
 سیاسی خلق تورکمن -از سلسله مقاالت تئوریک کانون فرهنگی

 فدرالیسم -1

 بنیان های نظری شوونیسم -2

 ساختار قدرت  -3

 مفهوم ملت -4

 ناسیونالیسم -5

 درباره ملیت -6

 ما شهروندی وحقوق  -7

 مشروعیت قدرت در ایران -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 فدرالیسم -١

فدرالیسم یا وحدت در کثرت، نظام هماهنگ کنندۀ همگرایی شممار  ا  اتمماامات انسمانی ممتماوت ا  لحماظ امنی می،    

واحد  فرهنگی،  بانی در قالب یک کشور واحد است. اگر در ح وممها  مممرک ، فرد یا شهروند به محمواه سیاسی 

امنی ی خود وابسمه  -همبود انسانی مشخص یا گروهها  ملیمعلق دارند، در نظام فدرالی فرد ابمدا به گروه اتمماای یا 

است و کشور واحد ا  متممع داوطلبانه و آ ادانه این گروهها  غیرهمگون مشم ی  میگمردد. آنهما بما مشم ی  یمک ملمت 

کهن و مربوط به پیوندها  خونی، قومی و  بانی و یا با موس  به قدرت بمعنا  مدرن و امرو   آن و نه بنابه معریف 

 دولت مرک   تهت خلق ملمی بدون ملت، واحد تغرافیایی متروضی را به واحد  ملی مبد  میسا د!

درنمیته نظام فدرالی ا  ی سو، م انی یمی دم رامیک برا  همگرایی همبودها  انسانی ممتاوت در قالب یمک کشمور   

بوده و ا  سو  دیگر نوای ا  ساخمار قدرت را سما مان میدهمد کمه در آن شمهروند بطمور مسممفیم و فعمالمر  در واحد 

ادارۀ تامعممه ا  طریممق همبممود  کممه بممدان معلممق دارد، مشممارکت می نممد. ایممن همبودهمما یمما اتممااممات انسممانی امنی ممی، در 

اوطلبانمه، آ ادانمه بما دیگمران فمدا دگی مشممر  دها  حفموقی بمرا  یمک  نمحفیفت بخشی ا  اسمفال  خود را با مضمین 

 میسا ند. 

 بنابراین در یک نظام فدرالی، کشور با یک دولت واحد و در این حا  با گروهی ا  دولمها  فدرا ، مشخص میشود!

ها و مسائ  خاص خود را دارد و منها ا  متمواه ا  حفموقی یما چهمارچوب  ما پیچیدگیلاین ش   بدیع ح وممی، مس  

حفوقی که م انی م درونی و حیطه و اخمیار و وظمایف آنمرا معیمین ممی کننمد ابمارت نبموده بل مه فدرالیسمم یمک  -یاسیس

ۀ کشور بویژه ا  طرف الیت تامعه است کمه در آن وحمدت در کثمرت بایمد بمه فلسمته ارفرهنگ سیاسی و یک اسلوب اد

یممه، اندیشمه اساسمی در ایمن  بمان نمو و انسمانی ح وممی مبدی  گردد!  یرا، برا  یمک نیمرو  دم مرات در اممر مدرن

نهتمه اسم ه هیچ امر  مفدس مر ا  انسان و آ اد  او وتود ندارد و این خود او ونمه همیچ س دیگمر اسمم ه سرنوشمت 

 همبودها  انسانی را ا  طریق مشارکت مسمفیم خود رقم می ند!

شورو  و یوگسالو  سابق و وتود  ر فدراسیونادم وتود همین در  و همین فرهنگ و خالء همین فلستۀ ح وممی د

سیسمممم مممک ح بممی مومممالیمر حمماکم در مرکمم  قممدرت بهمممراه در  کمونیسمممها  حمماکم بممر آنهمما مطممابق الگممو  مئممور  

قرار داده و چشم اندا  امحما  مممامی  مارکسیسمی که منوع قومی، ملیمی،  بانی و فرهنگی را در رده مش الت بشریت

ش "انسان طرا  نوین"، بمدون هیچگونمه معلفمات ملمی و  بمانی را بمرا  خمود دارد، در کنمار د یم  این ممای ات و آفرین

 دیگر به فروپاشی این فدرالیسم غیردم رامیک در ایندو کشور منتر شده است!

سممم فمدرالی، دسممیابی بمه چنمان معماد  و مموا نی ا  حفموق فمرد  و تمعمی و تهانشممو  در حالی ه ن مۀ اساسمی در سی

اسم ه نه آ اد  و هویت فرد  انسانها موسط متمواه ا  ب رگمر و پرقمدرت ممر خدشمه دار بشمود و نمه هویمت تمعمی 

بشمریمی واحمد  یمر  همبودها  انسانی دیگر در ایمن متموامه ممورد ان مار و مهدیمد قمرار بگیمرد و نمه معلمق همگمانی بمه

 سئوا  برود!

اممرو ه در تهممان، نظامهمما  غیرمممرکمم  و فدرالیسمممی در کشمورها  چنممدملیمی و حمممی فدرالیسممم ادار  و سیاسممی در  

کشممورهایی کممه مر همما  ملممی و  بممانی آنهمما بمما حممد مر همما  دولمممی آنهمما بممرخالف کشممورها  کثیرالمللممه مطممابق دارنممد، 

مناسممبمرین نظممام ح مموممی خممود را بممه اثبممات رسممانیده انممد.  یممرا، ایممن نظامهمما  سالهاسممت در متربممه و اممم  بمممورت 

غیرمممرکمم  در اشمم ا  گونمماگون خممود با ممماب معمیممق دم راسممی در تامعممۀ خممود بمموده و در ممموارد  چهممارچوب همما  

مماای، امنی ی و حفوقی   م تهت احمرام به حق انمخاب آ ادانۀ همبودها  انسانی و اقلیمها را در ممامی  مینه ها  ات

در دست گروهی خاص با معلق بمه منهما یمک  سیاسی فراهم آورده اند. در مفاب ، ایتاد مرک یت قدرممند و ممرک  دولت

ملت خاص ا  ی سو و مضاد اش ا  مدرن اداره تامعه بما آن ا  سمو  دیگمر، بما گسممرش دم راسمی و حفموق اقلیمهما  

  و شممیوه ادار  سممامراپی تامعممه هامممرو ه اسممماندارس، بشممدت کاسمممه و ملمی و شممهروند ، ا  اامبممار ح وممهمما  مممرکمم

مممالش بممرا  مممداوم آن بممه ب رگمممرین منشممها  ملممی و اتمممماای در امممر کنممونی در کشممورها  کثیرالمللممه و حمممی در 

 کشورها  ی دست ا  لحاط امنی ی منتر شده است.
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رایم  ممرین متهموم مفولمۀ "پولیارشمی"  اممع معاممر،بهمین دلی ، امرو ه بمرا  موممیف نظامهما و اداره دم رامیمک تو

نه ح ومت اکثریت و نه ح ومت اقلیمت، بل مه ح وممت چنمدین اسم ه ا  نظر وااظین آن، "ح ومت دم راسی واقعی 

 1اقلیت است.

 بنابراین، در حالی ه محو  توامع پیشرفمه معامر، ا  سویی به ادغام ف اینده و مشم ی  واحمد هما  ب رگممر منطفمه ا ،

قاره ا  و تهانی گرایش دارد، ا  سو  دیگر نی  منوع و چندگانلی را در درون هریمک ا  ایمن واحمدها و امحادیمه هما، 

امنی می در امین پیشمرفت ادغمام اقممماد  و  -مشدید و برتسمه مر می کند. ا  اینمرو، رشمد و مفویمت خواسمت هما  ملمی

یمک  امین همگرائمی و ایتماد وحمدمی بمه امرل و طمو  سیاسی در درون مثال کشمورها  اروپمائی هیچیمک ا  آنهما در

تنبمۀ ممدرن و  قاره، حاضر نیسمند  یر مسلط یک امپراطور  فرهنگی و  بمانی کشمیده بشموند. هممین ن ممه نیم  درسمت

 امرو   بودن بسیار  ا  خواست ها  هویمی و ملی معامر را به اثبات می رساند!

 سیاسی خلق تورکمن -گیکانون فرهن                                

 ٣١٠٢چهاردهم مه                     
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 بنیان های نظری شوونیسم در ایران -٢

 الف: آریائیسم و سابقۀ تاریخی آن

 ب: آریائیسم در ایران

 شوونیسم بعداز انقالب اسالمی یمبانی نظرج: 

 

لمها معریف میشود که امرو ه شوونیسم در فرهنگ سیاسی، ملت پرسمی افراطی و نامعفو ، آمیخمه با منتر ا  دیگر م  

حمی برا  هرگونه  یاده رو  خودپرسمانه نی  معمیم داده میشود. شوونیسمم تهمت اثبمات برممر  خمود نسمبت بمدیگران، 

همیشه می  به سلطه بر آنها دارد و این امر بنوبۀ خود موتمد امملی خشمونت، نتمرت و کینمه در مناسمبات ملمی، چمه در 

 ابط بین ملمها و اقوام در درون یک کشور کثیرالملله نظیر ایران است!ارمۀ بین المللی و چه در رو

شوونیسم یا ملت پرسمی، رابطه ا  مسمفیم با نژادپرسمی دارد کمه خمود گتمممانی ایمدئولوژیک مبمنمی بمر بماور بمه منشماء 

بمه ایمن منشماء میدانمد.  ژنها و وراثت نژاد  در همبودها  انسانی بوده و می ان رشد و آفرینندگی مماد  آنهما را وابسممه

این مت ر ممضمن نتی دیگران و سرکوب حس و خواست برابرطلبی متمواۀ همبودها  انسانی غیر ا  "ملت برگ یمده 

و ممما " خود است و گروه یا نمژاد حماکم خمود را "اکثریمت" و طمرف مفابم  را هرچنمد کمه اکثریمت واقعمی نیم  باشمند، 

گ و ار شمها  خمود را بمر آنهما کمامال طبیعمی و بمدیهی میشممارد و در ممورت اقلیمی میخواند که محمی   بان و فرهنم

 مفاومت آنها، خود را محق به پاکسا   نژاد  آنها میداند!

در ایممران، ا  هنگامی ممه "منممورالت ران" آن، ا  ی سممو بمما متهمموم ملممت و ا  سممو  دیگممر بمما متهمموم دولممت ملممی بعنمموان 

ملت مدرن در با ماندۀ یک امپراطور  درهم  -رادۀ امومی بر بنا  یک دولتدسماورد تهانگیر مدرنیمه آشنا شدند و ا

ش سمه ا  برون و فروپاشیده ا  درون قرار گرفت، شوونیسمی با چنمان مممور  ا  ایرانیمت نماب، بعنموان ایمدئولوژ  

و در مفمام  دولت کودمائی برآمده ا  انفالب مشروطیت بر بنیان یک نژاد، یک  بان، یمک فرهنمگ، یمک مموهب و دیمن

برآیند ممامی آنها یک دولت اقمدارگرا  مممرک  برا  مأمین حاکمیت منها یک قوم در ایران و ناسیونالیسمی بدون ملت، 

 قرار گرفت!

ملممی ی پارچمه و نماب، در کشمور  بما گونماگونی قمومی و ملمی، فرهنگمی و  بمانی، بمدون درهمم  -ممور برپمائی دولمت

ه"، چی   بغیر ا  ان ار واقعیت و تع  مماری  بمرا  ایمن واحمد تغرافیمائی کثیرالمللمه آمیخمگی آن با هیچ انمر "بیگان

نبوده که خود بااث کوششها  فاتعه آمی  و امخاو سیاسمها  مبعیل آمی  آش ار در مناسبات ملمی تهمت پمالودن ایمران 

بایست بر آن اسموار میگردید، نه ملت نوین می  -ا  هر انمر غیر "آریایی" گردید. این دیدگاه راسیسمی که پایه دولت

منهمما در ممممورات "منممور الت ممران" قبمم  ا  دوران انفممالب مشممروطیت و در فرهنممگ اسممطوره ا  و افسممانه ا   نگممر  

تامعه ا  ماری  دوران باسمان داشت، بل ه سر در آبشخور مت ر  نژادپرسمانۀ مبمنی بمر "آریما" گرائمی کمه در اروپما  

ر و سمملطه مسمممعمرامی در آفریفمما و آمری مما   مممین ا  طممرف برخممی کشممورها  اروپممائی آنممدوره تهممت موتیممه اسمممعما

 مورت میگرفت، داشت!

 آریائیسم و سابقۀ تاریخی آن:

، ی ی ا   مینه ها  مهم اندیشمۀ غربمی بموده کمه نخسمت 1٤٩١ما سا   1٨١١نژاد باور  آریائیسمی، حداق  ا  سا     

وم اتممماای معممیم داده و بما مبمدی  آن بمه "داروینیسمم اتممماای" اساسمی بمرا   یست شناسانی نطریۀ دارویمن را بمه الم
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موتیه اخالقی و نظر  یهودسمی  ، متارت برده، اسمعمار و امپریالیسم و برمر  نژاد  خود بر دیگر مل  را آفریدند! 

ی می بمین انسمانها میدانسممند. ا  هرچند که پیشگامان آریاگرائی، آنرا منهما محمدود بمه متاومهما   بمانی و نمه متاومهما  ژنم

با پژوهش در مورد  بانها  یونانی،  مینی، آلمانی و هند  هسانس ریتس آنها را ا   1٨١١تملۀ آنها، "تون " در سا  

"موماس یونگ" این ریشۀ  بانی مشمر  را  بان "هندو اروپائی"  1١1١یک ریشۀ  بانشناخمی واحد دانست. در سا  

اقموامی را کمه ا  یمک ریشمۀ  بمانی مشممر  برخموردار بودنمد،  1١٨1کس ممولر" آلممانی، در سما  نامید و با خره "ما

"آریایی" خوانده و در این حا  مأکید ور ید که این اشمرا   بانی میان این اقوام، هرگ  بمعنا  وتود نژاد واحد نممی 

سمخنگویان امملی ب بمان "آریمایی" را باشد و "آریایی" چی   بت  یک امطالح  بانشناخمی نیست و هرگ  نممی مموان 

 شناخت و یا خاسمگاهشان را معلوم کرد!

با این وتود، الیرغم مأکید  بانشناسان مبم ر نام "آریایی" به ادم وتود چنین نژاد ، انحراف ب رگ مماریخی در سمده 

ژنها و وراثمت فی ی می اتمماای ا  طرف نژادباورانی که منشاء -ها  نو دهم و بیسمم در قالب یک ایدئولوژ  سیاسی

را موتممب اخمالفهمما  فرهنگممی و ممماریخی توامممع و ممممدنها  بشممر  قلمممداد کممرده و میممان ویژگیهمما  امنی ممی و ار   

گروهها  بشر  با درتۀ هوشمند  و آفرینندگی فرهنگی آنها رابطه ا  مسمفیم قائ  بودند، انتام گرفت. آنهما ا  ی سمو 

م و تعلمی در مماری  پرداخمنمدو لموا، اسممنما  هما  کمامال ممنماقل و بمی پایمه و به تسمتو  خاسمگاهها  این قوم موهمو

اساس آنها در این مورد، خود دلیلی بر پوچی فرضیۀ وتود "نژاد آریایی" گردیمد. بعنموان مثما ، "بمن فمر " آنهما را ا  

آنها را بین دریا  شما  شما  دریا  سیاه در ناحیۀ میان دریا  خ ر و رود دانوب دانست و "تی. سی. گئو "، ام  

، "گمموردن چایلممد" روسممیۀ 1١٤١و اورا  و "د . سممی. برنیمممون" آنهمما را ا  اهممالی افریفمما  شمممالی و نهایممما در سمما  

تنوبی، "کی یف" بالمیک، "کوسینا" در شما  اروپا دانست که ا  نظر المی حمی در یک مورد نیم  درسممی آنهما مأئیمد 

 نشده است!

دیگمر ا  آنهما چممون، "آرممور دو گوبینمو"، سمملطنت طلمب اشمراف و طرفممدار پادشماهی خممانوادۀ  ا  سمو  دیگمر، اممده ا 

"اورلئان"ها بود که با اسمتاده ا  مفولۀ نژاد برم ، اممیا ات ویژۀ طبفۀ اشراف را موتیمه و در کمماب "نمابرابر  نمژاد  

 اد و خون وا  نسبت بدیگران هسمند!، اشراف را "آریائیهایی" می نامید که دارا  نژ1١١١انسانی" خود در سا  

در اثمر خمود بنمام "بنیانهما  قمرن نمو دهم" کمه  1١٤٤فرد دیگر  ا  انگلسمان نی  "هوسمن اسموارت چمبرلن" در سا  

خود مبمال به بیمار  روانی نی  بوده برا  بسط واژۀ "آریا" ا  مفسیم بند   بانشناخمی به مفسیم بند  انسانی مالش ممی 

خره دنبالممه روان ایمن نظریممه پمردا ان نمژاد ، منتملممه "دو پموژ" و "آمممون"، بما انمدا ه گیممر  تمتممه سممر ور یمد. بما 

"ویل  انسانها سعی در اثبات ژنومیپ آریائیها می نند که ش ست این اقدامات ا  لحماظ الممی ا  قبم  محمر  بموده اسمت! 

ن آمیز و سخیفانه نژادپرستانه در آندوره نوشلته دورانت"، نویسنده و تاریخدان نامی جهان در رد این تالشهای جنو

بود که: "اگر تمدن و تمدن سازی منحصر به آریاهاست پس تمدن عظیم چین و تمدن بزرگ سومر و ایالم و معماری 

 عظیم آزتک ها و اینکاها و مایاها در آمریکا را چه کسانی ساختند. آیا اینان نیز آریایی اند؟"

ود تو خودپرسمی و دیگرسمی   و رقابت مسمعمرامی بین اروپائیمان، مت مر وتمود نمژاد "آریما" اما، در آندوره بدلی  وت

 نده ماند و ما آنتا رشد کرد که برخی ا  تامعمه شناسمان نیم  ایمن ش سمت یما پیمرو   یمک ملمت را در نسمبت معمداد و 

ر رأس آنهما "چمبمرلن" یماد شمده در خالص بودن خون آریائی در آن ار یابی می ردند! در این میمان "آریاپرسممانی کمه د

رسمما بمه  1٤1٨فوق قرار داشت درمد اترا  این دکمرین ضدبشر  برآمدنمد و ایمن انگلیسمی ژرممن پرسمت در سما  

شهروند  آلمان، یعنی تائی ه مئور  نژاد  آنها طرفداران بیشمر داشت در آمده و در اثبات برمر  نژاد  آلمانی هما  

یی پیش رفت که ممامی کشورگشایان معروف ماری ، دانشمندان الوم طبیعی و انسانی تهان به امطالح "آریایی" ما تا
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و حمممی پیغمبممران منتملممه ایسممی مسممیی را آلمممانی معرفممی کردنممد! آنهمما بمما خره مناسممبمرین فممرد بممرا  اتممرا  اف ممار 

افمند و با ایتاد رابطۀ "چمبرلن" مالیخولیائی خود را در وتود هیملر توان که و  نی  ا  ادم معاد  روانی رن  میبرد ی

و با بلعیده شدن ممامی اف ار نژادپرسمانۀ و  ا  طرف هیملر و با نوشمه شدن کمماب "نبمرد ممن"،  1٤١١با و  ا  سا  

نا یسم و فاشیسم آریایی نژاد آلمانی پایه ری   گردید هایمن کمماب در همانمدوره در ایمران نیم  مرتممه و چماپ شمد!س. بما 

نی  ب رگمرین تنگ ماری  بشریت برا  نس  کشمی نمژاد غیرآریمائی  1٤١١ب نا   در آلمان در سا  قدرت گیر  ح 

با حمله به کشورها   1٤١٤اسالو و یهود، و مفسیم متدد تهان و فرمانروائی "نژاد برمر" بر بخش ااظم آن، در سا  

 همسایۀ آلمان آغا  گردید که ا  فرتام هولنا  آن همه آگاهند.

 :در ایران و شوونیسم آریائیسم

نتوو نظریه ها  نژادباورانه و ضد سامی و ضد مور  در میان روشنت ران آن، ریشه در نگرش آنهما بمه  در ایران   

ماری  دوران باسمان بعنوان "ماری  پر افمخار" ا  طرف قومی بنام "آریا" داشت کمه گویما نبموغی بمی هماننمد یما انمایمی 

ه و ایممن قمموم را سرمنشمماء بمما ار ش مممرین چی همما در تهممان سمماخمه بممود. همممین نگممرش الهممی، اسممباب آنممرا فممراهم آورد

نژادپرسمانه نی  بسیار  ا  روشنت ران خوش باور این قوم را با طرد ماری   نده بسود ماری  مرده شیتمۀ خمود سماخمه 

اروپمما نیمم ، بممرا  آنهمما و بعضممی ا  آنهمما را ماسممرحد تنممون کشممانیده بممود! بمما مشممدید مممو  آریاپرسمممی  و فاشیسممم در 

خویشاوند  " بان فارسی" با  بانها  "هندو اروپایی" کافی بود ما کسانیرا که گویا به این  بان سخن ممی گتمنمد، ماننمد 

اروپائیان و آمری ائیان دارا  فرهنگ و ممدنی برمر و ار نده مر ا  دیگرانی کمه در ایمران ممی  یسممند بداننمد. هرچنمد 

ندو اروپایی زبانی است که اص  و منشاء زبانهای مختلف هندو اروپایی بوده اسلت. ایلن زبلان "زبان هکه در واقع، 

 ١فرضی است. یعنی از آن سند و مأخذی در دست نیست."

قدمت ماری  پنداشمند و با این ه ا  امر روسمانشمینی بشمریت ا  اواخمر دوممین دورۀ  به آنها این قوم موهوم را واقعیمی

ا ده ه ار سما  و ا  اممر مممدن و شهرنشمینی در سمومر، منهما شمش هم ار سما  هچهمار هم ار سما  یخبندان حداکثر دو

خود را اگر "مربوط به دویست ه ار سا  نباشد،  اق  موکو  به مده ار سا  پیش  موهوم ق.م.س میگورد، قدمت قوم

د هممدیگر و ممردم دادنمد! و یما س ار یابی کمرده بخمور١١یا رقمی در همین حدود"، هدکمر فریدون تنید . ُ وران. ص 

تفاوت آن در فارسی باستان اندکی بیاندیشند، به  و معنای خود کلمه "آریا" در زبان سانسکریتبدون آن ه حداق  به 

( در زبللان سانسللکریت معنللی ١٥١آن معنللایی یکسللان بخشللیدندا در حالیکلله مللرال، در فللروردین یشللت  شللار ،   

در دو کتیبۀ تاریخی داریوش او  و کتیبۀ پسرش خشایارشاه، این کلمله "آری" "آریا" بمعنای "شریف" آمده است، 

لذا، معنی سانسکریت و زرتشتی آن که "شریف" است، ربطی به  3و "آریا" به معنی "شرور و بی وفا" آمده است.

 معنی پارسی باستان آن که، "شرور و بی وفا" است نداردا

پی بردن به محت نظریۀ تامعمه شناسمان و  بانشناسمانی کمه واژۀ "آریما" را  یا برا  این آریاپرسمان در آندوره، تهت

مأکیمد ور یمده  "برا  اولین بار بعنوان یک مفسیم بند   بانی ب ار برده و بر ادم د لت آن بر "وتمود یمک نمژاد واحمد

نمد. ممثال، در کمیبمۀ بیسممون بودند، در خود ایران بر کمیبه ها  برتا  مانده، ا  خود "داریوش" میموانسمند مراتعه ب ن

داریوش واژۀ "آریا" را نه بعنوان یلک ولوم و نلژاد، بلکله بعنلوان یلک ، خود سطر است ١٤١که ب بان ایالمی و در 

زبان معرفی کرده و از وو  او نوشته شده استکه: "پیش از من کسی به زبان آری یا چیزی ننوشت"ا و باز در بنلد 

                                                                    
 ١٨٨دکمر پروی  نام  خانلر . دسمور  بان فارسی. ص   2
 1١1فرمانها  شاهان هخامنشی. شارپ. ص  3
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سلطر اسلت، بلاز خلود داریلوش آنلرا  زبلان( "آری یلا" ملی ناملد: "بله  ٤١٤و در  بیستم همین کتیبه که متن پارسلی

ا< این نبشتۀ من  است( که من کردم به  زبان( آری یا بود، هلم روی للوه هلم روی چلرم -د -مز -ر -او-خواست >ا

ژوهش ( در این مورد بعضی از محققین اعتقاد دارند که شاید عدم پل١٥١و  ٣3تصنیف شد"  ترجمۀ شار . ص  

و مراجعۀ باستانـپرستان ایرانی به ایندو کتیبه آگاهانه و عملدی باشلد. زیلرا، "جعللی و داریلوش سلاخته بلودن کتیبله 

 ٩های جدش" اری یارمن" و پدر بزرگش "آرشام" و کتیبۀ کوتاه کورش کبیر در پاسارگاد کامال آشکار میشود.

مرو هس گوشمه را در قالب احساسها، ایده ها  قموم گرایانمه، مخلص کالم، ماریخنگاران آریاپرست در آندوره هحمی ا   

پسندها  فلستی و پیشداوریها  نژاد  خود ریخمه و راه، را بر فهم و شناخت رویدادها و حفایق ماریخی دوران باسمان 

 برا  مردم خود مسدود ساخمند ما ماری  را آگاهانه برا  سودمند  سیاسی خود تع  ب نند!

