
 !وينيسمشُدر افشای 
   با دکتر منوچهر گنجی ـ»صدای آمريکا«ـ در حاشية گفتگوی 

  ناصر ايرانپور

   
 و يا ظرفيت   ريخت و حتی اجازه ديگر کشورها کام  تاروپود ايران را به  زمانی معين فکری ـ سياسی که  دقيقاً آن طيف  است که در ايران جالب

 آن تبديل »يران و حفظ مصالح ملیستقالل اا« مدافعان   به  يکباره مصدق در پی آن بودند را نداشت، امروز به چون »گرايانی ملی«   کهسطحیاستقالل 
 در ارتباط با  دهد، آن هم نه  رکن اساسی گفتمان آنها را تشکيل می»طلبی  تجزيه«، »تماميت ارضی«، »ملی«، »ملت ايران«هايی چون   واژه واند شده

 در ايران   در تقابل با همة آنانی که اند، بلکه  تاکنون هست و نيست ايران و ايرانيان را بر باد داده  در ارتباط با حکومتهايي که ، نه کشورهای بيگانه
 تاکنون  اين حضرات مروج شوينيسم در ايران هستند، همان مکتبی که.  شان نيست کنند و بر حسب تصادف روزگار فارسی زبان مادری زندگی مي

  استبداد سياسی، بر تمرکززدايی سياسی، اقتصادی، فرهنگی، بر تاکنون بر»ايرانی«شوينيسم .  است  زندان خلقها مبدل نموده  ديکتاتوری وا بهايران ر
 ساختن يک ملت بر اساس يک فرهنگ و يک زبان و حتی يک دين و در جهتآسيميالسيون و جينوسايد فرهنگی و زبانی همة مردم غيرفارس ايران 

ای سخن   مدافعان اين مکتب گونه و اين درحاليست که.  است  بر رد حق تعيين سرنوشت سياسی مليتهای غيرفارس ايرانی استوار بوده وبمذه
ت  طبق قراين حداقل نصف جمعي  نيز که» بقيه«اين .  پارازيت و حواشی و فرع هستند »بقيه« گويا آنها تنها صاحب و مالک ايران هستند و  گويند که می
 را »شما« ملک پيغمبر ما   پير، به  خدا، به  به  اين حضرات صاحب ملک حساب پس بدهند و سوگند ياد کنند که باشند، بايد دائم به  ميليونی ايران می70

 نشان دهند  ای است که  گونه لحن و کالم اين حضرات مالک به.  مالکان سرزمين خود تبديل نخواهيم شد ترک نخواهيم کرد و خود چون شما به
 هست و »ضد ايران« سروکار دارد و   مظنون است و با بيگانه  همواره  مردم غيرفارس ايران بدهکار، آن هم بدهکاری که» بقية« طلبکارند و  همواره

ها و   يورش  چنين  که يدهای رس  اندازه آگاهی و شعور ملی در بخش قابل توجهی از مردم غيرفارس ايران به.  اين اراجيف بايد پاسخ داد به.  غيره
 ايران برای خود حق بدون چون و »اقوام« قول شما  اوالً اکثريت فعالين اين به: باشد بهترين پاسخ هم از نظر من اين می. پاسخ نگذارد اهانتهايی را بی

   ياوه دوماً چرا سخن به.  است پذيرنا  گذشت  و تشکيل دولت خودی قائل هستند و اين مسئله»جدايي«  چرای تعيين سرنوشت سياسی، از جمله
 راقم اين سطور مطلع است، همة سازمانهای مطرح و عمدة  تا جايی که. اند گوئيد، کی مليتهای ايرانی حق و خواست استقالل را مطرح نموده مي

دهی در کار باشد، اين شما هستيد  ضيح و حسابسوماً اگر تو. اند و هستند سياسی مليتهای غيرفارس ايران تاکنون خواهان برپايی يک نظام فدرال بوده
   و موقعيتی نيستيد که شماها در جايگاه.  بايد بيالن اعمال خود را در ارتباط با برباد دادن مصالح ايران در اختيار افکار عمومی ايران قرار دهيد که

 آن  و برباددهندگان در عمل معارضان ل و يکپارچگی ايران، بلکه مدافعان راستين استقال  شما نه  که  شما حساب پس بدهند، چه مليتهای ايران به
آيد تالشی است در   در پی می   که آنچه.  است  انديشهبرخورد بازند ـ افشا و طرد و   تنة فاشيسم می  اتفاقاً تن به حرف آنها با شوينيسم شما ـ که. ايد بوده

