطعنامه آن را
شده تلقی گردید.
ِ
طرف ایرانی یک سال و هفت روز پس از انعقاد قرار داد
پذیرفت اما ِ
و تنها هنگامی که ناوگان آمریکا هواپیمای مسافربری ایرانی را بر
فراز خلیج فارس هدف قرار داد مجبور به پذیرفتن قطعنامه گردید
و این گونه یکی از جنگهای طوالنی در منطقه به اتمام رسید.
رژیم عراق  2سال پس از این جنگ در سپتامبر 1990م .به
کویت حمله و این کشور را تصرف کرد .کویت در آن زمان از
هم پیمانان بلوک غرب در خاورمیانه محسوب میگردید .حملهی
عراق به کویت به نوعی باعث بر هم خوردن معادالت خاورمیانه
میشد .میانجیگری دیگر کشورها از جمله شورویها نیز باعث
نشد تا صدام حسین عقبنشینی از خاک کویت را بپذیرد .در 16
ژانویه 1991م 26 /.دی  1369خ .ارتش آمریکا در یک حملهی

برقآسای هوایی و پس از آن پیاده کردن نیرو در خلیج فارس و
خاک کویت ،با عراق وارد یک جنگ تمام عیار شد .یک ماه بعد
ارتش عراق شکست خورد .آمریکاییها و انگلیسیها در این جنگ
نیروی عظیمی را بسیج کردند .ارتش پیروز حتی به فراریان جاده
کویت به عراق رحم نکرد و قتل عام وحشیانهای را علیه سربازان
و غیر نظامیان فراری به راه انداخت .کشتاری که از سوی افسران
ارشد آمریکایی «عملیات جیر جیرک» نامیده شد .در این نبرد تنها
 140سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند اما آمار تلفات ارتش
عراق بسیار باال بود .هم رژیم عراق و هم رژیم ایاالت متحده از
اعالم تلفات عراق خودداری ورزیدند .پرزیدنت بوش رییس جمهور
وقت امریکا هدف از جنگ را برقراری نظم نوین جهانی اعالم کرد.
این ادعا دور از واقعیت نبود .آمریکا با به راه انداختن چنین جنگ
بزرگی به بهانهی دفاع از کویت ،در پی کسب آبروی از دست
رفتهاش در جریان جنگ ویتنام بود .از سوی دیگر با پیروزی در
جنگ سعی نمود تا رقبای خود که تا دیروز متحدیناش محسوب
میشدند را از صحنهی سیاسی خارج سازد .فروپاشی شوروی (25
دسامبر 1991م /.دی ماه  1370خ ).مقدمات نابودی رژیم بغداد را
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فراهم ساخت زیرا اتحاد شوروی یکی از دولتهای بزرگ دنیا بود
که براساس تئوری راه رشد غیر سرمایهداری از این رژیم حمایت
میکرد .اما داستان جنگ در عراق شکل پیچیدهتری پیدا کرد :با
پایان جنگ شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ی 670
عراق را منطقهی پرواز ممنوع اعالم نمود و رژیم بعث را از ورود
هوایی و زمینی کشور ممنوع ساخت .دو حزب ناسیونالیست ُکرد
در شمال کردستان عراق یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه
میهنی کردستان نیز با استفاده از این قطعنامه از کوهها به سوی
شهرها حرکت کردند و اقدام به تصرف شهرهای رانیه ،اربیل (هه
لویر) و سلیمانیه نمودند .در ماه مارس  1991م.عالوه بر مناطق
مزبور ،دیگر استانها و شهرهای عراق از جمله مناطق مرکزی و
جنوبی را قیامی سراسری فرا گرفت .قیام کنندهگان عموم ًا مردم
درون شهرها و سربازان بازگشته از جبههها بودند .قیام به صورت
خودجوش و تودهای پدید آمده بود و از دل آن شوراهای مسلح
مردمی موسوم به «لیرنه»ها شکل گرفت .اما در مدت زمانی
کوتاه پس از قیام گارد ریاست جمهوری عراق اقدام به سرکوب
وحشیانهی قیام کنندهگان و از بین بردن شوراها نمود .آمریکا و
متحدین عمال در مقابل سرکوب سکوت اختیار کردند زیرا ایجاد
شوراها کنترل منطقه را از دست امپریالیسم خارج میساخت .به
همین دلیل هیچ ممانعتی از این جنایت بزرگ نکردند 3.عالوه بر آن
با کمک به «حزب دمکرات کردستان» (به رهبری مسعود بارزانی)،
«اتحادیه میهنی کردستان» )به رهبری جالل طالبانی(« ،حزب
سوسیالیست کردستان» ) به رهبری دکتر محمود رسول مامند(
« ،شاخه کردستان حزب کمونیست» ) به رهبری عزیز محمد(،
«حزب ملت کردستان» ) به رهبری سامی عبدالرحمان (و «حزب
سوسیالیست ُکرد» (از احزاب راستگرای ناسیونالیست ُکرد) که
همهگی از احزاب سنتی اوپوزیسیون محسوب میشدند سعی
نمودند تا جنبش مردمی را از ریل خود خارج سازند .این احزاب
با تبلیغات بیوقفهی خود این توهم را در بین تودههای مردم به
منجی رهاییبخش ایاالت متحده آمریکا
وجود آوردند که تنها
ِ
است .عالوه بر این احزاب ،جبههای شامل  23حزب و جریان
ناسیونالیست و مذهبی عراقی به وجود آمد که همهگی در جهت
آلترناتیو غربی در عراق عمل میکردند .در درون این جبهه جریانات
شیعه عراقی و یا سیاستمداران و افسران طرد شده از دستگاه بعث
نیز به چشم میخوردند.
در جریان کشتار ،شیعیان جنوب عراق و چپگرایان ُکرد در
شهرکرکوک بیشترین تلفات و هزینه را دادند .گارد ریاست
جمهوری عراق برای تصرف کرکوک از نیروهای نظامی «سازمان
 3در این رابطه باید به این نکته ی مهم اشاره نمود که سرکوب رژیم صدام و سکوت دولت
پرزیدنت بوش چنان آشکار بود که آنتونی لویسس و ویلیام بارکلی روزنامه نویسان لیبرال
آمریکایی در روزنامه نیویورک تایمز به طور واضح و انتقادی به آن پرداختند ..لوییس نوشت
 :در حالی که هلی کوپتر های جنگنده عراق و هواپیماهای بمب افکن ،بمب های ناپالم و
اسیدی بر سر مبارزین می ریزند کابینه ی جورج بوش دست روی دست گذشته و نظاره می
کند .نگاه کنید به کتاب شلیک اولین توپ های جنگ جهانی سوم نوشته جک بارنز -ترجمه
شهره ایزدی -انتشارات طالیه پرسو

مجاهدین خلق ایران» کمک گرفت 4.بیشتر مدافعین قتلعام و
5
بازماندگان مجبور به ترک عراق شدند.
از آن به بعد به بهانهی دست یابی رژیم بغداد به سالح های
هستهای یک تحریم اقتصادی (شامل تجارت -دارو و غذا) علیه
این کشور سازمان داده شد .این تحریم مدت  12سال به طول
عراقی
انجامید .در طول این سالها کودکان ،زنان و کهنساالن
ِ
فراوانی در اثر بیماری و سوء تغذیه از بین رفتند .این تحریم سرانجام
در سال  2003م .با حملهی دوم آمریکا و متحدیناش به عراق
پایان پذیرفت .ایاالت متحده با همکاری لهستان و انگلستان خاک
عراق را از زمین و هوا مورد حمله قرار داد .این یک جنگ مدیریت
شده برای کور و کر کردن مردم عراق بود تا نتوانند هیچگونه
مقاومتی را انجام دهند .جنگ مکانیزه مسلح به همراه بمباران
تبلیغاتی تلویزیونی .در مدت  5هفته حملهی متحدین بیش از 380
موشک «تام هوک» شلیک گردید .ارتش آمریکا بیش از  30هزار
بمب بر روی سر شهروندان عراقی ریخت و بیست هزار موشک
هدایت شونده برابر 67درصد موشکهایی که تا آن روز تولید شده
بود شلیک کرد 6.ایجاد ترس در شهروندان و سربازان عراقی با یک
شوک نظامی توام بود اما در عین حال آن گروه از شهروندان که
به کانالهای تلویزیونی قاچاق و غیر قانونی آمریکایی یا انگلیسی
دسترسی داشتند بمباران خبری شدیدی میشدند .هدف نظامی
در درجهی اول مخابرات و مراکز تولید برق بود تا مردم از ارتباط
با یکدیگر محروم و در تاریکی مطلق قرا گیرند .در این جنگ
 5هفتهای مراکز آموزشی -مراکز صنعتی -موزهها و بسیاری از
نقاط مختلف عمال ویران و فلج گردید .قرار بود تا عراق تازه،
عراقی بدون هیچ امکاناتی ایجاد گردد تا در فردای آن شرکتهای
خصوصی آمریکایی و شرکا با سرمایهگذاری به صورت بخش
خصوصی ،آموزش و پرورش -پلیس -وزارت نیرو و  . . .را از نو راه
7
اندازی و به سودهای هنگفتی دست پیدا کنند.

ب) افغانستان
 4سازمان مجاهدین خلق این موضوع را تکذیب نمود اما بعدها  7-6نفر از جدا شدگان
این سازمان در مصاحبه با دانشگاه ملبورن این موضوع را تایید کردند.

 5باقیمانده بعدها جنبش بنیادین برای ایجاد حزب کمونیستی در عراق را ایجاد کردند
و بخشی از ان ها هم بعدها اتحادیه کمونیست های عراق را به وجود آوردند.
 6دکترین شوک-ظهور سرمایه داری فاجعه محور -نائومی کالین -ترجمه مهرداد
(خلیل) شهابی و میر محمود نبوی -نشر آمه -صفحه 479

