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 ۲۰/۰۷/۲۰۱۵                   دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 آیا ملتی هستیم؟

 )بخش پنجم(
 

قریب چهار دهه است که کشور افغان ها، در "بحران خونین" بسر می برد. ساختار اجتماعی و اقتصادی این   
 ترین پائین صف کشورهای روبه انکشاف و کشور های "فقیر" در جامعه، در مقایسه با جوامع "صنعتی" جهان، در

کشور  ۲۴نی، این کشور که در جمله در دهه های طوال بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، سطح قرار دارد.
در اوقات مختلف  بطور متحول، ، از سمت پائین مقام پنجم تا هفتم راۀ جهان شامل بوده استکمترین انکشاف یافت

از مدت های طوالنی، است.  رسیدهاز سالهای اخیر، معلومات بدسترس نویسنده تا اکنون، ن .است نموده می اشغال
مختلط،  ی، آهنگ انکشاف بطی توأم با "رکود" و "نزول"، در یک سیستم اقتصادحتی قبل از بحران، درین کشور

کشور را از کاروان اصلی اری" خارجی، ذ، با شرایط "نامساعد" برای "سرمایگحکمفرما بوده است. این وضعیت
در جهت استفاد از منابع بنابر اظهارات شفاهی مرحوم "داکتر عبدالصمد حامد"،  است. تمدن به عقب نگهداشته

  موجودیت پراکندۀ  از ،ر جملهد و موانع موجود بوده است. پیچیدگی ها کشور، طبیعی و ظرفیت ها و ذخایر طبیعی
    تذکر به عمل آورده اند. از نگاه اقتصادی، استخراج آن توصیه نمی شده است، که بعضی از ذخایر

 

، مشابه با جوامع "کثیرالفرهنگ" و فرهنگی –اجتماعی  ، و ترکیبترکیب "کثیر االیتنی" باین جامعه در 
 . این کشور در چنین شرایط،حکمفرما می باشد بر آن نیز سیاسینا سالم  ءفضا ،، در شرایط بحرانی"کثیرالمذاهب"

ۀ شورهای پیشرفتبه مراحل و مدارج عالی تر، در مشابهت با ک اجتماعی و اقتصادی از نگاه انکشاف و ترقی
، از آن اقتصادی –ساختار و تشکل اجتماعی  درنه نموده است. به عبارت دیگر، جامعه  ،، گذار "کامل"غربی

 بهی جدی نیازمند چنین گذار ها نه نموده است. سالم گذار مراحل مختلف قبلی تأریخی به مراحل بعدی انکشافی
به عنوان شرط اولی و اساسی، در جهت تأسیس دولت با را  علم و تخنیک ُمدرناین امر ، داشته اساسات اقتصادی

، نقش  بهبود حیات اجتماعی سیاسی در ولت مستقل،دیک جامعۀ دارای  . مرحلۀ "صنعتی"می طلبدثبات ملی، 
که قبالَ هم ذکر شده است، "آیدیالوژی ملی" و تأسیس تعیین کننده می داشته باشد. آغاز چنین مرحلۀ سیاسی، طوری 

ملی" را نخست در اروپا، با خود آورده است. انکشاف سریع صنعت و بهبود شرایط زندگی، باید بسوی "دولت های 
صورت گیرد. نزدیکی و همگون ساختن شرایط حیاتی، در سراسر کشور،   و ده همگون ساختن سطح زندگی شهر

 به بار آورده می تواند و بس.برای افراد جامعه، را عامه  فاه رو   سعادت  بافرهنگی  –وحدت اجتماعی و 
 

انسان ها در "شهر ها"، شده  کتلوی ، باعث تراکمهای دهه های اخیر در افغانستان شرایط بحرانی و تداوم "جنگ"
بوجود آمدن ساحات و مناطق کثیف شهر و محالت فقیر نشین،  آغاز ، به عنوان، که ممکن برای اولین باراست

