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  اقوام بالندگیراهگشای 

 است  1  "سمیپلورال"

 

 اداره یاسکندر از ارسطو برا         :اشتی ازدیاد   

                           کمک خواست . ارسطو:  رانیا                                                                                                              مهندس حسین شاه اویسی     

        کن آرا انها متفرق باشد        یکار"                                                                                               خورشیدی  1394 ماه امرداد ؛تهران

 "و بخود مشغول شوند....                                                                                                                                                        

 (ی)اخالق ناصر                                                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                                           

يكي بر ديگری و تبعيض قائل شدن ها و  ييبرتری جو اينابرابری نژادها   یوربختانه از ديرباز تصورات تهـي از بن پايه های خردمندانه ش         

و همزمان كژ آموزی های آزمندانه ضد ملي قدرتهای سلطه گر و متجاوز در لوای شعارهای مردم فريب تبليغاتي  ندانم كاريهای سلطه ورزانه

 یبرخوردهاو  نادرست  یها وهيو ش یسو کياز  مايه و بدور از واقعيت كه سرآيندگان آنها نيز كمترين باور به محتوای آن نداشتندبي درون 

كه پي آمدهای سياسي مهم  انجاميده است و عجوالنه احساسي – يمنطق ريغ ماتيفاصله و اتخاذ افكار و تصم زبه بروی سو گرياز د حاكمان

دردی است  ودراینکه تبعیض و نابرابری  های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد ، استبه همراه آورده  قومي را روكشمكش های پرشما

جداسری و سراسری، حرفی نیست ولی راه حل منطقی این کاستی ها جدایی خواهی نیست. به باور من راه انتخابی این گروه که 

می دانند به ترکستان است ، گریز به دامان بیگانه است  و در راستای رضایت  نفی هویت ایرانی خود را ، چاره رفع این تبعیض ها 

.، تا شايد از آب گل آلوده ماهي باب  استعمار و برانگیختن ستیز قومی و به کژراهه کشاندن ایران ، به شوره زار جنگ قومیت هاست

دیری است در کوچه های باور مردم  "یها و تبعیض ها ،  ولی بهتر است بدانند با همه نامرادیها و سختميل استعمار را صيد كنند 

 تيكشورهايي اعمال محدودموقعيت هايي و چنين در چنين  از سوی ديگر "درها بر روی هرزه گردان وابسته ازهر قماش بسته است. 

 شدن سست فرار مغزها و جوانان و دستكم و قومي و نژادی های ،زمينه ی رودرروييهای ديني و عقيدتي اقليت بر قوم ها و يرقانونيغ یها

 .بخشد يرا فزوني م يمل همبستگي

در  به مثابه راه حلي به مساله مليت و قوميت در ايران ( نسبتكثرت گراپلوراليستي )نگاه  توجه به درمدخلي است  ،مجمل نوشتاراين 

به در انتها و  (شنيده مي شوددر اطرافش كوک كرده  بيگانه و سازهای ناساز كه زمزمه های شوم) كشورمـان امروز تبين تحـوالت سياسـي

ایران، که سرزمینشان از دیرباز در عین یگانگی زادگاه و سکنای  چونورهایی شبرای ک اصولیو و راهکاری شـایسته  پاسخـی

از هر گونه تبعیض و شرافتمندانه و قانونمند بدور  یگانه اقوام، تیره ها، ادیان و مذاهب متنوع بوده و همچنان خواستار زیستی

  دست یابیم. ،جداسری هستند

برخورد آرای موافق و  اثردر  نيز )دموكراسي( مردم ساالریاز آنجا كه و  است مردم ساالرییکی از بن پایه های پلورالیسم همانا 

و ارائه پاسخ های شنيدن سخن مخالف  علمي و دقيق، نخستين گامقانونمند، مخالف, در جوامع نهادينه مي شود، از اينرو برای يافتن راهكاری 

و صادقانه  مانهيصم یتنگ نظرانه و يا يكسونگری است، گفتگو یشداوريبه دور از هرگونه پ ،تيو عصب نياز اتهام و توهبدور  فضاييمنطقي در 

  : مي فرمايد كه اين نماد انديشه و ادب ايران سروده ی جناب سعدی شيرازی، يعني باورمندی به دودستگي هاسترفع  یبرا

