
  »چپ ضدمّلی«در برابر » راست مّلی«

  فاضل غیبی

  

 متفقین در جنگ جهانی دوم بدستآنها، تسخیر ایران  انگیز. یکی ازهای فاجعهایران پر است از گسست تاریخ

  فاشیسم با  متمدن دنیا توانست در مبارزۀ جهانی بود. در پیامد آن هرچند ایران نیز مانند دیگر کشورهای
ای ضربه ،متحمل شد. مهمتر از خسارات مادینیز سهمی به عهده بگیرد، اما ضربات مادی و معنوی مهمی را 

ایران وارد آمد. در بیست سالی که رضاشاه بزرگ زمام حکومت ایران را در دست فرهنگی بود که به روند نوسازی 

ای نوین ر مادی چهرهنه تنها از نظ ،از مردمبا کمک مردانی توانا و کاردان و پشتیبانی بخش بزرگی کشور داشت 
ایران  ۀامعدر ج ،و کوشش در راه بازیافت سرافرازی فرهنگی و ملی نفوذ مالیان که با عقب رانده شدنیافت، بل

هایی که مالیان در سه قرن گذشته نسبت به ملیت ایرانی رواکرده رفت که بر خواریروحی تازه دمیده شد و می

  . پایانی گذاشته شودنقطۀ بودند، 
ریم، بدست آودر طول سه قرن نفوذ مالیان فرهنگی جامعۀ ایران هویت چگونگی دگرگونی  برای آنکه تصوری از

ویت شاهنامه همچنان کانون ه ،بر ایران ها تسلط حکومتی اسالمطول سدهکه در  در نظر گیریم، کافیست

به تداوم فرهنگ ایرانی بود.  آننسل به نسل ایگاه انتقال داد و " قهوه خانه" جفرهنگی ایرانیان را تشکیل می
ه برفتند و  به قهوه خانه می ها شب پدرانبا همراه پسران در شهر و روستا سادگی چنین پاسداری می شد، که 

را بجای مسجد  "امر به معروف"سالح  ا آنکه از صفویه به بعد مالیان باتدادند. گوش هوش فرامیشاهنامه 

   و حافظه و هویت فرهنگی ایرانیان را دگرگون کردند. قرآن را بجای شاهنامه  نشاندند خانه وقهوه
نستند وافروغی ت  میرزا آقاخان کرمانی و دهخدا تا پیرنیا و نخبگان ایرانی از ،انقالب مشروطه به بعدآستانۀ از 

ان رضاشاه با سرعت به پیش بردارند. این روند که در دور  و خودآگاهی ملیهای بزرگی در راه بازیافت هویت گام

  به شدت آسیب دید. گسسته شد و   میدان آمدن حزب توده می رفت، با به
یر کامل قدرت سیاسی های آتی نشان دادند، به هیچ چیز کمتر از تسخ، چنانکه در دههگردانندگان این حزب

نیاز داشتند که همچون مشتی آهنین حکومت را سرنگون هدف به حزبی  راضی نبودند و برای رسیدن به این

،  نسل نهاتبلیغات زیرک بااین امکان وجود داشت که اما   ،وجود نداشت» یطبقۀ کارگر « در ایران که ،چه باککند. 
گی همبست«با شعارهایی دربارۀ بود، قرار گرفته را که تحت تأثیر پیروزی ارتش سرخ در استالینگراد  جوان

 جلب کنند.   »برای تحقق عدالت اجتماعی زحمتکشان

با طرح شعارهای ، استوار شودایرانی هویت ملی  پیش از آنکه اهمیت رشد سریع حزب توده در این بود که
ای جانکاه وارد آورد. فراتر از آن، دیری نگذشت که مالیان بر آن ضربهشاهانه" " و نکوهش "تاریخ ستمضدملی"

نان وارد ای بر پایۀ قدرت آشهفقط سرنگونی حکومت است و نه تنها خد های کافر"ای"تودهدریافتند، هدف 

ن خواهند بود. بدیبا حکومت  و دشمنیپشتیبان آنان در حفظ خرافات  "احترام به عقاید توده" کنند که بانمی
 به هویتملی را گرفت و جای فرهنگ  "شیعی ـ توده ای"ترتیب برای جوانان سوادآموختۀ ایرانی هویت دوگانۀ 

  غالب بدل شد.  

جبهۀ «چنان   ،بسر و کراواتیمالیان عمامه ۲۰ژۀ موفقی بود که در پایان دهۀ ها چنان پروائتالف مالیان و چپ
 )ترین دولتمرد دوران معاصرغیرمذهبی(مرداد جنبشی که به رهبری مصدق ۲۸قبضه کردند که پس از نیز را  »ملی

، تا در آستانۀ ادامه یافت...) »نهضت آزادی« و »نهضت مقاومت ملی«(بصورت جنبشی مذهبی  عمالً برآمده بود، 

  . قرار گیردیان مال  نردبان ترقی انقالب اسالمی
تر ملی از ایرانیان به جنبش هرچه گسترده یبخش بزرگ ضدملی،در سایۀ چهار دهه حکومت امروزه به هررو، 

