ها،مصاحبهها 


ها،مقاله

هائیازرساله

برگزیده
وسخنرانیهایبابکامیرخسروی 


مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران

اشاره :آنچه از نظر میگذرانید ،بخشهائی از سلسله مقالههائی است که بیست سال پیش ،برای انتشار در نشریۀ «راه آزادی» تهیّه شده
است .تهیّه و تدوین آنها ،بناچار در زمان کوتاهی که بین انتشار ماهانۀ دو شمارۀ نشریّه در اختیار من بود ،آن هم در میان کارهای
گوناگون دیگر؛ صورت گرفته است .لذا برطرف کردنِ کمبودها و تکمیل و تدقیق بسیاری از مطالب مندرج در آن ضرورت داشته و
همچنان دارد .سالهاست که قصد داشتهام ،این رساله را بازنویسی و تکمیل و تدقیق کنم ،و به صورت کتاب مستقلی منتشر کنم.
متاسفانه هرگز چنین فرصتی به من دست نداد.
اینک بخاطر بحثهائی که در پیِ «توافقنامۀ» دو حزب کردستان ایران و در پیِ آن« ،بیانیۀ ما» در نقد و بررسی آن در گرفته است؛
بعضی از دوستان که در جریان مطالب مندرج در این رساله بودند؛ انتشار آنها را مفید دیده از من خواستهاند ،این مقالهها را منتشر کنم.
در نبود فرصت برای بازبینی و بازنگری این نوشتهها ،بناچار مقالهها را به همان صورت اولیّه ،در اختیار عالقمندان قرار میدهم .اگر
مطالبی به نظر خوانندۀ امروزی ،نامانوس بنظر آید؛ بیشتر آنها ،ناشی از فضای بیست سال پیش و بحثهای آن زمان و فرهنگ حاکم بر
قاطبۀ رفقای ما بوده است .در سلسله مقالههائی اینک از نظر میگذرانید؛ همۀ بحثهای آن رساله را نیاوردهام؛ با این مالحظه که ممکن
است برایِ خوانندگان خسته کننده باشد؟
امیدوارم خوانندگان محترم با نقد و راهنمائیهای خود ،م را یاری کنند ،تا اگر روزی فرصت برای بازنگری این رساله دست داد ،از مشارکت
آنها بهره بگیرم.
بابک امیرخسروی
۲۲/۱۰/۲۱۰۲
*****
بخش اول
رسالۀ «مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران» سلسله
مقالههائی است که از فروردین  ۰۷۳۰تا بهمن ماه همان سال در
نشریه «راه آزادی» منتشر شده است .موضوع اصلیِ بحث و
تصمیمگیری کنگرۀ سوم حزب دموکراتیک مردم ایران همین
مبحث بود .رسالهای که از نظر میگذرانید ،حاصل مشارکت من
در آن بحثهاست .انگیزه و تالش من ،ریشهیابی معرفتی ـ
نظری اختالفاتی است که بر سر مبحث ملی وجود دارد و تالش
برای عرضه راهحلی مناسب و هماهنگ با تاریخ و فرهنگ و
ویژگیهای کشور باستانی ایران .در این بحث ،مقالههای
متعددی دیگری نیز از سوی سایر اعضاء و مسئولین حزب نوشته
شده و بحث پرشوری درگرفته بود.
آن زمان و شاید امروز نیز ،دامنه و ژرفای اختالفنظرها در این
زمینه از نکات افتراق و زمینهساز جداییهاست .نگاهی به انبوه

نوشتههای طیفهای سیاسی گوناگون و اینک «سایت»های
متعدد ،گردهماییها و سمینارها ،شاهد آن و نشانگر اهمیت
موضوع است.
اختالف و مناقشه میان جریانهای فکری با پیشینه چپ ،به طور
عمده بر سر درک درست از اصل معروف به «حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش» و «ملت چیست؟» برمیخیزد .و درانطباق این
مقولهها با ویژگیها و مختصات تاریخی فرهنگی و بافت
مردمشناسی ایران تجلی مییابد .تأکید آن ضرورت دارد که در
دهههای چهل و پنجاه خورشیدی و پس از آن ،به دلیل سلطه
اندیشههای مارکسیستی ـ لنینی بر فضای سیاسی ایران ،که
ریشه در دهههای قبلی داشت ،سایر نحلههای فکری ،از جمله
ملیها و مذهبیها نیز مستقیم و غیرمستقیم از تئوریها و
روششناسی (متدولوژی) چپگرایان متأثر بودند.

مبحث ملی در ایران ،یا آن گونه که بنادرست متداول است،
«مسئله ملی» و اختالف بر سر آن ،در بیست سال گذشته از
عوامل بازدارنده در تالشهای گوناگون برای ائتالفها و
همکاریهای سیاسی بوده است .این مشکل هنوز هم وجود
دارد ،چرا که اساساً مبتنی بر امری معرفتی است و به همین
جهت ،بررسی و پرداختن به آن ضروری است .زیرا به گمان من،
اگر درک درستی از حق تعیین سرنوشت و همچنین چیستی ملت
در میان باشد و به چگونگی پیدایش و تکوین ملت ایران نیز آگاه
باشیم ،هرگز سخن از «چند ملتی» (کثیرالمله) بودن ایران بر
زبان نمیآوریم ،قانونمندیهای قوم و ملت را یکی نمیگیریم و
در راهیافت مشکالتی که اقوام ایرانی با آنها روبه رو هستند به
جای فرمول نابجای« :حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» ،به
سراغ منشور جهانی حقوق بشر میرویم.
زیرا بباور من ،قاطبۀ خواستهای قومی ـ تباری ،نظیر آموزش
زبان مادری و بکارگیری آن در امور محلی ،و توجّه به آداب و
رسوم و فرهنگ قومی ـ تباری و اقلیّتهای دینی ـ زبانی و
تالش در راستای شکوفائی آنها؛ در حیطۀ حقوق بشرقرار دارند؛
و منشورجهانی حقوق بشر سازمان ملل و میثاقهای الحاقی آن؛
که دولت ایران نیز آنها را امضا کرده و موظف به رعایت و
اجرای آنهاست ،کامالً در راستای رعایت و تحققِ همین
خواستهاست .موضوع ساختار غیرمتمرکز دولت ،و دادنِ
اختیاراتِ هرچه گستردهتر ِبه مردم ایاالت و والیات ،برایِ ادارۀ
امور محلی ،خواست عمومی همۀ آزادیخواهان ایران ،با انگیزۀ
شرکت دادن هرچه گستردهتر مردم در ادارۀ امور خویش است؛ و
هیچ ربطی به مسالۀ ملی و یا اصل «حق ملل درسر نوشت
خودش» ندارد.
چه باید کرد؟ عدهای خیراندیش پیشنهاد میکنند برای پیشبرد
فعالیتهای ائتالفی ،این موضوع مورد اختالف را کنار بگذاریم و
بر سر نقاط مشترک پیش برویم .البته این راه برای اجتناب از
مشکل و دور زدن مسئله است ولی به هیچوجه راه حل مسئله
نیست .بخصوص که ما با واقعیت عینی تنوع قومی ـ فرهنگی ـ
زبانی در جامعه ایران روبرو هستیم که نمیتوان و نباید نسبت به
آن بیتوجه ماند.
جامعه کنونی ایران ،وارث تاریخی کهن است و موقعیت
جغرافیایی و دشتها و درههای سرسبز و بارور فالت ایران در
طول هزارهها ،اقوام و طوایف پیرامون و دور دست را به سکونت
و زندگی بهتر در آن ترغیب کرده است؛ سرزمینی که طوایف
آریائی ماد و پارس و پارت پس از کوچیدن از اقامتگاه خود و

اسکان در آن ،نام سرزمین مشترک قومی خود ایران (ایرانه ؤجه)
بر آن نهادند و در تاریخ ثبت کردند .کشور باستانی ایران از
سویی مسیر راه بازرگانی ابریشم بوده و از سوی دیگر ،گذرگاه
اقوام و قبایل متعدد و جوالنگاه تورانیان ،یونانیان ،رومیان،
تازیان ،ترکان ،مغوالن و ترکمنان و دیگران.
ایران کنونی ما از اختالط و امتزاج قومی ـ نژادی ،فرهنگی،
زبانی و مذهبی همه این اقوام و نژادها به وجود آمده ،شکل
گرفته و در طول تاریخ قوام یافته و استوار مانده است .روشن
است که اثرات این اختالطها هنوز در ترکیب و سیمای قومی و
تنوع فرهنگی ـ زبانی ایران رنگ و نشان خود را بر جای گذاشته
است که باید در بررسی مبحث ملی در ایران به آن توجه داشت.
در گذشته کار ما «آسان» بود :تکرار چند حکم ساده شده لنین و
کپی تعریف استالین از ملت و سپس انطباق کلیشهای آن بر
ایران .غافل از آنکه ایران نه چون روسیه «زندان خلقها» بوده
است و نه مثل برخی کشورها از نظر قومی با تنوعی کمتر و تا
حدّی یکدست .دشواری کار هم در این است که این مسئله
راهحلی یگانه و جهان شمول ندارد .هر کشوری در برخورد با
مبحث ملی ،ویژگیهای خود را دارد و راهحل هم باید متناسب با
چنین ویژگیهایی باشد.
الزمه یافتن راهحل ،بررسی هرچه جامعتر مسئله ،هم از نظر
تئوریک و هم از جهت ارائه طرحی عملی ،منطقی و متناسب با
شرایط ویژه ایران است .بدون آن ،نه قادریم شالوده ائتالف و
اتحاد عمل مؤثر و پایدار را بریزیم و نه میتوان فردا ،در ایران
آزاد ،صلح و تفاهم ملی پایداری برقرار کرد.
شکست «سوسیالیسم واقعاً موجود» و در یک چشم به هم زدن،
فروپاشی سیستم دولتی اتحاد شوروی که تأسیس آن «پیروزی
سیاست لنینی در مسأله ملی»( )۰تلقی میشد و سر برآوردن
هیوالی ناسیونالیسم از ویرانههای آن ،جهانیان را به حیرت
انداخته است .لنین در تزهای خود به کمیسیون بینالملل
سوسیالیستی (آوریل  )۰۰۰۱اصرار میورزید که باید به تودهها
فهماند که فقط انقالب سوسیالیستی قادر است «مؤکداً و در
مقیاس جهانی ،حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را تأمین
()۲
کند ،یعنی ملل تحت ستم را رهایی بخشد».
مشاهده تمایالت شدید استقاللطلبانه در همه جمهوریها و
مناطق خودمختار و تبلور احساسات ضد روسی ،برادرکشی و
جنگ قومی در بخشهای مختلف سرزمین پهناور برجای مانده
از اتحاد شوروی ،بحق این سؤال را بر میانگیزد که :چرا چنین
شد؟ آیا اشکال در همان «سوسیالیسم واقعاً موجود» بود که طی

هفتاد سال تبلیغ میشد که مسئله ملی را «به طور کامل ،نهایی
و بدون انحراف» حل کرده است( )۷یا ریشه آن عمیقتر است و
به شیوه و درک لنینی از این مقوله و به چگونگی پیاده کردن
اصل «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» در عمل بر
می گردد؟ عنایت به مطلب اخیر و بررسی آن ،به ویژه از آن رو
برای ما اهمیت دارد که زیربنای فکری طیف چپ از هر
گرایشی ،آکنده از آموزش لنینی در مسئله ملی است وهمانگونه
که در باال متذکر شدم ،برخی دیگر از طیفها و گرایشهای
سیاسی نیز متأثر از آنند .لذا اعتقاد من براین است که قبل از
پرداختن به مبحث ملی در ایران و بررسی آن و عرضه راهحل،
بررسی مقدماتی و انتقادی نظریات و گفتارهای اصلی پایهگذاران
مارکسیسم و به ویژه لنینیسم در مسئله ملی و به طور اخص در
مقوله «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» برای جویندگان
راهحل مسئله در کشور ما الاقل از دو جهت ضرورت دارد:
اوالً :جنبه مثبت آنکه آشنایی با نظریهها و تئوریها و به ویژه
متدولوژی برخورد آنها با مبحث ملی است که طی یک قرن و
نیم راهنمای فکری و عملی بخش چشمگیری از بشریت
آزادیخواه و مترقی و جنبشهای میلیونی رهاییبخش در آسیا و
آفریقا بوده است.
ثانیاً :از ورای این آشناسازی و در پرتو بررسی انتقادی از نظریات
و احکام ارائه شده ،ضرورت مرزبندی با جنبههای نادرست
گفتارها وتزهای آنها ،به ویژه درمقوله پایهای «حق تعیین
سرنوشت خویش» مشخص میشود و این کار ،چنانچه مالحظه
خواهد شد ،نقش سازنده و مفیدی در کوشش و تعمق در تدوین
طرحی مناسب با شرایط ایران در مبحث ملی خواهد داشت.
نباید از نظر دور داشت که شناخت این گذشته ،حتی در لحظه
مرزبندی با بخشهایی از آن ضرورت دارد ،زیرا جزئی از تاریخ ما
و ارثیه فرهنگی ماست .بدون پرداختن به ریشه ،بدون پاالیش
افکارمان از رسوبات دگمهایی که در مغزهای ما و در ناخودآگاه
ما النه کردهاند؛ بدون لغززدایی ( )demystificationاز برخی از
احکام و اندیشهها و گویندگان آنها ،دستیابی به زبان مشترک
در این مبحث حیاتی و یافتن راهحلی مناسب با شرایط ایران
برای آن بسیار دشوار خواهد بود.
سلسله مقالههائی که بتدریج از نظرخوانندگان خواهد گذشت؛
هرکدام به بُعدی ،یا بخشی از یک کلِِّ بحث ما ،تحت عنوانِ:
مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران است ،میپردازد .در
پایان ،برپایۀ همین سلسله مقالهها ،طرح قطعنامهای در همین
زمینه ،که آن نیز در همان ایّام تهیّه شده است؛ و نیز سند

دیگری در نقد فدرالیسم در ایران از نظرتان خواهد گذشت.
امیدوارم این نوشتهها ،بتواند برای فهم بهترموضوع مورد بحث و
مناقشۀ؛ یاری رساند.
مقالۀ اوّل
نظر اجمالی به «مارکسیسم و مسئله ملی»

موضوع استقالل ملی خلقهای زیر سلطه و وابسته ،به مثابه
یکی از خواستهای دموکراتیک ،متأثر از احساسات برابریجویی
و انساندوستی سوسیالیستهای قرن نوزدهم و پایهگذاران
مارکسیسم است که در گفتار و نوشتهها و برنامههای مبارزاتی
آنها از همان آغاز وجود داشته است .سخن مارکس جوان در
 ۰۴۸۳که« :خلقی که بر خلق دیگر ستم روا میدارد ،آزاد
نیست»* گویاترین بیان اعتراضی انسانگرایانه به رابطه خلقهای
سلطهگر و زیرسلطه بود .این کالم ،آغازگر جدال فکری و
سیاسی ـ اجتماعی بزرگی شد که پیامدهای آن هنوز مشاهده
میشود .اما در ورای این گفتار زیبا و سخنان پُر معنای بسیار
دیگر ،متأسفانه موضعگیریهای پایهگذاران مارکسیسم و پیروان
آنها در مسئله ملی ،بهویژه در نمونه لنین ،مبرِّا از اشکاالت گاه
بسیار جدی نبود .محاسبهگریهای تاکتیکی و احکام و گفتار
پرخطا نیز متأسفانه نادر نبودهاست.
نگاه اجمالی به خط سیر فکری و درک مارکس و انگلس از
مقولهها و مباحثی همچون ملت ،ملتگرایی و «حق تعیین
سرنوشت خویش» (آن روزها معموالً اصطالح righ to
 dispose of itselfبه کارگرفته میشد) عالقهمندان را با
نگرش و رویکرد پایهگذاران مارکسیسم به این مقولهها که از
انقالب کبیر فرانسه به بعد وارد فرهنگ سیاسی شده بود ،آشنا
میکند.
آنچه به نظر من بیش از هر چیز برای مباحثات امروزی ما مفید
و آموزنده است ،متدولوژی برخورد بنیانگداران مارکسیسم با
مسئله و مبحث ملی است .توجه و تعمق در چگونگی شیوه و
روش برخورد آنها به موضوع ،بهویژه برای کسانی که به
مقولههایی همچون «حق تعیین سرنوشت خویش» به گونه دگم
و «اصل» خدشهناپذیر مینگرند و آن را امری مطلق میپندارند،
از ضرورتهاست.
زندگی و فعالیت سیاسی ـ اجتماعی مارکس و انگلس ،همدوران
با حوادث طوفانی و جنبشهای انقالبی نیمههای قرن نوزدهم
میالدی و دهههای آخر آن و مصادف با پایان انقالبهای بورژوا
ـ دموکراتیک در اروپا و فرارسیدن عصر جدید بود .در حالی که

آسیا و دنیای کهن هنوز در خواب عمیق قرون وسطایی خود فرو
رفته بود .از این رو ،نباید خیلی شگفتانگیز جلوه کند که
پایهگذاران مارکسیسم به روال متفکران و مردان سیاسی عصر
خود ،جهان را به «دنیای متمدن» که عمدتاً به اروپا نظر داشت
و «دنیای غیر متمدن» که به آسیا و آفریقا اطالق میشد ،تقسیم
میکردند و مآالً به نگرش «اروپا چون مرکز جهان» گرایش
داشتند .معیار «تمدّن» هم از دیدگاه آنها ،ورود جوامع بشری به
مرحله شیوه تولید سرمایهداری بود .در «مانیفست» آمده است:
«بورژوازی تمام ملتها را وامیدارد تا اگر نخواهند نابود شوند،
شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و بهاصطالح ،تمدّن را در
کشورهای خویش رواج دهند و به بیان دیگر ،بورژوا شوند»( )۸یا
«جامعه بیش از اندازه صاحب تمدّن است ،بیش از اندازه وسائل
(** )۵
معاش و بیش از اندازه صنایع و بازرگانی دارد».
شایان توجه است که چه در این نقل قول و چه در موارد متعدد
دیگر ،مارکس و انگلس ،اصطالح ملت را ،برخالف تعریف
استالین و اشارههای لنین ،صرفاً برای جوامع سرمایهداری به کار
نمیگرفتند .در عین اینکه به موضوع پیدایش «دولت ـ ملت»ها
که اساساً ناشی از دوران تکوین و توسعه شیوه سرمایهداری
است ،کامالً توجه داشتند و بر ضرورت آن تأکید میکردند.
نگرش پایهگذاران مارکسیسم به واقعیت دنیای کهن آن روز،
آنها را وامیداشت مسئله رهائی خلقهای تحت انقیاد در
امپراتوریهای مستعمراتی را به آینده موکول کنند و در
چشمانداز دور ببینند .پاسخ انگلس به نامه کائوتسکی بهروشنی
موضع وی را نشان میدهد .او در توضیح اندیشههای خود درباره
آینده مستعمرات ،آنها را به دو گروه تقسیم میکند:
«کلنیها ،به معنی اخص کلمه ،یعنی کشورهایی که قاطبه
جمعیتشان اروپایی است ،مثل کانادا ،دماغه و استرالیا ،همه
مستقل خواهند شد .برعکس ،در مورد کشورهای تحت انقیاد که
نفوس بومی آن میچربد ،مثل هندوستان ،الجزایر و مستملکات
هلند ،پرتقال و اسپانیا ،پرولتاریا [منظورش پرولتاریای اروپاست]
میباید موقتاً بار آنها را به دوش بگیرد و بسوی استقالل
هدایتشان کند .».انگلس کمی دورتر ،تأکید میکند« :همین که
اروپا و آمریکای شمالی تجدید سازمان یافتند ،چنان نیروی
عظیم و سر مشقی تشکیل خواهند داد که خلقهای نیمه متمدن
خودشان با پای خود به آنها رو بیاورند .تنها همان نیازهای
()۱
اقتصادی برای تحقق یافتن چنین امری کفایت میکند».
سمتگیری استراتژیک پایهگذاران مارکسیسم ،برپایی جنبش
پرولتری انقالبیای بود که میبایست از بطن کشورهای

سرمایهداری پیشرفته ،به عبارت دیگر ،اروپای صنعتی و آمریکای
شمالی سربلند کند .مارکس و انگلس با پیروی از این هدف که
برایشان اولویت مطلق داشت ،مواضع خود را نسبت به مبارزات
دولتهای ملی برخاسته از انقالبهای ضدفئودالی با مضمون
بورژوا ـ دموکراتیک در اروپا تنظیم میکردند و از همین دیدگاه
نیز نسبت به خواستهای ملی اقلیتهای غیرخودی در داخل
این دولتها یا امپراتوریها ،برای خودمختاری یا استقالل موضع
میگرفتند.
با پیروی از سمتگیری استراتژیک فوقالذکر است که بنیانگذاران
مارکسیسم از «ملتهای بزرگ» و «ملتهای کوچک» سخن
گفته و دولتهای بزرگ ملی یا سازمان لیبرالی را رجحان
دادهاند .به این حساب که در آنها ،پرولتاریا سریعتر رشد میکند
و راه برای انقالب سوسیالیستی گشوده خواهد شد .انگلس در
مقاله «مسئله لهستان چه ربطی به طبقه کارگر دارد» خاطر
نشان میکند« :پرولتاریا باید استقالل سیاسی و «حق تعیین
سرنوشت» ملتهای بزرگ و قدرتمند اروپا را به رسمیت
بشناسد» و در عین حال یاوه بودن «اصل ملیتها» را که عبارت
از همتراز شمردن ملتهای کوچک با ملتهای بزرگ است،
()۳
برمال سازد».
منظور از اصطالح «اصل ملیتها» که آن روزها بکار میرفت،
همان شعار «هر ملت ،یک دولت» ،به معنی حق تشکیل
دولتهای ملی است که «ملتهای بزرگ» برازنده آن بودند.
غرض از «مسئله لهستان» نیز جنبشهای کوچک استقالل ملی
برای رهایی از یوغ تزاریسم در نیمههای قرن نوردهم ،نظیر
چکهاست که از دیدگاه بنیانگذاران مارکسیسم ،ارتجاعی تلقی
میشد!
 ۱ .۱ـ خواست ملی تابع مصالح عام دموکراسی

نظریه پردازان و پایهگذاران مارکسیسم خواست ملی را بخش و
تابعی از منافع و مصالح دموکراسی در اروپا میدیدند و از همین
منظر ،حرکات و خواستهای استقاللطلبانه با هدف تشکیل
دولتهای ملی درکشورهای کوچک اروپا را از مضمون
رهاییبخش این جنبشها به داوری نمیگذاشتند .بلکه مالک،
چگونگی مناسبات آنها با روسیه تزاری بود و متناسب با آن
موضع میگرفتند.
از این خاستگاه ،چکها و اسالوهای جنوبی را «تعدادی
خلقهای مرتجع» خطاب میکردند که «مقدمۀ الجیش»
روسیهاند و در برابر« ،خلقهای انقالبی» نظیر آلمانها،

لهستانیها و مجارها قرار دارند .از همین دیدگاه ،مارکس و
انگلس درسالهای  ۰۰۸۴-۸۰مخالف تالش ملی چکها و
اسالوهای جنوبی (یوگسالوی پیشین) برای استقالل بودند.
صرفاً بدین دلیل که به بخاطرِ اسالو بودن ،روسیه از این
جنبشها حمایت میکرده است! همزمان ،از مبارزه
استقاللطلبانه لهستانیها «از نقطه نظر منافع دموکراسی
اروپایی در مبارزه علیه نیرو و نفوذ تزاریسم» حمایت میکردند.
مالحظه میشود که هیچ رویکرد اصولی در قبال جنبشهای
ملی استقاللطلبانه نیست ،بلکه مصلحت اندیشیهای روز است،
که آن نیز قابل تغییر است .لنین بعد از تأیید و تحلیل این
موضعگیریها از خود سؤال میکند« :چه نتیجهای از آن مستفاد
میشود؟» و پاسخ میدهد تنها این نتیجه« :اوالً مصالح رهایی
چند ملت بزرگ و بسیار بزرگ اروپا باالتر از مصالح جنبش
رهاییبخش ملتهای کوچک است .ثانیاً :خواست دموکراسی و
از جمله خواست تعیین سرنوشت ،جنبه مطلق ندارد ،بلکه جزئی
از جنبش کل دموکراتیک (و حاال جنبش کل سوسیالیستی)
جهانی ،به شمار میرود .ممکن است در موارد مشخص جزء با
()۴
کل تضاد پیدا کند ،آن وقت باید آن را مرود شمرد».

با چنین دیدگاهی ،مارکس و انگلس در نوشتههای متعددی،
تصرف استعماری کشورهایی چون هند و مکزیک و الجزایر را به
نیت پیشرفت و ترقی اقتصاد سرمایهداری در متروپول و
مستعمرات ،ارج میگذاشتند و مثبت ارزیابی میکردند .آقای آریه
یا آری( )۰در تحلیل انتقادی خود از درک مارکس و انگلس در
مسئله ملی ،نقل قولهای متعددی از نوشتهها و نامههای آنها
در این ارتباط میآورد .پایهگذاران مارکسیسم از خشونت و
وحشیگریهای استعمارگران انگلیسی در هند با خبر بودند ولی
آن را مسئله اصلی نمیدانستند .از دیدگاه آنها« ،مسئله اساسی
این بود تا دانسته شود آیا بشریت میتواند سرنوشت خود را بدون
انقالبی پایهای در جامعه آسیایی به انجام برساند؟ وگرنه،
انگلستان مسئول هر جنایتی هم که شناخته شود ،ابزار آگاه تاریخ
و محرک انقالب بود»! با همین منطق ،انگلس تجاوز آمریکا به
مکزیک را توجیه میکند زیرا «کالیفرنیا ،به دست یانکیهای
پرانرژی ،سریعتر و بهتر پیشرفت خواهد کرد تا به دست
مکزیکیهای تنپرور» .وی در نامهای اشغال الجزایر به دست
فرانسه را علیرغم سبعیّت و شدت عمل سربازان فرانسوی،
«اقدام و واقعهای خوشایند برای پیشرفت تمدّن» ارزیابی
میکند».

نقش و رسالت متمدّنانه و مثبت استعمار تا مدّتها ذهن سوسیال
دموکراتها را آغشته کرده بود و رویکرد آنها اساساً ریشه در
همین نگرش تجریدی به انقالب جهانی و ناگزیر و
مقاومتناپذیر دیدن پیشرفت و جهانشمول بودن شیوه تولید
سرمایهداری به هر قیمت و با همه خشونتها و بیدادگریهایش
بود .کارل مارکس درکتاب سرمایه (کاپیتال) پس از به تصویر
کشیدن صحنههای غمانگیز و غیرانسانی استقرار و پیشرفت
سرمایهداری در هلند و انگلستان و جاهای دیگر مینویسد:
«تاریخ سرمایهداری باخون و شمشیر به رشته تحریر درآمده
است»!
در یک کالم ،با چنین نگرشی ،ساکنان مستعمرات که میبایست
شخصیت انسانی و اصالت آنها منشأ هر حرکت و اقدام و
تفکری باشد ،عمالً در برابر «جبر تاریخ» به صورت ابزاری حقیر
درمیآیند و از هستی ساقط شدن آنها زیر چرخهای سنگین
«جبر تاریخ» و آتشبار استعمارگران ،مورد چشمپوشی قرار
میگیرد!
علی رغم تعلق خاطر و احترام عمیق به افکار و اندیشههای
پایهگذاران مارکسیسم ،باید بیتعارف گفت که این گونه تقسیم
ملتها به «بزرگ» و «کوچک» یا این حکم که مصالح رهایی
چند ملت بزرگ و بسیار بزرگ ،باالتر از مصالح جنبشهای
رهائی بخش ملتهای کوچک است ،یا مخالفت و موافقت با
استقالل این یا آن کشور ،صرفاً از لحاظ موضع و موقعیت آنها
نسبت به دولتی ثالث ،و در آن زمان ،روسیه تزاری ،نادرست و
بیشتر شبیه برخورد سیاسی دولتمداران است تا موضع مدافعان
راه آزادی و برادری و برابری.
متأسفانه در تمام موارد حساس آن زمان ،در نمونه چکها،
ایرلندیها و لهستانیها ،این رویکرد سؤال برانگیز به اشکال
مختلف بروز میکند .چکها و اسالوهای جنوبی را صرفاً به این
سبب که برخی از رهبرانشان تحت تاثیر تبلیغات پاناسالوی قرار
داشتند و صرفاً به علت اسالو بودن ،از روسیه انتظار کمک
داشتند« ،خلقهای مرتجع» خواندن یا چون کشور کوچکیاند به
هویت ملی آنها بیاعتنا ماندن و آن گونه که انگلس مینوشت:
«بدون آینده» دانستن ولی در مقابل ،امپراتوری هاپسبورگ
(اتریش) آلمانی زبان را جزو «خلقهای انقالبی» و
«لیبرالمنش» قلمداد کردن؛ از همان پیامدهای نادرست
متدولوژی برخورد آنان و اساساً تلقیشان از مسئله ملی و مقوله
حق ملل در تعیین سرنوشت خویش بوده است.

توم بوتومور در «قاموس اندیشه مارکسیستی» تألیف خویش در
تنقید از موضع مارکس و انگلس از مسئله چکها ،بهدرستی
مینویسد :مارکس و انگلس «تالش میکردند همه نیروهای
ناهمگون را در هیجان آن سالها (منظور سالهای انقالبی -۸۰
 ۰۴۸۴است) در قالب سیاه و سفید ،مرتجع یا مترقی قرار دهند و
از ورای عینکشان ،اتریشیها و مجارها ،صاف و ساده لیبرال
میشدند .حال آنکه در واقع ،همان گونه که موضع امپراتوری
اتریش ـ مجارستان در ارتباط با اقلیتهای ملی نشان داد،
ملیگرا و شوونیست بودند )۰۱(».نمونه ایرلند که بسیار مورد
عالقه و توجه مارکس بود ،نشان دهنده گوشه دیگری از مواضع
در نوسان و مصلحتجویانه آنهاست .موضع متغیر مارکس
ریشه در اشکالی اساسی داشت که در تفکر و باور او نهفته بود؛
یعنی مطلق دیدن و در اولویت کامل قرار دادن مصالح فرضی
پرولتاری انگلستان و قریبالوقوع دیدن سرنگونی سرمایهداری و
استقرار سوسیالیسم در این کشور .از این منظر بود که تا مدتها
به مسئله ایرلند مینگریستند و درباره مسائل متعدد دیگر نیز با
چنین معیاری به داوری مینشستند.
لنین در بررسی رویکرد و سیاست مارکس و انگلس نسبت به
مسئله ایرلند خاطر نشان میکند که« :مارکس برای جنبشهای
ملی هیچگونه مطلقیتی قائل نمیشود ،زیرا میداند آزادی کامل
()۰۰
همه ملیتها فقط منوط به پیروزی طبقه کارگر است».
خالصه اگر دَر ،براین پاشنه میچرخید ،میبایست ملتهای
تحت ستم تا ابد به انتظار مینشستند که پرولتاری کشورهای
متروپول بجنبند و با رهایی خود ،ملل زیر یوغ را آزاد کند!
اگر خط ثابتی را که از ورای گفتارهای مختلف مارکس در مسئله
ایرلند دیده میشود پی گیریم ،مالحظه خواهد شد آنچه اساساً
مطرح است ،منافع و مصالح طبقه کارگر انگلستان و اولویت
دولتهای بزرگتر است تا مطالبات ملیگرایان ایرلندی در نفس
خود .به همین مناسبت ،وقتی هم باالخره مارکس به ضرورت
جدائی ایرلند از انگلستان میرسد ،راهحل تشکیل فدراسیونی از
دو کشور را با آنکه سخت مخالف فدرالیسم است ،به میان
میکشد ،نه استقالل کامل ایرلند را!
آن گونه که قبالً تکرار کردیم ،سمتگیریهای سیاسی
نظریهپردازان مارکسیسم ،همواره با ایدئولوژیای بینالمللی و
انقالب جهانی پرولتری همساز بوده است .اندیشههای آنها مرز
و سرحد نمیشناخت .آنها «چارچوب ملت واحد و دولت
واحد… ».را که در مرحله سرمایهداری به همگونترین و
رساترین شکل خود در اروپا تکامل یافته بود ،پدیدهای گذرا تلقی

کرده ،و خاص ایدئولوژی بورژوازی میپنداشتند .به همین
مناسبت ،ناسیونالیسم را چون مانعی در برابر پیشرفت انقالب
پرولتری دیده ،با بدبینی و بیاعتمادی به آن مینگریستند .هر جا
به این مقوله میپرداختند ،با بار منفی همراه بود .مارکس و
انگلس نگران غلتیدن کارگران در امواج قوی ملیگرایی حاکم بر
قرن نوزده و کدر شدن شعور طبقاتی آنان ،بهویژه کارگران
انگلستان بودند .این دلواپسیها به طرز بارزی در نامه انگلس به
کائوتسکی که قبالً به آن اشاره کردیم ،منعکس است .او در
پاسخ به کائوتسکی که از طرز فکر کارگران انگلستان درباره
مستعمرات سؤال میکند ،صریحاً میگوید« :درست همان گونه
که بورژوازی فکر میکند» و سپس میافزاید« :کارگران
انگلستان با شادمانی ،سهم خود را از آنچه انحصار انگلستان از
بازار جهانی و از قلمرو مستعمرات به دست میآورد ،نوش جان
میکنند» .مارکس و انگلس این واقعیت تلخ را در مخالفت
کارگران انگلستان با کارگران مهاجر ایرلندی یا در مخالفت آنها
با مبارزه استقاللطلبانه ایرلندیها ،مشاهده میکردند.
جنبههای منفی ناسیونالسیم را دیدن و روی آنها انگشت
گذاشتن کامالً بجاست .مخالفت با پیامدهای منفی ناسیونالیسم،
بویژه هرجا که به نفرت و خصومت ملتها میانجامد ،جنگهای
خانمان برانداز و مخرب به دنبال میآورد یا تودههای مردم را از
مسائل و مشکالت واقعی منحرف میسازد ،کامالً قابل فهم
است .اما از آنجا ،تا نفی میهن برای کارگران و زحمتکشان رفتن
و میهن را با مبارزات و جنگ طبقاتی و کسب قدرت سیاسی
پیوند زدن ،به جنگ حقیقت رفتن بود که در نهایت طبقه کارگر
را به انزوا میکشاند.
البته نگرانی پایهگذاران مارکسیسم از جنبههای منفی
ناسیونالیسم ،تنها و اصلیترین عامل در موضعگیری بدبینانه و
تحقیرآمیز آنها نسبت به مقولههایی چون ملت و ملیگرایی
نبوده است .اشکال ،از جای اساسی دیگری آب میخورد.
 ۲ .۱ـ مبارزه طبقاتی ،محور داوریها
اشکال مارکسیسم همانگونه که گذشت زمان و تحوالت جوامع
سرمایهداری نشان داد ،این بوده است که برخی اندیشههای
پایهای آن خالف طبیعت و مغایر با واقعیتها و گاه ،توهّمی
بیش نبوده است .جنبههایی از این اشکاالت نظری را در ارتباط
با مسئله ملی نیز مشاهده میکنیم.
خالصه کردن و تقلیل مسائل بر مبارزه طبقاتی و محور قرار
دادن منافع طبقاتی کارگران در همۀ مقولهها؛ احاله کردن حل