 نه رگهای گردن به حجت شقی              دالیل قوی باید و منطقی             

 دریابیم که هرگز با زور نمی توان در درازمدت به مصاف اندیشه رفت و پیروز شد، تنها به پیچیده تر شدن مشکل کمک
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) شايد بتوان  .خواهد شد و فرار مغزها از کشور قوام اقلیتبه نفاق بیشتر و یا مرکزگریزی امنجر در نتیجه  وکنیم نه حل آن  می

ولی آیا می توان رجال سیاسی  (كه آنهم در وضعيتي چون امروز ممكن نيست وارد كرد و.... چين مهندس و هواپيما از كره و روسيه يا

از  آزاد منش و میهن دوستمجرب و مستقل  بیاندیشیم که زنان و مردان سیاسی وارد کرد؟بدین ترتیب هم را میهن دوست 

درست از اینروست که با اینگونه رفتار, خشونت و تبعیض و نابرابری.(در سایه نه  پرورش می یابند آزاد برخورد آراطریق فرآیند 

 کرد خواهیمملی دل زده از یگانگی  ،یا گروه ، گروه و فرقه فرقه  می گریزانیم یا را با دست خودمان و یا دگراندیشان دیگر قومها

ه استعمار البت، می زنیمبزرگترین ضربه را به همبستگی ملی و  برای سفره جهانخواران آماده می کنیم یخوراک لذیذناخودآگاه و 

 بي كشاكش اين  و امپرياليزم نيز در

 وده ایم.خودمان بنادانسته  چنین وضعیولی بدانیم زمینه ساز و دارند. داشته  تشديد كننده نقشتفاوت نمي نشينند بلكه 

و ام مي پندارند كه خود را مدافع حقوق اقوبر مي خوريم  كم شمار نيز زياده خواهي های فرا قانوني پاره ای اشخاص بهدر بررسي اين رويدادها 

 مفهوم عامبحق و  حقوق خواسته هایسبب مخدوش شدن  شاندقيق نبودن بسياری از آثار تي وتک ساح يا ونا آگاهانه  اظهار نظرهای با

در فرهنگی که لبریز از بی دقتی است واژه قومی نیز بیش از هر چیز نادقیق “مي گويد :  هارولد رابرتبطوريكه  شوندمي   قوميت

سياسي از سير تحوالت  _ اجتماعي های عقب ماندگي مي توان جوامع گونه در اين يمشكالتچنين بروز  افزون بر آن از ديگر علل .”است 

، از تاريخ "عقب نگهداشتگی"كه بهتر است خوانده شود  ها علل اين عقب ماندگي درکبرای  د وبيان كرنيز را فته انديشه در جهان پيشر

بر تولد و به قول  ”آنچه معقول است، حق حیات می یابد“فيلسوف بزرگ آلمان گفت :  هگلايران و جهان بياموزيم و بيانديشيم كه 

 "ه می توانیم واقعیت های زشت را دگرگون کنیم.تنها با آموختن از واقعیت، است ک": برشت

انسان امروز تنها به تفسیر است ، ديگر  تغيير كردهاز هر جهت  و رفتار و واكنشهای او جهان ازد انسان جديتلقي بايد بپذيريم كه 

  ییر و تحول باشد .خود را منفعل نمی داند و بر این باور است تا آنجا که ممکن است می تواند منشأ تغ ،جهان قانع نیست

نه تارک دنیا، به  ستدوستدار دنیا است، ، خواستار حقوقاست انسان امروز پر تالش است ، جویای زندگیباید بپذیریم 

نین چانسان گذشته مجبور و مکلف بود , انسان امروز، انسان آزاد و مختار است .چنین جامعه ای و اگرراستی می توان گفت :

 است . یا مردم ساالری شان دموکراسی هایازنی نخستین ،انسانهایی

ته بود پس از هزار سرپوشي كه بر فكر اروپای جوان سايه انداخ“در تاريخ فلسفه درباره سير تحول فكری اروپا مي نويسد :  ”ویل دورانت“

 : كندمي  اعالم ”بیکن“فيلسوف انگليسي علم پيشرفت كرد.  ،سال كنار رفت

کار وتالش و كه  از این تاریخ باید آموخت.  "مي كند کار و تولیدبا اين جمله اذهان را آماده و  تاروپا به سن بلوغ رسیده اس

از جبر  پی این بیداری یا اینگونه دینداری و تجدید حیاتدر  شد، می فراگیری و دریافت رموز طبیعت، نزدیکی به خدا محسوب