و اسالم سیاسی را تنها راه رسیدن به نظامی دمکراتیک در جهت منافع  ضدملیاند و مرزبندی با چپ آوردهی رو



فریب اصالحات آخوندی را دیگر انقالب سوسیالیستی می خواهد و نه نسل نوین ایران نه  دانند.میملی ایران 

 و نفوذ ایدئولوژی چپ ـ اسالمی است. به میهن خود مهرت داعشی حکوممی خورد. قاطعانه خواستار برکناری 
برای نسل امروز و فردا بدل شود و  به میهنی نیکمی ورزد و آرزو دارد ایران با تکیه بر فرهنگ و هویت ملی خود 

  با استقرار نظامی دمکراتیک همۀ ایرانیان بتوانند در راه بازسازی و نوسازی کشور همیاری کنند. 

زه با مبار یشتر و بهتر در ب ، بلکهسیاسیدر اعتقادات فقط نه  و چپ،سیاسی  ی اسالمهمسویدر جهت مخالف، 
اعتقادات خود را تنها راه رستگاری  از آنجا که  ،ها نیز مانند اسالمیونتبلور یافته است.  چپمنافع ملی ایران 

ه اسرائیل ب حمالت اگر برای اسالمیون :همواره در پی آن هستند که شواهدی برای حفظ آنها بیابند، دانندمی

، از میان هزاران خرابی حاصل از چهار دهه حکومت اسالمی  مشکل ایران است، برای چپ ها،ترین مهمحماس 
  دهد!م کارگری و گذار به سوسیالیسم میاعتصاب کارگران نیشکر مهم است، زیرا نوید قیا

 که در ندانه و نهایتاً مذهبی است،برخوردی باورم ،ترین برداشتدر خوشبینانه ،ن برخوردی به سیاستچنی 

پیروان این دو جناح از مهر برخی از ممکن است که گیرد. سومی را نیز در برمیهای جهانمعاصر چپ دوران
ن آنا های اعتقادی برایآرمانفقط منافع ملی ایران، بلکه  نه طبیعی به میهن نیز برکنار نباشند، اما شوربختانه

یا منتظر موعودی هستند که کاری از دستشان برنمی آید،  هاکه برای رسیدن به  این آرمان اهمیت دارد و از آنجا

  جهان را پر از عدل و داد کند و یا انقالبی که عدالت اجتماعی را برقرار سازد. 
کند، اما راه غلبه بر چنین وضعی کوشش برای فقر را تأیید نمیرشد ای انباشت مال در برابر هیچ انسان فرهیخته

برای همه ممکن را  یبهتر واقعاً زندگی  بنوبۀ خودت است که موزش دانش و مهار آتأمین رشد اقتصادی سالم و 

های اجتماعی لی را پیش شرط غلبه بر نابسامانیورزی راست، همدردی و همبستگی ممی کند. بنابراین سیاست
  تشکیل حکومتی بهبودبخش می داند و نه دامن زدن به کینۀ طبقاتی و کشاکش اجتماعی.و 

. تندهس زحمتکش و محروم طبقات زندگی اوضاع بهبود خواستار آنان فقط کنند کهتبلیغ می چنانها اما چپ 

 هایپیچیدگی از درک درستی هم بلکه اند،برنداشته اوضاع بهبود برای قدمی بحال تا تنها نه درحالیکه
ات به مواز (» مطالبات بر حق زحمتکشان« از تبلیغی استفادۀ با و ندارند پیشرفت به رو ایجامعه در اقتصادی

می سؤاستفاده انهوادار  حفظ برای شهیدپرورانه مبارزات چرخۀ از )سؤاستفادۀ مالیان از احساسات مذهبی مردم

    کنند
به کمک دانش و   نیکی و بهبود جهان تنها بدین ممکن است که هر فردی در میهن خود )۱(»راست ملی«برای  

ع اوضااو با آنکه همۀ دنیا را دوست دارد، اما می داند که بهبود به بهبود زندگی خود و دیگران بکوشد.  ،کوشش

بدین معنی واحدهای ملی ممکن است. فقط در چهارچوب پیشرفت  جهان نه به درافتادن با این و آن، بلکه
  داند. ن را بهترین راه خدمت به جهان میخدمت به ایرا

هایی را که ویینیک برخیشمار مردم جهان هستند که از چنان میراث فرهنگی برخوردارند که  ایرانیان از انگشت

دی خود است. بعنوان نمونه، ایران دوستی به خوشان نهادینه اند، در هویت ملیشش بسیار یافتهدیگران به کو
همۀ ایرانیان قرار می دهد. زیرا مهر به ایران مهر به و جنسی  ، مذهبیقومی نظریهرگونه تنگایرانی را بر فراز 

را دوست  .. آذریکرد و توان ایران را دوست داشت، اما بلوچ و ایرانی را نیز در برمی گیرد. نمیاز اقوام گوناگون 

  د. ز به ایرانی باورمند به دیگر آرا و عقاید مهر نور  دتواننمی دوستننداشت. به همین روال ایرا
در  نسبت به جوامع مذهبی، نه طرفیحکومت به بیمی دانیم که مثالً در ایاالت متحده آزادی مذهب و الزام 