معضالت به پیروزی انقالب پرولتری؛ مارکس و انگلس را بدانجا
کشاند تا از ابتدا در «مانیفست حزب کمونیست» اعالم کنند که
«کارگران میهن ندارند…»!( )۰۲آنها برای اثبات حکم خود
استدالل میکردند« :پرولتاریای هر کشور بدواً باید قدرت
سیاسی را تصرف کند و به مقام طبقه رهبر ملت ارتقا یابد ،یعنی
خود به ملت بدل گردد ،از آن روست که هنوز ملی است،
… )۰۷(».به عبارت دیگر ،ملی بودن و به ملت تبدیل شدن طبقه
کارگر در گرو کسب قدرت سیاسی است .مفهوم مخالف «از آن
رو هنوز ملِّی است» این معنی را میدهد که طبقه کارگر تا
لحظه کسب قدرت ،نه ملی است و نه به طریق اولی ،میهن
دارد! تاریخ نشان داد که کارگران هر کشور در هر شرایطی میهن
دارند و به ملت معینی متعلقاند .یعنی با تاریخ ،فرهنگ ،آداب و
رسوم و سنن ملتی که آبا و اجدادشان از بطن آن برخاستهاند،
پیوند ناگسستنی دارند .میهن نه به بورژوازی ،بلکه به همه مردم
کشور تعلق دارد و کارگران هم بخشی از آن و از مؤلفههای
تشکیل دهنده ملتند.
آنچه را لنین ،فرهنگ انترناسیونالیسم پرولتری مینامید و اصرار
داشت تا کارگران را چنان تربیت کنند که مصالح پرولتاریای
جهانی را برمصالح ملی کشور خودی مقدم بشمارند و در مبارزه
با سرمایهداری بینالمللی آماده بزرگترین فداکاریها در سطح
ملی باشند ،در واقع طرحی ذهنی ،تجریدی و خالف طبیعت
کارگران در مقام یکی از گروههای اجتماعی درون جامعه و
کشوری معین بوده است .اندیشهپردازان مارکسیسم از آن بیم
داشتند که قوام احساسات ملی مانعی در راه انقالب پرولتری
بینالمللی باشد .برای همین هم لنین در تائید و تفسیر نظریه
فوقالذکر «مانیفست» میگفت« :جنبش سوسیالیستی نمیتواند
در چارچوب قدیمی میهن پیروز شود )۰۸(».استهزای تاریخ را بنگر
که درست سه سال بعد از این گفتار ،آنچه به نام «جنبش
سوسیالیستی» در جهان پیروز شد ،درست «در چارچوب قدیمی
میهن» آن هم در نمونه روسیه عقب مانده بود!
البته نادرستی و زیانبار بودن احکامی چون «کارگران میهن
ندارند» از اواخر قرن نوزده میان قشری از مارکسیستهای
متفکر احساس میشد .در سال  ۰۴۰۷الفارگ (داماد مارکس) و
گسد و دیگران در اعالمیهای از اتهامات ضد میهنپرستی علیه
خویش به دفاع برخاستند .ژان ژورس زبان به شکوه گشود که
تفسیر احکام «مانیفست» موجب شده است که سوسیالیستها از
جایگاه الزم در حیات ملی محروم بمانند و جبران آن را
میطلبید .هنگامی که روزا لوکزامبورگ در ۰۴۰۰در چالش با
حزب سوسیالیست لهستان که مبارزه ملی و استقالل لهستان را

وظیفه مقدم میشمرد ،تشکیالت کوچکی پایهگذاری میکند و
الویت مبارزه طبقات و ضرورتهای انترناسیونالیستی را مطرح
میسازد ،کارل کائوتسکی ،رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان
به مقابله با وی بر میخیزد و ضرورت دفاع پرولتاری لهستان از
استقالل ملی کشورش را توصیه میکند.
تصادف جالب تاریخی دیگری رخ میدهد :باز در همین سال
 ،۰۴۰۷پس از گذشت  ۸۵سال از انتشار «مانیفست» ،فردریک
انگلس ،یکی از دو مؤلف آن ،در آخرین روزهای حیات خویش
در مقدمه بر چاپ ایتالیائی مانیفست ،اندیشه واالیی را که در ۳
فوریه  ۰۴۴۲در نامه به کائوتسکی در مسئله لهستان مطرح
ساخته بود ،به همه ملتها تعمیم میدهد« :بدون تحقق
استقالل و وحدت هر ملت ،نه اتحاد بینالمللی پرولتاریا میسر
است و نه همکاری صلحآمیز و آگاهانه ملتها برای دستیابی به
هدفهای مشترک )۰۵(».افسوس که این گفتمان پرمغز در سایه
شعار و ایده محوری اتحاد پرولتاریای جهانی که همه چیز را طی
دههها تحتالشعاع قرار میدهد ،رنگ میبازد و به حاشیه
میرود.
 ۳ .۱ـ رویکرد نوین با پایان قرن نوزدهم

پایان قرن نوزده ،مصادف با تشدید بحثها و اختالف نظرهای
درون انترناسیونال سوسیالیستی بر سر مسئله «حق تعیین
سرنوشت» است ،پدیدهای که سرآغاز تحوالتی در درک این
مقوله ،به ویژه در جهت گسترش میدان عمل آن است .در این
ارتباط ،تصمیم کنگره بینالمللی در لندن ( )۰۴۰۱از نظر طرح
موضوع حائز اهمیت است .در قرار کنگره چنین آمده است:
«کنگره اعالم میدارد که هوادار حق کامل همه ملتها در
تعیین سرنوشت خویش است و با کارگران هر کشوری که اکنون
زیر یوغ استبداد نظامی و ملی و غیره زجر میکشند ،همدردی
میکند؛ کنگره از کارگران کلیه کشورها دعوت میکند به صفوف
کارگران آگاه (آگاه به منافع طبقاتی) تمام جهان بپیوندند تا در
راه غلبه بر سرمایهداری جهانی و دستیابی به مقاصد سوسیال
دموکراسی جهانی بهاتفاق مبارزه کنند».
چنانچه مالحظه میشود ،هنوز این تصمیم کامالً از اثرات ،درک
و رویکرد طبقاتی مارکسیستی به مسئله ملی در مستعمرات رها
نشده است .به هنگام تدوین این رساله فرصت نیافتم تحقیق
کنم آیا این قطعنامه کشورهای مستعمراتی آسیا و آفریقا و
آمریکا را مدنظر داشت یا اینکه محدود به ملتهای زیرسلطه
اروپایی نظیر چکها ،اسلواکها ،ایرلند و اسالوهای جنوبی و

غیره بود .چنان که مالحظه میشود ،هنوز اظهار همدردیها با
کارگران کشورهای زیر ستم است نه با کل ملتهای زیرسلطه.
معهذا همین قرار ،قدمی مهم در سمت وسویی است که تا آن
روز سابقه نداشته است .به عنوان مثال ،شایان توجه است که در
سه برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان تا به آن روز که
مارکس و انگلس به ترتیب انتقادات جامعی به برنامه گوتا و
ارفورت نوشتند ،نه در برنامهها و نه در این نقدها ،به مسئله حق
تعیین سرنوشت اشارهای نشده است.
همزمان با تصمیمگیری کنگره لندن ،تالشهای اولیه
اندیشهپردازان سوسیال دموکرات در جهت تدقیق مفاهیمی چون
ملت و حق تعیین سرنوشت ،در امپراتوریهای چند قومی نظیر
اتریش ـ مجارستان و روسیه که با مسئله ملیتها درگیر بودند،
آغاز میشود .در کنگره حزب سوسیال دموکرات اتریش در شهر
برنو در سپتامبر  ،۰۴۰۰کارل رنر اولین کوششها را در تعریف
ملت از دیدگاه مارکسیستی ارائه میدهد .در همین کنگره برای
اولین بار «خودمختاری فرهنگی» برای مناطقی که قاطبه
ساکنان آن را اقلیت قومی واحدی تشکیل میدهد ،پذیرفته
میشود .چند سال بعد ( )۰۰۱۳اثر معروف اتوباوئر بنام «مسئله
ملی و سوسیال دموکراسی» منتشر میشود.
نظریات او در تعریف ملت ،از مراجع مهم استالین در تدوین
نوشته معروف او تحت عنوان «مسئله ملی و مارکسیسم»
( )۰۰۰۷است .حزب سوسیال دموکرات روسیه از همان کنگره
اول ( )۰۰۱۷فرمول «شناسایی حق تعیین سرنوشت برای تمام
ملتهایی که در ترکیب دولت قرار دارند»( )۰۱را در برنامه خود
وارد میکند.
با گسترش جنبشهای ملی ـ دموکراتیک در آغاز قرن بیستم در
ایران و چین و ترکیه و سپس در هند و جزایر جاوه و به ویژه با
انقالب  ۰۰۱۵روسیه و توسعه فعالیتهای حزب کارگری
سوسیال دموکرات روسیه در این امپراتوری گسترده چند ملیتی،
مبحث ملی به دالیل متعدد زیر در مرکز پلمیکها و بحثهای
نظری قرار میگیرد:
 ۰ـ پاسخ به مطالبات خلقهای تحت انقیاد در روسیه تزاری،
این «زندان خلقها» و نحوه تنظیم روابط میان آنها.
 ۲ـ انتخاب مناسبترین نوع سازمان حزبی مارکسیست در چنین
دولت چندملیتی :حزب متمرکز سراسری در ورای ملیتهای
گوناگون ،یا فدراسیونی از گروههای خودمختار متعلق به
ملیتهای مختلف.
 ۷ـ و باالخره :طرح مسئله حمایت از جنبشهای رهایی بخش
ملی در کشورهای زیرسلطه استعمار و برقراری رابطه میان این
جنبشها و پرولتاریای کشورهای متروپول .زیرا با آغاز بیداری

آسیا در قرن بیستم ،نظریه «حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش» به معنای تشکیل دولتهای ملی مستقل دیگر
نمیتوانست چون گذشته به اروپا یا «ملتهای بزرگ» محدود
بماند.
استراتژی نوینی که لنین برپایه تئوری امپریالیسم بتدریج از
حدود سال  ۰۰۰۷به بعد ترسیم میکند ،با وجود آنکه اساساً ادامه
همان تزهای پایهای اما سیستماتیزه نشده مارکسیستی در مسئله
ملی است ،در برگیرنده عناصر جدیدی در مبحث ملی نیز هست.
به لحاظ اثرات عمیقی که سیستم نظری و استراتژی سیاسی
لنین در مسئله ملی میان روشنفکران و سازمانهای سیاسی،
بهویژه چپ ایران دارد ،با تفصیل بیشتر و به طورمستقل ،به آن
خواهیم پرداخت.
۲۲/۱۰/۲۱۰۲
توضیحات:
* در ترجمههای متداول فارسی« ،ملتی که بر ملت دیگر… ».آمده است یا به جای
روسیه «زندان خلقها»« ،زندان ملل» آمده است .در هر دو مورد ترجمه دقیق
نیست .زیرا در متون خارجی کلمه ( Peupleفرانسه)( People ،انگلیسی) و
نارود (روسی) به کار گرفته شده است که با  Nationفرق دارد.
** در مواردی که از ترجمههای فارسی نوشتههای مختلف نقل قول شده است،
معموال با متن فرانسه یا انگلیسی اثر ،مقایسه شده و اصالحات الزم صورت گرفته
است.
**منابع مقالۀ اول
 ۰ـ تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروی (ترجمه فارسی) ،جلد  ،۲صفحه ۸۵۳
 ۲ـ لنین« :پیشنهاد کمیته مرکزی حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه به
دومین کنفرانس سوسیالیستی»( .آوریل  )۰۰۰۱آثار کامل به فرانسه جلد  ۷۱صفحه
.۷۰۵
 ۷ـ منبع  ۰صفحه ۸۵۳
 ۸ـ مارکس و انگلس «مانیفست حزب کمونیست» ترجمه فارسی محمد پورهزان
صفحه ۵۳
 ۵ـ منبع  ۸صفحه ۵۰
 ۱ـ مارکس و ان گلس .آثار منتخب یک جلدی به فرانسه .انتشارات پروگرس صفحه
۳۱ ۴
 ۳ـ به نقل از لنین .مقاله «ترازنامه مباحثهای پیرامون حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش» آثار کامل به فرانسه جلد  ۲۲صفحه ۷۱۴
 ۴ـ منبع  ۳صفحه ۷۱۳
 ۰ـ آریه یا آری« :جدال ملی» ،جلد اول ،صفحات  ۸۴ـ ۵۱
 ۰۱ـ توم بوتومور .قاموس اندیشههای مارکسیستی به انگلیسی صفحه ۷۸۳
 ۰۰ـ به نقل از لنین :جزوه حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» .ترجمه فارسی
صفحه ۵۲
 ۰۲و  ۰۷ـ همان منبع  ۱صفحات  ۸۱و ۸۳
 ۰۸ـ لنین« :موقعیت و وظایف انترناسیونالیستی» آثار کامل به فرانسه جلد ۲۰
صفحات  ۷۲و ۷۷
 ۰۵ـ مارکس و انگلس .همان منبع  ۸صفحه ۸۳
 ۰۱ـ لنین« :طرح برنامه حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه» آثار کامل به
فرانسه جلد  ۱صفحه

مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران
بخش دوم
 .۲لنینیسم و مساله ملی

در این بخش ،موضوع بحث ،مقدمتاً بررسی زیربنای فکری
طیف چپ میهن ما و برخی سازمانهای معروف به «ملی ـ
دموکرات» در مسئله ملی و ریشهیابی خطای معرفتی آنها در
رویکرد به مسئله است .پایه تئوریک آنها در رویکرد به «مسئله
ملی» عموماً برخاسته از تفسیر و توضیح لنینی از اصل «حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش» است .الزم به یادآوری است که
طرح گسترده مقولههایی نظیر «ایران کشور کثیرالمله است» یا
تمسک به «اصل لنینی» حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و
قید آنها در برنامههای احزاب گوناگون در کشور ما ،کم و بیش
پس از ماجرای «فرقه دموکرات آذربایجان» وارد ادبیات و
فرهنگ سیاسی ایران شده است .ماجرای فرقه به دستور استالین
و در جهت تأمین منافع توسعهطلبانه این ابرقدرت ،ساخته و
پرداخته شده بود .در کمال تأسف باید گفت که چپ ایران این
«کاالهای» وارداتی را چشم بسته به جان خرید و بیآنکه
کاوشی انجام دهد و بررسی بکند که آیا با واقعیت تاریخی ـ
فرهنگی و مردمشناسی ایران همخوانی دارد یا نه؛ کورکورانه
مدافع و مبلِّغ آن شد .درحقیقت ،اگر نیک بنگریم ،نه ایران
موزاییکی چندملتی است و نه میتوان برای پاسخ به مشکالت
واقعی اقوام ساکن آن بر پایه انطباق مکانیکی اصل حق ملل در
تعیین سرنوشت خویش حرکت کرد.
بنابراین در بادی امر ،ضرورت دارد مقولههایی نظیر ملت،
ملیگرایی و اصل حق ملل در تعیین سرنوست خویش را شناخت
و به ویژه با موضع و دیدگاههای لنین آشنا شد که آبشخور
نظری چپ سنتی در باره این مقولهها بوده و هنوز نیز دَر به
همان پاشنه میچرخد!
من در بررسی و نقد نظریات و رویکرد لنین به مسئله ملی ،آثار
کامل  ۸۵جلدی او به زبان فرانسه را از نظر گذراندم و همه
نوشتهها و حتی اشارههای او به موضوع را مطالعه کردم ،با این

دغدغه فکری که مطلبی از نظرم دور نمانده و این کار پژوهشی
که در اختیار عالقهمندان قرار میگیرد ،حتیالمقدور با خطای
کمتری صورت گرفته باشد.
لنین برخالف معمول ،تعریفی از ملت ارائه نمیکند و فقط از
روی نوشتهها و انتقادهایش ،تلقی ویژه او از این مقوله به دست
میآید .لنین کالً تعریف استالین را میپذیرد و همان را پایه
استدالل و نظریهپردازیهای خود قرار میدهد .میگوید« :میهن
و ملت مقولههای تاریخیاند»( )۰۳مرحله تاریخی را هم که ملت
در شکل مدرن «دولت ـ ملت» ( Nationـ  )Etatپا به حیات
میگذارد و تشکیل دولتهای ملی عمومیت پیدا میکند ،دوران
تسلط سرمایهداری میداند و مینویسد« :در تمام جهان ،دوران
پیروزی نهائی سرمایه داری بر فئودالیسم با جنبشهای ملی توأم
بوده است»( )۰۴و گرایش خاص هر جنبش ملی عبارت است از
«تشکیل دولتهای ملی تا بتوانند خواستهای سرمایهداری
معاصر را به بهترین وجه تأمین کنند )۰۰(».با حرکت از همین
برهان ،سوسیالیسم را دوران ادغام ملتها و در واقع مرحله زوال
آن میبیند! و براین باور است که روند «جدا شدن از مجموعه
ملتهای غیرخودی و تشکیل دولت ملی مستقل»( )۲۱در
سوسیالیسم جای خود را به گرایش معکوسی یعنی نزدیکی
ملتها و ادغام آنها در یکدیگر میدهد« :هدف سوسیالیسم
تنها این نیست که به تکه تکه شدن جامعه بشری به گونه
دولتهای کوچک و به متمایز کردن ملتها از طریق
ویژگیهای ملی ،پایان بخشد .هدف سوسیالیسم نه تنها نزدیک
کردن ملتها به یکدیگر ،بلکه همچنین ادغام آنها در یکدیگر
()۲۰
نیز هست».
لنین مقولههایی چون ملت و فرهنگ ملی را ،چون طبقات
اجتماعی در جامعه سرمایهداری ،به دو صف متخاصم تقسیم
میکند .به این حکم او توجه کنید« :ما به همه اجتماعیون
ملیگرا ( les nationalـ  )sociauxمیگوییم که هر ملت معاصر

در برگیرنده دو ملت است .هر فرهنگ ملی در برگیرنده دو
فرهنگ ملی است )۲۲(».او در همین مقاله تأکید میکند« :شعار
فرهنگ ملی فریب بورژوایی است… .شعار ما عبارت از فرهنگ
بینالمللی دموکراتیسم و جنبش کارگری جهانی است» .سپس
اضافه میکند« :هر فرهنگ ملی از عنصرهایی هرچند توسعه
نیافته تشکیل میشود :یکی فرهنگ دموکراتیک و سوسیالیستی
است .زیرا در هر ملت ،تودهای زحمتکش و تحت استثمار وجود
دارد که شرایط زندگیاش در او ،ایدئولوژی دموکراتیک و
سوسیالیستی خلق میکند .اما در هر ملت ،فرهنگی بورژوایی هم
وجود دارد که (در اکثر موارد فوق ،ارتجاعی و کلیسایی است) که
صرفاً در حالت «عنصری» نیست ،بلکه نقش فرهنگ مسلط را
دارد .بدین جهت ،به طور کلی« ،فرهنگ ملی» متعلق است به
()۲۷
مالکان بزرگ ارضی ،روحانیت و بورژوازی».
مالحظه میشود که لنین فرهنگ ملتها را تا حد ایدئولوژی
طبقات تقلیل میدهد و به مبارزه طبقاتی مربوط میسازد .در
حالی که فرهنگ هر ملت در برگیرنده عناصر پایدار و
سختجانی است که عصرها و گاه هزارهها را پشت سرگذاشته و
با تارو پود ملتها؛ مستقل از تقسیمبندی جامعه به طبقات،
عجین شده است .فرهنگ هر ملت ،مجموعه درهم پیچیدهای از
اندیشهها ،سنتها ،آداب و رسوم و اخالقیات و وظایف و
احساسات همسبتگی و همبودگی و احساس عمیق تعلق به آب و
خاک و جامعه معین و تاریخ مشترکی است که در پیدایش و
تکوین و شکوفائی آن ،آحاد ملت در طول تاریخ مشارکت
داشتهاند .ویژگی فرهنگ هر ملت ،اتفاقاً در این است که از ورای
سدهها و هزارهها گذشته و صورتبندیهای اجتماعی ـ اقتصادی
مختلفی را با طبقات مربوطهشان ،پشتسر گذاشته و همچنان
پابرجا مانده و چون صخرهای استوار ایستاده است.
لنین با برداشت طبقاتی خود از ملت و فرهنگ ملی و یکسان
گرفتن آن با ایدئولوژی بورژوازی و مآالً با حرکت از انگیزههای
مبارزه طبقاتی با هدف سرنگونی بورژوازی به جنگ و مقابله با
فرهنگ ملی میرود .مینویسد« :مسئله عبارت از این است که
بدانیم آیا برای مارکسیستها جایز است که مستقیم یا
غیرمستقیم ،شعار فرهنگ ملی را بپذیرند یا اینکه مطلقاً و درتمام
زبانها با طرح شعار انترناسیونالیسم کارگران و «انطباق» آن بر
(*)۲۸
همه ویژگیهای محلی و ملی به مقابله با آن برخیزند».
لنین ،با تقسیم «هر ملت معاصر مورد بحث» به «دو ملت»،
آشکارا مقوله ملت را طبقاتی میکند و با این کار مفهوم ملت و
سایر مفاهیم در ارتباط با آن را مخدوش میسازد .تصادفی نیست

که وقتی سخن از «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»
میرود ،تأکید وی براین است که «ما به سهم خود نه در فکر و
ذکر تعیین سرنوشت خلقها و ملتها ،بلکه برای پرولتاریا در هر
()۲۵
ملیتایم».
لنین از همان اولین نوشتههایش در مسئله ملی ،خط فکری خود
را نشان میدهد .در برخورد با مانیفست اتحاد سوسیال
دموکراتهای ارمنی که برای آینده روسیه خواستار «جمهوری
فدراتیو» بودند ،پرخاشجویانه چنین میگوید« :وظیفه پرولتاریا
نیست که فدرالیسم و خودمختاری ملی را بستاید .این گونه
دعاوی که ناگزیر به دعوی تأسیس دولت خودمختار طبقاتی
منجر میشود ،به پرولتاریا ربطی ندارد .وظیفه پرولتاریا آن است
که صفوف عظیم و فشرده کارگران همه ملیتها را هر چه
فشردهتر متحد سازد تا بتوانند بر وسیعترین زمینه ممکن ،برای
()۲۵a
برقراری جمهوری دموکراتیک و سوسیالیسم مبارزه کنند..».
توضیح اشارهوار این نکته ضرورت دارد که مخالفت لنین با
«خودمختاری ملی» به معنای مخالفت او با خودمختاری در
چارچوب یک کشور نیست .وی قویاً از خودمختاری استانهایی
که ویژگی اقتصادی دارند یا به مناسبت نوع زندگی و ترکیب
ملی متمایزند ،حمایت میکند .به عنوان نمونه ،در
«یادداشتهای انتقادی در مسئله ملی» مینویسد« :کامالً روشن
است که بدون وجود چنین خودمختاری برای همه مناطقی که تا
حدی ویژگیهایی چه در زمینه اقتصادی و چه در نوع زندگی
دارند یا دارای ترکیب ملی خاصاند ،نمیتوان نماینده دولت
مدرن واقعاً دموکراتیکی بود .اصل مرکزیت چون ضرورتی برای
پیشرفت سرمایهداری ،به هیچ وجه با چنین خودمختاری (محلی
یا منطقهای) به خطر نمیافتد .بلکه در سایه آن است که به
(منبع  ۲۲صفحه
شکل دموکراتیک و نه بوروکراتیک به کارمی رود».
)۸۰

۱ .۲ـ مبارزه در راه سوسیالیسم بر مسئله ملی اولویت
دارد

این حکم از مبانی اصلی نظری لنین در مبحث ملی است .در
نوشتهای که برای اولینبار به توضیح برنامه حزب سوسیال
دموکرات روسیه در مسئله ملی میپردازد ،نظریهای را مطرح
سازد که تا آخرین نوشتههایش ،همچون اندیشه راهنما در مسئله
ملی به آن وفادار میماند .و آن عبارت است از:
اولویت دادن مبارزه طبقاتی پرولتاریا در راه سوسیالیسم بر مسئله
ملی که شامل کشورها و ملتهای زیر سلطه نیز میشود.

اندیشهای که در نظریات مارکس و انگلس نیز قویاً وجود داشته
است .لنین از همان آغاز فعالیت قلمی خود در مسئله ملی
موضوع را چنین مطرح میکند« :آیا سوسیال دموکراسی باید
همیشه و بدون قید وشرط خواستاراستقالل ملی باشد ،یا اینکه
چنین کاری را باید تحت شرایط معین صورت دهد؟ در آن
صورت تحت چه شرایطی؟»( )۲۱به حزب سوسیالیست لهستان
که به سؤال باال پاسخ مثبت و بیقید و شرط میدهد ،طعنه
میزند که از لحاظ آگاهی تئوریک بیمایه است و پیوندش با
مبارزه طبقاتی پرولتاریا ضعیف! و اضافه میکند« :منافع همین
مبارزه (منظور مبارزه طبقاتی پرولتاریا) است که باید خواست
()۲۳
بیان آزادانه اراده ملی را تابع آن سازیم».
لنین در سخنرانیهایش از  ۰تا  ۰۷ژوئیه  ۰۰۰۷در شهرهای
مختلف سویس برای بلشویکها و سایر سوسیال دموکراتها،
همین اندیشه را تکرار میکند .پس از اشاره به «فریب
بورژوازی» که سخنان شیرینی درباره «میهن» میگوید ،به
ضرورت مبارزه مشترک پرولتاریای همه ملیتها میپردازد و
نتیجه میگیرد« :کارگری که اتحاد سیاسی با بورژوازی ملت
«خود» را باالتر از وحدت کامل با پرولتاریای همه ملتها قرار
میدهد ،علیه منافع خاص خویش ،علیه منافع سوسیالیسم و
علیه منافع دموکراسی عمل میکند )۲۴(».در نوشته اساسی
دیگری میگوید :پرولتاریا «درعین حال که برابری حقوق و حق
مساوی در تشکیل دولت ملی را قبول دارد ،در همان حال ،اتحاد
پرولتاریای کلیه ملل را باالتر و ذیقیمتتر از همه میداند و
هرگونه جدائی ملی را از زاویه مبارزه طبقاتی کارگران ارزیابی
()۲۰
میکند».
۲ .۲ـ اشکال نظریه لنین در کجاست؟

ممکن است در ذهن خواننده چنین تداعی بشود که با طرح
تئوریک مسئله به گونهای که لنین بیان میکند و بر ضرورت
انقالب سوسیالیستی و در اولویت قراردادن آن پای میفشرد،
بیان احکام و اعالم مواضعی از نوع آنچه در باال آمد ،تا حدی
منطقی است!
اگر از خیالبافانه و غیرواقعبینانه بودن رویکرد لنین به مسئله،
حتی برای کشورهای پیشرفته سرمایهداری و دولتهای
سوسیالیستی تخیلی او چشم پوشی کنیم .باید توجه داشت که
اساساً بحث اصلی بر سر کشورهای پیشرفته سرمایهداری با
چشمانداز سوسیالیسم نیست ،بلکه بر سر مستعمرات و ملل تحت
انقیاد است .به همین جهت ،غیرواقعی و نامربوط بودن این تزها

وقتی ملموستر میشود که مستقیماً در ارتباط با موضوع بحث
ما مورد بررسی قرار بگیرد و با در نظر گرفتن واقعیت ملتها و
پرولترهای کشورهای تحت سلطه و مستعمره به سنجش در آید.
موضوع بحث ما ،جنبشهای رهاییبخش با هدف تشکیل
دولتهای ملی و مستقل از نظر سیاسی است و کشورها و
سرزمینهای مورد بحث ما ،مستعمرهها یا ملل تحت سلطهاند
که بهزور به دولتهای دیگرالحاق شدهاند.
پس! صحت و سقم اندیشه راهنمای لنین در مسئله ملی را ،حتی
در امپراتوری روسیه ،باید میان چنین ملتهایی و در شرایط ویژه
آنها به داوری گذاشت ،وضعیت و مناسبات ملتهایی که از نظر
تاریخی ،به دنبال جهانگشاییها و جنگهای مستعمراتی ،به زور
به امپراتوری روسیه محلق گشته بودند .لذا مسئله عمده و
اساسی آنها ،کسب استقالل ملی بوده است .لنین در برخی از
نوشتههایش در صحبت از وضع امپراتوری روسیه ،صریحاً به
وجود روابط مستعمراتی بین اَبَرروس و سایر ملتهای تحت
انقیاد روسیه اشاره میکند .میگوید« :روسیه بهدرستی این
ویژگی را عرضه میکند که تفاوت میان «کلنیهای» «ما» و
()۷۱
ملتهای تحت ستم «ما» مبهم ،مجرد و فاقد حیات است».
وانگهی ،اساساً تحوالت اجتماعی ـ سیاسی هم که این کشورها
بر بستر آن در حرکت بودند ،مضمون بورژوا ـ دموکراتیک داشته
است .کارگران و زحمتکشان این کشورها و سازمانهای
سیاسیشان ،اگر نمیخواستند به گروهی منزوی و منفور ملی
مبدل شوند ،باید در اتحاد با همه نیروهای ملی و از جمله
بورژوازی ملی خودی ،به طور واقعی و در عمل ،علیه ملت
ستمگر که ناگزیر شامل طبقه کارگرآن نیز میشد ،بپاخیزند.
در حقیقت ،جز در تفکر تجریدی و ناب تئوریک و در البراتوار
ذهن لنین ،چگونه ممکن است از پرولتاریای ضعیف و کم رشد
این کشورها انتظار داشت اتحاد با پرولتاریای کلیه ملل و از جمله
پرولتاریای ملت ستمگر خویش را باالتر و ذیقمیتتر از همه
بداند؟!
برای مردم این کشورها و از جمله کارگران آنها ،آنچه در درجه
اول مطرح بوده ،استقالل و کسب هویت ملی و رشد اقتصاد ملی
در مسیر سرمایهداری تا مدتها بوده است .نظر و تئوری لنین
نیز در مسئله تعیین سرنوشت ،معطوف به همین ملتهای تحت
سلطه بوده است .اگر نوشتههای خود وی را مبنا قرار دهیم ،در
برخی از آنها بر وجود «دو دوره سرمایهداری» تأکید میکند که
«از لحاظ جنبشهای ملی به طور اساسی از یکدیگر
متمایزند» )۷۰(.ویژگی دوره اول را با مبارزه علیه فئودالیسم و

استبداد مطلق مشخص میکند که در آن ،همه مردم و تودههای
دهقانی و عقبمانده شرکت میکنند .دوره دوم را با فقدان
جنبش تودهای بورژوا ـ دموکراتیک و تضاد آشتیناپذیر بین
سرمایه در مقیاس بینالمللی و جنبش بینالمللی کارگری
مشخص میسازد .در صفحات بعد ،در بخش مربوط به «حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش» نشان خواهیم داد که وی،
کشورهای جهان را یک بار به دو گروه و بار دیگر حتی به سه
گروه کامالً متمایز از یکدیگر تقسیم میکند و قانونمندیهای هر
کدام را در ارتباط با مسئله ملی توضیح میدهد.

۳ .۲ـ ریشه معرفتی خطا

بیتردید ،خطای لنین معرفتی بوده است زیرا مشکل بتوان تصور
کرد که وی مسئله را از موضع شوونیسم روس مطرح میکرده
است .چرا که از آن نفرت داشت و همکاران خود را از سقوط در
شوونیسم روس بر حذر میداشت .شک نیست که وی مسئله
ملی را چون بخشی از کل سیستم نظریاش ،از دیدگاه انقالبی
مارکسیست روس مطرح میساخته است .به نظر من ،پاسخ به
سؤاالت باال و اساساً علتالعلل تناقض گوییهای لنین را باید در
همین ویژگی او جستجو کرد.

با این تفاصیل ،سوال اساسی دیگری به ذهن خطور میکند :چرا
لنین از یکسو بر ویژگی کشورهای تحت سلطه و مستعمره،
تأکید میورزید و بر شناسائی حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش اصرار داشت؛ ولی از سوی دیگر ،و همزمان؛ داوری
درباره صالح بودن یا نبودن جدایی این یا آن ملت را منوط به
«اهداف عمومی برای دموکراسی و قبل از همه ،منافع مبارزه
طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم»( )۷۲میکرد و تابعی از آن
میدانست؟ و آنهمه برای مجاب کردن مخاطبان خود ،در تالش
بود؟

برخالف مارکس و انگلس که در بسیاری از زمینهها فراملی فکر
میکردند ،لنین در گفتار و کردار ،اساساً انقالبی مارکسیست
روس بود و فکر و ذکر و وسوسه دائمیاش ،برپائی انقالب بورژا
ـ دموکراتیک در روسیه و تازاندن بالفاصله آن به انقالب
پرولتری بود .بنابراین ،دائماً در جستجوی راهحلی برای از میان
برداشتن معضالت کشوری عقبمانده و دهقانی و اوضاع و
احوال امپراتوری بزرگی بود .از جمله این مشکالت ،تناقضی بود
که در یک قطب آن ناسیونالیسم ملتهای تحت ستم در
امپراتوری روسیه قرار داشت که در تکاپوی رهایی از سلطه
ظالمانه ولیکاروس(؟) بودند و قصد و ارادهشان جدایی و تشکیل
دولتهای ملی و مستقل بود و در قطب دیگر ،عزم و اراده آهنین
لنین بود که با بیتابی میکوشید به هر قیمتی ،در یک ششم
کره زمین ،با تجرید از آن همه معضالت ،از جمله مشکالت
ملی ،در روسیه که «زندان خلقها» بود ،با متحد کردن
پرولتاریای سراسر روسیه به آرمان انقالب پرولتری جامه عمل
بپوشاند.

این حکم لنین که «هیچ مارکسیستی بدون آنکه از اصول
اساسی مارکسیستی و سوسیالیسم به طور کلی بگلسد ،نمیتواند
منکر شود که منافع سوسیالیسم بر حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش تقدم دارد»؛( )۷۲در بهترین حالت میتواند در مورد
مارکسیستهای کشورهای مستقل و پیشرفتهای صادق باشد که
تشکیل دولت ملی را پشتسر گذاشته و بر این پندارند که
دستیابی به سوسیالیسم در دستور کار است ،یا به سوسیالیسم
دست یافتهاند و میخواهند به هر قیمت از آن پاسداری کنند.
حال آنکه ،مارکسیستی که این حرف را در شرایط کشوری
مستعمراتی بزند در واقع از روح مارکسیسم گسسته است و صرفاً
در ورای واقعیتها شعار میدهد .میدانیم که برخی از احزاب
کمونیست کشورهای مستعمره ،نظیر هندوستان و الجزایر ،با
پیروی از نظریه نادرست لنین ،دچار خطاهای جبران ناپذیر شدند.

از جمله عوامل بازدارنده برای تحقق سوسیالیسم در روسیه،
مانعهالجمع بودن همین دو گرایش و خاستگاه بود .لنین به نوعی
به این مشکل توجه داشت و میگفت« :اشکال تا درجه معینی از
اینجا بوجود میآید که در روسیه ،پرولتاریای ملت ستمکش و
ملت ستمگر در کنار هم مبارزه میکنند و باید هم در کنار هم
مبارزه کنند .وظیفه عبارت است از حفظ وحدت مبارزه طبقاتی
پرولتاریا در راه سوسیالیسم و دفع انواع نفوذ ناسیونالیسم
بورژوازی و فوق ارتجاعی» در صفوف پرولتایا )۷۸(.ولی دامنه
مشکالت بهمراتب از آنچه در این نقلقول آمده ،فراتر بوده است.
زیرا حل مسئله ملی کار و وظیفه پرولتاریا به تنهائی نیست ،بلکه
کار هر ملت در تمامیت آن است .بگذریم از اینکه در عمل و در
واقعیت «پرولتاریای ملت ستمکش در تمامیت آن و پرولتاریای
ملت ستمگر در کنار هم» مبارزه نمیکردند ،بلکه حتی در

آخر چگونه ممکن است در کشوری که مردم آن هنوز فاقد
استقالل ملی و محروم از دولت و حاکمیت ملیاند ،پرولتاریای
آن کشور بتواند پرچم سوسیالیسم را علم کند و بین تودههای
مردم به تبلیغ بپردازد و آن را برتر از خواست عمومی برای کسب
استقالل ملی و تشکیل دولت بداند؟ مگر اینکه منظور وی احیاناً
سوسیالیسم درکشور متروپول و برای ملت سلطهگر بوده! که
نقض غرض است.

