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  هدايت سلطان زاده

  در پوشش مشروطه خواهان ليبرال دموکرات" سومکا" منشور
  

وقتی کسی خود را سلطنت طلب می نامد، تکليف .در دنيای سياست ، گاهی کلمات در معنای متضاد خود بکار گرفته می شوند 
او با يک رژيمی خواهد بود که شان  زيرا بالفاصله در ذهن او اين ايده را زنده می کند که سر و کار.آدم با او روشن است 

حتی در کشور های اروپائی که سلطنت يک نقش مهر الستيکی را ايفاء می .نزول خود را از اراده و انتخاب مردم بر نمی گيرد
  .کند ، باز در همان حوزه محدود خود بر آرای مردم استوار نيست

خود را در پوشش ديگری معرفی می بنا به مصلحت زمان  ،  ولی هميشه چنين نيست ، گاهی افراد و جريان های سياسی ، 
فاشيست های ايتاليا  -نئو.  که نام بيان شده آنان در تعارض با ايدوئولوژی و هدف های سياسی  اعالم شده آنها دارد کنند

غيره فعاليت می کنند  و" اقدام اجتماعی" و " ،و اتحاد ملی" جنبش اجتماعی ايتاليا" برهبری دختر موسولينی ، تحت عناوين 
ودر . نهاده اند"حزب آزادی " نازی تغذيه می کنند ،نام خودرا  -و دست راستی های افراطی در اطريش که از ايدوئولوژی نئو

استفاده از نام های غلط انداز ،  !است" جبهه ملی" فرانسه ، نام حزب دست راستی افراطی و نژادپرست ژان ماری لوپن ، 
  .نيز می توان مشاهده کرد در کشورهای ديگرهمين گرايش را در .احزاب دست راستی افراطی استشيوه تازه همه 

شدن امثال داريوش همايون و يک مشت پان ايرانيست  نيز از جنس همان " ودموکرات " ليبرال " و " مشروطه طلب"
پان ايرانيست ها عليه مليت ها در ايران راه ولی بگذاريد اول به جنگ صليبی ای که . همتايان اروپائی خود با نام مبدل است

دموکرات " و" ليبرال" ،" طه طلبمشرو" انداخته اند بپردازيم ، و در آخر اشاره ای خواهم داشت باينکه اينها تا چه حدی 
  .هستند"

 دفتربا  ، در گفتگوئی کهدر دوره شاه  و دبير کل حزب رستاخيز 1اخيرا ، داريوش همايون ، عضو سابق حزب  سومکا 
داشته ، به نفی ايده فدراليسم در ايران " تالش" و نيز با سايت انترنتی ) ليبرال دموکرات (حزب مشروطه ايران   پژوهش

و در اين رابطه ، حتی رضا پهلوی را نيز مورد انتقاد قرار داده است . آنرا مقدمه ای برای تجزيه ايران دانسته است پرداخته و
شکلی دموکراتيک برای ايران نام برده و بر واقعيت جامعه چند مليتی و چند  بعنوانايده فدراليسم  که چرا بطور ضمنی ،از

بنا  حتی اگر اين اشارات رضا پهلوی ، ممکن است بنا بر آگاهی بر مساله ای حساس و يا . فرهنگی در ايران اشاره کرده است
  .به مصلحت روز بوده باشد

که برای تشکيل يک حکومت فدراتيو در ايران ، نخست ايران بايد چند تکه شود و بعد اين اينکه آقای همايون فرموده است 
دوباره گردهم آمده و يک حکومت فدرال بوجود آورند ، نشان دهنده عدم آشنائی کامل ايشان با ازهم  تکه های جدا شده 

ده اند که متاسفانه دانش اوليه ای هم در ايشان وارد بحث در موضوعی ش. موضوع ، حتی در حد معلومات لغت نامه ای است
نه خيلی از کشورهای ديگر ، که امروز نه بلژيک اول تجزيه شد که حکومت فدرال بوجود آورد و نه برزيل و . باره آن ندارند

اگر هم  ايشان. جا نيست نولی مشکل قضيه در اي.الزمه فدراليسم ، تجزيه مقدماتی کشور نيست. بشيوه فدراتيو اداره می شوند
متخصص تئوريک در زمينه فدراليسم بودند ، بازهم همان ايده هائی را عنوان می ساختند که در اين گفتگوها و نوشته های 

