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بی  بحران های  کرونا  پاندمی  نامتعارف  شرایط 
سابقه ای را برای اقشار مختلف جامعه پدید آورده 
است. کارگران زیادی کار خود را از دست داده اند، 
مجبور  سخت  شرایط  تحت  پرستاران  و  پزشکان 
در  هرکدام  که  خانواده  اعضای  هستند.  فعالیت  به 
بخش های مختلف جامعه، مدرسه، دانشگاه و محل 
به  استراحت  جهت  به  صرفا  و  داشتند  فعالیت  کار 
از  را  خود  ارامش بخش  مامن  آن  می آمدند،  منزل 
میان  این  در  شدند.  حبس  خانه  در  و  دادند  دست 
به  به خصوص خود را داشته اند و  زنان آسیب های 
به  توجه  با  هستند.  کرونا  قربانیان  صدر  در  نوعی 
نابرابر  موقعیت های  بودن  چندوجهی  و  پیچیدگی 
جنسیتی، زنان تحت انواع گوناگونی از تبعیض قرار 

می گیرند.
قرنطینه با اجبار به ماندن در خانه بخشی از فعالیت 
اقتصادی و اجتماعی زنان را از آنان دریغ کرد و به 
آنان  عهده  به  پیش  از  بیش  را  خانگی  کار  آن  جای 
سنتی  هنجارهای  کویید19  ناخواه  خواه  گذاشت. 
اجتماعی و فرهنگی جنسیتی را تقویت کرده است. 
ناخوداگاه جامعه  ترغیب  اتفاق موجب  این  بسا  چه 
به بازگشت به نقش های سنتی جنسیتی شود. جهان 
دهه  چندین  دستاوردهای  رفتن  دست  از  نگران 
مبارزه برای برابری جنسیتی ست.سازمان ملل متحد 
با انتشار گزارشی از رهبران جهان خواست شرایطی 
فراهم کنند تا زحمات و تالش های دهه¬های اخیر 

زنان بیش از این دچار عقب گرد تاریخی نشود.
بطور  اغلب  زنان،  کرونا  پاندمی  از  پیش  حتی 
برابر مردان به کارهای خانه مانند  تهیه  متوسط سه 
کردن وعده های غذایی ، نگهداری و تربیت کودکان 
می پرداختند.  بیمار  و  سالخورده  افراد  از  مراقب  و 
تعطیلی  محدودیت ها،   ، خانگی  قرنطینه  وجود  با 
کا رهای  افزایش  و  مشاغل  در  اختالل  مدارس، 

خانه، زنان بیش از پیش دچار چنین مشغولیت هایی 
معتبرترین  از  یکی  مکینزی  گزارش  به  شدند. 
موسسات مشاوره مدیریت در جهان گسترش کرونا 
ترک  معرض  در  ازمردان  بیشتر  برابر  را1.8  زنان 
ها  بررسی  است.  داده  قرار  شغل  دادن  ازدست  یا 
خانه دار  زنان  روهای  این  وضعیت  می دهد  نشان 
بنا  است.  بازگشته  میالدی   50 دهه  به  بریتانیایی 
شده  بیکار  زنان  تعداد  شده  منتشر  گزارش های  به 
 70 نیز  درایران  است.  مردان  از  بیشتر  درصد   47
درصد از بیکارشدگان کرونا، زنان هستند. دالیل آن 
می تواند این باشد که در جوامع سنتی درآمد داشتن 
درآمد  همچنین  دارد،  قرار  اولویت  در  مردان  برای 
زنان در ساختار اقتصاد جهانی کمتر از مردان است 
در  بیشتر  زنان  اقتصادی  بحران های  در  سبب  بدین 

معرض اخراج و تعدیل نیرو قرار می گیرند. 

سنگین  بار  مهدکودک ها  و  مدرسه ها  تعطیلی 
بار  که  وانهاد  زنان  اغلب  دوش  بر  را  اضافه تری 
و  داد  قرار  توجه  مرکز  در  را  تربیتی زن  نقش  دیگر 
ایفای  نقش  به  را وادار  بر نقش مادری، زن  عالوه 
نظام  وظایف  از  بخشی  درواقع  کرد.  سرخانه  معلم 
آموزشی بیشتر از قبل به دوش مادران افتاده است و 
مادران، معلمان رایگان نظام اموزشی اند. اکنون یک 
را  خود  وقت،  تمام  شغل  معادل  متوسط  بطور  زن 
صرف نگهداری از کودکان -بدون دستمزد- می کند. 
پیش  دورکاری  صورت  به  را  خود  شغل  که  زنانی 
ندارند  یکسانی  مردان شرایط  با  مقایسه  در  می برند 
خانه  »زن  سنتی جامعه  دید  در  و  دیرباز  از  که  چرا 
دار« همه ی کارهای خانه را به دوش می کشد حتی 
بگذراند.  خانه  در  را  روز  مدت  تمام  نیز  مرد  اگر 
درواقع برای یک زن در شرایط دورکاری مرز میان 
هردو  باید  او  و  نیست  مشخص  خانه داری  و  شغل 
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دورکاری  چون  عالوه  به  ببرد.  پیش  همزمان  را 
از  بسیاری  نیست  ممکن  شاغل  زنان  ی  همه  برای 
می شوند  ناچار  خود  فرزندان  تدریس  برای  مادران 
ترک  را  خود  شغل  یا  بگیرند  طوالنی  مرخصی های 
کنند. زنانی که یک یا چند فرزند محصل دارند باید 
وقت بسیار زیادی را برای آموزش  و انجام تکالیف 

کودکان خود اختصاص دهند. 
گفته  متحد  ملل  سازمان  زنان  بخش  اجرایی  مدیر 
ضربه  کویید19  گیری  همه  که  است  واضح   : است 
که  زنانی  است،  کرده  وارد  زنان  زندگی   به  سختی 
گیر  خانه  در  آزارگرانشان  با  و  اند  خشونت  قربانی 
اند، زنانی که پرستار بی جیره و مزد اعضای  افتاده 

خانواده شان هستند.
زنان،  برای جامعه ی  کرونا  از عوارض  یکی دیگر 
آمار  مرکز  است.   بوده  همسری  کودک  افزایش 
 9 از  بیش  ازدواج  امسال  تابستان  می گوید  ایران 
هزار دختر زیر چهارده سال ثبت شده است. یعنی 
کودک همسری در تابستان 99 نسبت به بهار همین 
سال 23% افزایش یافته است. چرا که خانواده¬ها به 
دلیل بیکار شدن و از دست دادن رفاه خود با هدف 
ازداج  به  تصمیم  خانواده  اعضای  تعداد  کردن  کمتر 
دختر  میلیون ها  گرفتند.  خود  سال  زیر18  دختران 
نوجوان در سراسر جهان از تحصیل محروم شده اند 
و بعید است که دیگر به تحصیل بازگردند. سازمان 
ممکن  دختر  11میلیون  که  کرده  بینی  پیش  یونسکو 
بازنگردند.  مدرسه  به  دیگر  همه گیری  از  بعد  است 
نوجوانان  در  بارداری  نرخ  کشورها  از  برخی  در 

افزایش یافته است.
زنان چه شاغل باشند و چه نباشند مراقبت از افراد 
مبتال به ویروس کویید19 را بر عهده دارند و در واقع 
مبتال  زنان  این  خود  اگر  هستند.  خانگی  پرستاران 
شوند احتماال به فکر بهبود یافتن خود نیستند بلکه 
به آموزش  بتوانند  به دنبال راهی میگردند که  بیشتر 
و تغذیه اعضای خانواده بپردازند بدون اینکه به آنان 
آسیبی بزنند. آنان احتمال استراحت را نمی شناسند 
چرا که ماهیت کارخانگی به گونه ای  است که عالوه 
بلکه  ندارد  مشخصی  پایان  و  آغاز  ساعت  اینکه  بر 
فراغتی نیز ندارد. به این معنا که نمی دانند چه زمانی 

مشغول به کارند و چه زمانی درحال استراحت.
به حقوق  نیاز  بشر  از خلقت  نوعی  به عنوان  زنان 
دارند.  خود  مخالف  جنس  با  برابری  اختیارات  و 
کسی  و  افرید  ازاد  را  انسان  خداوند  که  همانطور 
نیز  زنان  نداد،  قرار  دیگری  انسان  بنده ی  و  برده  را 
باید اختیار کامل بر شرایط زندگی خود را در دست 
بگیرند و برای کسب این امکان و اختیار با بسیاری 

از دیدگاه ها بجنگند.