 ند آن سان كه خواجه بيدار دل شيراز فرمود : هادكه ، جسورانه و پرافتخار پای بر افالک ن و بی خردی بود

 چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

 من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

. وارد اين فضای فكری ساخته و پرداخته مي شوند، تا تمدن غرب را … اگوست کنت و روسو ،نیچه ،شوپنهاور ،مارکس ،کانت ،هگل

 مي آميزند و سنفوني رشد و توسعه آغاز مي شود.  آمده، خردگرايي، دانش، كار و آفرينش به هم فراهم  بنيان نهند و بر اين بستر

ميهن پرست  و مستقل ،كاردانشايسته و و رجال به سر مي برد بي خبری نوزدهم، ايران در خواب ژرف  سدهمصادف است با كه اين دوران 

های روس و انگليس با اعمال سياست  متجاوز ، دولتهایفاسد و بريده از مردم كاربدستانو بي خبری و بي لياقتي  . از ضعفخانه نشين

قراردادهای خفت بار نظامي، سياسي و اقتصادی به ملت ايران تحميل كردند، استانهای شمالي فـراسوی ارس )آران و شروان( از  استعماری

و در شرق تكه تكه كردن خراسان بزرگ و در جنوب خليج فارس پراكندگي در سرزمين های كردنشين  كشور در غربايـران جـدا مـي شوند، 

 .بريده از مردمنتيجه مناسبات و حاكميت  اين است مي شود اشغال و دچار تشتت
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 ش را بدیو تو خود کنی اختر خوچ

 را خترینیک امدار از فلک چشم 

از اين  ”یی در زمان، ما ایستادیم و فاجعه رخ دادجا“، تا چه اندازه درست است اينكه: این زخم ها باید چیزی را بما بیآموزاند

مورد  و داشته باشند )پلورال( درکهای متنوع و متکثر د جسارتنبتوان باید ملتها و دولتها و دینها و فرهنگها،ديدگاه است كه 

رین آنرا انتخاب بگذارید صد گل بشکفد، خوش بوتاست، اندیشیدن طبیعی انسان ذاتی و چون مقتضای بازخواست قرار نگیرند 

با طرح ديدگاهها و نقطه و در اين صورت است كه  ".سخنان مختلف را بشنوید به بهترین آن عمل کنید"مي فرمايد: كريم قرآن .  کنیم

ها برسيم چون اختالف وحدت واقعي نظرها نه در لفظ و شعارهای بي درون مايه بلكه با رسيدن به جمع بندی صادقانه مورد تائيد همگان به 

 جناب موالنا مي فرمايد :  چنان نيست كه غير قابل حل باشند،

 از نظر گاه است ای مغز وجود“ 

 ”هودجاختالف مومن و گبر و 

 بلكه اختالف ديدگاه است( .    اختالف سه دین بزرگ اختالف حق و باطل نیستمي فرمايد : 

. باید آتش می گویمنگی قومها, عشق به پایندگی ایران نه از سر احساس که از روی خرد ، منطق و عشق به یگارا این سخن 

آتش بسـی از سـر درک تـازه از مـاهیت ها،  اتهام زنی ها و محکوم کردنبس داد به اینگونه تبعیض ها و خود برتربینی ها،

، نه محصول ترامقابل اح و الزمه بسط تاریخی اسالمند ،ایـن تبعیض هـا. باید پذیرفت که تفاوت مذاهب مثالً شیعه و سنی

بويژه اكنون كه  ، بيش از اين برسر اين گونه تبعيض ها نزاع كردن و اصرار كردن، هست و نيست مان بر بادست و نا رواست،توطئه این و آن

یک  های انتخاب سیاست که باشیم به هوشاكيد استعمار قرار گرفته است كار  ايجاد اختالف بين شيعيان و پيروان سنت در دستور

، حکومت ها باید برخوردار نخواهد بوداین دسیسه ها  از برون رفت از توانایی ،که مبتنی بر درکی کثرت گرا نباشدنگر سو

می فرماید:  زرتشت  عدالتشان تا اقصا نقاط سرزمینشان گرما بخش ملت باشد و همگان دربرابر قانون یکسان باشند همچنانکه

سازندگي و پايدار دادگستری و توسعه  به ،و خردجمعي مدارابايد با همبستگي و تكيه بر فرهنگ . " آفتاب باش تا نتوانی برکسی نتابی" 

 پارسیو از آذری، کرد، ترکمن، عرب بیش از پیش ، ملت ایران گفتگو مطمئناً با تکیه بر فرهنگ. ميهن روی آوردمتوازن مناطق 

در برابر هر متجاوزی يكدله برای بيش از گذشته نده در تنگناها، قادرند منسجم و متحد و بال و... خراسانی و شیرازی و اصفهانی گویان

ی دفاع مقدس هشت ساله به كنند كه فرزندان سرافراز ميهن اين امر را در حماسهقد علم بصورت واحد نجات ايران در دفاع از حقوق ملت 

 اثبات رسانده اند. 