هر روشنفکر سياسی ، و امروز حتی مردم عادی در کوچه و بازار نيز ميداند که در ايران . قبلی و بعدی خود مطرح کرده اند
مهم نيست که روی اين مساله چه نامی . ن است سرنوشت کشور را بشيوه ديگری رقم بزندمساله ملی وجود دارد ، که ممک

ساکن در شهر های چند مليونی  هرکسی که مردِمهرچند که  .يا هرنام ديگری  نهاده می شود ، مساله مليت ها ، اقوام يا قبيله

                                                             
حزب ناسيونال سوسياليست "  نام  که يک نسخه براداری از" حزب سوسياليست ملی کارگران ايران" ری برای ، عالمت اخنصاسومکا   1

ها ، پيراهن های سياه به تن . آ.و بشيوه قهوه ای پوشان اس ضد يهود بود، و با همان ايدوئولوژی نژادی و ضد کمونيست و " کارگران آلمان
با عروج نازيسم در آلمان ، عده ای در ايران . ها می بستندو به تجمعات دموکراتيک حمله می بردندند هائی بشيوه نازی بمی کردند و بازو

داريوش . شيفته ايدوئولوژی نژادی شدند و حاکميت تک مليتی  و ضد دموکراتيک در ايران نيز آبشخور مناسبی برای آن فراهم می ساخت
" نام خود را عوض کرده وبه کسانی مثل سرهنگ منوچهری ، . بوداز اعضای فعال آن  و ی نژادی ژهمايون ، يکی از شيفتگان اين ايدوئولو

در جشن .را بنام خود اضافه کرد"آريا مهر" ، لقب 1340محمد رضا پهلوی ، در اواخر دهه .تبديل کرد که به مقام ارتشبدی نيز رسيد" آريانا
ها گرديد و امين اهللا "آريا " ای نفتی صرف سريشم زدن سلطنت به ايدوئولوژی، ميليارد ها دالر از درآمد ه" دوهزار و پانصد ساله" های 

قبل از سلطنت  .را برای شاه ساخت تا يک فضای روانی برای پرستش گذشته پارس ها و نژاد آريا فراهم شود" آريا" حسين ، سمفونی 
اين ميراث امروز به احمدی نژاد و بسياری  .نساخته بود پهلوی، هيچيک از پادشاهان ايران ، هويت خود را با ايدوئولوژی نژادی مشخص

ضمن اينکه سومکائی های سابق و پان ايرانيست ها ، همچنان واليت بر اين ايدوئولوژی را نيز .ازگردانندگان جمهوری اسالمی رسيده ا ست
  .دارند
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واقعيت اين است که مساله ای  . را عيان می سازدعناد خود فقط را قوم بنامد ، عدم آشنائی با تعاريف جامعه شناسی ويا 
   .داريوش همايون و افراد شبيه ايشان ، بر اين واقعيت معترف بوده و نسبت به آن ابراز نگرانی می کنندوجود دارد و 

خود ، طبيعی است که جريان ها و احزاب سياسی ، برای مسائل متفاوت سياسی و اجتماعی ، بنا به اصول ايدوئولوژی سياسی 
روشن است که راه حل پيشنهادی کارل .راه حل های متفاوتی را پيشنهاد کرده و آنرا موضوع فعاليت و تبليغ خود قرار می دهند

. مارکس و آدولف هيتلر برای مساله يهود ، پاسخ يکسانی نخواهد بود و عواقب اجتماعی متفاوتی را در پی خواهد داشت
که ترکيب جمعيتی چند مليتی دارند و ايران نيز از اين مقوله ساختاری لی در کشورهائی بهمين ترتيب است پاسخ به مساله م

را اتخاذ کرد و بنام دفاع از تماميت  ارضی بروی مليت های غير ها ادوان کارازويج ميتوان راه حل ميلوسويج و ر .جدا نيست
رپيش گرفت که پاسخ دموکراتيک تر و انسانی تری ، و يا راه حل های ديگری را د2و عواقب آنرا پذيرفتصرب اسلحه کشيد 

 .نظير بلژيک وهند و اسپانيا و غيره ، حتی اگر نظير چک و اسلواک ، منتهی به تقسيم يک کشور به دو کشور شوداست ، 
با  ايشان همچنان. ولی چهارچوب فکری و ايدوئولوژيک آقای داريوش همايون ، فرسنگ ها با انديشه دموکراتيک فاصله دارد