در این نوشتار تالش می شود پیرامون حقوق زنان 
پرداختن  از  قبل  انا  اساسی صحبت شود.  قانون  در 
به این موضوع باید یاد آوری کنم که به دلیل ماهیت 
از  محمدود   مجموعه ای  شامل  که  اساسی  قانون 
قوانین و اصولی است که از نطر منتخبان ملت دارای 
قابل  منظر  آن  از  نکته  این  هستند  اهمیت  بیشترین 
قانون  در  زنان  حقوق  از  ما  وقتی  که  است  اهمیت 
شود  برداشت  اینطور  نباید  می کنیم  اساسی صحبت 
که قانون اساسی به تمامی حقوق زنان پرداخته است 

یا شامل قوانین با جزئیات زیاد است.
به  را می شود  زنان  با حقوق  مرتبط  درواقع اصول 
تمامی  شامل  که  اصولی  اول  کرد  تقسیم  دسته  دو 
صراحتا  که  اصولی  دوم  بخش  و  است  ملت  احاد 

اختصاص به حقوق زنان دارد.
آمده  اساسی  قانون  از  سوم  اصل  در  مثال  طور  به 
زن  از  افراد  جانبه  همه  حقوق  تامیین  که«...  است 
و  همه  برای  عادالنه  قضایی  امنیت  ایجاد  و  مرد  و 
بیستم  اصل  در  یا  قانون«  برابر  در  عموم  تساوی 
از  اعم  ملت  افراد  همه   « که  می شود  بیان  اینطور 
زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از 
همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند.
این دو اصل باال بیشتر به تساوی حقوق دو جنس 
بر دیگری  برتری یکی  زن و مرد در جامعه و عدم 
شاهد  یکم  و  بیست  اصل  در  ما  اما  دارد.  اشاره 
حقوق  مورد  در  اختصاصا  اساسی  قنون  که  هستیم 
زنان صحبت می کند. دولت موظف است حقوق زن 
را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین 

نماید و امور زیر را انجام دهد:
شخصیت  رشد  برای  مساعد  های  زمینه  ایجاد  1ـ 
او. 2ـ حمایت  زن و احیای حقوق مادی و معنوی 
حضانت  و  بارداری  دوران  در  بالخصوص  مادران، 
ایجاد  3ـ  از کودکان بی سرپرست  فرزند، و حمایت 
4ـ  خانواده  بقای  و  کیان  حفظ  برای  صالح  دادگاه 
بی  و  سالخورده  زنان  و  بیوگان  خاص  بیمه  ایجاد 
مادران  به  فرزندان  قیمومیت  اعطای  سرپرست.5ـ 
نبودن ولی  آنها در صورت  شایسته در جهت غبطه 

شرعی
در  ابتدا  در  اصل  این  میشود  مشاهده  که  همانطور 
مورد حق زنان برای رشد صحبت میکند. در بخش 
های  زمینه  تمامی  در  دارند  حق  تنهی  نه  زنان  اول 
فعالیت ورشی  از  اعم  اقتصادی  اجتماعی سیاسی و 
یا مدریت دولتی نقش ایفا کنند بلکه دولت موظف 
زنان  گسترده  فعالیت  برای  را  مساعد  زمینه  تا  است 

فراهم آورد.

ستون قانون اساسی



شده  یاد  توصیف  با  چقدر  امر  ابتدای  1(در 
هستید؟   همراه 

تحت  داشتم  مفصلی  گفت وگوی   96 آبان  در  من 
به  امسال  که  چیست؟«  ایران  مسئله  اَبَر   « عنوان 
روزنامه  در  بشر  حقوق  جهانی  روز  مناسبت 
گفت وگو  این  در  شد.  منتشر  آذر99   23 اعتماد 
مورد  را  ایران  در  خطر  پر  و  فعال  شکاف های 
شکاف های  آن ها  از  یکی  که  دادم  قرار  بحث 
قومیتی بود. می توان به این گفتگو مراجعه کرد که 
در کانال تلگرام و وب سایت من هم در دسترس 
است. پس در خصوص اینکه مسائل قومیتی یکی 
نداریم  بحثی  است  ایران  در  از شکاف های جدی 
یک  به  مشروط  اما  موافقم  هم  شما  توصیف  با  و 

تبصره. و  توضیح 
کسانی که  معمواًل  که  است  این  توضیح  آن   
جستجوی  در  می کنند  بیان  را  شما  توصیف  همین 
مقصری هم بر می آیند و بعد در برابر سیاست های 
نوع  یک  دچار  خودشان  حکومت،  قومیتی 
واقع  در  یعنی  می شوند  دیگر  قومی  ضد  سیاست 
در  اما  مختلف  ظاهر  به  حکومت  با  جهت  این  از 
بالفاصله  که  معنا  این  به  می شوند  هم سان  باطن 
ها  فارس  سر  زیر  این ها  همه  گیرند:«  می  نتیجه 
 ، فارس گرایی  فارسی و  است« و مسئله شوونیسم 
فاشیزم فارس، قوم فارس و این قبیل اصطالحات 
دروغی  تامه،  علت  عنوان  به  که  می کنند  مطرح  را 
بیش نیست و در واقع این ادعا حاصلی جز تشدید 
از  اعم  اقوام  و  گروه ها  همه  علیه  قومی  تضادهای 
فارس و ترک و لر و بلوچ و عرب و گیل و ترکمن 

و غیره ندارد. 
سال   ۴¬ کم  دست  و  اخیر  سده  تجربیات  همه 
تهران  چون  مراکزی  در  که  می دهد  نشان  اخیر 
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ضیافت
آقای عماد الدین باقی 

ضـیافـت

ناسیونالیسم ایرانی که از ابتدای انقالب مشروطه به 
عنوان نماد آزادی خواهی و ارزش های دموکراتیک در 
جامعه معرفی می شد؛ بعد از ظهور پهلوی اول و دوم 
پایه و اساس حکومت قرار گرفت و با پیوند گسترده 
سال  تا  دیکتاتوری  برای  توجیه ای  باستان گرایی،  با 
از  عظیمی  بخش  سرخوردگی  باعث  و  شد  بدل   57
نیروهای ترقی خواه از جمله آذری ها که در سال های 
مشروطه خواهی در ایران نقش داشتند شد. بعد از وقایع 
سال 57 و تغییر حکومت در عین کاسته شدن از این نوع 
ابتدایی استقرار  نگرش ها در حاکمیت، طی یک دهه 
جهوری اسالمی، با تاکید بر جهان شمولی انقالب بر 
با بروز  از آن  اساس دین و مذهب، در سال های بعد 
به  با کشو رهای عرب حاشیه خلیج فارس  اختالفات 

شیب صعودی خود بازگشت.
طرد  و  یکپارچه سازی  های  سیاست  سال ها  تداوم 
قومیت های گوناگون در این سال ها و همچین توسعه 

ناهمگن اقتصادی فرهنگی در کشور، باعث به وجود 
آمدن رادیکالیسم قومیتی و خشمی نهفته در میان اقوام 
گوناگون شده و بارها در برهه های پر جنب و جوش 
کشور همچون سال های 96 و98 سبب پیدایش ترس 
از تجزیه و جدایی طلبی اقوام مختلف در بین جریانات 

رسمی و بخشی از مردم شده است. 
شده  یاد  توصیف  با  چقدر  امر  ابتدای  1(در 

هستید؟  همراه 
در  یکپارچه سازی  سیاست های  2(چقدر 
به وجود  را در  انقالب  از  بعد  قبل و  سال های 

دانید؟ این شرایط موثر می  آمدن 
3. آیا این رادیکالیسم قومی در کشور را برای 

جریانات ترقی خواه نیروی بازدارنده می پندارید؟ 
4. برای رسیدن به همبستگی و اجماعی میان 

اقوام کشورمان و تشکیل یک »ما« در این 
سرزمین، چه راهی باید در پیش بگیریم؟

 در این قسمت از ضیافت، به سراغ سه تن از فعاالن حوضه سیاسی و اجتماعی کشور، آقایان عماد الدین 
باقی، علیرضا رجایی و محمدجواد غالمرضا کاشی رفته ایم و پیرامون مسئله ناسیونالیسم ایرانی و تاریخچه 

و ویژگی های آن به گفتکو نشسته ایم. هدف ما در این ضیافت، گفتگو برای فهم بهتر مسئله قومیت گرایی در 
ایران بوده است زیرا در طول تاریخ همیشه مسئله چگونگی زیست جمعی با وجود تفاوت های قومیتی یک 

