مجمع الجزاير ايران و داستان يکی بود يکی نبود!؟
ابراھيم فرشی
قصهھا و داستانھا با يکی بود يکی نبود شروع می شوند ،اما داستان ما با اولين کنگرە شعر و ادب حکومت
اسالمی آغاز می شود.
در اولين کنگره شعر و ادب ج.ا.ا .در سال  1360در تاالر رودکی" ،حجازی ،فدائی،محمد خامنهای" اعضای
کمسيون ارشاد اسالمی مجلس ،علی معلم  ،عبدالکريم سروش و کسان ديگر ،فردوسی ،حافظ و خيام را به
چوب تکفير بستند .اين مجموعه با دستاويز قراردان اشعار نصرت رحمانی که به زعم آنھا خارج از نزاکت
دينی بود ،نيما و شعر نو را تختئه کردند .آنھا شھريار شعر فارسی و سراينده منظومه " حيدربابايه سالم " را
درھم شکسته ،به نمايش کنگره گذاشتند و بجای شھرياران ،شاعر فالنژپاسدار 1را بعنوان سنبل شاعران
انقالب اسالمی ،به حاضران در کنگره تحميل کردند و اين آغازی بود ،بر پايان دگرانديشی و دگرنويسی که
در ادامه به کشتار ،زندان و شکنجه نخبگان انجاميد!
جان بدربردگان و مھاجران مقيم در اروپا ،برای حفظ آنچه در ايران مورد ھجوم قرار گرفته بود ،بنياد و
فرھنگکدە راە انداختند ،از آنجمله بنياد فرھنگی محوی .در تاريخ  24و  25شھريور) 16 /15سپتامبر (1990
در شھر کلن کنگره بزرگداشت شاھنامه ابولقاسم فردوسی در سالن دانشگاه کلن توسط اين بنياد برگزار شد.٢
استادان زبان و ادبيات فارسی عبدالجواد فالطوری ،دکتر محمد دبير سياق ،دکتر محمد ترابی ،دکتر ذبيح اله
صفا ،علی اکبر سعيدی سيرجانی ،دکتر احمد تميم داری ،دکتر احسان يار شاطر ،دکتر جالل متينی ،دکتر
جالل خالقی مطلق و کسان ديگر ،در تمجيد از شاھنامه و جايگاه آن در ايران ،پاکستان ،شبه قاره ھند ،چين و
درمورد موضوعات مندرج در شاھنامه به سخن پرداختند .در کنگرە تھران منولوگ اسالمی و در کنگره کلن
منولوگ قوم گرايی حاکم بود.
قوم گرايان ،شاھنامه را نوعی مانيفيست ھويت ملی بشمار می آورند و رھبر فعلی ج.ا.ايران ھم اخيرا"
شاھنامه را "پر از حکمت" و فردوسی را" انسانی برخوردار از معارف ناب دينی" ارزيابی کردە است.
رئيس جمھور حکومت اسالمی ھم ،اکنون بر اين باور است که فردوسی" مکتب پيامبر اسالم را نجات داده
است" و " نقش مھمی در شکل گيری انديشه واليی در ايران داشت"ه است .رھبران فعلی جمھوری اسالمی و
قومگرايان بازتاب ھويت "دينی/قومی" خود را در شاھنامه و فردوسی می بينند .امری که درست و منطبق بر
ھويت تاريخی اقوام ساکن در فالت ايران می باشد.
تقابل دين گرا و قوم گرا که بعداز تشکيل حکومت اسالمی به اوج خود رسيد ،ظاھرا" اينک جای خود را به
وحدت و برپايی مشترک کنگرەھا دادە است .گروه دوم اکنون در کنگره و سمينارھای جمھوری اسالمی
ايران در داخل و خارج که به بزرگداشت فردوسی و ديگران اختصاص دارد ،شرکت می کنند و اظھارات
مشابه از ھر دو طرف شنيدە می شود ،اين پديدە به عرصه سياست و رسانهھا ھم کشيدە شدە و برخی از
چپھای سابق ھم در اين پروسه مشارکت دارند ،که ميتوان آنھارا چپھای قوم گرا تلقی کرد.