رشد طبیعی خود را در مطابقت با مسیر رشد  ی افغانستان،. شهر هاشناخته شود که در گذشته سابقه نداشته است
" در و بی جا شدگان ، نه پیموده است. برای حیات اکثریت، این "فراریان داخلیصنعتی شهر های ُمدرن جهان

، که بتوانند در فرصت الزم خود را عضو ور، شرایط زندگی شهری، و حیات کلتوری "شهری"، وجود نداردکش
. بعبارت دیگر، از شوندو مستفید با خبر  ،اتباع و باشندگان شهر حیات شهری بدانند و از مکلفیت ها و حقوق

معنی اصلی موجودیت "تقسیم کار" همگانی درین جامعه، نظیر امکانات تعلیمات عامه، تأمینات صحی وغیره، به 
کلمه، نمی توان حرف زد. در جامعۀ که تقسیم کار و سیستم تعلیمی همگانی و منظم وجود نداشته باشد و یا بطور 

  ، بی حاصل به نظر می رسد.در آن جامعه حضور مؤثر "دولت" ،مؤثر به پیش برده نه شود، بحث بر موضوع
 

"آیدیالوژی ، انستاناقتصادی و فرهنگی افغ –جتماعیبا در نظر داشت، این حقایق تأریخی و توجه به ساختار ا
همگانی و وسیع  حاکم و ، نتوانسته است و در آیندۀ نزدیک هم نخواهد توانست، بعنوان یک "اندیشۀ"ناسیونالیستی"
درین کشور  ،حکمفرما بوده است "اروپا"ه که درچآنعالوه از فقدان شرایط الزم، مانند راه یابد. زیرا  ،در جامعۀ ما

و ، بخصوص سیاست جدید "گلوبالیزم" از جانب دیگر یت کنونی انکشافات در جهانعوضاز یک طرف و 
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 و هم چنان تشکیل دولت ، کوتاه تر خواهد ساختهم عمر دولت های موجود "ملی" را ات جدید درین جهت،انکشاف
خواهد  ساختاری و شروط دیگر، غایرتم ،قریب دو صد سال قبلدر مطابقت با تعاریف گذشتۀ نو،  مستقلهای 

در کشور ما  ،"ک"آیدیالوژی احساس را، هواداران این چنین ز اینکه بسیاری از اساسات "فکری"صرفنظر اداشت. 
  مانند دیگر اندیشه های "سیاسی" از بیرون، تزریق یافته، پذیرفته اند. هم چنان،

 

مشکل عمده درین کشور در آنست، که در پهلوی عدم موجودیت "نیروی رهبری کنندۀ" مشابه، با آنچه در اروپا،  
و آموزش  تعلیم  صنعتی و گذار به یک مرحلۀ عالی تر به نیازمند نخست نقش خود را ایفاء نموده است، این کشور

این چنین یک حلقۀ اجتماعی غیر انحصاری آگاه  ،آناجتماعی  –حلقات رهبری امور سیاسی  اقالا عامه می باشد، تا 
 به درکقادر  که ه بتواند،، تشکیل دادمردم آن ه هایرا در مطابقت با شرایط و در مطابقت با نیازمندی ها و خواست

  باشد. ،ۀ مستقل و با مسئولیت برای جامعهو جذب، افکار تحول آورند سالم
 

دارای حیات "سازمانی" غیر دولتی یعنی در تأریخ کشور های که، ساختار "قبیلوی" را، تا زمان زیاد حفظ نموده، 
بوده اند، این نوع زندگی را، نه دولتی، بلکه "زندگی قومی" می نامند. مراحلی هم، در تأریخ کشور ما، شناخته شده 

را از خود دانسته، به عنوان "سیستم بسته"، زندگی قبیلوی  است، که اجتماعات قومی و قبیلوی، سرزمین های معینی
یا "پادشاهی" های بیگانه، از  "و قومی خود را به پیش می برده اند. در شرایط موجودیت "امپراتوری های" قلمروی