اين نگرش ضد دموکراتيک ، فقط به مساله مليت ها در ايران  .منشور حزب سومکا به مساله مليت ها در ايران می نگرند 
 67ايشان در مورد يکی از بزرگترين فاجعه های سياسی ، يعنی در مورد قتل عام زندانيان سياسی در سال .محدود نمی شود 

که هزاران نفر از زندانيان را مخفيانه به چوبه های دار  67فاجعه سال  تلين و قربانيان يک ترازو قرار دادن قادريک  نيز ، با 
   3.يت کردند از همان منطق آمرين و عاملين اين قتل عام تبع ،سپردند

واقعيت اين است که داريوش همايون ، دقيقا از منشور حزب سومکا به مساله مليت ها در ايران می نگرد و را حل او نيز 
او عميقا به برتری نژادی و سلطه يک ملت بر . مساله داريوش همايون نه فدراليسم است و نه عدم تمرکز .ومکائی استس

ايران يک هسته " او اين تفکر خود را در قالب . مليت های ديگر اعتقاد دارد و جانمايه ايدوئولوژی او را تشکيل می دهد
کدام انديشه ای جمعيت ". اين هسته سخت هنوز پا برجاست " و ميگويد ازد عنوان می س " سخت دارد و اليه های پيرامونی

طبقه بندی ميکند، جز انديشه ای که معتقد است که يک اليه " هسته سخت و اليه های پيرامونی"کشور خود را برا ساس 
اين هسته سخت ، ما را : می زند او بروشنی بيرون در لفافه پيچيدِه اندکی دقت ، تفکِرنسبت به اليه های ديگر برتری دارد؟ 

اشاره .4"نگهداری کرد.. اهای آسيای مرکزی "توندار" بيابانگردان عرب و ايلغار " ازمخاطرات وجودی مانند هجوم بنيان کن 
 در منظومه شمسی آقای همايون "سخت  هسته"اکنون جزو حاشيه و پيرامون اين که  روشن او به عرب ها و ترک هاست ،

در " ثابت"حکومت فارس ها نيست که داريوش همايون می گويد که عنصر و اين هسته سخت از نظر او جز ند بشمار می رو
تاريخ ما هست و آن پابرجائی پيوند ها و اراده شکست ناپذير نگهداری اين ملت است که يک نگاه به  تصوير دگرگون  شونده 

می توان نژاد آريا را " نگاه به سه هزاره گذشته "از البه الی اين  ".سه هزار ه گذشته نيازی به اثبات دوباره آن نمی گذرد
در امکان تبليغ تئوری  "اراده شکست ناپذير" داريوش همايون فقط فراموش می کند ياد آوری کند  که اين.براحتی  کشف کرد

توسط  1299دتای اسفند ، بعد از چند صد سال حکومت عرب و هزاره ای از حکومت ترک ها در ايران ، ببرکت کو نژادی 
 .انگليسی ها و بقدرت نشاندن رضا خان مير پنج بعنوان پادشاه ميسر گرديده است 

                                                             
قدرت های خارجی به آن . ی خارجی بوجود آوردنددر يوگسالوی را قدرت ها  باعتقاد من خطاست که تصور شود که نا آرامی های ملی 2

که من در زندان يزد درتبعيد  1972درسال .شتاب دادند و از آن بهره برداری کردند، و لی عامل ايجادی نا آرامی ملی در يوگسالوی نبودند
ر مورد ايالت زاگراب که کروات نشين بود بودم ، در يکی از شماره های ماهنامه لوموند ديپلوماتيک ، مقاله مفصلی درمورد نا آرامی ملی د

ند ، ، منتشر شده بود و نشان ميدهد که مساله جدی تر از آن بود که با نسبت دادن آن به بيگانگان ، راهی که ميلوسوويچ ها بعدا در پيش گرفت
  . راه حل دموکراتيکی پيدا کرد

که آب تطيری بود براين  1383".پيروزی خشم و کين" تحت عنوان مقاله داريوش همايون . کيهان لندن  1022رجوع شود به شماره   3
واقعه شهريور " اين نوشته ايشان ، همخوانی کاملی داشت با نوشته يکی از ماموران وزارت اطالعات جمهوری اسالمی تحت عنوان . جنايت 