بوده و میهن پرست و مقاومی زنان و مردانی  پرورنده ،و اسالم ز ایرانپلورالیسم و فرهنگ مدارا و انسان ساکثرت گرایی یا 

به گاه نیاز میهن و به نه تنها سر بر می آورند که در دفاع از جای جای میهن،  باخترتا  خاورکه از شمال تا جنوب از  خواهد بود

است پاسداری ی آبا اجدادی شان و خانهانیان و شرف ایرپیروی از فرمان برآمده از تاریخ به رسالت خود که دفاع از استقالل 

و از از بن پایه های از رشد ماندگی ما است  بی عدالتی هاستارثیه خونین و که  جداخواهی  و تبعیض ،جهل ، نفاق پس ، کنندمی

 .برای ملت آگاه آنقدر که آزادی ضروری است درد نان عمده نیست  اين رو است كه گفته مي شود

و چه  ”شرط عمده تکوین هویت ملی را در پیدایش اراده با هم زیستن می داند“ سخن قابل تاملي دارد  ، او ”ارنست رنان “ 

تا نيروی  آنگاه که تبعیض و نا برابری در میان اجزا آن ملت از بین رفته باشدوقت اين اراده در ميان اقوام يک ملت متجلي مي شود , 

همچون موزاییکی که از  ،ملت را می توانواگرايي اگر هم موجود باشد به جاذبه همگرايي بدل شده و ملت همبسته گردد . در اين صورت 

و هویت همبسته و یگانه یی را ارائه هستند اجزاء  متشکله گوناگونان تشکیل شده که در رابطه اکمال متقابل با یکدیگر 

، در ریکه رابطه این اجزا و نیازهای آنها از سوی سایر اجزاء بر اساس ضرورت و نیاز هر یک برآورده میشودبطو ،،دانستمیدهند

اينصورت گذشت زمان و سابقه تاريخي مشترک آنها نيز بيشتر در همگرايي ملت اثر داشته و درصد ادغام پذيری عناصر تشكيل دهنده ملت 

تبر تقسیم های “ و چنين مجموعه ای تا مرز جدا ناشدن از يكديگر به رغم  مي برد باال( را اقوام و اقليت ها و احاد مردم)
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، به عنوان يک ملت يكپارچه، يگانه، پويا ، زنده و زايا در عين گونه گوني عناصرش تجلي و علي رغم ميل جهان خواران  ”استالینیاستعماری 

 مي يابد.

و اين امر در  رین اصول حاکم بر دموکراسی همانا حاکمیت ملی استاز مهمت از اينروست كه باید میزان رای ملت باشد

   .دموكراسي های راستين جهان نهادينه شده و جزيي از ناخودآگاه نظام سياسي است

این شکل دهندگان نخستین  ،این پاسداران راستین مرز و بوم ایران ،کردان غیور برای مثال ثابت شده است،آیا تاکنون 

هنان آذری این بنیان گذاران مشروطه خواهی یا هم میهنان بلوچ و خراسانیان دلیر که سپر دفاعی ایران در برابر ایران یا هم می

بیگانگان بوده اند یا ایرانیان دیگر یا هم وطنان پیرو ادیان و مذاهب مختلف کمتر از دیگر قومها در راه پاسداری از مام میهن 

  ؟جانفشانی کرده اندبزرگ خود 

 شودو هویت ملی  ملت یگانگی شکاف در  سبب ،از هر طرف مطرح شود که خام و نه سنجیده یا عگیری های تندموضپس 

عدالت زمانی محقق می شود که توزیع عادالنه ثروت و به اين نكته برسيم كه با تالش بايد  .و ما را به ناكجا آباد مي برد محکوم است

در تصمیم سازی های کالن  بر مبنای نیازها صورت پذیرد واز زن و مرد قوام ایرانی اایرانیان و قدرت و امکانات در بین کلیه 