 شدهیاد می "خان خیل" نیز خانواده های  معروف به ده ووب مربوط خانواده های با نفوذکه  طریق سرکردگان آنها،
، حیات دولتی "بیگانه"موجودیت سازمان ها و ، با "ی قدرتمندبا "امپراتوری ها اند، از طریق عقد "قرارداد ها"

تماس و "آشنائی" حاصل نموده  یعنی در خارج از "حوزۀ نفوذ" و زندگی قومی آنها، آنهم از طریق "سران" قوم،
، به ادارۀ امور ، مطابق نورم ها و رسومزندگی داشته اند یدر قلمرو های قوم که خود آنها، های اند، اما در جمعیت

 اجتماعی و فرهنگی خود، می پرداخته اند.
 

باید تعجب نه نمائیم که اگر امروز نویسندگان هموطن ما، با دلتنگی خاص گاه گاه از "پشتونولی" و سایر "نورم"  
یک سازماندهی دولتی تکامل یافته و سیستم اجتماعی  نام می برند. تا زمانی که پشتون ها، های زندگی قومی

اقتصادی دولتی، به خواسته های بر حق و عادالنۀ مردم، جواب قانع کننده ندهد، این تمایل و کشش بسوی، جامعۀ 
 داشت. دارای ساختار افسانوی "قومی" وجود خواهد

 

گیری های "گیلنر"، "دولت"، بعنوان سازمان با توجه به مراحل "زراعتی" و "صنعتی"، بر طبق ارزیابی ها و نتیج
ادارۀ سیاسی اجتماع، دیگر "انتخاب" و "خیار" نه، بلکه "اجتناب نا پذیر" شمرده شده است. با در نظر داشت اینکه، 

می تواند، وجود داشته باشد، اما  , از "دیکتاتوری های" گوناگون تا "دیموکراسی" های متنوع،اشکال مختلف دولت
در سابق هیچ کس دولت نداشته است، بعد یکتعداد داشته اند و در بر، اظهار "هیگل"، که گفته است، " با اشاره

نام می برد، هم " مارکسیزم" و "انارشیزم"چون  ،" عنعنات تیوری اجتماعی"، از یک سلسله "خاتمه همه داشته اند
تحت  شرایط " است، اقالا در "اجتناب پذیر"، دولت "در یک جامعۀ صنعتی"ه گویا برای آنها ، حتی و بخصوص ک

 " ، وقتی  که زمان آن رسیده باشد.مشخص و معین مساعد، و یا نظر به وضعیت
 

می گردد، متغییر بودن این جهان  صنعتی انکشافات سریع السیر و شناخت های جدیدی که هر روز نصیب بشریت
، برای همچو یاست، که دیگر جای پا مواجه ساختهبه چنان حالتی ، را سرنوشت بشریت، آن و آیندۀ نا معلوم

این نویسنده هم چنان، با تأکید، شک و تردید "گیلنر" را در رابطه با صدق   وری های خیالی"، باقی نمی ماند."تی
تأئید می نماید. عالوه  از اینکه چنین حلقات، ، وجود دارد در رد آناین "فرضیه"" که می گوید: "دالیل آشکارا" 

به مرحلۀ "تصوری" و "خیالی" انکشاف را که از "عدم موجودیت دولت" خواب می بینند، اساس فکری که  رسیدن
، بخصوص برای فورمولبندی، چنین فرضیه ها بکار می برند، صورت تطبیق آن تا حدی، متصور بنظر نمی رسد

روبرو گردید. این ناکامی ها از  ربۀ هفتاد ساله، به ناکامیجاز آن لحظاتی که در بزرگترین کشور، یک اقدام و ت
به اهداف آنها برساند ، که  ها"، باز هم، نمی تواند، روزی مخالفین آنها را ینیستن"نازی ها" گرفته تا "مارکسیست ل

