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 يونس شاملی
 

 ٢٠٠٧آگست       اقتباس از سايت حرآت ملی ترآمنستان ايران
 

  نقش جنبشهای ملی دمکراتيک
 پرستی در ايران در مبارزه با نژاد

 
 

اما کشتی تحوالت . ازتاريخ نوين ايران که با انقالب مشروطيت آغاز می گردد، کمی بيش از هشتاد سال می گذرد
آغاز شده بود، با کودتای رضا ميرپنج که کمی بعد خود را پادشاه خواند، به گل نشست و دگرگون سازی که با آن انقالب 

  .ايران در هشتاد سال اخير بر پاشنه استبداد کهن چرخيد
  

صعود خاندان پهلوی بر اريکه قدرت در ايران، جدا از استمرار استبداد سياسی دوران خان خانی وعقب ماندگی های 
کتور عقب مانده ديگری بر معادالت سياسی فرهنگی ايران افزود و بر فالکت و نابسامانی در اقتصادی و اجتماعی، فا

با به قدرت رسيدن رضا شاه، بتدريج سياستگذاری در ايران، نه برپايه واقعيتهای اتنيکی و . کشور عمق بيشتری بخشيد
درک موهوم نژادپرستانه با برپائی يک دولت ملی در ايران که ساختاری چند ملييتی و چند زبانه بود، بلکه بر پاشنهء 

تک زبانه که بر لوالی زبان فارسی می چرخيد، به گردش درآمد و ضمن اين گردش به انهدام زبانها و فرهنگهای 
  .غيرفارسی موجود در ايران پرداخت

  
 ديگر موجود در ايران، به تدريج استفاده از زبانهای غيرفارسی در مجامع رسمی تعطيل شد و حتی استفاده از زبانهای

در آذربايجان استفاده از زبان ترکی در مدارس توسط . يعنی ترکی، کردی، بلوچی و عربی، مستوجب مجازات نيز شد
به تدريج که از حاکميت منحوس پهلويها می گذشت، . کودکان در دوره رضا شاه مستوجب جزاهای نقدی و فيزيکی بود

رفارس صورتی علنی تری به خود ميگرفت و از سوی ديگر به اصطالح برتری از سويی توهين و تحقير مليتهای غي
. زبان و فرهنگ فارسی که بر بنياد نژداپرستانه استوار بود، برخرابه های تحقير و توهين مليتهای غيرفارس برپا ميشد

جان و کردستان که به در اين رابطه تمامی مقاومتهای مردمی در هم کوبيد می شدند و بويژه حاکميت ملی در آذرباي
  . در آن مناطق موفق شده بودند به نحو هولناکی درهم شکسته شد1325/1324تشکيل حکومت ملی بين سالهال 

  
 ساله پدر و پسر پهلوی، علی رغم تصور صوری و ظاهر بينانه اغلب 56نتيجه شوم چنين سياستی در حکومت 

نه تنها استقرار بی چون و چرای استبداد سياسی، بلکه نهادينه روشنفکران و سياسی کاران از چپ تا راست در ايران، 
فراموش نشده است که جشنهای منحوس . کردن نژادپرستی موهوم آريايی در مناسبات داخلی و حتی خارجی ايران بود

ن و  ساله بر خرابه های فقيرترين مردمان اين کشور در مناطق بلوچستان، عربهای اهواز و کردستا2500به اصطالح 
اين گنداب امروز بی شرمانه، مايه افتخار بعضی از اين . باالخره آذربايجان و برای تحقير و منکوب آنان برپا شده بود

  .مدعيون به اصطالح ايران پرست است
  

چرا که . ، ديگر جاده برای برپايی يک دولت تک زبانه کامًال آماده شده بود1357با انقالب جمهوريت در بهمن ماه 
رستان در دوران حاکميت پهلويها با سرکوب مردم و گسترش همه جانبه سياست آسيميالسيون در ميان مليتهای نژادپ

غيرفارس در ايران جاده را چنان هموار ساخته بودند که ظاهرًا زحمت زيادی الزم نبود که قدرتمدارن تازه به اقتدار 
يرفارس آنها بتوانند دولت جديد برآمده از انقالب مردم را، رسيده بر مبنای نژادپرستی فارسی و همقطاران خودباختهء غ