 نقش و سهم داشته باشند.همچون دیگر شهروندان  ،کشور

که می پردازند  جدایی خواهانهتحریک پوسیده و تبلیغ افکار که به بگذریم و تحریکات آنها از زمزمه های شوم بیگانه 

چشم ها را باید شست. بدبینی ها و  گوش ایرانیان راستین از این زمزمه ها پر است. کهساله دارد  150 - 100ژاژخایی آنها تاریخی 

  را بدور اندازیم که هالکمان می کند.نسبت به یکدیگر بدگمانی ها 

بدور از  در رفع منطقي آن ها در برنامه كار دولتها بايد از اصل ضرورت و نياز پيروی شود و كاستياز اينرو برای برطرف كردن اينگونه 

. دريابيم ندیک عمر آدرس اشتباه رفته اتا هر چه بيشتر يگانه شويم,  فراهم آورد آنها را و شكوفايي زمينه رشدو  بكوشيم خشونتتهديد و 

مي  دامن زدهامين سوی اين ظلم ها را با شدت و ضعف اعمال كرده اند و اين اختالف از كدو با چه نيتي چه كساني به راستي و بچه دليلي و 

چنين يا ندانم كاری نبايد در صداقت آيا ؟ ميهن داشته استهمبستگي  برای يايهلطمهچه هزينه ها و و چه دست آوردی برای آنها و  شود

با ساختن ملتی جعلی به بکوشیم به غلط این نیست که  رفع مشکل اقوامراه  سویدیگر و یا از افرادی شک كرد و مواخذه شوند؟ 

 "ملت فارس"یض عحکم بر تب آنرا بعنوان سرکوبگر مقابل سایر اقوام قرار دهیمو تایید محافل استعماری  " 2ملت فارس"نام 

بهانه اتهام ها به هم ميهنان و بي پايه و ی غير واقع تحليل هااينگونه  .سپاریمبو علت العلل را به فراموشی  شودعلیه بقیه اقوام داده 

بر قت باید تا چه وقومها ريخته ميشود؟  ی كه به آسياب سوءاستفاده كنندگان و بهره برداران از تفرقه است آبيت و ای غيرعلمي بيش نيس

د و تحت واجرا ش به صورت پلورالیستیقانون حاکمیت راستین بدور خشونت گوری گریست که مرده ای در آن نیست؟ بکوشیم 

                                                 
كه به مسامحه يا به  "فارس"اصطالح  ،چه براساس متون تاريخي در ايران اقوام پارسي گو داريم ولي هرگز قومي به نام قوم فارس نداشته ايم( 2

به كار مي رود مورد توجه خاص برخي نظريه پردازان و ستون فقرات نظريه ايست كه   مي كوشد تا همه كساني را  "فارسي زبان"عمد به جای 

بنامد. واژه فارس در مفهوم سياسي اش  "ملت فارس"يا  "قوم فارس "كه به فارسي سخن مي گويند زير پرچم قوم ويژه ای گردآورد و آنان را

د ساله اخير آنهم از سوی دستگاههای تئوری سازی و دفاتر ايدئولوژيک حزب كمونيست شوروی به منظور ايجاد تفرقه پديده ای است كه در ص

های خود را به سرانجام برسانند، برای اين كار به طرف اول معادله  "ملت تراشي"يا  "ملت سازی"در ميان ملت ايران ايجاد شده است. تا پروژه 

زورگو نيازمندند تا او را در مقابل ساير اقوام قرار دهند حال آنكه در سرتاسر ايران هيچ قوم و ملتي به نام قوم يا  يعني وجود يک ملت غالب و

محسوب شويد كما اينكه  "ملت فارس"وجود خارجي ندارد اين كافي نيست كه شما به فارسي سخن بگوئيد تا جزء به اصطالح  "ملت فارس"

نمي نامد. زبان فارسي زبان  "ملت ايران"يا  "ملت فارس"به جز ايران زبان فارسي رايج است اما كسي آنان را دست كم در سه كشور ديگر جهان 

ملت "فرهنگ ، ادب ، عرفان و شعر پادشاهان گوركاني ترک ها و مغول ها و هنديان و سالطين عثماني روم )ترک( وبيزانس بود . اما كسي آنها را 

يا  "ترک"م نميدانست. غرض از اطالق واژه فارس به مردم فارسي زبان جهان آن است كه اين كلمه را در برابر واژه نمي ناميد و ايراني ه "فارس