 7نائومی کالین محقق و پژوهش گر در زمینه ی تاریخ اقتصاد معتقد است حمله به
عراق ادامه پروژه ی شوک درمانی سرمایه داری جهانی است .این پروژه از تحققیقات
یک روانشناس کانادایی (همکار با سازمان سی آی ای) به نام ایون کامرون و تئوری
راستی آمریکایی گرفته و در کشورهای
های اقتصادیِ میلتون فریدمن اقتصاد دان دست
ِ
شیلی،آرژانتین ،انگلستان ،روسیه ،آمریکا پیاده شده بودند .بر اساس دیدگاههای میلتون
فریدمن کشورهایی که قرار بود در آن ها سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و خصوص
سازی پیاده شود باید با یک شوک نظامی از قبیل کودتا ،حمله نظامی یا یک موج سرکوب
مورد حمله قرار گیرد تا مردم و فعالین اجتماعی کشور مزبور شوکه شده و قادر به مقاومت
نگردند .بخشی از این پروژه محرومیت حسی کشور مورد نظر یعنی قطع ارتباط گیری
دیداری شنیداری و اطالعاتی مردم با همدیگر یا جوامع پیرامونی بود که در مورد عراق با
حمله به مخابرات و نیروگاههای برق صورت گرفت .تا مردم از یکدیگر بی خبر مانده از اخبار
دقیق جنگ با اطالع نباشند و از طرفی شهرها در خاموشی مطلق قرا گیرند.
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در مورد افغانستان قضیه واضحتر بود .از  1979تا  1992م.
دولتهای آمریکا ،انگلستان ،پاکستان و عربستانسعودی در یک
اتحاد نامحسوس به نیروهای اسالمگرای افغانی کمکرسانی
کردند .هدف این جنگ جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقهی آسیا
بود .این اولین باری نبود که جهان سرمایهداری به حمایت مادی
و معنوی از اسالم و اسالمگرایان میپرداخت .از سال  1885م.
بسیاری از رهبران راستگرای مذهبی و حکام سنتی و مرتجع مورد
حمایت دستگاههای اطالعاتی انگلستان و بعد از آن ایاالت متحده
قرار گرفته بودند :سید جمالالدین اسدآبادی  -محمد عبدوه-
وهابی
محمد رشید رضا -آیت اهلل ابوالقاسم کاشانی -سالطین
ِ
سازمان
عربستان -اسالمگرایان شیعه به رهبری آیت اهلل خمینی-
ِ
حماس و . . .
فلسطینی
ِ
ِ
اینجا جنگی داخلی بین رژیم کابل به سرکردگی «حزب
دموکراتیک خلق افغانستان» و ارتش سرخ شوروی از یک سو و
گروههای اسالمگرا از سوی دیگر در جریان داشت .مطبوعات غربی
نام این جنگ را «جنگ مقدس» و اسالمگرایان را «رزمندگان
آزادی» مینامیدند« .زبیگینو برژنیسکی» مشاور پرزیدنت ریگان
(و بسیاری از روسای جمهوری این کشور) و طراح حمایت از
نیروهای اسالمگرا و ایجاد کمربند سبز به دور اتحاد جماهیر
شوروی بود .او در کتاب معروفاش «شطرنج بزرگ و تفوق آمریکا
و الزامات راهبرد جغرافیایاش» در سال 1997م .طرح را این گونه
بیان میکند .وی مینویسد « :برای تاریخ جهان ،چه چیزی از
همه مهمتر است؟ طالبان؟ یا فروپاشی امپراطوری شوروی؟ تعداد
مسلمانان تحریک شده؟ یا آزادی اروپای مرکزی؟» 8این درست
در زمانی بود که سرمایهداری آمریکا برای دستیابی به حوزههای
نفتی آسیای میانه روزشماری میکرد و افغانستان میتوانست
دروازهی دستیابی به این حوزههای غنی باشد.
این جنگ سرانجام با استعفای «دکتر نجیب اهلل احمد زای»
ریاست جمهور وقت و تصرف شهرهای کابل و مزار شریف پایان
یافت .از سال 1992تا  2002م .افغانستان و منطقهی خاورمیانه
شاهد ظهور و افول گروههای افراطی اسالمگرای شیعی و سنی
مختلف بود .مشهورترین آنها «القاعده» نام داشت که در سالهای
دههی  1980با یاری «بیل کیسی» (رییس وقت « ،)CIAژنرال
ضیاالحق» (رییس جمهور پاکستان) و به دست «عبداهلل اعظم»
(فلسطینی مذهبی افراطی و منتسب به گروه اخوان المسلمین
ِ
9
مصر) و «اسامه بن الدن» (اسالمگرای عربستانی) شکل گرفت.
پس از پایان جنگ افغانستان و در جریان شروع جنگ اول خلیج
فارس ،بنالدن با موضعگیری«مذهبی -مردساالرانه و ضد غربی»
علیه حضور آمریکا در منطقهی خاورمیانه کار خود را در عرصهی
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بینالمللی به عنوان یک تروریست اسالمگرا شروع کرد .بنالدن که
از سفر به کشورهای مختلف منع شده بود برای سازماندهی عملیات
تروریستی علیه «کفار و جهودها» به افغانستان رفت .زیرا افغانستان
سرزمینی آزاد برای گروههای مسلح اسالمگرا بود .او تمرکز نیروی
عملیاتی و تدارکاتی خود را در این کشور برپا نمود .در اوایل دههی
 ۹۰میالدی گروه دیگری در خاک پاکستان شکل گرفت که قصد
سنی
احیای اسالم اصیل را داشت .گروه مزبور از طلبههای دینی ِ
منتسب به فرقهی حنفی تشکیل شده و به همین دلیل خود را
«طالبان» نامیدند .رهبری این گروه با افراطی مذهبی به نام «مال
محمد عمر» بود که هرگز در انظار عمومی ظاهر نگردید .طالبان
از سال ۱۹۹۴م .از طریق جنوب افغانستان وارد این کشور شدند
و عملیات نظامی خود را آغاز کردند .گروه یاد شده در سپتامبر
 ۱۹۹۶م .کابل را تصرف کرده دولت موسوم به "امارت اسالمی"
را رسمیت بخشیدند .غرب قدرت رسیدن طالبان را به فال نیک
راستی "وال استریت ژورنال" نوشت« :در
گرفت .روزنامه ی دست
ِ
این لحظه از تاریخ ،طالبان بهترین بازیگرانی هستند که توانایی بر
قراری صلح در در افغانستان را دارند». 10این درست به این دلیل
بود که طراحان سیاست نفتی آمریکا تصور میکردند که طالبان
قادر است مسیر امنی را برای برگشت یا انتقال صادرات نفت و گاز
و سایر ذخایر طبیعی آسیای میانه را بر قرار سازد.
از  ۱۹۹۶تا ۲۰۰۱م .رژیم طالبان به عنوان یک رژیم مذهبی ،زن
ستیز و ضد غربی در افغانستان حکمرانی کرد .اما بمبگذاری در دو
سفارتخانهی آمریکا در شرق آفریقا (کنیا و تانزانیا) و وجود دالیلی
بر دست داشتن القاعده در این ماجرا ،باعث تیره شدن روابط ایاالت
آمریکا و طالبان و القاعده گردید .وجود طالبان ،القاعده و  . . .که
تا دیروز به مثابه کمر بند سبز اسالم به دور اتحاد شوروی و چماقی
علیه جریانات مترقی و کمونیست عمل میکردند ،پس از فروپاشی
شوروی و سرکوب جنبش کارگری و چپ در جهان ،هراس انگیز
شده بود .متحد دیروز ،امروز به یک نیروی بنیادگرای به شدت ضد
غربی تبدیل شده بود و فریاد جهاد با جهان «مسیحیت و جهود»
را سرمیداد .منابع ثروت طبیعی در افغانستان از یک سو و گروه
جهان سرمایه را به چالش میکشیدند
های تروریستی که امنیت
ِ
از سوی دیگر ضرورت از ایجاد یک بستر امن در افغانستان را یاد
آوری میکرد .رخداد  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱پایان ماه عسل آمریکا
و غرب با گروههای اسالمگرای مستقر در افغانستان بود .جنگ
با شرکت ارتشهای آمریکا و انگلستان آغاز گردید .این برخورد
نیز مانند عملیات توفان صحرا به صورت زمینی و هوایی صورت
پذیرفت .بمبارانهای طوالنی مدت در مناطق شهری و روستایی
و کوهستانها جان بسیاری از مردم بیدفاع غیر نظامیان افغانی
را گرفت .دولتهای مهاجم  ۴۰۰۰نفر سرباز و مقادیری مهمات و
تجهیزات را از دست دادند و سرانجام موفق شدند در عرض یک
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ماه رژیم طالبان را سرنگون سازند.
جنگ پر هزینه
چرا ایاالت متحده و متحدیناش طی  ۹سال ،سه ِ
را به مردم جهان تحمیل کردند؟ حامیان و طرفداران سرمایهداری
جهانی و نئولیبرالیسم میکوشند تا با قرار دادن یک چهرهی
اهریمنی با عنوان بنیادگرایی اسالمی ،یک چهرهی نجات دهنده
یعنی آمریکا را در برابر آن قرار دهند .دولت آمریکا نقش نیروی
مدافع مردم در جهان متمدن را بازی میکند و با استفاده از ابزار
جنگ (با تمامی تجهیزات و تکنولوژی امروزیاش) این اهریمن را
از روی زمین پاک کند .اما حقیقت بر خالف این موضوع را ثابت
میکند :ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم بارها و بارها از
احزاب ،گروهها و شخصیتهای راست گرا حمایت کرده و یا با
ایجاد یا مطرح کردن آنها ،علیه مخالفیناش وارد عمل شده است.
گروههای راستگرای ناسیونالیست
یا مذهبی در آسیا ،آمریکای التین و
آفریقا بارها از سوی ایاالت متحده و
رژیم حاکم بر آن مورد حمایت مادی
و معنوی قرار گرفتهاند .به آنها
لقب رزمندگان راه آزادی یا مدافعین
کیان آزادی و
حقوق بشر و یا حامیان ِ
خانواده داده شده است .سیاستمداران
محافظهکار ،رهبران مذهبی ،روسای
عشایر یا ریش سفیدان محلی از
جمله کسانی بودند که در مقاطع
نقش عامل نفوذی
مختلف تاریخی ِ
سرمایهداری آمریکا را در کشورهای
مختلف بازی کردهاند.
بنیادگرایی اسالمی یکی از مهمترین
جریاناتی است که مورد حمایت ایاالت
متحده قرار گرفته است .بنیادگرایی
اسالمی در پنج دههی اخیر در ایران ،پاکستان ،افغانستان ،مصر،
عراق ،فلسطین و لبنان مورد حمایت سرمایهداری قرار داشته اند.
پدیده ی تروریسم اسالمی پدیدهای خلق الساعه نبوده و نیست.
این پدیده مانند هر مقولهی اجتماعی و سیاسی دیگری از دل یک
خارجی هدفمند
جامعهی معین با خواستهای معین و یا دخالت
ِ
شکل گرفته است .تشکیل گروههای مختلف شیعه و سنی که
هدفشان امپراطوری اسالمی و رجعت به گذشتهی اسالم است در
حقیقت در درون تمامی جوامع مسلمان پایگاه اجتماعی داشتهاند.
این موجودیت مادی با کمک و دخالت خارجی رشد یافتهاند و
به یک نیروی قابل توجه سیاسی تبدیل گردیدهاند .اما پس از
اجرای وظیفهی خود از کنترل خارج شده بر علیه کل نظام موجود
عمل کردهاند .شخصیتهای چون مال محمد عمر ،اسامه بن الدن،
ابوبکر البغدادی یا جریاناتی چون اخوان المسلمین ،القاعده ،حزب

اهلل و  . . .همهگی در یک دورهی مشخص پس از پایان یافتن
قبال سرکوب جریانات چپگرا ،استقاللطلب
ماموریتهایشان در ِ
و یا دیکتاتورهای مخالف غرب تبدیل به زائدهی سرمایهداری می
شوند .جهان سرمایهداری در اثر مبارزات  150سالهی طبقه ی
انسانی این
کارگر و الیههای مختلف اجتماعی به خواستههای
ِ
جنبش ها تن در داده است و حقوق زنان ،رنگین پوستان ،کودکان
وقوانین تامین اجتماعی را به صورت محدود و با نوسان پذیرفته.
اما این مناسبات به حرکتی متضاد با این حقوق دست زده است.
سرمایهداری و به طور مشخص امپریالیسم آمریکا نیرویی را
پرورش میدهد که دقیقا آنتیتز حقوق نامبرده میباشد .این تضاد
در یک مقطع به رویکردی علیه دولتها و ملتهای اروپایی و
آمریکا تبدیل میگردند .تروریسم عنان گسیخته و ضد مردمی مانند
آن چه در  11سپتامبر یا سلسله بمبگذاریها یا به زیر گرفتن دسته

جمعی مردم با ماشین توسط نیروهای داعش در انگلستان ،فرانسه،
اسپانیا رخ داده نتیجهی همین تضاد است .نیروهایی که عامل
اصلی این ترورها هستند در حقیقت از نظر ایدئولوژیک مخالف
ِ
برابری انسانها ،و در تضاد با اندیشهی آزادی اندیشه و مذهب
قرار دارند .بنابراین در هر زمان ممکن دست به کشتار و جنایت
خواهند زد .جنگ تنها پاسخ امپریالیسم به این عنان گسیختگی
است.اما قضیه تنها به این جا ختم نمیشود .جنگ به همراه خود
موج جدیدی از تروریسم کور ،ناامنی و مشکالت اقتصادی را به
همراه میآورد که نتیجهی آن نارضایتی عمومی مردم است .این
نارضایتی نه تنها در میان ملتهای قربانی جنگ بلکه در بین
ملتهایی که زیر سلطهی دولتهای سرمایهداری جنگ افروز هم
قرار دارند بروز کرده و میکند.
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ﺧــﺎﻃــﺮﺍﺕ ﺁﻭﺍﺭﮔــﯽ)ﺟــﻨـﮓﺯﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺷـﯿـﺮﺍﺯ(

اثرات جنگ و تبعات آن بسیار وسیع و بلندمدت است و تا چند نسل ادامه
دارد .فاجعهای که جوامع درگیر را در ابعاد گوناگون به تخریب و افول میرساند.
در آن روزهای پر تب و تاب پس از انقالب (آن انقالب به یغما رفته) پارهای
از اقدامات رژیم جدید عکسالعملهایی در عراق ،کشور همسایه ایجاد کرد.
ادعای صدور انقالب ،راهی که قرار بود از کربال گذر کند ،تحریک مداوم شیعیان
عراق و همچنین سرکوب خلق عرب (به عنوان عاملی جهت سوءاستفاده رژیم
عراق) از نمونههای این تحریکات بود .خمپارههای خانمان برانداز ،رخدادی
دگرگون کننده در زندگی ساکنان مرزی ایجاد کرد .مهاجرت اجباری به شهرها و
روستاهای دور و نزدیک تنها چارهی پیش رو بود .به یکباره کل زندگی آنها
زیر و زبر شده بود و در حقیقت شوکی بود که سالها ادامه پیدا کرد .روایتگر
این سالها اغلب صدای یکدست حکومت و القای تقدس زورکی آن است.
برای آنها نعمت بود و برای بسیاری درد و مرگ و ذلت...
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اثرات جنگ و تبعات آن بسیار وسیع و بلندمدت است و تا چند نسل
ادامه دارد .فاجعهای که جوامع درگیر را در ابعاد گوناگون به تخریب
و افول میرساند .در آن روزهای پر تب و تاب پس از انقالب (آن
انقالب به یغما رفته) پارهای از اقدامات رژیم جدید عکسالعملهایی
در عراق ،کشور همسایه ایجاد کرد .ادعای صدور انقالب ،راهی
که قرار بود از کربال گذر کند ،تحریک مداوم شیعیان عراق و
همچنین سرکوب خلق عرب (به عنوان عاملی جهت سوءاستفاده
رژیم عراق) از نمونههای این تحریکات بود .خمپارههای خانمان
برانداز ،رخدادی دگرگون کننده در زندگی ساکنان مرزی ایجاد کرد.
مهاجرت اجباری به شهرها و روستاهای دور و نزدیک تنها چارهی
پیش رو بود .به یکباره کل زندگی آنها زیر و زبر شده بود و در
حقیقت شوکی بود که سالها ادامه پیدا کرد .روایتگر این سالها
اغلب صدای یکدست حکومت و القای تقدس زورکی آن است.
برای آنها نعمت بود و برای بسیاری درد و مرگ و ذلت...
شیراز از شهرهایی بود که بخشی از مهاجران جنگ زده به آنجا
پناه بردند .احتماال نسل جوان کنونی با خاطرهی جنابخان در
برنامهی «خندوانه» اکنون حال و هوای جنوب جذابیت بیشتری
برایش داشته باشد ولی همچنان شناخت از جنوب محدود به فرمی
خاص از موسیقی و لحن و زبانی معین خالصه میشود که کمابیش
ادامهی همان نگرش توریستی به این مناطق است .جالب است که
محبوب جناب خان هم اهل شیراز است و
صداپیشهی عروسک
ِ
خاطرات او و علت توجهش به موسیقی جنوب بارها در رسانههای
مختلف منتشر شده است .او از همنشینی با «جنوبیهایی خونگرم»
سخن میگوید که زمینهی آشنایی و عالقهی او به موسیقی جنوب
را فراهم کردند« .جناب خان» اگر چه شادی آفرید و در همان حد
ابتدایی و ناقص هم توانست تفاوت ریتم تند تحوالت زندگی مردم
جنوب را با جمود و سردی فرهنگ رسمی حاکم نشان بدهد ،اما از
این شخصیت عروسکی هم با تمام نزدیکی عاطفیای که با اهالی
جنوب از خود نشان داد از علل مهاجرت آن «جنوبیهای خونگرم»
به شیراز سخنی نمیشنویم و شرحی از مصیبتهایی که در این
مهاجرت نصیب این افراد شد بیان نمیشود .بارها از زبان جنابخان
و برنامهی خندوانه بر اتحاد و همبستگی همهی اقوام یاد شده
است و این برنامه اصرار دارد که گوشههایی از فرهنگهای متنوع
اقوام مختلف را نشان بدهد ولی پاشنهی آشیل این نمایش اتحاد
و همبستگی پنهان کردن داستان خونبار سرکوب اقوام مختلف
در طول سالیان طوالنی توسط حکومتها و نیز همچنین در مورد
مشخص مورد توجه ما در این نوشتار ،پنهان کردن علل مهاجرت
«جنوبیهای خونگرمی» است که در دوران جنگ به شیراز و نقاط
دیگر مهاجرت کردند و با انبوهی از مشکالت روبهرو شدند که
یکی از مهمترین آنها ،آزار و اذیت شدید از سوی «هموطنان»
شهر مقصد بود .بله این «هموطنان» مهاجران جنوبی را در آن
ایام جنگ و کمی بعد از دوران به ثمر رسیدن «انقالب» همچون
غریبههایی ناآشنا و مزاحم پذیرایی کردند .بررسی علل این برگ