چارچوب حزب واحد پرولتاریا در روسیه نیز از همان آغاز و تا
مدتها ،اختالف نظر جدی وجود داشت .لذا همان قدر که حزب
پرولتاریا را (که حتی در اولین هفتههای بعد از انقالب فوریه
 ۰۰۰۳تعدادش از ده هزار نفر تجاوز نمیکرد) به جای پرولتاریای
سراسر روسیه گرفتن نادرست بود ،تعمیم پرولتاریای روسیه به
ملتهای ساکن این امپراتوری  ۰۷۱میلیونی که بیش از پنجاه
درصد آن غیر روس بود ،نادرستتر و غیرواقعیتر بوده است.
از سوی دیگر ،ملل مختلف ساکن امپراتوری روسیه را ،چون زیر
سلطه دولتی خودکامه روسی قرار داشتند ،فقط میشد در حد
مبارزه با همین خودکامگی و استقرار جمهوری آزاد متحد کرد نه
در راه سوسیالیسم .به ویژه آنکه چنین مبارزهای خاص پرولتاریا
نبود و همه اقشار جامعه ،از جمله بورژوازی لیبرال روسیه و
تقریباً تمامیت بورژوازی کشورهای زیر سلطه تزاریسم را در
برمیگرفت و به طور طبیعی ،انتظار ملل زیر یوغ این بود که
سقوط دولت خودکامه تزاری به آزادیشان بینجامد .چرا که وجود
این ملل در ترکیب روسیه تزاری نتیجه قهر و زور و جنگهای
الحاقطلبانه بود.
چنانچه در قسمت بعدی ،در توضیح موضع لنین در مقوله «حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش» نشان خواهیم داد ،وی براین
خوشباوری بود که صرف شناسایی این حق ،کافی است تا
ملتهای تحت ستم و «کلنی»های روسیه با آغوش باز و اینبار
به دور روسیه سوسیالیستی گرد آیند! غافل از آنکه کینهها و
نفرت ملی انبان شده طی سدهها را نمیشود با یک اعالمیه ،ولو
از روی حسننیت باشد ،برطرف ساخت .تالش لنین برای حل
تناقضات عینی و واقعی فوقالذکر در مسئله ملی در روسیه در
ذهن وی ،به صورت فرمولها و احکام متناقض و ناسخ و
منسوخ به اشکال مختلف در گفتارها و آثار وی در مسئله ملی
منعکس است .گاه بهگاه ،حتی در یک نوشته این تناقضگویی
مشاهده میشود .یک جا حمایت از مبارزه «بورژوازی ملت
ستمکش با ملت ستمگر» را ضروری میداند و مؤکداً میگوید:
«در هر ناسیونالیسم بورژوازی ملت ستمکش ،مضمون
دموکراتیک عمومی ضد ستمگر وجود دارد و در همین مضمون
است که ما بیقید و شرط از آن پشتیبانی میکنیم )۷۵(».اما کمی
دورتر ،در همان نوشته ،برای «منافع طبقه کارگر و مبارزه ضد
سرمایهداری» از آنان میخواهد« :به سیاست ناسیونالیستی
بورژوازی ،از هر ملیتی که باشد ،جواب دندان شکن بدهند»! و
استدالل میکند :زیرا برای کارگران علیالسویه است که استثمار
کنندهشان بورژوازی اَبرروس باشد یا بورژوازی لهستان! کارگران

در هر دو حالت استثمار میشوند .او به آنان توصیه میکند:
«الزمه مبارزه موفقیتآمیز ضد این استثمار ،وارستگی پرولتاریا از
ناسیونالیسم است و میتوان گفت ،رعایت بیطرفی کامل
پرولتاریا در مبارزه بورژوازی ملتهای مختلف برای برتری جوئی
()۷۱
است».
در این حکم جهانشمول که در نمونه و مورد لهستان بیان شده
است ،آشکارا ،آرزوها و انگیزههای ذهنی به جای واقعیتها
گذاشته شده است وگرنه تصور آن مشکل نمیبود که برای
کارگران لهستان ،در شرایط بیدادگریهای ابرروس تزاری،
بورژوازی «خودی» و «غیرخودی» نمیتوانست علیالسویه
باشد .از سوی دیگر ،مبارزه بورژوازی لهستان و دموکراتهای
آن کشور برای استقالل ملی و رهایی از قید ابرروس ،مبارزه
برای برتری جوئی در قبال بورژوازی روس نبود بلکه در بهترین
حالت ،برای تأمین حقوق برابر و تحقق استقالل سیاسی و تأمین
حاکمیت ملی لهستان بوده است .لذا توصیه «بیطرفی» به
پرولتاریا ،در نمونه لهستان ،در مبارزه بورژوازی آن کشور علیه
ستمگریهای ابرروس ،نادرست و غیرواقعی بوده است .زیرا
آنچه بورژوازی لهستان میخواسته است ،حاوی همان «مضمون
دموکراتیک عمومی ضدستمگر» بوده که خود لنین در جای
دیگر به آن اذعان داشته است .منتهی منطق لنین برای تحقق
انقالب پرولتری در امپراتوری روسیه در عمل وی را به تجرید از
مسائل ملی در سطح امپراتوری و ماالً به مقابله با هرگونه
احساس ملیگرایی سوق داد.
تناقضگوییهای فراوان او هم از همین جا ریشه میگیرد.
بیدلیل نیست که لنین میکوشید به کارگران ملل تحتسلطه
القا کند که حساب خود را از منافع ملت خودی جدا کنند و اتحاد
با پرولتاری سایر ملل ،در حقیقت با پرولتاریای ملت ستمگر
روس را که دغدغه اصلی ذهن لنین بود ،برقرار سازند! لنین در
رویکرد غیرواقعبینانه و وهمی خود تا آنجا پیش میرود که
میگوید« :مارکسیسم با ناسیونالیسم آشتیناپذیر است ،هر قدر
هم که این ناسیونالیسم« ،عادالنه»ترین« ،ناب»ترین،
ظریفترین و متمدنترین نوع آن باشد .مارکسیسم به جای هر
ناسیونالیسمی ،انترناسیونالیسم را ادغام همه ملتها در واحدی
()۷۳
عالی را قرار میدهد».
لنین در آخرین سالهای حیاتش ،در تزهای مربوط به مسئله
ملی و مستعمراتی که به کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی
عرضه میکند ،به احزاب کمونیست این کشورها چنین توصیه
میکند:

«جدا کردن صریح منافع طبقات ستمکش ،یعنی زحمتکشان و
استثمار شوندگان از مفهوم کلی منافع ملت که به طور اعم
عبارت از منافع طبقه حاکم است» و مؤکداً میخواهد« :در رأس
تمام سیاست کمینترن در مورد مسئله ملی و مستعمراتی باید
نزدیک شدن پرولترها و تودههای زحمتکش همه ملل و کشورها
برای مبارزه انقالبی مشترک در راه سرنگون ساختن مالکان و
بورژوازی قرار داده شود» و از احزاب کمونیست میخواهد «به
طور دائم توضیح دهند که فقط نظام شوروی قادر است تساوی
()۷۴
حقوق ملل را عمالً تأمین کند».
این رهنمودها در دورانی گفته شده است که تقریباً سرتاسر آسیا
و افریقا و خاورمیانه به صورت مستعمرات در دست دو یا سه
دولت بزرگ در اسارت بودهاند .در این اوضاع و احوال ،به
پرولتاریای هندوستان و ویتنام و الجزایر (که نیروی بینهایت
کوچکی را نسبت به جمعیتهایشان تشکیل میدادهاند) توصیه
میشود با پرولتاریای انگلستان و فرانسه ،متحداً برای سرنگونی
مالکان و بورژوازی مبارزه کنند! لنین ،به جوامعی چنین
توصیههایی میکند که مراحل اولیه و حتی جنینی سرمایهداری
را میگذراندهاند! کشورهائی که حتی صورتبندیهای اجتماعی
ـ اقتصادی ماقبل سرمایهداری در آنها تسلط داشته است!
نتیجه این سیاستها و رهنمودهای کمینترن به آنجا کشید که
حزب کمونیست هندوستان تا مدتها به جنگ جواهر لعل نهرو
رفت .حزب کمونیست الجزایر تا مدتها چون شاخهای از حزب
کمونیست فرانسه عمل کرد و هرگز موفق نشد تودههای
زحتمکش شهر و روستا را به خود جلب کند و در نتیجه ،از
جنبش رهایی بخش ملی عقب ماند و هیچگاه نتوانست این
تأخیر تاریخی را جبران کند.
کمونیستهای ایرانی نیز با الهام از لنینیسم و باور به این
رهمنودها بود که دچار چپ رویهای هالکتبار شدند .رهبری
حزب توده ایران در سالهای جنبش ملی کردن صنعت نفت و
حکومت ملی دکتر مصدق ،به جای تمرکز نیرو و امکانات خود
بر پشتیبانی از تالشهای وی ،تا مدتها و با از دست دادن
فرصتهای طالیی ،شب و روز در تخطئه و تضعیف وی کوشید
و در شرایط محاصره اقتصادی و تحریم مالی از سوی استعمار
انگلستان ،دائماً در کار راهانداختن اعتصاب در کارخانههای دولتی
و فلج کردن اقتصاد کشور و به خیال خود ،در کار «مبارزه
طبقاتی» و جدا کردن حساب خود از «مفهوم کلی منافع ملت»
بود! چپ رویهای هالکتبار کمونیستهای ایرانی در جنبش
جنگل و ایجاد «جمهوری شوروی گیالن» نمونه دیگر آن است.

۴ .۲ـ نتیجه گیری

از آنچه گفته شد ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که خطای
معرفتی در سیستم فکری لنین در مسئله ملی ،محصول
تناقضاتی بوده است که از وسوسه ذهنی وی برای تحقق انقالب
پرولتری در امپراتوری کثیرالمله روسیه سرچشمه میگرفت .زیرا
امپراتوری روسیه ،کشوری عقب مانده و نیمه آسیایی و دولتی
بهغایت خودکامه و استبدادی و در ارتباط با موضوع مورد بحث
ما« ،زندان ملل» بوده است .در عین حال ،مرحله تحوالت
سیاسی اجتماعی که امپراتوری روسیه از سر میگذراند ،بورژوا ـ
دموکراتیک بود .لنین اذعان داشت که روسیه و خاور در رشته
زنجیرحوادث و جنبشهای ملی با مضمون بورژوا ـ دموکراتیک
قرار دارد و در تالش برای تشکیل دولتهای مستقل و ملیاند.
بههمین دلیل و نیز برای جلب حمایت زحمتکشان ملل زیر یوغ
روسیه ،قید اصل «حق تعیین سرنوشت خویش» را که معنای آن
پذیرش حق جدایی از روسیه و تحقق استقالل سیاسی و ملی
بود ،در برنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه الزم میدید.
اما این واقعیت و وفاداری به آن ،با وسوسه ذهنی لنین برای
انقالب سوسیالیستی در امپراتوری روسیه در تناقض قرار
میگرفت زیرا روسیه برای سوسیالیسم آماده نبود و حتی
پپشرفتهترین بخشهای این امپراتوری ،چون فنالند و لهستان و
کشورهای بالتیک و حتی خود روسیه ،فرسنگها از
پیششرطهایی که مارکس برای گذار جوامع سرمایهداری به
سوسیالیسم الزامآور میدید ،فاصله داشتند ،چه رسد به
سرزمینهای آسیایی و ماوراء قفقاز و عقب ماندهتر روسیه تزاری!
لذا تحقق سوسیالیسم در امپراتوری روسیه جز با ارادهگرایی و
ماجراجویی و پریدن از مراحل تاریخی و مآالً ،توسل به قهر و
برقرای رژیم خودکامه ،امکانپذیر نبوده است .از سوی دیگر،
میان خواست ملل تحت سلطه برای رهایی از یوغ روسیه و
تشکیل دولتهای جداگانه و مستقل ،با وسوسه ذهنی لنین برای
برپایی انقالب سوسیالیستی سرتاسری ،تناقض جدی وجود
داشت .لنین میخواست با «تئوری بافی» و تبلیغ و القای
ایدئولوژیک ،چون« :اتحاد پرولتاریای کلیه ملل ،باالتر و
ذیقیمتتر از همه» است ،یا «منافع طبقه کارگر و مبارزهاش
علیه ضد سرمایهداری» بر «حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش» اولویت دارد ،مسئله را حل کند ،آن هم در میان مللی
که رهائی ملی مشغله عمده فکری آنها بود .از آن باالتر ،لنین
میخواست این تناقض را به نفع انقالب پرولتری و برقراری
سوسیالیسم روسی حل کند.

نقطه حرکت لنین بر این توهّم استوار بود که میتواند مسئله
ملی در امپراتوری روسیه را نیز ارادهگرایانه با شعار وحدت
پرولتاریای این ملتها حل کند و به اتکای آن ،سیاست ادغام
ملتها در یکدیگر را فیصله دهد .مواضع و نظریههای انتقادی و
منفی وی نسبت به مقولههایی چون ملت و ملیگرایی و فرهنگ
ملی و کم بها دادن به بار فرهنگی ـ سیاسی چنین مقولههایی
در حافظه تاریخی ملتها و در رفتار و منش آنها ،گذرا دیدن
پدیده ملت و باور سادهاندیشانه به امکان ادغام ملتها در
یکدیگر و باالخره ،خالصه کردن همه مسائل جامعه ،بهویژه در
ارتباط با فرهنگ ملتها در مبارزه طبقاتی پرولتاریا با بورژوازی،
از همان خطای اصلی معرفتی ناشی میشود که قبالً به آن اشاره
کردیم.
اندیشههای پایهای لنین نسبت به ملت و ملیگرایی و مسئله
ملی به طور کلی و تا حد زیادی ریشه در مارکسیسم داشت .وی
همواره به آنها اشاره میکند ،از آنها به دفاع برمیخیزد و جا
به جا از نوشتههای پایهگذاران مارکسیسم کمک میگیرد .با این
تفاوت که مارکس و انگلس در اندیشه و عمل واقعاً فراملی بودند
و سوسیالیسم مورد نظر آنها نیز در ارتباط با کشورهای کامالً
پیشرفته سرمایهداری مطرح میشد که دوران تحوالت بورژوا ـ
دموکراتیک را پشتسر گذاشته بودند .حال آنکه مشغله فکری
اصلی لنین ،روسیه بود که هم کشوری عقبمانده و نیمه آسیایی
بود و هم زندان واقعی خلقها .به همان اندازه که تئوری مارکس
درباره ضرورت همزمان انقالب پرولتری در قاطبه کشورهای
کامالً پیشرفته سرمایهداری دستکاری و «نوسازی» میشد تا از
آن ،انقالب پرولتری درکشوری عقبمانده و بهغایت دهقانی
چون روسیه ،توجیه تئوریک شود .به همان اندازه هم در مسئله
ملی ،اندیشه واالی مارکس« :خلقی که برخلق دیگر ستم روا
میدارد ،آزاد نیست» *۲که تکیه کالم لنین نیز بود ،به نیت
زمینهسازی تئوریک برای انقالب در امپراتوری روسیه ،آن قدر
زیر و رو شد تا از آن ،سیستم فکری پرتناقض لنین سر بر آورد.
به نحوی که با شعار شناسایی حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش آراسته شد ولی در عمل به نفی آن منتهی گشت و به
اسارت مجدد ملل تحت انقیاد روسیه ،ولی این بار در نظام نوین
«دیکتاتوری پرولتاریا» منجر شد.
توضیح و تحلیل مطلب اخیر ،موضوع بحث بعدی است.
۲۱۰۲/۱۰/۲۰
منابع فصل دوم
 ۰۳ـ لنین «نامه سرگشاده به بوریس سووارین» آثار کامل به فرانسه جلد  ۲۷ص
۲۰۱

 ۰۴ـ لنین «درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» آثار منتخب دو جلدی به
فارسی ،جلد اول قسمت دوم صفحه۷۱۰
 ۰۰ـ همان منبع ۰۴
 ۲۱ـ همان منبع ۰۴
 ۲۰ـ لنین «انقالب سوسیالیستی و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» (تزها).
ژانویه ـ فوریه  ۰۰۰۱جلد  ۲۲صفحه ۰۵۰
 ۲۲ـ لنین «یادداشتهای انتقادی در مسئله ملی» (اکتبر ـ دسامبر  ،)۰۰۰۷آثار
کامل جلد  ۲۱صفحه ۲۵
 ۲۷ـ منبع  ۲۲صفحات  ۰۱و ۰۳
 ۲۸ـ منبع  ۲۲صفحه ۰۳
 ۲۵ـ لنین «درباره مانیفست اتحادیه سوسیال دموکراتهای ارمنی» آثار کامل به
فرانسه جلد  )۰۰۱۷/۱۲/۰۵( ۱صفحه ۷۷۵
 ۲۵aـ همان منبع ۲۵
 ۲۱ـ لنین «مسئله ملی در برنامه ما» آثار کامل به فرانسه جلد )۰۰۱۷/۱۳/۰۵( ۱
صفحه ۸۳۳
 ۲۳ـ منبع ۲۱
 ۲۴ـ لنین «تزهایی در باره مسئله ملی» آثار کامل به فرانسه جلد  ۱۰( ۰۰ـ
 )۰۰۰۷/۱۳/۰۷صفحه ۲۵۳ـ ۲۵۴
 ۲۰ـ منبع  ۰۴صفحه ۷۰۱
 ۷۱ـ لنین «کاریکاتوری از مارکسیسم و در باره اکونومیسم امپریالسیتی» آثار کامل
به فرانسه جلد ( ۲۷ژانویه ـ فوریه  ،)۰۰۰۱صفحه ۰۱۷
 ۷۰ـ منبع  ۰۴صفحه ۷۳۵
 ۷۲ـ منبع  ۲۴صفحه ۲۵۱
 ۷۷ـ لنین «مشارکت در بحث تاریخ یک صلح بدفرجام» آثار کامل به فرانسه جلد
 )۳/۰/۰۰۰۴( ۲۱صفحه ۸۳۲
 ۷۸ـ منبع  ۰۴صفحه ۸۸۳
 ۷۵ـ منبع  ۰۴صفحه ۷۰۰
 ۷۱ـ منبع  ۰۴صفحه ۸۱۴
 ۷۳ـ لنین «یادداشتهای انتقادی در مبحث ملی» آثار کامل جلد ( ۲۱اکتبر ـ
دسامبر  ،)۰۰۰۷صفحه ۲۳
 ۷۴ـ لنین «طرح اولیه تزهای مربوط به مسائل ملی و مستعمراتی برای دومین
کنگره انترناسیونال کمونیستی» (ژوئن  )۰۰۲۱آثار منتخبه دوجلدی به فارسی .جلد
 ۲بخش  ۰صفحه ۵۵۰
 *۰در همین رابطه از جمله به مقاله «لیبرالها و دموکراتها در مسئله زبان» آثار
کامل لنین جلد  ۰۰صفحه  ۷۴۲مراجعه شود.
 *۲ناگفته نماند که اندیشه زیبای نقل شده مارکس که در باره ایرلند بیان کرده،
متأسفانه از چارچوب اروپا فراتر نمیرفته است .مواضع مارکس و ایضاً انگلس در باره
مستعمرات نظیر هند و الجزایر گاهی به قدری منفی و زننده است که مشکل بتوان
باور کرد که از قلم چنین انسانهای واالئی جاری شده باشد .منتهی چون موضوع
اصلی این نوشته نیستند ،من از پرداختن به آنها احتراز و به همان حدی که در
بخش اول آمده است اکتفا کردهام .بخصوص اینکه حجم رساله از این هم
طوالنیتر میشد .فکر میکنم همین اندازه اشاره کافی باشد.

فرازهایی از سخن دی ران در باره باب

امیرخسروی

داریـــوش همـــایون ،در زمـــان خـــود و در قیـــد حیـــات ،قـــدر و من لـــت بابـــ
امیرخســروی را شــناخته و بــه زبــان آورده اســت .آن هــم بــه هن ــامی کــه امــوار خطــر علیــه
مــیهن بســی بلنــدتــر از امــروز مــیبــود ،ایــران در درون کشــور بــیپنــاهتــر و در بیــرون زیــر تیــغ
تبلیغــات کژاندیشــان منــتکــش تج یــهطلبــان و فراخوانــان حملــه نظــامی بی ان ــان بــه کشــور،
پرنیــان جــان و روانــش کــدرتــر و قلــبش افســردهتــر مــینمــود .داریــوش همــایون بــا آن ن ــاه
بیـــدار امـــا ن ـــران مـــیهن و ملـــت ،همـــان زمـــان ،در آســـتانه گردهمـــ یی ســـوم اتحـــاد
جمهـــوریخواهـــان ،در جنـــاپ ـــم ،و هم نـــین در زمـــان تـــدارکات ســـلطنتطلبـــان بـــرای
برگــ اری ســومین نشســت خــود ،در جنــاپ راســت ،بــه ایــن نیروهــای تبعیــدی در بــار عــ مهــای
پرخطرشــان برپایــه برخــی مواضــع و اســناد مقــدماتی هــر دو نشســت هشــدار مــیداد کــه بــا
گــامهــای شــتابان و سیاســتزده نرونــد ،تــا بــار دی ــر موضــع لغــو دی ــری ــون «حقــوس سیاســی
اقــوام» و « نــدپارگی» ملــت ایــران را زیــر عنــوان «ملیــتهــای ایــران» یــا فــدرالهــای قــومی ـ
زبــانی آن هــم تنهــا بــرای بــه دســت آوردن دل گــروه کــو کی تج یــهطلــ

و خوشــامد بی ان ــان

در اســناد آن نشســتهــا ـ از ــم و راســت ـ ثبــت نمــوده و بــار دی ــر در یکــی از لغــ شگــاههــا
بــه بــیراهــه دی ــری قــدم گرارنــد و بــه قــول او« :در هــر دو ســو بــا متحظــات تنــ

و اشــتباهآمیــ

تــاکتیکی« ،راه دوزخ (تج یــه و پاکشــویی قــومی) را( ،بــه پشــتیبانی بی انــه) بــا نیــات (نــا) خــو
هموار کنند ».داریوش همایون در آن زمان با بان ی بلند هشدار میداد که:
«مهــم نیســت کــه هی یــ

از دو گردهمــایی ،رویــداد تــاریخســازی نخواهــد بــود و مــردم مــا از

ایــن روزهــا فــراوان دیــدهانــد .ولــی هــر گــامی در مســیر بــد مخــاطرات خــود را دارد ،زیــرا در
اجتمــان نیــ ماننــد طبیعــت هــیچ یــ از میــان نمــیرود .انحــراه هــر ــه بــ ر تــر ،ایســتادگی در
برابر آن الزمتر».
در آن هن امـــه بابـــ

امیرخســـروی در ن ـــاه داریـــوش همـــایون ،بـــه قـــول معـــروه ،ـــخرهای

اســتوار در میــان آتــش و آتــشافــروزی بــود .او در و ــ آن ــخر اطمینــان و اعتمــاد و «حــ
ب رگی که بر گردن ما داشت» در آن زمان نوشت:
«خوشــبختانه ــداهای نیرومنــدی از طیــ

ــم بــه بحــث ملــی (بحــث مربــو بــه ملــت ایــران)

در برابــر«مســئله ملــی» میــراث اســتالین پیوســتهانــد ....نخســت آقــای بابــ
کـــه از ســـالیان پـ ـیش یکایـ ـ

امیرخســروی اســت

دعـــاوی تج یـ ـهطلبـــان را در میـ ـان کـــش دانـــش گســـترده و

ســندان احســاه تعهــد مل ـی خــود خــرد کــرده اســت و بــه عنــوان نمونــه تو ـیه م ـیک ـنم بــه آن ــه
در ایــن زمینـــه در اســـناد گردهمـــا ی ســـوم جمهـــوریخواهـــان نوشـــته اســـت ن ـــاهی بیندازنـــد.
همــان عقــل ســلیمی کــه بــا ن ــاه بــه ترکیــ

جمعیتــی آمیختــه و پراکنــده ایــران ــــ فــراورده ســه

هــ اره تــاریخ مشــترـ ــــ بــه بحــث وارد کــرده بــ
به سوزندگی آتشی که میافروزند آگاه سازد».

اســت کــه ملــتســازان را در دو ســوی طیــ

مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران
بخش سوم
لنینیسم و مقوله «ح ملل در تعیین سرنوشت خویش»

در آثار لنین ،مقوله «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» برای
اولینبار در طرح برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه مطرح
شده است( .ژانویه ـ فوریه  )۰۰۱۲بخش مربوط به «اصول» را
فری (نام مستعار والدیمیر ایلیچ لنین در جوانی) به کمیسیون
برنامه ارائه میکند .ناگفته نماند که همین طرح از روی پیش
طرح پلخانف تنظیم شده بود .درماده  ۳این طرح که بعداً در
مصوبات کنگره دوم (ژوئیه ـ اوت  )۰۰۱۷به ماده  ۰تبدیل شد،
چنین آمده است« :شناسائی حق تعیین سرنوشت برای همه
ملتهایی که در ترکیب دولت (روسیه) قرار دارند»( )۷۰با وجود
آنکه لنین ،حق تعیین سرنوشت را ،چنانچه خواهیم دید ،به
معنای حق جدایی سیاسی میفهمد و از آن ،معنائی جز تشکیل
دولت ملی و مستقل در نظر ندارد .با این حال ،به دلیل درکاش
از مسئله ملی و شیوه برخوردش با آن؛ بویژه طبقاتی دیدن
مسئله ملی؛ و تابعی از انقالب سوسیالیستی پنداشتنِ حق تعیین
سرنوشت؛ چنانکه در بخش دوم نشان دادیم؛ از همان آغاز ،شرط
و شروط میگذارد .به نحوی که در عمل ،این «حق» ازحدِ اعالم
موضعی کلی و مجرِّد ،صرفاً برای بیان برابری میان ملتها ولی
نه بیشتر از آن ،تجاوز نمیکند.
در واقع ،تعیین تکلیف برای مسئلهای که میبایست در مقیاس
ملی و به دست هر ملت در تمامت آن ،حل شود و در نهایت به
استقالل سیاسی و تشکیل دولتهای مستقل ملل تحت انقیاد
بینجامد؛ در گفتمان لنین و پراتیک سیاسی وی ،به عهده یک
طبقه :پرولتاریا و آن نیز در عمل ،به دست حزب پرولتاریا سپرده
میشود .معیار تشخیص مصلحت بودن یا نبودن جدائی این یا
آن ملت نیز «مصالح عالیتر سوسیالیسم و پرولتاریا» قرار
میگیرد .پس از پیروزی انقالب اکتبر ،تمامی صغری وکبری
چیدنها و شرط و شروط گذاشتنهایِ لنین؛ به آن منجر شد که
تحقق این «حقِّ» از ملتهائی که تحت انقیاد دولت روسیه
تزاری بودند ،در عمل سلب گردید.

موضوع بحث ما در این بخش ،اثبات حکم باال از ورای تشریح
سیستم فکری و متدولوژی لنین ،با استناد به نوشتههای بسیار
متعدد وی در این باره است.
لنین در اولین نوشتهاش دربارۀ این موضوع (ژوئیه  )۰۰۱۷در
توضیح طرح برنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه ،پس از ذکر
فرمول فوقالذکر درباره حق تعیین سرنوشت ،چنین تأکید
میورزد« :اما شناسایی بیقید و شرط مبارزه برای آزادی تعیین
سرنوشت ،ما را موظف نمیکند که از هر خواست تعیین
سرنوشت ملی حمایت کنیم .سوسیال دموکراسی ،به مثابه حزب
پرولتاریا ،وظیفه مثبت و اصولی خود را این قرار داده است که نه
برای «حق تعیین آزاد سرنوشت» خلقها و ملیّتها ،بلکه برای
فشردهترین اتحاد پرولتاریای همه ملیّتها همکاری کنیم .فقط
در موارد خاص و استثنائی است که ما میتوانیم مطالباتی را که
جهت آن ایجاد دولت جدید طبقاتی باشد یا بخواهد وحدت کامل
سیاسی دولت را با اتحاد فدرال سستتری جایگزین سازد ،مطرح
()۸۱
کرده ،فعاالنه از آن حمایت کنیم».
آنچه در نقل قول باال آمد ،در حقیقت ،بیان جوهر و پایه فکری
لنین در رابطه با مقوله حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است.
موضعی که در طول بیست سال فعالیت پرجوش و خروش بعدی
وی و علیرغم فرمولهای گوناگون و گاه ناسخ و منسوخی که
ارائه میدهد ،اساساً بالتغییر میماند .لنین به دلیل مسائل روز و
لحظه و نیازی که به استدالل مطلب معیّنی داشت ،گفتارهای
متناقضی در مسئله ملی دارد؛ به نحوی که میتوان گاه برای
مواضع کامالً متناقض ،نقل قولهای مناسب و دلخواهی از او بر
گزید .بدیهی است که این گونه تشبثات فقط به درد پلمیکهای
ارزان قیمت میخورد .اما من علیرغم این تناقضات ،کوشش
کردهام در نوشتههای لنین ،گفتارهایی را بیاورم که هم به طور
عینی نشان دهنده همین تناقضها و جنبههای مختلف نظریات
وی باشد و هم بتواند خط اصلی و جوهر فکری و اندیشه
راهنمای لنین در مسئله ملی را ترسیم نماید.

۱ .۳ـ «ح ملل در تعیین سرنوشت خویش» به ه
معناست؟

نخست یادآوری این نکته ضرورت دارد که مقوله «حق ملل در
تعیین سرنوشت خویش» صرفاً مبحثی مارکسیستی نیست و
اساساً مربوط به دورههای قبل و در پیوند با انقالبهای بورژوا ـ
دموکراتیک قرنهای  ۰۴و  ۰۰در اروپاست .این اصل که به
ویژه ،ارتباط مستقیم با انقالب کبیر فرانسه در سال  ۰۳۴۰دارد،
در آغاز به «اصل ملیتها» معروف بود .یعنی :هرملت ،یک
دولت.
در جریان انقالب کبیر فرانسه ،مردم ،یا به عبارت دیگر ،طبقه
سوم ( ،)Tiers Etatبه مجموعۀ بورژوازی متوسط و کارگران و
پیشهوران و دهقانان؛ در مقابل دو طبقۀ دیگر :اشرافیّت و کلیسا،
اطالق میشد.
طبقه سوم ،با شعار حق تعیین سرنوشت ملت و فریاد زنده باد
ملت ،با استبداد سلطنتی و اشرافیت جنگیدند و حاکمیت ملت و
دولت ملی را بر موازین دموکراسی برقرار کردند .به عبارت دیگر،
ملت سرنوشت خویش را بدست گرفت« .اصل ملیتها» که
برهمین اساس ،پایه سیاست خارجه فرانسه قرار گرفت،
ایدئولوژی جنگهای ناپلئونی بود .در بخش اول این رساله ،آنجا
که نقل قولی از انگلس میآورم که به اصل ملیتها ،آن هم به
شیوه بناپارتی طعنه میزند ،به دلیل سوءاستفادههایی است که
ناپلئون از آن برای کشورگشایی میکند .ناپلئون با سیاست
کشورگشائی و تقسیم دلبخواهی سرزمینها ،به شیوههایِ متداولِ
آغازِ انقالب ،پشت پا زد .ما درباره اصل ملیتها و مسائل اطراف
آن بعداً مکث بیشتری خواهیم کرد.
با آغاز قرن بیستم و توسعه جنبشهای استقالل ملی در اروپای
خاوری و آسیا ،این مقوله ابعاد تازهای مییابد و از مشغلههای
فکری مهّم مارکسیستهای آن زمان است.
در اینجا ،قصد ما تشریح نظر و نقد موضع لنین در قبال این
مسئله است .دغدغه ذهنی اصلی او در یک کالم ،عبارت از ارائه
راهحل بلشویکی آن در روسیه بود!
لنین در سخنرانیهای نهم تا سیزدهم ژوئیه  ۰۰۰۷در سوئیس،
مقوله «حق تعیین سرنوشت خویش» را میشکافد و میگوید:
«پاراگراف برنامه (درباره تعیین آزادانه سرنوشت ملتها)
نمیتواند تفسیر دیگری جز تعیین آزادانه سرنوشت سیاسی باشد.
به عبارت دیگر :حق جدایی برای تشکیل دولت مستقل را داشته
باشد )۸۰(».در قطعنامههای کنفرانس کمیته مرکزی حزب
کارگری سوسیال دموکرات روسیه که با شرکت فعاالن حزب از

ششم تا چهاردهم اکتبر  ۰۰۰۷در شهر کراکو در لهستان کنونی
تشکیل شد ،برای اولینبار پس از کنگره دوم ،قطعنامهای در
مسئله ملی طرح و تصویب گردید که به انشای وی و تقریباً بر
پایه سخنرانیهایش در سوئیس است .در این قطعنامه همان
توضیح باال از مفهوم «حق تعیین سرنوشت ملل» مورد تأکید
قرار میگیرد و به سیاست حزب مبدل میشود .ناگفته نماند که
بالفاصله ،به این قطعنامه قیدوشرطهایی افزوده میشود که اگر
در نظر گرفته شوند؛ معلوم نیست که اصلِ «مسئله حق ملل در
تعیین سر نوشت» ،به معنای پذیرش حقِ… ..نباید چنین تلقی
شود که جدائی این یا آن ملت ،هست یا نه؟ بعداً به تفصیل به
آن خواهیم پرداخت.
تعدّد نوشتههای لنین در مسئله ملی و پلمیکهایش ،حکایت از
شدّت این بحثها و اختالف نظرها در روسیه و میان سوسیال
دموکراتها ،به ویژه با حزب سوسیالیست لهستان و رهبران
لهستانی حزب کارگری سوسیال دموکرات ،نظیر روزا
لوکزامبورگ دارد .در این میان ،دو اثر لنین« :یادداشتهای
انتقادی در مسئله ملی» (اکتبرـ دسامبر  )۰۰۰۷و رساله معروف
او «درباره حق ملل در تعیین سر نوشت خویش» (فوریه ـ مه
 )۰۰۰۸از اهمیت ویژهای برخوردارند .زیرا برنامه بلشویکی در
مسئله ملی به طورعمده ،بر پایه تئوریها و احکام مندرج در این
دو سند پیریزی شده است .در واقع ،این دو نوشته مکمل هماند.
در اوّلی ،عمدتاً تقابل فرهنگ ملی با فرهنگ بینالمللی،
ناسیونالیسم با انترناسیو نالیسم؛ خودمختاری با تمرکز دولتی
و… .موضوع بحث است .یادآوری آن الزم است که رساله دوم
لنین ،اولیّن نوشته تئوریک و جامع وی دربارۀ این مقوله است.
لنین مسئله را ضمن بررسی تاریخی ـ اقتصادی جنبشهای ملی
جستجو میکند و موضوع را مستقیماً با دوران گذار از فئودالیسم
به سرمایهداری مربوط ساخته ،نتیجه میگیرد« :برای تمام
اروپای غربی و حتی برای تمام جهان متمدّن ،تشکیل دولت ملی
()۸۲
برای دوران سرمایهداری جنبه عمومی و عادی دارد».
از این تحلیل تاریخی ـ اقتصادی چنین نتیجه میگیرد« :آن
وقت ناگزیر به این نتیجه خواهیم رسید که منظور از حق ملل در
تعیین سرنوشت خویش ،یعنی حق آنها در جدا شدن از مجموعه
()۸۷
ملتهای غیرخودی و تشکیل دولت ملی مستقل است».
لنین به طور تردید ناپذیر ،مقوله «حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش» را در ارتباط با انقالبهای بورژوا ـ دموکراتیک و
پیدایش و تکوین سرمایهداری میداند و به همین جهت دربارۀ
کشورهای اروپای باختری که انقالبهای بورژوا ـ دموکراتیک

را پشت سرگذاشتهاند ،میگوید« :جستجوی حق تعیین سرنوشت
در برنامههای سوسیالیستهای اروپای باختری ،معنایش پی
نبردن به الفبای مارکسیسم است )۸۸(».حال آنکه وضع خاوررا
طور دیگری توصیف میکند« :در اروپای خاوری و در آسیا،
دوران انقالبهای بورژوا ـ دموکراتیک تنها درسال  ۰۰۱۵آغاز
شد .انقالبهای روسیه ،ایران ،ترکیه ،چین ،جنگهای بالکان…
زنجیره حوادث جهانی دوران ما در «خاور» است .تنها نابینایان
ممکن است در این زنجیر حوادث ،بیداری سلسلهای از
جنبشهای ملی بورژوا ـ دموکراتیک و کوششهایی را که برای
تشکیل دولتهای مستقل و همگون ملی به عمل میآید ،نبینند.
همانا به همین دلیل که روسیه به اتفاق کشورهای همسایه در
حال گذراندن این دوره است ،وجود بخش حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش در برنامه ما الزم است )۸۵(».مضمون فوق از
مقوله «حق تعیین سرنوشت خویش» درنوشتههای متعدد دیگر
وی ،تکرار و از زوایای مختلف بررسی میشود .از جمله
درمقالههای «سوسیالیسم و جنگ»« ،انقالب سوسیالیستی و
حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»« ،وظایف پرولتاریا در
انقالب»« ،کاریکاتوری از مارکسیسم و در باره اکونومیسم
امپریالیستی»« ،سخنرانی در هشتمین کنگره حزب کمونیست
(بلشویک) روسیه» و… .که برای اجتناب از طوالنیتر و خسته
کنندهتر شدن این نوشته ،عالقمندان را به مطالعه آنها دعوت
میکنیم.
۲ .۳ـ «ح ملل در تعیین سرنوشت» و حیطه عملکرد آن

حال که با موضع لنین در قبال مقولۀ «حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش» آشنا شدیم ،از نظر متدولوژی بررسی ما،
دانستن این موضوع ضرورت دارد که از دیدگاه وی ،دامنه عمل
این «حق» تا به کجاست؟ به عبارت دیگر ،شامل چه کشورهایی
است و حکایت از چه نوع روابط و قید و بندهایی دارد؟
از آنجا که در تقسیمبندی فوقالذکر :اروپای باختری و اروپای
خاوری و آسیا ،کشورهایی چون روسیه و ایران و چین کنار هم
آمدهاند ،در نگاه اول ممکن است چنین تداعی شود که از دیدگاه
لنین ،انطباق اصل «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»؛ چه
در شکل و چه در مضمون آن ،و چه در عمل و
قانونمندیهایش؛ در روسیه و ایران یکسان است .چنین
استنباطی کامالً نادرست است .از نظر اهمیتی که روشن شدن
این مطلب در تحلیل ما از مسئله ملی در ایران دارد ،به اجمال به
توضیح آن میپردازیم.