چالش به حساب آمده است. امید است با ادامه این گفتوگوها برای رسیدن به امر و نظری مشترک قدمی مثبت 
برداریم.
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کسانی  تعداد  هم  مشهد  و  شیراز  و  اصفهان  و 
جرم  به  یا  و  دیده اند  ستم  حکومت  طرف  از  که 
حقوق  و  شهروندی  حقوق  بیان،  آزادی  از  دفاع 
شده اند،  زندان  به  محکوم  و  دیده  آسیب  بشر 
در  که  هستند  آنانی  از  بیش  گاهی  و  نیستند  کم 
وضعیت  همین  دچار  دیگر  استان های  و  شهرها 
و  فارس  به  ربطی  اساسًا  مسئله  بنابراین  شده اند. 
تئوری  یک  در  ریشه  این ها  ندارد.  فارس گرایی 

خاص از قدرت دارد.
ایرانی  اینکه وقتی شما از ناسیونالیسم  نکته دیگر 
این  از  قوم گرایان  از  عده ای  یا  و  می زنید  حرف 
مشکل  این  فقط  انگار  می گویند،  سخن  موضوع 
و  مدارا  به  معروف  کشورهای  در  است.  ایران  در 
در  مثال  نمی گویم  دارد.  وجود  هم  توسعه یافتگی 
انواع  همین نروژ اقوام بومی شمال کشور را مورد 
قرار  غیرانسانی  و  فرهنگی  و  زبانی  تبعیض های 
دادند و امروز دولت نروژ می-کوشد با هزینه های 
در  هم  االن  همین  بلکه  کند  جبران  را  آن  زیادی 
مشکالت  متحده  ایاالت  در  و  اروپایی  جوامع 
معضل خیلی عمیق تر  این  دارد. پس  مشابه وجود 
و پیچیده تر از آن است که با ساده سازی رفع شود 
مغایر  پدیده  یک  عنوان  به  باید  شک  بدون  اما 
روش های  بعضی  ولی  شود  رفع  بشر  حقوق  با 
به  خودش  آن،  با  مبارزه  نادرست  و  متعصبانه 

می انجامد. مشکل  تقویت 

در  یکپارچه سازی  سیاست های  2(چقدر 
وجود  به  در  را  انقالب  از  بعد  و  قبل  سال های 

دانید؟ این شرایط موثر می  آمدن 
اقوام  درمورد  فقط  یکپارچه سازی  سیاست های 
انتخابات،  آموزش،  پوشش،  مسئله  در  و  نبوده 
اما  است  بوده  هم  غیره  و  بوروکراتیک  نهادهای 
های  سیاست  با  مخالفت  عنوان  تحت  که   کسانی 
قوم مداری  از  دیگری  نوع  اسیر  خودشان  قومی، 
و  می بینند  را  مسئله  این  از  بخش  یک  فقط  هستند 
دائم در پی تشدید آن هستند تا بتوانند بهره خاص 
خود را ببرند و افراد یا گروه های خاصی را با خود 
حکومت های  که  است  حالی  در  این  کنند  هم نوا 
اصوال  توتالیتر  شبه  یا  توتالیتر  و  ایدئولوژیک 

هستند.  کردن  یکدست  و  هم سان سازی  دنبال 
موضوع قومیت ها در ایران در گذشته، مسئله نبود 
امپراتوری  بود.  قدرت  مولفه های  از  یکی  بلکه 
اما  بود  گوناگون  اقوام  از  شده  تشکیل  ایران 
قدرت های  نظر  از  اینکه  دلیل  به  اخیر  درسده های 
برای  پتانسیلی  اقوام،  کمان  رنگین  استعماری، 
برآمدن  از  جلوگیری  و  درونی  تضادهای  ایجاد 
بنابراین  شد.  معضل  به  تبدیل  بود،  تازه  قدرت 

دارند. قومی دو شکل  مسائل 
کسی  اگر  که  است  وابسته  سیاسی  جریان  یکی   
بدیهی  واقعیت  یک  منکر  واقع  در  بشود  آن  منکر 

و  مستقل  جریانات  با  آن  تفاوت  است.  شده 
هویت خواه داخلی این است که جریانات مستقل، 

دارند. حقوقی  مطالبات 
جلسه¬ای  امریکا  در  پیش  سال  چند  اول  گروه 
می کردند  دفاع  تجزیه  از  رسمًا  و  دادند  تشکیل 
نماینده  عنوان  به  افرادی  هم  مختلف  اقوام  از  و 
کسانی  دوم  گروه  داشتند.  حضور  خودخوانده 
می کنند  فعالیت  کشور  داخل  در  که  هستند 
است  دشوارتر  مراتب  به  این ها  موقعیت  ولی 
سو  یک  از  هستند.  مرزی  کنشگران  اینها  چون 
دیگر  سوی  از  و  حاکمیت اند  رفتارهای  منتقد 
کشور  از  خارج  جریانات  هم سوی  نمی خواهند 
به  را  اینان  حکومت  فشارهای  گاهی  ولی  باشند 
دوگانه  موقعیت  در  این ها  می دهد.  سوق  سو  آن 
نه  و  دارند  اینجا  در  پایی  نه  که  می گیرند  قرار 
بینند  می  آن ها  از  بعضی  طرفی  از  آنجا.  در  جایی 
نمی  فرقی  تجزیه طلبان  و  این ها  بین  حکومت  که 
این  به  لذا  راند  می  یک چوب  با  را  همه  و  گذارد 
طلبان  تجزیه  و  تندروها  با  حق  که  می رسند  نتیجه 
خیلی  قومیتی  مسائل  مدیریت  مسئله  اینجا  است. 

شود. می  پیچیده 
از  اینکه  محض  به  می کنم  مصاحبه  من  که  االن 
پان  موضع  از  عده ای  بزنم  حرف  هویت خواهان 
می گویند  و  می-تازند  ما  به  شدت  به  ایرانیستی 
هستند  پلی  واقع  در  خواهند  هویت  که  گروه هایی 
جریان  یک  و  تجزیه طلب  جریانات  آن  برای 
پوششی هستند که از ترس و هراس این گونه رفتار 
به  دارید  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  یا  هم  شما  و  می کنند 
گروه های  طرفی  از  کنید.  می  کمک  جریان  این 

تازند. می  هم  تحزیه طلب  تندرو 
بیشتر  پیچیدگی  دهنده  نشان  مسئله  همین  خود 
پیچیده تر  بازهم  را  مسئله  این  آنچه  است.  مسئله 
و  بی تدبیری ها  خطاها  فقط  که  است  این  می کند 
روش های زورگویانه حکومت و فشارهای امنیتی 
این  آورد  می  وجود  به  را  شبهه  آنچه  بلکه  نیستد 
خودشان  مرزبندی  هم  داخلی  نیروهای  که  است 
این  خاطر  به  نمی کنند  روشن  طلبی  تجزیه  با  را 
و  چوب  هم  گرفتاری«  دچار  کنند  می  فکر  که 
آنها  با  مرزبندی  می کنند  فکر  می شوند.  پیاز«  هم 
نوعی روی خوش نشان دادن به حکومت و کوتاه 
برچسب  یا  و  این هاست  فشارهای  برابر  در  آمدن 

آنها زده می شود. به  مزدور حکومت بودن 
اعتماد  مرزبندی  صرف  به  هم  امنیتی  دستگاه 
ما  با  یا  گویی  که  می کنند  رفتار  گونه ای  به  نمی کند 
در  اما  کردید  مرزبندی  اگر  اینکه  یعنی  آن ها؛  با  یا 
باز  باشید  حکومت  به  نسبت  کننده  انتقاد  موضع 

بودن. پوششی  به  می شوید  متهم  هم 

نیروی  را  کشور  در  قومی  رادیکالیسم  3(آیا  



ترقی خواه  جریانات  برای  بازدارنده ای 
می پندارید؟ 

از  میان قومیت گرایی و قومیت مداری، میان دفاع 
حقوق اقوام و قومیت پرستی، تفاوت وجود دارد. 
برای شان مطرح است و  برخی فقط هویت قومی 

هستند. دیگری  جای  به  وابسته  بعضی 
مسئله قومیت گرایی منفی را بعضی از یک زاویه، 
متغیر  بعضی  و  می پندارند  وابسته  متغیر  یا  معلول 
بحران  که  معتقدند  دوم  گروه  می دانند.  مستقل 
قدرت های  سیاست های  از  برخاسته  قومیتی 
ازطریق  ایران  ملی  توان  تضعیف  برای  گر  سلطه 
تجزیه-طلبی  و حتی  داخلی  اندازی ستیزه های  راه 
بلکه  معلول  نه یک  بحران  این  نگاه  این  در  است. 
متغیر  یک  و  فعاالنه  و  برنامه ریزی شده  اقدام  یک 