برچنين منطقی ، می توان هرمخالف سياسی را کشت ،  با تکيه.، که در آنزمان در سايت های انترنتی منتشرگرديد"و مرثيه خوان های آن  67
  .اين چيزی جز توجيه قانون جنگل نيست. باين بهانه که تو اگر بقدرت می رسيدی ، توهم  مرا می کشتی

ی برد تا با تلفظ غليظ عربی بکار مبه غلط ولی  او کلمات فارسی را. معروف بود" عربی خوان" در شهر تبريز، ما آخوندی داشتيم که به   4
در جمِع جماعت سلطنت طلب و پان ايرانيست از طرف جناب داريوش همايون نيز ازجنس " توندرا" بکار بردن کلمه . خود را عالم نشان دهد

دربين سلطنت طلبان سابق و الحق .البته در شهر کوران ، يک چشمی ها پادشاهی می کنند. همان آخوند عربی خوان ما در شهر تبريز است
آوند  گر: زيرا مرحوم فردوسی گفته است .و استفاده از چماق جای آنرا می گيرد چندان خريدار نداردو استدالل  مطالعه  و طلب سوادنيز م

طالعات قضيه فدراليسم ، ميزان ادر  .جائيکه تيغ ، کار حجت و استدالل را می کند، عاقل آنست که انديشه کند پايان را! خواهی ، به تيغم نگر
بايد به محضر .روانه ايران می کند) آسيای مرکزی؟(ميماند درمورد تاريخ و جغرافيا ، که ايالت ترک را از توندراهای ! روشن استايشان 

توندرا . که آنرا بخاطر طنطنه کلمه و بقصد تمسخر بکار ميبرند، با استپ که منظورشان  است ،  فرق دارد" توندرا" ايشان عرض کرد که 
توندرا ، درخت ندارد و حتی بوته نيز ندارد و .که کالهک ها و يخ های دائمی به قطر چند کيلومتر هستند ، شروع می شودبعد از نقطه ای 

بعد از .پس از آن ، تايقا شروع می گردد که درختان سوزنی برگ دارند و نه برگ پهن.تشکيل ميشوداساسا از خزه و بندرت از علف کوتاه 
بطوريکه مشاهده می شود ، توندرا از نظر طبيغی برای زيست انسان و . لف های کوتاه و ناهمگون داردکه ع آن استپ شروع می شود 

که منظور ايشان همان  ترکان   ها، " توندرا" از  پس ايلغار اين قبايل.  حيوان محيط مناسبی نيست و هيچ مدنيتی نيز درآن ديده نشده است
  .قای همايون نه فقط از تاريخ ، بلکه نسبت به جغرافيا نيز هستباشد ، بيشتر عالمت کورذهنی و بی خبری آ
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  :داريوش همايون ميگويد 

ها نيستد ، زيرا گذشته از آنکه ملت ايران را نفی ميکنند،فرد ايرانی را بخودی خود بدليل سخن گفتن به " مليت" آغازگر ما" 
  ". می شناسند يک زبان معين ، دارای حق

ايران ، نام يک نقطه ای ازجغرافيا در گوشه ای از خاورميانه در جهان است که مليت های متفاوتی ، با آقای همايون ،
خاستگاه قومی ، زبانی ، مذهبی و کانون های تمرکز زندگی خود در مناطقی مشخص ، در طی چندين قرن در کنارهم زيسته 

مناطق اصلی زندگی آنان بشمار ميرود که نسل اندرنسل ، اين پايه قومی و زبانی را بازتوليد  اين مناطق ،  کا نون ها يا.اند
چنين ترکيب اجتماعی ، فقط ويژگی ايران نيست ، بلکه بسياری از کشور ها نيز از چنين خصيصه ای برخوردار . کرده اند
ت نيستند، بلکه داللت بر نام سرزمين هائی دارند که مليت همانگونه که نام های بلژيک و يا کاناد ، نام های دال بر مل. هستند

  .های متفاوتی در زير يک چتر سياسی در آنها زندگی می کنند

که هرگز حدود و ثغور تاريخی ثابتی نداشته و منشاء قومی و زبانی  نيز را همه ساکنين در جغرافيای معينی بنام ايران 
هزاره ای در مناطقی جداگانه ازهم زندگی می کنند ، درست مثل سيب زمينی در کيسه متفاوتی دارند و هر کدام از آنها در طی 