سیاه و شرمآور از تاریخ «جامعهی ایرانی» بسیار پر اهمیتتر از
نمایش دروغین اتحاد و همبستگی تلویزیونی است .چگونه ملتی
که اکنون از هر حادثهای رگ غیرتش باد میکند یا برای مرزبان
و جنگلبان و آتشنشان و  ...سوگواری میکند و بر برتری نژادی
و ملی مینازد و تمامیت ارضی و خاک وطن را بر همه چیز ترجیح
میدهد ،در ایام جنگ( جنگی که خاک مقدسشان را مورد هدف
آوارگی هموطنانش ،آنان را از خودراند و
قرار داده یود!) و به وقت
ِ
در اذیت و آزار آنان کوتاهی نکرد؟ این بخش از تاریخ ما متاسفانه
کامال سربسته باقی مانده است و به نظر میآید به مصلحت بازا ِر
پرستی دروغین رایج نیست که حرفی از آن زده بشود.
کاسبی ایران
ِ
ِ
بالیی که امروز در برخی از شهرها بر سر افغآنهای مهاجر میآید،
در دوران جنگ در شهرهایی مثل شیراز و اصفهان و همدان و  ...به
طور مشابهی بر سر هموطنان شهرهای جنوبی ایران آمد.
در ادامه سه روایت از شرایط جنگ زدگان از زبان این فراموش
شدگان به گزارش درآمده است .ما تالش میکنیم در شمارههای
آینده به این بخش از تاریخ بیشتربپردازیم.
۱
بندری ایران بودند و آبادان
آبادان و خرمشهر ،دو شهر بزرگ
ِ
بزرگترین پاالیشگاه کشور را داشت .بافت جمعیتی این دو شهر
متشکل از مهاجران و بومیها بود .در  ۳۱شهریور  ۱۳۵۹زمانی که
جنگ ایران و عراق آغاز شد ،این دو شهر در تیررس ارتش عراق
بودند .در ابتدا مردم تصور میکردند این حمالت مقطعی است و
به زودی پایان مییابد .تصور رها کردن خانه و زندگی و قبول
آوارگی بسیار سخت بود .پس از گذشت کمتر از یک هفته این
دو شهر دیگر قابل سکونت نبودند و مردم به شهرها و روستاهای
دور و نزدیک پناه بردند .یکی از این شهرها شیراز بود .مردم شهر
شیراز در ابتدا به علت جو غالب و تبلیغات حکومتی اغلب گمان
میکردند که ساکنین آبادان و خرمشهر در مقابل عراقی ها مقاومت
نکرده و با فرارشان داشتند به تسلیم شهر به نیروی مقابل کمک
میکردند .از این رو رفتار ناخوشایندی با جنگ زدهها داشتند .در
روزهای اول تعداد زیادی از جنگ زدهها به حرم شاهچراغ پناه برده
بودند .دستغیب ،امام جمعه وقت شیراز* نیز جنگ زدگان را فراری
قلمداد میکرد .ماشینهای آتشنشانی وارد شاهچراغ میشدند و
با پاشیدن آب روی جنگ زدهها آنها را از آنجا میراندند .بعد
از آن ،جنگ زدهها به خوابگاههای دانشجویی رفتند و با درگیری
در آنجا ساکن شدند .در همان روزها ،گروهی خودسر که توسط
مقامات حکومتی و روحانیون و امام جمعه شیراز پشتیبانی و هدایت
میشدند ،وارد خوابگاه میشدند و جنگزدهها را مورد ضرب و شتم
قرار میدادند .عدم پذیرش از طرف ساکنین شیراز تا زمانی ادامه
داشت که شهرهای زیادی بمباران شدند و آنها تازه متوجه شده
بودند که خرمشهریها و آبادانیها از سر ناچاری و درماندگی خانه
هایشان را ترک کردهاند.
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۲
پرورشگاه شیراز ،کودکان جنگزده را میپذیرفت .بعد از سپردن
بچهها به پرورشگاه ،قصدم این بود که به شاهچراغ بروم .وارد
صحن شاهچراغ که شدم تعداد زیادی از جنگزدهها و آشنایان
آبادانی و خرمشهری را در آنجا دیدم که تنها با چند تکه لباسی
که در مالفهای پیچیده بودند ،به آنجا پناه آورده بودند .چهرههای
پریشان و ژولیدهشان از وضعیت و شرایط تلخشان خبر میداد .هر
لحظه به تعدادشان اضافه میشد .آنها تا چند روز پیش خانه و
زندگی داشتند و حاال همه چیزشان را از دست داده بودند .آنهایی
که به شاهچراغ آمده بودند توان مالی نداشتند .شرایط ناراحت
کنندهای بود .پیرزنها و پیرمردهایی که توان راه رفتن نداشتند و
کودکانی که در چهرهشان وحشت هویدا بود .در کنار ضریح بودم
که صدای دعوا و داد و بیداد توجه همه را به خود جلب کرده بود.
متوجه شدم که عدهای با جنگزدهها دست به یقه شده بودند و
بد و بیراه میگفتند .آنها میگفتند که شما ترسو هستید و فرار
کردهاید ...انتظار دارید که بقیه بروند و برای پس گرفتن شهرتان
بجنگند .به شهرتان برگردید .میخواستند همه را از حرم بیرون
کنند .انگار دعوا و کتککاری بخشی از امورات روزمره آوارگان
شده بود...

۳

**

در خیابان لطفعلیخان زند با معلم دیگری خانهای را که دو اتاق
داشت ،اجاره کرده بودیم .جمعا  ۹نفر میشدیم .افراد مرفه در

روزهای اول جنگ ،همه وسایل و زندگی شان را بار تریلی کردند
و حساب های بانکی شان را بیرون کشیدند و رفتند .آنها که آواره
ترک
شهرها و روستاها شدند ،زحمتکشانی بودند که چارهای جز ِ
خانه و زندگیشان نداشتند .آنها که آشنایی در شهرها داشتند یا
کسانی که مثل ما دستشان به دهانشان میرسید و توانسته بودند
اتاقی اجاره کنند ،وضعشان بهتر بود و همه بار آوارگی و مشکالت
روی دوش مردم فقیر و بی چیز بود...
بعد از رفت و آمدهای بسیاری که داشتیم ،قرار شد دولت دو سو ِم
حقوق ثابت کارمندان شهرهای جنگ زده (آموزش و پرورش،
بهداری ،شهرداری ،گمرک و  )...را پرداخت کند .این حقوق برای
معلمی مثل من با دوازده سال سابقه  ۲۸۰۰تومان میشد که حدود
 ۱۰۰۰تومان آن پول اجاره اتاق بود .با بقیه آن به سختی میتوانستم
خرج چند نفر دیگر را بدهم .برای کارمندان عالیرتبه دو-سومشان
حدود  ۶یا  ۷هزار تومان میشد .در آن شرایط این تبعیض بیشتر
مشخص میشد .با این وجود تنها بعضی از وزارتخانهها این حقوق
را میدادند و این باعث نارضایتی میان جنگزدهها بود .کارمندان
شهرهای دیگر که درگیر جنگ نبودند و بچههایشان بیدغدغه به
مدرسه میرفتند ،تمام حقوق و مزایایشان را دریافت میکردند .این
در حالی بود که ما همه زندگیمان را از دست داده بودیم و پولی
توی دستمان نبود .محتاج ابتداییترین وسایل زندگی بودیم و فقط
دو-سوم حقوقمان را میگرفتیم.
-----------------------------* در سال اول جنگ سید عبدالحسین دستغیب ،امام جمعه وقت شیراز بود و تولیت شاهچراغ را بر
عهده داشت.
** برگرفته از ماهنامهی سیاسی اجتماعی «پیروزی» ،شماره پنجم ،بهمن ۱۳۵۹
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ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺯﺧﻢ)ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻋﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ(

عرب اهواز در برابر دیگری/دولت مرکزی
عمیقترین رویکرد مقاومت مردم
ِ
از همان ابتدا ،زبان بوده است .در سایهی هژمونی زبان فارسی دولت
غیر فارس را به پرتگاه تاریک و
مردم
نوظهور پهلوی ،که فرهنگ و زبان
ِ
ِ
بینشان تاریخ سوق میداد ،و آن را در حاشیهی زبان و فرهنگ ملی قاب
میگرفت ،شعر تنها جنبش پایدار این مردم به شمار میرفت .سالحی
نامریی که در سینهها پنهان و در هر مجلس و گوشه کناری به کار میرفت.
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عرب اهواز در برابر دیگری/دولت
عمیقترین رویکرد مقاومت مردم ِ
مرکزی از همان ابتدا ،زبان بوده است .در سایهی هژمونی زبان
فارسی دولت نوظهور پهلوی ،که فرهنگ و زبان مرد ِم غی ِر فارس را
به پرتگاه تاریک و بینشان تاریخ سوق میداد ،و آن را در حاشیهی
زبان و فرهنگ ملی قاب میگرفت ،شعر تنها جنبش پایدار این
مردم به شمار میرفت .سالحی نامریی که در سینهها پنهان و در
هر مجلس و گوشه کناری به کار میرفت.
از بدو استقرار سازمانهای مدرن دولتی در اهواز ،و با توجه به
هویت مردم عرب در تعامل با
حاشیه درآمدن زبان و به تبع آن
ِ
آن ،واژگان ،اصطالحات ،مناسبات اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
مشخصی در بین این مردم شکل گرفت ،که پس از گذشت نزدیک
به یک قرن ،تا به حال نيز این در حاشیه بودن را بازتولید میکند.
در دورهی نخست این استقرار سیاسی-نظامی ،ظهور شاعرانی
را شاهد هستیم که اغلب به زبان عامیانه و در قالبهای شعری
کوتاه و سنتی (ابوذیه ،هوسه ،میمر و )...با زمینه و موضوع سیاسی
و اجتماعی شعر میسرودند .این شعرها که از چند مصرع کوتاه،
منسجم ،و موزون تشکیل میشدند ،با توجه به فضای امنیتی وقت
و همچنین ممنوع بودن حق چاپ و نشر شعر عربی از سوی دولت،
از قابلیت حفظ و انتقال شفاهی مناسبی در مجالس تعزیه ،ازدواج
و دیگر مناسبات مذهبی اجتماعی برخوردار بودند .به همین دلیل
نیز به سرعت رواج یافته؛ و به وسیله نوآورانی چون حسان اگزار
و علوان شویع ،و در جهت حفظ و مرمت حافظه جمعی ،در قالب
قصه ،حماسه و آواز درآمدند.

1

در این دورهی تاریخی شاعران به عنوان پیشگامان مبارزهی
سیاسی ،در میدان کارزار نابرابر رویارویی با قدرت و سرمایه،
مدرسه ،پادگان ،و فرهنگستان زبان ملی قرار میگیرند .آنها تاریخ
و روایت شفاهی مردم خویش را که اینک در معرض تهدید جدی
فراموشی قرار گرفته بودند در شعر و ابیات خود ثبت ،و در همین راه
2
نیز آواره ،زندانی یا به چوبهی دار سپرده میشوند.
پژوهشگران ،تاریخ ادبیات معاصر عرب در اهواز را به دو دورهی قبل
و بعد از انقالب بهمن  ۱۹۷۹تقسیم کردهاند .این تقسیم که رویکرد
سازش با دوران جدید را به نمایش میگذارد ،همسو با نگرش
حاکمیت به دوران ما قبل انقالب و یا به عبارتی حرکت در پیچ
وخم پارادوکسهای موجود در بطن دو گفتمان ،توانست گرایشی
1فعاالن فرهنگی مرکزگرا و حکومتی ،این دو هنرمند مردمی را در قالب منقب خوان و مداح اهل
بیت معرفی میکنند ،و در جهت سازش دادن میراث فرهنگی مردم عرب با گفتمان حاکمیت ،به
بازتعریف آثار آنها میپردازند .گویا دستگاه سانسور ایدئولوژیک فارس-شیعهمحور ،بر یکسان سازی
گذشته ،حال و آینده اصرار ،و با استفاده از فریب ثبت ملی میراث فرهنگی ملتهای در حاشیه مانده،
آنها را در هیئت تابعی از زبان ،فرهنگ ،و ایدئولوژی حاکم درآورده است.
2این شاعران اغلب از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار بودند .بزرگان عشایر و حاشیه آنها،
که با توجه به خاستگاه طبقاتی و سیر تحول در تاریخ سیاسی ایران ،در رأس مبارزه سیاسی قرار
گرفته بودند.

شعر «سپید» یا «قصیدهی النثر» ،به
عنوان دستآورد جدید ادبیات عرب
اهواز ،پیشرفت طبیعی چنین جریانی
است .آنچه که این سبک ادبی را از نظر
رویکرد و نگرش به مسائل اجتماعی و
سیاسی ،ژرفتر از دیگر حوزههای ادبی
جلوه میدهد ،خود دور بودن آن از
اندیشه و نگرش کالسیک به ادبیات
است .این تصور در وهلهی اول شاید
بدیهی به نظر برسد ،اما این نوع ادبیات
با تکیه بر زبان ،قافیه ،وزن ،و موضوع
سنتی و محافظهکارانه ،شعر و ادبیات
را در انحصار حوزههای تنگ شاعران
و نویسندگان برآمده از طبقه متوسط
مذهبی ،قبیلهای و دانشگاهی قرار
داده بود .دور بودن دیگر مردم عرب
از آموزش صحیح زبان عربی فصیح،
تاریخ ادبیات و همچنین آشنایی با
قواعد سنتی شعر نویسی ،در انحصار
بودن آن نزد عوامل اخیر را به شدت
تقویت میکرد.
در جهت جمع ،تدوین و چاپ و نشر آثار ما قبل انقالب و بعد از آن
ایجاد و آن را به مرحلهی باروری نسبی برساند .اما با وجود شرایط
خاص جنگ که نزدیک به یک دهه شهرهای عربنشین را درگیر
خود کرده بود ،و همچنین فضای امنیتی -نظامی آن سالها که
هرگونه فعالیت عربی را به جبههی دشمن و فعالیتهای خلق عرب
نسبت میداد ،روی کار آمدن دولت اصالحات خاتمی ،و گشایش
حداقلی در فضای سیاسی و فرهنگی  ،فرصت کوتاهی را در اختیار
شاعران و نویسندگان عرب قرار داد ،که به جبران گذشته پرداخته و
تواناییهای خود را در این عرصه به مرحلهی وجود برسانند.
در این دورهی نسبتا کوتاه ،فعالیتهای زیادی با محوریت شعر و
ادبیات تشکیل یافتند .کالسهای آموزش رایگان قواعد صرف و
نحو زبان عربی ،در خانهها و موسسههای فرهنگی تازه تاسیس ،که
اغلب در حاشیهی شهر مستقر بودند ،از استقبال وسیعی برخوردار
بودند .بیشترین تعداد فعاالن را شاعران و نویسندگان جوان تشکیل
میدادند .مراسم شعرخوانی در مناسبات مذهبی و اعیاد ،تبلیغات
انتخاباتی ،تعزیه و دیگر مناسبات اجتماعی و با موضوعهای مرتبط
سیاسی وقت ،به اوج خود رسیده و بر گستره
با ستم ملی و تحوالت
ِ
و شدت آن روز به روز افزوده میشد .نمایشگاه بینالمللی کتاب
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عدم تکیه بر وزن و قافیه و همانطور
گستردگی زبان ساده و محاورهای
و موضوع ادبی ملموس و واقعی
در شعر سپید عربی ،یکباره شعر
و قصیده را از کالسهای درس و
منبرهای مدح و رثا به زیر کشیده و
آن را وارد کوچه و بازار کرد .این سبک
جدید با پشتوانه قرار دادن تجربهی
زندگی مردم ،فقر ،هویت ،ستم ملی و
دیگر دغدغههای نسل جدید ،از حوزه
کالسیک فاصله گرفت و به سمت
براندازی طبقهبندیهای معمول
دانشگاهی پیش رفت .به بازتعریف
خود و دیگری پرداخت و بدین طریق
توانست جریان جدیدی را در حوزهی
نقد و بررسی ادبی ،فرهنگی و سیاسی
رقم بزند .عناوین مجموعه شعرهای
مهم چاپ شده در چند سال اخیر،
مانند« :جنایت»« ،قطار دشنامها»،
«تنها در ژرفای ماه»« ،هنگامه
نیستی» ،سر مقالههای گفتمان ادبی
جدیدی را تشکیل میدهند.
تهران ،که تنها منبع کتاب عربی در داخل ایران به شمار میرفت،
ساالنه بسیاری از این فعاالن را به خود جذب میکرد .شاید به
جرات بتوان گفت که این نمایشگاه نقش بزرگی را در بازسازی
آگاهی این فعاالن از تحوالت فرهنگی و سیاسی اخیر جهان عرب
ایفا کرد .از ویژگیهای دورهی شکلگیری اندیشه و نگرش مدرن
به عمل نویسندگی؛ و دیگری عمیقتر ساختن ویژگیها و ظرفیت
عناصر محلی برای تعبیر از شرایط منحصر به فرد مردم عرب اهواز،
در حوزهی شعر و ادبیات است.
شعر «سپید» یا «قصیدهی النثر» ،به عنوان دستآورد جدید ادبیات
عرب اهواز ،پیشرفت طبیعی چنین جریانی است .آنچه که این
سبک ادبی را از نظر رویکرد و نگرش به مسائل اجتماعی و سیاسی،
ژرفتر از دیگر حوزههای ادبی جلوه میدهد ،خود دور بودن آن از
اندیشه و نگرش کالسیک به ادبیات است .این تصور در وهلهی
اول شاید بدیهی به نظر برسد ،اما این نوع ادبیات با تکیه بر زبان،
قافیه ،وزن ،و موضوع سنتی و محافظهکارانه ،شعر و ادبیات را
در انحصار حوزههای تنگ شاعران و نویسندگان برآمده از طبقه
متوسط مذهبی ،قبیلهای و دانشگاهی قرار داده بود .دور بودن دیگر
مردم عرب از آموزش صحیح زبان عربی فصیح ،تاریخ ادبیات و
همچنین آشنایی با قواعد سنتی شعر نویسی ،در انحصار بودن آن