کرد. مقابله  آن  با  باید  که  مستقل است 
واکنش  یک  قومی  مسائل  دیگر،  دیدگاه  از   
معتقدم  من  اما  است  قومی  تبعیض های  به  نسبت 
قومیت گرایی  یا  قومیتی  و  قومی  بحران  اساسا  که 
واکنشی  و  وابسته  متغیر  یک  مطلق  طور  به  منفی 
و  ملی  توان  تضعیف  برای  که  آنان  حتی  است. 
سوار  واقع  در  کنند  می  برنامه ریزی  ایران  تجزیه 
گزاره  یک  همیشه  می شوند.  داخلی  مشکالت  بر 
دیگری  رویداد  هر  و  انقالب  تحلیل  در  را  نظری 
به کار برده ام که »عوامل خارجی همواره به اعتبار 
شوند«.  کامیاب  توانند  می  داخلی  زمینه های 
فرامرزی  قدرت های  نقش  منظر  این  از  بنابراین 
ثانوی پیدا می کند. از نظر من کل مسئله  هم جنبه 
آن  حل  راه  است.  واکنشی  و  عارضی  مسئله  یک 
هم اصالح سیاست های حاکمیتی در برابر قومیت 
سیاست  این  در  است.  ایران  در  مختلف  های 
نه  گیرد  می  قرار  محور  و  مرکز  آنچه  هم  اصالحی 
همه  عبارتی  به  هستند.  شهروندان  بلکه  قومیت 
اتباع ایرانی به عنوان شهروند محسوب می شوند و 
۲۰ قانون اساسی همه شهروندان  ۱۹ و  طبق اصول 
قانون  برابر  در  و  برخوردارند  یکسان  حقوق  از 

هستند. مساوی 

باید اتخاذ کرد؟ 4( چه روشی 
روش¬های  طبعا  است  پیچیده  موضوع  وقتی 
معنای  به  نه  پیچیده  پیچیده است.  آن هم  با  مقابله 

الینحل بلکه به این معنا که باید رگرسیونی بررسی 
طور  به  را  عوامل  و  علل  از  شبکه ای  یعنی  شود 
مثال  برای  داد.  قرار  واکاوی  مورد  باید  همزمان 
مدارا  تقویت  مشکل،  رفع  های  ضرورت  از  یکی 
است. تقویت مدارا و ایجاد حس اعتماد یعنی اگر 
انسان به گونه ای رفتار کند که دشمن او هم بتواند 
به  نسبت  اطمینان  عدم  حس  و  کند  اعتماد  او  به 
رفتارهای او نداشته باشد راه برای حل بسیاری از 
می کنند  فکر  بعضی ها  می شود.  گشوده  مشکالت 
مقابل نسبت  اطمینان در طرف  ایجاد حس عدم  با 
که  حالی  در  کنند  می  سیاست ورزی  خودشان،  به 
این سیاست نیست، عین حماقت و بالهت است. 
با این روش، هم کار خود را و هم کار دیگری را 
و  »جدال«  دنیای  سیاست  دنیای  می کنند.  مشکل 
عرصه  شما  روش،  این  با  ولی  است  »گفت وگو« 
گفت وگو  شاهراه  و  کنید  می  جدال  به  منحصر  را 
موجب  پیشگی،  مدارا  شیوه  بنابراین  می بندید.  را 
که  وقتی  مثاًل  است.  اعتماد  و  اطمینان  ایجاد حس 
ناحق  به  و  خودتان  دید  از  حق  به  را  افرادی  شما 
با  اگر  می کنید  زندانی  و  بازداشت  دیگری،  دید  از 
همیشه  باشید  داشته  انسانی  و  اصولی  رفتار  آن ها 
آمادگی برای گفت وگو و رفع مشکل ایجاد می شود 
قومی  فعالیت  جرم  به  را  افرادی  شما  که  وقتی  اما 
بازداشت می کنید و حتی قوانین خودتان را درباره 
مسئله  این  که  است  معلوم  کنید  نمی  رعایت  آن ها 
دهید.  می  سوق  شدن  آنتاگونیستی  سوی  به  را 
عباس  مثل  کسی  وقتی  آذربایجان  در  مثال  برای 
سال های  قومی،  فعالیت های  جرم  به  لسانی، 
آیین  قوانین و  از  مدیدی در زندان است و بعضی 
نمی  رعایت  او  درباره  هم  را  خودتان  دادرسی 
بیرون  درمان  فرصت  است   بیمار  وقتی  یا  و  کنید 
می شود،  دریغ  او  از  دادن  مرخصی  یا  زندان  از 
مشکالت  و  مسائل  که  می شود  باعث  رفتار ها  این 
چرکین  دمل  به  و  کند  پیدا  عفونی  جنبه  قومیتی 
بلوچ و  با متهمان  این رفتارها را  بدل شود. مشابه 
عرب هم مشاهده می کنیم ولی اگر همین قوانین و 
آیین دادرسی موجود با رعایت اصل تفسیر به نفع 
رعایت  شهروند  یک  عنوان  به  آن ها  درباره  متهم 
تبدیل  ایران  در  قومیتی  مسائل  باشید  مطمئن  شود 
این موارد را  ما  کانون بحران نخواهد شد.  به یک 
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که  سارق  و  قاتل  مثل  »شهروند-مجرمان«  درباره 
دارند،  هم  غیرشرافتمندانه  و  خودخواهانه  انگیزه 

دیگران. به  کنیم چه رسد  باید رعایت 
و  قومی  مسائل  مرزگذاری،  مثال  برای  باز  و 
نادیده  سو  دو  از  متاسفانه  که  است  ایدئولوژیک 
و  ملیت  با  ایدئولوژی  وقتی  شود.  می  گرفته 
ویژه  به  است  آفرین  مصیبت  بخورد  گره  قومیت 
برعکس  یا  می دهد  فریب  را  ملیون  از  عده ای  که 
ترس  از  را  عده ای  و  می کند  تضاد  و  تردید  دچار 
ایدئولوژی، ضد ملیت می کند و آنها هم که موافق 
دیگری  نوع  به  هستند  ملیت  با  ایدئولوژی  پیوند 

می آفرینند. مصیبت 
بگیرد،  قرار  توجه  باید  که  نکاتی  از  دیگر  یکی 
است.  هوا  دو  و  بام  یک  روش های  از  دوری 
که  اندازه  همان  به  باید  قومی  حقوق  مدافع  یک 
طرف  از  قومی«  تبعیض  و  »بدرفتاری  به  نسبت 
است  حساس  ایران  سیاست مداران  از  پاره ای 
و  ترکیه  مقامات  قومی  آتش افروزی های  به  نسبت 
خشونت  از  اینکه  نه  باشد  حساس  هم  آذربایجان 
حمایت  هستند،  دیگری  قوم  چون که  کردها  علیه 
و  حق مدار  می دهند  نشان  صورت  این  در  کنند. 

قوم مدار.  نه  انسان مدارند 

میان  اجماعی  و  هم بستگی  به  رسیدن  5(برای 
این  در  »ما«  یک  تشکیل  و  کشورمان  اقوام 

بگیریم؟ پیش  در  باید  راهی  سرزمین، چه 
که  این  درباره  بودم  نوشته  مطلبی  پیش  سال 
می خواهم  است.  مشاع  مالکیت  کشور،  مالکیت 
یک  شهروندان  کنم.  باز  مثالی  با  را  موضوع  این 
عام  سهامی  شرکت  یک  اعضای  مانند  کشور 
هستند. اعضای یک شرکت سهامی نسبت به منافع 
گروه ها  به  متعلق  است  ممکن  حساس اند.  شرکت 
و  فرهنگی  فکری،  متضاد  و  مختلف  طیف های  و 
مربوط  منافع شرکت  به  آنچه  اما  باشند  مذهبی هم 
آن ها  همه  برای  است  مشترک  منفعت  و  می شود 
وحدت  منافع،  این  برآوردن  برای  و  دارد  اهمیت 
نظر دارند در حالی که در زمینه های دیگر اختالف 
ملت  و  کشور  یک  وضعیت  دقیقا  دارند.  نظر 
مختلف  اقوام  میان  است  ممکن  است.  همین گونه 
مذهبی  و  زبانی  فرهنگی،  اختالفات  ایرانی، 
همه  می تواند  آنچه  اما  باشد  داشته  وجود  بسیاری 
منافع مشترک  را تشکیل دهد،  »ما«  کند و  را جمع 
ها  قومیت  می خواهد  اگر  حکومت  بنابراین  است. 
باید  شوند  ملی  اقتدار  برای  پتانسیل  یک  به  تبدیل 
گروه ها،  و  افراد  همه  که  وقتی  کند.  ذینفع  را  همه 
براندازی  اسم  به  اساسًا چیزی  باشند دیگر  ذی نفع 