جاست، که در دولت  ممکن نابودی کامل فزیکی همه پیروان و هواداران نظرات آنها را، آرزو داشته باشند. درین
به پیروی از اصول دیموکراسی،  روی مسایل، راه حل، آزاد بحث باید از طریقسیاسی،  متمدن، اختالف نظر

با فورمولبندی های  می شنویم که سیاسی، "لیبرال" و "نیو لیبرال" نیز، –. در حلقات معین اجتماعی جست جو گردد
. اما بغرنجی می طلبندصادی دیگر، تقاضای "تقلیل" نقش دولت را، در بسیاری از ساحات حیات اجتماعی، اقت
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، ببار می آورد، که امکان طرح را جامعۀ صنعتی، با پیشرفت های "تکنالوژی جدید"، بتدریج "انسان های" نو
 در آیندۀ دور، که در چه شرایط زندگی خواهند نمود، ممکن بنظر نمی رسد. ،تیوری برای انسان ها

 

موجود نه  ،هیچ دولت ، زمانی وجود نخواهد داشت، وقتی"مسئلۀ ناسیونالیزم""گیلنر" درست گفته است، که 
نموده باشد و یا هر دولت باید بروز ر " دیونالیزممسئلۀ ناسبدان معنی نمی داند، که "هم این امر را اما ."  باشد

 ."ردو قرار داشته قرار دا ،در برابر یک تعدادی از دولت ها ،فقطاین امرنماید. برخالف: " بروز 
 

 نام می برند، در عین حال، نزد ، با سیاست نسبتا متمدن آنها، "ملت" و "دولت ملی"هستند کسانی هم، وقتی از یک 
بدین معنی که، جوامع آنها  ، اقتصادی و حقوقی با ثبات مطرح است.اجتماعی –سیستم های سیاسی  آنها، قسمتی از
 چنین ، همه اتباعبدینترتیب اند." قدم گذاشته قبیلوی" و مناسبات "فیودالیزمسطح انکشاف، پیشرفته تر از "در یک 

. بناءا اگر تعریف می باشندبر حسب قانون، دارای حقوق و مکلفیت های مساوی و در تابعیت یک دولت،  امعوج
، های می دانند، که در حاکمیت آنی" را، دولت هاملی" در نظر گرفته شود، فقط دولت های "مدرنیست ها"
، سیستم حقوقی و قانونی را با نحوۀ خاص تسلط بر تولید دداشته باشدر دست "، رهبری امور را بورژوازی صنعتی"

جامعه شده باشد و زمینه های "ریفرم" و "نوسازی های" الزم  انکشاف باعث  کار ماشینی،حاصل نعم مادی، یعنی 
 . و ضروری، بال وقفه و بطور دوامدار جریان داشته باشد

 

که دارای سیستم های "قانونی" اند، حاکمیت آنها، دیگر در انحصار کدام  ت هاییبتدریج و بخصوص حال دول
ملی"  ت های"دیموکراتیک" را اگر، "دول ت های، در چوکات دیموکراسی، دولقرار نداشته اجتماعی گروپ خاص

 را می شمارند. افراد همه دولت قلمرو در ،بعنوان "ملت"یاد می کنند، هدف از دولت حاکم و تمام مردم آنست، که 
، "حق بطور نمونه در عرصۀ سیاست یکی از حقوق آنها، .اند ی حقوق و مکلفیت مساویدارا سب قانون همه،حر ب

، "است. وقتی کسی از طرق "غیر مجاز سیاسی -اجتماعی  شدن، برای انجام وظایف "رأی" دادن و "حق کاندید
مایالت نظیر "تمایالت سایر ت مذهبی" و"ایتنی" و یا احساسات "وابستگی تفاوت های  چون دامن زدن  به احساسات

