مجمع الجزاير ايران و ملی گرايی؟!
ابراھيم فرشی

بخش فارسی صدای آمريکا )برنامه افق( در ايام نوروز ،برای اولين بار به سراغ سه خواننده کرد و آذری رفت .ناصر رزازی خواننده کرد،
پريسا ارسالنی و خسرو اميری خوانندگان آذری ،در کنار ارائه موسيقی اين و آن خطه ،نظرات خود را در مورد ملت ،زبان و فرھنگ
خويش بيان داشتند .ھر سه خواننده به دليل "طرح نظرات"شان مورد انتقاد شنوندگان و بينندگان اين رسانه قرار گرفتند و عدھای بی مھری و
اتھامزنی را ھم آذين بند کامنتھای خود نمودند .اتھام تجزيه طلبی به ديگری که عشق به زبان ،فرھنگ ،سرزمين و باورھای ملی خود را بيان
می کند ،تکرار نوع ديگری از ناسيوناليسم و فرقه گرايی است.
گسترش ملی گرايی و ابراز عواطف نسبت به شخصيتھائی چون کوروش ،فردوسی ،مصدق در سالھای اخير فزونی يافته و ھنرمندان،
شاعران ،نويسندگان و ابواب جمعی رسانھھا در تقويت اين امر نقش آگاھانھتری برخالف سالھای قبل از "انقالب" ايفا کرده و می کنند.
سخنان محبت آميز کسانی نظير احمدی نژاد و مشائی نسبت به کوروش و فردوسی نيز ،نشان از اين گستردگی دارد.
گسترش اين روند در ايران ،تنھا مختص فارس زبانان نبوده و شامل مردمان کرد ،آذری ،عرب ،بلوچ ،ترکمن،لر ،مازندرانی  ،بختياری و
ديگران ھم می شود ،که نوعی بازگشت به خويشتن خويش است .اين بازگشت به خويشتن خويش رخسار فرھنگی ،زبانی ،ملی ،اتنيکی و
مذھبی کمتر آشکار را بيش از پيش نمايانتر نموده و به سطح سياسی و بيان خواستھای ملی ارتقا داده است .آشکار شدن تفاوتھا ميان اجزای
بظاھر ھمبسته در ايران امروز ،تنش ھا ،تيرھگی ھا ،کج فھمی و عدم درک از ھم يکديگر را نيز فزونی بخشيده است.
بخش فعال "فارس"ھا اين روند را در درون خود به درستی مثبت و طبيعی ارزيابی می کنند ،اما در مورد ديگران ،ضمن عدم پذيرش آن،
دچار نوعی تناقض می شوند .آنچه را برای خويش خوب می دانند ،ھمان را برای ديگری نمی پذيرند و آنرا نوعی توطئه عليه خود ،کيان
سياسی و سروری خويش می پندارند.
اين بخش از مردم فارس )طيف ھای سياسی ،دانشگاھی ،روشنفکری ،ھنری ،فرھنگی ،مذھبی و ايدئولوژيک( ،روند ملی گرايی در ميان
خود را ملی گرايی ملت فارس نمی نامند ،بلکه آنرا ايرانی ترجمه کرده ،آنرا مترادف با "ملت ايران" قلمداد می کنند ،از ديدگاه آنان "ملت
ايران" شامل ھمه آحاد مردمان ايران می شود ،به عبارتی "ملت ايران" ملتی است که از مجموعه فارس ،کرد ،آذری ،بلوچ ،ترکمن ،لر،
عرب ،تالشی ،مازندرانی و ديگران تشکيل شده است .در قانون اساسی حکومت پھلوی و اسالمی "ملت ايران" آن ملتی تعريف می شود ،که
زبان آن فارسی ،مذھب آن شيعه اثنی عشری است .پرواضح است در چنين تعريفی ھمه آن ديگرانی که امروز خود را ملت آذری )ترک(،
بلوچ ،عرب ،کرد ،ترکمن می نامند ،نمی گنجد و درصورت اظھار وجود به عنوان ملتی ديگر ،با مخالفت بخش ديگری از "ملت ايران" که
نوعی تجزيه "ملت ،دولت و سرزمين" تلقی می شود ،روبرو می گردند .اصرار بر اثبات و انکار از ھر دو طرف به معضل بزرگ سياسی،
اجتماعی و فرھنگی جامعه امروز ايران بدل شده است.
