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  سيامک ستوده

 ٢٠١۶ می ٠٧
  

   امروزۀغفلت ديرور و وظيف
  آيا روحانيت حاکم بر ايران غير ايرانی است؟

  

بدون ھيچ گونه . ھرچه به زبانش بيايد می گويد. ناسيوناليسم ايرانی پديده ای بی منطق، دروغگو و ھرجائی است

طور بوالھوسانه ای، مدعی ھر ه وجدان علمی و کوچک ترين پای بندی به حقيقت، برای رسيدن به مقصود خود، ب

نچه را که می گويد ذره ای از واقعيت در آن وجود داشته يا آ مھم نيست برايش ابداً . نچه که می خواھد می شودآ

ر مورد تاريخ بی محابا دروغ می گويد، از کاه کوه می سازد، تمام قوانين تاريخ را، حتی ھمانھائی را د. نداشته باشد

 ً راحتی زير پا می گذارد و  راجع به شاھان ه  الھام بخشش باشد، کشف نموده، بکه ناسيوناليسم اروپائی که بايد قاعدتا

کورش را بزرگترين ناجی حقوق بشر اعالم می . باستان به تحريف صريح و گاھی خنده آور واقعيت می پردازد

کند، برده داری را سرخود از تاريخ ھخامنشی حذف می نمايد، به ميل خود به زنان کارگر ايران باستان حقوق 

 برابر با مردان و حتی مرخصی با مزد برای ايام بارداری و زايمان می دھد، و حتی در مقاله ای ادعا می کند

 مردم بيمه بوده اند، بدون اين که حق ۀو ھم) ... است(ترکيبی از سرمايه داری و سوسياليسم بوده اقتصاد ساسانيان "

  ".بيمه و عوارض پرداخت کنند

خاطر آنست که ناسيوناليسم ه اين خصوصيت ناسيوناليسم ايرانی البته امری اتفاقی و بدون دليل نيست، بلکه ب

ن گرم و نرم ديکتاتوری رضا خانی و محد رضا شاھی پرورانده شده ايرانی، ھمچون کودکی لوس و نونور، در داما

، به ميل سؤالیدر شرايطی که در کنف حمايت شاھنشاھی ھرحرفی را که می خواسته، بدون نگرانی از ھر . است

درست ھمانطور که در شرايط کنونی جمھوری اسالمی و ديکتاتوری مذھبی، پوسيده . خود می زده و می نوشته

 انھا را داشته باشد، به بازار فکر، و بھتر زير سؤال بردن ۀکه کسی اجاز کار و خنده آورترين ادعاھا، بی آنترين اف

  .بگويم بی فکری عرضه می شود

 ناسيوناليزم ايرانی ادعای غيرايرانی بودن جماعت روحانيون و آخوندھای حاکم بر ۀيکی از اين نوع ادعاھای بی پاي

د که بناحق بر ايران مسلط شده نه  ناسيوناليست ھا آنھا را غيرايرانی و اشغالگرانی می دانبه اين معنا ک. کشور است

شدت ناسيوناليستی بنا شده است که چيز بد ه  اين پيش فرض بۀواضح است که يک چنين ادعای غريبی بر پاي. اند

ً ھرچه که ايرانی است خوب و اگر!. چه ادعای خنده آوری. نمی تواند ايرانی باشد  غير ايرانی  چيزی بد است حتما

گويا ايران و ايرانی چنان پديده ھای پاک، منزه و مقدسی ھستند که ھرگز صفت بدی را نمی توان به آنھا . است
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که نيازی به اثبات بی پايه بودنش نيست، ھمچنين به اين خاطر  شدت نژادپرستانه، جز اينه اين نظر ب. متصف کرد

 زير سؤال رفته، موضوعيت خود را نيز از دست داده ئینام آراه  موجوديت نژادی باساً که امروزه از نظر علمی اس

  . است

اما دليل ديگری که ناسيوناليست ھای ايرانی برای اثبات غيرايرانی بودن جماعت روحانيون حاکم بر ايران می 

. مراه دارند ھ با خود بهخاطر سوابق تاريخی شانه آوردند فرھنگ نزديک به فرھنگ عربی است که روحانيون ب

اينھا دو دليل عمده ايست که ناسيوناليزم .  خود قرار می دھندۀمانند لباس، مذھب و  زبان عربی که مورد استفاد

  . ايرانی حاکمين روحانی را غيرايرانی و عرب می داند

که، ھمانطور که  اول اين. اين استدالالت دو چيز درآور و خطرناک را در مورد ناسيوناليسم ايرانی برمال می کنند

 در استدالالتش ھيچ گونه منطق و اصول علمی وجود ندارد و دوم اين.  ھم گفتم، بی اندازه بی پايه و لق گوستقبالً 

  . مين دليل خود با خودش در تضاد می افتد ھکه به

واحدی به سر می برند،  و سياسی واحد يعنی تحت سيادت دولت ئی کسانی که در قلمرو جغرافياۀاز نظر علمی ھم