قرار دهند و زبان سراسری در ايران را تا حد زبان يكي از اقوام ساكن ايران كاهش دهند پس آنچه در ايران واقعيت  "كرد"يا  "بلوچ"يا  "عرب"

 ملت و نژاد خاصي در اين سرزمين تعلق ندارد.-تيره -است كه به هيچ قوم "فارسي"سراسری است كه  دارد يک زبان ملي مشترک
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و در یک کالم حاکمیت ملت و  کودکان،  جوانان، کارگران،  ، مردانزنانحقوق قومها ، دیگر آنگاه نظارت ملت باشد, 

  .خواهد بودن و میهنملت دلسوزان دغدغه همه گاه ی دست نایافتنی و دموکراسی آرزو

در مناسبات بین  مي بخشد وبه بازشناسي هويت خود عالقه نشان دهد, ماندگاری و تمدن سازی تاريخي خود را تداوم كه ملتي  بدانيم

در جهان خود حفظ منافع ملی راستای در ملی سنجیده به اتخاذ راهبردهای قادر  ،به پشتیبانی آرا ملت منسجم خودنیز لمللی ا

 نين شرايطي دو نكته قابل تامل و تفكر است .چبرای نيل به . خواهد بودملت ها 

 الف : چه نباید کرد ؟

 ب : چه باید کرد ؟ 

قومیت به مثابه ابزاری در دست نخبگان و یا گروهها و یا اینکه نباید، برخوردار است , و از اهميت ويژه  آنچه نباید کرد

از اينرو بايد در آرامش كامل بدور از خشونت به بررسي  سیاسی خود به کار گرفته شود ,-شخصی روشنفکران در راستای مصلحت

 ن هرگونه تبعيض جنسيتي و قومي اقدام شود.در نتيجه رسيدن به رهيافت دقيقي در جهت برطرف كرد وو عالمانه كامل 

نيم نگاهي و سطحي نگری يا        رويا پردازی  بدور از شعار زدگي ،برای دريافت پاسخي درخور به اين پرسش الزم است چه باید کرد ؟و آن

ي چون ما تطبيق داشته باشد و يكشورها گذرا به انواع حكومتها يا شيوه های اداره جوامع انداخت كه از يک سوی با شرايط سياسي ، اجتماعي

 اينگونه جوامع باشد .  و انسجام روزافزون ملي در از ديگر سوی برآورنده نيازها و ضرورتها

 .استحکومت های کثرت گرای قانونمند شیوه و آن 

ت وجود عواملي نظير تاريخ، درد حكومت بر پايه كثرت گرايي در سرزميني قابل استقرار است كه با وجود تفاوتهای فرهنگي و مذهبي بعل

مشترک و احساس همبستگي از يكپارچگي ملي كم نظيری برخوردار هستند . از اينرو انديشه پلورالي قانونمند تنها راه حل توسعه فرهنگي 

 در كمال يگانگي و يكپارچگي ملي كشور است.  و زمينه ساز عدالت سياسي و اقتصادی

خود را از هر ایرانی ، ایرانی تر می دانند و  اقوام ایرانی در کلباور کنیم، داوری نکنیم بلکه  پیش آنچه بسیار مهم است اینکه 

بسته به میزان سلطه جویی و عدم توجه  ، ندارند، بلکه میزان وفاداری اقلیتها به دولت های مرکزینیز  تمایل به جدایی از کشور 

گروههای اقلیت در  اقوام ومنتخب  نخبگان باید نقشر جوامعي چون كشور ما د مرکزی به این اقوام شکل گرفته و می گیرد . دولت

تا در عرصه حکومت و نظارت اثر گذار باشند تا این احساس در آنها ، و از مشورت نخبگانشان بهره گرفت دیده شودحاکمیت 

رزميني چون ايران با تاريخ سياسي پرسابقه و در س بهررو . دانداز بقیه میهـن می ا را جـدا بوجـود نیاید که حـکـومت مـرکـزی آنه

عه متوازن و رشد جامعه و توسمت پلورالی بهترین پاسخ برای بقاحکوپيوند چندين هزار ساله، يكپارچگي كم نظيری وجود دارد از اينرو 

 .ایران است

حفظ یکدسته با شعار به اين امر مي نگرند . امروزه دراين برخورد دو تلقي از سوی دو گروه وجود دارد كه با نگاههای متفاوت  با دريغ

در مشاغل  غیر منطقی از نخبگان آنها بدالیلحتا از آنجمله  حـقوق اقلیتها را در دستور دارندبه  بی توجهی یکپارچگی ملی،

می شوند در گزینش های ادارات و دانشگاهها با برخورد دوگانه روبرو  کشور استفاده نمی شود یکلیدی و مسئولیت ها سراسر

این از پی آمدهای  مجریان گونه، اینمنجر به این فکر می شود که حکومت مارا ازخود نمی داند ،سوء ظن برانگیز رفتاراین و... 