بيگانگی اجزای "ملت ايران" از ھمديگر ،در طول سه دھه گذشته به مراتب عمقيتر شده است ،گسترش رسانھھای صوتی ،تصويری ،چاپی
و اينترنتی به زبانھای عربی ،آذری ،بلوچی ،کردی ،ترکمنی و کمتر بکارگرفتن زبان فارسی در اين رسانهھا ،از يک سو و رشد رسانهھای
فارسی زبان در مقياسی وسيعتر بی توجه به فرھنگ ،زبان و ھنر ديگران از سوی ديگر ،ھم جدايی ھارا گسترش داده و ھم بيگانگی و نيز
ناآگاھی عمومی از ھمديگر را!
روند تکوين فکری ،سياسی و فرھنگی ھرکدام از اين جوامع منفک از ھمديگر جريان دارد .زبان فارسی ھم به دليل از دست دادن نقش يگانه
و محوری خود ،کاربرد گذشته را ندارد .روند شکل گيری ملی در جغرافيای فارس و غير فارس گفتمان سياسی ،فرھنگی  ،اجتماعی را در
سطح عمومی کاھش داده ،تا جائيکه مردمان امروز ايران در داخل و خارج در ميان جزاير بسته خود محصور ماندهاند.
در کنار بخش فارسی صدای آمريکا ،شبکه بی بی سی فارسی نيز در ايام نوروز ابتکاری جديد از خود نشان داد .اين شبکه با پيروی از
برنامھھای مشابه در شبکھھای اروپائی ،به دنبال بزرگان ايران زمين رفت و از ميان دھھا کانديد  ٦نفر را به عنوان سرآمدان تاريخ "ايران

زمين" انتخاب و آنھا را از طريق فيلمھائی ) ٢٠تا  ٢٥دقيقھای( به شنوندگان و بينندگان خود شناساند و از آنھا خواست برترين شخصيت
تاريخ ايران زمين را انتخاب کنند .مخاطبين بی بی سی از ميان زرتشت ،کوروش ،حافظ ،مصدق ،فردوسی و ابوعلی سينا ،کوروش پسر
کمبوجه اولين پادشاه پارس را به عنوان شخصيت برتر تمام تاريخ ايران زمين انتخاب کردند.
ابتکار بی بی سی فارسی )نه ايرانی( و انتخاب مخاطبين اين رسانه بريتانيايی ،امر بسيار مھمی را در عرصه سياسی -تاريخی  -فکريی-
فرھنگی و اتنيکی ،نمايان ساخت .نخست ھمخوانی فکريی ،فرھنگی ،سياسی نخبگان ملت فارس )کميته برگزيده( و گردانندگان بی بی سی
فارسی باھم و دوم انطباق آن با انتخاب مخاطبين بی بی سی.
بی بی سی فارسی ،کميته برگزيده و شنوندگان و بينندگان اين رسانه ،آگاھانه و صادقانه آن چھرھھا و آن چھرھای را انتخاب کردھاند که
بازتاب ملی ،فرھنگی ،قومی ،حکومتی و کيان ملت فارس می باشد.
اين انتخاب در راستای تائيد درست و منطقی تاريخ  ٢٥٠٠ساله ملت پارس بوده و افزون بر اين ،انتخاب روح ﷲ خمينی از طرف اکثريت
مطلق ملت فارس به عنوان رھبر ،سياسی ،مذھبی و ملی ،در سال  ١٣٥٧نيز ،با توجه به تغييرات اجزای اتنيکی و ملی و مذھبی اين ملت بر
بستر زمان ،انتخابی منطبق بر جوھر ملی-مذھبی -تاريخی  ١٤٠٠ساله ملت فارس و شيعه مذھبھا بود!