نمی دهد. معنا  تجزیه طلبی  و 
 

هر  مانند  و  دنیا  همه جای  در  ناسیونالیسم  1و2( 
آن چه  است.  و چند وجهی  پیچیده  سیاسی،  پدیده 
ایران پس از  از مرکز در  به شکل حرکت های گریز 
دو  بر  تاکید  به طور عمده  کرد،  پیدا  بروز  مشروطه 
عنصر زبان و مذهب دارد و براساس اسناد موجود 
پس از  شوروی  اّتحاد  نفوذ  که  نیست  کتمان  قابل 
تحّرکات  و  تابستان1320شمسی  در  ایران  اشغال 
منطقه  دو  در  جداسری  پاگیرِی  در  استالینیستی 
آذربایجان و کردستان به طور اساسی نقش داشت. 
اشاره  مورد  نارضایِی  پیدایی  در  این که  منظور 
نمی توان  داخلی  زمینه های  بر  افزون  به طورقطع 

نادیده  گرفت. را  نقش عامل خارجی 
چندان  نیز  قوم  مفهوم  ناسیونالیسم،  3(هم چون    
ناسیونالیسم های  هرحال  در  ولی  نیست  واضح 
و  زبانی  تمایزات  که  دارند  تمایل  چنین  منطقه گرا 
کنند  تعریف  اقوام  تقسیم بندی  ذیل  در  را  مذهبی 
برای  قوم«فارس«  پرابهام  مفهوم  از  نمونه  برای  و 
همه مناطقی که از این اشتراک زبانی برخوردارند، 
غیردقیق  و  غیرعلمی  قطعًا  که  می کنند  استفاده 
که  مّلی  پیوندهای  گسسته شدن  هرحال  به  است. 
یقینًا  ناسیونالیسم است،  مثبت و ضروری  نتایج  از 
تجربه  بود.  خواهد  خطرناک  احتمااًل  و  بازدارنده 
پاکستان  در  مذهبی  درگیری های  بالکان،  خونین 
نیست،  قوم گرایانه  رنِگ  از  فارغ  که  هندوستان  و 
ترک ها  تاریخی  و  خونین  منازعات  و  دشمنی 
ارمنی ها همگی برای ما هشدار دهنده است. اصواًل 
در این گونه رادیکالیسم ها حّتی در ذیل دولت های 
مّلی  گفتگوهای  برقراری  امکان  نیز  دموکراتیک 
سلب  هرنوع  از  اقّلیت ها  حقوق  تامین  برای 
پذیرش«شهروندی  پیش فرض  بدون  زیرا  می شود 
منطقه گرا  رادیکالیسم های  در  گاه  که  ایران زمین« 
و  مّلی  مفاهمه  می گیرد،  قرار  تحت الشعاع  شدیداً 

بود. نخواهد  امکان پذیر  دموکراتیک 
است.  پردامنه   و  پیچیده  بسیار  بحث،  این   )۴
دولت  وجود  شرط  اّولین  که  است  واضح 
شهروندی  حقوق  مطلق  برابری  و  دموکراتیک 
شرط  است.  جنسیت  و  زبان  مذهب،  از  مستقل 
کنونی،  کشورِی  تقسیمات  چهارچوب  در  دّوم 
واگذاری حّداکثری اداره هر حوزه استانی به مردم 
واگذاری  این  دیگر  سوی  از  است.  منطقه  همان 
را  مّلی  و وحدت  اشتراک  بنیانی  شالوده های  نباید 
تمامیت  و  مشترک  زبان  حفظ  آن ها  مهم ترین  که 

بگیرد. نادیده  ایران است،  ارضی 

آقای علیرضا رجایی



این  از  میزانی  به  منطقه گرا  رادیکال های  می دانم   
بدون  که  است  روشن  ولی  ناخشنودند  اصل  دو 
اصل، هیچ گونه«ما«یی شکل  دو  این  نظرگرفتن  در 

گرفت. نخواهد 

شده  یاد  توصیف  با  چقدر  امر  ابتدای  در   )1
همراه هستید؟  

کم و بیش با توصیف شما موافقم. اما احساس می کنم 
مفروضات بیان نشده ای در عبارات شما وجود دارد که 
نگرانی مرا برمی انگیزد. گویی چیزی در ناسیونالیسم به 
خودی خود وجود دارد که در عمل به سرکوب کثرت ها 
و اقوام و گروه های متنوع دینی و قومی منجر می شود. 
همراه  کرده اید  عرضه  که  تاریخی  تصویر  با  که  این  با 
ناسیونالیسم  از  اول  وهله  در  دهید  اجازه  اما  هستم 
دفاع کنم. ناسیونالیسم در بنیاد خود، ایده همزاد دولت 
امپراتوری  فروپاشی  از  پس  که  است  مدرن  ملت های 
مسیحی، در اروپا زاده شد و تابع تغییر نقشه سیاسی 

جهان بود.
پس از آنکه مرزهای ملی شکل گرفتند و سازمان قدرت 
سیاسی از صورت بندی امپراتورانه، به دولت ملت های 
مدرن تغییر یافت، قرار بر این شد که »سرزمین« محور 
را  نامش  که  اجتماعی  باشد.  شده  متولد  تازه  اجتماع 
ملت نهاده  بودند. سرشت و روح مفهوم ناسیونالیسم با 
پیمان جمعی نسبت دارد. معنای قلیل و در عین حال 
ناسیونالیسم آن است که ساکنان یک سرزمین  بنیادی 
با هم پیمان می بندند که به دلیل سکونت در سرزمینی 
است،  شده  سیاسی  سازمان  یک  تابع  دلیل  هر  به  که 
را  آنها  که  با هم نسبتی خاص دارند. مرزهایی هست 
این  نفس  می کند.  هم سرنوشت  کالن،  سطح  یک  در 
به  می شود  ارجاع  جمعی  پیمان  یک  به  چیز  همه  که 
معنای برابری تام همه ساکنان یک سرزمین با یکدیگر 
است. به اعتبار همان پیمان است که همگان موقعیتی 

می کنند.  پیدا  خود  سرنوشت  در  مشارکت  برای  برابر 
فراموش نکنیم مفاهیمی مثل برابری، برادری و آزادی، 
پس  ترقی  و  عقالنیت  بوروکراسی،  مدرن،  دموکراسی 
از آن ظهور کرد که دولت ملت های مدرن ظهور کردند 
و  مدرن  دولت های  سازمان  سنخ  از  قدرت  سازمان  و 

وابسته به قانون اساسی گردید. 
همه  به  نماند.  منحصر  اروپا  به  مدرن  قدرت  سازمان 
جای جهان گسترش پیدا کرد. همسو با این گسترش، 
پارلمان،  اساسی،  قانون  ناسیونالیسم،  مثل  مفاهیمی 
رای گیری، بوروکراسی عقالنی، و امثالهم نیز گسترش 
مخالفند،  ناسیونالیسم  با  که  آن ها  یافت.  جهانی 
و  ترقی  و  آزادی  مثل  مفاهیمی  که  دهند  پاسخ  باید 
وضعیت  تداوم  در  می توانست  آیا  مردم،  و  دموکراسی 
ورود  ما  سیاسی  واژگان  ساحت  به  صفوی  دوران  ایران 
به  مشروطه  از  مدرن  شبه  یا  مدرن  سازماندهی  کند؟ 
و  سیاسی  اجتماعی،  بسترهای  اساسًا  که  اینسوست 

فکری مفاهیم مدرن را فراهم می کند. 
زبان  در  دیگر  مفاهیم  همه  مثل  ناسیونالیسم  اما 
می پذیرد.  تاثیر  قدرت  سازمان  از  ناگزیر  سیاست، 
اروپایی  دولت های  استعماری  بسط  چیز  هر  از  قبل 
می دهد.  نژادپرستانه  معنای  ناسیونالیسم  به  که  است 
کشورهای اروپایی یکی یکی به کاروانی می پیوندند که 
متمدن  برای  رسالتی  ملت اش،  می کند  خیال  یک  هر 
شکل  ملی  اراده  تاثیر  تحت  آنچه  دارد.  دیگران  کردن 
می کند.  پیدا  خاص گرایانه  خصلتی  تدریج  به  گرفته، 
انگلیسی ها  گاه  و  آلمانی ها  گاه  فرانسوی ها،  گاهی 
است  قرار  که  تافته جدابافته ای هستند  می کنند  خیال 
این  برسانند.  ظهور  منصه  به  را  خود  جهانی  رسالت 
وضعی  تدریج  به  الملل،  بین  سطح  در  خاص گرایی 
ملی هم پیدا می کنند. در میان اقوام و کثرت های قومی 
و فرهنگی و زبانی، یکی بر دیگران فخر می فروشد و 
ملیت  می کند.  ثبت  خود  نام  به  تمامًا  را  ملیت  سکه 
در  و  می شود  نژادپرستی  زایشگر  الملل  بین  در سطح 
سطح ملی نیز به مثابه یک مولفه قدرتمند تبعیض و 