 

 شکا  بروز آریاپرستی در ایراناتغییر شک  و ا -

ائی در تنگ تهانی دوم و محاکمه و متا ات رهبران آن بعنوان دشمنان پبا وتود ش ست ممام ایار آریاپرسمان ارو  

بشریت در دادگاه بین المللی تنایات تنگی، این ایدۀ نژادپرسمانه در ایران، با آمریت دربار پهلو  و با ااملیت لژهما  

روشنت ران باسمان پرست افراطی و با پشموانه و حمایت دولمی به رشمد و گسممرش خمود اداممه داد. در فراماسونر  و 

این دوره با موته به بی حیثیمی تهانی این ایده و با متربۀ فاتعه بار آن برا  بشمریت، دیگمر دفماع و پیشمبرد النمی آن 

 ییر ش   خود در ایران گردید!غیر مم ن شده بود. ا  اینرو این ایدۀ کریه ضدبشر  متبور به مغ

هرچند که آخرین پادشاه پهلو  لفب "آریامهر" هخورشید نژاد آریائیس را یمد  می شمید، امما ایمدئولوژ  برممر  نمژاد  

آریامحورانه با موته به بی حیثیمی تهانی آن، بنام "پان ایرانیسم" و "پان فارسیسم" برا  کشور کثیرالمللمه چمون ایمران 

د. بر این مبنا اح اب ناسیونالیست افراطی و نژادپرست چمون "حم ب ملمت" و حم ب پمان ایرانیسمت" در نظر گرفمه ش

هبا ارگمانی بنمام خما  و خمونس و بنیادهما، انتممن هما و کلموب هما  گونماگون، امما بمر محمور شوونیسممی و فاشیسممی بما 

 حمایت دولمی ش   گرفمند.

 

نمورالت ران" قبم  ا  دوران مشمروطیت و در فرهنمگ اسمطوره ا  اما، اگر آریائیسم، ا  ی سو ریشمه در مممورات "م

تامعممه ا  ا  ممماری  دوران باسمممان داشممت و ا  سممو  دیگممر ا  آبشممخور مت ممر نژادپرسمممانۀ مبمنممی بممر "آریمما"گرائی در 

این "پانهما"، اروپا  آندوره مغویه می رد، اما این نامگواریها با پیشوند "پان"، مفوله ا  بود کامال واردامی و غیربومی. 

اقمباسی بود اتو نه و ناشیانه ا  ایدئولوژ  ها  ممامیت گرا  اظمت طلبانۀ امنی ی یا دینی و مشمابه در نژادپرسممی 

ها  مرسوم در قرون نو دهم و بیسمم اروپا بوده است.  یمرا "پمان" اممو  کلممه ا  ایسمت  مینمی بمعنما  "هممه". در 

                                                                    
 ١٤، ص  ١دکمر ضیاء مدرا شرافی. متله مالش، شماره ، 4
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ا و سپس در آسیا و آفریفا، تنبشها  سیاسی، دینی و نژادپرسمانه ا  بوتود آمدند که د که ابمدا در اروپوقرون یاد شده ب

کشور یا نژاد و یا دین، خود را مشخص کرده و هدف خود را گردآور  مردم  خوود، با قید این پیشوند بر سر نام یک

ملمی یما فراملمی یما دولممی اامالم به امطالح همنژاد یا همدین محت نام یک ملت یا امت و یا نژاد، در یک واحد قمدرت 

کردند. ا  مشهورمرین آنها میموان ا  تنبش پان اسالمیسمم، پمان اسالویسمم، پمان ژرمنیسمم، پمان اربیسمم، پمان مورکیسمم 

و... یاد کرد. اینک این پان ایرانیسم و یما پمان فارسیسمم بمود کمه در دنبالمه رو  و اقمبماس ا  ایمن متموامه شوونیسمم و 

 ت طلبانه و ارمتاای بر آنها در ایران باید اضافه میگردید!ناسیونالیسم اظم

در ایران، ایندو ش   ا  پانیسم، ناظر بر یک مالش سا مان یافمه و با برنامۀ آریاپرسمان با پشموانۀ دولمی و با م یه بر 

در یک قوم ب ار اما  سلطنمی تهت مک هویمی ساخمن هویت ها  چندگانه در ممامی  مینه ها ما اسمحالۀ کام  آنها 

گرفمه شدند! در ایمن راسمما ا  ی سمو نمام "خما  ایمران" مبنمی براین مه مممامی کسمانی ه در قلممرو کشمور ایمران  نمدگی 

 می نند، بدون این ه ملیمی داشمه باشند، "همه" ایرانی هبخوان فارسس هسمند، مورد سوءاسمتاده قرار گرفت.

، بلمو،، کمرد و امرب و ممورکمن و غیمره و سملب هویمت امنی می ا  آنهما در حالی ه ایرانی بودن هیچ منافامی بما ممور 

ندارد و مسئله اقلیمها  ملی نی  منها محدود به قلمرو ایران نشده و آنها در کشورها  دیگمر نیم   نمدگی ممی کننمد. ممثال 

بلوچهما در سمه کردها در پن  کشور، ارمنی ها در ده کشور، مورکمنها در هتمت کشمور، آوریهما حمداق  در سمه کشمور، 

کشور، مناطق  یست ماریخی خود را دارند، بمدون آن مه ایمن پراکنمدگی سمر مینی مغییمر  در هویمت امنی می آنهما بموده 

 باشد.

 

 بانی ا  ملت برخالف معریف سیاسی و مدرن آن -همراه با "پان ایرانیسم"، این "پان فارسیسم" بود که با معریتی قومی

داوطلبانه، برابرانه و آ ادانۀ ملیمها و اقوام در یک چهارچوب ارضی معین با حتظ حفوق که بر معیارهایی نظیر امحاد 

با اسمحالۀ دیگران در آن، بتا  یک ملت مدرن باید می نشسمت. ایمن  یشهروند  و امنی ی خود اسموار است، با  قوم

سمی، میهن را برمر ا  انسمانیت و معریف که بر نژاد، خون، فرهنگ، دین و  بان اسموار شده و با میهن پرسمی شوونی

امممو  اممدالت فممرد  و ملممی قممرار میممداد، گنوسیسممم فرهنگممی و  بممانی الیممه دیگممر همبودهمما  انسممانی در ایممران را بمما 

خشونت و سرکوب، محمیق و محفیر، ممنوایت و قدغن سما   بما قمدرت مممام بمه پمیش رانمد. مما تائی مه اگمر "در سما  

اممدد مممی رسممید، همتلممۀ فرهنممگ ایممران، ش یممک، فممروردین ممماهس  ١٢٢بممه در ایممران ، معممداد  بانهمما و لهتممه همما 1١١١

 بمان و لهتمه را نمابود ب نمد، یعنمی پمن  لهتمه و  بمان در همر دو سما " هایمران و  1١١موانست ما مفطع انفالب "حدود 

ه نتع منها  بان حماکم یعنی گنوسیسم فرهنگی، یا  بان ُکشی آش ار، قانونی و دولمی ب مسائ  ایران، دکمر ضیاء مدرس!

و انحمار  و دولمی! در حالی ه " بان فارسی منها در این کشور اسم ه با ای  همیرهس و یا قموم مشخممی وارد کشمور 

کنونی ایران نشده و "مهاتر ادبی و دیوانی"، یعنمی وارداممی ا  بلم  و افغانسممان و آسمیا  شمرقیس مات سممان و آسمیا  

ور کنونی ایران استس  بان فارسی، بعنوان  بان کامبان و نه  بان گویشی مردممان ا  مرک  س سمرقند و بخارا به کش
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 ١قرن هشمم هتر  در ایران کنونی بمدری  ب بان گویشی شهرها هبما تموب و حم   بمان بمومی آنهماس مبمد  شمده اسمت"!

فرهنگ نوشمند هتع  کردنمدس یعنی، ماریخی که پان فارسیسمها ا  برآمدن  بان فارسی و مبدی  شدن آن به  بان ادب و 

و در مراکم  آمو شمی و رسمانه هما  گروهمی نشمر و مبلیم، کردنمد، بمیش ا  آن مه شمرح واقعیمهما  مماریخی باشمد، بیمان 

احساسها و آر وها  یک ناسیونالیسمم محافظمه کارانمه و افراطمی بموده و هسمت! ایمن سیاسمت ضمدملی و نمابود  دیگمر 

فروپاشی ح ومت خودکامۀ پهلویها و تایگ ینی  ندانبانی دیگر بر  ندان ملیمهما  همبودها  ممتاوت انسانی در ایران ما

  موهبی بتا  آن ادامه یافت. -و اقوام در ایران و تار  شدن سیاست شوونیسم

 وم: مبانی نظر شوونیسم بعداز انقالب اسالمیبخش د

 

انفالب اسالمی، در میان ممدافعان آریاپرسممی در ممورد هویمت ملمی دو دیمدگاه ممضماد و شم افی میمان آنمان پدیمد آورد.  

مدافعان دیدگاه غالب در ارمۀ سیاسی و دولمی، اسالم شیعی را همچون سمون املی خیمۀ ملمی ایمران معریمف می نمد 

ب  معداد ف اینده ا  ا  شوونیسممها  سم و ر ایرانمی امما بما فرهنمگ شمیعه گمر ، هویمت را هماننمد گوشممه بمر و در مفا

  بانی اسموار می دانند! -میراث قومی

در ام ، روشنت ران غیردینی اما غیردم رامیک بر متهومی رمانمیک ا  ملیت م یه دارند که  بان یک قموم یما ملمت 

. آنها  بان فارسی را در ح م اکسیر  میداننمد کمه بفما  هویمت داملی هویت ملی میداننرا وته شاخص تامعه و منبع 

ایرانی را بمنهائی مضمین می ند. در مفاب ، پان اسالمیسم برخالف ممور امومی اسالمیون حاکی ا  پشت سرگواشممن 

ست و این طرح ریشه در بفایا  چهارچوب ملی نبوده و طرح "امت اسالمی" به دیدگاهی "فراملی" ارمفاء یافمه باشد نی

همبسمگی دینی رای  در قرون وسطا داشمه و حسرت امپراطور  شیعه با گشمت ناپمویر گوشممه، محمت مسملط بالمنما ع 

ملت فارس را در د  می پروراند و در این حا  ممایرات قمومی و ملیممی را  یمر پوشمش این مه "هممه بمه تهمان اسمالم 

خممدا هسمممند"، برسمممیت نمممی شناسممد و بهمممین دلیمم  نیمم  بممیش ا  دیممدگاه شوونیسمممها  معلممق دارنممد و همممه بنممدگان ی سممان 

سم و ر ایرانمی فمارس بما ال اممات بنیماد ملمت نموین ناسما گار اسمت. ا  اینمرو، بمی دلیم  نیسمت اگمر موتیهمامی در حمق 

می و ضد اقموام و ایدئولوژ  اسالمی، ا  تمله ا  سو  کسانی مورت میگیرد که در رژیم پهلو  هم، ایدئولوژ  رس

ملیمها  ایمن رژیمم را محمت انموان "ناسیونالیسمم ممدرن" موتیمه و مطهیمر می ردنمد! نظریمات ممرمبط بما اینمدو دیمدگاه را 

 امرو ه میموان بمورت وی  دسمه بند  کردس

 لیاـتاریخ نگاری جع -

ماری  نگار  ملی که ماری   در  هر دو دیدگاه فوق ا  قوم و کشور خود، بر ماریخی تعلی ا  آن اسموار است. اگر  

ملمت" ملمی بمه  -و گوشمه ملممی را ممدوین می نمد ا  سمده نمو دهم در اروپما روا  یافممه و سمپس هممراه بما متهموم "دولمت

سراسر تهان راه یافت، در ایران ماریخنگار  ملمی نمه وظیتمه سماخمن و پمرداخمن مماری  ملمی، بل مه تعم  آن بما نادیمده 

ملمی و بما قربمانی سماخمن آنهما در پما  یمک وحمدت م مانی ی و ی پمارچگی اتبمار  بما گرفمن کثمرت درونمی واحمدها  

 !اسموار شده استممور  دروغین ا  یک ایران ی پارچه و ناب که بنیاد آن بر یک "نژاد" و فرهنگ و دین است، 
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باید در خود تامعمه سوءاسمتاده ا  ماری  ا  طرف ماریخنویسان شوونیسمی و دلی  پویرفمه شدن آن ا  طرف تامعه را 

در وهنیت و فرهنگ اسطوره ا  آن تسمتو کرد. این تامعه وهنیمی گوشممه گمرا دارد و هممه مموان و احساسمات  سفار

سپر  شده ولی این تامعه هنو  نی  در دنیما   مدمهاست آن معطوف به  مانه ا  "پراظمت" و پر رم  و را  اسم ه

خود رو گار میگورانند. چنین تواممع مماریخی قمادر بمه ممحبت کمردن ا  اسطوره ها، افسانه ها و شتره ها  آغا ین 

آینممده نیسمممند،  یممرا آینممده در آنهمما شمموق و شممور گوشمممه را برنمممی انگیمم د. شمماید در هممیچ نفطممه ا  تهممان هماننممد ایممران، 

اکن اممومی ا  اسطوره ها و افسانه پردا یهما و حممی آثمار فرهنگمی، ادبمی و حماسمه ا  و مماری  نفلمی در میمادین و امم

طرف نفا ن و مداحان خوانده نمیشود و یا در شب یلدا و شبها  بلند  مسمانی در  یر کرسیها و در متمامع خمانوادگی 

و دوسمانه، بطور دسمه تمعی آثار حماسی چون شاهنامه که چی   بت  مور  سمی   و ارب سممی  ، فر ندکشمی و 

نده نمیشود.  یرا در میان مردمی که وهنیمی ماریخی و فرهنگی و مردسا ر  و  ن سمی   نیست با حرص و ولع خوا

 دینی چون تامعه فارس دارند، طالبان پر و پا قرص و خریداران  یاد  دارد! -اسطوره ا 

و  پسمندها  فلسمتیدر چنین فضایی اسم ه شوونیسمها  باسمانگرا و آریا پرست، ماری  را در قالب احساسات، ایده ها، 

اخالقی خود می ری نمد و راه را بمر در  و شمناخت رویمدادها و وقمایع مماریخی ممی بندنمد. آنهما بمه شمیوۀ پیشداوریها  

ا، اندیشممه همما و کردارهمما  پیشممینیان خممود دسممت بممه نظریممه پممردا   و داور  بممرا  اثبممات هقیمماس بممنتس دربممارۀ احساسمم

ا  پیش به پس خواندن ماری ، درد بی درمان  برمر  قومی خود می  نند و این "آناکرونیسم" یا نابهمگامی ماریخی و یا

 ماریخنگاران افراطی اسم ه ماری  را آگاهانه برا  سودند  سیاسی و بهره بردار  نژاد  می نویسد!

ماریخنگار شوونیسمی با نگاهی حسرت بار به گوشمۀ پیش ا  اسالم خیره میشود و هرچه را در دورۀ اسمالمی خموب و 

نمرا یادگمار گوشممۀ پمیش ا  اسمالم میدانمد، چسمبیدن آنهما بمه مماری  دوران باسممان فمالت ایمران پسندیده ممی یابمد، بنموای آ

بعنوان ماری  "افمخارات" بیمانگر ایمن مت مر در آنهاسمت کمه در ب رگمی و پماکی و مفمدس آن نبایمد چمون و چرائمی کمرد. 

سمم ه هممۀ   اخود انمظار می شمد و آینمه اماری  قومی اسم ه امرو  نی  آینده ا  "پرافمخار" را منها بدلی  ریشۀ قومی 

مل  و اقوام ایرانی باید ممویر گوشمۀ خود را در آن ببینند کمه در غیمر اینممورت و در ممورت امدم اسممحاله در ایمن 

 قوم ا  نمیب بردن ا  این آیندۀ درخشان محروم خواهند ماند!

و کمممان و نماچی  تلموه دادن و بیم ار  ا   کارمایۀ املی این ماریخنگمار  شوونیسممی نیم  دشممنی بما امرب و ممور 

آثار  اسم ه غلبۀ درا ممدت آنهما را بمر سماخمار دولممی و بمر فرهنمگ و مماری  فمالت ایمران در دوران باسممان و میانمه 

برتا  گواشمه است. این دشمنی اتین شده با نترمی امیق و بی معنما، بما ب رگداشمت مبالغمه آمیم  و شمیتمگی و تنمون 

پمیش ا  اسمالم ایمران و بمویژه اممر ساسمانیان هممراه اسمت. در ایمن ماریخنگمار  ش سمت ساسمانیان ا   وار به گوشممۀ

ااراب فاتعه ا  موممیف میشمود کمه سمرآغا  مماری  پمر درد و رنم  ایرانیمان هآریائیهماس اسمت. بما پیمرو   اربهما بمر 

یمان بمه اسمالم ممی گرونمد، امما مماری  و ساسانیان، گویا شیرا ۀ ممدنی اظیم و شم وهمند ا همم ممی پاشمد و هرچنمد ایران

 بان خود را حتظ کرده همواره ملمی مأثیرگوار و یا مافمه تدا بافمه ا  دیگمر مسملمانان بماقی ممی ماننمد! پمس ا  دویسمت 

سا  چیرگی ااراب "قفنوس ایمران" دوبماره ا   یمر خاکسممر سمر بمر ممی آورد و در سمده هما  سموم و چهمارم هتمر  

هفارسهاس نه منها به قدرت دسمت ممی یابنمد، بل مه بنموای اسممفال  ا  خالفمت بغمداد دسمت ممی یابنمد. خاندان ها  ایرانی 

ایندوره دورۀ ش وفائی فرهنگ و  بان ایرانی هآریائیس است. بما چیرگمی مورکمان در اواخمر سمدۀ چهمارم هتمر  دورۀ 

ی ماند و با یمورش مغمو ن روبمه  وا  تدید  در ماری  ایران گشوده میشود. فرهنگ و  بان ایران ا  ش وفائی با  م

 میگوارد و ما سرانتام در تنبش مشروطه خواهی بار دیگر قفنوس وار" سر بر می آورد.

منها چیر  که ماریخنگاران اسالمی بر این ماری  تعلی می اف ایند، پنداشت خود ا  مشیع و ممموف اسمت. آنهما "مشمیع 

ممی " حفیفت نظام این تهانی اسالم و مموف را نمودار بارقۀ ف ر  و را نمیتۀ درایت و شهامت ایرانی در شناخت و 

در حالی ه "کتما  مشمیع کمه فرقمه ا  اسمالمی اسمت و  ٨شهود  او در یافمن و نمودن " حفیفت نهاو  اسالم" می دانند.

مواند حربۀ کتا  مموف که در ماهیت خود رویگردانی ا  تهان و آدم است و ت  این سائیدۀ  مخمی ها  اسالم، می 

ایرانی برضد اسالم باشد؟ و اساسا ایران اسالمی چگونه و ا  کتا می خواهد و می مواند محملمی بمرا  مفابمه بما اسمالم 

 داشمه باشد؟" ههمان منبعس

اما، ا  دیدگاه ماریخنگار  مدرن، ماری  ایمران چمه در دوران باسممان و چمه در دوران اسمالمی مماری  واپمس مانمدگی،  

 دینی بیش نیست! -دوران پوسیدگی نهایی و  وا  یک فرهنگ آسیائی اسطوره ا  خودکامگی و
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 نظریۀ موسوم به "دیدگاه تمدنی"ا -

"دیدگاه ممدنی" یا پان ایرانیسم پیگیر که خواهان متدید نظر در معریف مشروایت نظام سیاسی و فرای شمردن ارادۀ  

و موانمع موتمود در برابمر رونمد شم   گیمر  بنیماد و ملمت  مردم و انمخابی بودن ح ومت است، بت  ممداوم اخممال  هما

تدید در ایران، ماکنون حاملی ببار نیاورده است. این دیدگاه که نمایندگان میپیک خود چون چنگی  پهلوان ها را هم در 

داخمم  کشممور در درون ح ومممت اسممالمی و هممم در خممار  ا  کشممور در میممان اپو یسممیون دارد، برآننممد کممه مشممروایت 

مهمما  سیاسممی بایممد براسمماس، او س قلمممرو مر همما  سیاسممی موتممود ثانیمما در قلمممرو فرهنگممی در یممک حممو ۀ ممممدنی نظا

گسمرده و مأمین امنیت فرهنگی در ایمن حمو ۀ مممدنیها  درون چمین مما مدیمرانمه و دریما  سمیاهس معریمف گمردد و ابعماد 

، دم رات یا مسمبد بودن آن و ام ا  قدرت سیاسی دیگر مشروایت یک نظام سیاسی ا  قبی  انمخابی بودن یا نبودن آن

 بر فدرالیسم یا ممرک  گرایی، فرع بر این دو ام  هسمند!

این دیدگاه ا  شهروندان و "اقوام دیگر" می طلبد که خود را شهروند  بشمار آورند که منها وظایف شهروند  خود در 

ا  برآوردن حفوق شهروند  آنها خوددار  بور د و آنرا  قبا  دولت را برتا  میاورند. هرچند که دولت و نظام حاکم

 برسمیت نی  نشناسند!

این دیدگاه پان ایرانیسمی، ا  "شهروندان ممل ت" می خواهد که "در این مواففت یا مخالتت با نوع ح ومت و ساخمار 

کشمور ح مترمما قدرت در کشور و مرفنظر ا  ش   ح وممت و سیاسممها  رو  آن مما هنگامی مه احسماس مممدنی در 

 نگردد، بدفاع ا  منافع و ساسمها  درا مدت کشو" بپردا ند!

 نظریۀ پان ایرانیسم پاسیفیستیا -

ریمۀ "دیمدگاه مممدنی" و بمدون گمرایش آشم ار پمان ایرانیسممی میباشمد کمه خواهمان امدم فراروئممی مالیمم ممر ا  نظ شم لی  

حماکم  تریه، به مخالتت و سمی  بما دولمت و اسماس نظماممخالتت شهروندان و همبودها  امنی ی با ح ومت و یا با قوه م

لممی، متمماوت چنممدانی بمما نظریممۀ "دیممدگاه ممممدنی" نداشمممه و مبنمما  اممم  آن ا  پممیش م  ایااسممت. ایممن نظریممه ا  لحمماظ نممم

 فرضها  وی  ابارمندس

 "دولت ساخمار قدرمی اسم ه باید ضامن حتظ ممامیت ارضی و دفاع ا  حفوق شهروندان خویش باشد"! -1

سلطنت، تمهوریت، ممرک  و اسمبداد، مردمسا ر  و دم راسی، "ا  شناسه هما  ح وممت" هسممند و نمه ا   -١

 "متات دولت"

مسمف  و خار  ا  نظام ح وممی در همر شم   آن، "ملمت ایمران و سمر مین ایمران وتمود دارد". پمس اینمدو،  -١

 ممی گوناگونی را متربه ب ند!دولت یعنی آن ساخمار قدرمی را برپا می نند که می مواند نظامها  ح و

اما، هرسه بخش این پمیش فرضمها  آغما ین بمرا  طرفمداران ایمن دیمدگاه کمامال نادرسمت و اوامتریبانمه هسممند.   

 یرا، ممامی دولمها، ل ومما و بمویژه دولمهما  دی ممامور  و اسممبداد  ممامیمت گمرا، قطعما "ضمامن دفماع ا  حفموق 

 ی مرین این حفوق را بدرتات مخملف پایما  میسا ند.شهروندان خویش" نیسمند. بل ه اساس

ثانیا، سلطنت، تمهوریت، اسمبداد و دم راسی، مرفا "شناسه هما  ح موممی" نبموده بل مه ا  "ممتات دولمت" همم 

هسمند. بویژه در نظامها  غیردم رامیمک و اسممبداد ، ممر   روشمن و ابورناپمویر میمان ح وممت و دولمت و یما 

مفننه و قضائیه وتود ندارد و همگی بدون هیچگونمه مت ی می در دسمت یمک رژیمم خودکاممه میان سه قوۀ متریه، 

 مممرک  میگردند.

ثالثا، ممدافعان چنمین نظریمه ا ، در واقمع برداشممی سمطحی و نماقص ا  دم راسمی غربمی را بمه کشمورهایی معممیم 

و شناسمائی ح وممت قمانون و میدهند کمه شمرایط شمان ا  همیچ لحماظ، ا  تملمه ا  نظمر مت یمک نسمبی میمان دولمت 

مرتعیت آرا  مردم و حفوق شهروندان و اقلیمها  فرهنگی و ملی، همیچ قرابمت و ربطمی بمه دم راسمی و بما ایمن 

 کشورها ندارد!
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 نظریۀ مبتنی بر منشور حقوق بشرا -

مدما ممعلق بمه پان ایرانیسمهایی معمو  ا  میان اپو یسیون غیردم رات رژیم اسالمی، بویژه در خار  ا  کشور و ا  

نئولیبرا  ها  ایران، سعی در مفلی  مسئلۀ ملیت ها در ایران به چهارچوب در  حفوق بشر  دارند. ا  شاخص مرین 

نماینممده ف ممر  ایممن تریممان مممی موئممان ا  نظریممه پممردا  نئولیبرالهمما  سمملطنت طلممب، البمممه بمما مفلیمم  آن بممه مشممروطه، ا  

 .نام برد (ژنو در 1١١٤ بهمن ١ مموفی  "داریوش همایون"

اما، ا  ی سمو حفموق بشمر، متموامه ا  حفموقی اسمم ه براسماس نظریمۀ "حفموق طبیعمی" و بموتمب "قمانون طبیعمی"   

ی سان به ممامی افراد بشر داده شده و ت ء وامی و تدائی ناپویر موتودیت انسانی آنها بشمار می آید و نهماد حفموقی و 

 دارند و نه ااطاء یا بده بسمان با آنرا! قضائی هداخلی و بین المللیس وظیتۀ دفاع ا  آنرا براهده

مادۀ منشور تهانی حفوق بشر، منها رابطۀ دولت با شهروند یا فرد با ح ومت را  ١٢ا  سو  دیگر، متمواۀ مفدمه و 

دربر میگیرد و هیچگونه رابطه ا  با حفوق ملیمها و فرهنگها  دیگمر در یمک چهمارچوب تغرافیمائی کثیرالمللمه چمون 

هرچند که راایت حفوق بشر د هر تامعه ا ، حداق  ام ان طرح آ ادانۀ مسمئلۀ ملیمهما و فضمایی مناسمب  ایران ندارد.

 برا  دیالوگی آ اد پیرامون آنرا فراهم می آورد.