لنین درتقسیم بندی دیگری ازکشورهای جهان ،آنها را به سه
نوع متمایز تقسیم میکند:
نون اول:

کشورهای پیشرفته سرمایهداری اروپای باختری و ایاالت متحده
امریکا .به نظر لنین در این کشورها مدّتهاست که جنبشهای
ملی مترقِّی بورژوازی پایان یافته است« :هرکدام از این ملل
«بزرگ» بر ملل دیگر در مستعمرات و داخل مرزهای خود ،ستم
روا میدارند )۸۱(.لنین برای احزاب کارگری و پرولتاریای این
کشورها ،وظایف و تکالیف معینی مطرح میسازد که جوهر آن
چنین است« :پرولتاریا نمیتواند علیه نگهداری جبری ملل تحت
ستم در مرزهای این دولتها مبارزه نکند .به عبارت دیگر ،باید
برای حق تعیین سرنوشت مبارزه کند .پرولتاریا باید طالب آزادیِ
جداییِ سیاسی برای مستعمرات و ملِّتهای تحت ستم از ملت
()۸۳
«خودی» باشد».
نون دوم:

کشورهای خاور اروپا :اتریش ،بالکان و به ویژه روسیه .درباره این
کشورها میگوید« :همانا در قرن بیستم است که جنبشهای
ملی دموکراتیک بورژوازی و مبارزه ملی به ویژه در این کشورها
()۸۴
گسترش یافته و خصلت حادی به خود گرفته است».
مینویسد ،در این کشورها «اگر پرولتاریا از حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش حمایت نکند ،در انجام وظایفش ،چه در راه به
پایان رساندن تحول بورژوا ـ دموکراتیک و چه در کمک به
()۸۰
انقالب سوسیالیستی در دیگر کشورها ،موفق نخواهد بود».
اینکه لنین تا چه حد و تا به کجا به موضعاش در مورد روسیه
تزاری در قبال ملل زیر یوغ تزاریسم صادق و ثابت قدم ماند و
هنگامی که پس از انقالب اکتبر ،لحظه موعود برای تحقق وعده
و تعهداش فرا رسید ،چگونه عمل کرد ،داستان دیگری است که
بعداً به آن اشاره خواهیم کرد.
نون سوم:

کشورهای نیمه مستعمره ،نظیر چین ،ایران و ترکیه و همه
مستعمرات که جمعاً تا یک میلیارد جمعیت دارند )۵۱(».درباره این
کشورها مینویسد« :سوسیالیستها نه فقط باید آزادی فوری،
بیقید و شرط و بدون باز خرید مستعمرات را طلب کنند( ،و این
خواست در بیان سیاسیاش چیزی جز همان پذیرش حق ملل در
تعیین سرنوشت خویش نیست) بلکه میباید به قاطعانهترین وجه

از انقالبیترین عناصر جنبشهای بورژوا ـ دموکراتیک و
()۵۰
رهاییبخش این کشورها پشتیبانی کنند…»
مالحظه میشود که لنین به روشنی با ذکر نام ،حساب
کشورهایی همچون ایران و چین و ترکیه را از حساب
امپراتوریهایی چون روسیه کامالً جدا میکند.

مثال ،با لشکرکشی ،دولتهای بر سرکار اقوام غیرفارس را
برنینداخته و به زیرسلطه خود درنیاورده است .چگونه میتوان
بدون توجّه به واقعیت فرهنگی ـ تاریخی ایران ،نمونههای
کشورهای دیگر را برای ایران نسخهپیچی کرد؟
۳ .۳ـ آیا لنین به جدا ی ملل تحت انقیاد روسیه باور

لذا در تئوری لنین و نظامِ فکری وی ،مقولۀ «حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش» مشمولِ هر یک از کشورهای نیمه مستعمره
و مستعمره در تمامیّتِ هر کشوری مطرح است ،نه در درون و
اجزایِ تشکیل دهندۀ آنها .به عبارت دیگر ،چنانچه از
متدولوژی برخورد لنین به مسئله و تقسیمبندی کشورها
برمیآید ،در ارتباط با کشوری چون ایران ،انطباق این اصل تنها
در حالتی معنا مییابد که ایران درکل و در تمامیت آن ،و به
مثابه ملتی واحد در نظر گرفته شود که به مناسبتی استقالل و
حاکمیت ملی آن خدشهدار شده یا از بین رفته باشد (مانند
معاهده ۰۰۱۳میان روسیه و انگلستان یا اشغال نظامی ایران در
جنگ جهانی اول و معاهده ۰۰۰۰وثوقالدوله و غیره).
از گفتهها و احکام لنین میتوان به روشنی دریافت که وقتی وی
از تحقِّق اصل «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» سخن
میگوید ،بین کشورهایی نظیر ایران و چین ،که آنها را به
صورت کشورهایی واحد و در تمامیت آنها در نظر میگیرد؛ با
کشوری نظیر روسیه تزاری تفاوت میگذارد .منظور او از تحقق
این اصل در روسیه ،نه خود آن ،بلکه صرفاً ملل تحت انقیاد
روسیه است که به زور به آن ملحق گشتهاند .لذا بارها این
موضوع را مطرح میکند که« :حزب پرولتاریا قبل از هر چیز باید
خواستار اعالم فوری و واقعی و مطلق آزادی جدایی از روسیه
برای تمامی ملل و ملیتهایی باشد که تحت ستم تزاریسم قرار
گرفته یا به زور در چارچوب دولت روسیه نگهداری شده ،یا به
آن وصل و به عبارت دیگر ،الصاق شدهاند )۵۲(».لنین وضعیت
ملتهای تحت ستم روسیه را با وضعیت مستعمرهها و روابط
استعماری ،یکی میداند و این واقعیت را از مشکالت مسئله ملی
در روسیه میشمرد.
متأسفانه ،طرفداران متعصب ایرانی «اصل لنینی» حق ملل در
تعیین سرنوشت ،به این تفاوت کیفی میان روسیه چون «زندان
خلقها» و کشور باستانی ایران ،که در آن اقوام مختلف طی
سدهها و هزارهها همزیستی داشتهاند ،توجه نمیکنند .هرگز در
تاریخ ایران ،مناسبات اقوام ایرانی با یکدیگر ،مناسبات قوم
سلطهگر و زیر سلطه نبوده است .هرگز قوم فارس به عنوان

داشت؟

در اینجا سؤالی اساسی به ذهن خطور میکند :با توجه به موضع
صریح لنین که در باال ذکر شد؛ پس چرا این احکام بعد از
پیروزی اکتبر جامعه عمل نپوشید و بلشویکها به رهبری لنین
کوشیدند و جنگیدند و هرجا توانستند از آزادی جدایی ملتهای
زیر یوغ تزاریسم جلوگیری کردند و دولتهای ملی را در
گرجستان ،ارمنستان ،آذربایجان و ترکستان و جاهایِ دیگر،
زیرضربات ارتش سرخ ،سرنگون ساختند و حتی در جریان جنگ
دوم جهانی ،به بهانه تعلق کشورهای بالتیک به روسیه تزاری،
برای تصرِّف مجدّد آنها ،با هیتلر به معامله نشستند و با همین
بهانه ،بخشی از لهستان و مولداوی را نیز به اتحاد شوروی ملحق
کردند؟
بررسی دقیق مواضع لنین به طور بارزی نشان میدهد که وی در
مورد مشخص روسیه ،اساساً اعتقادی به پیاده کردن اصل «حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش» نداشت؛ که روزی میگفت:
«نمیتواند معنای دیگری ،جز :حق تعیین سرنوشت سیاسی،
()۵۷
استقالل دولتی و تشکیل دولت ملی داشته باشد».
همانگونه که قبالً اشاره کردیم ،علیرغم دفاع جانانه لنین از اصلِ
«حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» ،گفتار وی در حقیقت از
حد اعالم موضعی کلی و انتزاعی فراتر نمیرفت .آن هم با این
نیت و حساب که اعالم موافقت یا شناسایی ظاهری این «حق»،
همه پیشداوریها و محذورات ذهنی ـ تاریخی و موانع حقوقی را
از میان برخواهد داشت و ادغام ملتها در یکدیگر را عمالً
برمحور اَبر ملت روس تسهیل و تأمین خواهد کرد .این است
جوهر درک وی از شناسایی «حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش» در ارتباط با روسیه .لذا هرجا تناقضی در گفتار و کردار
وی مشاهده میشود ،برخاسته از همین جاست .نتیجه سیاست و
عملکرد لنین ،استمرار روابط سلطهگر و زیر سلطه دوران تزاری
در قالب «سوسیالیسم واقعاً موجود» با همه پیامدهای غمانگیز
آن بود.
به استنباط من ،دو عامل اساسی در شکلگیری سیستم فکری
لنین مؤثر بوده است:

الف :اعتقادات مکتبی و آئینی (دکترین) وی.
ب :این واقعیت که وی در جستجوی راهحلی برای پیوند مسئله
ملی ،در شرایط پیچیده روسیه تزاری ،با بلند پروازیهای
انترناسیونالیستیاش بوده است .وسوسه ذهنی دائمی لنین برپایی
انقالب پرولتری جهانی بود و خود او از اندیشهپردازان ویژه آن
بود .در بخشِ دوم تحت عنوان «ریشه یابی معرفتی خطا» تا
حدی به این موضوع پرداختهام.
لنین موفق شد در سایه کار و فعالیت خستگیناپذیر و نوشتن
مقالهها ،رسالهها و کتابهای فراوان؛ افکار و نظریههای خود را
به بلشویکها و بخشی از کارگران و زحمتکشان شهرها و
روستاهای روسیه القا کند و به نیروی مادی کارسازی مبدل
گرداند .چنانچه میدانیم ،لنین توانست با ارادهگرایی و به اتکای
قدرت فوقالعادهاش در تحلیل حوادث و با اتحاذ تاکتیکهای
مبارزاتی مناسب و به موقع و با جرأت و جسارت سیاسی کم
مانند ،از وضع استثنائی و بی صاحبیِ روسیه ،و هرج و مرج ناشی
از جنگ ،بزرگترین واقعه قرن بیستم را به وجود آورد.
وی توانست با گذشت چند ماه از انقالب بورژوا ـ دموکراتیکِ
فوریه  ،۰۰۰۳انقالبی را که تازه رخ داده و هنوز فرصت نیافته
بود به وظایف تاریخیاش عمل کند؛ نادیده انگارد و با تصرف
کودتا مانند قدرت در اکتبر  ،۰۰۰۳با صدور فرمان ،وقوع
«انقالب سوسیالیستی» در روسیه را بشارت دهد و تزهای خود را
به کرسی بنشاند .خوانندگان ،بقیه داستان غم انگیز هفتاد ساله را
میدانند ،که پیامدِ نظامی بود که خارج از مکان و زمان و با
پریدن از مراحل تاریخی و بی اعتنا به واقعیتهای جامعهای
عقبمانده که رشد اقتصادی نازلی داشت ،برپا شد .قصد من وارد
شدن در این موضوع نیست .آنچه آورده شد ،برای توضیح بستر
ذهنی و زمینهای است که مستقیماً برسیاست بلشویکها در
مسئله ملی و نحوۀ ه حل آن در روسیه ،اثرگذاشت.
تناقض در گفتار وکردار لنین از جمله ناشی از آن بود که با
جدایی ملتها و قطعه قطعه شدن کشورهای بزرگ مخالف بود و
علیرغم اینکه در گفتار ،از حق مللِ زیریوغ برای رهایی ،و
تشکیل دولتهای ملی طرفداری میکرد؛ ولی از آن راسختر،
طرفدار حفظ دولتهای بزرگ و متمرکز بود و میگفت:
«مارکسیستها قطعاً مخالف فدراسیون و عدم تمرکزند .بدین
دلیل ساده که تکامل سرمایهداری ایجاب میکند که دولتها
هرچه ممکن است بزرگتر و متمرکزتر باشد .در شرایط برابر،
پرولتاریای آگاه همواره طرفدار دولت بزرگتر خواهد بود؛ همیشه
علیه ویژگیهای قرون وسطایی مبارزه خواهد کرد .و با نظری

موافق ،به تقویت همگرایی اقتصادی سرزمینهای بزرگ نگاه
خواهد کرد که بربستر آنها مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازی
میتواند گسترش بیابد )۵۸(.در جای دیگر ،پس از طرح و تأیید
مجدّد اصل «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» ،بالفاصله
میافزود« :معنای این خواست به هیچوجه جدایی ،قطعه قطعه
شدن و تشکیل دولتهای کوچک نیست .این خواست بیانگرِ
پیگیرِ مبارزه علیه هرگونه ستم ملی است )۵۵(».به عبارت دیگر:
درحرف آری ،ولی در عمل نه!
لنین در نوشتۀ «تزهایی درباره مسئله ملی» که در آن به توضیح
پاراگراف مربوط به برنامه حزب کارگری سوسیال دموکراسی
روسیه در موضوع «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»
میپردازد ،تأکید میکند« :اینکه سوسیال دموکراسی حق همه
ملیتها را برای تعیین آزادانه سرنوشت به رسمیت میشناسد ،به
هیچوجه بدین معنا نیست که از قضاوت ویژه خود در هر مورد
مشخص درباره مناسب بودن جدایی این یا آن ملت به مثابه
دولتی مستقل ،صرف نظر میکند» )۵۱(.معیار قضاوت را هم
اولویت مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم قرار میدهد (در
ارتباط با این موضوع ،از جمله به نوشتههای زیرین لنین مراجعه
شود« :درباره مانیفست اتحادیه سوسیال دموکراتهای ارمنی،
جلد  ۱آثار کامل به فرانسه صفحه  ۷۷۱و «مسئله ملی دربرنامه
ما» همان جلد صفحه(.)۸۳۵
روشن است که چون از دیدگاه وی «مصالح سوسیالیسم بر حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش اولویت دارد»( ،)۵۳قضاوت در باره
مناسب بودن تشکیل دولتهای ملِّیِ مستقل ،با مالحظه منافع
مبارزۀ طبقاتی برای سوسیالیسم صورت میگیرد و تصمیمگیرنده
هم در این باره ،حزب بلشویک روسیه بود .لذا لشکرکشی به
آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و ترکستان پس از «انقالب
کبیر اکتبر» و سرنگونی دولتهای ملی که دراین سرزمینها
پس از انقالب فوریه  ۰۰۰۳و سقوط تزاریسم برپا شده بود،
توجیه میشود! در این باره بعداً مکث بیشتری خواهد شد.
۴ .۳ـ تناقض از کجاست؟

موضع لنین در باره «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» که
تأکید داشت جز «حق آنها به استقالل سیاسی ،به آزادی جدایی
سیاسی»( )۵۴معنایی ندارد ،با اندیشه پایهای دیگر او که میگفت:
«خواست بیان آزادانه اراده ملی باید تابع منافع مبارزه طبقاتی
پرولتاریا باشد» در تناقض بود( ،)۵۰تناقضی که در عمل ،در
سرنوشت ملتهای زیریوغ روسیه ،پیامدهای فاجعهباری داشت.

زیرا هدف از تحقق خواست «حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش» ،تشکیل دولتهای مستقل ملی در سرزمینهای
زیرسلطه تزاریسم بود .این امر به طور قانونمند ،حتی برمبنای
توضیحات خود لنین که در بخش دوم به آن پرداختیم ،عمالً به
حاکمیت بورژوازی و در شرایط رشد اقتصادی ـ اجتماعی
امپراتوری روسیه ،به استقرار نظام سرمایه داری میانجامید.
چنین تحولی چون ناگزیر به جدایی ملتهای تحت انقیاد و
مستعمرات روسیه تزاری منجر میشد ،لذا متناقض با اندیشه و
انگیزههای پایهای دیگر لنین بود که از جمله میگفت وظیفه ما
تالش در جهت تحقق «حق تعیین سرنوشت نه خلقها و
ملیتها ،بلکه پرولتاریای هرملیّت» است .بیجهت نگفته بود که
مصالح پرولتاریا و سوسیالیسم مقدم برحق ملل در تعیین
سرنوشت خویش است و اصرار داشت که مارکسیسم با
ناسیونالیسم آشتیناپذیر است .لذا راهحل «طبقاتی» و
«پرولتری» لنین در مسئله ملی ،به پیروی از منطق وی ،در برابر
راهحل عادی و تاریخی آن ،یعنی تشکیل دولتهای ملی جداگانه
و مستقل در روسیه قرار میگرفت .لذا لنین در عمل ،اعتقادی به
تحقق خواست «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» برای
ملتهای که تحت انقیاد روسیه بود ،نداشت .این است جان
کالم!
لنین خود به این تضاد واقف بود ولی چون انترناسیونالیسم و
ادغام ملتها در یکدیگر را اصل قرار میداد و از بدیهیات
میشمرد ،و مسئله را حل شده تلقی میکرد .به این گفتار وی
توجه کنید« :کسانی که در مسئله غور و دقت نکردهاند ،این نکته
را ضد و نقیض میشمارند که سوسیال دموکراتهای ملتهای
ستمگر روی «آزادی جدایی» اصرار میورزند و سوسیال
دموکراتهای ملتهای ستمکش روی «آزادی اتحاد»! اما کمی
تفکر نشان میدهد که راه دیگری بسوی انترناسیونالیسم و ادغام
ملتها ،راه دیگری بسوی این هدف از وضع موجود نیست و
()۱۱
نمیتواند باشد».
مالحظه میشود که هیچ استداللی جز تکیه بر انترناسیونالیسم و
ادغام ملتها نمیآورد .البته چون منطق در حرف او نبود ،حل
لنینی این تضاد در مورد قاطبه ملل تحت انقیاد روسیه ،به زور
ارتش سرخ؛ و موقتاً به نفع پرولتاریا و «سوسیالیسم واقعاً موجود»
خاتمه یافت .اما علیرغم هفتاد سال سیاست روسی کردن
جمهوریها ،احساسات ملی چون اژدهای به خواب رفته بیدار شد
و در یک چشم به هم زدن ،تار و پود اتحاد جماهیرشوروی را از
هم درید.

لنین با تکیه براولویت اتحاد پرولتاریای کلیه ملتها ،بر هرگونه
خواست ملی و هرگونه جدایی ،در صحبت از رابطه روسیه و
لهستان ،چنین توصیه میکند« :ما روسها باید روی آزادی
جدایی تکیه کنیم ،در حالی که در لهستان باید روی آزادی
پیوستن اصرار شود»!!(.)۱۰
این گونه فرمولهای مجرد ،بیشتر به درد بحثهای انتزاعی
روشنفکران میخورد و با هیچ منطقی در برابرخواست ملت
لهستان برای رهایی از یوغ روسیه قابل توضیح و دفاع نیست.
تنها «منطق» برای توجیه آن ،همان تز فوقالذکر وی در دفاع از
«دولتهای بزرگتر» و «سرزمینهای بزرگتر» است .گویی
روسیه با آن وسعت و عظمت و جمعیت کافی نبوده است!
شگفتآور آن است که لنین چنین توصیهای را به لهستانیهائی
میکند که از نفرت تاریخی آنها نسبت به روسها و ظلمهایی
که اَبَرروسها به لهستانیها روا داشتهاند ،آگاهی دارد .در
مقالهای ،صریحاً اقرار میکند که« :لهستان ماالمال از اشتیاق به
انتقامجویی از مسکویها هستند .هیچکس به اندازه مردم روسیه
به لهستانیها ستم روا نداشته است… و خلقی نمیتوان یافت
()۱۲
که به اندازه لهستانیها از روسیه نفرت داشته باشد».
با وجود آگاهی از این وضع روحی و احساسات مردم لهستان ،که
ریشههای عمیق تاریخی دارد ،از موضعِ نادرستِ حزب کارگری
سوسیال دموکرات لهستان تجلیل میکرد که با الهام از چنین
آموزشهایی ،اعالم میکرد« :اتحاد برادرانه با پرولتاریای دیگر
کشورها برای ما مهمتر از همه است و ما هرگز برای آزادیهای
ملی لهستان دست به جنگ نخواهیم زد»( )۱۷و چنین موضعِ
بیگانه با منافعِ ملِّی را «فضیلت سوسیال دموکراتهای لهستان
میدانست»!
آیا بر بستر چنان احساسات ملیِ ضد روسیِ لهستانیها که از
زبان خود لنین بیان کردیم ،چنین حرفی از سویِ حزب کارگری
سوسیال دموکرات لهستان؛ میتواند جز از زبان اقلیت ناچیزی از
پرولتاریای لهستان جاری شود؟ تازه اگر همه پرولتاریای لهستان
هم آن را تکرار میکردند ،آیا جز اقلیتی از مردم لهستان
نبودهاند؟ آیا چنین سیاستی میتوانست عاقبتی جز انزوای حزب
کارگری سوسیال دموکرات لهستان داشته است؟ تصادفی نیست
که بورژوازی لهستان موفق میشود مردم لهستان و حتی
پرولتاریای لهستان را ،بعد از انقالب فوریه ۰۰۰۳علیه روسیه
دموکرات و پس از انقالب اکتبر علیه روسیه سوسیالیستی به
جنگ بکشاند و استقالل لهستان را که چیزی جز تحقق اصل
«حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» نبود ،به دست بیاورد.

 ۵ .۳ـ مقصود لنین از تأکید بر کلمه «ح » ه بوده
است؟

تفسیر لنین از کلمه «حق» و جا و مقام آن در برخورد به مقوله
«حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» به نحو بازری مؤید
گفتاری است که قبالً بیان کردیم .در واقع طرفداری وی از حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش ،الاقل درباره ملل تحت انقیاد
روسیه ،از حد بیان کلی و پر سر و صدایِ شناسایی این حق فراتر
نمیرفته است .حساب سادهاندیشانه وی این بود که اگر چنین
حق ،پرطمطراق و صوری شناسایی شود ،همین کافی است که
ملتهای زیریوغ تزاریسم ،با آن همه خصومتها و اختالفهای
بنیادی فرهنگی ـ تاریخی با «روسیه زندان ملل» ،مشتاقانه و
داوطلبانه ،حول روسیه سوسیالیستی نوبنیاد گرد خواهند آمد!
در آثار لنین« ،تفاوتی کوچک» اما بسیار پرمعنا ،میان شناسایی
حق جدایی و نفس جدایی این یا آن ملت وجود دارد .همانقدر
که با تأکید و اصرار برضرورت شناسایی حق جدایی ملتها پای
میفشرد ،به همان اندازه نیز علیه جدایی ملتها به استدالل
مینشیند.
به این مطلب که در نامه لنین به شائومیان ،از رهبران برجسته
سوسیال دموکراتهای ماورای قفقاز بازتاب دارد ،توجّه کنید« :ما
طرفدار خودمختاری برای همه نواحی هستیم .ما طرفدار حق
جدایی هستیم (و نه طرفدار جدایی همگان) .خود مختاری ،همانا
برنامه ما برای سازماندهی دولتی دموکراتیک است .اما جدایی به
هیچوجه برنامه ما نیست .ما به هیچ وجه جدایی را ستایش
نمیکنیم .در مجموع ،ما علیه جدایی هستیم ولی طرفدار حق
جدایی ،به دلیل ملیگرایی اَبرروس ارتجاعی هستیم که به حدی
انگیزه همزیستی ملی را چرکین کرده است که گاه بعد از جدایی
آزادانه ،پیوندها بیشتر خواهد شد .حق تعیین سرنوشت آزادانه،
استثنائی در مقدمه البرهان عمومی ما ،یعنی مرکزیت است….
معهذا این استثنا را نباید به معنای گسترده در نظر گرفت .در
این استثنا ،جز حق جدایی ،مطلقاً هیچچیز دیگری مطرح نیست
و نمیبایست هم باشد»(.)۱۸
گفتار طنزآلودِ کیفسکی که بلشویکها را به «چشم بند» تشبیه
میکرد ،شایان توجه است« :وقتی از بلشویکها در باره مثالً
استقالل سیاسی اوکرائین سوال میشود ،پاسخ میدهند:
«سوسیالیستها در جستجوی تحصیل حقِّ جداییاند ،ولی علیه
جدایی تبلیغ میکنند»! لنین در نوشته مهمی در جواب کیفسکی
چنین میگوید« :ما کارگران اَبرروس باید به دولت خود اخطار
کنیم که مغولستان ،ترکستان و ایران را تخلیه کند و کارگران

انگلستان باید به دولت خود اخطار کنند که مصر و هندوستان و
ایران و غیره را تخلیه کند … آیا این بدان معناست که ما به
تودههای زحمتکش مستعمرات توصیه میکنیم که خود را از
پرولتاریای آگاه اروپا «جدا» کند؟ ابداً چنین نیست .ما همواره
برای نزدیکی هرچه فشردهتر و ادغام کارگران آگاه کشورهای
پیشرفته با کارگران ،دهقانان ،بردگانِ همه کشورهای تحت ستم
بودهایم و هستیم .ما همواره به همه طبقات تحت ستم و ازجمله
مستعمرات توصیه کردهایم و خواهیم کرد تا از ما جدا نشوند،
بلکه برای ادغام هرچه بیشتر ،به ما نزدیک شوند )۱۵(».کمی بعد،
همین اندیشه را به شکل دیگری باز میکند .میگوید« :اگر ما از
حکومتهای خود ،تخلیه مستعمرات و آزادی کامل حقِّ جدایی
را خواستاریم و «اگر مراد این است که خود ما به طور مطمئن
این حق را به کرسی بنشانیم و این آزادی را به محض کسب
قدرت اعطا کنیم … (چنین کاری) به هیچوجه برای «توصیه»
جدایی نیست؛ بلکه برعکس ،برای تسهیل و تسریع نزدیکی و
ادغام دموکراتیک ملتهاست .ما تمام تالش خود را برای
نزدیکی با مغوالن ،ایرانیان ،هندیها و مصریها و ادغام با آنها
به کارخواهیم انداخت .ما متوجهایم که این وظیفه ما و به سود
ماست که این کار را انجام دهیم و اال سوسیالیسم در اروپا
()۱۱
شکننده خواهد شد»
مطلب چنان بیپرده و عریان بیان شده که نیازی به توضیح و
تفسیر کنه فکری و سیاست استراتژیک لنین نیست .در حقیقت،
وی در تالش برای پاسخ به سؤال طنزآمیز کیفسکی ،فقط به
تأیید آن پرداخته است .و توصیه ما به لنینیستها ،مطالعه دقیق
آن است .به اشاره بگوییم که لنین در اثر خود تنها فرق میان
دهقانان کشورهایی چون مغولستان و ایران و مصر را با کارگران
و دهقانان لهستانی و فنالندی ،در این میبیند که این آخریها
چون از فرهنگ باالتری برخوردارند ،لذا خیلی سریع قانع خواهند
شد که دوران جدایی لهستان و فنالند از روسیه ،بعد از پیروزی
سوسیالیسم هرچه کوتاهتر شود .حال آنکه «مدّت جدایی دهقانان
مصری ،مغولها و ایرانیها که فرهنگشان به درجات پایینتر
است ،میتواند طوالنیتر باشد و ما همان گونه که قبالً گفته شد،
از طریق کمک فرهنگی بیغرضانه (این مدت را) کوتاه خواهیم
()۱۳
کرد»
طنز تاریخ است که اتفاقاً درست همین فنالندیها و
لهستانیهای با فرهنگتر که در میان ملتهای زیر یوغ روسیه،
در زمره کشورهایی بودند که در آنها مبارزه طبقاتی گستردهتر و
احزاب سوسیال دموکرات نوع بلشویکی آن نسبت به سایر ملل

زیر سلطه تزاری قویتر بودند ،همانا همین فنالند و لهستان و
کشورهای بالتیک بودند که قبل از همه و به طرزی بیبازگشت،
از روسیه جدا شدند.
انتزاعی و خیالبافانه بودن نظریات لنین حد و حصری ندارد اما
همین «تئوری»های وی ،نطفه نظری و تئوریک بعدی دولت
شوروی برای جهانگشایی و دستاندازی به همسایگان شد.
 ۶ .۳ـ موضع لنین بعد از انقت

اکتبر:

دو صد گفته چو نیم کردار نیست
برای آشنایی بهتر با درک و سیاست لنینی در این مقوله ،یعنی
شناسایی تشریفاتی و صوری «حق جدایی» آری ولی جدایی
واقعی نه! بررسی گفتارها و عملکردهای لنین بعد از انقالبهای
فوریه و اکتبر  ۰۰۰۳حائز اهمیت است .زیرا چند و چون
تئوریهای وی در مسئله ملی را در بوته آزمایش به نمایش
میگذارد .منتهی بررسی مشی وی در مسئله ملی در این دوره ،از
آنجا که با شورشها وجنگهای طوالنی درهم آمیخته است،
محتاج کار مستقل و جداگانهای است و ما را از مسیر اصلی بحث
دور میکند .لذا در اینجا ،اشارهوار تا حدی به آن میپردازیم که
به بحث ما یاری رساند.
پایه فکری و مشی سیاسی و تاکتیک مبارزاتی لنین در مسئله
ملی در این دوره ،در چند کلمه عبارت است از :شناسایی حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش در گفتار ،وهمزمان ،مخالفت با
امر جدایی ،ولو با توسل به قهر و جنگ! و در هر مورد« ،حل»
موضوع براساس توازن نیروها.
آنچه شگفتانگیز و باور نکردنی است ،سادهنگری و سادهاندیشی
او در رویکرد به مسئله است که آرزوها را به جای واقعیت
میگذاشت .لنین تخیالت و احساسات انترناسیونالیستی سطح
باالی خود و آرمان سوسیالیسم جهانشمول تخیلی خویش را
مبنای داوری قرار میداد و تصوّر میکرد با استقرار سوسیالیسم،
ملِّتها داوطلبانه درهم ادغام خواهند شد! همانگونه که خود
میاندیشید و مسائل را در مغزش میپروراند ،از مردم فنالند و
لهستان و اوکرائین و قفقاز و سایر ملتهای زیریوغ روسیه تزاری
نیزهمان را انتظار داشت .لنین بعد از انقالب در این توهم به سر
میبرد که «بیاعتمادی نسبت به ابرروسها ،ارثیه دوران
امپریالیسم روس بزرگ ،تزاریسم و بورژوازی است ،لذا پس از
انقالب به سرعت در میان تودههای زحمتکش مللی که جزو
امپراتوری روس بودند از بین میرود .این بیاعتمادی به همان
اندازه که تودهها میآموزند تا روسیه شوروی را بشناسند ،از میان

میرود …»

()۱۴

اما غافل از آنکه در واقعیت ،وضع غیر از این بود .ملتهای
زیرستم در طول قرنها ،خاطرههای بسیار دردناکی از شووینیسم
روسها داشتند که به زودیها فراموش شدنی نبود .از سوی
دیگر ،عقدههای برتری جویانه ملت بزرگ مستعمرهدار روس نیز
بهسادگی از میان رفتنی نبود! میدانیم که لنین در اواخر عمر
خود در بستر مرگ که دیگر ،جریانات کشور را از دور تعقیب
میکرد ،با چه تلخکامی از «روس شووینیست و در ماهیت امر،
رذل و قلدرمنش»( )۱۰یاد میکرد و میگفت« :کارگران شوروی و
شوروی شده که فقط چند درصد ناچیزی را تشکیل میدهند ،در
میان این اجامر شووینیست روسی ،همانند مگسی در ظرف شیر
()۳۱
غرق خواهند شد»
درست بدین جهت بود که ملتهای زیریوغ روسیه هرجا فرصت
یافتند ،از لهستان و فنالند گرفته تا گرجستان و آذربایجان و
ارمنستان و ترکستان ،دولتهای ملی و مستقل تشکیل دادند و
اعالم استقالل سیاسی کردند و خود را از «زندان ملل» و از
دست «روسهای رذل و قلدرمنش» رها ساختند.
مواضع لنین در مسئله ملی در این دوره پرتالطم ،ضد و نقیض و
اغلب ،تابع اوضاع و احوال متغیر جبهههاست.گاه حتی در فاصله
چند روز تغییر میکند (نمونه فنالند) اما آنچه خط فکری اصلی
اوست ،همان حفظ امپراتوری روس در شکل نوین جمهوری
سوسیالیستی شوراهاست .جایی میگوید« :اگر فنالند و لهستان
و اوکرائین از روسیه جدا شوند ،ما هیچ عیبی در آن
نمیبینیم»( )۳۰ولی بالفصله به نام انترناسیونالیسم اضافه میکند:
«ما روسها باید روی آزادی جدایی تأکید کنیم ،حال آنکه در
لهستان باید روی آزادی پیوستن اصرار شود )۳۲(».اصالً معلوم
نیست چرا و با چه منطقی در لهستان میبایست روی پیوستن به
روسیه اصرار میشد؟ بیاختیار به ذهن انسان ،این اندیشه واالی
انگلس در مورد لهستان خطور میکند« :رهایی ملی لهستان باید
قبالً تأمین شود تا هرگونه پیشرفت اجتماعی میسر گردد .هیچ
ملتی قبل از رهایی از سلطه خارجی قادر نخواهد بود ذهن خود
را متوجه هدف دیگری کند و جنبش بینالمللی کارگری فقط بر
()۳۷
اساس هماهنگی خلقهای آزاد شکوفا میشود».
لنین در قطعنامه روی مسئله ملی که از تصویب هفتمین
کنفرانس روسیه حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه
میگذراند ،بعد از تکرار ترجیع بند همیشگی شناسایی حق جدایی
آزادانه برای همه ملل متشکله روسیه ،اندیشه راهنمای
بلشویکها را چنین ترسیم میکند« :نباید اجازه داد که حق ملل

برای جدایی آزادانه ،با مفید بودن جدایی این یا آن ملت در این
یا آن لحظه ،قاطی بشود .این مسئله را حزب پرولتاریا باید در هر
مورد ویژه ،به شکل کامالً مستقل و با در نظر گرفتن کل مصالحِ
سیرِ تکامل اجتماعی و منافع مبارزه طبقاتی پرولتاریا در راه
()۳۸
سوسیالیسم ،حل کند».
بگذریم از این سؤال اساسی که چرا حزب پرولتاریا که اقلیت
ناچیزی از ملت است ،خود را صاحب اختیار در تشخیص مفید
بودن یا نبودن جدایی این یا آن ملت وابسته و زیر یوغ روسیه
میداند که به تأکید خود وی «با زور در چارچوب دولت روس
حفظ» میشدهاند!
۷ .۳ـ نتایج عملی تئوری لنین در مسئله ملی

روشن است که با حرکت از چنین موضعی و این حکم که
«منافع سوسیالیسم برحق ملل در تعیین سر نوشت خویش تقدم
دارد» و اعالم اینکه« :هدف سوسیالیسم نه تنها پایان دادن به
تکه تکه شدن بشریت به دولتها و به ویژه ،ملتهای کوچک
است .بلکه هدف ،نزدیک کردن و تحقق ادغام آنهاست )۳۵(».با
چنین مبانی نظری ،هرجا پس از انقالب روسیه حکومتهای
مستقل ملی برپا شده بود ،چون بنا به مرحله تاریخی و درجه
رشد اقتصادی و اجتماعی این مناطق ،بورژوا ـ دموکراتیک بود،
باید سرنگون میشد!
در عمل نیز به همین ترتیب عمل شد .مسئله ملی در امپراتوری
وسیع روسیه را تناسب نیروها و زور حل کرد .در بخش غرب
امپراتوری روسیه ،در فنالند و لهستان وکشورهای بالتیک که
بدواً از پشتیبانی آلمان و سپس نیروهای مسلح و دیپلماسی
کشورهای آنتانت برخوردار بودند ،مسئله استقالل این کشورها در
میدانهای خونین جنگ که از  ۰۰۰۴تا  ۰۰۲۱دوام داشت ،حل و
فصل شد و سرنوشت نهایی آنها درکنفرانس صلح پاریس یا
«کنفرانس نمایندگان روسیه شوروی ،لهستان ،لتونی ،لیتوانی و
فنالند در لندن و تحت نظارت کنفرانس صلح»( )۳۱رقم خورد.
اما در جنوب و شرق امپراتوری روسیه که از اروپا دور بود،
حکومتهای ملی یکی پس از دیگری به دست ارتش سرخ
سرنگون شدند .چنین بود سرنوشت حکومتهای ملی
درگرجستان و آذربایجان و ارمنستان و سپس ترکستان! همه جا
*
بلشویکها قدرت را به دست گرفتند.
بیتردید ،انقالب اکتبر پیامآور عصر جدید رهایی ملل تحت ستم
و مستعمره بود .نباید از حق گذشت که در فروپاشی نهایی
سیستم مستعمراتی ،یار و یاور خلقهای تحت ستم بود و به طور