نزد عوامل اخیر را به شدت تقویت میکرد.
عدم تکیه بر وزن و قافیه و همانطور گستردگی زبان ساده و
محاورهای و موضوع ادبی ملموس و واقعی در شعر سپید عربی،
یکباره شعر و قصیده را از کالسهای درس و منبرهای مدح و رثا
به زیر کشیده و آن را وارد کوچه و بازار کرد .این سبک جدید با
پشتوانه قرار دادن تجربهی زندگی مردم ،فقر ،هویت ،ستم ملی و
دیگر دغدغههای نسل جدید ،از حوزه کالسیک فاصله گرفت و به
سمت براندازی طبقهبندیهای معمول دانشگاهی پیش رفت .به
بازتعریف خود و دیگری پرداخت و بدین طریق توانست جریان
جدیدی را در حوزهی نقد و بررسی ادبی ،فرهنگی و سیاسی رقم
بزند .عناوین مجموعه شعرهای مهم چاپ شده در چند سال اخیر،
مانند« :جنایت»« ،قطار دشنامها»« ،تنها در ژرفای ماه»« ،هنگامه
نیستی» ،سر مقالههای گفتمان ادبی جدیدی را تشکیل میدهند.
شاعران و منتقدان جهان عرب ،که از ظهور و شکوفایی این
جریان شگفت زده شده بودند ،در مقاله و نوشتههای بسیاری به
گی اندیشه
واکاوی این پدیدهی نوظهور ادبی پرداختهاند .آنها چیره ِ
کالسیک بنیادگرا که تا به حال در این کشورها بازتولید میشود
را عامل مهمی در به حاشیه راندن این سبک ادبی جدید و نوگرا،
علی رغم تالش بیوقفهی روشنفکران و فرهیختگان این کشورها
میدانند .آنها شاعران عرب اهوازی را به دلیل عبور از تنگنای
سیستم حاکم تحسین ،و به دید شاعرانی
سانسور فرهنگی و زبانی
ِ
مینگرند که توانایی زبانی و فرهنگی خاصی را در مقایسه با دیگر
شاعران عرب هم نسل خویش به نمایش میگذارند.
«حنان فرفور» شاعر لبنانی در حاشیه سمینار ششم شعر سپید عربی
در عبادان ،بهمن  ،۲۰۱۶در مقالهای تحت عنوان «شعر سپید عربی
در اهواز در تنگنای واقعیت و رویا» ،شاعران اهوازی را شاعرانی
میداند که در متن خود ،دیدگاه جدید ،حاد وگستردهای را به نمایش
فرهنگ در
میگذارند ،درد و رنج روزمره خود در کاربرد زبان و
ِ
حاشیه مانده را بیان و از این طریق مبارزهی مضاعفی را به پیش
میبرند ،مبارزهی هویت و شدن .آنها در این راستا رادیکالترین
سبک ادبی ،و شیوه های تعبیر زبانی را به کار میگیرند.
مهم  :این مقاله ادبیات فصیح عربی را مد نظر دارد ،گرچه سیر
تحول ادبیات عامیانه نیز تا حدودی در نظر گرفته شده است.
همچنین به دلیل نبود یا محدود بودن دیگر ژانرهای ادبی ،مانند
قصه ،داستان ،رمان و غیره به زبان عربی علیرغم تالش دوستان
و قدمهای جدیای که سالهای گذشته در این مسیر برداشتهاند،
پرداختن به این موضوع را به فرصتی دیگر موکول کردیم.
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ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ :ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ

گاهی اوقات بعضی فیلمها را باید باز دید و درباره آنها نوشت ،حتی اگر چند دهه از آنها گذشته
باشد .بهویژه اگر در مورد بازنمایی اقلیتها باشد .فیلم «باشو غریبه کوچک» یکی از این فیلمهاست.
اگر آن را ندیدهاید یا دیدهاید و از خاطرتان رفته است ،توصیه میکنم دوباره ببینید .فیلم که اوایل
جنگ ساخته شده است ،از معدود فیلم های سینمایی است که به نوعی به موضوع مردم عرب اهواز
میپردازد.
همه چیز از یک فاجعه شروع میشود ،از جنگ و پسرکی که ترسان و لرزان از صدای انفجارها و
با خاطرهی خانوادهای از دست رفته سوار کامیونی میشود تا خود را میان جمعی دیگر غریب و نا
آشنا پیدا کند .غریبه بودن نقطهی کانونی فیلم است که تمامی رخ دادها حول و حوش آن میگردد.
غریبه کسی است که بر سر مرز زندگی میکند .او نه در درون جمع است و نه بیرون آن .نه کامل
پذیرفته شده است و نه از جمع به طور کامل اخراج شده است .همین زندگی در مرز بودن و نبودن و
تنشهای آن است که مفهوم غریبه را شکل میدهد .این تنش هم در درون «غریبه» است و هم در
محیطی که «غریبه» به آن وارد شده است .هر دو از این بالتکلیفی رنج میبرند .زیستن در مرز بودن
و نبودن ویژگیای است که «باشو» به عنوان نمایندهی مردم عرب آن را نمایش میدهد.
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گاهی اوقات بعضی فیلمها را باید باز دید و درباره آنها نوشت ،حتی
اگر چند دهه از آنها گذشته باشد .بهویژه اگر در مورد بازنمایی
اقلیتها باشد .فیلم «باشو غریبه کوچک» یکی از این فیلمهاست.
اگر آن را ندیدهاید یا دیدهاید و از خاطرتان رفته است ،توصیه
میکنم دوباره ببینید .فیلم که اوایل جنگ ساخته شده است ،از
معدود فیلم های سینمایی است که به نوعی به موضوع مردم عرب
اهواز میپردازد.

و رفتن است .او دوبار تصمیم میگیرد که روستا را ترک کند و به
سرزمین مادریاش باز گردد .بار اول در بازار است .ابتدا چرخی در
بازار میزند از دیدنیها لذت میبرد .اما به ناگاه صدای نی و دیدن
اسب او را دوباره به سرزمین مادریش بر میگرداند .او با زبان عربی
و با گفتن فیاماناهلل خداحافظی میکند و میرود .در تصمیمش
مصمم است که آنجا را ترک کند .بهجز زن (سوسن تسلیمی) که
دلشورهی او را دارد بقیه اهالی روستا خوشحالند که رفته است .اما
طولی نمیکشد که دوباره سرو کله این غریبه پیدا میشود ،زمانی
که روستاییان به او حمله ور میشوند و او از ترس آنها فراری
میشود .دفعهی دوم موقعی است که نامه پدر(همسر غایب سوسن
تسلیمی) را میخواند و میفهمد که نگاه منفی به او وجود دارد.
اینبار او دوباره فراری میشود .اما اینبار سوسن تسلیمی به دنبال
او میرود و او را پیدا میکند که در کلبهای دور افتاده خوابیده است.
تنش میان ماندن و رفتن عنصر کلیدی است که در تمامی لحظات
زندگی«غریبه کوچک» تکرار میشود .او همیشه در سایهای بین
سرزمین خود و دنیایی که در آن به حاشیه رانده شده است زندگی
میکند .او یکبار کتاب فارسی را از روی زمین بر میدارد و برای
بچههایی که برای مسخره کردن او جمع شدهاند میخواند که من
نیز مانند شما فرزند این سرزمینام و یکبار دوان دوان از آن روستا
فرار میکند .اما او به خوبی می داند که او در موقعیتی است که نه
راه پیش دارد و نه را پس.

عنصر اول این موقعیت عدم آشنایی دیگران با اوست .آنها زبانش
را نمیفهمند ،قادر به ارتباط با او نیستند و حتی دلیل تیره بودن
رنگ پوستش را نمیدانند .این عدم شناخت از فرهنگ مردم عرب
ایران تنها به روستائیان بر نمیگردد .بیضایی خود با انتخاب نام
«باشو» و نوع لباس زن عرب (بوشیه و لباس بندری) مسیری
انحرافی را در مسیر بازنمایی مردم عرب میپیماید.

خانوادهای که او را پذیرا میشود نیز حساب شده است .خانوادهای
است که پدر آن در غیبت است و زن سرپرست خانواده است.
نبود پدر به معنای نبود آن روحیه پدرساالرانه است که عموما با
ناسیونالیسم افراطی پیوند خورده است .در غیاب اوست که زن
که مظهر محبت و مهربانی است میتوان جانشین فرهنگ خشن
مردساالرانه شود .زمانی که پدر خانواده نامه مینویسد که «غریبه»
نباید باشد ،زن در دو راهی می ماند که چه کند .زن بیمار میشود،
تب میکند ،به هذیان میافتد ،اما در نهایت تصمیم میگیرد که
در مقابل خواستهی «مرد» خانه بایستد و از حضور «غریبه» دفاع
کند .او از خود «غریبه کوچک» می خواهد که اینبار برای «پدر»
نامه بنویسد .میخواهد که بنویسد این غریبه بخشی از خانواده شده
است و می تواند در کار خانه کمک کند .سوسن تسلیمی در این
فیلم نماد نیروهای تحولخواهی است که در برابر فرهنگ عامیانه
جامعه ،فرهنگ حذف و فرهنگ تحقیر ایستادگی میکند و در
نهایت برنده این بازی میشود.

همه چیز از یک فاجعه شروع میشود ،از جنگ و پسرکی که
ترسان و لرزان از صدای انفجارها و با خاطرهی خانوادهای از دست
رفته سوار کامیونی میشود تا خود را میان جمعی دیگر غریب و نا
آشنا پیدا کند .غریبه بودن نقطهی کانونی فیلم است که تمامی رخ
دادها حول و حوش آن میگردد .غریبه کسی است که بر سر مرز
زندگی میکند .او نه در درون جمع است و نه بیرون آن .نه کامل
پذیرفته شده است و نه از جمع به طور کامل اخراج شده است.
همین زندگی در مرز بودن و نبودن و تنشهای آن است که مفهوم
غریبه را شکل میدهد .این تنش هم در درون «غریبه» است و
هم در محیطی که «غریبه» به آن وارد شده است .هر دو از این
بالتکلیفی رنج میبرند .زیستن در مرز بودن و نبودن ویژگیای
است که «باشو» به عنوان نمایندهی مردم عرب آن را نمایش
میدهد.

فیلم که جلو میرود زندگی این «غریبه کوچک» پیچیدگیهای
بیشتری پیدا میکند .مردمان روستا او را سیاه ،بدبو ،زبان نفهم و
بد اقبال تلقی میکنند .او کسی است که «خطرناک» است .معلوم
نیست چه کسی پشت سر اوست و برای چه آنجا آمده است .او در
برزخی زندگی میکند که به دلیل تفاوتهای فرهنگی و زبانیش
باید رانده شود و کنار گذاشته شود .اما این همهی ماجرا نیست.
کاسب و مغازهدار روستا یک پیشنهاد دیگر هم دارد .این «غریبه»
میتواند بماند ،اما نه به عنوان میهمان و نه به عنوان عضوی از
روستا ،بلکه به عنوان یک خدمتکار .او به سوسن تسلیمی پیشنهاد
میدهد که در ازای بدهیهایی که دارد این پسر را به او بدهد تا در
مزرعه از او کار بکشد .پیشنهادی که با دست رد سوسن تسلیمی
روبرو میشود (وچقدر این پیشنهاد مغازدار شبیه توهین اکبر ترکان
به مردم عرب است).
پسرک اما گرچه در ابتدای فیلم به گونهای به تصویر کشیده
میشود که متوجه صحبت های اهالی روستا نمیشود ،اما به
تدریج مشخص میشود که مدرسه رفته است .او میتواند بخواند و
بنویسد .صحبتهای منفی دیگران علیه خود را متوجه میشود .بار
اول هنگامی است که میهمانی در خانه سوسن تسلیمی برقرار است
و اهالی روستا شروع میکنند به باشو حمله کردن .او صحبتهای
آنها را می شنود و می فهمد .او که از این صحبتها به درد می
آید به شدت بیمار میشود .بار دیگر زمانی است که نامهی همسر
غایب سوسن تسلیمی را میخواند .همسر سوسن تسلیمی که نماد
وطنپرستان ایرانی است ،از این غریبه کوچک به عنوان سربار یاد
میکند .او عنصری اضافی است که باید برود.
تنش ماندن
«غریبه کوچک» درپاسخ به این شرایط و تنگناها در ِ

با این حال فیلم به شکل شعاری پایان مییابد .آنجا که نشان
میدهد پدر خانواده بر میگردد و همه در کنار هم در دفاع از خانه
و مزرعه بر علیه حیوانات و پرندگانی که مزرعهاشان را مورد حمله
قرار دادهاند بر میخیزند .آنگاه که نشان میدهد «غریبه» پدر از
سفر برگشته را در بغل میگیرد و گریه میکند.
مدتی پیش در سفری که به اهواز داشتم باشو را دیدم .ایستاده
کنار دکه سیگار فروشیاش .در دکهاش عالوه بر سیگار ،فیلم
اش (باشو) را نیز میفروشد .اسم او اما عدنان است ،عدنانی که
بیضایی به خطا «باشو» معرفی کرده است .اما فارغ از هر دونام،
او کماکان «غریبه» است« .غریبهای» که گاه و بیگاه باید طعنه و
نیش زبان اهالی روستا را بشنود .این «غریبه» کماکان خطرناک
تلقی میشود .کماکان در پذیرفتنش شک و شبه است .کماکان
مورد هجوم اکثریت جامعه است .خود او نیز کماکان در برزخ ماندن
و رفتن است .او میبیند کسانی که از او دفاع میکنند به حاشیه
رفتهاند و هر روز می شنود کسانی را که به صراحت به او میگویند
او می تواند نگهبان و کارگر خوبی برای مزرعههایشان باشد.
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ﻧــﻘــﺪی ﺑــﺮ ﻓــﯿــﻠــﻢ » ٦ﺭﻭﺯ«

آنطور كه از پوستر تبلیغاتی این فیلم اکشن-درام-تاریخی (ساخت مشترك
انگستان و نيوزلند  )۲۰۱۷پیداست ،به نظر میرسد که عامالن اصلی حادثه ،قربانیان،
در هیچ جایی حتی اشارهای نیز به آنها نمیشود .در مرکز پوستر و (همانطور فیلم)
کماندوی جوان نیروی ویژه ارتش بریتانیا دیده میشود که با ظاهری آرام چشمان
خود را متوجه نقطه نامعلومی کرده است .خبرنگار بیبیسی ،رییس پلیس و پیش
برندهی مذاکرات مسالمتآمیز با گروگانگیرها ،نیز پیش زمینه یا چهرههای ثانوی
فیلم را میسازند .این پوستر این ایده را به بیننده القا میکند که آنچه در این فیلم
پلیسی -نظامی اهمیت دارد ،روایت قهرمان محور سفید پوست ،و بازتولید تصویر
قدرت و دانش او در برخورد با دشمنان آزادی و تروریسم است.
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آنطور كه از پوستر تبلیغاتی این فیلم اکشن-درام-تاریخی (ساخت
مشترك انگستان و نيوزلند  )۲۰۱۷پیداست ،به نظر میرسد که
عامالن اصلی حادثه ،قربانیان ،در هیچ جایی حتی اشارهای نیز به
آنها نمیشود .در مرکز پوستر و (همانطور فیلم) کماندوی جوان
نیروی ویژه ارتش بریتانیا دیده میشود که با ظاهری آرام چشمان
خود را متوجه نقطه نامعلومی کرده است .خبرنگار بیبیسی ،رییس
پلیس و پیش برندهی مذاکرات مسالمتآمیز با گروگانگیرها ،نیز
پیش زمینه یا چهرههای ثانوی فیلم را میسازند .این پوستر این
ایده را به بیننده القا میکند که آنچه در این فیلم پلیسی -نظامی
اهمیت دارد ،روایت قهرمان محور سفید پوست ،و بازتولید تصویر
قدرت و دانش او در برخورد با دشمنان آزادی و تروریسم است.