رغم لباس، زبان،  مانند اقوام و مللی که در درون مرزھای ايران و قلمرو سياسی دولت ايران زندگی می کنند، علی

 و سياسی ئی و از آنجا که روحانيون نيز در ھمين قلمرو جغرافيا اداب و رسوم متفاوتشان ايرانی محسوب می شوند

ی شک ايرانی محسوب شده و نمی توان به ھيچ دليلی آنھا را غير ايرانی محسوب مده و زندگی می کنند بآدنيا ه ب

کار ه اگر ما بخواھيم ھمين منطق را در مورد اقوام و ملل ديگری ھم که در داخل ايران زندگی می کنند، ب. کرد

مودن ترک ھا، کردھا، بلوچ  و به داليل واھی باال غير ايرانی بناميم، با خارج ن بريم و آنھا را نيز، به دلخواه خود

عنوان ايرانی  باقی نمی ماند، و اين ھمان تناقضی است که ناسيوناليست ھا با آن اھميتی که ه ديگر کسی ب.... ھا و 

از يکسو در آرزوی منضم کردن سرزمين ھا . به موجوديت ايران و تماميت ارضی آن می دھند، دچار آن می شوند

 که در آنھا ئیخود اند، سرزمين ھاه وری ھای باستانی ايرانی بوده اند بتزو امپراو مليت ھای ديگری که زمانی ج

 متفاوتی از نظر زبان و فرھنگ و لباس زندگی می کنند، و از سوی ديگر، در پی غير اقوام و مليت ھای کامالً 

  .ايرانی قلمداد کردن و بيرون انداختن روحانيون از مرزھای کشور اند

 سرمايه داری است و ۀ مدنی که يک جامعۀ استدالل در اساس با تعريف ناسيوناليست ھا از جامععالوه، اين طرزه ب

 ً چرا که اصل برابری مدنی و شھروندی افراد را نيز نقض .  بايد مورد قبول آنھا باشد نير در تضاد می افتدقاعدتا

سياسی افراد در برابر قانون و برابری اين معنا که به خود اجازه می دھد برابری ه ب. نموده و زير سؤال می برد

که بنابر قوانين مدنی  در حالی. زعم آنان غير ايرانی بودنشان نقض نمايده خاطر نژاد به نھا را بآحقوق شھروندی 

داليل نژادی و ھر چيز ديگری خلع تابعيت نموده و آنھا را غير ايرانی ه شما نمی توانيد از يک گروه از جامعه ب

  . بناميد

 ۀنتيج.  و افسارگسيختگی در برخورد با مقوالت سياسی تنھا به موارد باال محدود نمی شودئی مضار اين لق گواما

گی در تعريف مفاھيم سياسی ميدان دادن به فاشيسمی خواھد بود که پشت اين تتبعی ديگر يک چنين لجام گسيخ

يسمی که به خود حق می دھد، خود سرانه، چرا که ھمان ناسيونال. والنه در کمين نشسته استؤاستدالالت غيرمس

خاطر کھنه فکری، عملکرد سياسی، و يا تشابھات فرھنگی اش با ملل ديگر، غيرايرانی و ه قشری از جامعه را ب

خود اجازه خواھد داد ھر دسته از مخالفين خود را نيز ه  قدرت تکيه زد، بۀعرب بنامد، فردا نيز ھمين که بر اريک

نام ايرانی نبودن، و بيگانه يا عرب ه  نوع استدالالت از حقوق حقه شھروندی خلع نموده و آنھا را بکه بخواھد، با اين

  .بودن، از مرزھای سياسی موجود به بيرون ريخته، يا به طريقی نابود نمايد
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يل واھی کمک داله  که ھيچ چيز مقدسی در واقعيت وجود ندارد از اينرو مقدس جلوه دادن ھر چيزی تنھا بئیاز آنجا

کمک تبليغات و داليل ه بر ھمين سياق، اگر ناسيوناليست ھا امروز بتوانند ب. و غير واقعی امکان پذير می باشد

واھی، مانند مورد باال، به مفھوم ايران و ايرانی جنبه تقدس بدھند، آنگاه در آينده نيز خواھند توانست ھمان ذھنيتی 

  . کار گيرنده راحتی برای انجام ھر جنايتی  به ر چيزی عادتش داده اند، برا که به قبول داليل واھی برای اثبات ھ

اگر از ھمين امروز با تمام نيرو عليه ھر تالشی که بخواھد چيزی را مقدس جلوه دھد تا فردا بتواند با قرار دادن ھر 

دا برای چنين کاری دير خواھد مخالفی در برابر آن امِر مقدس، برای نابودی آن دليل تراشی کند، مبارزه ننمائيم، فر

  . بود

اگر ما امروز چوب انفعال در برابر تقدس طلبی مذھبی ديروز را می خوريم، دور نيست که فردا نيز دوباره چوب  

  .مئيانفعال امروز خود در برابر تقدس طلبی ناسيوناليستی را نوش جان نما

 