تحقیر و طرد عمل می کند. 
محملی  به  دفاع،  غیرقابل  کارنامه  این  دلیل  به  آنکه 
دهد  پاسخ  باید  می اندیشد،  ناسیونالیسم  از  بیرون 
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آقای جواد کاشی



ضیافت

 ماه نامه مدارا، نشریه دانشجویی، سال چهاردهم
شماره  صد و چهل و ششم، 27 اسفند 1399

10

دولت  صورت بندی  مقتضی  می تواند  اندیشه  کدام 
کلی  به  است  قرار  آیا  باشد؟  آن  مدرن  معنای  به  ملت 
آیا  کند؟  دگرگون  را  جمعی  حیات  صورت بندی، 
شایع  ملت های  دولت  ساختار  برای  جایگزینی  اساسًا 
زمانیکه  تا  و  ندارد  قطعا  دارد؟  امروز  جهان  عرصه  در 
ملت هاست  دولت  ساختار  حصر  و  چنبره  در  ندارد 
چه  هر  بگریزد.  کلی  به  ملت  مفهوم  از  نمی تواند  و 
ناخواسته در محدوده ملیت مدرن  یا  می گوید خواسته 
باد  طلبی  تجزیه  پرچم  بر  که  آنها  مثال  می گیرد.  جا 
گرایی  ملیت  زبان  در  را  آنچه  می کنند؟  چه  می وزانند، 
نامیده می شود، برنمی تابند و اصرار  مرسوم، »قومیت« 
از  به جای آنکه  نیستیم، ملت ایم.  دارند که ما قومیت 
سخن  ایرانی  ملت های  از  بگویند  سخن  ایرانی  اقوام 
سنخی  است  قرار  چیست؟  سر  بر  منازعه  می گویند. 
جای  به  شود.  دیگری  سنخ  جانشین  گرایی  ملیت  از 
دفاع  کنفدرالیسم  یا  فدرالیسم  از  ملی،  موجود  سازمان 
گفتمان  درون  در  است  منازعاتی  همه  این ها  می کنند. 
سرزمین،  نام  ذیل  سازماندهی  آن.  از  بیرون  نه  ملیت، 
نخواهد  ابدی هم  و  نیست  ازلی  ندارد.  قدسیت  الزامًا 
نمی توان  سادگی  به  است  چنین  زمانیکه  تا  اما  بود. 
باره  کنار گذاشت. در  به کلی  را  ناسیونالیستی  گفتمان 
چند و چون آن ساعت ها می توان حرف زد اما به کلی 

نمی توان آن را نادیده گرفت. 
با  ناسیونالیستی  گفتمان  درون  در  ما  که  بپذیریم  اگر 
روایت های  از  می توان  آنگاه  می زنیم،  حرف  یکدیگر 
گوناگون ناسیونالیسم سخن گفت و صنوفش را از هم 
متمایز کرد. ناسیونالیسم رضاشاهی، ما را بیش از آنکه 
در واقعیت هست، خویشاوند یکدیگر کرده بود. سنخ 
این ناسیونالیسم با عنوان ناسیونالیسم تاریخی شهرت 
دارد. آنچه او کرد، همان بود که ارسطو در نقد افالطون 
گفت:  افالطون  فاضله  مدینه  نقد  در  ارسطو  گفت. 
از هم می گسلد، یکی وقتی زیاده  به دو شکل  جامعه 
عطوفت  و  گرما  بخواهی  و  کنی  فشرده  را  آن  حد  از 
درون یک خانواده را به آن تزریق کنی، و دیگری وقتی 
که زیاده از حد آن را گسیخته بخواهی. به نظر ارسطو 
هر جامعه مدنی که به وضعیت گله بودن تنزل نیافته، 
یک کثرت طبیعی دارد. باید کثرت طبیعی آن را پاس 
داشت.  نگه  اندازه  وحدت،  خواست  در  و  داشت 

لباس  زبان و یک  به یک  را  رضاشاه می خواست همه 
آنکه  از  قبل  البته  عزم  این  بیاورد.  خو  و  خلق  یک  و 
ساختار  طبیعت  در  باشد،  ناسیونالیسم  طبیعت  در 
سازمان  کسی  گاه  هر  است.  قدرت  شده  شخصی 
قدرت را شخصی کند و بخواهد همه چیز تحت نظر 
ناگزیر تا حد معینی می تواند  و هدایت او پیش برود، 
تحمل  را  سیاسی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  کثرت های 
کند. برای اطمینان حاصل کردن از سروری خود، همه 
را یکسان طلب می کند. تفاوت ها را کم رنگ می کند و 
بر وجوه یکسان¬ساز اتکا می کند. نباید فراموش کنیم 
یا  ناسیونالیست  ترقی خواه،  آنکه  از  قبل  پهلوی ها  که 
مستبد  باشند،  دیگر  ایدئولوژی  و  نام  هر  به  متصف 

بودند.

توجه  کنم.  اشاره  هم  دیگر  نکته  یک  به  بدهید  اجازه 
کردن به کثرت و ارزش نهادن به آن در کجا وجود دارد 
که نزد حاکمان نیست؟ به احزاب و گروه هایی نظر دارم 
از کثرت  ناسیونالیسم مستبد رضاشاهی،  مقابل  که در 
سازماندهی  در  گروه ها،  این  آیا  می کنند.  دفاع  قومی 
سازمان  خواه اند؟  کثرت  و  دمکرات  درونی شان 
حزبی شان چگونه است؟ اساسًا چه تصوری از قومیت 
کرد یا عرب یا ترک می پرورند؟ آیا کردها یا ترک ها یک 
ذکر  با  آنها  نیستند.  قطعًا  یکسان اند؟  و  همبسته  کل 
نام قوم کرد یا ترک، یک اجتماع هم بسته و هم رنگ و 
یکسان ساز شده را در ذهن می پرورند و از این همگنی، 
یک لذت جمعی ایجاد می کنند. چه بسا آنچه رضاشاه 
در سطح ملی کرد را در سطح قومی تعقیب می کنند. 

کردم،  اشاره  آن  به  که  تاریخی  ناسیونالیسم 
همبستگی های سیاسی را بیش از حد ظرفیت سرشت 
با  سیاسی  زندگی  می کند.  جستجو  سیاسی  حیات 
تنازعات و رقابت ها و کثرت ها معنادار می شود. به جای 
سیاسی  ناسیونالیسم  از  می توان  تاریخی  ناسیونالیسم 
دفاع کرد. ما مردمان ایرانی، کثرتی طبیعی داریم و عالوه 
بر آن سیاست مدرن نیز به طور فزاینده ای کثرت تولید 
صورتی  و  نام  هر  در  همگن  جامعه  تصور  می کند. 
نمی پذیرد.  همگنی  سیاسی  جامعه  است.  خطرناک 
و  تنوع  ناهمگنی،  که  می شود  آغاز  زمانی  از  سیاست 

کثرت را به مثابه یک اصل پذیرا باشیم.
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این  در  که  کسانی  مثابه   به  کثرتمان،  رغم  به  آنگاه 
سرزمین زندگی مشترک داریم پیمان می بندیم که حقوق 
تحقیر  را  یکدیگر  و  بشناسیم  رسمیت  به  را  یکدیگر 
و  کنیم  زندگی  عدالت  اساس  بر  کنیم  تالش  نکنیم. 
ساختار زندگی مان را بر اساس احترام به دیگران بنا کنیم. 
های  سال  در  سازی  یکپارچه  های  سیاست  چقدر   )2
شرایط  این  آمدن  وجود  به  در  را  انقالب  از  بعد  و  قبل 

موثر می دانید؟
پیشاسیاسی  قلمرو  به  انتقال  با  یکپارچگی،  انتظار 
در  می خواهد  یکپارچه  را  ملتی  آنکه  است.  همساز 
از  فرمی  هیچ  است.  گله سازی  جستجوی  در  سیاست 
نیست که حاصل آن، محوریت  یکپارچه-سازی متصور 
یک گروه و حاشیه رانی دیگران نباشد. یکپارچه¬خواهی 
یعنی عزم به رسمیت نشناختن کسانی که ممکن است 
به رسمیت  که  نکنیم  فراموش  باشند.  اکثریت  یا  اقلیت 
نشناختن اقلیت، خواهی نخواهی به رسمیت نشناختن 
تصدیق  اکثریتی  که  روز  همان  انجامید.  اکثریت خواهد 
می کنند که به نام یکپارچگی، رنگی از رنگ ها به حاشیه 
خواهد  راه  نیز  خودشان  درون  به  طرد  آتش  آنگاه  رود، 
نیز در شمار  که می بینند خود  بود  یافت و زود خواهد 
سکه  دیگر  روی  طرد،  سیاست  هستند.  شدگان  طرد 
شده  تحقیر  اکثریت  بر  اقلیت  و  باند  یک  حاکمیت 
است. در چنین شرایطی طبیعتًا یک سو امتیازات جمع 
بر  سروری  حظ  از  یک سو  کینه.  دیگر  سوی  و  می کند 
به  شدگی  تحقیر  آتش  از  دیگر  سوی  و  می بالد  خود 
خود می پیچد، یک سو مست قدرت است و سوی دیگر 
زخم  احساس  بیشتر  و  بیشتر  روز  هر  کینه جویی  در 
می کند. آنچه از دست می رود ذخیره عقالنیت در عرصه 
سیاست است و میل به توحش هر روز بیشتر و بیشتر 

شیوع پیدا می کند. 