فیلم به کار گرفته شدهاند .آنها محوریت اصلی فیلم را در برابر
نیروی کماندوی ویژه میبازند .در طول فیلم این نیروی جوان
آدامس به دهان که با قاطعیت در پی حل فوری مساله و سرکوب
هر چه زودتر گروگانگیرهاست ،در نقطه مقابل گزارشگر زن جوان
قرار میگیرد .رابطه بین سرکوب و آزادی بیان ،عنصر سومی را
میطلبد که آن نرمش قدرت است .رئیس پلیس که در ارتباط با
خانواده و کودکان خود نمایش داده میشود رابط بین این دو ویژگی
اساسی فیلم است .او با گروگانگیرها مذاکره میکند ،غذا تعارف
میکند ،او همچنین درد دل آنها را گوش میدهد ،تا حدودی
موفق میشود ولی در آخر فیلم متوجه میشویم که او در سرکوب
شریک میشود ،دروغ میگوید و شاید پشیمان میشود.

گروه «الشهید» ۶ ،جوان عرب اهل محمره هستند که به هدف
گروگانگیری سیاسی که شیوهی معمول گروههای انقالبی آن
دوران بود ،در پرنسس گیت لندن
عملیات مایوسانهای را پیش میبرند
که تنها راه باقی مانده در برابر دستگاه
سرکوب حکومت نوظهور اسالمی در
ایران بود .چند ماه قبل از این واقعه
ساختمان مرکز فرهنگی و سیاسی
خلق عرب در محمره (خرداد  )۵۸به
وسیله کماندوهای نیروی دریایی ارتش
اشغال و با شکلگیری درگیریهای
خیابانی ،بسیاری از فعاالن فرهنگی
سیاسی عرب دستگیر و اعدام شدند
و یا در زندان به سر میبردند .آزادی
 ۹۱زندانی سیاسی اولین و اساسیترین
خواستهی این گروگانگیرها بود.

این فیلم که در جریان حمالت اخیر گروه اسالمی داعش در
اروپا عرضه میشود ،محوریت برخورد نظامی و قاطع بانوی
آهنین( تاچر) را در ذهن مخاطب در
لندن و پاریس زنده میکند .شباهت
تندروترین شخص گروگانگیر(قاتل) با
اسالمگرایان افراطی که لباسی سیاه بر
تن دارد خود خالی از رابطه نیست .این
شبیهسازی سرکوب را در مرکز موضوع
قرار میدهد ،و آن را در جریان توجیه و
ضرورت مقابله با خطر عصر حاضر به
کار میگیرد.

در این فیلم که شباهت بسیاری به فیلم
(ماجرای نیمروز) دارد ،دوباره شاهد
تئوریزه کردن مفهوم «تروریسم» از
دیدگاه یک جانبه قدرت هستیم .گروگانگیرهای منفعل و آشفته،
که اینک آرامش شهر را برهم زدهاند ،در پیامی در تلویزیون جهانی
بیبیسی از حکومت و مردم بریتانیا عذرخواهی کرده و با تقلیل
خواسته خود تنها به خروج از بریتانیا ،راهکار جدیدی را در برابر
نخست وزیر این کشور باز میکنند .این جمع «تروریست» که با
ایده فشار از طریق حکومت آزاد و دموکرات بریتانیا قادر به کسب
مبارزه خود خواهند بود ،اینک همه درها را در برابر خود بسته و
راهی جز خودکشی در برابر آنها باقی نمانده است.
«تروریسم» همیشه از ما نیست .از فضای دیگری پا به اینجا
میگذارد ،نمود واقعی دیگری و ضرورت حتمی مبارزه با آن است.
قربانیان گروگانگیری و گروگانگیرها جز دو شخص ،هیچگونه
دیالوگی را در طول فیلم به انجام نمیرسانند .سوژههایی کور و
سیاستزدایی شده که فقط در شکل و فرم دادن به موضوع اصلی

این فیلم که حتی در رسانههای
فارسیزبان به آن اشارهای جدی
نشده است ،میتوانست فرصت خوبی
در جهت تعریف ،واکاوی و نگرش
واقعی و عمیق به شرایط آن دوره،
و همچنین قضیه سرکوب خلقها از
سوی حکومتی نوظهور که از بطن
یک انقالب مردمی پا گرفته بود ،باشد.
اما آنطور که در جریان فیلم متوجه آن میشویم همان رویکرد
تبلیغاتی و تجاری به این موضوع است که کامال در جهت تشویق
مخاطب به بازتولید روایت رسمی قدرت به کار رفته است.
اما آنچه در این روایت مسکوت نگه داشته میشود این که تاچر در
دستور حمله کماندوهای اسایاس به سفارت ،عالوه بر قتل فوری
گروگانگیرها ،عدم استفاد از بمب و مهماتی که باعث ایجاد دود
میشوند را سفارش میدهد ،تا مبادا چابکی و قدرت کماندوها از
دوربین رسانهها در حین انجام عملیات پنهان بماند .تاچر دقیقا از
این حادثه برای بازار گرمی و به معرض گذاشتن این نیروها برای
به اصطالح اجاره دادن آنها به کشورهای دیگر جهت آموزش یا
مقابله با گروگانگیری و تروریسم ،به بهترین نحو ممکن بهره
برداری کرد.
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ﭘــﻮﺭ ﺁﻓـﺮﻳـﻘﺎ! )ﺑﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪی ﺍﺷﺎﺭﻩﺍی ﺍﻧﺘﻘﺎﺩی
ﺳـﻌـﻴـﺪ ﺷـﻨـﺒـﻪﺯﺍﺩﻩ؛
ِ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﺧﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪی ﺧﺎﻧﻪی ﺗﻨﺒﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎی ﺑﺎﻧﺰﻻﻥ(

ابتدا قصد داشتم در این یادداشت به طور عمومی اشارهای کوتاه به نظرات
و مواضع و آثار هنرمند گرامی جناب سعید شنبهزاده داشته باشم ولی با
انتشار سخنان حسین علیزاده در مراسم افتتاحیه خانهی تنبور در روستای
بانزالن و همینطور انتشار مصاحبهی اخیر سعید شنبهزاده با رادیو فردا،
تصمیم گرفتم که در این نوشته در دو بخش اشارهای کوتاه به مواضع این دو
هنرمند گرامی داشته باشم که از زاویهی دید این نگارنده مناسب بود که به
طور همزمان مطرح شود .نکتهای که به طور مشخص در بررسی مواضع این
دو هنرمند مورد توجه است ،نسبتی است که به طور عمومی میان «ایران»
و «مناطقی» که «ایران» را شکل دادهاند و به طور خاص میان «موسیقی
رسمی ایرانی» و «موسیقی مناطق غیرمرکزی» در مواضع این دو هنرمند
برقرار میشود و همینطور ارزشها و بنبستهایی که در مواضع آنان در این
مورد مشخص دیده میشود را به طور خالصه بررسی خواهم کرد.
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ابتدا قصد داشتم در این یادداشت به طور عمومی اشارهای کوتاه
به نظرات و مواضع و آثار هنرمند گرامی جناب سعید شنبهزاده
داشته باشم ولی با انتشار سخنان حسین علیزاده در مراسم افتتاحیه
خانهی تنبور در روستای بانزالن و همینطور انتشار مصاحبهی
اخیر سعید شنبهزاده با رادیو فردا ،تصمیم گرفتم که در این نوشته
در دو بخش اشارهای کوتاه به مواضع این دو هنرمند گرامی داشته
باشم که از زاویهی دید این نگارنده مناسب بود که به طور همزمان
مطرح شود .نکتهای که به طور مشخص در بررسی مواضع این
دو هنرمند مورد توجه است ،نسبتی است که به طور عمومی میان
«ایران» و «مناطقی» که «ایران» را شکل دادهاند و به طور خاص
میان «موسیقی رسمی ایرانی» و «موسیقی مناطق غیرمرکزی»
در مواضع این دو هنرمند برقرار میشود و همینطور ارزشها و
بنبستهایی که در مواضع آنان در این مورد مشخص دیده میشود
را به طور خالصه بررسی خواهم کرد.

ندارد .موسیقی در قلب همه است .مثل نفس کشیدن است؛ تمام زندگی ما پر
از موسیقی است؛ موسیقیای که با ساز نواخته نمیشود ،مثل رنگ است؛ مثل

طبیعتی است که شما میبینید] ........ [ .من به شهر کرمانشاه بسیار غیرت

دارم چون با موسیقی این منطقه آشنا هستم و دو هنرمند بزرگ کیهان کلهر و
شهرام ناظری از آن سر برآوردهاند؛ اما وقتی صحبت از این دوستان میشود که

فرهنگ خودمان را حذف میکنیم.
در تمام جهان مطرح هستند؛ دو عنوان از
ِ

یکی مساله «شوالیه» است که دربارهی «شهرام ناظری» به کار میبریم .خود

نا ِم «شهرام ناظری» به تنهایی گویا نیست که ما از واژهی دیگری استفاده
کنیم ؟ او کرمانشاهی و ایرانی است  .شاید به همین خاطر خودم این عنوان را
قبول نکردم تا «حسین علیزاده» باشم ،نمیخواهم شوالیه باشم .همینطور تمام
روزنامهنگاران از «کیهان کلهر» به عنوان کمانچهنوازی بینالمللی یاد میکنند،

چرا این اتفاق رخ میدهد؟ یعنی ما در جهان ،ایران نداریم؟ ایران
بخش مهمی از جهان است؛ چرا وقتی میخواهیم جهانی باشیم،

ایران را حذف میکنیم؟ کلهر آهنگساز و کمانچه نواز بزرگ ایرانی است.
با عنوآنهای غیرفارسی و غیرایرانی هنرمندانمان را خطاب نکنیم .اگر در

فرانسه بدانند که ما به هنرمندمان «شوالیه» میگوییم به ما میخندند؛ این یعنی

 .۱علیزاده و استاندارد دوگانهاش

ما هنرمندمان را با عنوانی خطاب میکنیم که آنها به ما دادهاند .شما در دنیای

در بخش اول ابتدا اشارهای خواهم کرد به سخنانی که اخیرا حسین
علیزاده آهنگساز و نوازندهی توانای موسیقی ردیفی و رسمی ایرانی
در مراسم خانهی تنبور در روستای بانزاالن(کرمانشاه) ایراد کردند.
اما مناسبتر این است که بخشهایی از سخنان علیزاده که مورد
نظر است را نقل کنیم تا مخاطب دقیقتر در جریان نکتهی انتقادی
این نوشته قرار بگیرد.

دیگر هم حقتان هست که باید بگیرید اما نامتان برای بیان بزرگیتان کافی

مراسم افتتاحیه خانه تنبور به کوشش علیاکبر مرادی در شهریورماه
۱۳۹۶در روستای بانزالن برگزار شد .در این مراسم هنرمندانی چون
حسین علیزاده ،شهرام ناظری ،کیهان کلهر ،علیاکبر شکارچی،
محمدرضا درویشی ،نوید افقه ،علی بوستان ،علی ترابی و بسیاری
از هنرمندان محلی حضور داشتند.
«حسین علیزاده» در سخنانی کوتاه در این مراسم گفت:
«فکر میکنم در میان اتفاقهایی که برای ملت ایران افتاده؛ اتفاق امروز بسیار

مهم است .امروز در برگزاری این مراسم هیچ تشنجی نیست و حضور این مردم

در اینجا نیاز به هیچ مسئله حفاظتی ندارد .خیلی هم کرمانشاهی شیرازی
و اصفهانیش نکنیم .ما همه ایرانی هستیم و تنبور به منی که تنبورنواز
نیستم تعلق دارد؛ همانطور که هر سازی به شما تعلق دارد .هر قطعهای از هر

کجای ایران به تما ِم ایرانیها تعلق دارد و ایران یکی از سرزمینهای بزرگ
دنیاست که فرهنگهای بسیار متنوعی را در خودش جای میدهد واز نظر
تخصص موسیقی یکی از کشورهای بسیار ثروتمند است؛ ،چون به خاطر اقوامی

که در اینجا زندگی میکنند دارای موسیقیهای بسیار غنی هستند .شاید این

مساله برای مردمی که تخصص چندانی ندارند ،ناشناخته باشد؛ اما در سطوح

دانشگاهی و تحقیقاتی یک ادعا نیست و به همین خاطر است که درست است

سالیان درازی به موسیقی کملطفی میشود؛ اما موسیقی به لطف کسی نیازی

موسیقی جوایز و نشآنهای بسیاری گرفتهاید ،مبارکتان باشد و صدها جایزه

است .شهرام ناظری وقتی اسمش میآید قلب همه برایش میتپد پس نیازی به
عنوان «شوالیه» ندارد .هنرمندان بسیار دیگری هم در ایران هستند که نشان

«شوالیه» را گرفتهاند اما تنها به نامشان خطاب میشوند .محمدرضا شجریان هم

نشان شوالیه گرفته اما همان نامش برای بیان بزرگیاش در هنر کافی است.»...
[ تاکیدها از من است]

1

حسین علیزاده شاید نمونهی خوبی باشد از هنرمندانی که در
چهارچوب موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی رشد کرده است و
با بهکارگیری سازهای مختلفی از مناطق مختلف که کاربردشان
در موسیقی رسمی هم رایج نبود و همینطور با تاثیر از نغمات و
مقامهای موسیقی مناطق ایران آثار ارزشمندی را خلق کرده است.
او در عرصهی موسیقی مناطق ایران تجربهی انتشار یک آلبوم در
چهارچوب موسیقی منطقهی آذربایجان را دارد 2و نیز در آهنگسازی
در فضای موسیقیایی مناطق ایران تجربیات درخشانی دارد( مثل
قطعهی ترکمن) و نیز در استفاده از سازهایی از مناطقی مثل
کردستان( ساز تنبور) تجربیات خودش را منتشر کرده است 3.به این
ترتیب میبینیم که حسین علیزاده هنرمندی نیست که با این حوزه
4
از موسیقی غیر رسمی نا آشنا باشد و یا به آن بی توجهی کند.
علیزاده در سخنانش به درستی روال نادرستی که برای قضاوت در
1فیلم این سخنرانی را در این لینک میتوانبد ببینید.