عینی ،نقش مهمی ایفا کرد .تصادفی نیست که مائوتسه دونک با
وجود ناسیونالیسم شدید چینیاش ،وقتی از عواملی که در
پیروزی انقالب چین نقش داشتند صحبت میکند ،وجود شوروی
و عامل شوروی را در رأس همه قرار میدهد .سرنوشت ایران
خود نمونه دیگری است .کشور ما که به دنبال قراردادهای ۰۰۱۳
و  ۰۰۰۵و ۰۰۰۰به نیمه مستعمره تبدیل شده بود ،استقالل ملی
خود را بازیافت .به همین مناسبت ،شخص لنین و انقالب روسیه
تا مدتها مورد احترام و ستایش ملیون و میهنپرستان ایران
بودند.
در واقع ،به آن بخش از توصیهها و آموزشهای لنین در مسئله
ملی که مربوط به رهایی ملل مستعمره دولتهای امپریالیستی
شد (البته به استثنای روسیه) و در تزهای وی در مسئله ملی و
مستعمراتی که به دومین کنگره انترناسیونال عرضه کرد منعکس
بود ،حتیالمقدور و با همان انگیزههایی که در مضمون تزها بود،
توجه شد .به همین جهت ،کشور شوروی در انظار ملل ستمدیده
همچون یار و یاور و آرمانشهر ،متجسم بود .اما هرچه به
سرحدات شوروی نزدیکتر میشویم ،تا به همسایگان برسیم،
سیاست دولت شوروی در مسئله ملی ،تناقضات خود را آشکار
میکند.
این سیاست در مورد ملل زیر سلطه روسیه واقعاً فضاحت بار بود.
انقالب اکتبر ،جنبشهای رهایی بخش ملی را درست آنجا که در
حیطه مستقیم قدرت او بود ،در نطفه خفه کرد .زیرا چنانچه
نشان دادیم ،اندیشه راهنما از ریشه غلط بود .لذا سیاست ملی
نادرستی به دنبال آورد .انقالبهای فوریه و اکتبر ۰۰۰۳
میبایستی به رهایی و استقالل ملی مستمعرهها و ملتهای
تحت انقیاد روسیه میانجامید .در فردای کسب قدرت بلشویکها
در هفتم نوامبر ،لنین در اعالمیهای که به نام کنگره شوراهای
نمایندگان و کارگران و سربازان (هفتم و هشتم نوامبر )۰۰۰۳
خطاب به مردم صادر کرد ،وعده داد که حکومت شوراها «برای
همه ملتهای ساکن روسیه ،حق واقعی تعیین سرنوشت خویش
()۳۳
را تضمین میکند».
به امید تحقق چنین وعدهای ،ملتهای تحت انقیاد را به دفاع از
انقالب اکتبر فراخواند و آنها نیز انصافاً ،جانانه در سرکوب
مخالفان این انقالب شرکت کردند .استالین اذعان میکند« :اگر
از طرف ملل مظلوم امپراتوری روسیه سابق به پرولتاریای روسیه
کمک نمیشد ،انقالب روسیه فاتح نمیگشت و کلچاک و
دنیکین نیز شکست نمیخوردند )۴۳(».دولتهای ملی در قاطبه
مستعمرات روسیه سر برافراشت اما همه این دولتهای مستقل

یکی پس از دیگری به دست بلشویکها و ارتش سرخ سرنگون
شدند .البته ،همه جا فرمول یکی بود« :سپاهیان ارتش سرخ به
خواهش زحمتکشان آذربایجان که دست به قیام زده بودند ،به
کمک آنها آمدند»!
البته نسل معاصر گوشش با این نغمه آشناست .عین این فرمول
در  ۰۰۵۱در مجارستان ،در  ۰۰۱۴در چکسلواکی و در ۰۰۴۰در
افغانستان تکرار شد« .کمیتههای انقالبی» در بوداپست و پراگ
و کابل از ارتش شوروی مدد خواستند .در واقع ،روسیه شوروی
میدان عمل گستردهای شد که تئوری لنینی و درک وی از اصل
«حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» را به داوری گذاشت.
این بررسی نشان میدهد ،آن همه فجایعی که طی هفتاد سال
در اتحاد شوروی گذشت ،اساساً برپایه تئوریهای لنینی در
مسئله ملی استوار بود و به دست ارجونیکیدزه و استالین پیاده
شد .این بازیگران چنان شورش را درآوردند و تندروی کردند که
لنین در بستر مرگ از آنها همچون «آن گرجی سوسیال
ناسیونال حقیقی و واقعی» به تلخی نام میبرد و «قلدر و خشن
روسی منش»()۴۱شان خطاب میکند! اما معمار اصلی و
اندیشهپرداز و استراتژیست آنچه در روسیه اتفاق افتاد ،با همه
پیامدهای غمانگیز آن ،شخص لنین بود.
خشت اول چون نهد معمار کج  /تا ثریا میرود دیوار کج
۲۱۰۲/۰۱/۱۳
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هفتم و هشتم نوامبر  ،۰۰۰۳آثار کامل ،جلد  ،۲۱صفحه ۲۵۷
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بررسی ند موضون در مقوله ملت
فصل هارم
مقدمه

مقولههایی که در این بخش به بررسی نهاده شده ،مباحثی است
که امیدوارم بتواند عالقمندان به موضوع را به درک درستتری
از تعریف ملت نزدیکتر کند .به این ترتیب ،میتوان به این
سؤال کلیدی پاسخ داد که آیا در پهنه جغرافیایی کشور ایران،
یک ملت وجود دارد یا ایران کشور چند ملتی است؟ تنها پس از
پاسخ روشن به این مسئله است که میتوان راهحل درستی برای
مسئله ملی در ایران عرضه کرد .زیرا اگر ملت ایران موجودیت
دارد و از حقانیت و هویت حقوقی ـ سیاسی و جامعهشناختی و
تاریخی برخوردار است ،در این صورت ،انطباق اصل «حق ملل
در تعیین سرنوشت خویش» در ایران همانگونه که جنبههای
مختلف و حوزههای عملکرد آن را در کشورهای مختلف به
تفصیل شرح دادیم ،تنها در چارچوب ملت ایران در کل و
یکپارچگی آن موضوعیت و معنا دارد نه غیر از آن.
برعکس ،اگر بتوان استدالل کرد که کشور ایران ،نه از ملت
ایران ،بلکه از مجموعه ملتها تشکیل میشود و به اصطالح
متداول« ،کثیرالمله» است ،در این صورت ،بنا بر اصل فوقالذکر
یا «اصل ملیتها» به معنی «هرملت ،یک دولت» ،هر یک از
این ملتها به تعداد مدعیان آن ،حق جدایی و تشکیل دولت ملی
خود را دارد و مجاز به اعالم استقالل سیاسی و تأمین حاکمیت
ملی خویش است .پیامدهای سیاسی سرنوشتسازی که از نتیجه
چنین برداشتی از موضوع به دست میآید ،برای آینده کشور
ایران قابل انکار نیست .و فرجامی جز تکِّه تِّکه شدن ایران و
ازهم پاشیدگی آن ندارد.
در گذشته ،کار ما آسان بود .زیرا یک مرجع بیشتر نداشتیم.
تعریف استالین را میگرفتیم و چشم بسته و جزمگرایانه به کار
میبستیم .اما اینک کار خود را باید با انتقاد از آن آغاز کنیم و
ذهن خود را از قید و تنگناهای آن آزاد سازیم .زیرا خمیرمایه
بسیاری از کجاندیشیها و خطاهای بینشی ما در مبحث ملِّی ،از
همان جاست .کار اساسی دیگر ما در جریان این بررسی انتقادی،

کندوکاو در مبحث ملت از زوایای مختلف آن خواهد بود ،تا از
ورای آن بتوانیم به مفهوم ملت نزدیک شویم و به سؤال باال
پاسخ شایستهای بدهیم .این کار از این جهت ضرورت دارد که
مرزبندی با تعریف استالین ،ذهن ما را از رسوبات زیانبار آن
پاالیش میدهد ،اما موضوع را حل نمیکند .زیرا درباره ملت،
تعریف واحد دیگری که مورد قبول قاطبه جامعهشناسان و
صاحب نظران باشد موجود نیست .حتی مکاتب متعددی وجود
دارد :مکتب فرانسه ،مکتب آلمان ،مکتب اتریش ،مکتب
بلشویکهای روسیه و … صاحبنظران متعدد بورژوا لیبرال و
جنبشهای ملی و غیره نیز هرکدام از زاویهای موضوع را مطرح
کرده و تعریف خاص خود را دادهاند .اینک ،بررسی خود را از
تعریف استالین آغاز میکنیم .که جا افتادهترین آن در طیف چپ
است.
۱ .۴ـ تعری استالین از ملت

استالین ،به توصیه لنین ،رساله معروف «مارکسیسم و مسئله
ملی» را در اواخر سال  ۰۰۰۲و اوایل  ۰۰۰۷در وین به رشته
تحریر درآورد .این نوشته برای اولین بار درسال  ۰۰۰۷در
شمارههای سوم تا پنجم مجله بلشویکی پروسوچینه ،تحت
عنوان «مسئله ملی و سوسیال دموکراسی» منتشر و در
چاپهای بعدی ( ۰۰۰۰ ،۰۰۰۸و …) با همان عنوان اوّلی
تجدید چاپ شد .درباره همین نوشته استالین است که لنین در
نامهای به ماکسیم گورگی (نیمه دوم فوریه  )۰۰۰۷بشارت
میدهد« :اینجا ما گرجی قابل تحسینی داریم که اینک پس از
جمعآوری همه اسناد اتریشی و غیره ،دست به تدوین مقالهای
عالی برای مجله پروسوچینه زده است»(.)۴۰
لنین در مقاله «برنامه ملی حزب سوسیال دموکرات روسیه» که
در شماره  ۷۲مجله سوسیال دموکراسی در دسامبر۰۰۰۷منتشر
شد ،بار دیگر به مقاله استالین اشاره میکند و بر اهمیت آن در
پایهریزی برنامه ملی سوسیال دموکراتها تأکید میکند.

مینویسد« :در این اواخر در ادبیات تئوریک مارکسیستی ،این
وضع و پایههای برنامه ملِّی سوسیال دموکراتها اعالم شده
است (در اینجا الزم است در رأس همه ،مقاله استالین را ذکر
کرد)» )۴۲(.از مجموعه نوشتهها و احکام لنین چنین برمیآید که
او نه تنها شخصاً تعریفی از ملت نداده ،بلکه از لحن
تمجیدآمیزش پیداست که عمالً تعریف استالین را پذیرفته است.
استالین ملِّت را چنین تعریف میکند« :ملت اشتراک تاریخ ًا
شکل یافته و پایداری از زبان ،سرزمین ،زندگی اقتصادی و
()۴۷
ساختار روانی است که در اشتراک فرهنگی تجلی مییابد».
برای دریافت سادهتر و بهتر تعریف باال ،تعریف جامعتر دیگری
از استالین را می آوریم که شانزده سال بعد از آن ارائه داده است:
«ملت عبارت از همبودی (جماعت) انسانی پایدار و تاریخاً شکل
یافتهای است که براساس اشتراک در چهار مشخِّصه اساسی
پدید آمده است :اشتراک زبان ،سرزمین ،زندگی اقتصادی و
ساختار روانی که در مشخصات مشترک فرهنگِ ملی بیان
میگردد».
استالین در مقاله «مارکسیسم و مسئله ملی» چند حکم اساسی و
تکمیل کننده دیگر به تعریف خود اضافه میکند که اجزای
جداییناپذیر آنند .بالفاصله بعد از تعریف اول ،چنین قید میکند:
«الزم است تأکید شود که هیچ کدام از نشانههای قید شده ،به
تنهایی کافی برای تعریف ملت نیست .باالتر از آن :نبود حتی
یکی از این نشانهها کافی است که ملت دیگر ملت نباشد( .)۴۵در
جای دیگر تأکید میکند« :فقط جمع این نشانهها با هم ،ملت را
به وجود میآورد»(.)۴۱
حکم مهّم دیگری که لنین نیز در نوشته «حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش» گسترش میدهد (در بخشهای قبلی به آنها
اشاره کردهام) این است که استالین ملت را پدیدۀ ویژۀ مرحله
سرمایهداری رو به تعالی میداند و چنین میگوید« :ملت به طور
ساده ،مقولهای تاریخی نیست ،بلکه مقوله تاریخی مرحله معیّن،
مرحله سرمایهداری رو به تعالی است»(.)۴۳
ما در بخشهای قبلی نشان دادیم که لنین با حرکت از این حکم
و اساساً درکِ انترناسیونالیستی انتزاعی خود ،سرنگونی
سرمایهداری و استقرار سوسیالیسم را آغاز مرحله ادغام ملتها در
یکدیگر و زوال ملت میدانست.
۲ .۴ـ کمبودها و ایرادات تعری استالین

نقص بنیادی و اساسی تعریف استالین ،قبل از همه در بسته
بودن و تصلب و عدم انعطاف سیستمی است که ارائه میدهد.
همزمان و با هم بودن عناصر بکلی متفاوت و نامتجانس ،چون

سرزمین (الیتغیر و ساکن) ،فرهنگ و زبان (تغییرپذیری بسیار
کند و از ورای سدهها) با عناصری چون صورت بندی اقتصادی ـ
اجتماعی (نسبتاً پویا و متغیر) و آن هم محدود به یکی از آنها،
یعنی سرمایهداری ،همچون شرایط ضروری و بیقید و شرط
ملت بودن ذکر شدهاند .عدم انعطاف در این تعریف تا حدی است
که چنانچه در باال از او نقل کردیم« :نبود حتی یکی از این
نشانهها کافی است که ملت دیگر ملت نباشد»!!
تاریخ معاصر ،حتی در حیات وی ،در نمونههای فراوانی ،نقاط
ضعف این تعریف و ناپیگیری آن را نشان داد .با تعریف استالین،
قاطبه کشورهای مستعمره سابق ،موجودیت ملی نداشتند .زیرا
تعداد بسیار اندکی از آنها در لحظه دستیابی به استقالل ملی،
این چهار شرط و همه این نشانههای الزامآور را یکجا حائز
بودهاند .قبل از هر چیز ،قاطبه آنها فاقد زبان مشترک بودند.
روستو در دائرۀالمعارف علوم اجتماعی قید میکند« :اگر نقش
مربوط به زبانشناسی جهان را با مرزهای سیاسی آن در
سالهای دهه شصت مقایسه کنیم ،درمییابیم که این دو نقشه
تقریباً تنها در مورد بیست کشور انطباق پیدا میکند که بیشترین
آنها در اروپا قرار دارند .تقریباً در نیمی از کشورهای جهان کمتر
از هفتاد درصد مردم به یک زبان سخن میگویند و در یک
چهارم کشورهای جهان اکثریت زبانی وجود ندارد»( .)۴۴در
هندوستان به یک حساب بیش از بیست زبان رسمی و بیش از
دویست لهجه و به حساب دیگر ۱۰ ،زبان رسمی و بیش از
پانصد لهجه وجود دارد! با تعریف استالین ،یا ملت هند وجود
نداشته و حاال هم وجود ندارد ،یا باید به دهها قطعه کوچک
تقسیم بشود .نمونههای ایران و اندونزی و سویس و بسیاری از
کشورها را میتوان بدان افزود.
اساساً کمتر نمونهای در جهان میتوان یافت که در آن ،ملت و
دولت ملی ،بر پایه قوم واحدی تشکیل شده باشد .ملتها و
دولتهای ملی معموالً از چند قوم و اختالط آنها به وجود
آمدهاند .حتی ملت فرانسه که معموالً جزو نمونههای ملتهای
یکدست به شمار میآید ،الاقل اختالطی از سلتها ،ایبریها و
ژرمنهاست .ملت کنونی ایران ،حاصل درهم آمیزی اقوام متعدد
آریایی ،آزیاتیک ،ترک و سامی است .اقوام ساکن ایران در طول
سدهها و هزارهها در فراز و نشیبهای تلخ و شیرین با هم جوش
خورده و ملت ایران را به وجود آوردهاند .هنوز هم اثرات این
رنگارنگی در ترکیب و سیمای قومی ایران ،رنگ و نشان خود را
در زبان و فرهنگ مردم این مرز و بوم برجای گذاشته است.
وجود آذربایجانیها ،بلوچها ،ترکمنها ،کردها و نیز طبرستانیها،

گیلکها و تالشها ،لرها و عربهای ایرانی خلیج فارس و
خوزستان (که در حمله عراق به ایران جانانه از میهن ایرانی خود
در برابر مهاجمان عرب به دفاع برخاستند) تبلور آن است .آن
شمای شسته و رفته با چارچوب خط کشی شده منظم را در جای
دیگری جز در آزمایشگاه ذهنی استالینها نمیتوان سراغ گرفت.
اشکال و ایراد در تک تک نشانهها و مختصاتی مشاهده میشود
که استالین مطرح ساخته است .مثالً میبینیم از سویی در جهان،
ملتهای چند زبانی و مرکِّب از چند دین و مذهب و قوم وجود
دارد و از سوی دیگر ،کشورهایی در آمریکای جنوبی که به یک
زبان سخن میگویند (جز برزیل) و ریشه قومی تقریباً مشترکی
دارند ،سرزمینشان به هم پیوسته است و از درجه رشد اقتصادی
مشابهی برخوردارند؛ اما ملت واحدی را تشکیل نمیدهند .آلمان
و اتریش جز اختالف در لهجه ،همه نشانههای چهارگانه استالین
را با هم دارند .اتفاقاً ،لهجه پروسیها به مراتب با اتریشیها
نزدیکتر است تا به سایر نقاط آلمان! از آن سو ،در کشور
سویس به سه یا چهار زبان پیشرفته و زنده صحبت میشود و
چندین گروه مختلف قومی در آن به سر میبرند ولی با اراده
واحد و رضای عمومی ،ملت سویس را به وجود آوردهاند.
در بخش مهمی از افغانستان و تاجیکستان و ایران ،بخش قابل
توجهی از مردم به زبان دَری صحبت میکنند و از فرهنگ و
دین و حتی تاریخ مشترکی برخور دارند ولی سرنوشت ،آنها را از
هم جدا کرده و اینک به صورت ملتهای متمایزی دولتهای
خود را تشکیل دادهاند .در همان حال در ایران ،مردم به چند
گروه اصلی و کامالً متفاوت زبانی سخن میگویند ولی سرنوشت
مشترک از ورای هزارهها؛ احساس عمیقِ همبستگیِ ایرانیّت و
تعلِّق به ملت ایران را در میان آنها برانگیخته است .ارنست رنان
جامعهشناس برجستۀ فرانسه ،میگوید« :زبان دعوت به وحدت
میکند اما مجبور به آن نمیکند … در انسان چیزی مافوق زبان
وجود دارد .آن هم اراده اوست»( .)۴۰اراده به زندگی با هم و متحد
شدن در برابر بیگانگان و برای کارهای بزرگ ،بر بستر تاریخ.
نگاهی به احوال ملتهای گوناگون ،نکته جالبی به نمایش
میگذارد که به کلِّی سیستم استالینی تعریف ملت را به هم
میریزد .زیرا دیده شده است که احساس ملی ،همبستگی ملی و
آگاهی از هویت خویش برای ملتها ،میتواند به اتکای حتِّی
یک عامل ،چون زبان و فرهنگ یا مذهب یا عامل دیگری بر
انگیخته شود و جنبش ملی برای تعیین سرنوشت و تشکیل
دولت ملی ،به اتکای آن برپا شود .در بسیاری از کشورهای
مستعمره ،همین عامل سلطه بیگانه ،به تنهایی محرِّک اصلی

بیداری احساسات ملیگرایانه و انگیزه واقعی مبارزه مردم برای
دستیابی به استقالل ملی و تشکیل دولت ملی بوده است .در
حالی که این کشورها از نظر اقتصادی در مراحل ماقبل
سرمایهداری ،متشکل از قبیلهها و طوایف مختلف ،و به طریق
اولی ،فاقد زبان مشترک و دیگر عناصر الزامی مندرج در تعریف
استالین بودهاند .در الجزایر ،مردم به چند زبان و گویش سخن
میگفتند .حتی گویش محاورهای متداول عرب برای مردم
مراکش و مصر و لبنان قابل فهم نبود۰۲۵ .سال سلطه
استعماری حافظه تاریخی مردم را کور کرده بود .کودکان
الجزایری به جای تاریخ کشور خود ،تاریخ فرانسه را ،آن هم به
زبان فرانسه میآموختند .لذا مردم از تاریخ خود بیخبر بودند.
جبهه آزادیبخش ملی برای برانگیختن احساسات ملی و جلب
تودههای دهقانی و ایجاد هویت الجزایری و فرهنگ ملی ،از
مذهب چون عامل اصلی تمایز مردم مسلمان از فرانسویهای
مسیحی اشغالگر استفاده میکرد .جدایی پاکستان از هندوستان
اساساً بر محور مذهب بود .بنگالدش و بنگال غربی صرفاً بر پایه
اختالف مذهب از هم متمایزند .میدانیم که در مراحل معینی از
تاریخ ایران میخواستند با زور و خشونت ،زبان عربی را بر
ایرانیان تحمیل کنند ،رادمردان ملی و استقاللجوی ایرانی در
شرق کشور ،که دورتر از مرکز خالفت بود ،زبان دَری (فارسی
دَری) و احیای خاطرههای پرافتخار تاریخ نیاکان خود را چون
ابزارهای مؤثری در دستان با کفایت خود قرار دادند و برای
مقابله با تشبثات حاکمان عرب و بیداری وجدان ملِّی و حفط
هویت ملی ،به کار گرفتند.
مذهب شیعه نیز چنین نقشی را در دورهها و برشهایی از تاریخ
ایران داشته و به طور عینی نقش ملی ایفا کرده است .گو اینکه
اساس ایدئولوژی اسالمی با ملیگرایی ناسازگار است .بارزترین
مورد آن ،در زمان صفویه است .شاه اسماعیلِ ایرانیتبار ،با تکیه
بر «عصبیّتِ شیعیِ» ،قزلباشان را متشِّکل ساخت و به یاری و
جانبازیِ آنها ،بر سلطۀ ترکمانان آق قویونلو و ازبکان ،پایان داد
و بار دیگر ،پس از سدههایِ طوالنی ،تمامیّت ارضی کشور را
تامین کرد و مرزهای ایران را تقریباً تا حدود عهدِ ساسانیان،
گسترش داد( .ناگفته نماند که همین تعصباتِ افراطیِ شیعیگری
صفویان ،درعین حال ،پیامدهای منفی و مخربی داشت و به
تمامیت ارضی ایران صدمات جدی وارد کرد.
به این نمونهها میتوان موارد متعدّد دیگری از تاریخ ملتها را
افزود که هر کدام به نحوی سستی پایهها و غلط بودن «تئوری»
استالینی از ملت را به ثبوت میرساند .در بحثهای بعدی به

دیگر جنبههای نادرست این «تئوری» اشاره خواهیم کرد .این
کار ضرورت دارد زیرا بدون مرزبندی روشن و قاطع با آن ،در
توضیح مسئله ملی در ایران همواره دچار مشکل خواهیم بود زیرا
اگر منطق و تعریف استالین را پایه و اساس رویکرد و بررسی
خود در مبحث ملی در ایران قرار دهیم ،در واقع تا چند دهه
پیش ،هرگز ملت ایران وجود نداشته است و هنوز هم تمام و
کمال وجود ندارد زیرا در زمان جنبش مشروطیت و از جهاتی تا
سلسله پهلوی ،ایران هنوز در مرحله ماقبل سرمایهداری قرار
داشت و «پیروزی نهایی سرمایهداری برفئودالیسم» آن گونه که
استالین و لنین تأکید داشتند ،آغاز نشده و تحق نیافته بود .لنین
ایران را جزو کشورهایی میشمرد که جنبشهای ملی برای
تشکیل دولت مستقل و همگون ملی در آن ،در قرن بیستم آغاز
میشود .اضافه بر آن ،چه در گذشته و چه در حال ،یکسانی زبان
در ایران وجود نداشته است .با زور هم نمیشود و نباید زبان و
فرهنگ مردم را تغییر داد و یکی کرد!
بیهوده بودن اساس تئوری استالین و پیامد زیانبار آن از جمله در
این است که برای تعیین حدود و ثغور ملت بر اساس تأمین چهار
شرط و شاخص باهم ،در کشورهایی نظیر ایران ،آن قدر باید
حیطه را تنگ و تنگتر کرد تا عمالً به محدوده اقوام و قبایل
رسید و در عمل ،جوامعی را که در طول سدهها و هزارهها
همزیستی داشتهاند ،تکه تکه کرد تا از آنها« ،ملت»هایی به قد
و قواره تعریف استالینی تراشید! طرفداران نظریه «ایران کشوری
است کثیرالمله» نیز از همین «تئوری» الهام میگیرند و
متأسفانه خیال میکنند مترقی و چپ و دموکرات و پیگیر بودن
یعنی پذیرش آن! ولی عنایت ندارند که تحقق چنین نظریهای
رجعت به دوران ملوکالطوایفی و خانخانی است .با این تفاوت
که در گذشته ،پادشاه بر باالی همه خانها قرار داشت که حافظ
تمامیت ارضی و استقالل ایران بود ،حال آنکه در دنیای امروزی
و با وضع جغرافیای سیاسی ایران ،گام گذاشتن در این راه کشور
را به سوی تجزیه و تالشی سوق خواهد داد.
نباید ملت را که مقولهای تاریخی ـ اجتماعی بر بنیاد سیاسی ـ
حقوقی است ،با قوم و قبیله که مقوله مردمشناسی
( )Ethnologieاست ،اختالط و اشتباه کرد.
تئوری استالین درباره ملت را فقط منقدان غرب زیر سؤال
نبردهاند .انتقادها قبل از همه درخود شوروی آغاز شد و نامه
انتقادی مشکوف و کوالچواک در ۰۰۲۰به استالین که به آن
اشاره خواهیم کرد ،از نمونههای آن است .این صداهای منتقدانه
بعدها در دوران اوج کیش شخصیت استالین خفه شد و تئوری

استالین طی دههها ،حالت تقدس پیدا کرد .اما بعد از مرگ وی و
در دوران استالینزدایی؛ ،در برابر مشکالت عینی ناشی از رشد
جنبشهای رهایی بخش ملی در آسیا و آفریقا ،انتقاد به تعریف
وی از ملت آغاز شد .مقاله ایوانف که در زیر نقل میشود ،نمونه
آن است.
ایوانف مینویسد« :بنا به تعریف استالین ،ملت باید از پنچ معیار
برخوردار باشد که فقدان هریک از آنها موجودیت را از ملت
سلب میکند اما تاریخ جنبش رهاییبخش در دوران ما این
نظریه را تأیید نمیکند .میبینیم که هر ملت میتواند بیآنکه به
زبان مشترکی حرف بزند ،شکل بگیرد و موجودیت بیابد و به
مبارزه دست بزند( ،نظیر اندونزی ،هندوستان ،غنا …) یا اینکه
زبان مشترک داشته باشد اما سرزمین مشترک و مناسبات
اقتصادی مشترک نداشته باشد (مثالً در کشورهای عربی شرق
میانه) و باز پیش میآید که ملتی در جریان مبارزه خلقهای
مختلف علیه امپریالیسم به وجود بیاید و مثالهای دیگر .سرشت
متافیزیکی تعریف استالین و این واقعیت که تعریف وی فقط با
شرایط ویژه جنبشهای ملی اروپا مطابقت دارد ،هنگامی عیان
شد که جنبشهای رهایی بخش ملی وسعت گرفتند و پایههای
تاریخی و اقتصادی متفاوتی یافتند»(.)۰۷
ما بعداً نشان خواهیم داد که تئوری استالین و ایضاً لنین در این
باره ،صرفاً به دوره معیّنی محدود میشده است (قرن  ۰۴و )۰۰
و به پدیده پیدایش و تکوین ملت در دورههای قبل از آن کامالً
بیتوجّه مانده است.
۳ .۴ـ آیا ملتها قبل از سرمایه داری وجود داشتند؟

استالین در رسالهاش تأکید میکند و لنین نیز در نوشتههای خود
مطرح میسازد که ملت مقوله تاریخی خاص و فقط محدود به
مرحله سرمایهداری است .استالین در پاسخ به مشکوف و
کوالچوک و دیگران تصریح میکند که «در مرحله قبل از
سرمایهداری ،ملتها وجود نداشتند»( )۰۸و علت آن را هم اساساً
فقدان بازار ملی و مراکز ملی اقتصادی و دیگر نهادهای ملی
توضیح میدهد.
بیتردید ،پیدایش سرمایهداری و رشد بعدی آن به دلیل نقشی
که در گسترش بازار داخلی و ایجاد ارتباطات وسیع میان اهالی
کشور از طریق بسط راههای ارتباطی و وسائل ارتباط جمعی
داشت و نیز در سایه عمومی شدن آموزش و پرورش و باال رفتن
سطح با سوادی و پیشرفت تکنولوژی؛ ایجاد نهادهای سیاسی ـ
اجتماعی بسیار گسترده و پیچیده به وحدت اقتصادی ـ سیاسی

کمکهای بزرگی کرده و انسجام و همبستگی ملی را به سطحی
بیسابقه و غیرقابل قیاس با گذشته سوق داده است .به ویژه با
نقشی که دموکراسی در این دوران در پیدایش و تحقق پدیدۀ
نوین «دولت ـ ملت» ( )Nation Etatایفا کرد ،بُعد جدید و
بسیار مهمّی به مقوله ملت داده است.
اما نباید از نظر دور داشت که در بطن همه اینها ،پیشرفت
تکنولوژی و رشد نیروهای تولیدی قرار داشته و روشن است که
بدون انقالب صنعتی در انگلستان ،سرمایهداری مدرن به وجود
نمیآمد .به همان ترتیب است نقش اختراع برق و سایر
نوآوریهای علمی و فنی .قرنها طول کشید تا این تحوالت
زمینه سلطه سرمایهداری را چون صورتبندی اقتصادی ـ
اجتماعی فراهم سازد ولی در تمام این مدت ،انسجام ملی گام به
گام تحقق مییافته و به تکوین ملت منجر میشده است.
وانگهی ،این حرفها بیشتر شامل کشورهای اروپا میشود که
گذشته و تاریخ ویژه خود را دارند .در آنجا نیز تکوین و پیدایش
ملت و عناصر متشکله آن در میان کشورهایی با گذشته تاریخی
نظیر فرانسه و ایتالیا ،به قرنها قبل برمیگردد ،چه رسد به
کشورهای باستانی نظیر چین و ایران و هندوستان ،که در آنها،
روند پیدایش احساسات ملی و شکلگیری ملت ،از سدهها قبل
آغاز شده است.
مطلب اساسی این است که مسئله ملت و پیدایش و تکوین آن،
مقولهای تاریخی و جامعهشناختی و فرهنگی و معنوی بربنیادی
سیاسی ـ حقوقی است .چنانچه بعداً خواهیم دید ،نطفههای
ایدئولوژیکی آن ازهمان دورانی که دنیای بشری به صورت اقوام
در کنار هم میزیستهاند ،بسته شده و به تدریج در طول قرنها و
در موردِ ملتهای کهنسال چون ایران و چین در طول هزارهها
قوام یافته است .چنین نیست که همه اقوام و همبودیهای
انسانی در یک مرحله از رشد نیروهای مولِّده (و در ارتباط با
بحث ما ،با ورود به مرحله سرمایهداری) به ملت مبدل میشوند.
احساس تعلق به یک ملت ،آگاهی ملِّی و همبستگی ملی که
موجودیت و پویائی هر ملت در گرو آنهاست ،مفاهیمی نیستند
که بتوان به طور مکانیکی ،محصور در مرحله سرمایهداری کرد و
براساس آن مدعی شد که پیش از آن وجود نداشتهاند و در
سوسیالیسم هم ،مرحله ادغام ملتها در یکدیگر آغاز خواهد شد.
چنین درکی از مبحث پیچیده تاریخی ـ فرهنگی ملت ،رویکردی
مکانیکی و سادهگرایانه است.
برایِ فراروئی و گذار تاریخی از موقعیت قومی و معموالً چند
قومی به سطح ملت؛ الزاماً درجهای از انسجام و پیشرفت در

زمینههای مختلف زندگی فرهنگی ،اقتصادی و ارتباطات؛
ضرورت دارد .این لحظه ،هنگامی است که موفق میشوند
سراسر سرزمینی را تحت نظام سیاسی واحد قرار دهند و به
تشکیل دولتی واحد دست بیابند .این لحظۀ تاریخی را میباید
درباره هر ملت ،به طور مشخص بررسی کرد .زیرا پدید آمدنِ آن
محققاً درباره هر ملت ،متفاوت است و تکوین آن به عوامل
متعدد و گوناگون درونی و خارجی بستگی دارد؛ و عنصر و عاملِ
تعیین کننده آن ،همواره و در مورد ملتها الزاماً یکسان نیست.
به قول یاآری« :اصرار بر اینکه خلقها قبالً از مختصات ملی
محروم بوده و از هویت جمعی خود آگاهی نداشتهاند ،بیمعنی
است .اگر آن زمان عناصر زیربنایی هماهنگ نشده بودند یا
امکانات گردش و مبادله کاال محدود بود ،تهدید خارجی ،خطر
حمله و جنگ هم کم نبود»( .)۰۵متأسفانه در میان چپهای
سنتی ،مسئله ملی و موضوع ملت ایران به مثابه مبحثی تاریخی
ـ جامعهشناختی بررسی نشده است .کار ما ،همان طور که قبالً
گفتم ،تکرار احکام استالین و تئوریهای لنین بوده است و چه
بسا آنها را هم به طور ناقص و فقط در محدوده جزوات
آموزشی که آلوده به مالحظات و انگیزههای ناسالم ایدئولوژیک
و سیاسی بودند به کار میگرفتیم .در میان نیروهای ملی و
دموکرات نیز کار چندانی صورت نگرفته است .البته درباره تاریخ
ایران یا ایالتها و شناسایی قومهای ایرانی نظیر آذربایجانیها و
کردها یا ایالت ،شاهد کارهای متعدد و پر ارزش محققان و
دانشمندان ایرانی و خارجی هستیم که دادهها و اطالعات فراوانی
در اختیار هر جوینده قرار میدهند ولی کافی به مقصود نیستند.
ما هنوز در آغاز کار دشوار خودیم .رساله حاضر را نیز جز
مشارکتی فروتنانه در این بحث مهم و دشوار نباید تلقی کرد.
حال آنکه صاحبنظران در کشورهای دیگر جهان مدتهاست
بررسیهای مربوط به قومشناسی خود را آغاز کرده ،کارهای
گستردهای در زمینه شناخت ملت انجام داده ،جریان و چگونگی
پیدایش و تکوین ملت در کشورهای خود را به طرز آموزنده و
قابل تحسینی توضیح داده و لحظه گذار به آن را ،تقریباً با دقِّت
ریاضی مشخِّص کردهاند .البته جوان بودنِ حتِّی قدیمیترین
ملتها در اروپا و آمریکا ،کار آنها را تا حدی آسان کرده است.
به هر حال ،چون موضوع بحث استالین و لنین ،پیدایش ملتها
در اروپای غربی است ،الزاماً صحت و سقم گفتار آنها را در
درجه اول باید در واقعیت همین کشورها جستجو کرد ،بیآنکه
قصد شبیهسازی داشته باشیم یا به تفاوتهای اساسی در تشکیل
و تکوین ملتها در اروپای غربی با شرق ،به ویژه ایران ،بیتوجه

بمانیم.
۴ .۴ـ

ون ی تکوین «قدیمیترین ملت اروپا»

معموالً در بررسی موضوع ملت ،به نمونه فرانسه (همراه با
انگلستان) چون قدیمیترین ملت اروپا مراجعه میشود .این توجه
به ویژه از روی نقشی است که انقالب کبیر فرانسه در تحقق
اندیشۀ «دولت ـ ملت» و فروپاشی نظامهای فئودالی در اروپا و
تشکیل دولتهای ملی در قاره داشته است .ما هم همان مورد را
از نظر میگذرانیم:
نگاهی به روند شکلگیری ملت فرانسه و چگونگی تجلِّی پدیده
«دولت ـ ملت» در این کشور نشان میدهد که تشکیل دولت
در نهاد پادشاهی ،مقدّم بر شکل گیری ملت است و هر دوی
آنها در شرایط سلطه روابط فئودالی رخ داده است .دیده میشود
که درست همین دولت متجسم در پادشاه است که در تکوین و
گسترش شرایط و عناصر اصلی برای شکلگیری ملت فرانسه
نقش تعیین کنندهای داشته است.
میدانیم که فرانسه تا اواخر قرون وسطی (قرن  ۰۵و  )۰۱به
صورت سرزمینهای کوچک تقسیم شده و فاقد دولت واحد بود.
قبل از آن هم به گروهبندیهای مختلفی چون تقسیمات اداری
رومی ،ایالتها و شهرها تقسیم شده بود اما از قرن شانزدهم به
این سو ،در فرانسه روند وحدت ملی به دست پادشاهان آغاز
میشود .تاریخنویسان فرانسوی قرن  ۰۱را به حق ،قرن نوزایش
نجبای فرانسه و اشرافیت درباری میدانند و این بدان معناست
که طبقه قدیم فئودال با سلسله مراتب و مناسبات «واسالی» که
سطوح باالیی را به سطوح پایین متصل میکرد ،در اثر تحکیم
قدرت پادشاه در معرض تغییرات سخت قرار گرفت« .سینیورهای
بزرگ که قبالً استقالل سیاسی داشتند ،از لحاظ فیزیکی یا کم و
بیش از لحاظ سیاسی نابود شدند .طبقه فئودال را دیگر جز یک
سینیور راهبری نمیکرد و آن ،شاه بود که همه نجبا میبایست
بیچون و چرا از او اطاعت کنند»( .)۰۱این وضع شامل شهرها هم
شد .شاه فرانسه همه را تابع خود ساخت و «همه قوانین شهر را
ملغی ساخت و به حاکمیت شهرها پایان داد و شهرها را همچون
اشراف ،رعایای خود محسوب کرد»(.)۰۳
شکلگیری ملت فرانسه در واقع با روند خروج از حالت پاره
پارگی و تجمع همبودیهای قومی مختلف از راه اتحاد سیاسی
در شکل دولت واحد که در اندام پادشاه مطلقالعنان تجسم
مییافت ،توأم بود .در واقع ،این دولت واحد فئودالی است که
عناصر متحد کننده ملت فرانسه را فراهم میکند .اتحاد زبان با
فرمان سال  ۰۵۷۰در به کارگیری زبان فرانسه در مکاتبات