منشاء قومی ، و زبان و زيستن در يک محيط اجتماعی مشخص ، . به آن داد" ملت ايران" ريخت و عنوان نمی توان  واحدی 
نه اشتراک قومی نداريم و اقای همايون وقتی مِن ترِک آذربايجانی با آقای همايون هيچگو. از شاخص های اصلی مليت هستند

همچنين . ودشان بيان ميکنند خ ن، يعنی مرکز دانست" هسته سخت" ناميدن غير فارس ها و " پيرامون" بصراحت آنرا با 
معيار های تشخيص و تعريف کننده يک ملت است ، وقتی ما زبان واحدی باهم نداريم ،  از اگر زبان يکی. زبان واحدی نداريم

ولی بدون زبان واحد ی هستيم؟ و اگر همه ساکنين ايران يک ملت هستند ، که به زبان های متفاوتی حرف  ، نه ملت واحدچگو
خاستگاه تئوری ملت ، ميزنند ، کجای دنيا و در کدام تعريف جامعه شناسی ، وجود هويت ملی با چند زبان تعريف شده است؟ 

بدليل زيستن  را امروز کسی اروپائی ها. شاخص های مليت درآن بوده و هست اروپا بوده است و مرز زبانی هميشه يکی از
آلمانی ها تمام آلمانی های ساکن در زير چتر سياسی دولت لهستان را جزو . در زير يک چتر فرامليتی ، ملت نمی نامد

  . يزدندشهروندان آلمان ناميده اند ، باين دليل ساده که ژرمن بوده اند و به زبان آلمانی حرف م

  :داريوش همايون ، ادعای آنچيزی را ميکند که هرگز نبوده است 

ملل متحد رسميت يافته است دموکراسی ليبرال را که در اسناد  universal ما در اين است که اصول جهانروای" آشتنباه " 
" بيش از اندازه ای" شده است " بیافراد متعلق به اقليت های قومی و مذه" ومبنای حقوق بين الملل و حقوق افراد و ازجمله 

  ".که آنها تعيين می کنند ، جدی ميگيريم

کی پايبند اصول دموکراسی ليبرال و رعايت بيش از اندازه اصول مندرج در اسناد سازمان ملل  در باره  شما!  جناب همايون
روز متاسف از اين رعايت بيش از اندازه بوده ايد که ام" افراد متعلق به اقليت های قومی و مذهبی" حقوق افراد واز جمله 

عضو حزب  سومکای طرفدار نازيهای آلمان بوده ايد و وظايف امروزی انصار حزب اهللا را هنگامی که  آيا در شده ايد؟آنها 
ها  انجام می داديد؟ يا در هنگامی که وزير اطالعات و رئيس حزب رستاخيز بوديد و دسته دسته جوانان مملکت را روانه زندان

و يا اينکه حاال که که 5عضو حزب  شما نميشد بايد پاسپورت ميگرفت و می رفت کشور بيگانه ؟  که می ساختيد و هرکسی 
مليت های غير فارس را بگفته خودتان برای زنده ماندن " گوشت " حاضريد در کنار جمهوری اسالمی و احمدی نژاد ،
و  چرا اسم عالقه خود به آدمخواری شما ادعای طرفداری از آنرا داريد؟بخوريد؟ اين چه نوع دموکراسی ليبرالی است که 

که شکنجه و اعدام و ستگسار و تجاوز و فساد ، جزو  همراهی با سياه ترين و خشن ترين حکومت تاريخ معاصر در ايران را 
تا چه حدی ظرفيت  شما   اين نشان می دهد که ليبرال دموکراسی دموکراسی گذاشته ايد؟ليبرال  اعمال روزانه آنست ،

مليت های ديگر را تهديد می کنيد که نشان خواهيد داد که ايران يک ملت  شما.سازگاری با يک رژيم توتاليتر مذهبی را دارد 
آنها نيز درس های . ايکاش از تجربه تاريخی و سرنوشت  آنهائی که آدمخوارتر از شما ها بوده اند ، درس می گرفتيد ! است 

البته خود شما و طيف افرادی نظير ! بقول معروف ، من جرب المجرب ، حلت به الندامه! امثال شماها  نشان داده اندخوبی به 
که کاری انجام دهيد و به همين دليل است که به جمهوری اسالمی پناهده شده ايد که آنها ما را شما ، ناتوان تر ازآن هستيد 

در اين رابطه است و گرنه اگر در قدرت بوديد، زندگی هر طرفدار سبز را سياه ا دقيفشدن امثال شما "سبز "سرکوب کنند و 
ولی خيالتان راحت باشد ، توصيه های شما را قبل از شما ، حکومت ! و چيزی کمتر از احمدی نژاد ها نداشتيدمی کرديد 