2یا در پروژههایی مثل «موسیقی خلق لُر» با علی اکبر شکارچی مشارکت داشته است.
3به آلبوم «راز نو» مراجعه کنید.

4این اشارهی مختصر به کارنامهی حسین علیزاده الزم بود از این جهت که مخاطب ما
گمان نبرد که با آثار تاثیرپذیرفتهی علیزاده در حوزهای که موسیقی مناطق یا فولکلور
نامیده میشود آشنایی نداریم.
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مورد آثار هنری و هنرمندان رواج پیدا را مورد نقد قرار میدهد و
متر و معیاری که برای ارزشگذاری موسیقی و هنرمندان به کار
گرفته میشود را مورد توجه قرار میدهد .بلی کامال درست است
که «ایران» هم بخشی از جهان است و نباید وقتی از موسیقی
یا هنری با صفت جهانی یاد میشود ،ویژگیهای «ایرانی» آن
فراموش شود ولی چرا علیزاده همین معیار را برای نامیدن موسیقی
مناطق ایران کنونی قبول ندارد و گالیهی خودش را به این شکل
تمسخرآمیز نشان میدهد که « خیلی کرمانشاهی شیرازی
و اصفهانیش نکنیم »...و در اینجا یادش میرود که مناطق
مختلف برای خودشان هویتی دارند و نباید وقتی پای «ایران»
وسط میآید هویت منطقهای آثار هنری و هنرمندان نادیده گرفته
شود و یا بدتر از آن حذف شوند .علیزاده استانداردی که برای دفاع
از موسیقی «ملی» در مقابل آنچه «جهانی» خوانده میشود به کار
می گیرد را در مورد موسیقی مناطق مختلف داخل ایران اشتباه
می داند در صورتی که می توان همین استدالل را در مقابل حرف
ایشان هم به کار گرفت که « زیاد ایرانی و امریکایی و سوئدیاش
نکن آقای علیزاده و ما همه انسانهای یک کرهی خاکی هستیم»!
علیزاده میگوید نمیخواهد شوالیه باشد و میخواهد همان علیزاده
هنرمند ایرانی باقی بماند اما همین حق را برای هنر مناطق مختلف
ایران قائل نیست و از آنان میخواهد که زیاد کرمانشاهی و شیرازی
و اصفهانیش نکنیم و همه را با یک اسم یعنی «ایران» بخوانیم.
نکتهای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است گرایشی
سازی جهانی
که چنین دیدگاه انتقادیای هم به روند یکسان ِ

و محو فرهنگهای مختلف جهانی دارند ،5آن را در چهارچوب
دولت-ملتهای رسمی کنونی نگاه میکنند و به نظر میآید حاضر
نیستند همین دیدگاه انتقادی را گسترش بدهند و همین سیاست
یکسانسازی و سرکوب هویتی را درون مرزهای دولت-ملتهایی
همچون ایران و ترکیه و عراق و  ...هم ببینند .از این دیدگاه،
اعتراض به سلطهی جهانی امری رادیکال و سرشار از غرور و
آزادگی و استقاللطلبی و «وطندوستی» است ولی وقتی به داخل
مرزهای یک کشور میرسد امری مردود و مذموم و افراطی و
«تجزیهطلبانه» میشود .اگر چه علیزاده خیلی شفاف میگوید
که « :با عنوانهای غیرفارسی و غیرایرانی هنرمندانمان را
خطاب نکنیم» و مشخص است که به زبان فارسی به عنوان معیار
اصلی قضاوت در مورد «ایرانی» بودن توجه دارد ولی به گمان این
نگارنده این گونه سخنان افرادی همچون علیزاده را وقتی کنار
کارنامهی هنریشان میگذاریم( که نشآنهای از توجه به موسیقی
مناطق مختلف بوده است) نمیتوان نتیجه گرفت که امثال علیزاده
خیلی هم بر پراکندهگوییهای خود آگاه باشند .علیزاده و دیگر
هنرمندان برجستهی موسیقی رسمی ایرانی عالوه بر تاثیرپذیری
از موسیقی مناطق مختلف و بازنمایی بخشی از این موسیقی در
آثار خود (که در جای خود ارزشمند و قابل توجه است) ولی در
وجهی هم باید توجه داشت که هنرمندان عرصهی موسیقی رسمی
ضمن تاثیرپذیری از موسیقی نواحی ،وقتی در هیئت «آهنگساز» و
«تنظیمکننده» و «ارتقا دهنده«ی موسیقی نواحی یا «غنا بخشی»
سنتی
5در مورد
مشخص حسین علیزاده تاثیرپذیری او از این رویکرد امپریالیزمستیزیِ
ِ
ِ
احزابی همچون حزب توده که او و برخی از موسیقیدانان ایرانی به آن نزدیک بودند
خودنمایی میکند.
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به آن ظاهر میشوند 6در واقع مانعی در جهت شناخت واقعی
موسیقی نواحی هستند .به بیانی دیگر تاثیرپذیری موسیقیدانان
موسیقی ردیفی و رسمی ایرانی از موسیقی نواحی ایران و ادغام
نغمات موسیقی نواحی مختلف در «موسیقی رسمی» به محو
و نابودی هویتی و کیفی آنان در پوشش «ارتقاء» و «تنظیم
مجدد» و  ...در چهارچوب موسیقی رسمی میانجامد و با نمک
اینکه موسیقیدانان و مردم نواحی مختلف احتماال باید بدهکار و
پاسخگوی لطف و مهربانی و توجه آنان هم باشند! موسیقیدانان
رسمی ضمن استفاده از موسیقی نواحی مختلف ایران بدون
ارجاع به آن و با پشتوانهی موقعیت کاذب «ملی»ای که به
آنان بخشیده شده است ،حق برداشت بیضابطه را نه تنها حق
خود میدانند بلکه عاملی مهم در به محاق رفتن موسیقی این
نواحی هستند اگرچه در چهارچوب موسیقیای که کار میکنند
هر تاثیرپذیری و تنظیم مجددی شاید ارزشهایی هم داشته
مالخود کردنی که در ادامه ایجاد
باشد ولی نباید معضل ادغام و ِ
میشود را نادیده گرفت.
این روند را وقتی به طور تاریخی با نحوهی گردآوری ردیف
موسیقی دستگاهی ایران مقایسه میکنیم به نتایج بهتری میرسیم.
ردیف موسیقی ایران در واقع گردآوری از نغمات و گوشههای
موسیقی مناطق مختلف بوده است که ادعای تمام و کمال هم
نداشت ولی بعدها به سند هویتی «فرهنگ ایرانی» تبدیل شد و
دیگر هر نوع خدشهای بر آن هم تجاوز به ناموس ایرانیت معرفی
شد .در صورتی که گردآوری مجموعهای که به عنوان ردیف
موسیقی ایرانی معرفی میشود توسط زندهیاد میرزا عبداهلل ،در
واقع تابعی از توان و دانش و امکانات و رویکرد مشخص او بود
و کاری هم بس سترگ بود ولی در اینکه تمام و کمال باشد
وقتی سری به موسیقی نواحیای که حداقل به لحاظ جغرافیایی
جزو کشوری مثل «ایران» هستند می زنیم کامال روشن است که
این ردیف موسیقی گردآوری شده محدودیتهای بسیاری دارد که
نمایندهی موسیقی همهی مردم این منطقه و تنوعات موسیقیایی
وابسته به آنان نیست.

***
.۲شنبهزاده پو ِر آفریقا
سعيد شنبهزاده با همراهي شيدا بزرگمهر و نقيب شنبهزاده سال
6نمونهی جدید این ادعا را در این گفتوگو با پیمان سلطانی بخوانید .ایشان ادعا کرده
موسیقی مناطق ایران «سکون ذاتی» دارند و امثال ایشان باید کمک کنند تا فراتر از
«جغرافیای محدود این موسیقی» بتوانند مخاطب پیدا کنند! معلوم نیست آقای سلطانی
اگر این موسیقی را دارای محدودیت ذاتی می داند اصال چرا سراغ آن رفته است .ضمنا
این موسیقیهایی که ایشان مدعی هستند محدودیت ذاتی دارند مگر در مناطق خودشان
چقدر اجازه داشتند که حضور درست و حسابی داشته باشند .آقای سلطانی و امثال ایشان
بهتر است اگر فکر میکنند موسیقی ردیفی و دستگاهی دارای «پویایی و تحرک درونی
همیشگی و ازلی و ابدی»!! است چرا از همان «اقیانوس موسیقی ردیفی» نمی نوشند؟!
سوالی است که البته پاسخاش روشن است.

گذشته در يكي از مهمترين مراكز هنري جهان در نيويورك به
اجراي موسيقي ايراني-آفريقايي پرداختند كه در واقع بخشي از
موسيقي جنوب ايران را نمايندگي ميكرد ،همان كه به غلط و از
7
روي بي سوادي و با تحقير معموال «بندري» خوانده مي شود.
اکنون آلبوم جدید شنبهزاده منتشر شده است و شنبهزاده بدون
رودربايستي آن را «پور آفريقا» نامگذاري كرده است .احتماال براي
هنرمندان رسمي و تهرانْنشين هر بار چسباندن «ايران» به
ديگر
ِ
دنبال فيلم و موسيقي و سبزي و خورش و ترشي و هر چه كه
به دستشان ميرسد و در كنارش تاييدهاي مستقيم و غيرمستقيم
سياستهاي يك رژيم ديكتاتور ،آب و ناني داشته باشد ولي
شنبهزاده وقتي مي گويد ايراني است برايش با اينكه «پور افريقا»
هم باشد در تضاد قرار نميگيرد و از «آفريقا» اخم بر چهره اش
طلبي
نمينشيند ،چرا كه او خارج از چهارچوب استراتژي عظمت ِ
شيعي -آريايي مهندسي شده از سوي جمهوري اسالمي قرار دارد.
رمز حمايت موسمي رژيم از برخي چهره هاي موسيقي ملي و پاسخ
هاي ُپر مهر متقابل اين هنرمندان در اين نكته نهفته است.
آلبوم «پورآفریقا» یک رجوع و مرور هویتی برای شنبهزاده
است و برای بخش بلوچی این پروژه ،رستم میرالشاری هنرمند
شناختهشدهی بلوچ با او همکاری کرده است.
نمیدانم شاید خود شنبهزاده از زاویهای که من به او نگاه میکنم
چندان خوشش هم نیاید و معموال هنرمندان از یک بررسی سیاسی
و اجتماعی از آثارشان با توجه به این توهم و کلیشهی رایج که
«هنرمندان اهل سیاست نیستند» گریزان هستند ،8ولی بارها از
7شنبه زاده در گفتوگو با کامبیز حسینی در برنامه ی پارازیت به درستی «بندری»
خواندن موسیقی خود را مورد نقد قرار داد و لحن تحقیر آمیز مرکزگرای رایج درباره ی
موسیقی جنوب را مورد توجه قرار داد.

8غالب هنرمندان ایرانی برای فیگور هم شده خود را «غیرسیاسی» معرفی می کنند ولی
اغلب دیده شده است که به وقتش (به خصوص مواقع انتخابات) به مبلغ یک کاندیدا خود
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او دیده و شنیده شده است که علیه سلطهی «موسیقی رسمی
ایران» اعتراض کرده است و آشکارا به نقد سیاسی وضعیت موجود
میپردازد .اما در این یادداشت هم منظور ما مواضع او در مورد وقایع
مختلف سیاسی و اجتماعی نیست( که اغلب قابل توجه هم هستند)
بلکه خود پدیدهی «شنبهزاده» در ارتباط با دو سطح خُ رد(نهاد
ایرانیستی حکومتی)
موسیقی رسمی) و کالن( سیاستگذاری پان
ِ
در اولویت توجه قرار دارد.
اهميت فعاليت هنري سعيد شنبهزاده عالوه بر تكنيك نوازندگي
بسيار باال ،حال و هواي چند فرهنگي و بینفرهنگی حاكم بر
آثارش است كه او را مشمول برچسب هاي يك دولت-ملت خاص
نميكند .او نمونهاي از هنرمندان برجستهي مناطق ايران است
كه در دو سطح عمومی حكومتي و در سطح فرهنگي-سياسي
«هنر رسمي ملي و ايراني» همواره طرد و سركوب شدهاند .سعيد
شنبهزاده با هنرنمايي و سخنانش همواره خواب سنگين اهالي
موسيقي رسمي وطني را آشفته مي كند و همدستي پيدا و پنهان
آنان در دستگاه سركوب ايدئولوژيك و فرهنگي رژيم جمهوري
اسالمي را آشكار مي كند .همين اهالي «موسيقي ملي» كه خود
هميشه از سوي حاكميت سياسي دچار محدوديت هاي فراوان مي
شوند ،در حذف فرهنگي و اجتماعي مناطق مختلف از هيچ كمك
و مشاوره اي با حاكميت سياسي حاكم پرهيز نمي كنند تا همواره
خشك «موسيقي ايراني» باقي بمانند و اغلب
غمگين باغ
تنها مر ِغ
ِ
ِ
هم نوالهي ناگزير را بين مركزنشينان قسمت ميكنند .پديدهي
شنبهزاده خط بطالني بر دولت-ملتي ديدن هنر در سطح هنرمندان
نمایندگی «ايراني» كه تحت يك
ايراني است .به گمان بنده او
ِ
قانون اساسي تعريف شده و متولي فرهنگاش وزارت ارشاد
اسالمي باشد و زبان رسمياش فارسي و مذهب رسمياش شيعه
باشد ،نیست و نمايندهي فرهنگي همهي ملل و اقوام و مذاهب و
سياسي-فرهنگي جمهوري اسالمي-ايراني
اقشار تحت ستم رژيم
ِ
است و بدین معنا او را نمیتوان «ایران»ی دانست .اما ببینیم
او چقدر به جایگاه خود در این نمایی که از او ترسیم کردم آگاه
است و یا چگونگی این آگاهی و نحوهی برخورد او به معضالتی
که ازشان سخن گفتیم را بررسی کنیم .به عنوان عالقمند به آثار
ایشان تا کنون تمامی نوشتهها و مقاالتی که دربارهی ایشان منتشر
شده را پیگیری کردهام و صفحات فیس بوک و اینستاگرام ایشان
را در حد توان بررسی کردهام .سعید شنبهزاده به شهادت مواضعش
در موقعیت خطیری به لحاظ چالشآفرینی برای هن ِر رسمی و
سازی
حکومتی قرار گرفته است .او به درستی و با شهامت ،یکسان ِ
فرهنگی و ستمی که بر مناطق مختلف ایران و هنرمندانش میرود
9
را با صدایی بلند مطرح میکند.
را تنزل می دهند(یا بهتر بگویم خود واقعیشان را نشان می دهند) .در واقع این به اصطالح
ِ
سیاست رهاییبخش و انتقادی و رادیکال فراری هستند ولی از سیاستی که
هنرمندان از هر
موقعیت و منافع آنان را در ارتباط با ساختار قدرت تامین می کند تحت عنوان «مشارکت
در سرنوشت» یا «همراهی با مردم» به شدت استقبال میکنند .در واقع این هنرمندان هم
سیاسی هستند ولی از نوع دولتیاش.
9برای آخرین نمونه مراجعه کنید به گفتوگوی شنبهزاده با رادیو فردا :ماهی تنوری به