مش   اساسی منشور حفوق بشر در برخورد با مسئلۀ ملیت ها در آنسمم ه ایمن منشمور، میمان فمرد و بشمریت ففمط بمه   

انسانها یعنی اتمماع ملی و یا به بیانی دیگر به "دولت ملی" و امباع آن امالت قائ  است و منها  یک تمع یا اتمماع ا 

در چهارچوب معریف شمده ا  طمرف دولمهما بمدفاع ا  حفموق فمرد  انسمانها ممرفنظر ا  نمژاد، رنمگ، تمنس،  بمان و 

ریق اولی ملیت هما بمیمان نممی آورد و موهب، معلق امنی ی و آ اد  افیده می پردا د و حرفی ا  اقلیت ها  ملی و بط

 برا  هیچچ اتمماای یا همبود  انسانی میان فرد و دولت رسمیت قائ  نیست و یا آنرا دربر نمی گیرد!

این نظریه، هرچند که برابر  در مفاب  "قانون واحد" را می پمویرد، امما ا  پمویرش حمق برخموردار  برابمر ا  حفموق 

و متاومها  ملی و امنی ی در درون کشورها را نادیده میگیرد. در حالی ه باید هم حفموق ملی با ملت حاکم سربا  می ند 

برابر انسان، بعنوان اضو  ا  پی ر واحد بشر  محمرم شمرده بشود و همم متاومهما  فرهنگمی و ملمی آنهما بمه ی سمان 

ایمران، حم  مسمئلۀ ملمی ملیمهما  مورد احمرام و اامناء قرار بگیرد! بنابراین، در  مبمنمی بمر نظریمۀ حفموق بشمر  در 

محت سمم را موکو  به اترا  منشور  می ند که در آن هیچ چی   برا  این حفموق پمیش بینمی نشمده اسمت و ایمن اممر 

 چیر  نیست بت  امر به محا  کردن ح  مسئلۀ ملی در ایران!

 شوونیستی -نظریۀ سوسیا  -

سممیک مئممور  مارکسیسمممی و دیگممر نظریممه پممردا ان تریانممات چممپ، بممویژه مت ممر ارمودوکسممی آن، مطممابق الگممو  کال 

کالسیک آن، چشم اندا   مبمنی بر امحما  مممامی مممای ات ملمی و بوتمود آممدن بشمریمی همگمون بما یمک  بمان تهمانی 

داشمه و ا  این  اویه منوع ملی و  بانی و فرهنگی را در ردۀ ممایب و مش الت بشریت قرار میدهند. اگمر مارکسمیم 

برا  مبار ۀ طبفامی در برابر وابسمگی ها  ملی و فرهنگی و مر ها  تغرافیائی امالت کام  قایم   در قرون گوشمه

بوده ولی در این حا  به حق مل  در معیین سرنوشت و یا بمه مبمار ات رهمایی بخمش موتمه ویمژه نشمان داده و ا  آنهما 

امده بود، ما توهر املی مت ر آنها و یا مربوط  حمایت می رده در این امر بیشمر تنبۀ ماکمی ی و مبار ه با امپریالیسم

 به اسمرامژ  کاسموپلومیسمی آن!

گروهها  چپ در ایران، ا  ی سو بدلی  آغشمگی خود به پان ایرانیسم ریشه دار در این شور، ابارامی چون "دفماع ا  

نامه و گتممار خمود در همر  مینمه ممامیت ارضی" و "مبار ه با مت یه طلبی" را بعنوان مابویی به مرتیع بند هرگونه بر

ا  مبممدی  کممرده و بممرا  خممود وظیتممۀ ملممی بممرا  "نتممات ملممت و وطممن" قائلنممد. ا  سممو  دیگممر، همممین وظیتممه را بممرا  

روشممنت ران اقلیمهمما  ملممی در ایممران مممردود و مح مموم مممی داننممد و آنممرا بعنمموان "وطممن پرسمممی قممومی"، "ناسیونالیسممم 

و قبیله ا " و "موهمات نژاد "، مح وم می کنند! یعنی دیدگاه چپ در ایمران، هنمو  امنی ی"، "االئق ارمتاای مبار  

در منمماقل بمم رگ میممان ایممدئولوژ  خممود و فرهنممگ پممان ایرانپرسمممی حمماکم بممر روشممنت ران ملممت حمماکم در ایممران بسممر 

  در ایران ح  کرده و ا  میبرند. هرچند که بخش مهمی ا  آن مابه امرو  این مناقل را بنتع دیدگاه پان ایرانیسمی رای

 شعار "حق معیین سرنوشت ما مر  تدائی" خود مدمهاست که ادو  کرده و آنرا به طاق نسیان سپرده اند!

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
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ماکنون، هیچیک ا  تریانات ف ر  مهمی کمه بنموای "هویمت ملمی" ممردم و همبودهما  انسمانی ممتماوت آنهما در برابمر 

  نژادپرسممانه خمود کمم رنمگ و نتمی می ردنمد، نموانسممند در بلندممدت انگی ه هما و االئمق ایمدئولوژیک و وابسممگی هما

گرایشها  ملی یا موده گیرانه را در مناطق ملی ا  میان بردارند و یما بطمور قطعمی حممی بما موسم  بمه خشمونت و  ور 

یتماد ملممی دولمی بر آنها فائق آیند.  یرا موس  به شوونیسم و به دسمورات ح وممی، روشمی بمرا  ی پارچمه سما   و ا

 نوین و واحد در کشور  چند ملیمی نظیر ایران که اقلیمها  ملی در آن اکثریت تامعه را مش ی  میدهند، نبوده است!

آینده نشان خواهد داد که آیا در میان روشنت ران و فعالین سیاسمی مأثیرگموار بمر ملمت حماکم، آن خمرد سیاسمی و انسمانی 

پیموده شده نافرتام و فاتعه آمی  در روابط ملمها و اقوام در این کشور، متربمۀ    م بوتود آمده اسم ه ا  راه ماریخی

  م را آموخمه اند ما ایران را بسو  یک تامعمۀ واقعما دم رامیمک و پلورالیسممی و یمک "ملمت نموین" و افالنمی و نمه 

 "ملت ا ی  " و "نژاد " هدایت ب نند!

انمد اقموام و مللمی را کمه بما برخموردار  ا  خموممیات مشممر ، بویژه آن مه اممرو ه در تهمان، همیچ منطفمی نممی مو

آگاهی و وتدان ملی خواسمار حتظ هویت ملمی و امنی می خمود، ا  طریمق  نمدگی در شمرایط برابمر و مسمالمت آمیم  بما 

دیگران هسمند، تدائی طلب آشوبگر و برهم  ننده وحدت ملی ملمی دیگر بشمار آورد و براحمی و بدون واکنش تهانی 

نرا سرکوب نماید. نباید فراموش کرد که بسمیار  ا  اقلیمهما  ملمی محمت سممم در ایمران، ا  "ملمت" همایی کمه مماحب آ

 کشور و دولت مسمف  خود هسمند، چی   کم ندارند!

                                                                                                  

 

 سیاسی خلق تورکمن -فرهنگیکانون 

 ٣١٠٢تاریخ بیستم می 
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 ساختار ودرت و گزینۀ آن در آینده                            

 

در ماری  معامر ایمران، دولمهما  مرکم   وقمت بما م یمه بمر ار شمها  منهما یمک ملمت در آن هفارسمهاس و بما ان مار     

سما   اتبمار  مممامی همبودهما  ممتماوت  ، مماکنون سیاسمت همسمانهویت و موتودیمت دیگمر ملیمهما، اقموام و فرهنگهما

انسانی را در این کشور به پیش برده اند. بانیان و متریان چنین سیاسمی که هنو  نی  طرفداران پروپا قرمی در میان 

غیمره،  بمیان کشانیدن ار شهایی چون، حتظ ممامیت ارضی، وحدت ملی، خطر مت یه طلبی و الیت ملت حاکم دارد، با

 ههر نوع گرایش دم رایمک اسمبدادگری انه ا  ا  مرک  خودکامگی را باخشونت سرکوب کرده و اممرو ه نیم  منهما را

شمیوۀ سمنمی و نم  نمما شمدۀ تنایمت آمیم  تسممتو  ح  مسئلۀ ملمی در ایمن واحمد تغرافیمایی کثیرالمللمه را در اداممۀ هممین

 می نند!

ان آن نه منها نموانسمه است موفق به محو هرگونه ویژگیها و ممای ات ملی امل رد چنین سیاسمی برخالف انمظار طراح

باعل  تعمیلق خواسلت هلای ، بل مه و قومی در ایران گردد و یا به مشروایت بخشی کام  به ح ومت مرک   بیانتامد

ورد ناکام انقلالب ملی  و گذار نمایندگان سیاسی این ملتها از "حق تشکی  انجمن های ایالتی و والیتی"، بعنوان دستا

و از خواسللت خودمختللاری در بحبوحللۀ خاتمللۀ جنللم جهللانی دوم و در اوایلل  انقللالب اسللالمی بلله خواسللت  یتمشللروط

مما تائی مه،  فدرالیسم هملراه بلا شلرکت برابلر حقلوق نماینلدگان ملتهلای تحلت سلتم کنلونی در ادارۀ کشلور شلده اسلتا

خواست ها  ملی آنها، حممی طمرح همایی چمون خودمخممار  محلمی و امرو ه ا  نظر این ملمها، بدنبا  رادی الی ه شدن 

منطفه ا  یا اسمانی، انتمن ها  ایالمی و و یمی و یا واده هایی مبنی بر "ح  مسمئلۀ اقموام بنابمه منشمور تهمانی حفموق 

آنهما  بشر"، ا  طرف اپو یسیون رژیم اسالمی، آنفدر کلی، ناکمافی و ممبهم انمد کمه تمایی بمرا  برخمورد مشمخص بمرا 

باقی نمی گوارد و ممامی این طرحهما، در حمد برناممه ا  بمرا  نموای ح وممت مرکم   اممالح شمده بما هممان سماخمار 

سلطه طلبانه ملفی میشوند که اساس نظام ح وممی و ساخمار قدرت ناظر بمر آنمرا دسممخوش مغییمر و دگرگمونی تمد  و 

 بنیاد  نمی سا ند!

 سابقۀ تاریخی ساختار ودرت در ایران -

، با موته به وتود چندین قوم یا "نمژاد" و ملمت، فرهنگهما و  بانهما  گونماگون و امحماد اتبمار  ایران ا  ی سومو ، ا

آنها در فرمانبردار  ا  یک فرمانروا  قمومی یما ملیممی، بمدون آن مه رابطمۀ داد و سممد فرهنگمی و اتممماای در دوران 

یگر، بلحاظ گسمردگی سر مین آن که مناطق  یست ماریخی و سنمی سو  دباسمان و میانه با آن قوم داشمه باشند، و ا  

معداد  دیگر ا  ملمها را در برمیگیرد و سلطۀ قدرت فرد  براساس منافع و فرهنمگ منهما یمک قموم یما ملمت بمر مممامی 

 آنها، ا  خمومیات بار  یک "امپراطور  کهن آسیایی" برخوردار میباشد. این ساخمار یما "سمنت امپراطمور  خماص

ایرانی" که با "متهوم تغرافیایی ایران"، پیوند  ارگانیک دارد، ا  متهوم و الگو  ایرانمی سما ماندهی سیاسمی تامعمه، 

یعنی "امپراطور  چندقومی" یا "امپراطور  چندملیمی" ناشی شده است که خود در برابر متهوم و الگمو  سما ماندهی 

ومیممت و دارا  فرهنگممی واحممد، یمما "ملیممت همگممون قممومی و شممهرها" در آن مبمنممی بممر ق -سیاسممی یونممانی کممه "دولممت

 فرهنگی"، مظهر و نماد املی آن بوده است، قرار میگیرد!

دان، در پروسمۀ مماریخی خمود هرچند که ش   و ساخمار امپراطور  در ایران و مت ر و ایدئولوژ  مشروایت بخش بم

ان امم  و ماهیمت آن بما شمدت و حمدمی ممتماوت و مغییر و محو ت چند  را ا  سمر گورانیمده اسمت، امما در غالمب دور

 بویژه ساخمار مربوط به اهد امیق آن حمی در دوران معامر نی  پابرتا  مانده است.

کمه بمیش ا  ق.م.س  ٨٩٢-١١١٢هدر دوران باسمان، اولین امپراطور  مش ی  شده در فالت ایران، "امپراطور  ایمالم" 

غیرمممرک  یا ب بان امرو   ا  "سیسمم پادشاهی فدرا " برخوردار بوده و  دوه ار سا  دوام آورده بود، ا  ساخمار 

شممیوۀ سمماخمار  کمممابیش "دم رامیممک" و شمم   "فممدرا " آن ی ممی ا  المم  پایممدار  ایممن امپراطممور  در مفابمم  دولمهمما  

ان ضممن نیرومند  چون آکد، باب  و آشور بوده است. در چهارچوب ایمن امپراطمور  الممماقی  بمان، هریمک ا  شماه

مبعیمممت ا  یمممک پادشممماه واحمممد در قلممممرو امپراطمممور  آن، در قلممممرو خمممود و در ادارۀ اممممور داخلمممی اقممموام خمممویش، 

بوده و منها ا  آغا  ه ارۀ او  ق. م. اسم ه محولی در ش   و مضمون ااما  قمدرت سملطنمی در درون  "خودفرمان"

نارشیس و تایگ ینی آن با "ح ومت چند شاهی" این امپراطور  بمورت ش   گیر  مدریتی "سیسمم مک شاهی" همو

یا "سیسمم پادشاهی فدرا "، مورت می پمویرد. بمدین مرمیمب، بما ممایم  بمه امحماد اتبمار  و بما آغما  لغمو "خودفرممانی" 

سیاست نابود  دیگر همبودها  ممتاوت و تداگانه در یک ک  و محت یک حاکمیت واحد مرک   و  دیگر اقوام و امخاو
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بمه شم    عها  اولیۀ ح وممی برا  آنچه که بعدها "اسمبدا شرقی" نامیمده شمده اسمت، در فمالت ایمران شمرو قومی، پایه

 گیر  می ند!

این  مینه سا   اولیه برا  ادارۀ مممرک  امپراطور  فالت ایران، با فرهنگ و با دین مک خدائی مهاترین مهاتم بمه 

ام "آریائی ها" در ه ارۀ او  ق.م. به این فالت سرا یر شمده بودنمد، فالت ایران که خار  ا  نوار ممدنی تغرافیائی، بن

الگمممو  سممماخمار ادارۀ امپراطمممور  ایمممران، ا  طمممرف بنیانگممموار سلسممملۀ هخامنشمممی  همخممموانی کامممم  داشمممت. بنمممابراین،

هکوروشس نی  براساس هیرارشی مرک   و نتی سیسممم ادارۀ "شاهنشماهی فمدرا  سمنمی ایالممی هما در اواخمر ح وممت 

آنها و با اقمباس آن ا  سیسمم ادارۀ بابلی ها، بمر اسماس ادارۀ "سمامراپی" ایمن امپراطمور  اسمموار گردیمد. تانشمین و ، 

داریوش، با دگرگون ساخمن بنیاد سا مانی و ادار  "سامراپ ها " بیست و شش گانه و یما بمه نظمر  دیگمر سمی گانمه، 

شغالی و ح وممت ا  طمرف نظامیمان منسموب شمده بمر آنهما ا  که در  مان سلف و  مرفا مفسیم بند  نظامی مناطق ا

پادشماه بما حاکمیمت مطلمق سیاسمی بمه آنهما  طرف مرک  بشمار می رفت، به "سامراپها " پارس منموب شمده ا  طمرف

 برمناطق محت ممرف سپرده میشود!

در پدید آممدن پنمدار نموین و بدینگونه با نابود  پندار باسمانی قوم و ح ومت در فالت ایران، چرخشی درونی و برونی 

مرفا دینی در معریف همبودها  انسانی کهن، مانند مبدی  قوم اسرائی  به قموم یهمود و سمرآغا   بمرا  مسملط فرهنمگ 

دینی و مبدی  اقوام به راایا  بدون حق و حفموق و اسممفال  داخلمی بوتمود ممی آیمد. ایمن اممر، بمه ح مم اسممبداد  بمودن 

امپراطور  خود و خمم شدن آن به فرمانروایی خودکامه که خود را ا  "مخمۀ خدایان" می  ساخمار مممرک  ادار  نوین

 پنداشمند به مشخمۀ بار  ح وممدار  سلسلۀ هخامنشیان مبد  میگردد!

با غلبۀ اس ندر مفدونی بر امپراطور  ا  درون پاشیدۀ هخامنشی و بویژه بدنبا  مرگ او مفسیم سر مین هما  متموحمۀ 

شممینان او، هرچنممد شممیوۀ مممرکمم  و مسمممبدانۀ سلسمملۀ هخامنشممی نیمم  ا  بممین میممرود، اممما منتممر بممه احیمما  و  بممین تان

لط پمارت هما یما اشم انیان، بما سمو نممی گمردد. بما م "خودفرمانی" اقوام ساکن در سر مین ها به ارث رسیده به تانشمینان

می ها، رؤسا  اقوام محت مسلط آنها نی  ا  بمین با گشت آنها به الگو  "شاهنشاهی فدرا  سنمی" اسالف خود یعنی ایال

خود این اقوام برگ یده میشود. مورخان ارب همسعود ، ماحب مرَو  الوهبس پس ا  اسالم برا  اولین بار بدرسممی 

طایتمه هما"  سیسمم ساخمار قدرت در امپراطور  اش انیان را "ملو  الطوایف" مومیف کرده اند که بمعنما  "پادشماهی

اقممماد  مسملط در آنمدوره بعنموان -بمه فرماسمیون اتممماای تهرچند که این مفوله در امر گوشمه بنادرسم بوده است.

 "فئودالیسم"، مرتمه و بسط داده شده است!

، سلسملۀ اشم انیان منهما اسممثنائی در مماری  ایمران اسمم ه در آن قمدرت پادشماه را متممع ب رگمی ا  نتبما و متممع امضاف

، هماننمد همتالس کهسمان و مهسمان بفو  مورکمنها  امرو   "یاشولی  ر گنگشی"س ستیداندومی ا  معممدان و ریش 

پادشمماهان قمممرون وسمممطا  اروپممما  غربممی محمممدود کمممرده و بمممر حمممدود و اخمیممارات پادشممماه نظمممارت می ردنمممد. در ایمممن 

آسممان  ممانگر  هامپراطور  همانند سیسممم هما  فمدرالی اممرو ه، دیمن خاممی رسممیت نداشممه و  ردشممی، بمودائی و 

 ... آ اد و هیچیک بر دیگر  مرتیی دولمی نداشمه است! وغیره خورشد پرسمیس

، و بما برسممیت یمافمن آئمین  ردشممی ٨پنداشممند" یبا بفدرت رسیدن ساسانیان که "خود را وارث پادشاهی هخامنشی م   

اسمموار بمود."  مرک یتو  دینپایۀ  دو میالد ، آنها ح وممی برقرار کردند که "بر ١١٨ا  طرف اردشیر او  در سا  

ن کرده یدر ماری  اقوام...س آنها برخالف اش انیان که ح ومت ملو  الطوایتی داشمند وحدت ایران را مأمهمان منبع...ه

و دولمی مش ی  دادند که قدرت کشور را در خود ممرک  داده و با اقمدار بسیار بمر هممۀ و یمات کشمور نظمارت داشمت" 

س این نوع ساخمار ادارۀ امپراطور  که هنو  نی  هوش ا  سر باسمانگرایان اممرو  ایمران ممی ربایمد و آنهما ههمان منبع

را شیتمۀ خود نگه داشمه است، قرار گرفمن متدد ساخمار قدرت براساس سیسمم سامراپی  مان هخامنشیان بوده است با 

م ی می ا  تهمات اربعمه بمه چهمار قسممت مفسمیم کمرده و گانۀ امپراطور  خود را بنما ١٨این متاوت که ساسانیان مناطق 

برا  آنها "سامراپی" ا  مرک ، اما بنام تدید "پاوگس" م گماردند. "پاوگس" ها نی  بنوبۀ خود ح ام و نایب الح ومه هما 

س . اما، خود آنها با ، منها متمر  اواممر رئمیرا ا  طرف خود برا  هریک ا  مناطق محت کنمر  خود معیین می ردند

 قشونها  شاهی ملفب به "سپهدار" بودند که ا  طرف پادشاه برا  این مناطق چهارگانه معیین میگردید!

                                                                    
 1١۳٨ اشرافی، اراتانمش سا ماندکمر محمد تواد مش ور. در ماری  اقوام و پادشاهان پیش ا  اسالم.   7
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این سسمم ساخمار  سامراپی ادارۀ امپراطور ، با نتی خشن ممامی حفوق و اخمیارات طبیعمی اقموام و مممدنها  مغلموب 

رفممن مممام مموان مموان ایمن اقموام در  یمر فشمار بمار   یمدر امور مربوط به حیات درونمی آنهما در فمالت ایمران، مابمه محل

مالیامها و با  ها  سنگن دولت مرک   و شرکت اتبمار  در تنگهما اسممیالگرانه پادشماهان ایمن سلسمله بما امپراطمور  

غیمره، مما ها  روم و موران، بر سرکشورگشمائی هرچمه بیشممر آنهما در شمما  آفریفما، آسمیا  ممغیر و میانمه و قتفما  و 

 میالد ، مداوم یافت! ٨٨1خود این امپراطور  به و یمی ا  و یات خالفت بنی امیه در سا  مبدی  

با مسلط ااراب ا  درون و برون بر اقوام فالت ایران، ایدئولوژ  دینمی ا  بمر سماخمار ح موممی امپراطمور  اسمالمی 

دیگر ناسا گار و در مضاد مسممفیم بما آنهما  برقرار گردید که در اساس با ممامی ال امات بنیاد قوم و ممدنها و فرهنگها 

قرار داشت. این ایدئولوژ  ح وممی، قوانین الهمی و شمریعت را کمه امادات قبیلمه ا  اامراب و یهودیمان بمدو  بمود، بما 

قوانین  مینی و نشأت گرفمه ا  نیا ها  روحی و فرهنگمی و معیشممی انسمان آنمدوره تمایگ ین سماخمه و بما نتمی مممامی 

ی، قبیلمه ا  و فرهنگمی و مممدنی، حمق  یسممن را ا  اقموام و مممدنها با سممانده و "اممت" را تمایگ ین آنهمما مممای ات قموم

و ساخت. در این امپراطور  الهی نی  با  همبودها  انسمانی مبمدی  بمه "اهم  وممه" یما بمه "مموالی" بمدون حمق و حفموق 

اربمی برگ یمده ا  میمان "اممت اربمی" ا  طمرف  انسانی شدند که ادارۀ ممامی سرنوشت و امور رو مرۀ آنها منهما حمق

 خلیته و با مأئید و اظهار بندگی در مفاب  و  بوده است!

که دومین امپراطوری بزرگ  بعداز  میالدی بر فالت ایران ١١٤١با بروراری امپراطوری سلجوویان تورکمن از سا  

علی و سیاسلی و نله اسلطوره ای، شلاعرانه و واژۀ "ایلران" بمعنلای واوهخامنشیان( در تاریخ این فلالت بلوده اسلت، 

بلرای توصلیف حلدود ایلن امپراطلوری وارد ادبیلات سیاسلی آنلدوره گردیلد و بله هویلت  خیالی سابق، برای اوللین بلار

سیاسی این فالت مبد  گردید. آنها با تقسیم امپراطوری خود به پنج وسلمت و اعطلاء اختیلار "خودفرملانی" بله اولوام 

میللدن هریللک از ایللن منللاطق پنجگانلله واژۀ "ممالللک محروسلله" بنابلله نوشللتۀ "ابللن بللی بللی آ  درونللی آنهللا، جهللت نا

بله ولو  آ.ن.  و یلا "سیسلتم اتلابکی" بلا "تیوللداری" 9و یا سیستم "ملکان شاهی" و یا بقو  ذبیح بهروز 8سلجوق"

سلنتی" را مجلددا در ایلن لمبتون در کتاب "مالک و زارع در ایران، فص  سوم"، را بکار گرفتنلد و "سیسلتم فلدرالی 

 فالت برورار ساختندا

 1٢بعدا  امپراطور  سلتوقیان، خوار مشاهیان می خواسمند، "سیاست مرک یمت را اامما  کننمد" کمه "خیمالی خمام بمود"

هرچند در دوران حاکمیت محمد خوار مشاه، بخشی ا  فرمانروایان و سرکردگان ایالت و اقوام مابع امپراطور  خمود 

  ممن ا  آنمان نیمم  بمه بنمد کشمیده شممدند، امما آنهما ا  خلمع نیرومنممدمرین منماطق "خودفرممان" چمون "آماب ممان ١١را خلمع و 

 فارس"، لرسمان، کرمان و آوربایتان"،  ما پایان کار خود ا  طرف مغو ن ناموان مانده بودند! اماب ان

، بما نحموۀ ادارۀ امپراطمور  هما  بم رگ قبیلمه ا  بما سماخمار خانخمانی -مغولها کمه مما آنموقمع بغیمر ا  سیسممم اشمیرمی

آشنائی نداشمند، سیسمم مممرک  دولمی با اقمدار مرک   را که مشابهت ن دی مر  با ساخمار افمب مانمده و سمنمی تامعمۀ 

خود آنها داشت، در پیش گرفمند! آنها برا  ادارۀ ممامی اقوام محت سملطۀ خمود فمرد  بما انموان "باسمفاق" را ا  طمرف 

هفرممانس بمه اممرا  شمهرها و منماطق مسملیم شمده بمه  یین و آنها نی  بنوبۀ خود ضمانمی بنام "یمارلیق یرلی،"خان ااظم مع

 مغو ن میدادند ما کسی معمرل مابعیت و فرمانبردار  آنان ا  مغو ن نشوند!