اداری ،ساختمان راههای ارتباطی ،پایهگذاری سیستم اداری قوی
پادشاهی و ایجاد قدرت مرکزی و فراهم کردن حدی از توسعه
مناسبات اقتصادی و تولید کاالیی از جمله اقداماتی است که به
تقویت هم پیوندیهای فرهنگی و زبانی و انسجام و پیدایش
هویت ملی یاری رساند و در عین حال ،زمینه رشد سریعترِ
بورژوازی تجاری و پولی را فراهم ساخت.
اما آن عامل معنوی که همه عناصر و شرایط مادی و عینی
فوقالذکر را چون مالطی به هم بست میزند ،پیدایش و تجلی
احساس و همبستگی ملی و آگاهی ملی است ،واال ملت معنا
نمییابد و این احساس ،معموالً در زندگی هر ملت در مقابله با
مصیبتهای بزرگ چون جنگ و مقاومت در برابر تهاجم خارجی
به وجود میآید و از ورای شکستها و پیروزیها و به مدد
ایدئولوژی قومی ـ ملی تجلی مییابد که به دست روشنفکران
همین جوامع تدوین میشود.
تیمبال در دائرهالمعارف جهانی ،واقعهای را که در تاریخ فرانسه
در تکوین احساس ملی و پیدایش خودآگاهی ملت فرانسه نقش
مهمی ایفا کرد ،جنگهای صدساله میداند و تأکید دارد که در
قرن پانزده میالدی «شکستها و سپس پیروزیها در این جنگ
طوالنی و دوران ژاندارک ،تأثیر بسزایی در شکلگیری احساس
ملی داشت»( .)۰۴میگوید« :با پایان قرون وسطی (آخر قرن
پانزده و اوایل قرن شانزده) سرانجام ملت فرانسه همانند
انگلستان به طور نهایی به وجود آمد و قرن شانزده ،بیشک
سازماندهی دولت ملی در فرانسه را بشارت میدهد»( .)۰۰روشن
است که در قرون پانزده و شانزده ،کشور فرانسه هنوز از شرایط
و قانونمندیهای کشوری سرمایهداری به دور بود و هنوز نظام
حاکم و مناسبات تولیدی مسلط ،فئودالی بود.
در واقع از قرن هیجده میالدی به بعد است که بورژوازی به طور
مؤثری در صحنه اجتماعی ـ سیاسی فرانسه عرض اندام میکند.
در این قرن ،بورژوازی از لحاظ اقتصادی نیرومندترین طبقه و
دهقانان ،کثیرترین طبقه بودند.
در قرن هیجده ،جامعه فرانسه به سه طبقه تقسیم میشد:
نخستین طبقه روحانیون بودند ،طبقه دوم را نجبا و اشراف
تشکیل میدادند و طبقه سوم که نه دهم جمعیت کشور را در
آستانه انقالب کبیر فرانسه تشکیل میداد ،بورژوازی ،دهقانان و
اقشار پایین و مردمی شهرها را شامل میشد .این اقشار «از نظام
فئودالی رنج میبردند و از اینرو ،شرایط برای ایجاد جبهه واحد
ضدفئودالی آماده شد… و طبقه سوم ( )Tiers Etatبه نبرد با
نظام فئودالی برخاست»( .)۰۱۱انقالب کبیر فرانسه فرجام این نبرد

بود.
در واقع ،استالین و نیز ،لنین همین وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی
و تحوالت خاص قرن هیجده و نوزده را در نظر داشتند و به نظر
میرسد به روندی که از قرنها پیش جریان داشت و به
شکلگیری دولت واحد و متمرکز انجامید و تأثیرات آن در
پیدایش و تکوین ملتها در مرحله قبل از تعالی سرمایهداری،
توجه الزم نداشتند .کافی است به نوشتههای لنین و از جمله نقل
قولهایی که در بخشهای قبلی این نوشته آوردیم مراجعه شود.
آریه یا آری که از پژوهشگران باورمند به وجود ملتها ،قبل از
فرارسیدن دوران سرمایهداری است ،خاطر نشان میسازد:
«میتوان در بررسی تاریخ ملتها تا زمانهای خیلی دور ،تا
جوامع آبی ( )Societes hydrauliqesدر عهد استبداد شرقی
پیش رفت .نمونه چین یا مصر باستان گواهی از وضعی میدهند
که مختصات طبیعی تولید (وجود شطهای بزرگ آبیاری) شرایط
تاریخی تولید را شکل میدادند .در این کشورها ،رژیمهای
استبدادی بینهایت متمرکز با طبقه حاکمی مشاهده میشود که
قوانین خود را تحمیل میکرد ،فرهنگ ملی ویژهای را شکل
داده ،گسترش میداد و کشور را به ارتشی نیرومند مجهز و
سرحدات را معین و امن میکرد .به این ترتیب ،در این کشورها،
مدتها پیش از سرمایهداری ،ملتهای واقعی به وجود
آمدند»(.)۰۱۰
میدانیم که در ایران نیز مسئله آب :ضرورت ایجاد قناتها و
ساختمان سدها و شبکههای آبیاری عامل مهمی در اقتصاد ایران
بوده است .ولی چنین به نظر میرسد که در ایران ،مسالۀ امنیّت
و دفاع در برابر مهماجمان خارجی ،نقش کلیدی در پیدایش و
تکوین ملت ایران از گذشتههای دور داشته است.
یاد آوری یک نکته ،چون عنصر تأمل در بحث ما ضرورت دارد و
آن این است که در نوشتهها و مکاتبههای مارکس و انگلس،
اشارهها و فرازهایی وجود دارد که نشان میدهد آنها منکر وجود
ملتها در دوران ما قبل سرمایهداری نبودهاند .البته بیآنکه
فرصتی برای بررسی تئوریک این موضوع داشته باشند .به عنوان
نمونه ،این فراز از «مانیفست» را از نظر بگذرانیم« :بورژوازی ،با
تکمیل سریع هرگونه افزار تولید و با حد اعالی تسهیل ارتباطات
و مواصالت ،همه ملل و حتی بربرترین آنها را به مدار تمدن
کشاند»( )۰۱۲یا «بورژوازی تمام ملتها را وادار میسازد تا اگر
نخواهند نابود شوند ،شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و به
اصطالح ،تمدن را در کشورهای خویش رواج دهند و به بیان
دیگر ،بورژوا شوند»( .)۰۱۷در این گفتارها ،پایهگذاران مارکسیسم

آشکارا سخن از ملتهایی میکنند که در مراحل قبل از رسوخ
سرمایهداری قرار داشتهاند .مارکس در صحبت از تاریخ تقسیم
لهستان ،در اشاره به دورههای به مراتب قبل از قرن هفده،
اشارههایی چون «ملت تیره روز لهستان» یا «قیام ملی» به کار
میبرد و حتی از «نجابت اشراف لهستانی» سخن میگوید «که
برای استقالل ملی مبارزه میکردند»(.)۰۱۸
معهذا ،تذکر یک نکته ضرورت دارد :اساساً باید به موضوع
پیدایش ملتها از لحاظ روند و تاریخ و مرحله رشد اقتصادی ـ
اجتماعی آنها با احتیاط و نسبیّت برخورد کرد و از هر گونه
کلیشهسازی و نسخه پیچی اجتناب کرد .میتوان نمونههایی
آورد (نظیر ایاالت متحده آمریکا و کشورهای آمریکای التین و
غیره) که ملتها در دوران سرمایهداری تکوین یافته و به تدریج
شکل نهایی گرفتهاند .قصد اصلی ما در اینجا ،مرزبندی با دگم
ناشی از تعریف استالین بود زیرا در بحث پیدایش و تکوین ملت
در ایران ،چنین کوششی ضرورت دارد اما باید از افتادن در دگم
دیگری پرهیز کرد.
در بحث مربوط به قدمت پیدایش ملتها ،ماکسیم رودنسون،
شرقشناس و اسالمشناس و محقق برجسته ،نظریه بسیار جالبی
در مورد ایدئولوژیهای قومی ـ ملی و چگونگی پیدایش و
شکلگیری آنها مطرح میکند که چون مفید به بحث ماست،
در زیر به آن اشاره میکنیم.
۵ .۴ـ اید ولوژی قومی ـ ملی

ماکسیم رودنسون در چند اثر ،از جمله در «مارکسیسم و ملت» و
بهویژه در مقاله «ملت و ایدئولوژی» که در دائرۀالمعارف جهانی
چاپ شده است ،این نظریه را بسط میدهد که از قدیم ،چه در
میان «اقوام سازمان یافته» و چه در میان «دولتهای قومی ـ
ملی» ،ایدئولوژی «قومی ـ ملی» به وجود میآمده است .منظور
رودنسون از «اقوام سازمان یافته» ،مجموعه واحدهای مستقل
شکل نیافته یا کمتر شکل یافتهای چون قبایل و «شهر ـ
دولتها»ست و منظور وی از «دولتهای قومی ـ ملی» ،مرحله
پیدایش ساختار دولتی است که قوم مشخصی را در بر میگرفته
است .ماکسیم رودنسون توضیح میدهد که ابتدائیترین حالت
این ایدئولوژی ،آگاهی مبهم از خویش ،نوعی بیان هویت گروه
«قومی ـ ملی» و تبیین تمایز خود از سایرین است؛ ،به نحوی
که «تمام خطوط فرهنگی و نهادهایی که ویژگی گروه را
مشخص میکند یا به این مقصود به وجود آمده ،در این
ایدئولوژی با هویت گروه مربوط است .همه این تجلیّات وحدت،

در این ایدئولوژی توجیه میشود و مشروعیت مییابد»(.)۰۱۵
رودنسون تشریح میکند« :در آغاز ،وقتی دنیای بشری به صورت
عالمی از اقوام که کنار هم قرار گرفتهاند ،ظاهر میشود،
ایدئولوژی قومی ـ ملی غالباً حاکم است .آنچه مشاهده میشود،
نطفههای ایدئولوژیهایی است که بر پایههای دیگری بنا
شدهاند» .ماکسیم رودنسون در بررسی خود ،از جمله به نقش
مذاهب جهانشمول در احساسات قومی ـ ملی میپردازد« :اسالم
که در اصل مذهبی جهانی است ،در مراحل اولیه خود ،چارچوب
ایدئولوژیکی برای احساسات قومی ـ ملی عربها فراهم میکند.
بودائیسم در تبّت چنین حالتی به خود میگیرد .آئین مزدا،
مذهبی با پیام جهانی بود اما حتی وقتی هم که ایرانیان مزدایی
خلقهای دیگر و همبودهای دیگری را زیر سلطه خود داشتند،
باز در حد مذهبی قومی ـ ملی مسدود ماند»(.)۰۱۱
وی وظایف اصلی ایدئولوژیهای قومی ـ ملی را تأمین انسجام
آنها میداند و مینویسد« :به مجرد اینکه صورتبندی
( )Formationگستردهتری از قبیله یا شهر و امثال آن در اثر
شرایط اقتصادی ،رشد جمعیت ،وضعیت جغرافیایی و غیره به
وجود میآید« ،ایدئولوژی قومی ـ ملی» مکانیسم انسجام الزم را
تأمین میکند … تعیین حد و حدود نسبت به خارج ،تأکید بر
نوعی برتری و … مقاومت در برابر فشار خارجی یا تهدیدی
واقعی یا خیالی ،پایهریزی آئین اخالقی درونی جامعه از طریق
تعریف و تحمیل نظام ارزشهای واالتر از همه ارزشهای دیگر،
به کارگیری اقداماتی با هدف تأمین وحدت و سالمت صورتبندی
قومی ـ ملی ،اطاعت و فداکاری به آن ،مولفههای متشکله چنین
ایدئولوژیهاییاند»(.)۰۱۳
۶ .۴ـ منشأ شکل گیری وروند تکوین ملتها

از آنچه در باال آمد ،به ویژه آن گونه که بررسی تاریخی و
جامعهشناختی ماکسیم رودنسون نشان میدهد میتوان شمای
زیر را در خطوط کلی آن ،الاقل درباره ملتهای قدیمی ،به ویژه
در شرق ترسیم کرد:
از لحظهای که قوم یا اقوامی ،چه به لحاظ الزامات ناشی از
سازماندهی مقاومت و دفاع در برابر خطرات ناشی از تجاوز و
هجوم از خارج ،یا به مالحظات گوناگونی که در باال اشارت
رفت ،دست به تشکیل دولت واحد و متمرکز میزنند ،همزمان،
ایدئولوژی قومی ـ ملی پا به عرصه وجود میگذارد و به انسجام
همه جانبهترِ همبودی ( )communautéخدمت میکند.
احساسات قومی ـ ملی و همبستگی میان اعضای آن به تدریج

در طول تاریخ از ورای سرنوشت مشترکی ،قوام مییابد که در
جریان جنگهای کم و بیش طوالنی و تقریباً بالانقطاع برای بقا
و حفظ هویت قومی ـ ملی و دفاع از سرزمین آبا و اجدادی پیدا
میکنند.
بدین روال ،ملتهای کهن چون ایران شکل میگیرند و حدود و
ثغور سرحدات خود را ترسیم میکنند که همواره هسته اصلی
قومی ـ ملی در مرکز ثقل آن قرار داشته است .پاسداری از
تمامیت آن تقدس مییابد و آحاد ملت به فداکاری و از جان
گذشتگی دعوت میشوند ،احساسات میهنی و ملی و فرهنگ
ملی و ایدئولوژی قومی ـ ملی رشد مییابد ،همسبتگی درونی
تقویت میشود و ملت هویت مییابد و متجلِّی میشود .تمایز از
دیگران و «غیرخودیها» پرورش داده میشود .اصطالحات
باستانی ایران و انیران (یعنی غیر ایرانی) ،در عصر ساسانیان ،از
همین جاست.
اگر کلمات ملت یا میهن دوستی با مفهوم و بار سیاسی ـ
حقوقی امروزی آن ،در قاموس سیاسی ،نسبتاً تازگی دارند،
منافاتی با مفاهیمی چون ایرانیّت و ایرانی که در گذشته به کار
میرفته است یا حبّ وطن و ایراندوستی ندارند و هر کدام،
مقاصد و احساسات واحدی را برمیانگیزند و منعکس میکنند.
تالش سلسلههای ایرانی نظیر سامانیان و صفاریان و طاهریان
و… از قرن چهارم و باب شدن شاهنامه نویسی در احیای تاریخ
قبل از اسالمِ ایرانیان و پیوند با گذشته تاریخی ،سی سال رنج و
تالش فردوسی برای احیای ملیت ایرانی بر بستر تاریخ و زبان
پارسی دری با آن همه حماسه آفرینی در تجلیل ایران و ایرانیت
گواه آن است که احساس ملی و تعلق به ملت ایران و ایرانیت از
سدهها پیش وجود داشته و عمل میکرده است .این بیان
حماسی فردوسی:
چو گودرز و هفتادپور گزین
همه نامداران ایران زمین
نباشد به ایران ،تن من مباد
*
چنین دارم از موبد پاک یاد
در هزار سال پیش ،تبلور و بیان همان احساس ملی و هویت
ملی و حس میهن پرستی است که ما امروز از آن برخورداریم و
آن را به کار میبریم .اگر نظامی گنجوی همین احساسات را
هفتصد سال پیش در اشعار زیر بیان میکند:
همه عالم تن است و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل

چونکه ایران دل زمین باشد
دل ز تن بِه بود ،یقین باشد
مفاهیم همانندی را در نظر داشه است.
اگر اخوان ثالث در زمان ما میگوید:
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
ترا ای کهن بوم و بر ،دوست دارم
ترا ای کهن پیر جاوید برنا
ترا دوست دارم ،اگر دوست دارم
ترا ای گرانمایه دیرینه ایران
ترا ای گرامی گهر ،دوست دارم
چیزی جز استمرار همان بیان و احساسات میهنی و ملی فردوسی
و نظامی و گنجوی نیست که به زمان ما فرا رسیده است و
بیتردید نسلهای بعدی را هم درخواهد نوردید .کلمات و
گفتمانها عوض میشود ولی جوهر و مفاهیم اساسی سینه به
سینه ،از نسلی به نسل دیگر ،از عصری به عصر دیگر منتقل
میگردد .نامداران ما حتی با کلماتی چون نژاد ایرانی که گاه
برای بیان هویّت ملی ایرانی خود به کار گرفته و به ستایش آن
پرداختهاند ،همان مفهوم ایرانیت و ملیت ایرانی را در ذهن خود
داشتهاند.
ادگار مورن جامعهشناس برجسته فرانسه میگوید« :عمالً ،ملت
تشکیلِ «نژاد» میدهد .این «نژاد» به مفهوم زیستشناختی
نیست ،بلکه از آن مفهوم فرهنگی برداشت میشود»( .)۰۱۴وقتی
اسمعیلبن یسار ،شاعر شجاع ایرانی قرنهای اول و دوم هجری،
احساسات ملی و ایرانیت خود را در ستایش از نژاد و تاریخ
خویش در قالب قصیده پرشوری در برابر خلیفه قدر قدرت اموی
میسراید ،همین معنا و مفهوم را مد نظر داشته است:
من از نژادی بزرگم و بزرگواری من قابل قیاس نیست
مرا زبانی است که چون زبان تیغ زهرآگین است
()۰۱۰
و با آن از عظمت ملتی بزرگوار دفاع میکنم
بحث من در نقد و بررسی تئوری استالین به درازا کشید و
فرصت پرداختن به سایر مقولهها در ارتباط با مفهوم ملت و
تعریف آن باقی نماند .در جریان بحث خود به دو مطلب و مقوله
بسیار مهم اشاره کردم :یکی نقش دولت در تکوین و شکلگیری
ملت و دیگری ،پدیده و مقوله «دولت ـ ملت» که در حقیقت
بخشهای تکمیلی این مبحثاند .بحث روی این دو مقوله،
همراه با مطلب اصـلی :ملت و تعـریف آن ،موضوع بخشِ بعدی
است.

ــــــــــــــ
* روایت متداول و منتسب به فردوسی« :چو ایران نباشد تن من مباد  /برین بوم بر
زنده یک تن مباد» ،به باور پژوهشگران شعر و ادب پارسی ،تحریف شده بیان اوست
که در باال نقل کردیم.
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 ۰۰ـ منبع  ،۰۱صفحه ۷۱
 ۰۲ـ منبع  ،۰۱صفحه ۲۳
 ۰۷ـ آریه یا آری« ،جدال ملی» ،جلد اول ،متن فرانسه ،صفحه ۰۱۰
 ۰۸ـ منبع  ،۴۰صفحه ۷۰۵
 ۰۵ـ منبع  ،۰۷صفحه ۰۱۰
 ۰۱ـ تاریخ فرانسه از سوی مورخین شوروی ،ترجمه فریدون شایان ،جلد اول،
صفحات  ۲۱۳و ۲۱۴
 ۰۳ـ منبع  ۰۱صفحه ۲۱۴
 ۰۴ـ دائرۀ المعارف جهانی ،جلد دوازده ،سال  ،۰۰۴۵مقاله «اندیشه ملت» از پییر
کلمان تیمبال صفحه ۰۷۱
 ۰۰ـ همان منبع ،صفحه ۰۴
 ۰۱۱ـ منبع  ،۰۱صفحه ۷۱۰
۰۱۰ـ منبع  ،۰۷صفحه ۰۱۸
 ۰۱۲ـ مارکس و انگلس« ،مانیفست» ،ترجمه فارسی پورهرمزان ،صفحه ۵۳
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 ۰۱۷ـ همان منبع ۰۱۲
 ۰۱۸ـ به نقل از منبع  ،۰۷صفحه ۰۱۷
 ۰۱۵ـ منبع  ،۰۴مقاله «ملت و ایدئولوژی» از ماکسیم رودنسون ،صفحه ۰۸۰
 ۰۱۱و  ۰۱۳ـ منبع  ،۰۴صفحه ۰۸۸
 ۰۱۴ـ ادگارمورن« ،جامعهشناسی» ،مقاله درآمدی بر مفهوم ملت ،به نقل از مجله
سهند ،شماره  ۵و  ،۱صفحه ۰۱۰
 ۰۱۰ـ دکتر ذبیح اهلل صفا« ،دلیران جانباز» ،صفحه  ۲۲و۲۷

قـــدرت پـــیشبینـــی ،شـــم سیاســـی ،تی بینـــی و شـــهامت اختقـــی بابـ ـ
براســتی در میــان روشــنچکران نــد نســل از نحلــههــای گوگونــان فکــری ایــران م ــال زدنــی
اســت .اگــر بخــواهیم بــا معیــار خــرد سیاســی ،قــدرت پــیشبینــی ،شــهامت اختقــی ،وطــن
دوســـتی از روی قلــ

و روپ بـــه ســـنجش روی کنـــیم ،بـــی گمـــان بابــ

را در کتســـی بـــا

استاندارد جهانی خواهیم یافت.
 oویژگــی ســوم بابــ

کــه شــاید مهمتــرین ان یــ ه او در همــه زنــدگی سیاســیاش و نیــ

تــتشهــای فکــری و نوشــتاری او در ایــن  ۳3ســال اخیــر باشــد ،گــوهر ایــران دوســتی و
مــیهنپرســتی ژره اوســت .بابــ

همــواره و در همــه لحظــات زجــر ،ســرخوردگی و هــ ار

درد بــی دوا ،دلــش بــه ســوی مــیهن ســرمیکشــد .او در یــ

کــتم عاشــ ایــران اســت .امــا

ایـــن عشـ ـ کـــور نیســـت .او همـــواره کوشـــیده اســـت کـــه از یکســـو ایـــران و تـــاریخ و
ویژگــیهــا و پی یــدگیهــای کشــور را ژرهتــر درـ کنــد و از ســوی دی ــر تجربــه و دانــش
خود را بدون کلیشهبرداری برای انطباس با شرایط ایران به کار گیرد.
محسن حیدریان

از بابــ

پرســیدم کــه آیــا مــیتــوان از شــما بعنــوان یــ

اســـم بـــرد؟ قاطعانـــه جـــوا

منچـ ـی داد و توضـ ـیح داد؛ از اینکـــه مـــارک

مارکسیســت

جامعـــه را طبقـــه

بنـــدی و طبقـــه کـــارگر را عمـــده کـــرده اســـت منتقـــد اســـت وان هـــی اگـــر طبقـــهای در
سرنوشــت اجتمــان تــاثیر داشــته باشــد طبقــه متوســط اســت کــه ظالبــا بخــش اعظــم جوامــع
را در برمــیگیــرد و نقــش تعیــین کننــده دارد و افــ ود کــه بطــور کلــی بــا هرآن ــه کــه انســان
را در هــار و

خا ــی قــرار دهــد موافقــت نــدارد .هــن را بایــد متوجــه ایــران و رشــد و

اعتتء آن نمود.
مهدی ممکن

مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران
بخش پنجم
پدیده «دولت ـ ملت»

مقدمه

در بخش چهارم ،پرداختن به دو مقوله در باره مبحث ملت را به
این فصل وعده دادیم .این دو موضوع عبارتند از پدیده «دولت ـ
ملت» ( Etatـ  )Nationو دیگری ،نقش دولت در تکوین و
تشکیل ملت .در بحثهای قبلی اشاره کردم که آنچه در واقع در
مورد ملت به نام بورژوازی ثبت شده است ،شرکت و سرگردگی
وی در مبارزه برای تحقق اندیشه «دولت ـ ملت» یعنی تامین
حاکمیت ملت یا به عبارت دیگر ،تشکیل دولت منتخب از سوی
ملت (دولت ملی) است .وگرنه ،هم تشکیل دولت و هم پیدایش
و تکوین ملت در بسیاری از کشورها ،مقدم براعتالء سرمایهداری
بوده است .و این امر بویژه در شرق و در نمونههای تاریخی،
مشاهده میشود .لذا از لحاظ اهمیتی که آشنائی با این دو
موضوع با بحث ما دارد ،مکث کوتاهی ضرورت دارد.
۵ـ  .۱اندیشه و

ون ی پیدایش مقوله «دولت ـ ملت»

اندیشه و چگونگی پیدایش مقوله «دولت ـ ملت» ،از نظر منشاء
تاریخی و میدان عمل آن ،صرفاً مربوط به دوران شکوفائی
سرمایهداری است .این پدیده بدواً در اروپای باختری شکل
گرفت و لحظه تاریخی تحقق آن نیز فرارسیدن انقالب کبیر
فرانسه ( )۰۳۴۰است .بعدها ،در سایه همین انقالب ،شعلههای
این اندیشه همچون نمونۀ نظام حکومتی ،به سایر کشورها ،پرتو
افکند .چنانکه حتی جنبش مشروطیت ایران در آغاز قرن بیستم،
ملهم از آن بود و تا حدی ،همان اهداف و وظایف را دنبال
میکرد .ولو اینکه به دالیلی ناکام ماند.
اکنون به بررسی روند تکوین این اندیشه و کیفیت و مضمون
سیاسی ـ حقوقی آن میپردازیم .به ویژه از این نظرکه مستقیماً

با مقوله «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» ارتباط دارد.
در بحث مربوط به شکلگیری ملت در نمونه فرانسه ،نشان
دادیم چگونه این امر در قرنهای  ۰۵و  ،۰۱از راه تجمع
همبودیهای قومی مختلف ،با همت و سرگردگی شاه فرانسه ،از
طریق اتحاد سیاسی در کالبد دولت واحد که در اندام شاه
مطلقالعنان تجسّم مییافت ،صورت گرفت .هنوز در این مرحله،
برای مردم فرانسه ،تجلِّی احساس تعلق به یک ملت واحد ،تنها
از طریق دولت مرکزی و شاه خودکامه ،میسر بود .ولی در واقع،
نوعی جدائی و بیگانگی میان ملت و دولت برجای مانده بود .زیرا
دولت ،نماینده و منتخب ملت نبود.
اما تحول مهمی که در قرن  ۰۴در فرانسه ،همزمان با انگلستان
روی داد ،خود آگاهی ملت در تقابل با نظام خودکامه پادشاهی
بود .این تحولِ درونِ ملت در تمامیّت آن بود .و در پرورش و
تکوین آن ،روشنفکران آزاداندیش نظیر مونتسکیو ،ولتر و ژان
ژاک روسو و دیگران نقش بزرگی ایفا کرده و زمینه فکری و
ایدئولوژیک آن را فراهم ساخته بودند .،تحول فرهنگی ـ
سیاسی که با مرحله تعالی بورژوازی ،بمثابه نیروی سیاسی ـ
اقتصادی ،همزمان بود .بورژوازی در آن زمان ،بخشی از ملت و
در نظام طبقاتی ـ کاستای آن روز فرانسه ،جزئی از طبقه سوم
( )tiers etatبه حساب میآمد که کارگران و پیشهوران و
دهقانان را نیز در برمیگرفت .دو طبقه دیگر :روحانیان و نجبا ـ
اشراف بودند.
متفکرین آزاداندیش فرانسه آرمانشان پایان دادن به رژیم مطلقه
و از میان برداشتن نظام اشرافیت و امتیازات فئودالی بود .و ملت
را چون ساختار واحد ،منتهی با رسالت جدیدی به روی صحنه
آوردند تا در فردای تالشی نظام کهن ،هم چون مظهر ارادۀ

عمومیِ شهروندان عمل کند .ژورژ بوردو در تحلیل این لحظه و
وضعیت تاریخی ،نکته بسیار مهمی را خاطر نشان میکند.
مینویسد« :تفکر انقالبی در فرانسه ،با قرار دادن ملِّت همچون
موضوع حقوقی ،به پدیده تاریخی ـ جامعه شناختیِ «شکلگیری
واقعیّت ملی ،یک تاییدیه قضائی افزود .بدین معنا که« :حاکمیت
و منشاء همه قوا از ملت است و فقط بنام او میتواند اعمال
شود )۰۱۰(».وی اضافه میکند« :با چنین عنوانی ،اندیشه ملت در
جهان سیاست رسوخ یافت ،منتهی نه بعنوان یک نیروی سیاسی
در میان سایرین ،بلکه به گونه تنها نیروی مشروع .زیرا ملت
()۰۰۱
اساس قدرت است».
جوهر مطلب در بحث پدیده «دولت ـ ملت» ،نهفته در همین
گفتار است .نقش روشنفکران آزادیخواه و بورژوازی تازه به
دوران رسیده در همین آگاه ساختن ملِّت به حقوق خود و تدوین
دکترین حاکمیّت ملت به گونه منشاء قدرت و پیوند مقوله ملت و
حاکمیت او با امر دموکراسی بود .ریشه تئوریک آن در اثر
جاودانی ژاک ژان روسو بنام «قرارداد اجتماعی» و طرح اندیشه
اراده عمومی وی قرار داشت که در تکامل خود به اصل حاکمیّت
ملت منجر شد .منطق این اصل براین برهان استوار است:
«اگر حاکمیت از آن ملِّت است و اگر از سوی دیگر ،قانون بیان
اراده عمومی است ،بنابر این فقط اراده عمومی قادر به اعمال
حاکمیّت است .در واقع« ،اعالمیه حقوق بشر و شهروندان» که
پیام انقالب کبیر فرانسه بود ،در نفس خود بازتاب دهندۀ اعالمیه
«حقوق مردم برای تعیین سرنوشت خویش» نیز بود .به همین
جهت ،مجلس موسسان بالفاصله بعد از انقالب ،اصل حق مردم
در تعیین سرنوشت را اعالم کرد .و «اصل ملیتها» به معنی
«هرملت ،یک دولت» ،بیان سیاسی اصل فوق و نقطه قوّت
سیاست خارجی فرانسه انقالبی در آغاز آن بود .این اصل در قرن
 ۰۰به شعار عمومی مبدل گردید و سرمنشاء تحوالت متعددی در
اروپا شد.
مارکسیستها و بطریق اوُلی لنینیستها ،مدّتها بعد ،این
خواست را وارد برنامههای حزبی کردند و برای اولینبار در کنگره
انترناسیونال سوسیالیستها در لندن ( )۰۴۰۱هواداری خود را از
«حق کامل همه ملتها در تعیین سرنوشت خویش» ابراز
داشتند.
سرنوشت این اصل در گذرگاه تاریخ ،چه در قرن  ۰۰و چه بویژه
در قرن بیستم؛ دستاوردهای آن و نیز سوء استفادههائی که برخی
دولتها از آن کردهاند؛ و نیز ناسیونالیسم تجاوزگر و توسعهطلب،
که انحرافی از این اصل بود؛ هرکدام در جایِ خود ،موضوع مقالۀ

مستقلی است که پرداختن به آن ما را از موضوع اصلی دور
میکند .تنها ذکر این نکته ضرورت دارد که الهام از این اصل ،در
موارد متعدّدی ،نقش مهمی در بیداری و در مبارزات رهائیبخش
مستعمرات ،در دورانِ پس از جنگ جهانی اول ولی بویژه پس از
جنگ جهانی دوم داشته است.
 ۵ـ « .۲ملت در خود» و «ملت برای خود»

آنچه را که در مقطع تاریخی انقالب کبیر فرانسه رخ داد و اثر
عمیقی در تحوالت بعدی اروپا و جهان گذاشت ،میتوان از لحاظ
مضمونی ،روند فراروئی «ملت درخود» به «ملت برای خود»
نامید .بدین معنا که ،عنصر آگاهی از خود ،به وجدان ملت راه
مییابد» .ملت از حالت لختی و ناخودآگاهی ،به خودآگاهی
میرسد .اینک میخواهد سرنوشت خویش را خود بدست گیرد و
دولت ،این «هستهای تاریخی ـ جامعهشناختی» را خود انتخاب
نماید.
به همین علِّت من اصطالح «ملت در خود» را بکار میبرم .زیرا
تا لحظه انقالب کبیر ،ملت فرانسه به گونه «ملت برای خود» و
حاکم برسرنوشت خویش ،تکوین نیافته بود .بلکه ملت ،از ورایِ
دولتهائی نمایندگی میشد که منتخب ملت نبودند .سرنوشت
ملت در دست شاهان و رفاه و اعتالء یا فقر و انحطاط وی نیز در
گرو کفایت یا بیلیاقتی شاهان بود .تاریخ پرفراز و نشیب ملت
ایران تا به اکنون ،سرشار از این حالتها و فراز و فرودها ست.
در مقطع انقالب کبیر فرانسه ،ملت در برابر سلطنت مطلقه بپا
میخیزد .شعار «زنده باد ملت» در برابر شعار قدیمی و متداولِ
«زنده باد شاه» قرار میگیرد .با اعالم جمهوری در  ،۰۳۰۲ملت
فرانسه حاکمیّت خود را برقرار میکند و به کیفتیّتِ نوینِ «ملت
برای خود» ارتقاء مییابد .ملت ،دولت را به نمایندگی از خود،
تشکیل میدهد .پدیده «دولت ـ ملت» ،بیان سیاسی و تجلی
این تحول است .نقش تاریخی ویژه دوران سرمایهداری و
نوآوری و مشارکت بورژوازی در تحول و تکامل ملت ،در همین
است نه در به وجود آوردن آن.
بعضیها اینگونه ملتهای طراز نوین را که همین پدیده «دولت
ـ ملت» تجلی آن است و منشاء تاریخی آن هم به طور عمده در
اروپای غربی است ،نمونه قرار میدهند .و مشخصهها و درجۀ
پیشرفتِ پیوندهایِ درونی آن در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی را؛ که مستقیماً متاثر از پیشرفتهای جامعه
سرمایهداری و حاکمیت بورژوازی در این کشورهاست؛ ترسیم
میکنند .و همان را پایه و مبنا برای بررسی و داوری در مبحث

ملی قرار میدهند .و چون این مشخصهها و ویژگیها را در
گذشته و کشورهای غیراروپایی نمییابند ،در نتیجه به نفی وجود
ملتها در مرحله قبل از سرمایهداری ،از جمله در کشور ما
میرسند .روشن است که اِشکال در همین یکی گرفتن مفهوم
«ملت در خود» با مفهومِ «ملت برای خود» یعنی همان پدیده
نوین «دولت ـ ملت» است.
پدیده «دولت ـ ملت» مرحلۀ کیفیِ عالیتر در تکامل همبودهای
انسانی ،در روند گذار آن از خانواده به طایفه ،از طایفه به قبیله و
ایل و از آنجا به قوم و ملت است .در روندِ تکاملِ ملی ،عنصرِ
آگاهی ،فقط در مرحله تاریخی ،اقتصادی ـ سیاسی معیّنی وارد
وجدان ملت میشود .اما این آگاهی ،به معنی آگاهی از حقوق
خویش و اراده به تعیین سرنوشت خویش است ،نه به معنی
آگاهی از ملت بودن .زیرا احساسِ تعلق به ملتِ مفروض ،قبال
نیز وجود داشته است.
مارکس در اثر خود« :فقر فلسفه» ،در بحث از مقوله «طبقه» ،دو
کیفیت متمایز آن را مطرح میسازد .یکبار از «طبقه درخود» به
معنی طبقه ناشی از روابط سرمایهداری (عامل عینی) و بار دیگر
از «طبقه برای خود» .سخن میگوید .یعنی حالتی که پرولتاریا با
آگاهی از رسالت تاریخی خود (عامل ذهنی) وارد نبرد طبقاتی و
سیاسی میشود .بدیهی است که وجود این دو مرحله تاریخی در
تغییر و تکامل پرولتاریا ،به معنی نفی پرولتاریا به مثابه طبقه ،در
دوران قبل از مرحله رسیدن به «خود آگاهی طبقاتی» نیست؟
مقوله «ملت» و «دولت ـ ملت» نیز مشابه آن است .بیتردید
ملت فرانسه همچون مقوله تاریخی ـ جامعهشناختی ،درقرن ۰۸
و  ۰۵با ملت فرانسه در قرنهای  ۰۰و  ،۲۱از بسیاری جهات
تفاوت دارد و تغییر و تحول یافته است .،اما این امر نمیتواند به
معنای نفی ملت فرانسه در دوران پیش از آن باشد .میتوان
مقولههای تاریخی دیگری را مثال آورد که علیرغم تغییر و
تکامل تاریخیشان ،مفاهیم واحد و هم ریشهای را منعکس کنند.
نظیر دولت ،دین ،الییسیته و غیره.
واقعیت ملت ایران در عرصه تاریخ و تغییر و تحوالت آن در
جهت انسجام و شکلگیری بیشتر ،در واقع عبارت از همان روند
گذار از حالت «ملت درخود» به «ملت برای خود» است .لحظه
تاریخی آغاز آن نیز انقالب مشروطیت میباشد .روندی که هنوز
پایان نیافته و کامالً جا نیفتاده است .پیکار کنونی مردم برای
برقراری دموکراسی و حاکمیت ملت ،نقطه اوج آن است.
 ۳ .۵ـ دو مچهوم از ی