اگر جامعه آنروز ايران منقلب نمی بود ،چه بسا دو کنگره تھران و کلن در يک مسير گام برميداشتند .احساس
مشترک بر بستر دين و قوميت در اين سرزمين تاريخ ھزاران ساله دارد ،که بطور کامل در شاھنامه فردوسی
انعکاس پيداکرده است .وجود شاھنامه ،ديوان حافظ ،گلستان و بوستان و ھمنشينی صدھا ساله اين کتب با قرآن
در خانهھا ،پيوند تاريخی دين و قوميت در ميان مردم و تسلط نخبگان "دينی/قومی" بر جامعه را بيش از بيش
نمايان می کند .٣شاھنامه و فردوسی شيعه مسلک و قوم گرا ،امروز ھم محور ھويت شمار زيادی از مردم
فارس و حاکمان می باشد.
ھويت نھفته در شاھنامه و ديگرآثار نثر و نظم فارسی ،يک ھويت و آنھم ھويت فارس را انعکاس می دھند.
ھيچ آذربايجانی ،کرد ،عرب ،بلوچ ،ترکمن ھويت خود را در شاھنامه و آثار مشابه جستجو نمی کند .تعميم اين
ھويت به ھمه مردمان اين سرزمين نادرست و غير واقعی است .اظھارات اخير خامنهای و احمدی نژاد ھم از
طرفی پيام آشتی به آن طيفی است که ھويت خود را بر دو وجه فارس/شيعه استوار می کنند و از طرف ديگر
خط کشی کامل با آن مردمانی است ،که چنين ھويتی ندارند.
آنانکه در کنگره تھران در برابر ھم قرار داشتند ھر دو از يک ريشه و تيره بودند و فرھنگ ،آئيين و انديشه
قومی و دينی يکسان داشتند .دين انديشی و تيرهگرايی دو خصلت برجسته مردمان اين خطه اعم از آذری،

عرب ،کرد ،بلوچ ،فارس و ديگران بوده که مسير نامشابھی را طی کردهاند و ھيچگاه ملتی آميخته نبودهاند.
تمام کتيبهھای بجا مانده "ھمه گونه" بودن و نه"ھمگون" بودن را در اين سرزمين بازتاب می دھند.
در ترکيه با حذف ھمه گونه بودن ،نژادپرستی دست باال را پيدا کرد " .ملت من ستاره است ،می درخشد/او
مال من است ،ملت من است)سرود ملی ترکيه ".(٤در مدارس ترکيه که بيش از  13ملت غير ترک در آن
پرورش می يابند ،ھر روز اين سرود خوانده می شود" بير تورک دونيايه دير/يک ترک به جھان می ارزد"
اصرار بر حذف "گونه"ھا جز ديکتاتوری ،سرکوب و جنگ حاصلی در بر نخواھد داشت .در ايران ھم در
عرصه ادبيات ،سياست و حکومت با برتری طلبی و ديگری ستيزی روبرو بوده و ھستيم" .چو ايران نباشد تن
من مباد  /بر اين بوم و بر زنده يک تن مباد"! چه کسانی خود را در اين شعر بازمی يابند؟
"ز شير شتر خوردن و سوسمار /عرب را به جايی رسيده است كار -كه تاج كيانی كند آرزو /تفو بر تو ای
چرخ گردون تفو"! اين شعر را ھرکسی سروده باشد ،بغيير از خود ،کسان ديگر را شايسته داشتن کيان نمی
داند و اين تفکر بجز سرکوب ديگران به چيز ديگری نمی انديشد .تحمل نکردن جمھوری گيالن ،آذربايجان،
کردستان و سرکوب سی وسه ساله اخير ،تفو بر ديگران بوده! در ايران تفو بر ديگران نوعی فرھنگ است!