ء "سیسممم فمدرا  مفسیم سر مین ها  فمی شدۀ چنگی خان بدنبا  مرگ و  مابین چهار فر ندش نی  نه منها بمعنا  احیما

سنمی" در  مان سلتوقیان بوده، بل ه منها املی بمعنا  مفسیم مامر  اظیم و  در میان فر ندان او بوده است. هرچند 

تانشمین و  در مغولسممان مرکم  ،  بعدا  مرگ "منگو قاآن" همنگو= خدا، قا آن= خمانس و در مفابم  "قموبیال  قما آن"

"اولموس" تدیمد و پنتممی هبمه مغمولی خاقمان و بمه  دشماه ایمران نامیدنمد و هالکوخمانایلخانیان مغو  در ایمران خمود را پا

میالد  در مناطق محت مسلط خود بوتود آورد که این منها  1١١١مورکمنی ای ، قبیله یا ملتس بدنبا  فمی بغداد در سا  

یما قبیلمۀ خمود بموده اسمت. در  بمعنا  مح یم سهم مسمعمرامی خود ا  فموحات مغو ن و موروثی سماخمن آن در خمانواده

بعدا  سلتوقیان و مثبیت رسمی این هویت برا  همیشه برا  این فالت بموده کمه  ایندوره ب ارگیر  متدد واژۀ "ایران"

البمه مر ها  آن ا  حدود ایران فعلی بسمیار فراممر میرفمت، بمدون آن مه مغییمر  در سیسممم یما سماخمار ادار  آن نسمبت 

 ا در امپراطور  ب رگ آنها بوتود آمده باشد!بدیگر مسمعمرات مغوله

                                                                    
 م 1٤٢١ لیدن، هومسما، ،"سلتوقنامه مخممر" بی، بی ابن  8
 ٨١-١٤وبیی بهرو . در مفدیم و ماری  ایران. کوده. مص   9

  ٩١پمروشتس ی. ماری  ایران، ایران در سده ها  میانه. ص   10
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سفوط دولت مممرک  هالکوییمان مغمو  در ایمران، بمعنما  فروپاشمی کشمور و رهما شمدن پیراممون ا  سیسممم مرکم      

اسمبداد  و مت یۀ سر مین ها  محت سملطۀ آنمان بوسمیلۀ تنبشمها  مخملمف قمومی، فرقمه هما  مموهبی و ممدایان تدیمد 

نها رشمۀ پیوند بین مناطق مخملف بما مرکم  م سم1١١٢-1١٤١قدرت بوده است. با ممرف ایران ا  طرف میمور لنگ ه

قدرت سیاسی را با  و خرا  دهی و سربا دهی در مواقع لش رکشی ها به مرک  و ابرا  بندگی و سرسپردگی بمه و  

بوده است! با مرگ میممور لنمگ، تنمگ خمانگی بمین ممدایان  وراثمت، منتمر بمه مضمعیف و فروپاشمی امپراطمور  و  

میالد  میمان میموریمان و قراقوینلمو شمده و بما غلبمۀ آق قوینلمو در 1٩١٤مفسیم ایران در سا   گردیده و با خره منتر به

میالد  بر سلسلۀ قراقوینلو، ممامی مممرفات آنها نی  به این سلسله انمفا  یافمه و ممامی آوربایتمان و ایمران 1٩٨١سا  

ممیالد ، دولمت و کشمور  1١٢١ سلسله در سا  باخمر  به مرکیب دولت آق قوینلو در آمد. ما پیرو   متویان بر این

 بنام ایران در پهنۀ تغرافیا  سیاسی آندوره وتود خارتی خود را ا  دست داده بود!

مممتویان کممه هممم پیشمموا  دینممی و هممم رهبممر  سیاسممی تامعممه را ی تمما ا  آن خممود سمماخمه بودنممد، تهممت برپممائی رویمما  

ی و امنی ی، ممدنی و فرهنگی در مضاد قرار داشت، احمیا  بمه یمک امپراطور  اسالمی شیعه که شدیدا با ال امات قوم

ااالن شدۀ خود برا  ممامی منماطق مسمخیر شمده، حممی ا  پیمروان  امت سا   ا  پیروان تدید و اتبار  موهب رسمی

مما آن ممان،  مواهب و ادیان دیگر با نابود  متاومها  موهبی و دینی، قومی و فرهنگی آنها داشمند! اگر ا  دوران باسممان

میخمند" و ماری  فمالت ایمران را مما آنمدوره در ادوار طمو نی آدو قوم فارس و مور  "چون آمش و روغن" در هم نمی 

مبار ه و ن اع ایندو مش ی  میداد، در این مرحله امحاد موهبی ایندو قوم به  اامت ممتویان و بما شمریک شمدن فارسمها 

ها الیه دیگمر همبودهما  انسمانی در ایمران فمراهم گردیمد و ایمن "اممت" سما   در قدرت سیاسی برا  اولین بار با مورک

 مهیب و خونین ا  طرف ایندو قوم به پهنا  ایران به پیش برده شد!

، محمت یمک ح مم واحمد سما  ٨٢بدینسان، با احیما  ایمران بعنموان یمک امپراطمور  آسمیائی مفسمیم و مت یمه شمده بعمدا  

و در تهمت ممداوم اسممبداد شمرقی  تدا پایه ح موممی براسماس "سیسممم ممک شماهی"مرک   و ح ومت دینی خودکامه، م

 فراهم گردید!

 احیمما  ، اندیشممۀح ومممت مرکمم   مشمم ی  میممدادبیگانگممان  ب مممککممه ایممران ا  خممود و یمما  وقممتا  اینممدوره ببعممد هممر 

را در سمر ممی  ۀ این شمورمشم ی  دهنمد هدیگر سماکنینس امپراطور  مممرک  با نابود  و ان ار وتود همبودها  انسانی

حمی بر کشورها  همسایه و بر ممامی قلمرو امپراطوریها  گوشممه در فمالت ایمران کمه مر هما  آن هیچگماه  پروراند،

اداما  مال یمت ممی کمرد و دائما در حا  مغییر بوده است،  پادشاهان،به قدرت مالی و نظامی  با موتهنی  ثابت نبوده و 

 س!ه شهر قتفا  و خراسان ب رگ به آغوش اسالم!!می کند هاداا  پس گرفمن هتد

محمت ممأثیر روابمط بما اروپما و بواسمطۀ امپراطمور  اثممانی، بمه متهموم میالد  ا  ی سمو،  نو دهمقرن منها در اواخر  

قدیمی "ملت" در ایران که مبمنی بر پیرو  ا  یک دین و موهب چون، "ملت مسلمان"، "ملت یهود"، "ملت نمار " یا 

نح  اسالمی" بوده و دو معنا  دیگر بر آن اف وده میشود. اولی بر ساکنان یا اهالی مناطق یا اسمانها  امرو   "مل  و 

ماننممد "ملممت خراسممان"، "ملممت گممیالن" و "ملممت آوربایتممان"، د لممت داشمممند و دومممی "ممل ممت ایممران" بممود کممه نمماظر بممر 

امرو   "ملت" ا  آن اسمنباط میگردد. ا  سو  دیگر، متهومی وسیعمر که ک  مردم را در برمیگرفت و همان  متهوم 

این امر هرچند نسخه برداری سطحی از "ممالک محروسه" امپراطوری سلجوویان بدون راه یابی به مضمون اصللی 

آن بوده و در سراسر دوران حاکمیلت واجارهلا جهلت مشلخ  سلاختن تقسلیمات اداری حکوملت تمرکزگلرای مرکلزی 

 اظت شده" و حتی تا اواسط سلطنت رضاشاه  روی تمبرها، سکه هلا و در ولانون اساسلیبعنوان "سرزمین های حف

در اممم  بیممانگر ایمن مسممئله بمود کممه ا  دوران باسمممان و میانمه بممرا  اخممو  ه.ش( بکلار گرفتلله میشلده، ١٢8٤/ ١9١٥

ان مرک یممت سیسمممم ادار  فممدرالی سممنمی، ولممو در حممد برداشمممی سممطحی آن منهمما در حممد نامگمموار  منمماطق محممت فرممم

 ممرک گرا بسمر  بومی وتود داشمه است!

 وارداتی است یا بومی؟ایده ای فدرالیسم در ایران آیا  -

تهت پی بردن به این مسئله، ا  ی سمو نبایمد مماری  فمالت ایمران را ا   ممان ورود آخمرین دسممه ا  مهماترین بمه ایمن   

فت. ا  سو  دیگر اگر آغا  ماری  و مش ی  دولت را در فالت در نیمۀ او  ه ارۀ ق.م.، یعنی "آریائی ها" در نظر گر

این فالت ا   مان ایالمی ها در شش ه ار سا  قب  ا   ممان مما بعنموان دولممی بمومی مبمدأ قمرار بمدهیم و وتمود دیگمر 

رف ممدنها و فرهنگها در آنرا ه اره ها قب  ا  ورود هخامنشیان به این فالت و مشم ی  امپراطوریهما و دولمهمایی ا  طم

آنها بعدا  هخامنشیان و "آریائی ها " دیگر را منطبق با واقعیت ماریخی آندوره بدانیم، در آنمورت باید پویرفمه بشمود 
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که سیسمم ادار  و کشور  در دوران  یاد ، بویژه هرگاه اقوامی ا  ساکنان اولیۀ ایمن فمالت در آن بفمدرت رسمیده انمد 

یان و ساسمانیان و بیگانگمانی دیگمر در آن، بممورت غیرمممرکم  و غیمر بگونه ا  ممتاوت بما سیسممم ح موممی هخامنشم

سیسممم فمدرالی، حمداق ، بررسمی مخمممر مماریخی فموق، بیمانگر ایمن مسمئله اسمم ه  اقمدارگرانه نیم  وتمود داشممه اسمت!

می و بمورت "پادشاهی فدرا  سنمی"، یا سیسمم "مل مان شماهی یما سیسممم "ملمو  الطموایتی" و "امماب ی"، سیسمممی بمو

غیرواردامی به فالت ایران هنه کشور ایرانس بوده و ریشه در مسام  و معام  قومی و دینی ساکنان اولیمۀ ایمن فمالت در 

بمرا س، ایمن سماخمار مممرکم  ادارۀ امپراطمور ، سیسمممی وارداممی و  مراحلی ا  دوران باسمان و میانه داشممه اسمت.

آن در اواخر ح ومت ایالمیان بوتود آمده بود، اما بنیانگمواران آن در غیربومی بوده است که هرچند مت ر اولیه و خام 

 نیمۀ او  ه اره ی م ق.م.، هخامنشیان و ادامه دهندگان آن نی  غالبا سلسله ها  منموب به قوم آنها بوده اند!

انگاشممن هویمت  برا  با گشت به مد  بومی سیسممم ادارۀ کشمور چنمدملیمی ایمران ا  ی سمو، بایمد ا  ی سمان امرو ه    

 - بمانی ایمران و معممیم فلمه ا  و م مانی ی یمک فرهنمگ اسمطوره ا  -موهبی و قومی با هویت ملی و ا  معریف قمومی

 دینی قوم  یا ملت غالب ب ور دولمی و بضرب قدرت نظامی بر ک  همبودها  ممتاوت با آن، دور  تست. 

معممیم متماهیم و مضممامین اممر تدیممد بمه دورانهمما   ا  سمو  دیگمر، ا  هممم در آمیخمگمی مخممممات  ممانی و م ممانی و

گوشمه، بویژه در مورد معریف ملمت و هویمت ملمی، بما همدف یعنمی سیاسمی یعنمی موتیمه ناسیونالیسمم محافظمه کارانمه یما 

 ادغامتو  و برمر  طلبانه باید گوار کرد.

ان، امممر  اسممت بسممیار مشمم   اممما مسمملما، ایممن گمموار بمما موتممه بممه نهادینممه شممدن شوونیسممم در نهمماد دولممت و دیممن در ایممر

ضرورمی است حممی برا  ممأمین امحماد داوطلبانمه و آ ادانمۀ همبودهما  انسمانی مشم ی  دهنمدۀ ایمران در آینمده و خامممه 

بخشیدن مممدنانه به مسئلۀ ملی در این شور در قرن بیست وی م می باشد. هرچند که هنو  نی  نظریمه پمردا ان برممر  

خالف شمواهد مماریخی، تامعمه شناسمی و داده هما  باسمانشناسمی و مردمشناسمی، بمه ایمن مفولمه رطلبی قومی و ملیمی، ب

مموس  میشوند که گویا پدیدۀ فدرالیسم نه منها ایده ا  واردامی و غیربومی برا  "مت یۀ ایران" است، بل ه "کثیرالملله" 

اسممیونا  کمونیسمممی" و "حمم ب ممموده" در بحبوحممۀ یمما "چنممدملیمی" بممودن ایممران را نیمم  سمماخمه و پرداخمممۀ "کمینمرن اینمرن

تنگ تهانی دوم تهمانی بمرا  مفسمیم و مت یمۀ ایمران قلممداد ممی کننمد! ا  نظمر آنهما، اممو  "ملمت" واحمد  اسمم ه ا  

"اقوام" مخملف مش ی  میشود و ایمران نیم  کشمور  "چنمد قمومی" اسمم ه "ملمت ایمران" را مشم ی  داده انمد و ایمن نمیتمه 

خود را ا  این مم  خودسماخمۀ غیرواقعمی اسممنما  ممی کننمد کمه بنمابراین، ایمران نیما   بمه مغییمر سماخمار مطلوب  گیر 

مممرک  ادارۀ کشور و گوار به ساخمار  غیرمممرک  و فدرالی در این یک کشمور" ی دسمت ا  لحماظ ملمی و فرهنگمی" 

ینیت  یرا، او  چندملیمی بودن ایران یک اندارد! هرچند که واقعیت و اینیت موتود کامال برخالف این نظریه است. 

یک "ملت" واحد، بل ه اتمماای ا  اقوام و ملمها در مه مانمدۀ یمک امپراطمور  اسممبداد  و درهمم  است و این کشور نه

ش سمۀ آسیایی و در یک واحد تغرافیایی معین ا  "ملت"هما  مخملمف اسمت. ا  سمو  دیگمر، ایمران نمه کشمور  "چنمد 

رالملله" و یا "چندملیمی" است که طی ماری  طو نی بفدمت ه اره ها و خار  ا  ارادۀ ما ش   گرفمه قومی" بل ه "کثی

 است!

 

ثانیا، ایده و برنامۀ "طرح مأسیس یک تمهور  فدرا "، تهمت "پایمان دادن بمه سملطنت مطلفمه و مممرکم ، در سمرآغا  

گ تهمانی او  و دوم، بما موتمه بمه وتمود  مینمه هما  سدۀ گوشمه و قب  ا  پیدایش کمینمرن و حم ب مموده و قبم  ا  تنم

مطرح شده است. ایمن برناممه بمرا  اولمین بمار در سما   ماریخی و فرهنگی درونی آن ا  طرف روشنت ران خود ایران

دو ممن ا  روشمن انمدیش ممرین ممت مران  به همت میر ا یحیی دولت آباد  و میر االی اکبرخان دهخمدا، 1١١٨/1٤٢٤

و در او  مفاومت مبری  برهبر  سمارخان، ارائه گردیمده اسمت. آنهما در ایمن طمرح، براسماس امم  دوران مشروطیت 

برای "انقراض کام  و عودناپلذیر سللطنت شخصلیه"، "سللطنت حقلۀ مردم در ممل مدار ،  خودفرمانیو  عدم تمرکز
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یتهلا در ایلران، بلرخالف تصلور بنلابراین مسلئلۀ ملرا پیشمنهاد کمرده انمد!  ملَیه، یعنی جمهلوری مماللک متحلدۀ ایلران"

بل مه شمالود و  مینمۀ داخلمی دارد و اوامم  خمارتی نیم  شماید شوونیستهای وطنی، ناشی از تحریکلات خلارجی نبلوده 

بموانند در برهه ا  بر بسمر این  مینۀ داخلی در محریک یا سرکوب تنبشها  ملی بهممراه دولمت هما  مرکم  ، ممؤثر 

 بوده باشند!

یئسیم" مور  و ارب سممی  و اسمموار بمر ایمدۀ "پمان فارسیسمم" غیرفمارس غیرفارسمی بر "پان آریابا سفوط رژیم مم ی 

سمی  پهلو  نی ، در اولین سا  انفالب، یعنی در ایامی که ا  طرف اح اب به امطالح سراسر  چپ و موهبی و ملی 

ملمی سلسملۀ پهلمو  و پما  گواشممه بمر گرا و غیره بعنوان "بهار آ اد " مومیف میشد، اما برا  ملمها  رهیمده ا  سممم 

در  طلره فدرالیسلم بلرای سلاختار ولدرتموهبی اسمالمی، چیم   بغیمر ا  "خم ان آ اد " نبموده اسمت،  -سمم شوونیسمی

، بلدون ١3٥8سیاسلی خللق تلورکمن" در سلا   -ایران برای اولین بار در ایران اسلالمی، از طلرف "کلانون فرهنگلی

 شورهای خارجی، ارائه گردید.هرگونه ارتباط آن با نیروها و ک

 

مداوم سمم ملی براساس ممرک گرایی برا  حاکمیت یک اقلیت بر اکثریت مردم ایران، بدنبا  انفالب اسالمی نی ، ریشه 

در امل رد و تان سخمی دیدگاهها  نهادینه شدۀ شوونیسمی در وتود سیاست و دین، بعنوان ی ی ا  ویژگیها  امده و 

در ایران که آمی ه ا  ا  اسمبداد شرقی و ممرکم  در مفابم  "فدرالیسمم سمنمی" اسمت، داشممه اسمت. دیرینۀ قدرت سیاسی 

بمرا   همین ویژگی امده بود که در ماری  معامر ایمران هرسمه دوره ا  ممالش مماریخی روشمنت رمرین بخمش ایرانیمان

نها به گوار ا  ساخمارها  ویژۀ یک بنیاد یک ملت مدرن ههرچند با درکی ناقص و مغشوش ا  آنس را که بیانگر می  آ

امپراطور  به ساخمار خاص یمک ملمت بمه متهموم اممرو   آن بموده بما ش سمت مواتمه سماخمه اسمت. دو ممالش نخسمت 

همشروطیت و تنبش ملی شدن نتت و مبدی  سلطنت مطلفه به مشروطهس به سو  احیا  اندیشمه و سماخمار امپراطمور  

 د اندیشه و ساخمار امپراطور  اسالمی شیعه منحرف گردید!خاص ایرانی و مالش سوم، بسو  متدی

اما، در آینده این منها ساخمار فدرالی و دم رایمک اسم ه می مواند آنچنان تامعیت و شمولیت و معادلی برا  سراسمر   

ایمد. منهمما بمما ایمران بوتممود بیماورد ممما تامعمه بموانممد ا  اهممدۀ مغییمر ویژگیهمما  قمدرت سیاسممی و مفسممیم آن بمین ملیمهمما دربی

ساخمار فدرالی میموان تریان ناممام و ناقص بنیاد ملمت تدیمد را بمموا ات نهادینمه شمدن دم راسمی ب مما  رسمانید و در 

چهارچوب آن ملت ها و اقوام مش ی  دهنمدۀ این شمور در امین بدسمت آوردن حفموق ویمژۀ ملمی خمود، در سرنوشمت کم  

د. این ساخمار فدرالی باید پیوند  ارگانیک میان آ ادیها  دم رامیک مشارکت مسمفیم داشمه باشن کشور و قدرت سیاسی

اام و آ ادیها  ملیمی و منطفه ا   و میان رد اسمبداد و خودکامگی و نتی ممرک ، معادلی پایدار میان قدرت مرکم   و 

 قدرمها  ملیمی و منطفه ا  بوتود بیاورد.
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مرک   و معماد  شممردن فدرالیسمم بما تمدائی طلبمی و مت یمه و  دیگر ی ی انگاشمن وحدت ملی با ایتاد ح ومت مفمدر

موس  به مئور  ها  نژاد  و ملت پرسمانه، روشی برا  ی پارچه سا   و ایتماد ملممی واحمد در ممل ممی نظیمر ایمران 

پیونلد آنچه که ایرانیلان را در آینلده بیکلدیگر که متموع اقلیمها  ملی در آن اکثریت تمعیت را مش ی  میدهند، نیست. 

خواهد داد، باور جدی به اصو  دمکراتیک، تقویت جامعۀ ملدنی، گسلترانیدن علدالت اجتملاعی و مللی و تقویلت حلس 

در  نادرسممت ممرک گرایممان ا  مسممئلۀ ملممی، پلورالیسممم و فدرالیسممم در سممرآغا  سممدۀ  بللودگی" در آنهللا اسللت. -"ملللت

آنهما بما ممدرنیت بموده، بل مه اممرو ه نیم  ایمن در  در  گوشمه، خود نه منها بخشمی تمدایی ناپمویر ا  رویماروئی وسمیعمر

مضاد مسمفیم با دو کیتیت اساسی و ال امی که تهان معامر یا پسامدرنیمه با خود بهمراه آورده است، قرار دارد. اولی، 

دوم، هم یسمی و معام  با دیگر مل  چه در سطی منطفه ا  و تهانی و چه در داخ  کشورها  کثیرالملله چون ایمران. 

ضرورت م ام  امومی م نولوژ  تهت ادامۀ بفا  همبودها  انسانی اسم ه امرو ه در ممامی ارمه هما بما فنماور  

و بما محمروم سماخمن  کامپیومر  گره خورده که در مورت پابرتائی مبعمیل اقممماد ، اتممماای، فرهنگمی و سیاسمی

یمک کشمور کثیرالمللمه، نممی مموان بمه ایمن ضمرورت اکثریت تامعه بنام "ملمها  محت سمم" و رشد نمامو ون در درون 

 و بالندگی تهانی همراه گردید. تحیامی در مفیاس سراسر  و واحد، تامۀ ام  پوشانید و با کاروان پیشرف

 

 سیاسی خلق تورکمن -کانون فرهنگی

 ٤١٠٢می  ٤٢
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 ملت و تعریف آن در ایران

ملت بعنوان یک همبود انسانی، ضمن برخورداری از ویژگیهای مشترک، دارای دو وجه حقوقی و سیاسی استکه آنرا    

گ واحد و آگاهی مشترک است که از سایر همبودهای پیشین انسانی متمایز میسازد. عامل پیوند این همبود متکامل، فرهن

دو حس مکمل هم، چون تعلق بیکدیگر و احساس وحدت میان افراد همبود انسانی را پدید می آورد. از ویژگیی هیای ییک 

ملت، مالکیت ملی بر یک قلمرو جغرافیایی معین یا سرزمین مشترک و احساس دلبستگی و وابستگی به آن است. نیروی 

ساس تعلق بیک گذشته یا تاریخ مشترک، فرهنگ، آداب وسنن ویژه و زبان مشترک برمی حیاتی وحدت یک ملت، از اح

 خیزد!

جامعه شناسان نیز در تعریف "ملت"، بریکدستی ذهنیت هر ملت و یا به عبارت دیگر بر خلق و خوی و منش ملی تأکیید 

ی هیای دوران رشید ملیی گراییی ییا و عمیده سیاختن آن در تعرییف "ملیت" یکیی از ویژگی دارند که تکیه بر این ویژگی هیا

ناسیونالیسم در اروپا میباشد. در علوم اجتماعی، در تعریف "ملت" عواملی چیون شصیییت ملیی ییا قیومی و زمینیه هیای 

 مشترک فرهنگی و اقتیادی نیز درنظر گرفته میشود. زیرا، "ملت" سرانجام ترکیبی از همۀ این عوامل است!

ع و همبود تاریصی با بافت فرهنگی خاص، اما بدون حق خودفرمیانی سیاسیی ییا بیدون "ملت" می تواند بعنوان یک اجتما

دولت نیز وجود داشته باشد. در واقع پیوند یافتن مفهوم دولت با ملت، امر تازه ای در تاریخ و از دستاوردهای مدرنیتیه و 

پییش از پییدایش "آگیاهی ملیی جدیید،  مربوط به تحوالت فکری، سیاسی و اجتماعی در اروپا در سده های اخیر می باشید.

آنچه که در میان گروههای بشیری راییب بیوده، آگیاهی قیومی" بیوده اسیت. آگیاهی قیومی نییز بیشیتر جنبیۀ آگیاهی بیه تعلیق 

فرهنگی داشته و عنیر زبان، دین، آداب و سنن، تیاریخ و خیاطرق قیومی مشیترک مبنیای آن بیوده و در مییان اکمیر اقیوام 

 دیگران" بوده است!از رت جداساختن خود "گذشته این آگاهی بیو

از اینرو، "آگاهی ملی" به معنای تعلق به ملت و نه صرفا تعلیق بییک قیوم و لیزوم تشیکیل "دولیت ملیی" و داشیتن قیدرت 

دولتی خاص خود، سابقۀ طوالنی در تاریخ نداشته و واژق "ملت" نیز در گذشته بار و معنای سیاسیی امیروزی را نداشیته 

" در اروپیا، زمیانی بمعنیای قیوم بکیار رفتیه و ییا بمعنیای هیواداران ییک کلیسیا و ییا Nationه کلمۀ "ناسیون است. چنانک

ورده های دورانی هستند که انسان همه چییز را یعنیی آزمانی به طبقۀ اشراف اطالق میشده است. در اصل "ملت ها"، فر

و شکل و بیه آن سیامان نیوینی  زندگی خود از نو معنیطبیعت، جامعه و حتی خود را از نو تعریف کرده و می خواهد به 

 ی به مفهوم ملت بصشیده است.ور در روزگار نوین، بعد سیاسی قوبدهد و پیوستگی سه عنیر دولت، ملت و کش

مسئله تعریف "ملت"، اهمیتی بیش از جنبۀ صرف نظری آن دارد. زیرا، مفهوم ملت امروز در صحنۀ بین المللی اهمیتی 

بیوده اسیت کیه بنییاد آن برمفهیوم  اجهان در چند سدق اخیر شاهد برآمدن "ملت"های تازه ای در آسیا و آفریق خاص دارد و

جهانگیر "ملت" که در اصل مفهومی اروپایی است، نهاده شده است. اما، این مفهوم نیز همانند تعاریف و مضامین دیگیر 

ه آنرا از زمانی بیه زمیانی دیگیر و از جامعیه ای بیه جامعیه همیشه ثابت نبوده و این واقعیات و ضروریات عینی هستند ک

 ای دیگر تغییر داده اند.