                                                             
حتی اگر کسی ميخواست بگويد که من حاضر نيستم عضو حزب رستاخيز بشوم ، و بمن پاسپورت بدهيد بروم و شرم رستاخيزی بودن را   5

آقای حاجی . گرفتند و به زندان انداختندحاضر نيستم بپذيرم ، درست در همان دوره رياست شما بر وزارت اطالعات و حزب رستاخيز، 
زاده، معلم نقاشی در تبريز را بمدت چهارسال در زندان های قصر و اوين نگهداشتند ، باين دليل ساده که گفته بود حاضر نيستم عضو حزب 

  .ن بودممن حودم چند سال با اين آدم در زندان قصر و اوي. رستاخيز شوم و پاسپورتم را بدهيد که برم به شوروی
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مين دليل است که به نيروهای گريز اسالمی در طی اين سی و يک سال گذشته ، خشن تر از شما بمورد اجرا گذشته است و به
پان و درست همين امر بموجب شده است که حکومت اسالمی نيز همانند  !از مرکز ، بيش از هر زمان ديگری دامن زده است

  . متوسل شوددر برابر خواسته های دموکراتيک مليت ها  به روح نژاد آريا ، امروز ايرانيست ها 

ب ميخواست تخت جمشيد را خراب کند و اگر بست نشينی اهالی طوس نبود ، شيخ صادق حکومت اسالمی که در اوايل انقال 
حکومتی که بعد از تخريب قبر رضا شاه با خاک يکسان کرده بود ، نيزقبر فردوسی را " امام راحل" خلخالی با تاييد ضمنی 

بتدريج درجهت يک   آن يک فاجعه است ، حکومتی که هر روز از ادامه حياتميخواست آنرا به توالت عمومی تبديل سازد ، 
محمد خاتمی ، جشن نوروز  6.ائتالف ايدوئولوژيک با ايدوئولوژی آريائی  سلطنت پهلوی ، اما بدون تاج شاهی حرکت می کند

ت را در تخت جمشيد ميگيرد که قبل ازاينکه وقوف به حفظ بناهای تاريخی  را بيان کرده باشد ،  آغاز حرکت به بازيابی هوي
و  گرددنائل می " لوحه حقوق بشر کوروش"ناگهان به کشف  و يا احمدی نژاد .نژادی حاکميت تک مليتی را نشان می دهد 

رنيس "و سرانجام آنرا در ايران به نمايش گذاشته و  می پردازدبرای استراد آن به ايران  بمرافعه با موزه بريتانيا 
در پيام نوروزی خود  و ، می گذارد" ستارگان پارسی " و يا نام تيم ملی فوتبال را !. از آن پرده برداری می کند" جمهورمنتخب

. و يا در تاجيکستان برای عروس و داماد ها پول هديه می دهد !تبريک ميگويد " پارسی زبانان جهان" ، سال نو را به همه 
دهد که ايدوئولوژی نژادی رهبران جمهوری اين نشان می . مثلی است که می گويند ديزی می غلطد و درش را پيدا می کند

و درواقع از منشاء واحدی تغذيه می  قابليت تبديل بهمديگر را دارند تا چه حدی ظرفيت و اسالمی و امثال داريوش همايون 
همه اينها نشان دهنده اينست که و .اين همگرائی باطنی  ، از ماهيت حاکميت تک مليتی در ايران نشات می گيرد  !کنند

در مقابل ،  و .جمهوری اسالمی به انتالف ايدوئولوژيک با تفکر آريائی سلطنت پهلوی ، اما بدون تاج شاهی آن رسيده است 
پان ايرانيست ها در رنگ سبز ، عنصر بالقوه ای برای بی اعتنائی به حقوق مليت ها پيدا کرده و از آن يک کانال عبوری در 

زيرا فکر می کنند  .توان ازآن استفاده کردمی   می بينند ، که ئی از جمهوری اسالمیتصور خود برای نزديک شدن به بخش ها
موقعيتی پيدا کردند ، شايد بتوان از پتانسيل جنبش سبز عليه مليت ها در ايران  ، بداليلی ، روزیکه اگر موسوی يا کروبی 