حتی بدون اينکه اندکی در تصورشان به ايران چند مليتی و چند زبانه بيانديشد، دولت تک زبانه را، آنچنان که از پيش 
 به دست 57پايه ريزی شده بود بدون کوچکترين تغييری دنبال کرده و همچنين اينبار به دليل سقوط رهبری انقالب 

يعنی استبداد خالص سياسی در دوره پهلويها . روحانيت فارس، فاکت دين باوری نيز بر دولت مداری قبلی افزوده شد
 به استبدادی با ماهيتی مذهبی داد، اما ماهيت نژادپرستانه دولت جديد، اگر چه در 57جای خود را در بعد از انقالب 

هوری اسالمی از ديده ها پنهان ماند، اما بتدريج وجود خود را با سرکوب بحرانهای سالهای اول به قدرت رسيدن جم
جنبش ملی کردستان، ترور رهبران جنبش ملی ترکمن، سالخی اعراب ايران در جنوب توسط ژنرال مدنی، و سرکوب 

 تثبت کرد و اين حزب خلق مسلمان که حياتش در ايران و بويژه آذربايجان به پلوراليسم سياسی جان تازه ايی داده بود،
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همه نشان از آن داشت که خشم ونفرت فروخفته مردم نسبت به استبداد تازه به دوران رسيده تنها در مذهب و استبداد 
مذهبی آن نهفته نبود، بلکه کاخ ظلم جديد، بر بنياد استبداد مذهبی از يکسو و ديکتاتوری نژادی از سوی ديگر برپا شده 

  .بود
ر گوشه و کنار ايران، و جوش و خروش مردمان در آذربايجان، کردستان، بلوچستان، ترکمن حوادث يک دهه گذشته د

صحرا و اعراب اهواز در طرح مطالبات ملی فرهنگی خود، همه و همه نشانگر بيداری اين مردمان نسبت به سياست 
 احزاب چندين ده نفره تحقير و توهين عليه مليتهای غيرفارس توسط جمهوری اسالمی و هم فکران آنان در اغلب

همين احزاب چند نفره و يا چندين ده نفره و در يک مورد چند هزار نفره، البته منبع تغذيه . اپوزوسيون فارس است
عظيم و وسيعی در افکار عمومی مردم فلک زدهء ايران دارند که پدر تاجدارشان پهلوی ها و سپس پوزوسيون کنونی 

  .ترويج انديشه برتری جويانه نژادی فارس، برای آنان فراهم ساخته استيعنی جمهوری اسالمی با تبليغ و 
  

اين طرح . نگاه کنيد به طرح پيشنهادی برای همايش اتحاد جمهوريخواهان ايران جهت حل مسئله ملی در ايران
رستی اين همسانی چه چيزی غير از رخنه ميکروب نژادپ. پيشنهادی با قانون اساسی جمهوری اسالمی مو نمی زند

  پنهان و آشکار در نزد مدعيان دمکراسی و پلوراليسم را نزد اپوزيسيون فارس ايران نشان ميدهد؟
  

احزاب و گروههای سياسی به (اندکی توجه به فعل و انفعاالت سياسی در مرکز ايران که به رهبری اپوزيسيون فارس 
ه هيچ اميدی به اين اپوزيسيون برای ايجاد در داخل و حتی خارج انجام ميگيرد، نشان ميدهد ک) اصطالح سراسری

اپوزسيون به اصطالح ايرانی و در واقع اپوزيسيون فارس . دگرگونی های اساسی در نظام سياسی ايران وجود ندارد
ايران، در شرايط کنونی بشدت منزوی و دور از مردم به فعاليتهای حاشيه ايی خود ادامه ميدهد و عمدًا انگيزه حرکت 

 مارس 8البته ناگفته نماند که، حرکتهای اعتراضی در . ی خود را مديون جنبش دانشجويی در ايران استهای بيرون
و يا اعتصابات کارگران شرکت واحد و يا معلمين که همه و همه اعتراضاتی ) روزکارگر(، اول ماه می )روز زن(

رمقی ميدهند و آن ) اپوزيسيون فارس (صنفی هستند به چشمان خسته و کم سوی به اصطالح اپوزيسيون سياسی ايران
اين در حالی است که ارتباط اين اپوزيسيون با آن حرکتهای اعتراضی تقريبًا در حد صفر . را به واکنش می کشانند