ییده ای را بیه تیابویی مبیدخ سیاخته و مکیانیزم دتعیب نسبت به تعاریف و تقدس بصشییدن بیه آنهیا میی توانید هیر مقولیه و پ

زمیانی دیگیر تغیییر کیرده اسیت، امیا، درونی آنها را از پویایی و تحوخ باز بیدارد. اگیر تعرییف "ملیت" نییز از زمیانی بیه 

ملت" مشصص میگردند و  -مجموعۀ تعاریف، از "ملت" را می توان حوخ دو تعریف کالسیک از آن که به مفهوم "دولت

بر این اساس در طوخ مدرنیته، ملتهای نوینی شکل گرفتیه و ییا از ملتهیایی "ملیت" بیودن و ییا خیود بیودن آنهیا سیلب شیده 

 است، جمعبندی کرد:

ییه پیردازان شیاخص آن میی تیوان از، "یوهیان گوتلییب روخ، تعریف "عینیی" و ییا دترمینسیتی از آن میی باشید کیه از نظا

( فیلسیوف و متفکیر بیزرل آلمیان نیامبرد. ایین تعرییف کیه از لحیا  ٠٦٧٣-٠١٠١ Johann Gottlieb Fichteفیصتیه  

گروهییی از انسییانها براسییاس اشییتراکات،  مضییمون بییه "تعریییف گورسییتانی از ملییت" نیییز معییروف شییده اسییت، "ملییت" را

در عیین  کیه یین تعرییف در ایین اسیت"سرزمین، تاریخ، فرهنگ، زبان، دین و آداب و رسوم واحد" می داند. جنبۀ منفی ا

بیا نییز قائل نیست، پیوند بنییاد ملیت نیوین را  حالیکه نقشی برای ارادق آزاد انسانها و خواست آنها در تعیین تعلق ملی خود

 سی، حکومت قانون و حقوق بشر می گسلد.دمکرا

 Joseph Ernest Renanدوم، تعریف "ذهنی" از مفهوم "ملت" استکه از نظریه پردازان کالسیک آن "ارنست رنان"  

( جامعه شناس، تئولول و تاریصدان فرانسوی است. مطابق این تعریف "ملت یک روان اسیت، ییک اصیل ٠١٣٢-٠١٨٣
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ع ییک چیزانید، ایین روان را میسیازد... یکیی داشیتن مییرا  مشیترک انیی از خیاطره هیا و روحانی. دو چیز، کیه در واقی

دیگر، سازش واقعی، میل به زیست بایکدیگر و خواست تکیه کردن کامل به میرا  مشترک"
٠٠
 

کیه بیا  این نظریه و این تعریف نیز، از یکسو بر بنیان نظریۀ ژاکوبن ها در مورد مقولۀ ملت قرار گرفتیه بیود. نظرییه ای

ملت" مشصص میگردید و نقش فائق و مقدم "دولت در روند تشکیل "ملیت نیوین را اصیل دانسیته و بیراین  -مفهوم "دولت

اعتقاد بوده که دولت مدرن یا ملی، از طریق برقراری حکومت قانون و شناسائی حقوق برابر شیهروندان، اتبیاع خیود را 

، ""ملیت یییا اجتمیاع ملیی ییا واقعییت ملییی سیاسیی و فرهنگیی بییورتبیه میوازات ایجیاد پیونیدهای اقتییادی، اجتمییاعی، 

 سازمان می دهد!

از سوی دیگر، این تعریف بنیان ملت را با ریشۀ اتنیکی آن قطع و برای "ملتهای کهن" که بویژه در آسییا از شیش هیزار 

و انسیان و  ه، اصالتی قائل نبیودساخ قبل به سازماندهی قدرت خود پرداخته و امپراطوریها و تمدنهای عظیمی برپا داشتند

ملت نوین را برپایۀ آنچه کیه وجیود نداشیته اسیت، تعرییف میی کنید. درحالیکیه پییدایش دولیت ملیی، فقیی مرحلیۀ حقیوقی و 

 !شته استر این مرحله، بطور عینی وجود داسیاسی مقدمات و الزاماتی برای بنیاد ملت نوین استکه که خود آن مقدم ب

، سرنوشیت ملتهیا را هو کشمکش با یکدیگر در طوخ مدرنیتاز "ملت"، در کنار هم و یا در مبارزه در عمل ایندو تعریف 

برمبنییای عناصییری از همییان تعریییف  آنرقییم زده انیید. یکییی بیییورت تعریییف دولتییی از ملییت و یییا تعریییف "سیییویک" از 

ینیستی از این مفهوم و یا التقیاطی "ذهنی" و دیگری بر مبنای تعریف "اتنیکی" آن براساس همان تعریف "عینی" یا دترم

بر روند شکل گییری  هاز این دو از طرف بظاهر دولتهای ملی و یا بوسیلۀ استعمار جهانی به پیش رفته است. اگر امروز

ال مدولتهای مدرن در طوخ دو سدق گذشته در پنب قارق جهان نظری افکنده شود، بیش از همه این نکته را درمی یابیم که م

دولییت از نظییر قییومی و زبییانی و ملییی مجموعییۀ همگییونی را تشییکیل  ٠٣کشییور جهییان تنهییا حییدود  ٠٦١بیییش از در میییان 

چ کشوری را نییز نمیی تیوان یافیت کیه از ایین نظیر بطیور کامیل "ملتیی" را در بیر بگییرد کیه میدهند، اما در عین حاخ هی

ه وجود "ملت" اش با مرزهیای "دولیت" اش عنوان آنرا یدک می کشد. بویژه در خاورمیانه مشکل بتوان کشوری یافت ک

ملت" ها در آفریقا و آسیا آنقدر آشکار اسیتکه نمیی تیوان آنیرا  -منطبق باشد. اراده و نقش استعمارگران در تشکیل "دولت

مرزهیایی کیه تیا سیاخ  %١٦بضرب هیچ تعریفی از "ملیت" و هییچ توجییه نظیری و تاریصسیازی ملیی پوشیاند. در آفریقیا 

مرزهییای موجییود در آسیییا  از %١١تند، توسییی اسییتعمارگران انگلیسییی، فرانسییوی، بلژیکییی، هلنییدی و وجییود داشیی ٠٨١١

ملیت هیا" در اینکشیورها را آنهیا برعهیده داشیتند کیه اییران نییز  -ین و معماری "دولیتعیتوسی استعمار روس و بریتانیا ت

سیاسیی بیزرل، تغیییرات چشیمگیری را در  جزو آن می باشد. تنها در قرن گذشته چندین دورق تاریصی مهیم و طوفانهیای

طیابق تبندی مرزها براساس تعریف دولتی ییا اسیتعماری از ملتهیا در جهیان بوجیود آورده انید کیه خیود بییانگر عیدم  میتقس

"ملت" سازیها و کشیور سیازیها بیا واقعییت اتنیکیی و خواسیت همبودهیای انسیانی متفیاوت بیوده اسیت. از هیم پاشییدن سیه 

مجارستان در اوائل قرن گذشته، جنبشهای استعماری سالهای پس از جنگ جهیانی  -ریشتانی و اممعامپراطوری روس، 

و شییوروی سییابق،  یاوخ و دوم و پیییدایش کشییورهای جدییید و نیییز رویییدادهای سیاسییی چنیید دهییۀ اخیییر در اروپییای شییرق

"ملتهیا" و دولتهیای کنیونی و داده جغرافیای سیاسی جهان را دچار دگرگونیهیای عمیقیی سیاختند. ایین وقیایع نشیان میدهنید 

 مطلق نیستند! ،های تاریصی، جامعه شناختی و حتی حقوقی و سیاسی در مورد مسئلۀ ملت

 

 سابقۀ تاریخی تعریف ملت در ایران! -

درمییان نبیوده اسیت. زییرا، در هیچگیاه رای دوام تیاریصی باشید ادر ایران، مفهوم "ملیت" بعنیوان ییک کلییت واحید کیه د  

آنجا که حکومت نیز خود را نمایندق خواست میردم  زمردم همواره خود را امت دین یا مذهب می شناسند و ا جوامع سنتی

نمی شناسد، مردم هم تیوری از "دولت ملی" ندارند. قلمرو حکومت نیز "قلمیرو ملیی" شیناخته نمیشیده بلکیه وابسیته بیه 

قلمیرو امپراطیوی نییز پیوسیته درحیاخ تغیییر  ،امکانیاتامکانات مالی و نظامی فرمانروا داشته و نسبت بیه چگیونگی ایین 

 بوده است.

ملت" در مقام ساختار نوین نظام سیاسی جهانشموخ که حاصل ایده هیای میدرن دربیاره ماهییت  -وقتی که صورت "دولت

بیه  جدید دولت که می بایست با سیاستها و برنامه هایش "ملت" را در جهت افیزودن بیر قیدرت ملیی خیود سیازمان مییداد،

این امپراطوری درهم شکستۀ آسیایی رسید، در آن نه، "ملتی" بعنیوان ییک کلییت وجیود داشیت و نیه "دولتیی ملیی" و نیه 
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"قلمرو ملی"! در آندوره امپراطوری آسیایی اییران، نیاتوان در زییر ضیربات دو امپراطیوری اروپیایی روس و انگلییس، 

اییران و  کیه مانیده بیود نیام کشیوره خود را از دسیت داده و آنچی بصش بزرگی از قلمرو فرمانروایی و در اصل باج ستانی

دولت آنرا بصود گرفته بود، بیشتر آز آن جهت مانده بود که آندو امپراطوری اسیتعماری بجیای برنامیۀ تییرف کامیل آن، 

قیالب اکتبیر، نیاز به یک منطقۀ حائل یا میانگیر در مییان مسیتعمرات خیود داشیتند. حیاخ کیه بیدنباخ جنیگ جهیانی اوخ و ان

ورق بازی آندو بازیگر اصلی سیاست ایران بهم خورده بود، ایران می بایست از منطقۀ حائل به "دولت و کشیور حائیل" 

 Buffer state گردید!می( بین شوروی و متیرفات انگلستان  هند، عراق و عربستان( و ایره بدخ 

زبیانی  -اصر تشکیل دهندق "ملت"، از دیربیاز تعریفیی قیومیاما، تعاریف حاکم در میان "منورالفکران" این جامعه از عن

بوده که برخالف تعریف سیاسی "ملت" که برمعیارهای نظیر آزادی، حقوق و اصالت شهروندی و برابری اتنیکی مبتنی 

ناشیی  زبان و اتکاء داشت. پناه بردن آنها به "هویت ملی ایرانی" با تعریفیی قیومی از آن، ،است، بر نژاد، خون، فرهنگ

زامات بنیادین مدرنیته و فراروئیدن داوطلبانه و آزادانۀ اقوام تشیکیل دهنیدق ی ناکارآمد برای رویاروشدن با الاز یک تقلید

ه ر آندوره از حیس ملیی بیی بهیره بیوداین منطقه حائل یا فراگیر به ملتی نوین بوده است. بویژه آنکه خود قوم فارس نیز د

. از سیوی دیگیر، ردیعی هستند، در آنها نیز تنها حس قومی بعنیوان حسیی طبیعیی وجیود داچون اقوام پدیده های طب است.

و آشیتی و آمییزش آنهیا بایید باشیند تیا پاییدار بماننید.  شاصوال ملتها برآیند تاریصی چندگانه اند و دولتهای مدرن نتیجۀ سیاز

یک دولت ملی در آنها شکل بگییرد و بیا تبیدیل آگاهی قومی نیز تنها زمانی به آگاهی ملی تبدیل میشود که خواست تشکیل 

آنها در سیاست و برخورداری از حیق انتصیاب و  برابر اتباع کشور از "رعیت" به "شهروند" و با تأمین حقوق مشارکت

 و حکومت در مرحلۀ بعدی، عناصر اساسی، ملت نوین تشکیل میگردد. اما، یکسان انگاشتن هویت قیومی بیا هوییت ملیی

ی مفاهیم و مضامین عیر جدید به دورانهای گذشته، از طرف این "منور الفکران" ایرانیی بیا هیدف معیین در هم آمیصتگ

 سیاسی، یعنی توجیه ناسیونالیسم قومی و بدون ملت بوده است!

 ت" که انقالب فرانسه به جهان ارزانیی داشیته بیود، هیردومل -تدا، از دو مفهوم جدید "دولتبدینسان، در ایران از همان اب

 -. با پیدایش این نوع از "دولتو کاریکاتوری از "دولت" و قومی بجای "ملت" نشانیده شد هپایۀ آن در عمل حذف گردید

" نیز مسئلۀ فرهنگ ملی و اینکه کدام فرهنگ در حوزق "قلمرو ملی" آن باید به فرهنگ اصلی تبدیل گردد، پیش آمد تمل

دینی قوم حاکم جایگزین تمامی تنوعات فرهنگی  -و بجای یک فرهنگ پلوراخ و چند ملیتی، فرهنگ قومی و اسطوره ای

بیویژه در کشیورهای کمیرالمللیه فرادسیتی و برتیری فرهنگیی موجود در این "قلمرو" گردید. در حالیکه در هر کشیوری، 

در عیین برخیورداری آن از حقیوق برابیر بیا دیگیر فرهنگهیا، دسیتاورد خداونیدان و آفریننیدگان فرهنیگ اسیت، نیه زور و 

 اجبار دولتها!

 ملت!مفهوم پوزیسیون" از اتعریف " -

اصییوال اندیشییۀ ملییی را کییال مییردود مییی داننیید،  گییرای خییارج از آن کییه بغیییر از حکومییت اسییالمی و جریییان مییذهبی امییت 

اییی خیوصیات مشترک االب جریانات موسوم به "اپوزیسیون" رژیم اسالمی در مورد "ملیت" بیر بنییان همیان نظرییه 

ستکه در دوران ماقبل مشروطه در مورد تعریف "ملت" در میان "منورالفکران ایرانی" شیکل گرفتیه و سیاسیت اصیلی ا

در مورد سیاست ملی در کشور کمیرالملله چون ایران را تشکیل میداد، اسیتوار شیده اسیت. آنهیا از دو  حاکمیت پهلویها را

بنیاد ملت جدید، یعنیی از دو مفهیوم "عینیی" و "ذهنیی" آن، منفیی تیرین جوانیب آنیرا اخیذ کیرده انید. از بر الگوی متنا ر 

بیا ملییت  =ک" را بیه عاریییت گرفتیه و ملیت اییران  "نیژاد، تییاریخ، فرهنیگ، زبیان مشیترمفهیوم "عینیی" ییا دترمینیسیتی، 

 دولت در فالت ایران می دانند! نیی بقدمت تاریخ و تشکیل دهندق اولدیتوفارس( را موج

از مفهییوم و الگییوی تعریییف "ذهنییی" بنیییاد ملییت جدییید نیییز، دیییدگاه سانترالیسییتی ژاکییوبنی، یعنییی ضییرورت قییدرت مقتییدر 

همان آااز انقالب فرانسه، ضمن آنکه ملیت فرانسوی را مستقل از "نیژاد، قومییت مرکزی را اخذ کردند. دیدگاهی که از 

و زبان" تعریف کرده و بیر ارادق شیهروندان مبنیی بیر تعلیق بیه "اجتمیاع ملیی" تأکیید داشیته ولیی زییر ایین پوشیش عیام و 

تییه و در پییی اداییام همییۀ دمکراتیییک، تمییایرات ملیتییی و هییویتی خییاص و بییویژه، زبانهییا و فرهنگهییای دیگییر را نادیییده گرف

واحد و یگانه و برقراری ساختاری شدیدا متمرکز تیالش ورزییده و هرنیوع  ملتشهروندان آن در االب یک زبان و یک 

       ! ندفدرالیسم را تابه امروز مردود دانسته ا وتفکر خودفرمانی 

فرانسوی( از مفهیوم "ملیت"، نیه بیا الزامیات این ملغمۀ عجیب از منفی ترین جوانب مفاهیم " عینی و ذهنی" یا  آلمانی و 

ملت" مدرن بلکه با سنت امپراطوری خاص ایرانی  و دولت خودکامه و استبداد مرکزی تاریصی در ایران کامال  -"دولت

 سازگار می باشد!
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لیف کیه از "اقیوام" مصت "ملت" معتقدند که "ملت" واحیدی اسیتتعریف د رمنیف ترین نظریه پردازان ملت حاکم در مو

ق خیود را دکه ملتی را تشکیل میدهند! آنها، "ملت" مطلوب و برگزی تشکیل میشود، یعنی ایران کشوری "چندقومی" است

از این قاعدق و از این تعریف مستمنی می کنند. اما، آنها در "قوم" قلمیداد کیردن ملتهیای تحیت سیتم در اییران فرسینگها از 

 :بدورند، زیراواقعیت ساختار اتنیکی و ملی جامعۀ ایران 

به مردمی گفته میشود که تحت نام واحد برای خود ریشۀ  ویفرانسزبان در  ethnic و یدر انگلیس ethnosقوم یا  ،اوال 

تاریصی همانندی قائلند، دارای سنت فرهنگی مشترکند و خود را توسی آگاهی جمعی تعلق به یک گروه واحد کیه یگیانگی 

از وجیود بییش از  ، امیروزهمردمشناسیان و مشیترک اسیتوار اسیت، مشیصص میسیازندآن برپایۀ سرزمین، تیاریخ و زبیان 

 دوازده هزار قوم بر روی کره زمین سصن می گویند!

آذری، تیورکمن هیا، کردهیا، عربهیا و بلوچهیا، ان فارسها، تورکی لامروزه هیچیک از بصشهای عمدق مردم ایران مم ثانیا،

را، آنچه که از ریشۀ قومی و قومیت هریک از آنهیا بیاقی مانیده اسیت، عمیدتا، قابل تفکیک به یک منشاء قومی نیستند. زی

و حافظیه هیای تیاریصی آنهیا نسیبت بگذشیتۀ دور خیود اسیت کیه علییرام تغیییرات و لهجه ها، شبه فرهنگها و اسطوره هیا 

نیاگون در درون آمیزشها و اختالطها در درون همبودهای انسیانی خیود، خیوصییات و تمیایزات خیود را بیه نسیبتهای گو

خود حفی  کیرده انید. در واقیع هرییک از ایین بصشیهای جمعیتیی ییا ملتهیا از میردم اییران، واحیدی بزرگتیر و پیچییده تیر و 

شیه در یر وسطایی خود هستند. این واحدهای ملی جدید محیوخ ترکیب چندین قوم هم متکاملتر از اقوام باستانی و قرون

 و زبانی وسیعتر نسبت به اقوام قدیمی تر خود هستند. یکدیگر و دارای نوعی همگونی فرهنگی 

وجود این ملتها، تنها به ایران محدود نشده و هرییک از آنهیا کشیورهای دیگیری را نییز دربرمیگیرنید و بسییاری از  ثالثا،

ایران آنها بعنوان دولتهای برسمیت شناخته شده از طرف مجامع حقوقی جهانی و با قلمرو ملی خود حتی از طرف دولت 

 نیز بعنوان یک ملت و دولت برسمیت شناخته شده اند!

 ، با توصیف اییران بممابیۀ کشیوری چنید ملتیی مصالفیت مییای اما، کسانیکه علیرام این واقعیت درونی و برونی و منطقه

بتنیی بیر ورزند و حداکمر آنرا چندقومی می خوانند، عمدتا آنانی هستند که مصالف حقوق ملیی ملتهیای دیگیر و نظامهیای م

 جانبدار حکومت مقتدر مرکزی یا "حکومت مقتدر ملی" هستند!و خودمصتاری یا فدرالیسم ملی و منطقه ای 

از نظریات رایب دیگر در میان نظریه پردازان ملت حاکم پیرامون مسئلۀ ملت و هویت ملی، توضیح آن بیا مقولیۀ زبیان   

و برگزیدق خود خالصیه میی کننید. درحالیکیه زبیان و حتیی ییک  است و آنها هویت ملی ایرانیان را در زبان ملت مطلوب

زبان مشترک و مشابه بین چندین ملت، تشکیل دهندق یک ملت نبوده و "ملت" بیش از هر چیز، "رضایت و ا هار تمایل 

 عین استآزادانه و داوطلبانه به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر است." این تصیل جمعی انسانها دریک واحد جغرافیایی م

سازد و نه یک زبان منحیر به ییک ملیت. بهمیین دلییل نییز االیب هیم زبانیان دنییا ییک ملیت  که محور هویت ملی را می

واحد را تشکیل نمی دهند و متقابال اکمر ملتهای موجود جهان نیز یک زبانه نبوده و مطابق محتاطانه ترین برآوردهیا، در 

 .دنملت" برسمیت شناخته شده وجود دار -"دولت ٣١١ل فقی زبان زنده وجود دارد، در مقاب ٢١١١جهان 

صیادق و پیگییر باشیند و آنیرا در  زبیان پیروان این دیدگاه اگر در نظر خود مبنی بیر تعرییف ملیت و هوییت ملیی براسیاس

ییر از کشیور بغ مورد تمام گروههای ملیی در اییران تعمییم بدهنید، بایید پذیرفتیه بودنید کیه دیگیر ملتهیای تشیکیل دهنیدق ایین

فارسها نیز هویت خاص خود را دارند و بنابه تعریف خود آنهیا، وارد ترکییب "هوییت ملیی" و "ملییت ایرانیی" آنهیا نمیی 

 !گردند

تیاریخ مشیترک را نییز دیگیر نمیتیوان فیی نفسیه از  و امیروزه نیه تنهیا زبیان، بلکیه عیواملی چیون "نیژاد"، دیین و میذهب  

کشورگشیائی هیای امپراطوریهیا و پیامهیای ایرنیژادی ادییان بیزرل، در زییرا، شاخص های وحدت بصش ملی برشیمرد. 

ملتهای مدرن در طوخ قرن  -کنار سایر عوامل از برجستگی "نژاد" بعنوان عامل وحدت بصش کاسته است. پیدایش دولت

و سیده هیا  هفدهم، همراه با سکوالر شدن هویت ملی نیز از نقش متحد کنندق مذهب و دین کاسیت و برخیورداری از سیالها

ملت نساخته است. چنانکه ممالهای ایران، روم باسیتان، یونیان باسیتان و نییز امپراطوریهیای نیز تاریخ مشترک از انسانها 

 مجارستان، بریتانیا و شوروی نمونۀ آن است! -متأخرتر چون امپراطوری عممانی، اتریش
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 تعریف "ملت" در عصر پسامدرنیته! -

نیوان ییک حیس طبیعیی از پییش داده شیده اسیت، در مدرنیتیه هوییت از روی ییک پیروژق اگر در جامعۀ سنتی، هویت بع  

ملیت" و منیافع اسیتعماری  -شود. در دوران مدرنیته، این پدییدق پرابهیام و نیامفهوم "دولیت شده ساخته میسیاسی مهندسی 

اقیی نقاط جهان بود که نقش  ها یا بنایی ملتها و کشورهای جدید در ها و سرزمین دولتهای بزرل آندوره در تقسیم ملت

هیا تعرییف شیده و  هیا در ارتبیاط بیا منیافع دولیت فائق و مقدم "دولت" در روند تشکیل ملت جدید را اصیل دانسیته و ملیت

 بوده است. ق آنمعنای تابعیت یک دولت تعیین کنندتعریف "سیویک" ملت ب

شییته شییدن دوران دویسییت سییالۀ عیییر مدرنیتییه بییا امییا، امییروزه بییا ورود جهییان بییه مرحلییۀ پسییامدرنیته و بییا پشییت سییر گذا

نهادینییه شییدن  ،بییا کییم رنگتییر شییدن مرزهییای سیاسییی، جهییانی شییدن اقتیییاد و مجموعییۀ دسییتاوردهای منفییی و ممبییت آن

نقیش  دمکراسی در بسیاری از قاره ها و توجۀ بیشتر به حقوق بشر، افزایش نقش مردم در تعییین سرنوشیت خیود و تقلییل

یا نهادهای مدنی و سنگین تر شدن وزنۀ آنها  (NGOسازمانهای ایردولتی   جوامع، افزایش اهمیت در ادارق امور دولت

در عرصۀ بین المللی، تعمییق درک ضیرورت همزیسیتی مسیالمت آمییز و تسیامل فرهنگیی و ملیی در روابیی ملتهیا بیرای 

گهیای حاشییه ای در راسیتای انیای صلح و امنیت جهانی و منطقه ای، افزایش توجیه بیه تنیوع فرهنگیی و بیویژه بیه فرهن

فرهنگی بشریت، رشد هویت گرایی و اعتراض و شورش حاشیه به متن در جوامع مصتلف برای احقاق حقوق ضایع شدق 

خود در دوران مدرنیته، از اهمیت تعریف "سیویک" ملت بشدت کاسته اسیت. دیگیر شییوه هیای تحلییل اجتمیاعی و عمیل 

اجتمیاعی و فرهنگیی  بیه دوران مدرنیتیه سیپری شیده و شیواهد مهمیی از تغیییراتمربیوط  تعیاریف سیاسی در چهارچوب

زلزله گونه ای حکایت می کنند و دیگر کسی حسرت دنییای ثابیت، پاییدار و دائمیی را نمیی خیورد و بیه بیی حقیوقی و بیی 

 هویتی خود آنرا ترجیح نمی دهند.

از اهمییت هیویتگرایی و ملیی گراییی نکاسیته اسیت،  برخالف تیورات تمرکزگرایان ایرانیی، رونید جهیانی شیدن نیه تنهیا

بلکه به افزایش نقش و ارزش ملتها در جهان منجر شده است. در جهان نوین ایین نظرییه هرچیه بیشیتر تقوییت میشیود کیه 

 این ملتها هستند که در قالب پیمانهای سیاسی، در شبکۀ اقتیاد جهانی جای خود را بهتر و هرچه بیشتر تمبیت می نمایند.

الزم بیرای همگراییی  اما، ملتهایی که در بند حکومتهای مرکزی با تعریفی "سیویک" از تنوع ملی خود هستند از سیالیَت

با روند گلوبالیسیون برخوردار نیستند. زیرا حکومتهای مرکزی اقتدارگرا که برخالف رأی ملتهیا سیازمان داده شیده انید، 

 خود مانع اصلی بر سر راه جهانی شدن هستند.