با روح و ماهیت اصلی مؤفقیت"، "چنین یک د، نحاصل می دار ه کمیتانگ ، ازار رای مردمآمحلی" و "لسانی"، 
و  انحرافیدر جهت اهداف عمومی جامعه،  ، چنین یک راه و روش .دیموکراسی، وجوه مشترک داشته نمی تواند

از  طتطبیق عدالت و قضاوت های سالم فق د.نعدالت سپرده شوجنایتبار شناخته می شود. چنین افراد باید، بدست 
، ه باشدتفویض نمودرا  ر وابسته، که قانون به آنها، حق چنین صالحیتیجانب شخصیت های با صحت و دانشمند غ

 ممکن بوده می تواند.
 

حرکت سیاسی، به این نتیجه رسیده اند، که "جنبش های ملی"، به مثابۀ یک  -اکثریت علمای تأریخ اجتماعی 
چنین جنبش ها در همه جا،  .ندسیاسی، نخست در جوامع "اروپایی" و "شمال امریکا" وارد صحنۀ سیاسی گردیده ا

محافل حاکمۀ  یعنی " پیموده اند.فاشیزم"یکسان و عاری از انجرافات "نژادپرستی" هم نبوده اند، که راه را بسوی 
از موجودیت افراد و حلقاتی با  اشته اند،دقرار که خود در رأس "انقالب بورژوازی"  هم، آنها سیاسی آنوقت

را در بخش های  جهانی ، فارغ نبوده اند. وقایع بعد از جنگ های اول و دوم«برتری نژادی" و "نژادیتمایالت "
 از اعمال آنها،نمونه هایی  ،"ادولف هیتلرتحت رهبری " ،"نازی هااز دوران " ،قبلی مرور نموده ایم، که در جمله

  .نموده ایمرابر بشریت انجام داده اند، یاد آوری که در ب را
 

پادشاهی های "، یا "امپراتوری های قلمروینشین " "، جادولت های ملیبدین معنی که درین سرزمین ها، "
 سیاسی - " گردیده اند. به عبارت دیگر، "حکومت های جدیدی"  وارد عمل شده اند که در ساختار اداریقلمروی

که در ، ندبه مشاهده رسیده ا ،از اجتماعات دیگر ، پائینیمختلف قشر های ارگان های رهبری آنها، "سهم" نمایندگان
در کشور های مختلف، با تناسب متفاوت، به تدریج،  .سابق به این موقف و درین سطوح ادارۀ سیاسی راه نداشته اند

ل در اروپا، کاسته شده، در مدت زمان قریب یک قرن، دولت " درقدم اومحافل اشرافیت فیودالیاز صالحیت های "
 .ندحقوقی نوین، بوجود آمده ا –سیاسی  های " و سیستمبورژوازی جوان، تحت رهبری "«ملی»های 

 

"، چون آیدیالوژی هامانند سایر "هم چنان، "، برتری نژادی" متمایل به مفکوره های "آیدیالوژی ناسیونالیستیاین " 
در ماورای  ی نفوذ یابندۀ خود راند ها" و غیره، پیوسوسیال دیموکراسی"، "انارشیزم""، لیبرالیزم" "،مارکسیزم"

. بعد از ختم اندداشته برقرار فکری آنها را " بین المللی پیوند های، یعنی "توسعه بخشیده ،ی آنهاهاسرحدات کشور
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، حلقات ه استایجاد گردید "ناسیونالیزم نژاد پرست، یعنی ""جنگ دوم" جهانی، با نفرتی که علیه این مفکوره
مختلف آن، تحت نام های مختلف، به فعالیت های علنی و مخفی، ادامه داده اند. با وجود اینکه در جوامع غربی در 

 علنی آنهاحضورد داشت، اما تبارز نم در آلمان، نخواه۱۹۳۳رت را مانند، سال درسیدن به ق "شانس"حال حاضر 
امپراتوری یا " سابق "سلسله رژیم های قلمرویدر"، روز تا روز بیشتر، به مشاهده می رسد. در جوامع غربی هم