مقوله در دو شرایط

نکته بسیار ظریفی وجود دارد که توجه به آن در رابطه با بحث ما

اهمیت دارد .و آن عنایت به تفاوتی است که در مضمون و هدف
اصل «حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش» ،میان کشورهای
مستقل با کشورهای وابسته و مستعمرات ،وجود دارد.
در کشورهای مستقل ،این اصل به معنی شناسایی حق مردم
( )peuple ،Volkدر انتخاب حکومت (،gouvernement
 )Regierungدلخواه خود و تعیین شکل دولت ( )Etatمطلوب
خویش است .به عبارت دیگر ،با امر دموکراسی و «حاکمیت
ملت» در پیوند مستقیم قرار دارد.
به همین علت مفهوم ملت به مفهوم توده مردم نزدیک میشود
و مبارزه ملی مضمون مبارزه با استبداد و رژیمهای مطلقه را به
خود میگیرد .در این نوع کشورها و تحت چنین شرایطی ،اصل
«حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش» به معنی کسب
استقالل سیاسی و تامین حاکمیت ملی نیست ،زیرا اینها قبال به
دست آمدهاند .به همین علت در انقالب مشروطیت نیز کلمه
ملت به توده مردم از هر قشر و طبقه اطالق میشد که در رو در
روئی با دولت مستبد و شاه مطلقالعنان قرار داشتند .هدف اصلی
انقالب مشروطیت استقرار دمکراسی و حکومت مشروطه بود.
انقالب مشروطیت ،انقالب بورژوا ـ دموکراتیک ،انقالبی برای
حکومت قانون و برقراریِ دموکراسی ،به عبارت دیگر ،تامین
حاکمیّت ملت بود ،نه یک جنبش رهائیبخش ملی ،نظیر
هندوستان و اندونزی و الجزایر و ویتنام.
اما در کشورهای تحت انقیاد خارجی و مستعمرهها ،اصل «حق
ملتها در تعیین سرنوشت خویش» ،اساساً مضمون رهائی از قید
خارجی دارد و هدف مستقیم و اصلی آن کسب استقالل ،تامین
حاکمیت ملی و تشکیل دولت مستقل خودی است .زیرا بدواً باید
کشور و دولتی باشد تا دموکراسی در آن اعمال شود .در این
کشورها ،تحققِ اصل «حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش»،
به معنیِ دستیابی به استقالل ملِّی است ،و خود به خود مرادف با
دستیابی به دموکراسی نمیباشد.
از آنچه در باال گفته شد ،این سئوال اساسی پیش میآید :در
مبحث ملی و در کنکاش برای انطباق اصل «حق ملتها در
تعیین سرنوشت خویش» ،جای ایران در کجاست؟ آیا جزو
کشورهای نوع اول است یا نوع دوم؟ به عبارت دیگر ،مضمون
واقعی آن ،آیا عبارت از حق ملت ایران در تمامیت و یکپارچگی
آن در تعیین شیوۀ کشورداری و انتخاب دولت مطلوب خود با
استفاده از ابزارهای دموکراسی است؟ یا برعکس ،مضمون اصلی
آن همان جنبش رهائیبخش «ملت»های کثیر ساکن در
چارچوب جغرافیائی کشور ایران است ،که گویا در قید «اسارت»

بسر میبرند ،و هدفشان تشکیل دولتهای مستقل ملی به تعداد
و مدعیان آن است؟
توجه به این امر و ارزیابی درست از واقعیت ایران ،در تدوین
مشی و سیاستگذاری ،اهمیت بسیار دارد و سرنوشتساز است.
زیرا با مساله حساس حاکمیّت ملی و تمامیت ارضی ایران که
موضوع مورد عالقه مردم ایران است ،در ارتباط تنگاتنگ است.
اگر ایران جزو کشورهای نوع اول است ،که به اعتقاد راسخ من
چنین است ،در این صورت ،انطباق اصل «حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش» با واقعیت ایران ،مفهومی جز استقرار
دموکراسی و تامین حاکمیت ملت واحد ایران در تمامیت آن
ندارد .به عبارت دیگر ،مقصود برپایی حکومت و دولت بر خاسته
از اراده ملت ایران در تمامیت آن است ،نه تک تک اقوام و
اقلیتهای متشکله آن .به این ترتیب ،هر خواستی ،از جمله
خودمختاری یا راهحل انجمنهای ایالتی و یا هر شکل دیگر
کشورمداری ،جزو خواستهای دموکراتیکاند .به همین ترتیب
است رفع مضیقهها ،از جمله در زمینه فرهنگی و آموزش زبان
مادری و امثال آنها .اینگونه خواستها ربطی به اصل «حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش» ندارد .و درچارچوبِ مبانی و
موازینِ دموکراسی و منشورِ حقوق بشر ،قابل حلاند.
ولی اگر عکس آن استدالل شود و ادعا شود که ایران در رده
کشورهای نوع دوم قرار دارد ،در این صورت ،کشور ما یک
یوگسالوی دوم و یا روسیه تزاری دیگر است و چون در این
گونه کشورها ،مناسبات و تقابل میان ملت ستمگر با ملت تحت
ستم است .مناسبتی که بر قهر و تجاوز استوار است .راهحل آن
نیز متاسفانه توام با قهر و جنگ است و نتیجه را هم فقط زور
حل خواهد کرد.
منتهی بعضیها از دروازه کشورهای نوع اول وارد میشوند ،ولی
راهی که مطرح میسازند سر از کشورهای نوع دوم در میآورد.
این اندیشه را پیش میکشند که تعهد ما به دموکراسی ایجاب
میکند به خواست اکثریت هر قوم تشکیل دهنده ملت ایران در
تعیین سرنوشت خویش تا حد جدایی تن در دهیم .به عبارت
دیگر ،تصمیم به تجزیه و جدائی و تکه پاره کردن پیکره ایران
نیز با تک تک آنهاست! برخی اساسا موجودیت ملت ایران را
قبول ندارند.
دارندگان این نظر در واقع ،در پی مناسبات و راهحلهایی در
ایران هستند که ربطی به واقعیت و ویژگیهای تاریخی ـ
جامعهشناختی آن ندارد .بلکه مربوط به جنبشهای رهائیبخش
ملی و از مقوله دیگر است .کشورهایی که در آن ،با مناسبات

ملتهای تحت سلطه با دولت و ملت سلطهگر سروکار داریم.
جستجوی چنین روابط و مناسباتی در ایران بس ناروا و زیانبار
است.
حال آنکه روابط اقوام با یکدیگر در ایران و تعلقشان به ملت
ایران ،سرنوشت تاریخی و زندگی مشترک طوالنی آنها ،بکلی
با وضع و روابط مستعمراتی و یا کشورهائی چون یوگسالوی و
چکسلواکی و امثال آنها ،که دست پختهای دولتهای بزرگ
در بعد از جنگ جهانی اول و دوّماند و واقعاً تاریخ و سرنوشت
مشترکی با هم نداشتهاند ،متفاوت است.
سرزمین کنونی ایران ،محصول یک تاریخ کهن و ارثیهایست
که از صدها نسل به ما رسیده است .نیاکان ما ،از همه اقوام و
طوایف ،برای حراست آن قربانیهای فراوان داده و مصیبتهای
عظیمی را متحمل شدهاند .دکتر جواد هیئت ،مسئول نشریه
ترکی زبان «وارلیق» که از صاحب نظران فعال قومی در ایران
است؛ در خطاب به قشری از نسل جوان که متاسفانه بیخبر از
تاریخ ایران است؛ ولی براحتی در امواج احساسات قومی
جدائیطلبانه میغلطد؛ دلسوزانه یادآوری میکند« :ما ایران را
وطن مشترک تمامی اقوامی که قرنهاست در آن زندگی
میکنند ،اعم از فارس ،ترک و ترکمن ،کرد و لُر ،عرب و بلوچ
میدانیم…کشور ما که قرنها گذرگاه و موطن اقوام مختلف
آریائی و ترک و سامی بود و مردم آن به گفته فردوسی ،از
«ترک و دهقان و تازی» تشکیل شده است ،با گذشت قرنها و
زندگی در این آب و خاک و گرفتن رنگ و بو و عادات و
سنتها ،و باالخره فرهنگ مشترک ایرانی ،ویژگیهای قومی و
در این میان زبان و لهجههای خود را نیز حفظ نمودهاند .این
حقیقت ،واقعیتی تغییر ناپدیر و قابل انکار نیست .بنابراین ،از این
کثرت تاریخی ،وحدت امروزی ایجاد شده و به شکل ملت واحد
ایران پا به عرصه گیتی نهاده است .مگر نه اینست که در دنیای
امروز وحدت از کثرت به وجود میآید و نه از ادغام دیگران در
()۰۰۰
یکی از عناصر تشکیل دهنده آن»
سرگذشت پرماجرای تالش مردم ایران برای حراست از مرز و
بوم میهن ما ،تاریخی به مراتب قدیمیتر و طوالنیتر از تاریخ
دموکراسی نیمبند و زودگذر در کشور ما دارد .هنوز دموکراسی را
بدست نیاورده ،بنام آن تمامیت ارضی ایران را بذل و بخشش
نکنیم .سرورانی که به این مساله از راه دموکراسی و به اتکاء
تعهد ما به محترم شمردن نظر مردم نزدیک میشوند ،در نظر
نمیگیرند که ما ،همان قدر که به رعایت دموکراسی ،یعنی
حاکمیّت مردم به مردم متعهد هستیم ،در برابر استقالل و

حاکمیت ملی و بطریق اولی تمامیت ارضی ایران که تبلور
خواست و اراده تمامی ملت ایران است ،نیز مقیدیم.
بیتردید مثل هر ایرانی ،حراست از آن را وظیفه خود میدانیم.
زیرا باید ایرانی باشد تا در چارچوب آن برای تحقق دموکراسی
به تالش برخیزیم .و به میمنت دموکراسی ،خواستهای
دموکراتیک خود را طرح و به تایید عمومی برسانیم .ضرورت
تاکید بر پیوند دموکراسی با استقالل ملی و هر دوی آنها با
عدالت اجتماعی در همین است .زیرا آرمان ما ،رفاه و آسایش و
تفاهم همه مولفههای تشکیل دهندۀ ملت ایران در یک کشور
مستقل و حاکم برسرنوشت خویش ،در پرتو آزادیها و
دموکراسی است.
فراموش نکینم که چپ آزادیخواه و دموکرات ایران ،بخاطر
تعلقات و قیودات ایدئولوژیک و باورهای کاذب انترناسیونالیستی
گذشته خویش ،انگ بیوطنی بر پیشانیاش خورده است .اینک
که خوشبختانه به خطای خود پیبردهایم .،اگر میخواهیم
همچون نیروی سیاسی ملی ،در سرنوشت کشور خود نقش
موثری داشته و به حساب بیائیم و مردم به ما اعتماد کنند ،باید
مواضع و روش و سیاستمان طوری باشد که ملت ایران ،ما را
چون یک نیروی آزادیخواه و ملی و خودی بپذیرد .در غیر این
صورت تالش ما در راه دموکراسی بُردی نخواهد داشت.
خوشبختانه ،احزاب و سازمانهای سیاسی جدی و معتبر در
ایران ،از جمله احزاب و سازمانهای سیاسی منطقهای ،خواستار
جدائی و خدشهدار کردن تمامیت ارضی ایران نیستند .شادروان
صادق شرفکندی در مصاحبه خود با بخش فارسی رادیوی
بینالمللی فرانسه ،در پاسخ به سوال مخبر که پس از اشاره به
تقسیم کردها در پنج کشور میپرسد :آیا «حزب دموکرات
کردستان ایران عالقهای ندارد که کردستان یکپارچه شود»
صریحاً میگوید« :من تنها میتوانم از طرف مردم کردستان
ایران و از طرف حزب دموکرات کردستان ایران که تقریباً تنها
حزب فعال و مورد قبول عموم مردم کردستان است حرف بزنم.
ما غیر از خودمختاری در چارچوب ایران دموکراتیک هیچ چیز
دیگری نمیخواهیم ،برای اینکه مردم کردستان ایران واقعاً غیر
()a ۰۰۰
از این احساسی و خواستهای ندارند».
در پاسخ به سوال مشابهی موکدا میگوید« :صرف کُرد بودن به
معنی این نیست که حتماً باید همه دورهم جمع بشوند و یک
کشور واحد و یک حکومت واحد داشته باشند .در همان منطقه،
ما چند کشور عرب داریم که همه آنها عرب هستند و یک
()۰۰۰b
مذهب و یک فرهنگ مشترک دارند».

به کاسه از آش گرمترهای خودمانی ،پاسخی قاطعتر از این
نمیتوان داد .آرزوی من این است که رهبری امروزین حزب
دموکرات کردستان ایران ،از پیروان صادق و استوار راه و اندیشه
رهبران تاریخی خود ،نظیر شادروان عبدالرحمان قاسملو و صادق
شرفکندی باشند.
اما به فرض اگر روزی چنین موضوعاتی به طور جدی مطرح
شوند .از آنجا که خواست جدایی در تناقض با اصل مهم دیگر در
مقیاس ملی ،یعنی با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران قرار
میگیرد ،اصلی که ملت ایران در تمامیت آن بدان پایبنداند،
همین تعهد به دموکراسی ما را ملزم میکند که موافقت یا
مخالفت با هرگونه دخل و تصرف در تمامیت ایران ،با نظر
خواهی دموکراتیک از ملت ایران تحقق یابد .زیرا در نظامی که
بر موازین دموکراسی استوار است ،راه دیگری وجود ندارد .در غیر
این صورت بنام دموکراسی ،نظر اقلیت است که بر اکثریت بطور
جبری تحمیل خواهد شد.
 ۴ .۵ـ نقش دولت در تکوین و تشکیل ملت
موضوع بسیار مهم دیگر در بحث ما ،نقش دولت در تکوین و
شکلگیری نهائی ملت و انسجام آن است .بررسی تاریخی و
جامعهشناختی نشان میدهد که تشکیل دولت در حالتهای
عادی ،معموالً مقدم بر شکلگیری نهائیِ ملت بوده است .این
نکته را قبالً در بررسی کوتاه تکوین و تشکیل ملت فرانسه نشان
دادیم .روندی که در نمونههایِ تاریخی دیگر ،از جمله در مورد
ایران نیز مشاهده میگردد .منظورم از حالتهای عادی ،مستثنی
کردن برخی کشورهای مستعمره و تحت انقیاد است .زیرا در این
کشورها ،روند عادیِ تشکیلِ دولتِ خودی ،به سبب سلطه
خارجی و وجود دولت خارجی که حاکم بر سرنوشت آنهاست،
ناممکن شده است .لذا تصادفی نیست که در این کشورها
تشکیل دولت ملی و استقالل سیاسی ،محور اصلی و توامان
مبارزات رهائیبخش است .احساسات ملی و احساسِ هویّت و
ملتی متفاوت بودن ،در بیشتر موارد در روند همین مبارزه شکل
میگیرد.
قاطبه محققان و جامعهشناسان ،تشکیل دولت سرتاسری واحد را
در روند گذار از حالت قومی به ملت ،لحظه تاریخی اساسی
میدانند .رویدادی که خود متقابالً به عامل مهّمی در انسجام
ملی و شکلگیری نهائی آن مبدّل میشود .برخی از فالسفه و
اندیشمندان بزرگ ،نظیر هگل (یا فیشته و هِردِر) که از کمبود
احساس همسبتگی ملی میان آلمانیها و از تاخیر در تشکیل

آلمان واحد و ملت آلمان رنج میبردند ،تا آنجا پیش میروند که
خلقهائی را که موفق به تشکیل دولت نشدهاند ،فاقد تاریخ
واقعی میدانند .هگل میگوید« :مردمی که به دولت فرا
نروئیدهاند ،فاقد تاریخ واقعیاند .در رابطه با دولت است که آنچه
()۰۰۲
بر سر مردم میآید و بر وی میگذرد ،معنای واقعی مییابد».
بدیهی است که این گفتار عمیق هگل از زاویه اهمیتی که
متفکِّران بزرگی چون وی به نقش دولت در هستی و شکلگیری
ملت میدادهاند ،جا و مقامی دارد و بسیار هم مهّم است .ولی
تعمیم آن به واقعیتهائی نظیر کشور باستانی هند که در اثر
سلطه خارجی و استعمار ،قرنها فاقد دولت خودی بود ،خالی از
اشکال نیست .این قید حتی درباره خود ملت آلمان در حیات
هگل و موقعی که اندیشه نغز باال را به قلم میآورد نیز صادق
بوده است .مستقل از انگیزههای متفاوت ،قاطبه صاحبنظران و
جامعهشناسان ،به اهمیّت کلیدی دولت در تکوین ملت اشاره
کردهاند .ادگار مورن ،جامعهشناس برجسته فرانسوی ،دولت را
«هسته تاریخی» ـ جامعهشناختی ملت» میداند .وی در توضیح
منشاء شکلگیری ملتها ،وابسته بودن به یک قدرت مرکزی را
از عناصر و عوامل اساسی آن میشمارد .محققان و
جامعهشناسان ،علت اصلی تاخیر در تکوین و تشکیل ملتهای
آلمان و ایتالیا را همین فقدان دولت و قدرت مرکزی واحد و
استمرار پاره پارگی آنها میدانند .حتی روژه مارتلی ،مورخ
کمونیست فرانسوی ،که از تاثیرات منفی آموزش استالین در
تعریف ملت بکلی رها نشده است؛ با این حال ،در بررسی
مشخص و تاریخی تکوین ملتها به آنجا میرسد که بگوید:
«انسان وادار میشود عامل تعیین کننده در سازماندهی ملتها
را جابجا کند و به جای نقش تعیینکننده مستقیم اقتصادی،
()۰۰۲
نقش تعیین کننده دولت را قرار دهد».
و چون به استالین اشاره کردیم ،ناگفته نماند که در این مورد نیز
موضع وی «استثنائی» است .استالین به عامل دولت در تکوین
ملت باور ندارد و هرگونه نقش دولت را منتفی میسازد .و اندیشه
صاحب نظرانی چون مشکوف و کوالچوک را که به وی پیشنهاد
میکردند که به تعریف ملت ،شاخص پنجمی حاوی «وجود
دولت ملی خاص و متفاوت» اضافه شود؛ یک اندیشۀ «عمیقاً
خطا» تلقی میکند.
در بررسی چگونگی تکوین ملت ایران ،مشاهده میگردد که از
قدیم االیام در ایران؛ وجود دولتهای سرتاسری واحد ،در کنارِ
عواملِ دیگر ،عواملی که بربسترِ تاریخ و سرنوشت و فرهنگ
مشترک عمل میکردهاند؛ نقش بسیار موثر و تعیین کنندهای ایفا

کرده است.
دولت مرکزی و سراسری در ایران ،واقعیتی است که جز در
دورههای شکست و ضعف ایران ،فقط درباره کل ایران و ملت
ایران اعتبار دارد ،نه در مورد تک تک اقوام تشکیل دهنده آن.
زیرا هیچ کدام از این اقوام و قبایل ،تاریخ و دولتی مستقل و جدا
از تاریخ ملت و دولت ایران نداشهاند.
مع هذا ،علیرغم اهمیت دولت و قدرت مرکزی واحد ،در روند
تکوین و شکلگیری و انسجام ملتها؛ خطاست اگر ادعا شود
که« :ملت را دولت به وجود میآورد )۰۰۷(».زیرا اگر چنین
میبود ،در آن صورت امپراطوری اطریش ـ مجارستان،
امپراطوری روسیه ،روم ،یا خالفت عثمانی و امپراطوریهای
ایرانی هخامنشی و ساسانی که همواره دولتهای قوی و متمرکز
داشتند ،میبایستی به اتکاء دولت ،موفق به تشکیل ملت واحدی
از اختالط ملتهای گوناگون میشدند .به شهادت تاریخ ،در هیچ
یک از این امپراطوریها چنین پدیدهای رخ نداده است.
شایان توجّه آنست که در هر کدام از این امپراطوریها ،به هنگام
تالشی ،فقط اقوامی به صورت ملتهای جداگانه سربرآوردند و
موفق به تشکیل دولتهای ملی شدند که از هم پیوستگی و
قرابت درونی برخوردار بوده و سرنوشت تاریخی آنها به هم گره
خورده بود .از امپراطوری وسیع اطریش ـ مجارستان ،ملت
اطریش برپایه ویژگیهای ژرمنی پدید آمد و مجارها دولت
مستقل خود را تشکیل دادند .سرهم بندیهایی که بنام
یوگسالوی و حتی چکسلواکی (از چکها و اسلواکها و
مراویها) بوجود آوردند ،حوادث امروز نشان میدهند که قابل
دوام نبودند .از خالفت عظیم عثمانی ،علیرغم خشنترین روش
در مستحیل کردن اقوام غیرترک؛ فقط ملت ترک بر هسته
قومی ترکها بر جای ماند .بهمین سبب است که همه
تالشهای دولت ترکیه در اِنکار هویّت کُردها که حتی
بکارگیری کلمه کُرد را تا همین اواخر از فرهنگ لغات سیاسی
حذف کردند ،موفقیتی بدست نیاورد .زیرا کُردها نه سنخیت
قومی ـ تباری و فرهنگی و زبانی با ترکها دارند و نه تاریخ و
سرنوشتِ مشترکِ داوطبانه داشتهاند.
از امپراطوری وسیع ایران در آستانه سقوط آن بدست اعراب ،که
«از جانب باختر تمام بین النهرین را به اضافه بعضی از اراضی
عربستان و آسیای صغیر و از سوی شمال تا حدود جبال قفقاز و
دهستان و ریگ زارهای مغرب دریاچه خوارزم و از مشرق از آن
()۰۰۵
سوی اُمویه دریا (جیحون) تا والیت سند را شامل میشد».
از این امپراطوری گسترده ،اقوام و ملل مختلفی جدا شده و

دولتهای مستقل متعددی را تشکیل دادند .اما آنچه علیرغم
حوادث طوفانی ،بنام ایران پابرجا ماند ،کم و بیش بر آن بخشی
از فالت ایران محدود میشود که اقوام همتبار آریائی ماد و
پارس و پارت ،بعد از مهاجرت در آن مناطق اسکان یافتند .بعدها
و در گذرگاه تاریخ ،بنوبۀ خود ،با اقوام دیگر ،نظیر ترکها،
مغولها و عربها درهم آمیختند .رنگ آمیزی قومی کنونی ملت
ایران ،پژواک آن است.
خطر اصلی مطلق کردن نقش دولت در تکوین ملت ،تایید
ضمنی این نظر است که گویا ملت ،یک آفرینش مصنوعی و
فرآورد فعالیتهای سیاسی ـ حقوقی است .هانری لوفور فیلسوف
نامدار فرانسه میگوید اگر قرار براین باشد« :هر گروه اجتماعی را
میتوان از طریق فعالیتِ دولتیِ کامالً خارجی و به معنای واقعی
کلمه ماکیاولی ،به ملت مبدّل ساخت… چنین نظریهای به معنی
کم بها دادن به نیروی پویا و به ارزش اخالقی و سیاسی
()۰۰۱
احساساتی است که با ملیت در پیوند است».
از آنچه گفته شد ،میتوان جمعبندی زیر را ارایه داد :دولت
نمیتواند آفرینندۀ ملت باشد زیرا این به معنی نفی واقعیت عینی
ملت چون پدیده تاریخی ـ جامعهشناختی و انکار دینامیسم و
پویائی درونی آن و تایید ضمنی آن است که ملت یک آفرینش
مصنوعی است .اما بیتردید ،دولت عنصر ناگزیر و کلیدی در
روند گذار از حالت قومی همبودیهای انسانی به ملت و تحکیم
و انسجام آن است.
تقدّم تشکیل دولت ،بر تکوین و شکل گیری ملت ،به گونه
قاعدهای عمومی ،نشانگر اهمیت آن در این تحول بزرگ است.
تاکید بر دولت به مثابه «هسته تاریخی ـ جامعهشناختی ملت»،
از سوی برخی جامعهشناسان نیز به همین خاطر است .بدین
جهت است که مساله تشکیل دولت ملی برای تمام خلقهای
زیر یوغ و مستعمره ،امری حیاتی و هدف غایی است.
توجّه به جا و مقام دولت در تکوین و شکل گیری ملت ،در رابطه
با موضوع بحث ما ،حائز اهمیت است .زیرا وجود دولتهای واحد
از زمان مادها ،اما بویژه هخامنشیان که در آن دولت سرتاسری
بر پایه اقوام ماد و پارس و پارت ،بر شرق و غرب و شمال و
جنوب فالت ایران سایه افکنده بود ،و در عهد ساسانیان شکل
نهائی گرفت؛ بیتردید در نطفهبندی و شکلگیری ملت ایران از
ورای تاریخ و ژرفای آن؛ نقش قاطعی تعیین کنندهای داشته
است .این پدیده ،فقط در مقیاس کشوری و در رابطه با ملتِ
واحدِ ایران معنا و مفهوم دارد ،نه در مورد تک تکِ اقوام و
مولفههای تشکیل دهنده آن.

بابک امیرخسروی ۲۱۰۲/۰۱/۲۴
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ـــــــــــــــــ
«مــا ایــران را وطــن مشــترـ تمــامی اقــوامی کــه
قـــرن هاســـت در آن زنـــدگی مـــیکننـــد ،اعـــم از
فــاره ،تــرـ و تــرکمن  ،کــرد و لوــر ،عــر

و بلــو

مــیدانیم.کشــور مــا کــه قــرنهــا گــررگاه و مــوطن
اقــوام مختلــ آریــا ی و تــرـ و ســامی بــود و مــردم
آن بــه گچتــه فردوســی ،از«تــرـ و دهقــان و تــازی»
تشــکیل شــده اســت ،بــا گرشــت قــرنهــا و زنــدگی
در ایــن آ

و خــاـ و گــرفتن رنــ وبــو و عــادات و

ســـنتهـــا ،و بـــاالخره فرهنـ ـ

مشـــترـ ایرانـــی،

ویژگـــیهـــای قـــومی و در ایـــن میـــان زبـــان و
لهجــههــای خــود را نیــ حچــ نمــودهانــد .ایــن
حقیقـــت ،واقعیتـــی تغییـــر ناپـــدیر و قابـــل انکـــار
نیســت .بنــابراین ،از ایــن ک ــرت تــاریخی ،وحــدت
امــروزی ایجــاد شــده و بــه شــکل ملــت واحــد ایــران
پا به عر ه گیتی نهاده است».

بــه بــاور مــن بابــ
بــا ســواد و در عــین حــال یــ

سیاســتورز ،بلکــه او یــ

نــه تنهــا یــ

روشــنچکر

الشــ ر جســور و بــا دانــش و از همــه مهــمتــر دارای تجربــه

ظنی در حوزه سیاست ایران است.
 oبابــ

در اعمــال و گچتــار خــود ــاح

بــود .ن ــاه بلندمــدت وکوتــاهمــدت او

مــنش و فرهنــ

در امــر سیاســت ایــران بــرای مــن تحســین بران یــ اســت .تنهــا کــافی اســت بــه اســناد
کن ـــره هـــارم حـ ـ
دریافـــت .بابـــ

دمکراتیـ ـ

مـــردم ایـــران ن ـــاهی انـــداخت تـــا عمـ ـ ن ـــاهش را

آدم از خـــود راضـ ـی نیســـت و علیـــرظم اینکـــه ـــتحیت و قابلیـــتاش در

مســایل نظــری و سیاســی و در تجربــه سیاســی یــ

ســرو گــردن از دی ــران بلنــدتــر اســت

امــا از طــرپ کــردن خــود بیــ ار و گریــ ان اســت .امــا باب ـ

در برابــر اشــتباهات خــود بــیرحــم

است و از اشتباه خود سریع دره میگیرد.
 oنخســتین بــار بابــ

را در خانــه شــادروان فریــدون آ رنــور در پــاری

کــم و بــیش بــه لحــا سیاســی از بابــ
افســران حــ

شــناخت پیــدا کــرده بــودم .در تاشــکند دو تــن از

تــوده ایــران ،مهــدی رســتمی و یوســ

ایــران دوســتی بابــ

دیــدم .قبــل از دیــدار

حمــ هلــو از اســتقتل و شخصــیت و

بــه خــوبی یــاد مــیکردنــد .شــادروان شــاندرمنی هــم مــیگچــت؛ بابــ

شــهامت اختقــی دارد و از اســتقتل فکــر خــود گرشــت نمــیکنــد .حتــی در مقابــل شــوروی
هم کله ش است.
اتاب

فتحاهللزاده

امــــروز ...دی ــــر ســــخن گچــــتن از دمکراســــی در ــــم ایــــران «گنــــاه
بــورژوایی» و «لیبرالــی» جلــوه نمــیکنــد .ایــن ــرخش مهــم هــم نتیجــه تحــوالت مهــم
داخل ـی و ب ـینالمللــی بــود و هــم حا ــل تــتش کنش ـ رانی ماننــد بابــ
گ نــده و دشــنامهــای ایــد ولوژی

کــه بــا وجــود نقــدهای

کــار بــازخوانی تجربــه ــم را پــی گرفتنــد .امــروز بایــد

بــا فروتنــی و ــداقت بــه قــدردانی از کســانی پرداخــت کــه بــه شــکلی در دگردیســی ــم
ایــران نقشــی داشــتند و بــا نقــد و سنجشــ ری اندیشــههــا و تئــوریهــای ــم ،آن را در
روند بازسازی و نوسازی یاری کردند.
سعید پیوندی

مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران
بخش ششم و پایانی

ملت یست؟

در این بخش ،مبحثهای زیر مورد بررسی قرار میگیرند که
مکمل موضوعات فصلهای قبلیاند:
 ۰ـ شاخصها و ارکان ملیت
 ۲ـ جایگاه زبان فارسی دَری در بحث ما
 ۷ـ بررسی یک تعریف :ملت چیست؟
 ۸ـ نقش فرهنگ در تمدن ایرانی در پاسداری از هویت ملی
 ۵ـ نتیجهگیری و طرح پیشنهادی
 ۶ .۱ـ بررسی شاخصها و ارکان ملیت

آنچه دربررسی ملت ،قبل از هر چیز حائز اهمیّت و توجّه به آن
ضرورت دارد ،این است که:
اوالً ـ ملت به مثابه عالیترین و پیشرفتهترین نوع همبودهای
( )communauteانسانی ،از تشکِّلهای اجتماعی اولیّه نظیر:
طایفه ،قبیله و ایل ،قوم یا شهر ـ دولت و نظایر آن تفاوت
اساسی دارد.
ثانیاً ـ علیرغم اهمیّتی که هر یک از شاخصها و عواملی چون
«نژاد» و تبار ،زبان ،اعتقاد و باور مذهبی ،وضعیت جغرافیائی و
سرزمین؛ در تکوین ملتها و تمایز آنها از یکدیگر دارند ،هیچ
کدام به تنهایی ،کافی برای بیان و توضیح یک ملت نیستند.
ریشه و تبار ـ در مورد قبایل و شهر ـ دولتها و سایر
همبودیهای (تجعمات  )communauteاولیّه بشری ،مساله
ریشه و تبار (معموالً اصطالح غیردقیق نژاد نیز بکار میرود)
نقش اصلی داشته است .حال آنکه ملت ،درست ازهم آمیختگی
اقوام و قبایل متعدد و در ورای آنها به وجود میآید .،همه را به
هم پیوند میدهد .احساس تعلق ملی ،به ملت واحد ،فصل
مشترک آنهاست .لذا «نژاد» و تبار در آن رنگ میبازد .همان
گونه که در بخشهای قبلی خاطر نشان گردید و چگونگی آن را

در مورد ایران بیان کردیم ،کمتر ملتی میتوان سراغ گرفت که
از قوم واحدی سربرآورده باشد.
مذهب ـ نیز در جوامع اولیّه ،نقش مشابهی داشته است .به
نحوی که «موجودیت گروه اجتماعی ناشی از آن بود .زیرا گروه
اجتماعی عبارت بود از توسعۀ خانواده و مذهب .مراسم عبادی
()۰۰۳
وی نیز ،همان مراسم خانواده بود».
ولی با گسترش جامعه از چارچوب تنگ طایفه و قبیله و قوم ،به
سوی تشکِّلهای وسیع .و تنوع باورهای مذهبی و دینی اهالی
در مقیاس ملی؛ مذهب به طور کلی ،نقش پایهای خود را که در
رابطه با قبایل و اقوام داشت ،در مقیاس ملت ،از دست میدهد.
قبالً به نقش استثنائی مذهب درانگیختن احساسات و آگاهی
ملی اشاره کردهام و تکرار نمیکنم.
مهّم ،اجتناب از تعمیم موارد استثنائی و تبدیل آن به یک
شاخص ضروری در شکلگیری ملت و به ویژه توضیح ملت بر
مبنای آن است .دیگر ملت مسیحی و ملت مسلمان معنی ندارد.
مسیحیها ،ملتهای متعددی هستند و مسلمانها نیز ملل
مختلفی را تشکیل میدهند .تاریخ ،شاهد جنگهای خونینی بین
ملتها ،علی رغم یگانگی آنها در دین و مذهب بوده و میباشد.
در واقع نقش مذهب در تکوین ملت و به گونه یکی از
شاخصهای ملیت ،غیرمستقیم و از طریق بازتاب آن در فرهنگ
و تاثیراتی است که در رفتار و کردار مردم و آداب و رسوم آنها
میگذارد.
زبان مشترک نیز چنین سرنوشتی دارد .اما بیتردید نقش مهم تر
و ضروریتری در پیوند و در مناسبات درونی ملتها را برعهده
دارد .به حدّی که برخی از اندیشهپردازان ،به ویژه آلمانی ،زبان را
چون مالکِ اساسیِ تشخیص ملیت میدانند .فیشته فیلسوف
بزرگ آلمان ،منشاء ملت را با زبان مادری ( )Urspracheو
فرهنگ ملی مربوط میکند .میگوید« :در زبان و فرهنگ ملی

«تامیّتای تجلی دارد که در آن طبیعت ،پیشاپیش پیوندهای
متعدد نامرئی در میان آنان برقرار کرده است )۰۰۴(».اهمیتی که
اندیشه پردازان آلمانی به نقش زبان و اصل و تبار ژرمنی ،در
تکوین ملت آلمان میدهند ،دالیل خود را دارد و از بحث ما
خارج است .اما آنچه مسلم است ،چنین ویژگیها و حالتها،
اساساً در رابطه با اقوام و قبایل صادق است تا با ملتها .همه
کسانی که به زبان فرانسه سخن میگویند ،فرانسوی (به مفهوم
تعلق به ملت فرانسه) نیستند .به همان ترتیب است متکلمان به
زبان انگلیسی ،فارسی یا ترکی .سرنوشت و تاریخ از انگلیسی
زبانها ،فارسی زبانها و ترک زبانها ،ملتهای مختلف به وجود
آورده است.
در بخشهای قبلی ،با ذکر نمونهها و دادههای تاریخی ،نشان
دادیم که تعیین زبان واحد چون شرط و پایه برای یک ملت
بودن نادرست است .تازه در موارد استثنائی هم« ،زبان فینفسه،
()۰۰۰
وقتی شاخص ملیت است که به این معنا احساس شود».
یعنی وضعی پیش آید تا زبان ،در چنین نقشی وارد عرصه
سیاست و مساله ملی گردد .به همین علت معموالً نقش زبان
چون عاملی در آگاهی ملی ،در شرایط تدافعی ،نظیر مقاومت در
برابر هجوم خارجی و تجاوز فرهنگ بیگانه و تحمیل زبان
سلطهگران عرضاندام میکند .خود این مطلب ،نکته مهمی
دیگری را در رابطه میان زبان و ملیت به میان میکشد .و آن
نقش نیروهای سیاسی پشتسر آنست ،تا در لحظات تاریخی ،از
زبان ،سنگری برای دفاع از ملیّت بسازند.
نکته مهم دیگری که هانری لوفور ،فیلسوف و جامعهشناس
فرانسه ،در رد زبان «هم چون شاخص عینی ملیت ،خاطر نشان
میکند ،این است که گروههای ملی گاه زبان اصلی خود را
عوض میکنند بدون اینکه بدین خاطر خصلتهای ویژه دیگر ،و
آداب و رسوم و غیره خود را عوض کنند .میدانیم که در
آذربایجان ،در اثر استیال و اسکان طوالنی ترکها و بویژه
سالجقه ،مردم آذربایجان زبان محاورهای خود را که بنا به نظر
محققان و زبانشناسان جزو زبانهای ایرانی بوده و به «گویش
آذری» معروف است ،از دست دادند و ترکی آذربایجانی در
منطقه متداول شد .،ولی این امر موجب نشد که آذربایجانیها
بدان جهت ،ملیت ایرانی و احساسات و عواطف ملی ایرانی خود
را از دست بدهند.
در واقع ،ترک زبان شدن و اختالط مردم آذربایجان با اقوام
مهاجر ترک ،در هویت قومی آنها اثر گذاشت (تغییر زبان) ولی
قادر به تغییر هویت ملی آنها (یعنی تعلق ملی) نشد و پیوندهای