اهميت فعاليت هنري سعيد شنبهزاده
عالوه بر تكنيك نوازندگي بسيار باال،
حال و هواي چند فرهنگي و بینفرهنگی
حاكم بر آثارش است كه او را مشمول
برچسب هاي يك دولت-ملت خاص
نميكند .او نمونهاي از هنرمندان
برجستهي مناطق ايران است كه در
دو سطح عمومی حكومتي و در سطح
فرهنگي-سياسي «هنر رسمي ملي و
ايراني» همواره طرد و سركوب شدهاند.
سعيد شنبهزاده با هنرنمايي و سخنانش
همواره خواب سنگين اهالي موسيقي
رسمي وطني را آشفته مي كند و همدستي
پيدا و پنهان آنان در دستگاه سركوب
ايدئولوژيك و فرهنگي رژيم جمهوري
اسالمي را آشكار مي كند .همين اهالي
«موسيقي ملي» كه خود هميشه از سوي
حاكميت سياسي دچار محدوديت هاي
فراوان مي شوند ،در حذف فرهنگي و
اجتماعي مناطق مختلف از هيچ كمك
و مشاوره اي با حاكميت سياسي حاكم
مرغ
پرهيز نمي كنند تا همواره تنها
ِ
خشك «موسيقي ايراني»
غمگين باغ
ِ
ِ
باقي بمانند و اغلب هم نوالهي ناگزير
را بين مركزنشينان قسمت ميكنند.
پديدهي شنبهزاده خط بطالني بر دولت-
ملتي ديدن هنر در سطح هنرمندان
نمایندگی
ايراني است .به گمان بنده او
ِ
«ايراني» كه تحت يك قانون اساسي
تعريف شده و متولي فرهنگاش وزارت
ارشاد اسالمي باشد و زبان رسمياش
فارسي و مذهب رسمياش شيعه باشد،
نیست و نمايندهي فرهنگي همهي ملل
و اقوام و مذاهب و اقشار تحت ستم
سياسي-فرهنگي جمهوري اسالمي-
رژيم
ِ
ايراني است و بدین معنا او را نمیتوان
«ایران»ی دانست.
تا جایی که بنده پیگیری کردهام آخرین گفتوگوی سعید شنبهزاده
با یکی از رسانههای «جریان اصلی ایرانی»(منظور اینجا «ایرانی
شیعی-آریایی-فارسی» است) با صادق صبا در رادیو فردا بود که
سبک سعید شنبهزاده.
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در برنامهای با عنوان میزبان صورت گرفت 10.شنبهزاده طبق روال
برنامه  ۵مهمان را به شام دعوت دعوت کرد که طبق روال همان
برنامه دربارهی هر یک از مهمانان خود نکاتی را بیان میکند .او در
این برنامه هم به وضعیت هنرمندان مناطق غیرمرکزی در مقایسه
با مرکزنشینان (در اینجا به طور مشخص محمدرضا شجریان) می
پردازد.
***
شنبهزاده در گفتوگو با این رادیو باز هم به همان دغدغههایی
که دارد(و الاقل برای این نویسنده مهم جلوه میکند) میپردازد و
برایش سوال است که چرا با وجودی که هنرمندان مناطق مختلف
غیرمرکزی بسیار توانا هستند ولی باز هم در مقایسه با هنرمندان
موسیقی رسمی و ردیفی و سنتی ایرانی و مرکزنشین از موقعیت
رسانهای مناسبی در سطح «ایران» برخوردار نیستند .شنبهزاده
به سراغ محمدرضاشجریان رفته است و میخواهد بداند که رمز
جایگاه برجستهی کسی مثل شجریان چه در بازار موسیقی ایرانی و
چه در میان چهرههای فرهنگی رسمی ایرانی چیست.
او میگوید:
« یکی از موضوعات این است که موسیقی آقای شجریان یک

استاندارد دارد و با کیفیت است .ولی این خصلت را فقط آقای شجریان ندارد و
شما اگر به بلوچستان بروید حتم ًا کسی را پیدا میکنید که کار با کیفیت انجام

داده ،در لرستان هم بروید به همین صورت و به هرمزگان هم بروید همینطور.

ولی چرا آنها نتوانستند در داخل ایران همچین جایگاهی را داشته باشند و چرا
زندگیشان با مشکالت زیادی روبهروست و چرا دچار فقرند.

چرا سیاستمداران اگر که به پیسی بخورند شجریان را مثل برگ آس رو میکنند
ولی حاال اص ً
ال برایشان مهم نیست که آن هنرمندی که در بندرعباس است و
ال هستش نیستش ،زندهاند مردهاند ،اص ً
یا در آذربایجان است اص ً
ال برایشان
مهم نیست .ولی شجریان به یک موقعیتی رسیده که حتی میتواند در معادالت

سیاسی تأثیرگذار باشد .میخواهیم متوجه بشیم که چه عاملی باعث شده که

وضع اینطور شده».

شنبهزاده برای سوال خود جوابی هم دارد که موضوع مورد توجه ما
در این نوشتار است .او با اینکه سوال درستی را مطرح میکند ولی
جواب دقیق و معناداری برای سوال خود مطرح نمیکند و وقتی
دیگر مواضع شنبهزاده را هم پیگیری میکنیم ،به نظر میرسد
شنبهزاده دقیقا متوجه منشا ستم و نابرابریای که او و بسیای دیگر
را آزار می دهد نیست .به طور خالصه او در این گفتوگو علت
دستیابی شجریان به این جایگاه واال در مقایسه با دیگر هنرمندان
مناطق مختلف را چنین خالصه میکند و به نظر ما در دو قسمت
میتوان به آن توجه کرد:
10ماهی تنوری به سبک سعید شنبهزاده.

الف) در بخش اول او گرایش سیاسی یا حاکم و هوش و ذکاوت خود شجریان

در جهتگیری ها و موضعگیری های سیاسی را علت برجسته شدن او میداند.
به دیگر سخن خالقیت فردی و هوش شجریان برای موجسواری سیاسی باعث

شده است که اکنون او وزنهای در دنیای سیاست داخلی ایران هم باشد .شنبهزاده
این نکات را در این زمینه در مصاحبهاش چنین بیان میکند:

«ولی در مورد موسیقی مث ً
ال لرستان … موزیسینهای آنجا هیچ موقع

حزبی نبودند»....« ،خود آقای شجریان هم بازیهای سیاسی را میداند
و وارد بازیهای سیاسی شده ....« ،»......در هر صورت ما داریم در دنیایی
زندگی میکنیم که سیاست را نمیشود از زندگی حذف کرد ،روابط اجتماعی را

نمیشود حذف کرد .آقای شجریان مثل ریتم داخل موسیقی عمل میکند .یعنی
شما باید ریتم را بجا و ضربه را بجا بزنید .اگر چند ثانیه این طرف آن طرف

شود دیگر به درد نمیخورد .شجریان موقعی که مصاحبه میکند زمان

مصاحبهاش مثل ریتم بجاست .این خیلی مهم است .آدم با هوشی

است .میفهمد کی و کجا مصاحبه بکند .اگر میخواهد در مورد
مسائل سیاسی صحبت کند کجا فقط یک جمله بگوید و ضربه

بزند .مثل مایک تایسون بوکسور آمریکایی میماند .یعنی به راند  ۱۰نمیخواهد

برسد .قشنگ حواسش را جمع میکند و یک ضربه میزند تمام ،ناک اوت[ ».
به نقل از مصاحبهی شنبهزاده با رادیو فردا-تاکیدها از من است]

نکاتی که آقای شنبهزاده در این زمینه مطرح میکند نادرست
نیستند و به هر حال شجریان همیشه سعی کرده است در مواضع
خودش موضعی مردمی داشته باشد اما سوال اینجاست که چرا
همین مواضع در مورد هنرمند دیگری به چنین نتیجهای نمیرسد.
آیا فقط شجریان موضعی مردمی یا هوشمندانه در مواقع حساس
دارد؟ به نظر میرسد چنین نباشد و هوشمندی یا ذکاوت و
زمانسنجی شجریان هم در یک متن گستردهتر تاثیرگذار است
و باید به آن متن توجه کرد .متنی که در ابتدا باعث شده است که
شجریان چنین موقعیتی را در موسیقی رسمی ایرانی کسب کند.
ب) علت دیگری که شنبهزاده مطرح میکند «شعرمحور بودن
موسیقی ایران» است .این نکته اگرچه مبنایی سست دارد ولی
نشان میدهد شنبهزاده ممکن است به جواب درستی برای همان
سوال اصلی برسد .شعر در موسیقی مناطق مختلف هم کاربرد
زیادی دارد .واقعا نمی توان موسیقی رسمی ایرانی را شعرمحورتر از
موسیقی مناطق ایران دانست منتها اشعاری که در موسیقی مناطق
به کار گرفته میشوند چون در «فارسی معیار رسمی» قابل فهم
نیستند خیلی کمتر بازتاب دارند .ضمنا هنرمندان دیگری هم هستند
که در چهارچوب موسیقی رسمی ایران خوانندگی میکنند ولی باز
هم محبوبیت شجریان را ندارند .اینجا باید دقت کرد که توانایی
یا تکنیک و خالقیت شجریان برای اینکه هنرمندی برجسته باشد
چندان مورد نظر ما نیست و بی تردید شجریان هنرمندی است
که تواناییهای ویژهی هنری هم دارد .اینجا تاکید ما بر «زبان
فارسی معیار و رسمی» است که پایهای هویتی از «ایران»ی است
که رسمیت قانونی-فرهنگی-مذهبی-سیاسی-تجاری و  ...دارد.
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ایرانی که غیرفارس و غیرشیعه و غیرآریایی در آن جایی ندارد
مگر اینکه تابعیت خودش را در این ساختار قدرت نشان بدهد.
پس اینجا فقط «شعرمحور بودن موسیقی ایران» مطرح نیست
بلکه
فارسیمحور بودن ادبیات رسمی بیشتر موضوعیت دارد چرا
ْ
که ادبیاتِ بخش عظیمی از مناطق مختلف را از ویترین فرهنگی
خارج میکند.
شنبهزاده و همچنین حسین علیزاده همانطور که در بخش اول
ذکر شد مبنایی را برای حرکت خود قرار میدهند که گویا الزم
نمیبینند به آن دوباره و با دیدی انتقادی بنگرند و آن مبنا «ایران»
است .به همین دلیل است که علیزادهای که خودش از موسیقی
مناطق هم سود برده است ،برایش آزار دهنده میشود که به مناطق
مختلف با نام خودشان اشاره شود و خواهان آن است که همه
«ایرانی» معرفی شوند ولی از آنطرف مایل نیست موسیقی خودش
و همکارانش با القاب و عناوین جهانی نامیده شوند و اینبار دنبال
هویت «ایرانی» میگردد! شنبهزاده هم همان اشتباه علیزاده را در
رویکرد به «ایران» دارد با این تفاوت که موضع علیزاده از جایگاه
کسی است که پای در همین «موسیقی رسمی ایران» دارد ولی
شنبهزاده کسی است که اعتراضش این است که چرا امثال او در
چهارچوب «موسیقی رسمی ایران» جایگاهی مشابه ندارند ولی
ناسیونالیستی
هنوز برایش روشن نیست که مشکل همان تعریف
ِ
فارسْمحور از «ایران» است 11.شنبهزاده با اینکه ناراضی است از
برخوردی که در سطوح مختلف رسمی و غیر رسمی در رسانههای
فارسیمحور با او میشود ولی در نهایت علت کامیابی
جریان اصلی
ْ
برخی هنرمندان را یا در هوش و ذکاوت و موجسواری سیاسی آنان
شعرمحور بودن موسیقی ایران،
جستوجو میکند و ضمن اشاره به ْ
12
ولی فارسیمحور بودن این موسیقی از نظرش دور میماند .البته
شنبهزاده دغدغهی زبان هم دارد و مدتی در اینستاگرام و فیسبوک
11در اینجا بد نیست اشارهی کوتاهی به از یکی از کنسرتهای ایشان بکنم که در آن
شرکت داشتم:
شنبه زاده بسیار هوشمندانه و البته طبق گفته ی خودش برای احترام به حضاری که
«فارسی» نمی دانستند تقریبا  ۹۰درصد توضیحاتی که الزم بود به طور شفاهی بیان کند و
یا ارتباطی که با تماشاگران می خواست برقرار کند را به زبان انگلیسی ارائه می کرد! نمی
دانم چقدر آگاهانه بود ولی از دید بنده این عملکرد شنبه زاده به درستی کنایه ای از جایگاه
واقعی زبان فارسی در چهارچوب منطقه ای چندفرهنگی و چندزبانی مثل ایران بود .شنبه
زاده عاشق حرف زدن با مخاطبش است و به هر بهانه ای دلش می خواست حرف بزند و
به انگلیسی ای که به قول خودش مثل فارسی اش قوی نبود هم حرف می زد و به احترام
حضاری که فارسی را در حد همین  ۵۰درصدی که ما حرف می زنیم هم نمی دانند .تاکید
شنبه زاده بر زبان به عنوان یک عنصر ارتباطی و نه صرفا یک عنصر هویتی که بخواهد منشا
تعصب و مرزکشی باشد ،بخشی از یک پرفورمنس درخشان بود که زمانی به اوج می رسید
که شنبه زاده گاهی واژه ای را هم به انگلیسی بلد نبود و به راحتی از تماشاگران یا همکاران
خود می پرسید .توضیحات چندزبانهی او و همینطور موسیقی خالقه ی او در چهارچوب
موسیقی جنوب در مجموع یک تالش جمعی برای شناخت هنری بیشتر و همچنین لذت
سرشار شدن از آن بود .او به راحتی و به گرمی و صمیمیت یک جنوبی حق دیگران را
به رسمیت می شناسد و همچون موسیقی اش در به کارگیری زبانی ارتباطی هم رعایت
«دیگری» را می کند و این برایش نه خودنمایی بود و نه یک تعارف .این خصلت موسیقی
جنوب هم شاید باشد که میل به پیوند خوردن و طلب همآغوشی دارد .ذکر این نکته اصال
ربطی به بی توجهی به هویت زبانی مناطق مختلف یا حتا بی احترامی به زبان فارسی ندارد
بلکه در قامت یک پرفورمنس ،کنایه ای به سلطه ی ساختاری زبان فارسی در ایران است.
»  /در ادامه لطفا مراجعه کنید به پینوشت شمارهی .۱۴
12با این فرمولبندی یک راهحل احتماال اینگونه خودنمایی میکند که چون موسیقی
ایران شعرمحورتر است پس موسیقیدانان مناطق هم به سمت انتخاب بیشتر شعر برای
موسیقیشان بروند و فاجعهبار تر اینکه بخواهند از شعرفارسی هم استفاده کنند!