  .اين راستا

  

الحال دوران حکومت پهلويها، آقای دکتر   کاربدست معلوم آوگوست،31 در روز ا صدای آمريک»تفسير خبر«مهمان برنامة 

 را نيز يدک »مدافع حقوق بشر« و »  سال گذشته28 برای دمکراسی در عرض  مبارزه« عنوان  وی که. منوچهر گنجی، بود

 حکومت  مناطق مرزی کردستان عراق توسطر اخيبمبارانهای  ه ايران و همچنين ب»اديان و اقوام« اظهار لطف در مورد  کشيد، به می

 از سوی   چنين فرمايشاتی در گذشته.نمايم  افکار عمومی بازگو می اطالعبرای اختصار  ه ذيالً آن را ب اسالمی ايران پرداختند که

 وی خود  ت کهن اس در اي»دانحقوق«های اين  گفته تر بودن مضحک. اند هشوينيستهايی چون آقای داريوش همايون نيز تکرار شد

 با چنين تشعشعات   اعتقاد من برخورد شفاف و قاطعانه  به.نمايند  نيز ملقب می» دمکراسی مبارز راه« و »مدافع حقوق بشر«را 

  . باشد  ايران ميو نيروهای چپ و دمکرات روشنفکران  همةشوينيستی و فاشيستی وظيفة

* * * * * * 

، پنداری در زندگی  آمريکا بوده فدرال حکومت سالگی در 17 گفتة خودش از  ه ب  که»الملل دکترای حقوق بين«اين آقای 

   ابداً چيزی در مورد حقوق مليتها، اقليتها، خودمختاری، فدراليسم، حق تعيين سرنوشت و از اين قبيل نديدهاش شخصی و تحصيلی

دوران قبل  ( در حکومت  آن هم در اپوزيسيون و نه وی برای مردم غيرفارس ايران قائل هستند،  بزرگترين حقی که. است و نشنيده

 مسائلی داشتند  کردها در گذشته«: کنند  بدين ترتيب عنوان مي) نموديم داند، تجربه  وی نيز خود را مطيع آن می  که57از انقالب 

 معلم   اشکال دارد که شد؟ چه استاندار کردستان از کردها با  اشکال دارد که  چه. خوب حق هم دارند.خواهند تکرار شود  نمی که

 ترکی   را به  فارسی نفهميد، خوب اين معلم اين کلمه ای را به  در تبريز اگر معلم آذری باشد، شاگرد کلمهاز خودشان باشد؟ مثالً



ولی من بعنوان يک ايرانی « :گويد آلود لب مطلبش را می  سپس با قاطعيت و عصبيت خشم».در کنار فارسی برايشان توضيح دهد

ايشان از موضع   بدين گونه)  مضمون نقل به( »... باشد طلبی مخالفم، حال از طرف هر کی که من با جدايی. طلبی مخالفم با جدايی

 را  ند و حتی حق مستعمرهنک ها ميليون انسان غيرفارس ايران برخورد می با ده  و تنها حاکم شرعو صاحب ملکخانه  صاحبتنها 

فرمايند  بافند و مي گويند و جعل مي  میکذبروز روشن ند و نک  اين اکتفا نمی  بهايشان .شوند میبرای آنها قائل ندر داخل ايران 

 کردستان  خواهند کردستان ايران را به  آنها مي،هست] کردستان عراق[در آنجا  راديو کردستان آزاد] چون[  دانند که  مي همه«  که

 پنداری در تمام  وی که »].  جهت اين کار را نکرده است و حکومت اسالمی به [ دو سو دارد  اين مسئله بينيم که یم. عراق بچسبانند

 اسالمی در ستيز است، در ارتباط با برخورد اين دولت با مليتهای غيرفارسی ايرانی يک استثنای حکومتمسائل موجود دنيا با 

 را گردن  د و گناهنکن  کردستان عراق پشيبانی مي  به  اسالمی برای حملهحکومتت  صراحت از دول بهد و نشو  قائل می»کوچک«

 اسالمی نبايد با برخی از دولتها و تجزية حکومت صرف تضعيف   به د کهنده  و هشدار میدنانداز حکومت عراق و کردها مي

از ،   سفارت آمريکا در دبی رفته ، به ر کرده حکومت اسالمی را ترو»قاضی« يک   از شخصی که همچنين وی»....ايران موافق بود