در اين سرزمين بندرت با فرھيختگانی روبرو ھستيم که تفکرات و فرھنگ غالب را به نقد کشيده باشند .اگر
کسانی چون جمال زاده ،ھدايت ،شاملو ،دوستدار ناقد گوشهھای از فرھنگ ،باور و تاريخ اين مملکت و مردم
بوده باشند ،چوب تکفير بر سرشان فرود آمده و اگر غير فارسھا دادشان از بيعدالتی حاکمان و فرزانگان و
انديشمندان درآمده باشد ،با جذمگرايی ،اتھام زدن روبرو شدەاند .فرھنگی که ھنوز ھم حاکم است.
اسکندر،اعراب مسلمان ،مغول و بسياری ديگر بر اين سرزمين و مردمان آن حکومت کردند! از اين راه
ايرانيان در وجه عمده فرھنگ استيالگران را يا تحمل کردند يا آنرا ازآن خود نمودند 200 ،سال سکوت،
طرد زرتشت ،مانی و ميترا و پذريش دين محمد ،خود به نوعی فرھنگ و عادت بدل شده است .پذيرش
فرھنگ خمينی ھم از اين مقوله است .خمينی و گروه او بر بستر کدام باور و فرھنگ و باتکيه بر کدام مردم،
توانستند يکی از خشن ترين حکومتھای تاريخ اين سرزمين را برپا سازند؟ پيروان او چگونه موفق شدند 33
سال حکومت او را سرپا نگه دارند؟ راز قبضه حکومت واپوزسيون توسط رھروان خمينی در چيست؟! آيا
دست غيبی در کاراست؟ کا ر کار انگليسی ھا و قيصر آلمان ٥است؟!! يا مشترکاتی ميان ديکتاتوری و
فرھنگ مردم وجود دارد.؟
اين ديکتاتوری يادگيری زبان عربی در مدارس را تحميل می کند ،پستھای اصلی حکومت ايران را به افراد
شيعه عراقی واگذار می کند ،سرمايهھای مردمان ايران را به ديگر کشورھا می بخشد ،در برابر اين بخشش
ھا تدريس زبان مادری غير فارس ھا ممنوع و غير شيعهھا برای تصدی پست وزارت و رياست جمھوری
ناصالح تشخيص دادە می شوند! در اين سرزمين پذيرش معاھدەھای چالدران ،گلستان و ترکمنچای قابل ھضم
است ،اما اداره امور مناطق توسط خود مردم ،شرکت آنھا در بدست گرفتن سرنوشت خويش ،قابل ھضم
نيست.
با آذری ،کرد ،بلوچ ،عرب،افغان ،تاجيک ،ترکمن آنطرف مرزھا کاری نداريم .اگر اينھا ھم آنطرف مرز
می بودند ،شامل قوانين بين الملل می شدند .حاال که ماندەاند شامل قوانين ما می شوند .از يک تا پنج قرن پيش
ھيچ حکومتی ،سياستمداری ،انديشمند و فرھنگسازی در فکر بازگرداندن سرزمين ھای بخشيده شده به ديگران
نبوده و نيست!! کسی به مخيلهاش خطور نمی کند مردمان عرب کنارهھای خليج فارس و يا مردمان آذری،
کرد ،بلوچ ،ترکمن آنطرف مرزھا را جزو "ملت ايران" بخواند و يا بگويد "فارسی" زبان ملی مردمان
جمھوری آذربايجان ،ترکمنستان ،تاجيکستان ،افغانستان و اقليم کردستان است ،اما چون بخشی از اين مردمان
خواسته يا ناخواسته در زير چتر سياسی حکومت تھران باقی ماندەاند ،می بايست پيه ديکتاتوری و سرکوب و
محروميت را ھم به تن خود بمالند!؟
اگر بطور دقيق و فارغ از سياست بازی و تئوری بافی به عمق جامعه امروز ايران و بخصوص به خارج از
ايران بنگريم حاصل اين نوع سياست ،تفکر و فرھنگ را می بينيم .آذری ،عرب ،ترکمن،بلوچ و کردی که
اکنون در غرب زندگی می کنند و تعداد آنھا بالغ بر چند مليون می شود ،کلنی خود را ساختهاند و کمترين
ارتباط را با سازمان ،تشکيالت و موسسات فارس ھا دارند ،امری که در مورد فارسھا ھم صادق است.