بخش چپ اپوزيسيون فارس نجات خود را در گرو حرکتهای دانشجويی و يا اعتصاب معلمين، اعتراضات روز . است
کارگر و روز زن و غيره در داخل جستجو می کند و بخش راست اين اپوزيسيون که هيچ اميدی برای دگرگونی از 

درون نمی بيند و حتی تحوالت درون ايران را در سمت و سوی نگرش خود نمی يابد، در کريدورهای مراکز قدرتهای 
  .جهانی به دنبال سرنگونی اين حکومت توسط امريکا و شرکاء آن است

  
" اپوزيسيون سراسری"و يا " اپوزيسون ايران"تاسف بار تر اين که عمومًا قطار اپوزسيون فارس که همواره خودش را 

. می خواند، استعداد بازتوليد استبداد سياسی و استمرار ديکتاتوری نژادپرستان فارس در آن به شدت باالست
. ارس در ايران البته با کش و قوسهايی در جريان استدمکراتيزاسيون احزاب و گروهها و حتی شخصيتهای سياسی ف

عناصر دمکرات در ميان فعالين سياسی فارس البته که وجود دارد، اما در . اما اين جريان هنوز در آغاز راه است
اگر اين مشکل را با فرهنگ و . مقايسهء اين بخش با کل بدنه آن اپوزيسيون بخش خيلی ناچيزی از آن را تشکيل ميدهد

در ) فارس(استعداد عقب ماند در ميان توده های عامی را در هم آميزيم، متوجه هولناکی تحولی که اپوزيسيون ايران 
به همين سبب باز متاسفانه اگر تحوالت سياسی ايران را از . سودای دستيابی به آن است، بيش از پيش آشکار خواهد شد

ون فارس، بنگريم ممکن است نتيجه تمامی جانفشانی های جنبشهای منظر اين بخش از اپوزيسيون ايران، يعنی اپوزيسي
کارگری، زنان و دانشجويان تنها به برپائی هيوالی استبداد و ديکتاتوری نژادپرستانهء ديگری که اينک در حال زخم 

 از در فراسوی رسوبات مانده. خوردن از جنبش های ملی دمکراتيک متعلق به مليتهای غيرفارس است، منجر شود
گذشته و وجود زمينه های باز توليد يک ديکتاتوری ديگر تمامی خلقهای ايران و از آن جمله خلق فارس برای چندمين 

بار در تاريخ جديد قربانی نظامی خواهند بود که نژاد را برتر از انسان ميداند و دمکراسی را که آرمان مرحله ايی 
ری نژادپرستانه بخشی ناچيز از جامعه فارس و از خودبيگانگان تمامی مردمان ساکن ايران است قربانی ديکتاتو

  . غيرفارس آنان بکنند
  

  مبارزه با نژادپرستی يک معيار دمکراتيک
  

حاکميت سياسی در ايران با هر نامی در هشتاد سال اخير بر طبل استبداد سياسی و ديکتاتوری نژاد آريايی برای خلق 
اين . برای خلقهای غيرفارس کوبيده است) ازخودبيگانگی(است آسيمالسيون فارس از يکسو و اعمال همه جانبه سي

سياست که در واقع ميکروب برترجويی فارسی است، خواه ناخواه افکار عمومی ايران را به درجه باالئی مسموم کرده 
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يران بطور بخشًا به نظر ميرسد که گرايشات راست سياسی بطور آگاه و متاسفانه جريانات چپ در جامعه فارس ا. است
البته در اين ميان گرايشی که خود را در قالب فعالين سياسی و . بطور ناخودآگاه از اين مسموميت در امان نمانده اند

فرهنگی می نماياند در حال نقب زدن به افکار عمومی مسموم موجود و چالشی در سمت و سوی دمکراسی دارد، خود 
  .را نشان ميدهد

  
شان و جريانات سياسی متعلق به ملل تحت ستم در ايران را داريم که با ضعف و قوتهايی در سمت در سوی ديگر، گراي

يکی از پايه های اساسی جنبش ملی دمکراتيک آذربايجان . و سوی دمکراسی و عليه نژادپرستی خود را سازمان داده اند
مرگ بر " فارس بود که در قالب شعارهای که خود را در خرداد گذشته به شکل آشکاری نماياند، ضديت با نژادپرستی