ا "های قدیمی  بعضی از  .ند"، نیز پا به عرصۀ وجود گذاشته اپادشاهی های مشروطه" هم " وجمهوری ها"، بعضا
 . ند" نیز گردیده اخودکامه" " و سایر رژیم هایمطلقه"، جانشین پادشاهی های "دولت های ملی"
 

 نموده است، می کهنه را اداره یاستعمار نظام که بزرگترین امپراتوری و "،پادشاهی های مشروطهاز جملۀ "
"حکومت" و "سلطنت" بر حسب قانون بین وظایف تقسیم  از پادشاهی در "برتانیه" نام می بریم، که در آن  ،درینجا

است. این کشور، در  صورت گرفته
مقایسه با سایر کشورهای متحد ضد 

از خود "، نازی ها"ضد " و فاشیزم"
 است. " نشان دادهضد نازیزمسابقۀ "

 در مجموع دارای ترکیب جامعۀ انگلیس
اجتماعی مخلوط است، که سابقۀ سیاست 

چنین وضعیت و  استعماری این پادشاهی،
برای آنکشور، به میراث مانده  را یترکیب

است. افکار عامه با حرکات و افکار 
بعد از هم در زمان جنگ و هم  "،نازی"

تا حدی حساس بوده است. اخیراا  ،آن
م ۱۹۳۳اسناد سری بشکل فلم، از سال 

در تحت (، "The Sun"این نشریه )
بدست نشر " لکۀ ننگ بر اخبارعنوان "

، پادشاه کوتاه مدت "ایدوارد هشتمسپرده است، که در آن "
سالمی ، صورت و نحوۀ "که حالی نشان می دهد در را  برتانیه
درین  .ه استمی آموزاند ،( را برای اطفالSalut Nazi" )نازی
با مادر و خواهر  ر، ملکۀ فعلی انگلستان را هم، بوضاحتیتصو

" ی هاسالم و درود گفتن نازنشان می دهد، که " خورد تر او
هفت خاندان سلطنتی در آنوقت، این طفل . نمایندمی  تمثیلرا، 

امروز هیچ کس، آن حرکت او را مورد  .داشته استسال عمر 
بوده متوجه او که  هم هیچ مسئولیت  و ،تبصره قرار نمی دهد

 برای تبصره و جایی هم در اخبار تبصره نشده است ،باشد
هیچ نقطۀ انتقاد، بسوی ملکۀ انگلستان، که  یعنی .ندارد وجود

، استداده شده ف کاکایش فریب رهشت و دو سال قبل از ط
 ، هیچ شک"وجود داشته نمی تواند. اما در مورد "ایدوارد هشتم

" وجود، نداشته است. هیتلراز هم فکر بودن او با " و تردید
 تحت فشار، رداحتماالا درین مطلب که حال افشاء شده است، 

م، بعد از ده ۱۹۳۶"، در سال الرد های انگلیسرهبری بیدار "
منصرف می گردد. از تاج و تخت "، ایدوارد هشتم" ماه قدرت،

می نویسد که گویا او با نظرات  منبع ، همینبر اساس شایعات
" خیلی عالقمند و ادولف هیتلر"" و افکار ناسیونال سوسیالیزم"

عکاسی  "م، با "هیتلر۱۹۳۷در سال می گویند که   همفکر بوده،
" نازی هاشده ، هم چنان گفته می شود که در صورت پیروزی "

 است. داشته" برتانیۀ کبیرباره برگشت را بر تاج و تخت "در آلمان،  پالن دو
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نمی شمارد. البته  "ننگ لکۀ" هم  انتقاد و عمل آنها را " اطفال را کس موردنازی سالمی"بسلسلۀ این نوع حرکات، 
 . درشمخواهند آنرا لکۀ "ننگ" خواهند نگریست و  حرکات رهبران را با چنین مفکوره به نفرت