وحدت عیر پسامدرنیته نیز وحدتهایی براساس  رفیتهای موجود بگونه ای داوطلبانیه، آزادانیه و متسیاوی الحقیوق پییش 

تر بر کم جمعیت تر. این  میرود و نه بیورت پیوندهای اجباری در حد تحمیل زبان و فرهنگ زورمندتر و یا پر جمعیت

اقتیادی باشد و دیگر ممکن نیست -مانی اقتیادی یا تنها سیاسیوحدت می تواند براساس  رفیت و توافق طرفین تنها پی

 السیون یکی در دیگری پیش برود!یمیپیوند ملتها تا تحمیل زبان و فرهنگ خود بیکدیگر و تا آس

راین، دیگر تعاریف "ذهنی" ییا "عینیی" و بیویژه "سییویک" از "ملیت" بیا تمیامی جنبیه هیای ممبیت و منفیی خیود و بیا ببنا

ب عملی که در دوران مدرنیته ببار آورده است، به گذشته ای ملحق میشوند که دوران سپری شدن آن آااز شده تمامی نتای

است. هرچند ایران هنوز در آستانۀ ورود به مدرنیته متوقف مانده است، اما دنیای پست مدرنیته کل جهان را در مسییری 

ای دور دست در اقیی نقاط جهان قرار میگیریم و بر آنها تأثیر قرار داده است که همۀ ما تحت تأثیر رویدادها و فرآینده

 متقابل می گذاریم.

نوسانات آاازین عیر پسامدرن اکنون فرصتی است برای مبشرین برتری نژادی در اییران و دولتمیردان آینیدق حیاکم بیر 

رزها را خود تعریف می کنند و نیه آن جهت یافتن راه جدیدی برای انسان بودن! دیگر این ملتها هستند که دولتها و حتی م

بالعکس. پسامدرنیته در دوران کوتاه تاریصی خود به بشریت آموخته است که هیچ مقوله و پدیده ای تعریفی مطلق و ثابت 

 ندارند و "مطلق اندیشیدن" خود با جهل گره خورده است که در اینیورت علم نیز می تواند به دین تبدیل گردد! 

تاریصی هستند و هر آنچه که مهر تاریخ بر آن بصورد، دارای "تاریخ مییرف" بیرای  ۀط به یک مرحلتعاریف تنها مربو

و زندگی انسانها با تمیامی پیشیرفتها و پسیرفتهای خیود، فیاره از هرنیوع مطلقییت اسیت! شیاید تعرییف  بودهیکدورق معین 

رت امرسییونپیی"رو
٠٣
را بعنییوان طالیییه و پیییش در آمیید  (، شرقشییناس و دانشییمند علییوم سیاسییی آمریکییایی٠١٨٨-٠٨٦٨  

                                                                    
12 R.Emerson. From Empire to Nation. Cambridge, Harward University press, 1960 
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را منطبق با مضمون اصلی این دوران آااز شده، دانست: "ملیت جمیاعتی اسیت از  تعریف "ملت" برای عیر پسامدرن

 مشیترک سیهم میی ا مردم که حس میکنند از دو وجه بیکدیگر تعلق دارند، یکی آنکه، از عناصر مهم و ژرف ییک مییر

کی در آینییده دارنید... سییاده تییرین بییانی کییه از ملیت میتییوان کیرد آنسییتکه جمییاعتی از برنید و دیگییر اینکیه سرنوشییت مشیتر

 مردمند که احساس می کنند یک ملت اند"!

 سیاسی خلق تورکمن -کانون فرهنگی      

 ٣١٠٢هفدهم ژوئن                            
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 ناسیونالیسم                                                      

 

این امر ا  آنرو "آگاهی ملی"  ناسیونالیسم یا خودآگاهی ملی نسبت به تعلق خود به یک ملت و به منافع ملی آن است.

که بیشمر تنبمۀ وقموف بمه معلمق فرهنگمی خمود بمه همبمود  خماص داشممه و  نامیده میشود چون، برخالف "آگاهی قومی"

آگاهی بمعنای تعلق بله مللت قومی مشمر  بنیان آنرا مش ی  میدهد،  انمر  بان، دین، آداب و سنن و ماری  و خاطرۀ

 و تاریخ آن و لزوم تشکی  "دولت ملی" و داشتن حاکمیتی از آن خود استا

و احسماس غمرور و افمخمار ا  آن و ب رگداشمت وطمن، بیشممر معنما و تهمت فرهنگمی  هویت قومی "آگاهی وومی"،در 

اسمت. هرچنمد کمه  استقال  سیاسی بمعنای امروزی کلمه جزو ذاتی و ضرور ایلن هویلت نبلودهداشمه ما سیاسی. یعنی، 

ص داشمه است، ح ومت قومی، یعنی ح وممی که با دین و فرهنگ قومی پیوسمگی داشمه و بعنوان مدافع آن اهمیت خا

اما نه بمعنا و اهمیمی که امرو ه برا  "دولت ملی"، بدون آن ه دولمی ا  آن خود داشمه باشند، اغلب در توار ی مدیگر 

می  یسمند، بدون این ه این امر را مهدید  الیه هویت و منافع قومی خود بدانند و منها رشمۀ پیوند آنها با ی دیگر با  و 

ی بوده که آنهم همیشه ثابت نبوده و نسبت بفدرت یابی ی ی ا  این اقوام ایمن فرادسممی نیم  خرا  دهی بیک قدرت سیاس

 شمه است.ی گبین آنها دست بدست م

و  ،١3ی استکه "دولت مللی" را علالیترین شلک  سلازماندهی ولدرت بلرای یلک مللت میدانلدیاما، ناسیونالیسم ایدئولوژ

معمار یا متماو  بیگانمه بمرا  ایتماد دولمت یما حاکمیمت ملمی خمود، یما مبار ه ها  ملی یا رهایی بخش، اموما بر ضد اس

دفاع ا  چنین حاکمیمی بوده است. ناسیونالیسم، انگی ه املی مفاومت و مبار ۀ اقلیمها  ملی در کشمورها  کثیمر المللمه 

سیونالیسمم ماننمد همر ا  که در آنها مبعیل و سمم ملی را مهدید  الیه هویت و موتودیت ملی خود می دانند، میباشد! نا

ایدئولوژ  دیگر، منها در تریان ش   گیر  مدریتی خود در روند  ماریخی بوتمود آممده اسمت. دوره ا  مماریخی کمه 

در آن ملمها بمورت واحدها  سیاسی مسممف  در آمدنمد و امم  "حاکمیمت ملمی" در تهمان بعنموان امم  پویرفممه شمده، 

قمرن هتمدهم مما اواخمر قمرن نمو دهم بطمو  انتامیمد و در آسمیا و آفریفما ا   برسمیت شناخمه شد. اینمدوره بمرا  اروپما ا 

دوران بیدار  ملی" نی  نام نهاده اواخر قرن نو دهم و ممامی قرن بیسمم ما دوران ما را در بر میگیرد. این دوران را "

 اند که در آسیا و آفریفا و آمری ا   مین با تنبش ضداسمعمار  درآمیخمه است.

لیسم با ش لگیر  مت ر سیاسی مسمف  و نض  و خواست برپائی حاکمیت ملی خود، در میان هر ملمی رابطه ا  ناسیونا

مسمفیم دارد و بدون ش لگیر  این مت ر و این خواست، رشد ناسیونالیسم نی  مفدور نیست. با ایتاد چنین مبنما  ف مر  

بمرا  محفمق آنمرا براسماس اشممرا  در امواملی ماننمد  اسم ه ناسیونالیسم بعنوان آگاهی ملی، حمس همبسممگی و یگمانگی

 بان، ار شها و نرم ها  اخالقی تامعه، دین و موهب، ادبیات و فول لور، سنن ماریخی، ماری ، نمادها  ملی و متربه 

 ها  مشمر  در میان ملت بوتود می آورد و ارادۀ ملی را برا  محفق خواست ملی و همگانی برپا  میسا د.

م همچنین احساس مسئولیت و وظیته در قبا  سرنوشت ملمی و وفمادار  بمه ملمت را در بمردارد کمه بمر دیگمر ناسیونالیس

وظایف و مسئولیمها برا  هر اضو ملت، حمی نسبت خانواده و خواست ها  فرد  اولویت و مفدم دارد و این وفادار  

"دولمت ملمی" و یما بمه آرممان و خواسمت برپمایی هایی را ا  هر اضو آن می طلبد. ا  اینرو خیانت به  به ملت فداکار 

ع ا  اسممفال  و یما د را در برابمر خواسممها  ملمی، دفماآن، خیانت به ملت شمرده میشود. ایدۀ ناسیونالیسم براین مبنا، فر

مبار ه بمرا  کسمب آن، سمربلند  و رفماه اتممماای و پیشمرفت ملمت مسمئو  میدانمد و در مفابم  همر فمرد نیم  ا  طریمق 

نۀ ماریخی و ممدنی و ا  نفش و تایگاه ملت یی خود، افمخارات، دسماوردها  فرهنگی، المی و اقمماد ، پیشهویت مل

 خود در میان تامعۀ تهانی، برخوردار میگردد!

ا  تنبه هما  بسمیار و در امل ردهما  پرشممار مماریخی خمود، بممورت یمک ایمدئولوژ  مممام ایمار امم  ناسیونالیسم، 

ممت رمممرین اتمممماای بسممیار  آنممرا "مممواهب دنیممو " در مفابمم  "مممواهب آسمممانی" نامیممده انممد. کممرده اسممت. ا  اینممرو، 

انسانهایی که هویت ملی خویش را پایما  شده و یا در خطر نمابود  و ربموده شمدن ممی بیننمد، بما ایمن "ممواهب دنیمو "، 

بمر خمود  و بیگانمه ای مه پیمرو   دست به مفاومت می  نند و ممامی آرمانها و آر وها  خویش را در گرو مبار ه و 

هسمی ملی آنها را مورد مهدید قرار داده اسمت، میداننمد. برخموردار  ا  ایمن ویژگمی، ناسیونالیسمم را بسمرات در میمان 

                                                                    
 .اشعار خویش قرار داده بود بیهوده نیست که شاار ملی مان مخمومفلی شعار مش ی  دولت ملی را سرلوحه 13
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یک همبود انسانی محت سمم ملی و یا مورد متاو  و معد  قرار گرفمه، گسمرش میدهد . آنرا فراگیر میسا د. ا  اینرو، 

 ره تنبشها  ب رگ و موده ا  بوده و به کار روشنگرانه و ف ر  چندانی نیار ندارند!الیسمی هموتنبشها  ناسیونا

ناسیونالیسم ملت تحت ستم نسبت به ناسیونالیسم ملت ستمگر عملدتا از مضلمونی مترولی برخلوردار اسلت، چلرا ایلن 

ب میمان احسماس و معفم  در نمونممۀ . امما، در مناسمنلوع ناسیونالیسلم بله یلک مللت بلاور دارد، نله بله یللک "نلژاد" برتلر

ناسیونالیسممم، ممموا ن معمممو  بسممود احسمماس سممنگینمر اسممت. بهمممین دلیمم  نیمم  ناسیونالیسممم هممر آن ام ممان انحممراف بسممو  

افراطی گر  دارد و منها ممر   باریمک ناسیونالیسمم ممرقمی را ا  نموع ارمتماای و محافظمه کارانمۀ آن کمه بمه برممر  

 د. با فرارفمن ناسیونالیسم ا  خواست ملی و ا  بمرآورده سماخمن حفموق طبیعمی و انسمانی نژاد  آغشمه است، تدا میسا

همبود انسانی خود الیه همبودها  انسانی دیگر و یا برا  محفق اهمداف و ایمدئولوژیها  کمه خمار  ا  منمافع ملمی ملمت 

، ضمد انسممانی و الیسمم، کریمهخمود قمرار دارد، سمممگیر  ب نمد، ایممن ممر  باریمک ش سممه میشمود. در اینمممورت ناسیون

ارمتاای میگردد و ا  منادیگر  رهایی ملی یک ملت به پیامبر  نترت، کینه و خشونت الیه همبودها  انسانی دیگمر 

از اینرو نقش رهبری اینگونه جنبشها، فراتر و پر مسئولیت گرایش یافمه و به دشمنی ها و انمفامتوئی ها دامن می ند. 

انحراف رهبر  آنها ا  حیطمۀ اقممدار  از رهبری یک جریان سیاسی، ایدئولوژیک و یا طبقاتی استکه تر و حساس تر

ح ب یا گروه سیاسی مربوط به این ایدئولوژیها فرامر نمی رود، در حالی ه خطاها و انحراف رهبر  ملی یمک تنمبش 

 ملی می مواند سرنوشت ملمی را را برخالف منافع ملی آن رقم ب ند!

الیسم در قرن گوشمه، بدون مردید ا  نیرومندمرین تریانات ف ر  سیاسی بوده است. هیچیک ا  تریانات ف مر  ناسیون

مهمی که بنوای "هویت ملی" و خودآگماهی ملمی ممردم را ممانعی در برابمر االئمق و وابسممگی هما  ایمدئولوژیک خمود 

ا موس  به خونین ممرین سمرکوبها، بمر گرایشمات ملمی و میدانند، نموانسمند الیرغم مبلیغات پردامنۀ خود الیه آن و حمی ب

ناسیونالیسمی فائق آیند. در قرن گوشممه بمرغم اشمااۀ گسممردۀ مت مر "انمرناسیونالیسمم" مبمنمی بمر نظریمۀ اممالت مبمار ۀ 

و  طبفامی نسبت به مبار ۀ ملی و ارمتاای شمردن آن، ناسیونالیسم همچنان قدرممندمرین نیرو  سیاسی در آندوره بموده

حممی در بسمیار  ا  کشمورها  موسموم بمه تهمان سموم، مبمار ۀ ملمی و ضداسممعمار  المت امملی دسممیابی کمونیسممها 

 بفدرت بوده و نه تنگ طبفامی پرولمر !

حمی در شورو  سابق بعنوان ب رگمرین امپراطور  ایدئولوژیک تهان که بشدت باهرگونه گرایش ملمی مبمار ه کمرده 

ید، بدون ریشۀ امنی ی، ماریخی و فرهنگی بنام "انسان طرا  نموین" شمده بمود، احسماس ملمی و مدای آفرینش انسانی تد

   حم ب کمونیسمت آن، بما اولمین لمر ۀ ایمن امپراطمور  گرایی ختمه حمی در کن  وهن هریک ا  ااضما  کمیممه مرکم

ن شموندگان امملی در بیدار شمده و اگمر هریمک ا  دبیمران او  احم اب کمونیسمت تمهوریهما  پمان ده گانمۀ آن، سمرنگو

هنگام فروپاشی شورو  بعنوان رهبران املی این سیسمم بوده اند، اما در تمهوریهما  خمود بعنموان سمرنگون کننمدگان 

 این امپراطور  و بعنوان رهبران دولمی ناسیونالیسم ملمها  خود، ااالم کنندگان اسمفال  آنها بوده اند!

  کثیرالملله با حاکمیت یک ملت بر دیگر مل  در آن، ا  ی سو هویت املی ناسیونالیسم، بویژه در ایران بعنوان کشور

ب رگمرین و فراگیرمرین تنبشمها را مشم ی  میدهمد و ا  سمو  دیگمر، دشممنانی سرسمخت همم در هیبمت مممامی دولمهما و 

. تنبشمها  ح وممها  وقت و هم در میان نیروها  سیاسی خار  ا  قدرت موسوم به "اپو یسیون رژیم اسمالمی" دارد

ردامنه مرین آنها چون بنیادگرایی اسالمی، ا  نوع خمینی، برخورد  نتی گرایانه و خممانه بما پپان اسالمیسمی، بویژه 

پدیدۀ ملت و وابسمگی ملی دارند آنها متهوم "امت" را تدا ا  هر نوع معلق ملی، فرهنگی و  بانی تانشین متهموم ملمت 

ن اسالمیسم شیعه در ایران براساس پان فارسیسم نهادینه شدۀ دولمی با فریمب خمود میسا ند. در شرایط امرو  ، اگر پا

در اسمحالۀ هویت ملی آوربایتانیها در هویت "امت شیعی"، برا  تانشینی هویت شیعه گر  با هویت اربی کشورها  

الم و بیابمانی کمردن حو ۀ خلی  فارس مالش می ور د، تریانات سلتیسمی سنی نی  در اوهمام برپمائی خالفمت ممدر اسم

می ور د. این تریانات بنیادگرا نی  ممانعی مالش  ن ندگی امرو ه، در مناطق سنی نشین ایران و کشورها  همتوار آ

ب رگ در برابر ناسیونالیسم مناطق سنی نشین خاورمیانه، آسمیا  میانمه و منطفمۀ قتفما  هسممند و در آینمده در رقابمت بما 

و سیاست به محلی  بردن نیرو  املی ناسیونالیسم در تنگها  امنی ی و موهبی، بویژه در بنیادگرایان شیعۀ ایران، هرد

ایران را خواهند داشت. اما در همانحا  نی  پاد هر بنیادگرائی دینی در منماطق ملمی ناسیونالیسمم خواهمد بمود و نمه ایمده 

 ها  ایدئولوژیک دیگر که امرو ه در بحران هویمی خود درگیرند!

که براساس نظریۀ شوونیسمی پان ایرانیسمی و پان فارسیسم اسموار بموده و در احم اب و گروههما  سملطنت  سیاسمهایی

 -طلب مشروطه و اقمدارگرا، لیبرا  و ملی گرا  تمهوریخواه و س و ر نمود بیرونی دارنمد، بهممراه احم اب سوسمیا 

 ه هما  خمود، هممواره الیمه ناسیونالیسمم و شوونیسمی چپگرا  به اممطالح سراسمر ، الیمرغم مممای ات، نیمات و انگیم
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خودآگاهی ملی در میان روشنت ران ملمها  محت سمم در ایران بوده و آنرا ما حد خیانت به "وحدت ملی" و "قومگرایی 

امنی ی" مح وم می کنند و این امر نفطۀ اشممرا  آنهما بما ی مدیگر و نفطمۀ تموش و یگمانگی و وحمدت آنهما در ممورت 

شها  ملی در ایران، حمی با حاکمیت  . اسالمی الیمرغم مممامی اخمالفمات آنهما بما ایمن رژیمم خواهمد رشد و خی ش تنب

 بود!

امما، مسملما ناسیونالیسممم نمه منهمما در ایمران، بل ممه در تهمان تدیمد نیمم  هماننمد قممرن گوشممه، همچنممان بعنموان قدرممنممدمرین 

ورانمی کمه مابوهما فمرو ممی ری نمد و معماریف دگرگمون نیرو  سیاسی فراگیمر و مموده ا  بماقی خواهمد مانمد. بمویژه در د

میشوند، دیگر هیچ منطفی نمی مواند هیچ ملمی را که با برخوردار  ا  خمومیات مشممر ، آگماهی و وتمدان تمعمی 

و با ارادۀ واحد ملی خواهان حتظ هویت ملی خود ا  طریق  ندگی در شرایط برابمر بما دیگمران و یما حمق مشم ی  یمک 

یا حمی پیوسمن به کشور مادر نی  باشد را تمدائی طلمب، آشموبگر و بمرهم  ننمدۀ وحمدت ملمی و ارضمی کشور مسمف  و 

خود ملمها برا  مأمین خواست ها  خود اام  معیین کننمده  ملمی دیگر بشمار آورد.  یرا، منها این خواست و ارادۀ ملی

اماملی خمار  ا  آن ملمت، و ایمن ناسیونالیسمم  در شناسایی و محفق حفوق آنها بشمار میرود و نمه اماملی دیگمر و بمویژه

 اسم ه این خواست و ارادۀ ملی را رهبر  می ند و نه ایدئولوژ  دیگر و یا مش یالمی بیگانه با هویت ملت ها!

 سیاسی خلق تورکمن -کانون فرهنگی       

 ١٢1١تو    بماری 
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 اقلیت!و  ملیتت مقوالتأملی درباره 

 

   ملیت! -

ملیت یا تابعیت، تنها نا ر بر رابی، قانونی و حقوقی به معنای عضویت در یک ملت یا تبعیت از قوانین یک دولت بوده، 

شته باشد. این رابطه شیامل مناسیباتی دو سیویه چیون پیذیرش بدون آنکه هیچگونه رابطه ای با هویت ملی و اتنیکی فرد دا

و ایف فرمانبرداری از قوانین مربوط به مسئولیتهای حقوقی اتباع و از سوی دیگر، برخورداری از حمایت دولت تابعیه 

میگییردد. البتییه اییین حمایییت بییرخالف حقییوق شییهروندی شییامل داشییتن حقییوق سیاسییی در داخییل را نداشییته، بلکییه بمعنییای 

 خورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور است.بر

ملیت، تنها شامل افراد انسانی نبوده، بلکه تمامی شرکتهای تولیدی، تجاری، خدماتی و مالی و هواپیماها و کشیتیها را نییز 

ابعییت، در بر میگیرد که همگی بلحا  حقوقی ملییت دارنید و از ایین نظیر ملییت فراگیرتیر از شیهروندی اسیت. ملییت ییا ت

عموما "حقی جداناپذیر برای هر فرد بشر" بوده و مطابق با مادق یکم اصل پانزدهم منشور جهانی حقوق بشر، "هرکسیی 

حق داشتن ملیتی را دارد" و مادق دوم از همین اصل نیز تأکید دارد که "هیچکس را نمیی تیوان خودسیرانه از ملییت ییا از 

 حق تغییر آن محروم" کرد!

ت" برای هیر فیردی اهمیتیی حییاتی دارد. زییرا، از طرییق آن اسیتکه فیرد وارد حیطیۀ حقیوق بیین المللیی و بنابراین، "ملی

دولتی میگردد و به حقوق ملی، سیاسی، اقتیادی و اجتماعی که دولتها باید به تابعین خود قائل گردند، دست می یابد. هر 

از آن معین بکند که چه کسانی ملت او هسیتند و شیرایی دولتی نیز مؤ ف استکه از طریق قانون اساسی و قوانین منبعث 

اعطای ملیت به شهروندان آن چگونه است! در عین حیاخ حیق هیر دولتیی در اعطیای ملییت ییا تابعییت بیه افیراد نامحیدود 

نبوده و مرزهای آنرا حقوق دیگر دولتهیا در زمینیۀ تعییین افیراد ملیت خیود محیدود میسیازد. طبیق ییک قاعیدق کلیی حقیوق 

المللی، فردی که در قلمرو دولت معینی متولد میشود و تابع قوانین آن اسیت، خودبصیود ملییت آن دولیت را نییز  بین عرفی

، حتیی در قلمیرو دولتیی آنهیا ادارا است. مطابق قاعده ای دیگر نیز، فرد ملیت خود را از پدر و مادر و یا از هر دوی آنه

کاربرد ایندو اصل متفاوت است که با قوانین مشصص ضیوابی آن تعییین  نیز زاده نشود، به ار  میبرد و روش دولتها در

 میگردد.

زمانی شرایطی پییش میی آیید کیه دولتیی بصشیی از قلمیرو خیود را از دسیت میدهید و ییا بیدالیلی بیه دولیت دیگیری واگیذار 

دولیت جدیید و ییا  میکند، در اینیورت برای ساکنان منطقۀ جیدا شیده ییا واگیذار شیده، فرصیتی بیرای بدسیت آوردن ملییت

تقاضا برای ماندن در تابعیت دولیت سیابق و خیروج از قلمیرو جدیید بیه افیراد داده میشیود. روش دیگیر بیرای دسیتیابی بیه 

ملیت جدید، تقاضای پذیرش شهروندی یا تابعیت از دولتی دیگر استکه هر دولتی برای آن ضیوابی و قیوانین خیاص خیود 

 را دارد.

از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنها در پیمانهیای دوجانبیه و چندجانبیه اسیترداد  در حقوق بین الملل، ملیت  

مجرمین و خالفکاران بین دولتها، آنها اتباع بیگانه و ییا افیرادی از ملییت خیود را کیه در قلمیرو دولیت هیم پیمیان مرتکیب 

اپیتوالسیون برای اتباع خود در خاک کشوری دیگیر، با اخذ حقوق ک دولت تسلیم می کنند و یا دولتهابه آن  جرمی شده اند

را حیق خیود  در صورت ارتکاب جرمی از محاکمۀ اتباع خود از طرف دولت میزبیان جلیوگیری کیرده و محاکمیه مجیرم

با گنجانیدن ماد ه ای در قانون اساسیی خیود، تسیلیم ییا اسیترداد اتبیاع خیود کیه در خیاک دولیت دیگیری  می دانند. یا دولتها

جرمی میشود، مطلقا خودداری کرده و آنرا خالف قانون اساسی خویش قلمداد میکنند. در حقیوق بیین المللیی اگیر  مرتکب

دولتی تیمیم قانونی برای اخراج شصیی از کشور خویش اتصاذ نماید، دولتی که آن شصص ملیت آنیرا دارد، مجبیور بیه 

به ملیت، الزام دولتها به حف  امواخ، حقوق و جان ملییت هیا پذیرش و دریافت آن فرد یا افراد می باشد. از موارد مربوط 

و اتباع بیگانه ایکه در کشور آنها بسر میبرند، میباشد. هنوز مسائل حل نشده ای در زمینۀ ملیت در جهان وجیود دارد کیه 

ز اختالف در قانونگذاری از جملۀ آنها، مسئلۀ افراد دوملیتی یا چندملیتی و افراد "بی دولت" یا بی ملیت استکه دلیل آن نی

 های کشورها با یکدیگر و عدم وجود قانون و رویه ای مشابه و همه پذیر در جهان است.