اهب میان مذ جنگ داخلی صورت  این غیر به رسمیت شناخته شد، زیرا در ناچاربه  لکه رواداری مذهبی، بنتیجۀ 

ایران دوستی  ها است،استگاه بسیاری آیینزمین که خود خاما در ایرانبود. میمختلف مسیحی اجتناب ناپذیر 
  . نهادینه استرهنگ ایرانی در فبی رواداری مذه و پیوند دارد  پیروان همۀ آیین هابزرگداشت با 



تیافت، اما همۀ مل ایطلبانهجویانه و یا برتریهشاید بتوان در فرهنگ های ملی برخی کشورها تمایالت ستیز 

گیویژ  ،در خانوادۀ بشری هستند و تمایالت ناسالم انآمیز و دوستی با دیگر  های جهان خواهان زندگی مسالمت
  هایی هستند که زمامداران برای حفظ خود بر قدرت بدان تکیه می کنند. 

گران رفتار حکومت با اینهمهپروری در ذات ایرانی است؟ تروریستیا جوست و ایران ستیزهآیا فرهنگ ملی 

برعکس، فرهنگ ملی ایرانی نه تنها از ویژگی های مثبت  جهانیان القا کرده است.اسالمی چنین تصویری را به 
ر جمله فرّه ایزدی که د ازملت های دیگر بهره مند است، بلکه ویژگی هایی را داراست که آینده ساز نیز هستند. 

 ام ایرانی که همچونرنگارنگی اقو  ها است وبرای همۀ انسانناپذیر هر فردی نهادینه است شالودۀ حقوقی خدشه

  سیاسی در ایران پسااسالمی است.  ود بهترین ضامن دمکراسیمام میهن را می آراید، خ ،گردنبندی رنگین
اما جبهه بندی مشترک چپ ـ است.  آگاهانههنوز در آغاز تبلور و تشکل  بعنوان اندیشۀ سیاسی راست ملی"«

ا پرداختن چنین اندیشه ای ر منافع ملی از خود نشان داده،  برای پایمال کردن اسالمی و کوشش پیگیرانه ای که

در جهت مخالف آسان ساخته است. هر ایرانی میهن دوستی خواستار برقراری مبرم حکومتی ملی و دمکراتیک 
می داند. از اقوام ازهای عاجل همۀ طبقات و در جهت تآمین نیاساسی گام  راتشکیل چنین حکومتی است و 

رقراری حکومتی است ا بمخالف بکامالً در جهت ه، قوم و یا گروه مذهبی خاصی های طبقواستهاینرو تکیه بر خ

  که با تأمین دمکراسی سیاسی و اجتماعی گام اصلی را برای نجات ایران برخواهد داشت. 
، »دبرو خط آخر تا«را  ویرانگری ایرانراه مصمم است اندیشه ورزی در برابر جبهۀ مشترک چپ ـ اسالمی که  

سبب نیز در داخل و خارج از کشور امروزه صدها اندیشمند ایرانی با مرزبندی با بدین است.  ضرورت تاریخی

ـ اسالمی  ورزی دربارۀ راه های عملی برای رسیدن به آینده ای شایسته برای ایران مشغول هستند. به اندیشهچپ 
و میی ایران خدمت کرده به نوساز  ندوزی و پشتکارابا دانش که در دوران معاصررا همۀ ایرانیانی در عمل نیز 

  ان جریان راست ملی به شمار آورد.در زمرۀ هوادار توان می  ندکن

نمی فقط کسی که کاری«از آنجا که پذیری است. در مسئولیتتفاوت اساسی و تعیین کننده میان این دو جریان 
ه اند مورد داوری انجام دادفهم و توانایی خود بخاطر آنچه در حّد  ایران دوستان» کند!نمیهم اشتباه  ،کند

نه  کند،برای ایران کاری نکرده و نمیکه ز آنجا میون،  ادست در دست اسال ند، اما "چپ ضدملی" تاریخی قرار دار 

ایران  ه ن بذاراگگیرد، بلکه از هیچگونه "انتقاد" و حمله به خدمتتنها در هیچ موردی مسئولیتی به گردن نمی
یز میها نابا ندارد. همانقدر که حکومتگران اسالمی حاضرند مسئولیت سقوط ایران را به گردن بگیرند، از چپ 

مسئولیتی به گردن یابی و دوام چهل سالۀ حکومت اسالمی تنقش خود در قدر  توان انتظار داشت که دربارۀ

  !بگیرند
که ل، ب»فساد حکومتی«نه و  »تیامپریالیس غارت«نه در درجۀ اول،  اصروران معایران در دعقب ماندگی بنابراین 

  ،گرایی درماندهسراب اسالم سیاسی و چپستیز بوده است که در انایر  به باورهای وابستگی بخش بزرگی از مردم

  . از خدمت به ایران بازمانده اند
   

  نخستین بار از بهزاد صمیمی شنیدم. را »راست مّلی«عبارت  )۱