 

، در حرکات تمثیل نموده است " ها رانازی سالمی" وضعیت مشابه را، که م، چنین۱۹۷۹مجلۀ شپیگل، در سال 
ص پیروان زیادی درین خشر ساخته است. این شت"، من، آیت هللا خمینیو جهان رهبر انقالب اسالمی شیعیان ایران"

" از شیعیاننیمۀ ماه " بنامه ک، بعدی که در گرافیکدارد،  ی اسالمیور و هم در افغانستان و سایر کشور هاچند کش
درین  شامل نمی باشند. ،تعریف شده است، در لیست کشور های یاد شده ،"، نشریۀ آلمانیدی ویلتجانب اخبار "

میلیون )در سال  ۹.۱۱۰را درین کشور ها، وعۀ نفوس "شیعه"مبا مج "گرافیک" یا "نقشه"، از هشت کشور
میلیون "شیعه"  ۷۰، کهرا  نفوس مجموعی بزرگترین رقم ۀطوری که می بینید، از جمل م( تخمین نموده است.۲۰۱۴

که از همان آغاز "انقالب اسالمی" در آنکشور، . البته دولت ایران، نداموجود بوده تنها در ایران، است،  نموده یاد
 با "سوریۀ حافظآن، ، در تحکیم روابط استمتوسل شده به مداخالت آن در لبنان، در حمایت از "حزب هللا لبنان" 

دولت "بعد  این . خالصه اینکهمبادرت ورزیده است هم چنان ، در ضدیت با رژیم "صدام حسین" در عراقنیز اسد"
اید چنین فکر شود، بپرداخته است. نه  ،آن در هر یک ازین کشور ها، به توسعۀ نفوذ" در ایران، اسالمی از انقالب

که نویسنده، این همه 
"شیعیان" را با سیاست دولت 

ام" موافق خط ام"ایران و 
می بیند. برای چنین یک 
بررسی، باید تحلیل دقیق 

پیروان دیگر صورت گیرد. 
 ، یعنی انسان های بامذهب
با  در تفکیک  باید را هعقید

جدا  ،"مذهب سیاسی"پیروان 
 مطالعه نمود. 

 

 آیا حال روشن نیست، که
 پیروان همه ها،درین کشور

این  در رابطه با  "خمینی"
یعنی، اجرای  ،او حرکت

"، با گفتنسالمی و درود "
" ها، نازیرسم و رونق "

نفرت نشان خواهند داد و  " نفرت نشان داده اند، هم چنانایدوارد هشتممانند اتباع انگلیسی، که در برابر حرکت "
خمینی در تهران: قاعده  ،رهبر اسالمی: "دانست؟ )در پایان عکس می خوانیمدر خبر خواهند،  "لکۀ ننگ"آنرا 

 ..."( برای یک جامعۀ چوپانی
 

قدرت  هم وقتی ملل  تحت استعمار، به آزادی نایل می گردند، در کشور های "نو آزاد" شدۀ آنها، حلقات و محافلی 
صرفنظر از اینکه هر قدر به خاک و کشور  ." را به زبان می آورندملی بودنرا در دست می گیرند، که ادعای "

ایه های مادی و معنوی، که در اروپا و شمال امریکا، ها، آن پاین کشور یتباشند، در اکثرهم بوده خود وفادار 
 وجودنبوده و تا همین لحظه هم  باعث تحرک انکشاف سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گردیده است، موجود

بسر می برند، بحرانات   اقتصادی و پیوند های مقید سیاسی عمیق ها، در وابستگی وسیع و. این کشورندارد
 .رخ می دهد"نوسانی" درین کشور ها، خیلی نا گهانی هم 

 

اجتماعی، از "انقالب فرانسه"، به  –در چنین دولت های "ملی"، سهمگیری مردم، در تعیین نظام های سیاسی 
خته شده است، با " شنااقلیت"بعد"، تدریجاا رشد و توسعه یافته است. گروپ مخالف آن که در حال حاضر بعنوان "