در ایررران، مسررملۀ ملیررت یررا تابعیررت نیررر هماننررد دیگررر واته هررا  سیاسرری، ایتمرراعی و اتنی رری، تعریفرری نررامربو  برره    

هیچ رابطه ا  با ملت و قروم و کره همدودهرا  انسرانی  مضمون خود وکاربرد  نادرست دارد. اگر واتۀ ملیت در یهان

 ندارد، اما در ایران به آن نیر مضمونی اتنی ری داده درده و دولرت و رودرنف ران ملرت جراکم یهرت الپودرانی و کتمران
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معنرایی بزرر "اتدرای ایرران" یرا ترابعین  کشرور، ملتهرا  دیگرر را بنرام "ملیتهرا  ایرران" کره ویود تمایرات ملی در این

که گویا شور ندارد، می نامند و یا در بهترین جالت این واته را مترادف با معنا  قوم یا "اقوام ایرانی" ب ار می برند ک

نرام ملیرت خرویا را  ملی خود هیچگراهسموال تعلق به  در یوابو یا = ملت فارس( هستند تش یل دهندۀ "ملت ایران"

 !بیان ن رده خود را بطور کلی ایرانی می نامند

تعرییف اصیلی ملییت را میتیوان در ادبییات سیاسیی مربیوط بیه گروههیا و  بیهمتأسفانه تأثیر این خطای عمیدی و نیامربوط 

روشنفکران ملتهای تحت ستم در ایران نیز مشاهده کرد. آنها نیز عمدتا ایین واژه را بهمیان مضیمون بیی ربیی و راییب در 

دهند. در این ادبیات، بفراوانی واژه هایی چون "ملیتهیای اییران"،  ایران نسبت به معنای اصلی آن مورد استفاده قرار می

"ملیتهای تحت ستم"، "کنگرق ملیتهای ایران" که در اصل بمعنای "اتباع ایران" و یا "اتباع تحت ستم" هستند، بکار برده 

 میشوند!

 اقلیت! -

گر دیگر ملیتها  تش یل دهندۀ ایران در ایران، "رودنف ران"، اجراب و گروهها  سیاسی منتسب به ملت جاکم، ا    

می نامند که برا  این اقلیتها باید ج ومرت کررده و آنهرا بالدیرت فرهنرب و زبران   "اقلیت" و ملت خود را "اکثریت"

آنرررا در ایررن واجررد ییرافیررایی بایررد بوهیرنررد، گروههررا  سیاسرری و رودررنف ران خررود ایررن ملتهررا  میلرروب نیررر عمرردتا و 

در حالیکه همانگونه که در مقاالت پیش تر به آن پرداختیم، در  یتها  ملی" و "ملیتها" می نامند!بنادرست خود را "اقل

ایران نه همبودی انسانی ای وجود دارد که آنرا به "قوم" تقلیل داد و نه اکمریتی از لحا  کمی از آن ییک ملیت اسیتکه در 

 نسبت به آن بقیۀ ملتها را در ایران "اقلیت" نامید!

ملتهای جدید به شکل امروزی آن در جهان مطرح شده و عمدتا به کسیانی اطیالق  -قلیت، همزمان با پیدایش دولتمفهوم ا

میشود که بدون داشتن مالکیت تاریصی و ملی بر محل زیست خود بعنوان مهیاجر در مییان مردمیان شیهرها و روسیتاهای 

پراکنده و یا یکجا بسیر میبرنید کیه بیه آنهیا اقلیتهیای ملیی ییا  دیگر و یا در میان ملتی دیگر با جمعیتی محدود یا قابل توجه،

"قومی" گفته میشود که خود دارای منشأء ملی دیگری هستند. با بروز پدیدق مهاجرت دسته جمعی در دنیا، مهاجرینی کیه 

انید نییز در اقتیادی یا بدلیل بیروز بالییای طبیعیی از سیرزمینهای خیود بیدیگر کشیورها مهیاجرت کیرده بدالیل سیاسی یا 

کشیور محیل پناهنیدگی و اسیکان خیود، "اقلییت" مهیاجر ییا پناهنیده محسیوب میشیوند. امیا در ایین کشیورها نییز اکمرییت ییا 

ساکنان بومی آنها حق ندارند که خود را دارای حق یکجانبه و فرمانروائی نسبت به اقلیت دانسته و در جهیت "گنوسیسیم" 

ض آمییز اتنیکیی و هوییت زدائیی از آنهیا بربیاینید. وجیود آزادی بییان، اجتمیاع، فرهنگی و زبانی و به اعماخ سیاست تبعیی

تسییامل سیاسییی، اتنیکییی و دینییی، حییق شییهروند شییدن و برخییورداری از مزایییای مشییابه بییا شییهروندان اصییلی در جوامییع 

و نظیرات سیاسیی،  دمکراتیک به این اقلیتهیا امکیان میدهید کیه گذشیته از انتصیاب آزادانیۀ شییوق زنیدگی خیود، آرا و عقایید

اقتیییادی، اجتمییاعی و فرهنگییی خییود را در میییان اکمریییت جوامییع مییورد پناهنییدگی یییا مهییاجرت خییود بییه اجییرا در آورنیید. 

دولتهیایی کییه بییا اتکییاء بییه رضییایت و رأی اکمریییت جامعیه در اینگونییه جوامییع حکومییت میکننیید، طبییق قییوانین پناهنییدگی و 

ها و فراهم آوردن امکان رشد و تعیالی، زبیانی، تیأمین آزادی دینیی و ملیی و مهاجرت خود، مو ف به حمایت از این اقلیت

 تمامی جلوه های مظاهر ملی آنها هستند.

به استمنای ملت فارس، از طیرف روشینفکران و دولتهیای  اما، در ایران با "اقلیت" نامیدن تمامی ملتهای تشکیل دهندق آن

وحیدت مکیانیکی و  کملیی در آن و بیا قربیانی سیاختن آنهیا در پیای یی وقت ملت حاکم و با نادیده گیرفتن کمیرت واحیدهای

اجباری براساس مردمانی یکپارچه از لحا  اتنیکی، ملت واحد، زبان و فرهنیگ واحید و اقتیدار سیاسیی واحید، بیا تمیامی 

عیددی آن در اییران  توان دولتی کمر به نابودی این ملتها با استحالۀ آشکار و قهرآمیز آنها در یک ملت که با وجود اقلییت

نسبت به مجموعۀ دیگر ملل خود را "اکمریت" می نامد، بسته شده است. در حالیکه از یکسو هیچ ملتی در ایران بتنهیائی 

اکمریت نبوده و تنها در سرزمین تاریصی و ملی خیود اکمرییت اسیت و بقییۀ گروههیای انسیانی اتنیکیی سیاکن در مییان آن، 

آن "اقلیت" محسیوب میگردنید. از سیوی دیگیر، "اکمرییت" خیود خوانیده ییا سیاختگی از نسبت به صاحبان بومی و اصلی 

هماننید اکمرییت  طرف روشنفکران و دولتهای وقت ملت حاکم، هیچگیاه مسیئولیتی در قبیاخ ایین "اقلییت" خودخوانیدق خیود

رهای خیود دارنید، نپذیرفتیه و مسئوخ در کشورهای متمدن و دمکراتیک دنیا که در قباخ اقلیتهای مهاجر یا پناهنده به کشو

در عین حالیکه میرانه از وحدت ملی، تمامیت ارضی سصن میگویند، به سیاسیت مسیتعمراتی عقیب مانیدق خیود در قبیاخ 

همبودهای دیگر شدت می بصشند و هر روزه با این سیاسیت دفیع بجیای سیاسیت جیذب آنهیا، بیه ایین همبودهیای انسیانی بیا 

یانۀ خود در عمل یادآوری می کنند که مسئلۀ ملی آنها در چهارچوب ایران و با حاکمییت اعماخ برتری جویانه و اداامجو
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این به اصطالح "اکمریت" قابل حیل نبیوده و ایین کشیور کمیرالمللیه هیچگیاه بیه ملیت میدرن و امیروزی بیا برابیری حقیوق 

 تمامی آنها در چهارچوب یک سیستم ایرمتمرکز و فدراخ، فرانصواهند روئید!

 

 سیاسی خلق تورکمن -فرهنگیکانون                         

 3102آگوست  بتاریخ
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 !و ما  دهروند جقوق

 

و حفموق و وظمایف مربموط بمدان، در دم راسمی ا  متماهیم اساسمی آن بشممار میمرود. شمهروند فمرد   تایگاه شهروند 

رابمر دولمت است در رابطه با یک دولت که ا  ی سو ا  حفوق سیاسی و مدنی برخوردار است و ا  سمو  دیگمر، در ب

 م الیف و وظایتی براهده دارد. چگونگی این رابطۀ دوسویه را قوانین اساسی و قوانین مدنی کشور معیین می ند.

شهروند  با اقامت دائمی و با مفیم بودن فرق دارد.  یمرا، فمرد  ممی موانمد شمهروند کشمور  باشمد، بمدون آن مه در آن 

ن مه شمهروند آن محسموب گمردد. تایگماه و موقعیمت شمهروند  را قموانین اقامت داشمه باشد و یا مفیم کشور  باشد بی آ

می ند و معمو  نی  مابع دو معیمار اسمت. ی می  ادگماه و دیگمر ، ملیمت والمدین. شمهروند  یمک کشمور ا   دولمی معیین

هروند  طریق ا دوا  با  ن یا مرد شهروند آن کشور نی  بدست می آید. اما اینگونه شمهروند  معممو  هممۀ حفموق شم

ها  تمله کسب مشاغ  دولمیس را شمام  نمیگمردد. در حفموق سیاسمی، ا  تملمه حمق رأ  و حمق کسمب مشماغ  دولممی، 

ویژۀ شهروندان آن کشور محسوب میگمردد و م مالیف معممو  شمهروند  نیم  شمام  وفمادار  بمه دولمت و خمدمت نظمام 

همما  گونمماگونی ا  اسمممرداد    مسممئولیتوظیتممه در مممورت اتبممار  بممودن آن میگممردد و در حفمموق ت ائممی، شممهروند

 مترمین و یا پیگیرد بعنوان خیانت به کشور را در بر دارد.

 پروسۀ تاریخی شهروندی -

شهروند  نی  همانند دیگر مفوله هما  اتممماای مما ارمفماء بمه مضممون اممرو ین خمود، پروسمه ا  مماریخی ا   متهوم  

راسممی هما  باسمممانی روم و یونمان، مضمممون شممهروند  را کشماکش همما  ف مر  و سیاسممی را طمی کممرده اسمت. در دم 

داشمن حفوق و وظایف ی سان در برابر قانون و نی  مشارکت در امور سیاسی و اتمماای مش ی  میداد. بما ایمن متماوت 

که شهروند  در آمن منها به انسانها  آ اد محدود میشد و بردگان، شهروند بشمار نمی آمدنمد. در امپراطمور  روم نیم  

ممردم و مردممان سمر مین هما  مغلموب نیم  معممیم داده میشمد، امما منهما بمه معنمی منتمی طور امام بمه این متهوم هرچند ب

برخمموردار  ا  امنیممت قممانونی ب ممار میرفممت ممما بمعنمما  مثبممت شممرکت فعمما  در حیممات امممومی تامعممه. بعممدها متهمموم 

ده بممود، در ایمالیمما  امممر رنسممانس احیمماء شممهروند  کممه در دوران ح مترمممائی کلیسمما  مسممیحی بتراموشممی سممپرده شمم

گردیده و بنظر ممت ران اروپایی آندوره، "انسانیت فرد منهما بعنموان شمهروندان تامعمه ا  آ اد و خودفرممان محفمق ممی 

 یابد".

هوم شهروند  همراه بما متهموم فردیمت و حفموق آن، در اروپما  غربمی محفمق یافمت و اساسما کسمی شمهروند تبا خره، م

ار دولت نبوده، بل ه ا  "حفوق فطمر  و طبیعمی" برخموردار باشمد و دولمت بمه راایمت ایمن  که منها فرمانگ شمرده شد

حفمموق بایممد پایبنممد و ا  آن حمایممت ب نممد.  یممرا، نظریممه هممایی کممه منشمماء دولممت را "حفمموق طبیعممی" افممراد میداننممد، الممت 

 همین حفوق شهروندانش ملفی می کنند.وتود  آنرا نی  حمایت ا  

نی ، خود در اندیشۀ روشنت ران اروپائی هرچند سابفه ا  طو نی دارد، اما ا  قمرون هتمدهم و  "حقوق طبیعی"هوم مت

یشممندان و فالسمتۀ ایمن قماره، ایمن دهیتدهم بود که این نظریه به اینیمی ضرور  برا  توامع آنها فراروئید. ا  نظر ان

مغییرناپویر است و به کسی دیگر داده شده و ناگ یر، مشروط و حفوق امر  است که بر حسب "قانون طبیعی" به افراد 

قاب  متویل نبوده و برا  همۀ افراد بشر ی سان است. ممت ران اتمماای اروپما در قمرون هتمدهم و هیتمدهم کمامال ایمن 

ه و یما حفوق را حفوقی پنداشمند که انسمان در "حالمت طبیعمی" و پمیش ا  برقمرار  تامعمۀ ممدنی، ا  آن برخموردار بمود

حفوقی که انسان در شرایط ادم وتود دولت، بطمور طبیعمی ا  آن برخموردار بموده اسمت. اساسمی ممرین حفموق طبیعمی 

فیلسموف مشمهور انگلیسمی بشر که بیش ا  همه بررو  آن موافق شده ابارمند ا س حق  ندگی، آ اد  و برابمر  اسمت. 

بود که "حفوق طبیعی" ناشی ا  انایت و هدیۀ الهی س پیشرو طرح این نظریه 1٨١١-1٨٢٩ه Locke, John تان   

سمان دریافممه میشمود. این مه انسمانها هممه "برابمر و مسممف  انمد و همیت س نبایمد بمه  نمدگی، قدرت افلی ان انبوده، بل ه ب

  سالمت، آ اد  و یا دارایی دیگر   یان رساند" ن د اف  بدیهی است.

بر همین اسماس  س1٨1١-1٨٨١ه Jacques Rousseau-Jeanوسو   ژان ژا  روسفرانفیلسوف و ممت ر اتمماای 

معریمف کمرد.  "ترجیح خیر و صاله عمومی بر منلافع خصوصلی"،به مفولۀ شهروند ، متهوم دقیفمر  داده و آنرا در 

فضمیلیت »و « ارادۀ اممومی»راده ب ند، یعنمی دارا  سی اسم ه بمواند مملحت اموم را ابنظر و  "شهروند واقعی ک

باشد. و  در اثر خود بنام "قرارداد اتمماای"، شهروند را کسی میداند که در مش ی  "خواست همگانی" شرکت « مدنی
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کممه دارا   شللهروند را در برابللر "رعیللت" وللرار میدهللدرد، یعنممی فممرد آ اد و مخمممار و دارا  حممق و بممدین مرمیممب اد

در روسممو د  نممدگی مممی کنممد. ا  مت ممر خممو  اربابهیچگونممه حفممی نیسممت و منهمما در کنممف لطممف و مرحمممت خداونممدگار

، حمق شمهروند  1٨٨٨آمری ا و فرانسه بحد کما  بهره گرفممه شمده و در "ااالمیمۀ اسممفال  آمری ما" در سما   اتالبفان

ما اینها را حفایق بدیهی می شماریم که همۀ انسانها برابر آفریده شمده »براساس "حفوق طبیعی" اینگونه فرموله گردیدس 

گارشمان بمدانان حفموقی تمدائی ناپمویر بخشمیده اسمت، کمه ا  تملمۀ ایمن حفموق  حمق  نمدگی، آ اد  و کسمب اند کمه آفرید

کمه بممرا  مممأمین ایمن حفمموق انسممانها ح وممهما را بنیمماد کمرده انممد و ح وممهمما قمدرت ااد نممۀ خممود را ا   -شمادمانی اسممت

غایمهما را ا  میمان ببمرد، حمق ممردم همر شم لی ا  ح وممت ایمن  کمه هرگماه -رضایت فرمان گوارشان بدست ممی آورنمد

بممه پیممرو  ا  همممین "ااالمیممه"، متهمموم  1٨١٤اسممم ه آنممرا مغییممر دهنممد یمما براف ننممد"! متمممع ملممی فرانسممه نیمم  در سمما  

شممهروند  را بممه نهایممت مثبیممت شممده خممود بممرا  ممممامی دوران دویسممت سممالۀ مدرنیمممه رسممانید و "ااالمیممۀ حفمموق بشممر و 

 س مادر نمود!شهروندان" را بر این اسا

اما، در قرن نمو دهم، معریمف متهموم شمهروند  "روسمو" کمه در ارتحیمت یما برممر  خیمر و ممالح اممومی بمر منمافع 

خمومی اسموار شده بود، محت مأثیر معریتی لیبرالی ا  آن قمرار گرفمت و چنمین رابطمه ا  میمان متهموم شمهروند  و 

فراد  ملفی شدند که اساسا دارا  اخمالف منافع و در ممالش مملحت امومی به  یر سئوا  رفت و شهروندان بعنوان ا

خیر و مالح خویش بوده و شأن و تایگاه شهروند  را   مۀ مأمین رفاه فرد  معریف گردید و نه مملحت امومی و 

 اتمماای! لوا، در قرن بیسمم با ظهور متهوم "حفوق اتممماای" متهموم شمهروند  نیم  ا   یمر سمایۀ معریمف فردگرایانمۀ

مممرف بیممرون آمممده و محمممو  و معنمما  آن گسمممرش و امممق بیشمممر  یافممت. منظممور ا  مفولممۀ "حفمموق اتمممماای" نیمم  

کمه مضممون حفموق شمهروند  را ا   برخوردار  ا  خدمات اتمماای، بهداشمی، آمو شی، مأمین اتمماای و غیره بود

و اقممماد  بمر آن موتمب کماهش قابم  خملت مرفا حفوقی و سیاسی آن خار  ساخمه و با اف ودن خملمی اتممماای 

موتۀ معارضات اساسی میان سیسمم سرمایه دار  و حفوق شهروند  در دم راسیها  غربمی را فمراهم آورد. امما، ایمن 

امر بمعنا  پایان مبار ۀ ف ر  در مورد معریمف و مضممون مفولمۀ شمهروند  نبموده و اممرو ه بمیش ا  همر  ممانی دو 

اکش ف ممر  و بممه بیممانی دیگممر در ایممن مبممار ۀ ایممدئولوژیک در مممورد معریممف حفمموق و در  ممتمماوت ا  آن در ایممن کشمم

 م الیف شهروند  ممشخص مر هسمند.

دیممدگاه مربمموط بممه لیبممرا  همما، شممهروند  را "ابممارت ا  موانممائی افممراد در مشمم ی  و برداشممت خممود ا  متهمموم خیممر و 

امومی بمعنا  کالسمیک آن را  دانند. آنها "متهوم خیرمملحت با راایت احمرام برا  برداشت دیگران ا  آن متهوم می

خار  ا  بحث امرو  " ملفمی می ننمد. آنهما بمراین اامفادنمد کمه مأکیمد بمر ضمرورت موتمۀ شمهروندان بمه خیمر و ممالح 

امممومی بمما اندیشممۀ آ اد  و بمما متهمموم "فممرد" در اندیشممۀ دم رامیممک اساسمما مغممایرت دارد. "ا  اینممرو متهمموم شممهروند  

 در لیبرالیسم معارل دارد."!بمعنا  کالسیک با متهوم فردیت 

یمما "طرفممداران امممالت تمممع"  ommunitarismcدر  و نظممر دیگممر مربمموط بممه اندیشمممندان اتمممماای ممممأخر چممون 

اسممم ه برخممملت فردگرایانممه و منتعممت طلبانممۀ متهمموم شممهروند  مممدرن لیبرالممی ایرادامممی اساسممی را وارد مممی داننممد. 

در ایالمت ممحمدۀ آمری ما شم    ممیالد  ٤٢هسممند کمه در اوائم  دهمۀ  بمی"کمونیمارهاس تهشی فلسمتی و سیاسمی و فراح 

گرفمه و امرو ه با ممام منواات خود در تهان پیشرفمۀ سرمایه دار  همچنان گسمرش ممی یابمد و بما نفمد مماری  سیاسمی 

ن با گشمت ا  ممامی گرایشات ف ر  رادی ا  و محافظه کاردوران مدرنیمه، خود را "راه سوم" ار یابی می ند، خواهما

شممها  اتمممماای اسممت. آنهمما متهمموم لیبرالممی ا  شممهروند  را منتممر بممه نتممی اندیشممۀ مممملحت  فردگرائممی افراطممی بممه ار

امومی و فضیلت مدنی به معنما  رایم   آن در اندیشمۀ اولیمۀ دم راسمیهمثال روسموس میداننمد. ا  نظمر آنهما متهموم خیمر 

و امیا  خودشان است و شهروند  نی  امو  بمعنی موانایی بمرا   امومی بطور اساسی مفدم بر در  "فرد" ا  منابع

 مشخیص و راایت خیر همگانی است!

 :حکومت های دینی و حقوق شهروندی -

و مضمون شهروند  بغیمر ا  کشم شمها  ف مر  و نظمر  فموق، اممرو ه بما مهدیمد  تمد  ممر نیم  روبمرو  اما، متهوم

ح وممهمما  خودکامممه و اسمممبداد  کالسممیک، ایممن بنیادگرایممان و  اسممت. در دنیمما  موسمموم بممه "تهممان سمموم"، بغیممرا 

ح وممها  دینی هسمند که ا  بنیاد با ممامی ار شها  انسانی، منتمله با حفموق شمهروند  سرسممی  دارنمد و انسمانها را 

ئم  بشموند. "اممی" می دانند که منها باید م مالیف الهمی را برتما  بیاورنمد، بمدون آن مه کموچ مرین حفموقی بمرا  خمود قا

گلوبالی یم یا تهانی شدن روابط اقمماد  و حیات اتمماای الیرغم تنبه هما  بسمیار مثبمت خمود، محمدودیمها  ف اینمده 

ا  برا  دولمها  ملی در ارمه هما  گونماگون بوتمود آورده کمه بمه محمدودیت و پایبنمد  دولمهما بمه راایمت مضمامین 
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و ضرورت متدید نظر در متهوم رایم  شمهروند ، بمویژه براسماس شهروند  منتر میشود اقمماد  و اتمماای متهوم 

متهوم حفوق بشر  آنرا به این دولمها محمی  کمرده اسمت. در ایمن میمان، بما ظهمور گرایشمها  نئمولیبرالی در کشمورها  

بمه  ممروپ  سرمایه دار  که با نتی انامر اتمماای و اقمماد  متهوم شهروند ، می خواهند این مفولمه را بمار دیگمر

 متهوم مرفا حفوقی مفلی  بدهند، مهدید املی برا  حفوق شهروند  در دنیا  پیشرفمۀ سرمایه دار  محسوب میشود!

اما، اگر در دنیا  دم رامیک دیالوگ و مبار ۀ ایدئولوژیک و ف ر  بر سر مضمون حفوق و م الیف شهروند   ی ی 

نمو  ممردم بمدون آن مه ا  "رایمت" بمه شمهروند گموار ا  موضواات امملی ممت مران چنمین تموامعی اسمت، در ایمران ه

ینممی "رب و ابمد" در اسممالم، بعنموان بنممدگان ایمن "رب" منهمما دارا  دبممه "امممی" مبممدی  شمده انممد کمه بنممابر رابطمۀ  -ب ننمد

 م الیتی الهی و  مینی هسمند که ا  سو  نمایندگان  مینی خودخواندۀ آن معیین میشود.

 مفهوم حقوق شهروندی در ایران -

در ایران، رابطه و متهوم قدرت، بطور سنمی براساس مطلق بودن قدرت سیاسمی قمرار دارد و رابطمۀ قمدرت بما امبماع، 

رابطۀ خداوندگار و رایت، یعنی فرمانروایی و فرمانبردار  مطلق است. این رابطه همیشه ا  موتیه ارفی و روحانی 

انسممه و مبنما  آنمرا معویضمی مماوراءطبیعی و الهمی و نمه برخوردار است که این قدرت مطلفمه را حمق سمنمی یما الهمی د

 رضایت و آرا انسانها میداند.

و وهنی ای ه دنیما  ممدرن اروپمایی پدیمد آورده و آنمرا بمه سراسمر   یر فشار شرایط ماد در نیمه ها  قرن نو دهم که 

ایمران نیم  ممورت گرفمت. یعنمی ملمت" در  –تهان گسمرانده بود، بمدری  مالشهایی برا  برقرار  نظام نموین "دولمت 

رایمت بمه  -برقرار  نظامی نوین در این امپراطو  درهم ش سمۀ آسیایی کمه در آن، ا  نظمر داخلمی رابطمۀ سمنمی شماه

شهروند مبدی  گردد و ا  لحاظ خارتی نی  به کشور  با مر ها  ملی و برسمیت شناخمه شده فرا رویمد  -رابطۀ دولت

دۀ ملمت و ممدافع قلممرو ملمی و حفموق شمهروندان ملیمت ایرانمی باشمد. امما، بما در آمیخممن و دولمی ملی در آن نظرا نماینم

در  سنمی قدرت با ایتاد یک دولت مممرک  بنام و با حاکمیت منها یک ملت در این کشور کثیرالمللمه و بما کمارگردانی 

رک گمرا و بیگانمه بما هرگونمه حفموق بریمانیا برا  مأمین منافع اسمعمار  خود در رو  کار آوردن دولمی خودکامه و مم

 رایت سنمی نی  بدون هیچگونه مغییر  مداوم یافت. -شهروند  و دم رامیک برا  مردمان آن، ساخمار اتمماای دولت

سلسلۀ پهلو  که معتمونی ا  ایمن دیمدگاه سمنمی قمدرت و شوونیسمم برممر  تویانمۀ خودکمامگی شمرقی بمود، تهمت قالمب 

یک شاهنشاهی نوین که هم م یه بمر فمرَر دیرینمۀ شاهنشماهی و همم بمر ماشمین دولممی ممدرن گیر  دوبارۀ ایران در قالب 

و  بمان ملمت حماکم، اسممبداد آسمیائی سمنمی را  تهت سرکوبی و اسمحالۀ سریع دیگر مل  مش ی  دهندۀ ایران در فرهنگ

نممدو و آنمدام وار میمان دولمت" را کمه کممارکرد هماهنمگ دولمت و تامعمه و رابطممۀ ا -با سما   و احسماس دوسمویۀ "ملممت

احساس معلق دو سویه بی دیگر را نابود کرد. هرچند که با برسمیت شناخمه شدن "قلمرو ملمی" ایمران ا  طمرف متمامع 

 .شدند تهان وندحفوق بین المللی در هماندوره ملیت یا امباع ایرانی، شهروند نشده 

کم شمدند کمه ایمدئولوژ  دینمی آن ممضممن اناممر بسمیار با انفالب اسالمی، حاکمیمی بنام اسمالمیون شمیعه بمر ایمران حما

نیرومند  ا  اسمبداد و خودکامگی اسم ه با اداا  قیمومیت بر پیروان مهتور و ممغیر خمود، بمر مممامی ابعماد  نمدگی 

فرد ، اتمماای و سیاسی آنها کنمر  بالمنما ع روانمی و فی ی می را اامما  می نمد. برطبمق نظریمۀ شمیعه کمه مبمنمی بمر 

ره ن ا  پیش داده شده و حمی رهبر و امام ا  پیش معیمین شمده اسمت و بمه "لطمف امام اممام" خمود را بهمره منمد ا  فمقانو

این  د.ح ام را مرفا متر  قوانین شریعت و اار  ا  هرگونه حق آ اد  و اخمیار میدانای د  میداند، انسانها و حمی 

ر آن بمه گویمامرین ممورت ا  هممان ابممدا اینگونمه فرمولبنمد  نظریه را برا  ح ومت اسالمی  در ایران، خود بنیانگوا

"حکومت اسالمی، حکومت شرع و وانون الهی است و هیچکس حق وانونگذاری ندارد. در دوران غیبت کرده استس 

 ١٤باید فقیه صاحب صالحیتی به نمایندگی از امام، وران و سنت را اجرا کند."