شيرازه فکری ،فرھنگی ،زبانی و سياسی " ايرانی بودن" به معنای عام و معمول آن از ھم گسسته است .تنھا

اموری که بصورت سراسری و عمومی باقی مانده است سيستم حکومتی ،اداری و نظام متکی بر زور و
وحشت و سرکوب است ،امری که پايدار نخواھد ماند.
امروز ھر کسی جای خود را پيدا کرده است .ديگر خبری از کانون نويسندگان ،مراکز ھنری ،فرھنگی و
سياسی دھه چھل و پنجاه نيست .روزگاری بخشی از رھبری و بدنه سازمانھای سياسی سراسری را غير
فارسھا تشکيل می دادند ،امروز چنين نيست .چھرهھای فعال غير فارس ديروز در عرصه فرھنگ و ادبيات
فارسی ،امروز ھرکدام از راه زبان مادری خود فعال ھستند .روند بازگشت به خويشتن خويش می تواند مثبت
ارزيابی شود و شانسی برای درک متقابل تلقی گردد.
يکی شدن دوبارە ھويت "دينی/قومی" فارس و برگزاری کنگرەھای واحد اگر ضرورت باشد ،برپايی کنگرە
مشترک "ھويت" ھا بر بستر دموکراسی و احقاق حقوق ھم ،می تواند ضرورت باشد .اگر چنين شود داستان
ما چنين آغاز خواھد شد ":يکی ھست  ،ديگران ھم ھستند".....
ارديبھشت امسال – آلمان
 -١فرد مذبور پاسداری بود از اورميه.
 -٢نويسندە خود در ھر دو کنگره تھران و کلن شرکت داشت و در اين رابطه مطلبی تحت عنون "کنگره فردوسی و ملت ھا" نوشت ،که آنزمان در
ھفته نامهای بنام"اکثريت" چاپ آلمان شمارە  ٣٢٣مھرماە  ١٣٦٩منتشر شد.
 -٣انعکاس دين و قوميت در آثار ادبی غير فارسی ھم بازتاب گسترده داشته و اين امر مختص فارسھا نيست .ادبيات بلوچ ،کرد ،آذری ،عرب نيز
مملواز تلفيق اين دو باھم است ،در آثار شاعران ملی آذری ،کرد و ترکمن محمد فضولی ،احمد خانی ،مختومقلی فراغی اين تلفيق بخوبی نمايان
است .در آثار اين شاعران که قرنھا پيش می زيستهاند ،تحقير ديگران و برتری طلبی ديده نميشود اما باب مقايسه و انتقاد و گاليه ازمردم خود
ديده می شود.
;O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak -٤
.O benimdir, o benim milletimindir ancak
 -٥در دو کتابی که در سال  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠به زبانی آلمان بنامھای " آلمانی ھا و ايران" نوشته ماتياس کونتسل)Die - Matthias Küntzel
 (Deutschen und der Iranو" سايه ارتش :سرويس ھای مخفی جھان اسالم" نوشته ويلھلم ديتل ) Schattenarmeen: Die
 (Wilhelm Dietl Geheimdienste der islamischen Weltاطالعاتی در مورد اعالم جھاد سلطان عثمانی عليه روسيه و بريتانيا به
درخواست)فرمان( ويلھلم دوم قيصر اڵمان ،که اولين جھاد سياسی بشمار می آيد و ارتباط سازمان اطالعات و دستگاھای امنيتی آلمان با رھبران
مذھبی از جمله آيت ﷲھا قبل از انقالب مشروطه و بعداز آن آمدە است.