جنبشهای ملی دمراتيک متعلق به کردها، بلوچها، عربها و ترکمنها نيز . خود را نشان داد" مرگ بر فاشيسم"، "آپارتايد
  . همواره برای آزادی و عليه شونيسم و نژادپرستی بوده اند

  
زمانی که شعارهای جنبش ملی دمکراتيک آذربايجان . با اين وجود دامنهء توطئه و فريب در اين عرصه بشدت باالست

عليه نژادپرستان فارس در جمهوری اسالمی باال گرفت، نژادپرستان در اپوزيسيون آن را شعاری عليه خلق فارس تبليغ 
عجيب تر اينکه، درجه مسموميت جامعه از برتری جويی و نژادپرستی به قدری باالست که نژادپرستان وطنی ! کردند
کنار هم قرار دهند و مبارزه عليه " مليت فارس"را با " نژادپرستان فارس"وانند ميان مفاهيمی آشکارا متفاوت مثل ميت
جا بزنند و از اين طريق با فريب اذهان عمومی به مقاصد شوم خود " مليت فارس"را مبارزه عليه " نژادپرستی فارس"

های ايران فالکت استبداد سياسی و نژادی را بر پيکر همهء در صورتيکه مليت فارس همچون ديگر مليت. دست يابند
  .روزه زندگی خود لمس می کند

  
مبارزه با نژادپرستان در آلمان و يا مبارزه عليه . برای روشن شدن اين مسئله ميتوان آلمان و يا سوئد را مثال آورد

ب و سازمانهای سياسی است و مردم آلمان و نژادپرستی در سوئد يکی از پايه ايی ترين اصول شناخته شدهء تمامی احزا
اما وقتی در ايران سخن از مبارزه با نژادپرستان فارس و . سوئد در اين مبارزه بزرگ و دمکراتيک همراه و شريکند

حذف آپارتايد فرهنگی از نظام سياسی ايران پيش می آيد، نژادپرستان ايران، به دليل مسموميت افکار عمومی، اين 
گ و دمکراتيک را مبارزه عليه مليت فارس و يا مبارزه عليه ايران جلوه گر ميسازند، تا بتوانند مبارزه مبارزه بزر

  . استراتژيک عليه نژادپرستی در ايران را عقيم بگذارند
  

چرا که بدون مبارزه . بنابراين مبارزه عليه نژادپرستی و آپارتايد فرهنگی در ايران، عين مبارزه برای دمکراسی است
به همين دليل روشن و . با مظاهر برترجويی اتنيکی و نژادی ابدًا نميتوان به دروازه های آزادی و دمکراسی نزديک شد

ساده نيز مبارزه عليه نژادپرستی فارسی در ايران امروز يکی از معيارهای مبارزه برای دمکراسی و عدالتخواهی 
 داشته باشند و اتفاقًا همين مبارزه مشترک زمينه های دوستی و در اين مبارزه بايستی تمامی خلقها نقش مشترکی. است

تفاهم بيشتر ميان خلق فارس را با ديگر خلقهای تحت ستم ايران فراهم می سازد و سوء زن احتمالی موجود در ميان 
ژه ايران به بايستی به فريب استفاده از وا. مليتهای ايران را در اين مبارزه مقدس عليه نژادپرستی برطرف می سازد

بنابراين آينده ايران تنها در گرو همياری و . عنوان نام مستعار فارس پايان داد و ايران را آنگونه که هست پذيرفت
  .همبستگی دمکراتيک و آزادانهء تمامی مليتهای ايران تحت نام و هويت ملی و فرهنگی خود آنهاست

  
ک آذربايجان حرکتی است عليه نژادپرستی و در سمت و سوی دور از واقعيت نيست که گفته شود؛ جنبش ملی دمکراتي

گشايش و دمکراسی در ايران، و جالب است که اينبار باز آذربايجان، به دليل جايگاه ويژهء آن در جنبش سياسی ايران، 
بش خاموشی مشعل جن. برای نجات مردم از منجالب ديکتاتوری، نژادپرستی، فقر و عقب ماندگی پا پيش گذاشته است

 اين را تاريخ دقيقتر توضيح خواهد. ملی دمکراتيک آذربايجان، خاموشی مشعل آزادی و دمکراسی در ايران فرداست