3. آیا این رادیکالیسم قومی در کشور را برای جریانات 
ترقی خواه نیروی بازدارنده می پندارید؟ 

سیاست های  طبیعی  فرزند  قومی،  رادیکالیسم 
تحقیرشدگان  صدای  رادیکالیسم  است.  یکپارچه سازی 
است. تحقیر شده، خرد خود را از دست داده است. به 
جای بازیابی خود از دست رفته و تالش برای شناسایی 
خویش، با اساس زندگی سیاسی در جدال افتاده است. 
می جنگند،  سال ها  که  کسانی  بسا  چه  هگل،  قول  به 
آنکه  به جای  اما  می دهند،  مال  و  می کنند، جان  تالش 
این همه را برای تحصیل آزادی خود انجام دهند، برای 
رهایی از یک ارباب و اختیار ارباب دیگر انجام می دهند. 

آزادی خود را در انتخاب ارباب خود پیدا کرده اند. 
شکستن  برای  تالش  که  ندارم  نکته  این  در  تردیدی 
حصارهای تحقیر به مبارزه ، مقاومت و ستیز نیاز دارد. 
تا  اول  از  که  نیست  فرایند حساب گرانه  یک  نیز  مبارزه 

آخر از خرد ورزی تبعیت کند. 
رهایی  برای  و  بزند  فریاد  تحقیر شده،  که  است  بدیهی 
که هر  کرد  فراموش  نباید  اما  باشد.  داشته  خود حرارت 

آزادی  به  الزامًا  شود،  رادیکال  بیشتر  زمینه  این  در  چه 
را  او  رادیکالیسم  بسا  چه  است.  نشده  تر  نزدیک  خود 
به همان سبدی بیاندازد که به آن می ستیزد. مگر تاریخ 
آزادی  دشمنان  خود  که  خواهانی  آزادی  است  دیده  کم 
از  بیش  در عمل خود  که  عدالتی  منادیان  بوده اند.  بشر 
همه به خرمن عدالت آتش زده اند. متاسفانه در دیار ما، 
کرده  جلوه  حقانیت  نشانه  زمینه ای  هر  در  رادیکالیسم 

است. 

اقوام  میان  اجماعی  و  همبستگی  به  رسیدن  برای   )4
کشورمان و تشکیل یک »ما« در این سرزمین، چه راهی 

باید در پیش بگیریم؟
یکی  دارد:  وجود  »ما«  سنخ  دو  سیاسی،  مباحث  در 
مای  از  سنخی  هر  جامع.  مای  دیگری  و  مانع  مای 
به سمت مای جامع حرکت  باید  مانع، خطرناک است. 
غیریت ساز  و  منع گذار  که  است  مایی  مانع،  مای  کنیم. 
تحقیر  و  است  ستیز  عرب  که  ایرانیانی  مای  است. 
طبیعتا  است.  مانع  ایرانی  مای  یک  افغان هاست  کننده 
این سنخ از ما، در درون نیز مرزگذاری می کند. می بینی 
عرب ها  و  می نشینند  فارس  اقوام  ایرانی،  مای  بنیاد  در 
جامع،  مای  اما  برده اند.  حاشیه  به  را  ترک ها  و  کردها  و 
به  بیشتر است،  مایی که در جستجوی شمولیت  یعنی 
جای اینکه ایرانیتی بسازد که با تکیه بر میراث فرهنگی 
و تمدنی اش، به دیگران فخر می فروشد، ایرانیتی بسازد 
می خواهد  گفتگوست.  حال  در  جهان  با  مستمراً  که 
بداند میراث ایران شهری اش چه کمکی به صلح جهانی 
وجود  ناعادالنه ای  مناسبات  جهان  در  اگر  می کند. 
کمکی  چه  اسالمی اش،  میراث  بداند  می خواهد  دارد، 
و  جنگ  اگر  کرد.  خواهد  عادالنه  مناسبات  افزایش  به 
یافته، سنت اسالمی، عرفانی  نژادپرستی در عالم فزونی 
و فقهی اش، چه کمکی به افزایش مسالمت و صلح در 
افتراق افکن  و  جداکننده  مرزهای  مستمراً  می کند.  عالم 
را کم رنگ می کند، به دیگران در عالم احترام می گذارد و 
اگر الزم است ستیز  در جستجوی احترام متقابل است. 
و رقابت هم می کند، حتی ممکن است به سمت جنگ 
هم پیش برود. اما در هر حال، نشان می دهد که برای او 
المللی مهم است. هیچ نشانی  بین  صلح و هم زیستی 
از برتری جویی منطقه ای یا بین المللی در او نیست. مایی 
که مای جامع است، در سطح ملی نیز جامع است. به 
جای سروری یک قوم، به سمت شناسایی همگان پیش 
می رود. مای جامع به تعبیر رانسیر مایی است که فهرست 
و  دل-مشغول  می نویسد.  ناتمام  همیشه  را  اش  اعضاء 
عالقه مند آن است که هر روز تعداد بیشتری به فهرست 
مای  است.  دیگران  راه  به  چشم  بیافزاید.  خود  اعضای 
اما  می بالد،  خود  به  بودن  خودبسنده  احساس  از  مانع 
مای جامع همواره خود را نیازمند غیر می بیند. مای مانع 
از وجود دیگری، احساس آلودگی می کند اما مای جامع  
احساس غنا. ما نیازمند دگرگونی تصورمان از ما هستیم. 

ضیافت



این مقاله گفتاری است پیرامون اهمیت حیاتی آزادی و 
عدالت در یک جامعه و همچنین نقش نهادهای مدنی 
که وظیفه ی خود را حفاظت از این دو معقوله و نشر و 

گسترش آن ها می بینند.
انسانی و نقش آن ها در  این دو آرمان  هرچند اهمیت 
پیشبرد یک جامعه متعالی بر هیچ کس پوشیده نیست 
اما گاهی پیش می آید که دیدگاه های متفاوتی در پیرامون 
ارجهیت این دو بر یکدیگر و یا لزوم تحقق یکی پیش 

از دیگری از طرف افراد مختلف بیان می شود.
از این سو نویسنده بر این باور است که ابتدا بهتر است 
که با بسط معقوله های آزادی و عدالت به چگونگی تاثیر 
این دو بر یکدیگر و نیز تقدم و تاخر آن ها پرداخت و 

سپس پیرامون تحقق آن ها صحبت کرد.
مسئله  تحقق  حقیقی  راهکار  که  است  این  بنده  باور 
نهفته  واقعیت  این  فهم خود  در  ابتدا  آزادی و عدالت 
حرف  عدالت  و  آزادی  از  ما  وقتی  اساسا  که  است 
می زنیم منظورمان چیست.برای راحت تر شدن بحث 

بگذارید از یک تشبیه استفاده کنم.
)structure(عنوان یک ساختار به  را  ما جامعه  اگر 

گوناگونی  اجزا  با  ساختار  این  در  ما  بگیریم،  نظر  در 
این  در مجموع  و  رفته  که  روی هم  داریم  کار  و  سر 
ساختاریک کل واحد را تشکیل می دهند. حال اگر ما 
را  عدالت  و  آزادی  مفاهیم  ساختار  این  در  بخواهیم 
علی  که  طور  همان  حقیقتا  که  گفت  باید  دهیم  شرح 
)ع( می گوید عدالت  به این معنی است که تمام چیز ها 

)اجزا( در سرجای خودش قرار بگیرد. 
دارند  قرار  مختصاتی  در  اجزا  تمام  دقیق تر  عبارت  به 
که بهترین وضعیت و مطلوب ترین حالت آن ها است. 
از طرف دیگر آزادی عبارت است از توانایی این اجزا 
میل  و  خود  بلقوه  ظرفیت های  تمامی  بکارگیری  در 
شفاف  صورت  به  یا  بالندگی.  و  پویایی  رشد،  برای 
اعضای  از  یک  هیچ  که  است  معنا  این  به  آزادی  تر، 
توانایی  آزادانه  به صورت  و  نشده  ساختار،  سرکوب 

بروز پتانسیل خود را داشته باشند.