انتخاب کنونی مخاطبين بی بی سی و عطف ھمگانی نسبت به کوروش ،بيان نوعی بازگشت به خويشتن تاريخی و ملی مردم فارس است.
نزديکی طيف ملی -مذھبی و ملی -چپ در سالھای اخير به ھمديگر نيز ،نوعی رشد درک ملی در دو سوی مذھبی و چپ ،ملت فارس را
نشان می دھد ،که آنھم منطقی است.
انتخاب کوروش غيرمسلمان ]؟![ و عدم انتخاب فردوسی ،حافظ ،بوعلی سينا و مصدق مسلمان ،تقويت رگھھای ناسيوناليسم فارس و
روگردانی از دين و اسالم را در ميان شنوندگان و بينندگان بی بی سی فارسی ،برمال می کند ،عدم انتخاب شخصيتی چند مليتی ،فرا مليتی
چون زرتشت ،که حلقه پيوند بين ملل ساکن در فالت ايران بوده ،مزيد بر علت است.
کوروش می تواند برجسته ترين شخصيت تاريخ سرزمين و مردم پارس باشد .او بنيانگذار سلسله پادشاھی پارس و سنبلی برای حکومت
 ٢٥٠٠ساله شاھنشاھی پارس و ايران به زعم بسياری بوده .اما کوروش برای بازماندگان امروزی قوم ماد ،ھمان جايگاه را ندارد .کوروش
حکومت ماد را بزير کشيد و آنرا منقرض نمود .او بسان تراژديھای يونان باستان پدر بزرگ خود آخرين پادشاه ماد ،پدر مادرش ماندانا را به
درون سياھچال انداخت و بنياد سلسله آنھارا برکند و بر ويرانهھای آن ،سلسله پارس را بنياد نھاد.
کوروش می تواند مورد احترام بازماندگان پارس و شخصيت برجسته اين قوم باشد ،اما او سنبل پيوند و يگانگی دو ملت کرد و فارس از
طرفی و ديگر ملل غير فارس از طرف ديگر نيست و اين واقعيتی است که بينندگان و شنوندگان بی بی سی فارسی ،مھر تائيد بر آن زدند.
اگر روزی بخش آذری و کردی صدای آمريکا ھمه پرسی مشابھی راه بياندازند ،نتايج آن مغاير با نتيجه بی بی سی خواھد بود ،که اين يکی
ھم طبيعی خواھد بود.
کوتاه سخن" :ما" امروز با مردمانی در جغرافيای کنونی ايران روبرو ھستيم ،که مانند سابق نمی انديشند .قالب سياسی کنونی ايران و انديشه
غالب بر بسياری از "ما" اجزای "ملت ايران" منطبق بر واقعيت کنونی اين سرزمين نيست و نياز به ) (updateبه روز کردن انديشه در
فکر ،سياست و فرھنگ دارد.
شنوندگان و بينندگان بی بی سی در روز سيزدھبدر )اول آوريل  (٢٠١٢انتخابی طبيعی از خود نشان دادند و دريچھای نو از انديشدن بر
روی خود و ديگران گشودند ،آنچه ناصر رزازی ،پريسا ارسالنی و خسرو اميری نيز در رابطه با فرھنگ ،زبان ،مليت و خواستھای خود
بيان کردند ،به ھمان نسبت امری طبيعی و نشان دادن دريچھای ديگر از انديشدن بود ،که ھردو بستری مشابه دارند .مشکل در انتخاب اين
يکی و بيان خواستھای آن دگر نيست ،مشکل در عدم پذيرش انتخاب ديگری از طرف اين و آن است .مشکل در آنجاست که من و ما ،ديگری
را ھم کيش خود می خواھيم و در صدد قالب زدن ھمديگر ھستيم .کاری نشدنی!
فروردين امسال  -آلمان