شده که در  "غیر خودی" و "خودی"مفاهیم  بروزملت و  میاندر  شکافضد ملی باعث  یکه این گرایش هابی خبرند رفتار

و  بی فردایی در بخش هایی از میهن مان می شود و دلسرد کننده که منجر به بروز روحیه خطرناکتاسف برانگیز، ذات خود 

 قـانونی بودن حکــومت غـفلت می کنند .و از ویژگـی پلورالیستی چنین کاربدستانی همزمان 

 ضرورتایران و وضعیت تاریخی سیاسی بدون توجه به  معرفی می کننداقلیتها اقوام و طرفدار حقوق  خودرا  دسته دوم که

زیر مفاهیمی مسائل خودا دیگر هموطنان باشند بر ببجای اینکه خواستار حقوق برابر مرکزی منطقی و قانونمدارحکومت  وجود

چون  فدرالیسم، کنفدرالیسم یا هویت خواهی و ... که هیچگونه همگونی با فرهنگ و تاریخ کشورشان ایران ندارد.) چون شیوه 

مثل شدن است ، نه کشوری  پیادهدارند قابل  اتحادهایی که چند تکه هستند و قصد حکومتی فدرال در کشور
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در درازمدت و سرانجام البته که  پافشاری می کنند ایران که بیش از هزاران سال از یگانگی و انسجام برخوردار بوده است.(

كنفدراليسم و هويت خواهي هم تعبير و ). خواهند شدبدیل استعمار ت بر امربه  پس از مدتی بدون اینکه بخواهندیا آگاهانه ناآگاهانه 

 نمي گنجد(. نوشتاراين تفسير خود را دارد كه در 

 آزادی و استقالل همراه با ،ایران و تداوم حیات ملی ماندگاریسربلندی اقوام و  شفاف ترین راه برای ست كهدر حالياينها 

 که در آن همه ساکنان ایران در سرنوشت ها, راهبردهای پلورالیستی استقومیت  امنیتمنطقه ها و متوازن و عدالت در توسعه

 . سهیمند ایران

قوم حتا قوم گرایی افراطی اقلیتها و  بدانیمكثرت گرا بايد جستجو كرد.   مشكل تاريخي قومهای ايراني را در فقدان حكومت هایپس 

ر آتش جنگ هویتها، ندارد و این بزرگترین مانعی است که نتیجه ای جز دمیدن ب شوربختانهگرایی افراطی اکثریتهای عددی 

است ،  دمکرات و قانونی یکه الزمه تحقق جامعهیت ملی مکاو حجریان حرکت جامعه را از قوم مداری به سوی انسان مداری 

گذشت را كه از ويژگيهای و در نتيجه انديشه ی مدارا ، تحمل و  را مورد تردید جدی قرار میدهد همبستگی ملیمختل کرده و اندیشه 

 سوی ما آيد نداها را صدا كه اين جهان كوهست و فعل ما ندا .انديشه و عرفان ايراني است، تبديل به خشونت و بحران زايي مي كند

به  "پلورالیسما یکثرت گرایی " کهنه فراری دادن مغزها  "تجزیه طلبی"نه راه حل مسائل قومی و ملی ایران،  :سخنحاصل 

و بهره برداری از امکانات طبیعی  در حاکمیتموجودیتشان، به نسبت گروهها و قومها آرا ، وجود است که در آن واقعی آنمعنای 

ياسي ميان آنها وجود ، بطوريكه احتمال دست به دست شدن قدرت ساست و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه بصورت عادالنه

 نداشته باشد.چرا كه :

 

 ت که هر چه میل داریم بکنیمآزادی حقیقی آن نیس

 بلکه آنست که آنچه را که حق داریم آنجام دهیم

 

 

 

 

 

  حسین شاه اویسی         