دهد و   مورد حمايت قرار میاعدام شد را اسالمی حکومت وسط ت  باالخره و  شده دولت امارات تحويل داده اين سفارت بهسوی 

 اسالمی در متحکوهر تأييد بر اعمال  مکند و صريحاً  تروريسم می  بهها و کردها را بطور ضمنی متهم در عوض بلوچها و آذری

  :  بفرمايند  مراجعه ذيل منبع نمايم به  دعوت میندا  نشده نامه ديدن اين بر  موفق به آنانی را که (.گذارد طلبی اين مليتها می مقابل حق

.(http://www.voanews.com/persian/NewsTalkram.cfm?CFID=124814365&CFTOKEN=81315757  

* * * * * * 

  ترقيخواهعاجل نيروهای دمکراتيک و وظايف  اساسی و  معضالتشناخت و افشای شوينيسم و فاشيسم سنخ ايرانی هنوز يکی از

آميز،   در مقابل چنين تفکرات توهين  کهدانم  وظيفة جنبش چپ و سراسری ايران می  ويژه به.  است ايرانی باقی مانده

 و عادالنة مردم و مليتهای ساکن ايران لطمات  آميز و داوطلبانه  وحدت مسالمت  اتفاقاً به ، ضددمکراتيک که گرايانه تبعيض

 چنين   چنانچه  که باشيم هتيقين داش. آورد، از لحاظ نظری، عملی و تبليغی بايستند و آنها را افشاء کنند ناپذيری وارد مي جبران

در صحنة سياسی گيرد،   صورت می»دفاع از وحدت و تماميت ارضی ايران« و »ايرانی« نام   به ای که تفکرات فاشيستی و راستروانه

  پاسخ بهبنابراين .  تعلق خواهد گرفت  گذشته  به  برای هميشه ديگريکپارچگی ايراناين بار آيندة ايران باری ديگر تفوق يابند، 

چنين مکتبی ايرانيان . ، نيست گرفته نام »انیيراناسيوناليسم « جعالً   کهیاستهای برحق مردم غيرفارس ايران ناسيوناليسمخو

رساند   اين استنتاج می مالً بهتو مح  نمودهدر ايران تنها مصرتر خود  ... سياسی، فرهنگی، اقتصادی، غيرفارس را در مطالبة حقوق

 نگذارند،  زمين است که  همة دمکراتهای ايران و اين هشداری صريح به.  راهی جز جدايی نيستاوانرفع تبعيضات فر برای  که

  نه   بايد باری ديگر تأکيد داشت که.تاز ميدان گردند  يکهشان  و شوينيستیهاي ارتجاعی  انديشهبا ها يی چون منوچهر گنجیانسانها

 و   شده) جهانی دوم از جمله(های ويرانگر  جنگ  منجر به  که هايي بوده ن انديشه دقيقاً چني ساختارهای فدراتيو و دمکراتيک، بلکه

 نيست؛ اين قانونمندی  ايران تافتة جدابافته.  است   داشته  همراه را بهآميز خلقها در مثالً يوگسالوی سابق  تخريب همزيستی مسالمت

 از  وهشيار باشيملذا بايد  .م در معرض چنين مخاطراتی قرار داردکشور ما ه:  بيانی صريحتر به. کند برای کشور ما نيز صدق می

   و اين قبل از همه.ها غافل نمانيم ها و داريوش همايون  با شوينيسم و مروجانی چون منوچهر گنجی فکری و نظریافشا و ستيز

اند   جدايي در پيش گرفته يتهای ملی راه در آنها اقل  سرنوشت کشورهايي دچار شود که خواهند ايران به  نمی رسالت آنانی است که

توانند  مدافعان راستين حفظ چارچوب کنونی کشور ايران تنها آنانی می  چرا که. اند و حاکميتهای ملی خود را بوجود آورده

بانة آنها در از ماندن داوطل حق تعيين سرنوشت خلقها و مليتها و اقوام ايرانی،  عملی و نظری بهصريح  در ضمن احترام  باشند که

   آنانی که کنند، نه ايران بر بستر برابری حقوقی کامل آنها در چارچوب يک نظام دمکراتيک و فدرال و سکوالر پشيبانی می

مخالفت با « و »حفظ تماميت ارضی«ای شوينيستی در تقابل با خواستهای ملی مليتهای غيرفارس ايران بر طبل   شيوه  و به بليهانه

  .کنند کيشان وی می  و هم منوچهر گنجی کوبند، آن طور که  مي»طلبی جدايی
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