با همین استدالل می توان تشخیص داد که اساسا عدالت 
و  می باشد  اجتماع  یک  حقیقی  حیات  الزمه  آزادی  و 
از طرف دیگر از یکدیگر تغذیه کرده و الزم و ملزوم 

یکدیگر به حساب می آیند.
درواقع می شود اینطور گفت که اگر در جامعه ای عدالت 
اگر  و همچنین  نیست  پذیر  تحقق  هرگز  آزادی  نباشد 
آزادی حقیقی از جامعه به هر دلیلی صلب شود، جامعه 
توانایی رسیدن به یک وضعیت عادالنه را ندارد. مثال 
بدون آزادی مطبوعات چگونه می توان انتظار داشت که 
رسانه نقش مثبتی در جامعه ایفا کند و صدای محرومان 
باشد؟ یا بدون عدالت جنسی چگونه می توان به آزادی 

اجتماعی رسید؟
با همین استدالل نویسنده بر این باور است که اساسا 
درونش  عدالت  ولی  باشد  آزاد  نمی تواند  جامعه  یک 
نمی توانند  جامعه  یک   افراد  یا  باشد،  نقص  دچار 
ادعا کنند که در یک جامعه عادالنه زندگی می کنند در 
صورتی که آزادی های فردی و جمعی درون آن جامعه 

رعایت نمی شود.
حفظ  و  تحقق  برای  جامعه ای  هر  در  این ها  کنار  در 
آزادی و عدالت نیازمند به ساختار هایی است که در این 
مسیر کوشش کنند. باید به خاطر داشت که اساسا نقش 
این ساختارها در این مهم بستگی به عوامل متعددی از 
در  ساختار  هر  تشکیل  شرایط  آن ها،  تاریخچه  جمله 
جامعه، نحوه اداره و ادامه حیات کنونی آن ساختار در 

جامعه است.
به طور مثال اگر به نحوه شکل گیری جریان رسانه های 
که  می شویم  متوجه  کنیم  نگاه  امروز  جهان  در  اصلی 
غالب این رسانه ها با اهداف تجاری و سیاسی تاسیس 
شده اند و اساسا در اکثر مواقع ضد این ارزش ها فعالیت 
می کنند این در حالی است که سابقه روزنامه نگاری در 
بسیاری از کشور ها همراه با ترویج آرمان های آزادی و 
عدالت بوده است و به همین سبب هنوز هم در بخش 
مهم  سنت های  از  یکی  که  سنت  این  چاپی،  نشریات 

خبرنگاری است ادامه دارد.
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سیاسی

سنگر های عدالت و آزادی

ابوالفضل تشکری
مهندسی شیمی 95



سیاسی
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یکی دیگر از مهم ترین نهاد های جامعه های امروزی که 
اسمش با دو مفهوم آزادی و عدالت، به ویژه آزادی، 
دانشگاه  می باشد.اساسا  دانشگاه  است  خورده  گره 
نیروهای  و  متنوع  نیروهای  نزاع  تولدش محل  بدو  از 
اجتماعی بوده است. ما در طول تاریخ شاهد هستیم که 
هرگاه یک مکتب فکری و یا حتی سبک زندگی شروع 
به رواج پیدا می کند و اصطالحا در جامعه طرفدار پیدا 
اولین محل های بروز و نمود آن تفکر  از  می کند یکی 

درون دانشگاه است.
این  در  آن  موشکافی  که  دارد  مختلفی  امر دالیل  این   
صورت  به  بخواهم  اگر  اما  نیست  پذیر  امکان  مقاله 
گفت  می توان  کنم؛  اشاره  امر  این  دالیل  به  خالصه 
جوان ها  از  اکثرا  که  دانشگاه  ساخت جمعیتی  دلیل  به 
تشکیل شده است، این افراد نیز غالبا ایده های جدید 
باز تر  آغوش  با  را  زندگی  و  نگرش  در سبک  تغییر  و 
می پذیرند، که این امرخود یکی از دالیل رواج اندیشه 

های گوناگون در بین جوانان دانشگاهی است.
البته باید اینجا به این نکته اشاره کنم که این خود یکی 
از مزایا و نقاط قوت یک نظام آکادمیک پویا و کارآمد 
توان  مختلف،  ایده های  معرض  در  افراد  که  است 
مطلوب  ایده  از  طرفداری  و  دفاع  و  انتخاب  انتخاب 
خود را داشته باشند. دقیقا همین در نقطه است که نقش 
نهاد مدافع  بزگترین  به عنوان  اصلی و حیاتی دانشگاه 
کشورها  از  بسیاری  تاریخ  طول  در  عدالت  و  آزادی 

مشخص می شود.
به  دانشجو  و  اجتماع  در  گذار  تاثیر  عنوان  به  دانشگاه 
عنوان اساسی ترین رکن این نهاد سالیان سال هزینه های 
بسیاری را برای تحقق و پیشبرد آرمان آزادی و عدالت 

اجتماعی در جامعه پرداخته اند.
مسئله  پیرامون  مقاله  این  در  که  ندارم  قصد  البته 
مطالبه گری  مسیر  در  دانشجویی  جنبش  معضالت 
روی  بر  بیشتر  نوشته  این  تمرکز  بلکه  کنم  صحبت 
ویژگی ها و چگونگی مطالبه و تحقق آزادی و عدالت 
می باشد. هرچند مسئله فوق الذکر بسیار پر اهمیت بوده 

و حتما باید در جای خودش به آن پرداخته شود.

آرمان  دو  این  تحقق  نحوه  پیرامون  بخواهم  اگر  حال 
به بخش اول  برگردم  باید  درون دانشگاه صحبت کنم 
و  آزادی  اثرگذاری  نحوه  و  ماهیت  درمورد  که  نوشته 
باور  گفته¬ها  همان  طبق  دادم.  توضیحاتی  عدالت 
نویسنده بر این است که باید ابتدا به سراغ عناصر مورد 
سعی  و  برویم  اجتماعی  محیط  در  کلیدی  و  اهمیت 
با  اجتماعی  مفاهیم  این  ارتباط  و  ماهیت  شناخت  در 
یکدیگر داشته باشم، به نحوی که مثال درمورد مفهوم 
یک  ویژگی های  از  دقیق  تصویر  یک  باید  تحصیل 

تحصیل عادالنه و آزادانه داشته باشیم.
به همین ترتیب بقیه مفاهیم و عناصر درون آن اجتماع 
نیز به صورت مجزا و هم به صورت یک کل واحد باید 
مورد بررسی قرار بگیرند. از طرف دیگر همان طور که 
فرایند  تدوام چنین  و  عامل شروع  مهم ترین  گفته شد 
های وجود ساختار ها و نهاد-های خاصی است که در 

سطح جامعه در حال فعالیت هستند.
زمانی  نهادها  این  که  اینجاست  امر  کلیدی  نکته  و 
ساختار  دورن  خود  که  کنند  ادعای  چنین  می توانند 
عدالت  و  آزادی  تحقق  شرایط  واجد  عملکردشان  و 
عدالت  و  آزادی  نهاد  دانشگاهی  مثال  طور  به  باشند. 
است که نه تنها روابط درون این نهاد بر اساس آزادی و 
عدالت باشد بلکه خروجی فعالیت هایش هم باید در 

جهت همین امر باشد.
همین  بر  که  می کنم  بیان  هم  را  نکته  این  همین جا  در 
روبرو  هم  دانشجویی  تشکل های  با  ما  وقتی  اساس 
هستیم نه تنها باید روابط افراد با یکدیگر درون این نهاد 
نشان دهنده این دو مولفه باشد بلکه رابطه بین تشکل ها 
و دیگر مجموعه های درون و بیرون دانشگاهی نیز بر 
اساس آزادی و عدالت باشد. در واقع به طور واضح 
تر ابتدا هر نهاد باید خود مولد آزادی و عدالت باشد تا 

بعدا بتواند آن را نشر دهد یا از آن دفاع کند