 اد  انسان در آن محلی ا  ااراب ندارد، نمی موان مممالی ااممه را بحسمب بنابراین در ح ومت اسالمی که اراده و آ

نظر اکثریت تامعه دریافت و در این ح ومت مت یک حو ۀ خمومی ا  حوو ۀ امومی، حو ۀ س و ر و یما حمو ۀ 

ان مربموط بمه حیمات  مینمی انسم کمه سیاسی ا  حو ۀ موهبی و یا مت یک واقعی قوا و راایت مبانی و امو  دم راسی

 است، امو  غیرقاب  ممور می باشد!

                                                                    
 1١١٨و یت ففیه، ح ومت اسالمی. چاپ تدید. مهران 14 
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در تائی ه انسان برده و غیرآ اد است، نمی موان حمی ممحبمی ا  حفموق شمهروند  بمیمان آورد و بطریمق اولمی امبماع 

 ایران در ح ومت اسالمی نه شهروند بل ه اممی هسمند بدون هرگونه حفوق مدنی و شهروند نشده امت وند شده اند!

 

 سیاسی خلق تورکمن -کانون فرهنگی                                                                     

 ٢١١3سپتامبر  بتاریخ                                                                                        
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 مشروعیت ودرت در ایرانا

 مفدمهس

در ایمممممران، نگمممممرش غالمممممب در محلیممممم  و شمممممناخت ا  سممممماخمار اتممممممماای و اقممممممماد  ا  ماهیمممممت و مشمممممروایت 

قممممدرت، ریشممممه در بنیممممادگرایی روش شممممناخمی قممممرن نممممو دهمی اروپمممما دارد کممممه بیشمممممر بممممه بمممماور ممممموهبی ن دی مممممر 

سمممت مابمممه کنت ممماو  محلیلمممی الممممی. ایمممن مممممد محلیلمممی باموتمممه بمممه برممممر  الممممی و اتممممماای اروپممما در چنمممد سمممدۀ ا

گوشممممه، هرگونمممه نظریمممه و مئمممور  در ممممورد مراحممم  م امممم  مممماریخی را منطبمممق بممما م امممم  تواممممع اروپمممایی دانسممممه 

ن نظریممممه هممما در المممموم و نظریمممۀ مئوریمممک مربمممموط بمممه آنممممرا نظریمممه ا  تهانشمممممو  ممممی انگممممارد. امممما، غالممممب ایممم

اتممممماای بمممه متمممرد معممممیم بمممه سمممر مین همممایی بممما واقعیمممت مممماریخی اتممممماای ممتممماوت بممما تواممممع اروپمممایی دچمممار 

مشمم   شممده انممد.  یممرا دقممت در ممماری  خممود اروپمما نیمم  مشممخص مممی کنممد کممه نمممی ممموان بممه یممک نظریممه و فرمممولی 

 اام در مورد مراح  م املی خود این قاره رسید. 

ا قائممم  شمممدن قممموانین و شممماغولی در بررسمممی مممماریخی فرماسمممیونها  هممممورت بنمممد  هممما س اتممممماای و بنمممابراین بممم

نظامهممما  ح ممموممی ممممرمبط بممما آنهممما بممما مئمممور  هممما  انعطممماف ناپمممویر و ممممک راسممممایی ا  م امممم  مممماریخی بممما الگمممو 

ا  واحممد یافممممه  بممردار  ا  اروپمما  غربممی، منهمما در قالممب ناآگمماهی ممما ممممامی هیبممت همما  بیگانممه در تهممان منظممره

بررسمممی محلیممم   یمممر نگممماهی ا   اویمممه ا  دیگمممر بمممه مراحممم  م امممم  مممماریخی شمممرق بممما خص در ممممورد ایمممران  انمممد.

اسمممم ه مسممملما نممممای  حامممم  ا  یمممک بررسمممی اینمممی منطمممق بممما واقعیمممت هممما  مممماریخی اتممممماای در آن ممممی موانمممد 

و ا  اشمممممباهات محلیلممممی مرسمممموم آنممممرا بممممه امخمممماو سیاسمممممی امممممولی در ارمممممه اممممم  و مبممممار ه رهنمممممون سمممماخمه 

   برساند.

                                                              -------------- 

ق.م، در پدیمممد  ١٩٨" بمممه فمممالت ایمممران ا  هممم ارۀ او  ق.م و دسممممیابی آنهممما بمممه قمممدرت در حمممدود نبممما ورود "آریائیممما

 ا و در معریمممف باسممممانی قممموم و ح وممممت، در ایمممن فمممالتپایمممه هممما  اولیمممۀ ح ممموممی براسممماس پنمممدار  ممممرف آممممدن

 "اسمبداد شرقی" گتمه میشود.دسپومیسم یا بوتود آمد که امرو ه بدان  چرخشی درونی و برونی

اطلللوری بلللرخالف سیسلللتم رتمرکلللز اداری جدیلللد امپمشخممممۀ بمممار  ایمممن سممماخمار قمممدرت و مشمممروایت نممماظر بمممر آن، 

کللله  و فلللردی بلللود تن سرنوشلللت آن در دسلللت فرملللانروای خودکامللله"فلللدرا  سلللنتی" دوران ایالمیلللان و ورارگلللرف

و مشمممروایت قمممدرت خمممود را "حمممق الهمممی" ممممی دانسمممت کمممه بممممورت خلللود را از "تخملللۀ خلللدایان" ملللی پنداشلللت 

ه" در  بمممان پهلمممو  باسممممان  "فمممری ایممم د " یممما "فمممری کیمممانی"، "رحممممت ایممم د " نامیمممده میشمممد. ایمممن واژه کمممه ا  "خمممری

کممممه  وردار  ا  نیرویممممی ی دانممممی و فمممموق انسممممانی و کیتیمممممی فمممموق العمممماده اسممممتمشمممممق شممممده اسممممت بمعنمممما  برخمممم

پادشممماهان هخامنشمممی خمممود را مممماحب آن ممممی دانسممممند. در اولمممین سمممنگ نبشممممه هممما  ایمممن سلسممملۀ ح ممموممی، بمممرا  

اولمممین بمممار منشممماء قمممدرت پادشمممماه در فمممالت ایمممران بمممه "دهمممش اهممممورام دا" نسمممبت داده میشمممود. بعنممموان مثمممما  در 

بیسممممون آممممده اسمممم هس "داریممموش شممماه گویمممد، بمممه خواسمممت اهمممورام دا ممممن شممماهم. اهمممورام دا شممماهی را  سمممنگ نبشممممۀ

 ."به من انایت فرمود

در خممار  ا  ایممن فممالت نیمم  ممما آنممدوره مشممروایت براسمماس "حممق الهممی" امممر  شممناخمه شممده بممود. در چممین باسمممان 

ینمممگ" بمممه معنمممما  "فر نمممد آسممممان" مممممی منشممماء قمممدرت شممماهان را "آسمممممان" ممممی دانسممممند و خاقمممان را "مممممی یمممن م
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نامیدنمممد. در هنمممد پادشممماهان خمممود را "دواپمممومرا" یعنمممی پسمممر خمممدا و در ژاپمممن نیممم  سرسلسممملۀ پادشممماهان را بمممه "خمممدا  

آفمممماب" منمسمممب ممممی کردنمممد! بممما ایمممن حممما  پادشممماهان ایالممممی مشمممروایت خمممود را اممممر   مینمممی و واقعمممی و مربممموط 

خاولللان تورکلللان نیلللز همیشللله در وورولتلللای  بمممدیگران ملفمممی ممممی کردنمممد. بمممه خممممائ  و م ایممما  فمممرد  پادشممماه نسمممبت

حتللی نخسللتین ولللوانین مللدنی و وللوانین مربلللوط  هللای بللزرگ  شللورای عملللومی( از طللرف مللردم انتخلللاب میشللدند. 

بللله حقلللوق و روابلللط انسلللانها توسلللط پادشلللاهان ایالملللی و سلللومری نوشلللته شلللده کللله نشلللانگر منتسلللب بلللودن ایلللن 

نگادررته دررده کرره  سررال پرریا ٠111جرردود  حمللورابی جهللانی توسللط انون. اولللین وللدبللو خللود رعایللایرهبللران بلله 

  .به موزه لوور پاریس منتقل دده است اصل این سنب ندشه

ایمممن اقممممدار بمممدون مشمممروایت  مینمممی وفاقمممد هرگونمممه حمممد و ممممر  قمممانونی و سمممنمی و کمممامال خودسمممرانه و خودکاممممه 

بممممه امممممرو  شمممم   و اندیشممممه و ایممممدئولوژیها  مشممممروایت بخممممش هرچنممممد ما سخممممدایگان سمممما ر هبنممممام "دیسممممپومی یم"

بمممدان در رونمممد مممماری  ا  مغییمممر و محمممو ت بمممدور نمانمممده اسمممت، امممما سممماخت درونمممی و مضممممون سیاسمممی و نظمممام 

 فمممالت نممما  ایمممن نممموع مشمممروایت، قمممدرت درسیاسمممی مولمممود آن، در سرماسمممر مممماری  بمممدون مغییمممر مانمممده اسمممت. برمب

ر حفمممی اسمممموار و پرسمممابفه ا  داشممممه باشمممد کمممه تامعمممه نیممم  آنمممرا محممممرم بشممممارد، ا  قبممم  ا  این مممه ریشمممه د ایمممران

خمممود اقممممدار و قمممدرت ناشمممی شمممده و فرمانروایمممان مطمممابق آن ا  میمممان کسمممانی ه گویممما تممموهر  وا ممممر ا  دیگمممران 

  دارنمممد ا  طمممرف نیرویمممی مممماوراءالطبیعی تهمممت ح مرانمممی بمممر رو   ممممین برگ یمممده میشممموند. ایمممن برگ یمممدگان نیممم

 ،قطمممع نظمممر ا  موقعیمممت و مفمممام اتممممماای ممممردم نمممه منهممما پاسمممخگو  اامممما  خمممود بمممه امبممماع خمممویش نیسممممند، بل مممه

در سممماخمار قمممدرت مبمنمممی بمممر ایمممن نممموع مشمممروایت مممممامی  یمممه هممما و  اخمیمممار کامممم  مممما  و تمممان آنهممما، را دارنمممد.

 مطلق العنان قرار میگیرند!اقشار اتمماای در این ااما  سلطه بر ی دیگر، کامال محت سلطۀ فرمانروا  

ایمممن "مشمممروایت" ا  قمممدرت هرچنمممد در  مینمممۀ سیاسمممی در طمممو  مممماری  مبمممرا ا  اندیشمممه و مت مممر در ممممورد حفانیمممت 

خممود در نمم د امموام و خممواص نبمموده اسممت، لمموا ایممن مت ممرات هیچگمماه در شممرق و بممویژه در فممالت ایممران بممه ایتمماد 

اخمیمممارات آن برمبنممما  تهمممان بینمممی ایمممی افلمممی و  مینمممی  بنیممماد  محمیلمممی و نظمممر  بمممرا  قمممدرت سیاسمممی و حیطمممۀ

فرانروئیممممده اسممممت.  یممممرا، فرهنممممگ امممممومی و محممممور اخالقممممی تامعممممه کممممه فرهنگممممی دینممممی اسممممت، مبنمممما و قممممدرت 

مشمممروایت سیاسمممی را متمممویل الهمممی پنداشممممه و همممموراه ممممی کوشمممید آنمممرا منهممما بممما معیمممار امممدالت مطلمممق و راایمممت 

و برمبنممما  آن نیممم  بمممه قضممماوت دربمممارۀ قمممدرت سیاسمممی بپمممردا د. ا  ایمممن رو  آن ا  طمممرف فرممممانروا مطابفمممت داده

تهمممانبینی شممممرقی بممممرا  قممممدرت سیاسمممی منهمممما حممممدود اخالقممممی وضمممع کممممرده و آنممممرا در چهممممارچوب در  سممممنمی ا  

امممدالت مواظمممه کمممرده اسمممت. بمممویژه در فمممالت ایمممران، بممما وتمممود آن مممه هیچگونمممه حمممد و ممممر  قمممانونی و اتممممماای 

ممممممور نبممموده اسمممت، امممما ا  آن انمظمممار میرفمممت کمممه سمممامان ارفمممی و اممممو  اخالقمممی تامعمممه بمممرا  قمممدرت سیاسمممی 

 به ادالت سنمی و یا ساخمه شدۀ وهنی در تامعه را ح ومت باید راایت ب ند.

ا  هممممین رو در سرماسمممر مممماری  طمممو نی ایمممران هممممواره امممم  پویرفممممه شمممده در روابمممط تامعمممه بممما قمممدرت مطلمممق 

ون چرایمممی رابطمممۀ آن بممما امبممماع هماننمممد رابطمممۀ خداونمممدگار بممما بنمممدگان و یممما "ابمممد و بمممودن قمممدرت سیاسمممی و بمممی چممم

رب" بمممموده و هممممیچ امممماملی ممممموان محممممدودیت قممممدرت را بغیممممر ا  وتممممدان شخمممممی فرمممممانروا و موانممممع املممممی و 

بممر همممین مبنمما نیمم  ماهیممت و خممملت اساسممی ممممامی طغیممان همما  اتمممماای  مممملحمی در مفابمم  آن، نداشمممه اسممت.

و حممممی تابتمممایی سلسمممله هممما  ح ممموممی در ایمممران، ا  ی سمممو بمممه  یمممر سمممئوا  نمممرفمن اسممماس مشمممروایت بممما بنیممماد 

اخالقممی و دینممی قممدرت سیاسممی بمموده اسممت. ا  سممو  دیگممر شممورش همممه الیممه یممک نتممر کممه خممار  شممدن ا  اممد  و 

 "فر ای د " مشروایت را ا  دست می داده، بوده است!ادالت مورد نظر، 
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بنمممابراین، براسممماس مطلمممق بمممودن قمممدرت در ایمممران، دولمممت و ح وممممت نمممه منهممما دو مفولمممۀ تداگانمممه و مسممممف  بل مممه 

ح وممممت در رأس مممممامی قممموا  سمممه گانمممۀ ممل ممممی و  یمممه هممما  اتممممماای قمممرار گرفممممه در نمیتمممه هیچگممماه قمممدرت 

ممر و مممممداومی نداشمممممه و "مشممممروایت" آن اساسمممما و منهمممما ناشممممی ا  واقعیممممت ایت مسممممودر خممممار  ا  خممممود مشممممر

ولللانون بعنلللوان چهلللارچوبی کللله تصلللمیمات فرملللانروا را بللله حلللدود آن وتمممود  خمممود آن بممموده اسمممت. بمممدین متهممموم، 

محلللدود سلللاخته و تملللامی اولللدامات وی وابللل  پلللیش بینلللی بلللرای ملللردم و حتلللی دولتملللردان باشلللد، در ایلللران وجلللود 

نون منهممما ابمممارت ا  رأ  و نظمممر فرممممانروا  خودکاممممه بممموده کمممه ممممی موانمممد همممر لحظمممه مغییمممر بیابمممد. و قممما نداشلللته

ایممن امممر نیمم  خممود بیممان دقیممق متهمموم دسپومیسممم یمما اسمممبداد آسممیایی بمموده و بمما ح وممهمما  مومممالیمر و یمما دی مممامور  

ک تامعمممۀ طبفمممامی بمممه متهممموم و حممممی مومالیماریسمممم، نظامهممما  سیاسمممی یممم  یمممرا، دی ممممامور  .داردمممماهو   یمتممماوم

اروپمممایی آن هسممممند. در ایمممن قممماره بمممویژه در قسممممت غربمممی آن بممما وتمممود  کمممه پادشممماهان خمممود را منبمممع قانونگممموار  

دانسمممه و مشممروایت و حفانیممت سمملطنت نیمم  در قممرون وسممطی بمما "حممق الهممی" موتیممه گشمممه و حممق وضممع قمموانینی 

ممممه در دسپموسمممیم شمممرقی، حمممق آ اد  ا  قیمممد هرگونمممه قمممانونی را نیممم  داشممممه انمممد، امممما بمممرخالف فرمانروایمممان خودکا

 را نداشمه اند و حمی حق تانشینی پادشاه ا  آن فر ند ارشد او بوده و پادشاه حق نفل آنرا داشمه است! 

ایمممن متممماوت مممماهو  ممممأثیر  مسممممفیم در همممر دور  مینمممۀ حفممموقی و سممماخمار اتممممماای تامعمممه نیممم  برتممما  گواشممممه 

ی حمممممی در او  اسمممممبداد در اروپمممما  دوران باسمممممان و قممممرون وسممممطی هرچنممممد پادشمممماهان اسممممت. ا  لحمممماظ حفمممموق

بعضممما در "قانونگممموار " اخمیمممار مطلمممق داشممممه انمممد، امممما در اامممما  بمممی قمممانونی و نفمممل آن، قمممدرت مطلفمممه نداشممممه 

و بمممه انمممد.  یمممرا، ممممثال در اروپممما  قمممرون وسمممطی پادشممماهان مفمممام و تایگممماه ب رگممممرین فئمممودا  کشمممور را داشممممند 

ااضمما  طبفممۀ مممال ین و شممماه ادگان بممدون اسمممثناء ا  لحمماظ حفمموقی بممما  یممک معنمما رئممیس طبفممۀ فئودالهمما بممموده انممد.

س گتممممه میشمممد. Paresی مممدیگر برابمممر فمممرل میشمممدند و بهممممین دلیممم  بمممه تممممع آنهممما "برابمممران" و یممما بمممه  مینمممی ه

  سمعریف حفوقی مفام پادشاه نی  ابارمست ا 

 س به معنا  "نخسمین اضو تامعۀ برابران" بوده است!Inter pares perimusه

امممما در ایمممران  پادشممماهی  وضمممع کمممامال ممتممماومی بممما فممموق برقمممرار بمممود کمممه آخمممرین نمونمممۀ آن در مممماری  معاممممر ایمممن 

کشمممور ش سمممت ممممالش رضاشممماهی و محمدرضاشممماهی تهمممت قمممالبگیر  دوبمممارۀ ایمممران بمممدنبا  انفمممالب مشمممروطه در 

م یممه بمممر مشمممروایت "فممر دیرینمممۀ شاهنشممماهی" همممراه بممما موسممم  بممر ماشمممین دولممممی قالممب یمممک شاهنشمماهی ممممدرن بممما 

رایممت اسمممبداد سممنمی آسممیایی، مدرنیسمممی بممدون  -مممدرن مممی باشممد. آنهمما در پممی آن بودنممد کممه بمما احیمما  رابطممۀ شمماه

 مدرنیمه با وارد ساخمن م نولوژ  و ظواهر اتمماای و اقمماد  و ادار  مدرن، ایران را نوسا   ب نند.

 

 مشروعیت اسالمی ودرت

تهمممت مشمممروایت بخشمممیدن آسممممانی بمممه حاکمیمممت فرمانروایمممان خودکاممممه بممما ورود ایمممران بمممه دوران اسمممالمی بممما  

ظممم  " و ""قبلمممۀ امممالمعت الهمممی"، یهممممان واژۀ باسممممانی "فمممر ایممم د "، "فمممر کیمممانی" و "رحممممت اهمممورایی"، بمممه "مشممم

. طبمممق ایمممن امممم  قمممدرت فرمانروایمممان شمممده، روا  یافمممت مبمممد و "و یمممت ففیمممه"،  ، "ضممم  س  سمممایۀ خمممدا"السممملطان"

  که هم مطلق و هم خودکامه می باشد، و برا  فرمانروا حق سنمی و یا "الهی " قائ  گردیدند.
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خمممود اداممما  نظمممارت بمممر ابعممماد گونممماگون  نمممدگی فمممرد  و اتممممماای و سیاسمممی را داشممممه و بمممرا   کمممه دیمممن اسمممالم

بوتمممممود آورده اسمممممت، بعنممممموان دربرگیرنمممممدۀ اناممممممر  "قابممممم  نفممممملغیر"ت ئمممممی ممممممرین حیمممممات انسمممممانها اح مممممامی 

 مسممممائ مت یممممک  ،همممممان اسمممممبداد آسممممیایی دیممممرین مممممی باشممممد. بنممممابراین، در اممممم در واقممممع  ،نیرومنممممد  ا  اسمممممبداد

خموممممی و حمممو ۀ سیاسمممی ا  حمممو ۀ دینمممی غیرقابممم  مممممور بممموده و کممم  حیمممات انسمممانها در  مسمممائ اممممومی ا  

نممی بممه مثابممۀ رهبممر سیاسممی و ح مموممی و در اممین حمما  رهبممر نظممامی و قضممائی حیطممۀ مشممروایت الهممی رهبممر دی

تامعممه قممرار مممی گیممرد و بممه  یممر سممئوا  بممردن "حممق الهممی" او برابممر بمما نتممی مشممروایت الهممی ایممن اسمممبداد، بممویژه 

 در موهب شیعه ملفی میگردد!

ا   ممممان ممممتویان در ایمممران بممما گسمشمممرش مممموهب شمممیعه، مبنممما  مشمممروایت تدیمممد  بمممرا  ح وممممت مرکممم     

فمممراهم آممممده و مممممامی سلسمممله هممما و دولمهممما  وقمممت بممما م یمممه بمممر روحانیمممت و مممموهب شمممیعه، مشمممروایت اسممممبداد  و 

"حممق الهممی" خممود بممرا  آنممرا موتیممه کممرده انممد. اممما، بمما نضمم  و مممدوین ایممدئولوژ  و یممت ففیممه، ایممن مشممروایت بمما 

و یمممت مطلفمممۀ ففیمممه مالشمممی بمممرا  ا  بمممن بسمممت ممممورت بنمممدیها  قبلمممی خمممود نیممم  متممماوت کیتمممی پیمممدا کمممرد. چمممون 

خمممار  کمممردن اسمممالم سیاسمممی تهمممت مسممملط دیمممن بمممر دولمممت و ح وممممت اسمممت. ولمممی ایمممن بمممن بسمممت را نمممه ا  طریمممق 

مأویمممم  و متسممممیر  تدیممممد ا  شممممریعت و مشممممروایت بل ممممه ا  راه مشممممروع کممممردن نفممممل و  یممممر پمممما  نهممممادن خممممود 

د. هرتممما کمممه شمممریعت و ففمممه و ایمممدئولوژ  دینمممی شمممریعت بمممه نتمممع مشمممروایت قمممدرت و نظمممام در هممممین ممممی شممم ن

ولمممی مطلفمممه میگمممردد و  بممما ام ممما بمممه ح مممم "ممممملحت نظمممام" کمممه متهمممومی مممما ه در  ح وممممت ممممانع ا  خودکمممامگی

ففممممه شممممیعه داشمممممه و متهمممموم سممممنمی آن در نمممم د اهمممم  مسممممنن ممتمممماوت اسممممت، ایممممن اح ممممام را نفممممل و "مممممملحت" 

 ه مشروایت قدرت و  را محدود بسا ند، قرار می دهد!حاکمیت فرد  خود را مفدم بر ممامی اح امی ک

بنمممابراین در ایمممران اسمممالمی، بمممرا  و یمممت مطلفمممۀ ففیمممه مشمممروایت نمممه ا  شمممریعت و دیمممن و نمممه ا  قمممانون بل مممه ا  

خمممود قمممدرت فمممرد خودکاممممه بممما لعمممابی دینمممی ناشمممی میگمممردد.  یمممرا در نظریمممۀ و یمممت ففیمممه ح وممممت اممممر  بمممرا  

ا  خممود و  حمممی ففهمما  دیگممر نیمم  در نظممام حفمموقی ایممران، پممس ا  انفممالب اسممالمی شممریعت و دیممن اسممت و بغیممر 

نفممممش معیممممین کننممممده ا  ندارنممممد و در قممممانون اساسممممی آن ففهمممما در مفممممام قانونگمممموار معریممممف نشممممده و نهمممماد ففاهممممت در 

امممم  هیچ ممماره اسمممت. بنابمممه هممممین نظریمممه، ففیهمممان و متمهمممدان خمممود بتممم  در مسمممائ  فمممرد  و ابمممادمی مریمممد و 

مطیمممع ولمممی مطلفمممه قلممممداد میگردنمممد و قممموانینی کمممه بنمممام "مممموا ین اسمممالم" و بنمممام خمممدا ممممدوین میشممموند، چیممم   بغیمممر 

  ا  رأ  ففاهمی ولی ففیه خودکامه نیست.

تابللله املللروز در ایلللران، ولللدرت تعریفلللی بجلللز توانلللایی بلللرای واداشلللتن دیگلللران بللله تسللللیم در برابلللر  هملللین سلللببب

  تی آسمانی و ماوراء الطبیعی نداردا  خواست فرد خودکامه با مشروعی

 

 سیاسی خلق تورکمن -کانون فرهنگی                                                                     

 ٢١١3 اکتبر بتاریخ                                                                          
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