آغاز خلقت  همان آنرا  ازکه موجودیت تعریفی داشته،  ،" و سلسلۀ نسل ها، نزد خودنژادیدر نظر داشت، تمایالت "
 " می دانند. ابدی" بدین ترتیب بشر می شمارند و
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. البته تحلیل عمیق آن نیازمند، شده است، مطرح چند لحظه قبل از آغاز این نوشته همین سوال را، فقط ،در عنوان
. اما وقتی اگر می پرسیم شودنمی  شناخته بر هیچ کسی تحمیلی نویسندهعتر بوده، قبول برداشت های مطالعات وسی

، تا متوجه شویم، که جواب ما چه نوع افاده خواهد شد؟ داده بتوانیم ؟" باید در عین حال بخود حقآیا ملتی داریمکه: "
تأریخی هم چنان، تصویر واحد خواهد از جانب دیگر، الزم است، بیندیشیم که آیا این جواب ما، در مراحل مختلف 

داشت؟ اگر ملتی داریم، و اگر این ملت را دوست داریم و به سرنوشت و ماهیت حیات مردم آن دلچسپی داریم، 
 ممکن حق داشته باشیم که از خود بپرسیم که چه نوع تعریف  آنرا فورمولبندی کرده ایم؟

 

ران "ملت" و "دولت" خود را چگونه تعریف نموده اند. کدام جوانب به یقین که در جوامع دیگر هم دیده ایم، که دیگ 
و اساسات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در نظر گرفته اند؟ افراد جوامع آنها از "ملت" و "دولت" 

ایل خود، چه انتظار دارند؟ به ارتباط  مسئولیت، مکلفیت و حقوق خود، هر یک چگونه وزنه قایل اند؟ این همه مس
، برای خود، چگونه روشن ساخته اند؟ آیا ما هم از آنها می آموزیم و یا خیر؟ اگر از ، هر یک از اتباعبی شمار را

فساد  و بحران قریب چهار دهه ادامه داشته باشد ،یک جامعهآنها، نمی آموزیم، پس آموزش ما کدام است؟ وقتی در 
دست باال داشته باشد،  ،جامعهحاکمیت  در سری ها ها و خودلف بی قانونی تو انوع مخ مزمن چندین دهه اداری

بپذیرد،  هم خیلی دشوار است، که در تحت نام هویت ملی، تعریف با مفهوم که همبستگی سیاسی و همآهنگی را
 صبناءا با ذکر "فکت ها" و "حقایق" متذکره در بارۀ مفاهیم چون "ملت" و "حاکمیت ملی" و بخصو تعریف بتوانیم.

، "دیکتاتوریتوجه جدی داشته باشیم، که در دام مکاتب مختلف " باید "،مذهبی" ناسیونالیزم " وناسیونالیزم نژادی"
نباید فراموش نمائیم که پیروان صادق . درگیر نمانیم این چنین حلقات که شایستۀ نفرین و محکومیت می باشند،

یکی دانسته نمی مذهبی را هیچگاه در جمله "ناسیونالیزم مذهبی" که با "مذهب سیاسی" معادل شمرده می شود، 
شود. وقتی در اجتماع برای تأسیس یک دولت توافق صورت می گیرد، هدف فقط از قوانینی است، که فضای 

تضمین نماید. هیچ دولت نمی تواند و باید هم نتواند قانونی داشته باشد، که  انسانزندگی صلح و همبستگی را برای 
عقیدۀ انسان ها را مورد سؤال قرار داده بتواند. قوانین باید فقط برای حفظ نظم و امنیت اتباع از جانب خود اتباع، 

 رسد. بیعنی در ارگان های معین، توسط نمایندگان مردم، به تصویب 
 
 
 

 پایان
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