در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

از ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻼﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺠﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ راه
ﺳﺎده ﺗﺮ رﻓﺖ و »اﯾﺮاﻧﯿﺎن« را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ داﻣﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪ .از »ﻃﻤﻊ
ﺑﻪ آب و ﺑﺮق ﻣﺠﺎﻧﯽ« ﺗﺎ »ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ« و از »ﻣﺬﻫﺐزدﮔﯽ« ﺗﺎ »ﻧﺎراﺳﺘﯽ« وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺜﺎر
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻼن وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺎ
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺷﺪ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ روﺣﯿﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺸﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮوﻧﻤﺮز ﻧﯿﺰ ﺳﯿﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﺟﺪﯾﺪا ً ﮐﻠﯿﭗﻫﺎ ،درﺑﺎرۀ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و دون ﻫﻤﺘﯽ ..
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ »از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ!« ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ :ﻋﻠﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ »ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ روﺷﻦ ﮐﻪ »ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ« ﭼﻨﺎن ﺧﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻫﻮاداران آن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از »ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ« ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ »اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ« ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ!
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
و در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻮﺟﻮد
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺪون ﻣﯿﻬﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ آدم اﻋﻀﺎی
ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮﻧﺪ ،در آﯾﻨﺪه ای دور ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎنﮔﺴﺘﺮ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺪان
روز  ،ﻫﺮ ﮐﺲ در داﻣﺎن ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﺎدی و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ و دﻫﺶ در زﻧﺪﮔﯽ ،دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻠﺖ ﺧﻮﯾﺶ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم دﯾﺮﯾﻦ »ﻣﻠﺖ« ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ »دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ« ﻣﺘﺮادف ﺑﻮد ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺳﺪۀ ۱۹م .ﺑﺎ واژه  Nationﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،زﺑﺎن ،اﺷﺘﺮاک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ (..ﻣﺸﺨﺼﮥ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ارﻧﺴﺖ
ِرﻧﺎن ﺑﺮ »ﺑﻨﯿﺎدی روﺣﯽ«  Principe spirituelاﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ارادۀ »ﺷﻬﺮوﻧﺪان« ﮐﺸﻮر ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ) Nationﻣﻠﺖ( ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ »وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ« ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺮاردادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ،ﺑﻨﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ و ﻧﻈﺎﻣﺎت دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ دارد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﺮا »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« در ﮐﻨﺎر ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدۀ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻣﺎت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻫﻤﮥ ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺸﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از »ﻣﻠﺖ« ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ
داد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در ﺗﺠﺎوز و ﺳﺮﮐﻮب دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﺪارد.
آری ،ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﮋادی را از ﻧﮋادﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال راﺳﯿﺴﻢ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ
دﯾﮕﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﻨﺪ ،زﯾﺮا از رﺷﺪ آزاداﻧﮥ اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﻮد
را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮥ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﮋادی ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ..ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﭘﯿﺎﻣﺪ آن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻤﺎرک و
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ )ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۶۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی( ﻧﯿﺰ از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن،
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر از آن در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻮﯾﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ،ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺮم در دﺳﺖ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﮔﺬار ﺑﻪ دوران ﻣﺪرن اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد و در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﮔﺮ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ را »ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻫﺰاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ﺑﻪ
ﺳﻮگ او ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﻧﺸﺎن از ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ دارد ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ دﻓﺎع از »ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ارﺿﯽ« ،ﻫﺮ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ )ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از دو ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارد:
ــ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮی »ﻗﻮمﮔﺮاﯾﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺪاﯾﯽ از ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻓﻘﻂ در روﯾﮑﺮد ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﺎن ،اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ً
ﻗﺼﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻗﻮم ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام در واﺣﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ.
ــ ﻓﺸﺎر دﯾﮕﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ وارد ﻣﯽ آﯾﺪ از ﺳﻮی »ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ« اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﻫﺪف واﻻ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺴﻮی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﮔﺬرد.
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﺳﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﭗ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮاﻧﮥ ﺧﻮد را در ﭘﺲ ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ:
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد ،از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎدی از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽآﺷﻮﺑﺪ،
دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت دارد .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭘﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻞ دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺧﺎص را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻣﺎدر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﻣﻬﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ »ﻋﺸﻖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ« ﻧﺪارد،
ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ »ﻧﻔﺮت« ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای »ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ« ﻋﺎﻟﯿﺘﺮی از ﺗﻔﺎﻫﻢ و دوﺳﺘﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( ﺑﻪ راه ﺣﻞﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﺪاﻧﭽﻪ رﻓﺖ ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ وﻫﻠﻪ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻋﺮاب دﺳﺘﮑﻢ
دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﺮﮐﺰ دﻧﯿﺎی آﻧﺮوزﮔﺎر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮم »اﯾﺮان«
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﺘﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ دﻫﻬﺎ ﻗﻮم و ﺗﯿﺮه و ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ از زﻣﺎن دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﺷﺎهﻧﺸﯿﻨﯽ« )ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ( ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ در آن »ﺷﺎهﻧﺸﯿﻨﺎن« از ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﺮﻣﺎن و از ﺧﻮارزم ﺗﺎ
ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،در »اﯾﺮان« از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻋﺮاب ،از ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻠﻔﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره در
دﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن دﻗﯿﻖ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در دوران رﺿﺎﺷﺎه
ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ و از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ.
در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳﻼﻣﯿﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺟﺰ وﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ داوری ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﯾﺮان آﯾﻨﺪه در ﮐﻨﺎر رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ
ﮐﻢﻧﻈﯿﺮش ،ﮔﻠﺰاری از ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻧﺴﺎندوﺳﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﮐﻪ در آن آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮهای ﻧﻮﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺧﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﮏ آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد »ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ ،ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ« و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺮد
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ،زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎرهای ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ،ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از رﻧﮓ ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ »ﺑﯽرﻧﮕﯽ« ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ
و در ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪوار ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺸﺮی را واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﻫﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮد را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ رﻓﺘﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺳﺎل ۱۹۱۹م .اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر
را ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽداد و ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ«.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻔﻘﻮدهای درک ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون آن ،اﺗﺤﺎد ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﺴﻮی آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت آرا ﺑﺎﻋﺚ دودﺳﺘﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﺑﻮده و از اﯾﻦ دﯾﺪ ﺑﻪ »ﺣﺲ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺳﺎل
۱۳۰۷ش .ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﺜﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺰام ﻣﯽدارﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ رﻓﺘﯿﺪ ،ﺣﺲ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن را
ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ و آن را در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺎیﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ«.