حاضر است همراه جمهوری که  با رها اعالم کرده است البته ، آقای همايون ، نقد را به نسيه نفروخته است و . استفاده کرد 
برای واقعيت اين است که  .در کنار احمدی نژاد ايستادن نيست، که معنی روشن آن چيزی جز  اردداسالمی عليه آنان تفنگ بر

از دستگاه  مساله اساسی آنها ، امکان استفاده. پان ايرانيست ها ، نه موضوع رنگ سبز معنی دارد و نه هيچ رنگ ديگری
محور اصلی اين نزديکی ايدوئولوژيک پان ايرانيست و جمهوری اسالمی را  و ،بوده مليت ها در ايران  سرکوب حکومتی عليه

   .تشکيل ميدهد

بين مليت های  ، سعی می کند  که همانند سازمان های اطالعاتی جمهوری اسالمی  آقای همايون در کنار اين همگرائی ها ، 
ز ، اختالف بر انگيخته و با بجان هم انداختن هردو ملت تحت ستم ، مانع از مبارزه مشترک و همبستگی در بين کرد و ترک ني

همانند دوره قاضی  هشياری سياسی بخرج داده و مليت کرد و ترک است که وآنان شود ، و اين برعهده فعالين سياسی هرد
  .جهت همبستگی و نزديکی هرچه بيشتری گام بردارندمحمد و پيشه وری ، مانع از چنين دسيسه هائی شده و در

خود می " دموکراسی ليبرال" ونفی آنرا جزو اصول  آقای همايون در به تمسخر گرفتن حقوق دموکراتيک مليت ها در ايران 
  :و در طرح مساله ، به شيوه تردستی آخوند ها متوسل می شودشمارد 

ی نيست که ازمردم بپرسيم آيا ميخواهيد تبعيض مذهبی باشد؟ ميخواهيد زنان بنظر ما رواداری و آزاديخواهی به اين معن" 
مليت و منطقه ملی و " همچنان انسان درجه دوم بمانند؟ ميخواهيد آخوند بجای شما تصميم بگيرد؟ ميخواهيد ايران به شش 

  ".بعدا شش کشور شناخته شود؟ اينهاست آنچه نه قابل مذاکره است و نه رای گيری

وقتی عبارت .نفی در مضمون آغاز کرد ، اصوال بايد بهمان شيوه نيز ادامه دهدمسی روال سؤال پرسی را بشيوه استفهام اگر ک
آيا  ؟"آيا ميخواهيد تبعيض ملی باشد: " بصورت آيا ميخواهيد تبعيض مذهبی باشد؟ درست تر اينست که در آخر پرسيده شود

و  تا همگونی در سؤال پرسی نيز رعايت شده ؟ "تصميم بگيريم، و ترکمن  ميخواهيد ما  بجای ترک و کرد و عرب و بلوچ
شايد امثال همايون  و پان ايرانيست های همجنس او ، بخاطر رعايت بيش از حد حقوق  . پاسخ درست را دريافت کرده باشيد

رجبی بمدرسه نمی  می گويند کهی ول. ، موضوع حقوق مليت ها را اصال قابل بحث ندانند" اقليت های قومی و مذهبی" افراد  
   !درفت و کشان کشان بردن

که از هشتاد و پنج سال پيش توسط حکومت مرکزی که با  درايران ،" يک ملت و يک زبان" پروژه ساختنآقای همايون ، 
رمايه گذاری عدم س در اختيار داشتن ارتش و نظام قانونگذاری و سيستم قضانی کشور ، وجود با  وسرکوب مستقيم ،تکيه بر 

                                                             
که نقش قابل " بنياد محمود افشار" فعال کردن . اين گرايش ، بوضوح از زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی قابل مشاهده است   6

  .توجهی در اشاعه ايدوئولوژی  يک ملت و يک زبان و نفی وجود مليت ها  در دوره سلطنت پهلوی داشت، از آنجمله است
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در مناطق ملی ، دامن زدن به مهاجرت ها، ممنوعيت آموزش و فرهنگ و زبان محلی ، موقعيت انحصاری دادن به زبان و 
، امروز با شکست قطعی روبرو شده است ، و هرچه جمهوری اسالمی در تداوم  بودشروع گرديده فرهنگ فارسی و غيره ،

حرکت می کند ، و هرچه عناصر عقب مانده پان ايرانيست  ل شما پيش ميبردند، ای که قبال امثا همان سياست شکست خورده
برای توجيه سياست های نادرست و کوبيدن برطبل خطر تجزيه و ازبين رفتن تماميت ارضی می کوبند ، در عمل به امکان 