خودش نکاتی را در مورد زبان بوشهری بیان کرد که روی هم رفته
نشان میدهد شنبهزاده به این موضوع هم توجه زیادی دارد ولی
آشکار است که او به ویژگیهای هویتی «ایران»ای که خود را
به آن وابسته می داند توجهی ندارد« .ایران»ای که اکنون موجود
است بر سه مبنای هویتی الف) نژاد آریایی ب) زبان فارسی معیار
ج) مذهب شیعه شکل گرفته است .در همین چهارچوب مثال
موسیقی ایرانی هم در همان ردیفها و دستگاههای گردآوری شده
توسط میرزاعبداهلل خالصه میشود و میتوان ردیف موسیقی ایرانی
را هم وجهی از هویت موسیقی رسمی ایران کنونی به حساب آورد
هویتی «ایرانی بودن» ،تخطی از
که به موازات همان پایههای
ِ
آن نشانهای بر غیرایرانی بودن است و هر چه مسلطتر بودن بر
آن هم نشانهای از اصالت و «ایرانی»تر بودن یک هنرمند است و
حاال اگر خوانندهی مکتب آوازی اصفهان هم باشی(مثل شجریان)
13
که دیگر بر جایگاه شاه «هنرمندان ایرانی» جای خواهی گرفت!
این سه پایهی اصلی هویتی که به طور مشخص به عنوان یک
دولت-ملتسازی از عصر رضاخان تا کنون ادامه
پروژهی سیاسی
ْ
سازی فرهنگی و سیاسی و
دست ِ
دارد ،باعث شده است که یک ْ ْ
اجتماعی و هویتی به امری ناخودآگاه در بسیاری از شهروندان حتا
غیرفارس هم تبدیل شود.
***
سعید شنبهزاده به واسطهی حضورش در فستیوالها و جشنوارههای
معتبر جهانی و همچنین پروژههای هنریای که تا کنون به پیش
برده است جایگاهی بسیار باال در مقایسه با دیگر هنرمندان
«موسیقی رسمی ایرانی» دارد .اما از آنجا که «ایران» ویژگیهای
هویتی مشخصی دارد و بر اساس همین ویژگیهاْ ،
سازی
دست ِ
یک ْ
سیاسی-اجتماعی-فرهنگی مشخصی همواره از نظام پهلوی تا
نظام جمهوری اسالمی از سوی حکومت و ارگانهایش دنبال شده
است که امثال شنبهزاده و دیگر هنرمندان مناطق ایران در این
روند سرکوب و طرد شدهاند .ما اکنون در همان حیطهی موسیقی
جنوب فعاالن بسیاری داریم که با گردن گذاشتن به اصول پایهای
«ایران» تا حدی پذیرفته میشوند و به نون و نوایی هم میرسند.
نواختن سرود ملی با نیانبان و عکس گرفتن با پاسارگاد و تخت
جمشید و دخالت در پروژههای سیاسی حکومتی(مثل تبلیغات
انتخاباتی) و مشارکت در چالشهای سیاسی یا فرهنگیای که به
نوعی با همان «ایران» مربوط باشد همگی اموری اتفاقی نیستند
بلکه الزامات پذیرش تابعیت هنرمندان مناطق مختلف است که باید
به آن گردن بگذارند تا از سوی «ایران» پذیرفته شوند .رسانهای
هنرمندان سفارشی و حکومتی یا هنرمندانی تفننی
شدن برخی
ِ
در حوزهی موسیقی جنوب عالوه بر تایید همین روالی که شرح
داده شد ،اهمیت توجه به هنرمندانی نظیر سعید شنبهزاده را نشان
میدهد که هم درگیری هویتی با «ایران» دارند و به نوعی آن را
13بررسی علل دستیابی شجریان به جایگاه برجستهای که اکنون دارد فرصتی دیگر
میطلبد و باید مروری تاریخی بر وضعیت موسیقی در ایران هم داشت.
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به چالش گرفته اند و ضمنا در چهارچوب عملکرد یک هنرمند
حرفهای تعهدی اجتماعی و سیاسی را هم از یاد نمیبرند و همچنین
رویکردی پژوهشی و علمی هم در حیطهی کار خود دارند.
از نگاه این نگارنده و در چهارچوب بحثی که پیش کشیدیم،
شنبهزاده در موقعیت یگانهای قرار دارد .او اگر بر نسبت خودش با
«ایران»ای که ذکرش رفت توجه کند ،14رمز پیشروی استوارترش
این است که بر زبان و موسیقی و هویت ویژهی خودش تاکید کند و
جمود و سلطه و استبداد «ایران»ای که او را پس میزند را افشا کند
گیری ایران و جهانی که چنین ْ
دستسازی و
تا مگر امید شکل ِ
یک ْ
ی و دیگرستیزی را درون خود نهادینه نکرده باشد ،متولد
نژادپرست 
بشود.
14شنبهزاده همانطور که قبال گفتم آشکار است که مسالهی هویت و زبان و فرهنگ
برایش اهمیت دارد اما متاسفانه همانطور که در این نوشتار به آن پرداختم او علیرغم
صداقت باالیی که برای طرح دغدغههایش دارد ولی هنوز به گمان بنده راه درستی برای
یافتن پاسخ به دغدغههایش انتخاب نمیکند .به عنوان نمونه در ۲۹نوامبر  ۲۰۱۷بر
صفحهی فیسبوکاش مقالهای از سایت بیبیسی با عنوان «فروغی و چهل سال تالش
برای بازآفرینی هویت ایران مدرن» گذاشته است .شنبهزاده توضیحی اضافه نکرده است که
نظرش را دربارهی این مقاله بدانیم ولی به نظر میآید مقالهای بوده است که به چشماش
آمده و آن را دارای این ارزش یافته که به اشتراک بگذارد .مقاله ای تبلیغاتی که اطالعات
غلط فراوانی دارد ولی با این حال در این مقاله هم که فروغی را به عنوان زحمتکش و
معمار «ایران مدرن» تصویر میکند به وضوح نقش وی را در شکلگیری و تثبیت دولت
دیکتاتوری رضاخان طرح کرده است! تمام معضالت کنونی بحران هویتی و کشاکشهای
هویتی قومی و ملی که هر روز بدتر هم میشوند میراث سرکوب انقالب مشروطیت و
حاکمیت رضاخان و پروژهی «ایرانسازی» غیردموکراتیک و مستبدانهی وی بود که تا
کنون ادامه دارد .تایید و ترویج این گونه مقاالت کمکی به کسانی که چوب همین پروژه را
خوردهاند نمیکند و تنها نتیجهاش طرد و نفی بیشتر است چرا که آب به آسیاب حاکمان
نظم کنونی ریختن است.

در باال نوشتم که شاید شنبهزاده از زاویه دید این نوشتار به خودش
چندان خوشش نیاید که البته در حوزهی نقد وبررسی این خوشآمد
یا نیامدن اصال اهمیتی ندارد ولی در مورد مشخص شنبهزاده
امیدوارم او به این نکات توجه کند چرا که از دید من جنبهای
حیاتی برای هنر او و رویکردش در آینده دارد .شنبهزاده هر چه
سیاسی یا اجتماعی بودن یا متعهد بود را در شراکت در پروژههایی
نه چندان مرتبط با حوزهی هویتی خود( مثال همکاری در پروژهی
دفاع از حقوق بهاییان؛ اگر چه با نیتی بسیار واال شکل گرفت) در
پیش بگیرد بیشتر آسیب میبیند ولی به همان میزان هر چه در
نسبت واقعیاش با زیست زحمتکشان و کارگران و حاشیهنشینان
جنوب(که ویژگی و بازتاب عمدهای الاقل در موسیقی جنوب دارند)
و به لحاظ فرهنگی در حیطهی فرهنگ جنوب حرکت کند ،هر چه
بیشتر خصلت یگانهاش در چارچوبی که ترسیم کردیم را درخشانتر
مینمایاند.
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رچینون َشوگار»
«حوش َو
ِ
مال غَریوی ،م ِِن شَ وگا ِر اسیری ،چه بُ ُگم سیت؟
م ِِن ای ِ

دل ُسهدِه ب ِرش ُتم ،م ِِن ای دیلَ ِق ُپرخا ِر کویری ،چه بُ ُگم سیت؟
ِز ِ

الل گ ُِل گو ُرمِ ،و تیا ُم ُ
دل جونُم،
که چونو خین ِو ُگ ِ
س کا ِر ن ِشونُم،
س ُپ ِ
شت َزوونُمِ ،و َک ُ
ِو پَ ُ

ویر گِمونُمَ ،ویدِه لَم ،ریسِ سِ ه مِن تَش،
ِو همه ُ
دل خَ ش
ِمون یه ِ
دیری وا دیِ ،و گ ِ
َرهده تا ُ

که بیاره ُگ ِل ُسهری بِنِه جا اَفت ِو ناشا ِد ن ِشونمون،
تیگ آسمونمون،
بِنِه آساره ی خَ یفی م ِِن ِ

بِدِراره گاگری ُو ِور بده ِو او ُزوال ِه

چیل ای ُزواله بنشونه ک ُِل گال ِه!
م ِِن ِ
رفیق جونی!
حوشه َو ِ
رچین شَ وی ِ

دونی َهی وا مو ا ِخونی:
چه بُ ُگم سیت که خوتَم ُ
خینین بکا ِرن
تا ِو َکی بَر ِز َگرون گند ِم
ِ

تا ِو َکی چیروار َونون سی غَی ِرگون چیر ب ِ ِورا ِرن؟

تا ِو َکی َحمی ِر خاری ب ِشِ ِرشنِنَ ،ز َنگ ُل دا َی ُل ُدرگل؟
تیگ ُکر َگل؟
تا ِو َکی شَ ر ُمندِهی چیر بُ ُکنه ِو ِ

رب پیری؟
چیل زی ب ِ َچکِن ِو ضَ ِ
تا ِو َکی ای بَ َ

بپزیم نرسیم ِو رو ِز سیری...؟
تا ِو َکی نون ُ

تا ِو َکی َمندیر ب ِ َمهنیم که یکی ِز َره بیاهه

تا ِو َکی َدس ِو دعا ُو تی ِو راهه؟

چه بُ ُگم سیت که صدامون نیبره َره ِو خُ داکه

َس ِر لَج داره گ ُِل با ُد ُهواکه

تو ِوری بَلیط بیار ب ِ َزن ُتفَنگِت

تو ِوری نَفَر ِورار سی رو ِز تَنگِت

ری َدس بزن زونی دوتامون
تو ِو ُ
هس پامون
زی ِوری تا نَ ُبرینه َد ُ

دییونُم ُپ ِر ُ
خاک ُپ ِر خین ُه
چه بُ ُگم سیت؟ مو ُ
دی تیام بُر ُ
آساره چینه!
نیکنه ،ای َنی دلُم ّ
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هم سوگ مادران داغداری که فرزندان خود را
در راه شرافت و مبارزه از دست دادند

«رومرده»

ن ِشینه هر پَیسین پَنشمبه تا شَ و
ا ِخونه گاگِری ُو ُ
ایکنه تَو

چونو خَرصای خینی رِهِده سی سال
نیب ِرس خَ و
که سیصد ِ
سال خینی َ

َزن ِه ُ
زال بَ ِرس سیق سیقهی دل

چیل ُپرخین ،کین بده َدو؟
بگین وا ِ
َنیهره َقر خدای تیکه تیکه

که کنده ری و می سی دا ِغ َمه َتو!

آساره کندن
ِو َم ِ
زگ شَ و چونو ّ

ن ِشَ هسه سایه ی خین جای اَف َتو...
بیوین ُچرچو بُ َوندین َهی ا ِميره

بیوین سی پوز دیون دولو اسیره!

ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺷﻤﺎﺭﻩﻯ ﺍﻭﻝ  -ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1396

136

..............................................................................

ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺳــﻪ ﺷﻌﺮ ﻋـﺮﺑــﯽ/ﻓــﺎﺭﺳــﯽ

ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺷﻤﺎﺭﻩﻯ ﺍﻭﻝ  -ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1396

137

..............................................................................

شعری از طالب عبدالعزيز

(برگرفته از کتاب« :سیرت نگون بختی» )۱۹۹۴

شعری از سعید سلطانپور
ن شفق)
(ترجمهی عربی سرود پرنیا 

«جنگ برادرم»

مادر هنوز بستری است
برای او از قد بلند و بازوی تنومندت میگویم
بسیار خشنود است
از اینکه پوتینی به اندازه پایت پیدا نکردهاند
از من میپرسید:
بر کدامین پهلو میخوابیدی
وحشت دارم بگویم که هفت سال است نخوابیدهای
و آن ترکشى که پهلویت را درید
از یک توپ قوی وسنگین شليك شد
وحشت دارم بگویم
فاصله بین مرگ و زندگی تو شش فرزند بود!

الرشر عىل حرير الشفق
دم ًا تطايرت ُ
طالت ّ
مُحرتهُ ا ْ
لك جنم ٍة
متطر رصاص ًا ول ْ
تنبعث من هنر ادلم والنار
فل ْ
لصباح ّ
الشعب بشار ٌة
ومن مُحر ِة ّ
لك جنم ٍة تت أل أل الآن يف نعش الظلمة
طالئ ُع جفر ُمنري
املدن و ُ
الغاابت مدماة يف غضهبم
أ�نظر! هايه ُ
مذن ُّب طريق الآيت مزيّ ٌن بدماهئم
ينبلج من ادلم
جفال ُء ضياء الغد ُ
أ�خرب مهين! أ� ّن د َم «بژين»
صار جنم ًة ومنه تطايرت الرشر
ومن محر ِة ّ
لك جنمة
تت أل أل الآن يف نعش الظلمة
طالئ ُع جفر ُمنري

شعری از هالل کوتا

***

«تیری در خاطره جنگ»

اهلل اکبر را فریاد میکشیم
و تا به حال ندانستيم
به کدامين زبان
اکبر خود اهلل بود

بژين َج َزين :الاكتب و املفكّر و العضو املؤسس يف منظمة
الفدائيني الشعبية يف ايرانّ ،مت �إعدامه رمي ًا ابلرصاص
عام  ۱۹۷۶برفقة �ستة من ا ألعضاء الآخرين.
مهين� :إمس زوجته واذلي يعين الوطن!
شعر :سعيد سلطانبور ( تمت تصفيته بُعيد الثورة ،من
قبل النظام الجديد)
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برای تماس با ما از طریق ایمیل ،کانال تلگرام و فیس بوک به آدرسهای زیر مراجعه کنید:

Tribunmag@gmail.com
آدرس کانال تلگرام@Tribun_Khalghha :
فیس بوک :تریبون بررسی مسائل خلقها در ایران
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