ارچوب سياست تاکنونی حاکم بر در چه زيرا علنا به مليت های غير فارس ثابت می کنند که  .بيشتر شتاب می دهندتجزيه ، 
حکومت مرکزی ، از هيچگونه حقوقی برخوردار نبوده و نخواهند بود ، بنابراين بهتر است در جستجوی راه حل ديگری برای 

به بی هويتی سياسی وفرهنگی تحميل  نمی مانند وملت ها دربرابر بی حقی و ستم برخود ، بی تفاوت در هيچ کجا . خود باشند
نيز با چنگ و دندان ازخود دفاع می کنند، و اگر نسلی سرکوب شد ،  حتی ضعيف ترين ملت ها . د تن نمی دهندخوشده بر 

مليت ها در ايران بطور متوالی توسط حکومت های مرکزی سرکوب  . نسل ديگر سربلند می کند و برای حقوق خود می جنگد
   .له ايران شاهد جنين مدعائی است تاريخ صد سا. شده اند  و لی نه تسليم شده اند و نه ساکت

حاکميت کدام مليت نبايد تجزيه شود؟ اگر ايران را يک ملت می ناميد ، که . يه شودايون می گويد که حاکميت نبايد تجزآقای هم
هم نيست، چرا اراده اين ملت فرضی شما در حاکميت منعکس نيست؟ آيا ترکمن ها ، عرب ها و بلوچ ها و کردها و آذربايجانی 

بازتاب داشته است؟ آيا سهم آنان از جزو اين ملت مفروض هستند؟ در کجای اين حاکميت ، اراده سياسی آنان در اين صد سال 
بودن ، چيزی جز سرکوب و بی حقی بوده است؟ حاکميت زمانی محکم و استوار خواهد بود که برپايه حقوق " ملت ايران" اين 

بوده باشد ، و گرنه مليت هائی که هيچگونه نقشی در اين حاکميت مفروض شما را   مشترک همه مليت ها در ايران استوار
حاکميت شماها باشند؟بلکه بر عکس ، اين حاکميت بايد حاکميت مشترک " تجزيه ناپذيری" ذيعالقه به  چرا بايد نداشته اند ،

  .ناپذير شما ها نيز نخواهد بود در آنصورت ، آن حاکميت تک مليتی تجزيه .همه آحاد ملی تشکيل دهنده آن باشد

استبداد و سياست نژاد پرستی ، امروز کشور را به آستانه ای سوق داده است که خود نژاد پرستان را را نيز نگران کرده 
ايران برای حفظ موجوديت خود و بنابراين ، . با اينهمه ، گوئی آنها هنوز نيز ازنتيجه اعمال خود درسی ياد نگرفته اند . است

و حقوق همه مليت ها ،  ها داشتن يک نظام دموکراتيک است که پاسخگوی نياز زندگی صلح آميز مليت ها در ايران ، نيازمند
بدون تبعيض سياسی و زبانی و مذهبی باشد و همه آنها بتوانند در سرنوشت و تصميم گيری ها در آن شريک باشند ، و اين 

  !امروز کسی به ندای عقل گوش ندهد ، فردا شايد ديگر خيلی دير باشد اگر .نمی تواند جز يک نظام فدراتيو باشد

در خاتمه ، بايد اضافه کنم که پان ايرانيست هائی نظير داريوش همايون ، نه مشروطه خواه هستند ، زيرا در تمام عمر ، عضو 
يک ليبرال و از آن يک گام فراتر ، زيرا  نظامی بوده اند که هدف های انقالب  مشروطه را ازبين برد ، نه ليبرال و نه دموکرات

کسی نمی تواند از ايدوئولوژی . و آنها را برسميت می شناسد حقوق ديگران احترام می گذارد به ، يک دموکرات کسی است که
 داستان آن مردی است که به او ادعای اينان شبيه! سلطه نژادی طرفداری کرده و نشان دموکرات بودن برسينه آويزان کند

و مشروطه خواه و ليبرال و ! گفتند که فقط سه غلط داشتی. خواند خيار دوباره گفتند بنويس منار ، و او نوشت چنار ، و آنرا
  !شتر نيستيب اندازی دموکرات بودن آقای همايون و امثال ايشان ، سه کلمه غلط
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