عمیق تاریخی و فرهنگی آذربایجانی با ایران ،لطمه ندید .شاید با
چنین درک و احساسی است که استاد شهریار ،شاعر برجسته و
محبوب آذربایجان میگوید:
اختالف لهجه ملیت نزاید بهر کس
ملتی با یک زبان کمتر بیاد آرد زمان
و یا:
تا هست آذربایجان
پیوند ایرانست و بس!
در ادامه ،بخاطر اهمیت و حساسیّت مساله زبان در ایران ،با
تفصیل نسبتاً بیشتری به آن خواهیم پرداخت.
وضعیت جغرافیایی را برخی از نظریهپردازان همچون عامل
تقسیم و جدائی ملتها از یکدیگر میدانند و از «سرحدات
طبیعی» سخن میگویند .ولی این عوامل نیز بیشتر در رابطه با
تجمعات اولیه بشری صادق بوده است .میدانیم که تمدنهای
اولیه در کنار رودخانهها و دشتهای حاصلخیز به وجود آمدهاند.
تمدن اکدّیها و سومریها در بینالنهرین؛ عیالمی در خوزستان؛
مصر در کنار نیل ،از نمونههای آنست .رودخانهها معموالً عامل
تجمع انسانها و کوهها باعث جدائیها بوده است .خلیج فارس و
دریای عمان و بحرخزر در جنوب و شمال ایران نوعی «سرحدات
طبیعی» بشمار میآیند .مثالهای فراوان دیگری نیز میتوان
آورد .اما عامل جغرافیائی را پایه یک نظریه علمی در پیدایش و
تکوین ملتها قرار دادن نیز مثل سایر موارد نارساست و
تعمیمپذیر نیست .بیشک سرزمین ،یک ضرورت
اجتنابناپذیرکار و زندگی جماعتها و ملتهاست .اما به تنهایی
نقشی در ایجاد ملتها ندارد.
به عبارت دیگر ،نه سرزمین ،بلکه انسانهائی که در آن زندگی
میکنند و به آن روح میبخشند ،سازنده ملتها هستند .در این
رابطه ،رویکرد ارنست رنان ،تئوریسین و جامعهشناس برجسته
قرن نوزدهم که احکام و اندیشههایش در مساله ملت هنوز در
دائرهالمعارفها و آثار پژوهشگران منعکس است ،شایان توجّه
است .رنان در رساله معروفش« :ملت چیست» ،پس از ارائه
برهانها در ردّ عواملی چوننژاد و مذهب و شرایط جغرافیائی و
امثال آنها ،به مثابه معیارهای تعریف ملت ،جمع بندی زیررا
ارائه میدهد:
«نه خاک و نه بطریق اوُلی نژاد است که ملت را میسازد .زمین،
بستر و میدان تالش و کار را فراهم میکند و انسان روح آن را.
انسان در شکلگیری آن چیز مقدسی که ملت نامیده میشود،
همه چیز است .هیچ چیز مادی برای شکلگیری آن کفایت

نمیکند )۰۲۰(».ارنست رنان ملت را «یک همبستگی بزرگی»
میداند که «برپایه فداکاریهائی که صورت گرفته و نیز
فداکاریهائی که هنوز آماده آن هستیم… )۰۲۰(»..استوار شده
است .میگوید« :آنچه ملتی را تشکیل میدهد ،این نیست که
همه به یک زبان صحبت کنند و یا به یک گروه قومی تعلق
داشته باشند ،بلکه عبارت از این است که در گذشته با هم
کارهای بزرگی انجام داده باشند و بخواهند در آینده نیز چنین
کنند )۰۲۲(».اینست اساس و جوهر هرملت و رمز تشکیل و دوام
آن! مولوی این معنا را شش قرن قبل از رنان در اشعار پر حکمت
و بشردوستانه زیر بیان کرده است:
ای بسا «هندو» و «ترک» همزبان
ای بسا «دو ترک» چون بیگانگان
پس زبان همدلی خود دیگر است
همدلی از همزبانی خوشتر است
اما آنچه هرگز نباید از نظر دور داشت ،این است :درکشور ما،
سرنوشت و تاریخ مشترک ،در پرتو افتخارات و پیروزیها؛
شکستها و تجاوزات بیشمار خارجی؛ رنج و مصیبتهای
بیشمار ناشی از آن در طول سدهها؛ اقوام و طوایف مختلفی را به
هم جوش داده و همسبتگی عمیق ملی میان آنها بوجود آورده
و به تکوین و تشکیل ملت ایران انجامیده است .،اما این دستاورد
بزرگ نباید به معنی نفی و انکار ویژگیهای محلی و هویّت
اقوام در برگیرنده آن باشد.
دولت برآمده از چنین ملتی ،نمیتواند نسبت به پیامدها و اثرات
ناشی از این تنوع و بافت قومی بیتوجه بماند .چند زبانی و تنوع
فرهنگی از جمله اثرات این تنوع و بافت قومی هستند .مساله
زبان مشترک فقط در شرایط احترام به زبانها گویشهای اقوام
مختلف و از طریق جستجوی یک راهحل دموکراتیک و مسالمت
آمیز و انسانی معنا مییابد.
من با تمام احترامی که به زنده یاد دکتر تقی ارانی دارم ،با این
حال با یک موضع که متاسفانه اینجا و آنجا به آن استناد
میشود ،مخالفم .ارانی خواسته است« :افراد خیراندیش ایرانی
فداکاری نموده برای از بین بردن زبان ترکی و رایج کردن زبان
فارسی در آذربایجان بکوشند .».این نظر همشهری بزرگوار من،
که بیگمان از روی عالقه و صادقانه مطرح ساخته است ،اصالً
غیرممکن و در تعارض با منشور جهانی حقوق بشر میدانم.
دانشمند بزرگ ،احمد کسروی ،هم والیتی دیگر من نیز متاسفانه
اندیشه مشابهی را ابراز کرده ،خواسته و آرزوی خود را چنین بیان
میکند .…« :زبانهای گوناگون که در ایران سخن رانده

میشود ،از ترکی و عربی و ارمنی و آسوری و نیم زبانهای
استانها (از گلیلی و مازندرانی و سمنانی و سرخهیی و سدهی و
کردی و لوری و شوشتری و مانند اینها) از میان رود و همگی
ایرانیان دارای یک زبان (که زبان فارسی است) باشند .این بوده
()۰۲۷
خواسته من و در این راه بوده که کوشیدهام».
اینکه چگونه زبان مردم آریائیتبار آذربایجان در گرداب حوادث
تاریخی و عمدتاً از زمان سلجوقیان به این سو بتدریج عوض
شده است .و اینک به ترکی آذربایجانی سخن میگویند ،اساساً
یک بحث مربوط به تاریخ و سرنوشت مردم آنست و تاثیری در
ایرانی بودن و ایرانی ماندن آنها نداشته است .اما واقعیتی را که
نمیتوان انکار کرد اینست که هم اکنون ترکی آذربایجانی ،زبان
مادری  ۰۱تا  ۰۵میلیون و شاید بیشتر مردم ایرانست که در
آذربایجان و سایر نقاط ایران سکونت دارند.
این موضوع به نحو دیگری درباره سایر اقوام و اقلیتهای زبانی
نیز صادق است .حتی زبان کردی که به گروه زبانهای شمال
غرب ایرانی تعلق دارد .و بنا بنوشته واسیلی نیکیتین ،صاحب
نظرانی چون گازرونی (که اولین کتاب دستور زبان کردی را در
 ۰۳۴۳منتشر ساخت) و نیز کردشناس معتبر دیگر ،سولدینی،
«برمنبای معرفت کاملی که در زمان خود به لهجههای مختلف و
متعدد زبان کردی داشتند ،روابط مستقیم زبان کردی با زبان
فارسی امروز را ثابت» نمودهاند( )۰۲۸با وجود چنین خویشاوندی،
باز هم زبان کردی با زبان فارسی امروزی متفاوت است .سایر
اقوام ساکن ایران نظیر« :ترکمنها و بلوچها و عربها نیز با
معضالت مشابهی روبرو هستند .بیتردید آموزشِ زبان مادری و
تامین شرایط برای رشد و شکوفائی آن و کمک به توسعه
فرهنگ و هنرهای قومی و محلی ،مهمترین مساله اقوام ایرانی
و از اهّم خواستهای آنهاست .و چنین خواستی به هیچ وجه در
تناقض با ضرورت وجود زبان مشترک برای همه ایرانیان
نمیباشد.
جامعه آزاد و دموکراتیک آینده ایران باید به این خواست طبیعی
و مطابق با مفاد منشور جهانی حقوق بشر ،پاسخ رضایتبخشی
بدهد .و میان ضرورتهای ناشی از تعلق به یک ملت و الزامات
ناشی از هویت اقوام تشکیل دهنده آن ،سالمترین و نزدیکترین
رابطهها را برقرار سازد.
 ۶ .۲ـ جای اه زبان فارسی دّری در تکوین ملیّت ایرانی

جایگاه زبان فارسی در رابطه با موضوع بحث ما ،از مسائل مورد
اختالف و جدل است .کسانی که هنوز بر مقولههائی چون کشور

«کثیرالمله» ایران باور دارند .و از «ملت سلطهگر فارس» و ملل
زیرسلطه غیرفارس در ایران سخن میرانند .گسترش زبان
فارسی دّری را در پهنه ایران ،ناشی از زور و سرنیزه «اشغالگران
فارس» میپندارند! اما حقیقت چیست؟ مکث کوتاهی روی این
مساله ضرورت دارد.
میدانیم زبان فارسی دّری که اینک اکثریت مردم ایران بدان
سخن میگویند ،از قرن سوّم هجری به بعد در خراسان بزرگ
شیوع یافت که از منظرِ ریشههای قومی ،پارتهای آریائیتبار
بودند .پارتها بنا به مورخان و محققان ،حتی نسبت به دو قوم
آریائی ساکن در غرب ایران :مادها و پارسها ،تفاوت محسوسی
داشتند .فارسی دّری به همّت حکومتهای مستقل و نیمه
مستقل ایرانی در خراسان بزرگ و مشرق ایران ،مبنای زبان
رسمی و سپس ادبی و علمی قرار گرفت .و بتدریج ،طی قرنها،
گویشهای محلی دیگر ،از جمله «پارسیک» (زبان قوم پارس در
جنوب غربی ایران) و «پهلوانیک» (زبان قوم پارت در خراسان)
جای خود را به آن دادند .چنانچه در بخشهای قبلی اشاره
کردیم ،در دورههائی که خراسان بزرگ و سیستان ،به علت
دوری از مرکز خالفت و دالیل دیگر ،مرکز جنبشهای ملی ضد
سلطه خارجی عرب بود ،زبان دّری در برابر عربسازی ایران که
به دست بنیامیه (به ویژه به دست حجاِّج) آغاز شده بود ،در
سیمای ملی قد برافراشت .سامانیان با داشتن چنین رسالتی به
ترویج فارسی آذری همت گماشتند؛ و نیز به احیاء تاریخ گذشتۀ
ایران پرداخنتد.
شاهرخ مسکوب در رساله پر ارزش خود تحت عنوان «ملیت و
زبان» توضیح میدهد که پس از مسلمان شدن ایرانیان ،تنها در
دو چیز از مسلمانهای دیگر جدا میشدند :تاریخ و زبان! وی
تاکید میکند« :درست برهمین دو عامل هویت ملی یا قومی
خودمان را بنا کردیم ».میگوید« :در قرن چهارم هجری ما
ایرانیها ملتی بودیم از بوته شکست برآمده ،صافی تراز گذشته با
کولهبارِ تاریخ خودمان و ایستاده برزمین زبان ،درخت «ایرانیت»
برزمین زبان فارسی و در آب و هوای اسالم رشد کرد و
سرکشید .یک قوم یا ملت کهن ،اما نوخاسته».
میدانیم که برخی از ملتهای باستانی نظیر مصر ،با از دست
دادن زبان خود و مستحیل شدن در فرهنگ اعراب با پذیرش
دین اسالم ،هویّت اصلی خود را از دست دادند وعرب شدند.
زبان پارسی دَری که از خراسان بزرگ برخاست؛ به همت
سلسلههای ملی ایرانی نظیر سامانیان ،صفاریان ،طاهریان و
سایرین که «محصول حسّ ملی بودند ،از همان ابتدا ،مخصوصا

در زمینه زبان ،به صورت نگهدار و عامل ملیّت درآمدند.».
تصادفی نیست که فردوسی برای احیاء هویّت و ملیّت ایرانی به
تاریخ حماسی باستانی ایران متوسّل میشود ،.اما در کار خود
تکیه را به نقش زبان فارسی میگذارد:
جهان کردهام از سخن چون بهشت
از این بیش تخم سخن کس نکِشت
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی!
جالب توجّه است که همین زبان فارسی دّری ،وقتی در زمان ما،
در جایگاه زبان مشترک ،پایه آموزش عمومی قرار میگیرد .و
آموزش زبانهای محلی رایج در مناطقی چون آذربایجان و
کردستان و جاهای دیگر ممنوع میشود .واکنش ایجاد میکند .و
به خصومتها میدان میدهد و به سوء استفادههای خطرناک
برای تمامیّت ارضی و استقالل کشور ،زمینه میسازد.
هیچ ماخذی که در آن ،اشارهای دال بر اینکه زبان فارسی دَری
به قصد چالش و در رقابت با زبانها و لهجههای پهلوی رایج در
مناطق مختلف ایران ترویج شده باشد .و به ویژه اینکه با زور و
نیرنگ توام بوده باشد ،وجود ندارد .اما برعکس ،چنین رقابت و
ستیزی ،میان زبانهای فارسی و عربی وجود داشته است.
میتوان این نظر را که اساتیدی چون خانلری و جاللالدین
همائی و سایرین مطرح میسازند ،پذیرفت که زبان فارسی از آن
جهت توسط سایرین به عنوان زبان مشترک پذیرفته شد که در
رقابت با زبان عربی سربلند بیرون آمد و مورد خواست مردم نیز
بود.
دکترخانلری در اثر پر ارزش خود «تاریخ زبان فارسی» شرح
میدهد ،با وجود استیالی عرب« ،اکثریت جامعه ایرانی تنها زبان
ملی خود را به کار میبرد و با عربی آشنائی نداشت و طوایف
عرب که همراه سپاه اسالم به ایران آمده و یا بعدها به این
سرزمین کوچ کرده بودند غالباً از جامعه ایرانی جدا میزیستند و
با ایرانیان آمیزشی نداشتند )۰۲۵(».وی سپس توضیح میدهد:
«زبان عربی تنها میان دیوانیان و ادیبان و دانشمندان ،که طبعاً
به حسب وضع اجتماعی زمانه ،وابسته به دستگاه حکومتی و
اداری بودند ،رواج داشته و عامه مردم ایران از آن بیگانه
بودند )۰۲۱(».وی توضیح میدهد که سیاست ترویج زبان فارسی
در دوره سامانیان اگر انگیزهاش عمدتاً بر احساسات ملی و
ایرانیگرائی متِّکی بود ،تداوم آن را در دورههای بعدی و به ویژه
فرمانروائی ترکان غزنوی و سلجوقی ،که در این دوره تمایل به
زبان فارسـی بیشـتر میشـد ،نمیتوانسـت علتی جز تمکـین به

همین تمایل اکثریّت ملت به زبان فارسی باشد».

()۰۲۳

دکتر خانلری برای نشان دادن اینکه تا چه حدّ خواست مردم در
ترویج زبان فارسی موثِّر بوده است ،نمونهها میآورد و از جمله
سخنان مترجم تاریخ بخارا را شاهد میآورد« :بیشتر مردم به
خواندن کتاب عربی رغبت ننمایند .دوستان از من درخواست
کردند که این کتاب را به پارسی ترجمه کن .فقیر اجابت
()۰۲۴
کردم».
رمز مقبولیت و همهگیر شدن و بقاء زبان فارسی دَری ،از جمله
در زیبائی ،رسا بودن و توانمندی ترکیبی آن در خالقیّت آثار
ادبی به ویژه در نظم بوده است .دکتر خانلری در بررسی تاریخ و
تکامل فارسی دَری ،توضیح میدهد که در آغاز «منطقه رواج و
رونق فارسی دَری ،ابتدا در مشرق و شمال شرقی ایران بوده و
بیشتر سخنوران و نویسندگان که نام و آثارشان باقی است ،تا
ایلغار مغول از مردم این قسمت کشور بودند… )۰۲۰(»..امّا در
همین ایام ،تعدادی از نواحی مرکزی و غربی کشور برخاستند.
این عدّه یا به دستگاه امیران مشرق میپیوستند و در آغاز با زبان
فارسی دَری سخنوری میکردند .ولی «اگر به آن مراکز روی
نمیآوردند ،بر اثر اعتبار رونقی که فارسی دَری یافته بود ،آن را
برگویشهای بومی و محلی خود ترجیح میدادند )۰۷۱(».وی از
این گروه :قطران تبریزی ،ابوالفتوح رازی و عینالقضات همدانی
را برای مثال نام میبرد .خانلری تشریح میکند که تا قرن هفتم،
مناطق مختلف ایران از مرکز ادبی آن روز ایران «یعنی خراسان
دور بودند و به این سبب فارسی دّری هنوز میان عموم طبقات
رواج و انتشار نیافته بود .گویشهای متعدد محلی در هر قسمت،
زبان عامه بود و تنها کسانی که اهل علم و ادب بودند فارسی
دَری را میآموختند و در آثار دیوانی و اداری و علمی و ادبی به
کار میبردند )۰۷۰(».وی برای اثبات نظر خود از« :وجود بیتها و
مصراعهائی در کلیات سعدی شیرازی که از گویش محلی شیراز
است و غزلهائی از همام به گویش تبریزی و غزلهائی از
اوحدی به گویش اصفهانی… غزلی ملمّع در دیوان حافظ با
مصراعهائی به زبان شیرازی» را شاهد صریحی میداند .و دلیل
آن میشمارد که «زبان گفتار روزانه این شاعران با زبانی که در
آثارخود به کار میبردند یعنی فارسی دَری ،یکسان نبوده
است )۰۷۲(».همه این شواهد ،دلیل پذیرش داوطبانه و از روی
شوق فارسی دَری از سوی اهل ادب در سرتاسر ایران به خاطر
اعتبار و زیبائی و توانائی آن در بیان و کالم منظوم است.
از آنجا که از نقش زیبائی و سهولت ترکیبی زبان فارسی دَری
سخن رفت ،بیمناسبت نمیدانم تجلیلی را که فردریک انگلس

از زبان فارسی میکند ،نقل کنم .وی در نامهای که بتاریخ ۱
ژوئن  ۰۴۵۷از منچستر به کارل مارکس مینویسد ،چنین
میگوید …« :حال که برای چند هفته به این معضالت شرق
گرفتار شدم ،از فرصت استفاده کردم و به زبان فارسی مشغول
شدم .از زبان عربی دو چیز میترساند :از سوئی بیمیلی فطری
من نسبت به السنۀ سامی و از سوی دیگر این واقعیّت که
نمیتوان بدون اتالف وقت فراوان در این زبان به توفیق کما
بیش مشهودی دست یافت… در عوض ،زبان فارسی ،زبان
نیست ،بلکه یک اسباب بازی واقعی است .اگر این خط ناخجسته
عربی که در آن شش حرف پی در پی قیافه همانند دارند و برای
حروف مصوتِّه نیز عالمتی نیست ،نمیبود ،من میتوانستم
سراپای دستور زبان فارسی را درعرض  ۸۴ساعت حفظ کنم…
برای وایت لینگ (از تئوریسینهای کمونیسم تخیلی که در
جستجوی ابداع یک زبان جهانی بود) یک بدبختی است که
فارسی نمیداند (اگر میدانست) آنگاه در این زبان «زبان
جهانی» مطلوب خود را به شکل کامل مییافت… در هر حال،
خواندن حافظ قلندر پیر در زبان اصلی که به هیچ وجه طنین
بدی ندارد بسی مطبوع است…»( )۰۷۷میدانیم که انگلس به
زبانهایِ بیشمارِ شرق و غرب آشنا بود و به اغلب آنها تسلط
داشت؛ میتوان پنداشت که گفتارش از روی معرفت و در عالم
مقایسه با زبانهای دیگرصورت گرفته است.
از قرن هفتم هجری به این سو ،که زبان فارسی دَری به زبان
رسمی دولتی مبدل شد ،بیتردید مردم بیشتری را به فراگرفتن
آن ترغیب کرد .اما این کار برخالف ادعای برخی افراطیون
قومگرا« ،نتیجه غلبه اشغالگران فارس برسایرین»( )۰۷۸نبوده
است .برای نشان دادن بیپایه و اساس بودن چنین ادعائی ،کافی
است خاطر نشان کنیم که اتفاقا این تصمیم از سوی دولتهای
ترک تبار و ترک زبان ،نظیر غزنویان و سلجوقیان اتحاذ شده
است.
این دولت سلجوقی است که برای اولینبار زبان فارسی دری را
زبان رسمی و دولتی قرار میدهد .تا انقالب مشروطه ،همۀ
سلسله پادشاهیهائی که بر ایران حکومت کردند ،هیچ کدام از
نظر قومی ،فارس نبودند.
دکتررشید یاسمی ،شاعر و نویسنده سرشناس کرد ایرانی ،در
اثرجالب خود« :کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او» ،خاطر
نشان میسازد که «تا همین اواخر ،اکثر نواحی کردستان در
مکاتبات و تالیفات خود زبانی جز فارسی بکار نمیبردند .چنانکه
تاریخهائی که دانشمندان کرد نوشتهاند مثل شرفنامه و غیره

فارسی است» )۰۷۵(.وی برای مثال وضع سلیمانیه عراق را نمونه
میآورد« :در سلیمانیه هم تمام معامالت و مقاوالت فرمانها و
قبالهها به زبان فارسی بود .تا سال ۰۰۲۰میالدی زبان
تحصیالت فارسی بود .حتی کتب فارسی را در دبستانهای
دولتی تدریس میکردند .مثل میزانالتعلیم شیخ عبدالکریم
بوشهری و غیره .از آن سال ،سعی شد که زبان کردی را زبان
قلم کنند و جانشین فارسی بسازند .از این جهت در مدارس
دولتی و دوایر رسمی زبان کردی نوشته میشد .اما هنوز در
مکتب خانههای خصوصی ،و خمسه نظامی و کتب جامی و عطار
و نان و حلوای شیخ بهائی و غیره تدریس میشود )۰۷۱(».اینگونه
دادهها و حقایق تاریخی ،که مرهون زحمات و بررسیهای
صاحب نظران کرد بیغرض است ،بیش از هر استداللی ،بیپایه
بودن برخی ادعاهای قومگرایان افراطی کرد را نشان میدهند.
احمد کسروی در نوشته خود« :سرنوشت ایران چه خواهد شد؟»
به نکتهای اشاره میکند که یادآوری آن در رابطه با بحث ما
جالب است .قبال خاطر نشان کنم که اولیّن مدرسه مدرن در
ایران یک قرن پیش ،بدست شادروان حسن رشدیّه در تبریز
تاسیس یافت .و همو بود که بعداً به خواهش تهرانیان ،نمونه
مدرسه مدرن را در تهران برپا نمود .رشدیه ،دستور زبان فارسی و
ترکی آذری را تدوین کرد و در آغاز ،در مدارس تبریز به دو زبان
فارسی و ترکی تدریس میشده است.
به نوشته کسروی« :پس از مشروطهخواهی گفتگو از زبان به
میان آمد .کسانی یادآوری میکردند که اگر درسها به ترکی
باشد ،شاگردها تندتر پیش خواهند رفت .بسیاری هم این را
میپذیرفتند ،ولی پس از چندی ،سیاست «پان ترکیزم» ترکان
عثمانی به فعالیت پرداخته ،دانسته شد آنها آذربایجانیها را هم
ترکنژاد میشمارند… در اینجا آزادیخواهان دیدند ترکی در
آذربایجان عنوان بدست بیگانگان میدهد .آنگاه آذربایجانیها که
ایرانی نژادند و میخواهند با ایران بسر برند بلکه میخواهند
همیشه در راه آزادی و پیشرفت ایران فداکاریها نمایند ،اختالف
زبان به آنها زیان میرساند ،در یک نشستی ،دموکراتها…
تصمیم گرفتند تا توانند به رواج زبان فارسی در آذربایجان
()۰۷۳
کوشند»… .
قصد من از ذکر این یادآوری مهّم تاریخی ،و تصمیم سران
آزادیخواه جنبش مشرو طهخواهی ،بخاطر تایید آن نیست .ای
کاش بهمان ترتیب اولیه که حسن رشدیّه آغاز کرده بود ،کارها
پیش میرفت و سنِّت درست معقولی برجای میماند .برای مقابله
با سیاست «پان ترکیزم» ترکان عثمانی ،سیاست مناسبتر

دیگری انتخاب میشد .مثالً بر تعلق ملی و ایرانیت آذربایجانیها
که در میان آنها بسیار عمیق و قوی است ،تکیه میشد .قصد
من از این نقل قول ،صرفاً نشان دادن این نکته است که تمایل
به آموزش به زبان فارسی ،چه در سدههای قبل از مشروطیت و
چه در آغاز آن ،به اتکاء زور و ادعاهای بیهودهای چون
«شونیستهای فارس» نبوده است .بیتردید عالقه اقوام
غیرفارس زبان ،یا مصلحت اندیشیهای ناشی از ایرانی بودن و
ایرانی ماندن و احساس تعلِّق به ملِّت واحد ایران ،آنگونه که فوقا
اشاره کردیم ،نقش مهمی داشته است .برخی افراطگراییهای
تاسفبار دوران سلسله پهلوی را ،نباید بحساب مردم ایران
گذاشت و به تاریخ کهن سال ایران تعمیم داد و ناخودآگاه ،آتش
افتراقها و خصومتهای قومی درایران را دامن زد.
با این مقدمات و بررسی برخی مقولههای اساسی ،وقت آنست
که مختصرا ،به درک و تعریف خود از ملت بپردازم.
 ۶ .۳ـ بررسی ی

تعری  :ملت یست؟

آیا میتوان تعریفی از ملت بدست داد که به روال تعاریف علوم
دقیقه ،پاسخگوی همه حالتها و همه زمانها و مکانها باشد؟
تعدّد تعاریف و راههای مختلف نزدیک شدن به موضوع ،دشواری
آن را نشان میدهد .در هر تعریفی میتوان استثنائات را برشمرد.
که هر یک ،بیانگر مشخصات و ویژگی تکوین شکلگیری ملت
معیّنی میباشد .علت آنست که مشخصه هر ملت ،به گونه پدیده
تاریخی ـ جامعهشناختی ،در تفاوتها و تمایزهایش با سایر
ملتهاست .درست به علت همین تفاوتها و ویژگیهای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،جغرافیایی ،تاریخی؛ و آنچه بر سر
مردم این ،یا آن مرز و بوم آمده و سرنوشت تاریخی وی را رقم
زده است؛ موجب گردیده است که اقوام و خلقهائی ،در روند
تکاملیشان ،به این یا آن ملت ،فرا روئیدهاند.
گاه ملت واحدی ،در اثر عوامل خارجی (جنگ و الحاق و
استعمار) به ملتهای جدا از هم ،با دولتهای متفاوت از یکدیگر
سوق داده شدهاند .بررسی مشخِّص ،حتِّی درگسترۀ نسبتاً محدود
اروپای غربی ،نشان میدهد که شرایط و چگونگی تکوین ملت
در فرانسه و انگلستان با آلمان و ایتالیا و اسپانیا تفاوتهای
فاحش داشته است .تا چه رسد به نحوه و چگونگی شکلگیری
آنها درکشورهای باستانی چون چین و ایران و هند و مصر!
از سوی دیگر ،نباید از نظر دور داشت که ملت ،مانند هر پدیده
جامعهشناختی و تاریخی ،یک واقعیّت جامد و بسته و الیتغیر
نیست .از جمله اشکاالت تعاریفی چون تعریف استالین در همین

خشک بودن و غیرقابل انعطاف بودن آن میباشد .زیرا با ردیف
کردن چند نشانه و عالمت ،گاه بیروح و جان ،نمیتوان واقعیت
اجتماعی ـ انسانی زنده و پویائی چون ملت را در قالبهای چدنی
ریخت .من در نقد تعریف استالین با ذکر نمونهها به این موضوع
پرداختهام .لذا در بررسی زیر از تعریف ملت ،تالش من
جستجوی عامترین و درعین حال اساسیترین شاخصهائی
است که به ویژه در تکوین و شکلگیری ملتهای کهن ،نظیر
ایران ،نقش کلیدی داشتهاند.
بررسی خود را با نحوه نزدیک شدن اِدگار مورِن به موضوع آغاز
میکنیم .وی ،منشاء شکل گیری ملتها را «در ایجاد
مجموعههای سیاسی بزرگی» میداند که «مرحله قبیله یا
جماعت را پشتسر گذاشته و در چارچوب یک سرزمین ،به یک
قدرت مرکزی وابستهاند )۰۷۴(».ادگار مورن ،بدرستی چند شاخص
را در رابطه با منشاء شکلگیری ملت برجسته میکند که با
فقدان آنها ملت موضوعیت ندارد:
الف :ضرورت مجموعههای بزرگ انسانی :بیانگر فراتر رفتن آن
از محدوده یک قوم و قبیله.
ب :پشت سر گذاشتن مرحله قومی :بیانگرسطح نسبتاً باالیِ
انسجام اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و پیدایش مناسبات و
عواطف فرا قومی ،یعنی ملی.
ج :چارچوب یک سرزمین :به منزله بستری که الزمه حیات و
شرط کار و فعالیت هر همبودی انسانی است .پیامد آن ،احساس
تعلق به آب و خاک معین و متقابالً احساس حاکمیّت بر آن،
چون ارثیه نیاکان .و از عواقب آن :نضج اندیشۀ حاکمیت ملی و
مطرح شدن مقوله تمامیت ارضی.
د :وابستگی به قدرت مرکزی :بیانگر ضرورت دولت و قدرت
سیاسی ـ نظامی وی ،به مثابه یکی از عوامل موثر در
شکلگیری ملت .چنانچه قبالً ذکر شد ،ادگار مورن ،دولت را
«هسته تاریخی جامعهشناختی ملت» میشناسد .و نقش تاریخی
دولت را این میداند که «ارتباطات و اداره سرزمین و اتحاد را
آهسته آهسته و با صالبت ،چه از راه جنگ و چه به شیوه
صلحآمیز تحقق میبخشد .،و با گذشت قرنها ،امکان وحدت
()۰۷۰
قلمرو ،فرهنگ و در بیشتر موارد زبان را میسر میسازد».
چنانکه مالحظه میشود ،وی عمدتاً روی شاخصهای عینی و
مادی که در روند شکلگیری ملت ضرورت دارند ،انگشت
گذاشته است .و از سوی دیگر ،دادههایی چون گذار از مرحله
قبیلهای ،سرزمین واحد و وابستگی به یک قدرت مرکزی و نظایر
آنها ،شاخصهائی است که معموالً شامل همه ملتهاست و

نمیتواند به خودی خود تمایز ملتها از یکدیگر و ویژگی هر
ملتی را بنمایاند.
اگربخواهیم این شاخصها را در قالب یک تعریف از ملت
بگنجانیم ،مسلماً باید روح و جوهر هر ملت را بدانها بیفزائیم.
یعنی باید عامل انسانی را که در بقاء و استمرار همبودی معینی
در طول تاریخ نقش اساسی داشته است ،در آن وارد کنیم.
انسانها ،در پرتو همبستگیها و سرنوشت مشترک .عواطف و
احساسات و فرهنگ ملی ،که بستر تاریخ در آنها پرورش یافته
است ،روان ملت .و سرزمین و دولت و سایر عوامل عینی ،کالبد
آن را تشکیل میدهند .شاید با چنین درکی بوده است که ارنست
رنان مینویسد« :در ملیت یک جنبه احساسی وجود دارد که
جسم و جان ،درآن واحد است )۰۸۱(».و بازهم اوست که میگوید
«یک ملت برای ما ،روح و معنویت و یک خانواده معنوی است.
گذشتۀ آن حاصل خاطرهها ،فداکاریها و افتخارات است که
اغلب توام با سوگ و اندوه و تاسفهای جمعی است و در حال
()۰۸۰
حاضر عبارتست از میل به ادامه زندگی مشترک».
روابط عاطفی و عوامل احساسی و معنوی میان انسانهای یک
همبود در طول تاریخ ،از ورای حادثههای بزرگ؛ توام با شادی و
رنج و پیروزی و شکست ،شکل میگیرد و به وجود میآید.
پدیدهای ،که سرشت معنوی و هویت فرهنگی ملتی را بیان
میکند .مردم یک سرزمین را بهم جوش میدهد و به تکوین
ملت میانجامد .این موضوع و مسائل اطراف آن در مرکز توجه
قاطبه اندیشمندان و محققانی قرار دارد که به مقوله ملت
میپردازند .من در مقالههای قبلی و در مناسبات مختلف ،بدان
اشاره کرده و نمونههایی را نقل کردهام .در اینجا فقط یکی دو
مورد را اضافه میکنیم:
دکتر رشید یاسمی ،در اثر ارزشمند خود که قبالً اشاره کردیم،
پس از آوردن مثالها که ملتهای مختلفی وجود دارند که هم
زبان یا هم دین و یا از یکنژاد هستند ولی نمیشود آنها را
ملت واحدی شمرد ،چنین میگوید« :البته زبان و نژاد و دین،
ارکان ملیت و ستونهای خیمه آن هستند .ولی نه به تنهایی ،نه
جمعاً برای تشکیل ملت کافی نخواهند بود… ».و سپس تاکید
میکند« :استوارترین ستون ملیت ،وحدت سرگذشت تاریخی
است که با سایر ارکان دست بهم داده معنی ملیت را تمام
میکند )۰۸۲(».رشید یاسمی در تاییدیه درک خود از ملت ،جملهای
را از ارنست بارکر ( ،)Barkerاز صاحب نظران معتبر مقوله ملت
میآورد که ذیال نقل میکنیم« :عامل نمو ملیت ،سابقه تاریخی
و یادگارهای تاریخی و شرکت در اصول و افکار معینی است.

این امور منجر به مباهات ملی و فخراجتماعی و خویشتنشناسی
میشود و در نتیجه آن قوم ،نشانههای مشترکی اختیار میکنند و
جشنها و سرودها و مراسم واحدی میگیرند تا آن صفات و
احساسات را که در باطنشان مضمر است ،به این وسایل آشکار و
مجسم کنند» )۰۸۷(.تاریخ باستانی ملت ایران ،جلوه این اندیشهها
و تعمق در مقوله ملت است.
با این مالحظات ،اگر بخواهیم به شاخصهای عینی و ملموس،
نظیر سرزمین و دولت ،روح و جوهر ملت ،یعنی عنصر انسانی را
بدان بیفزائیم ،میتوان تعریف کلی زیر را از ملت ارائه داد:
ملت ،همبود نسبتاً گستردهای از انسانها در سرزمین مشترکی
است که مرحله قومی را پشت سر گذاشته ،به تشکیل دولت
واحد سرتاسری توفیق یافتهاند؛ و سرنوشت و تاریخ مشترک،
آنها را بهم پیوند داده ،احساسات و عواطف و وجدان مشترکی
را به وجود آورده است که در فرهنگ وآداب و رسوم آنها تجلی
مییابد.
چنانچه مالحظه میشود و قبالً نیز به تفصیل به استدالل آن
پرداختیم ،این تعریف فاقد قیوداتی چون زبان واحد ،مذهب و قوم
واحد است؛ .آنچه واحد بودنش برای بیان یک ملت حتما
ضرورت دارد :سرزمین مشترک ،با شاخصهای فرهنگی آن و
تشکیل دولت واحد است .واضح است برای آنکه ملتی بتواند به
حیات خود دوام بخشد ،باید برسرزمینی حاکمیت داشته باشد که
نیاکان وی در آن میزیسته به کار و فعالیت و خالقیت
میپرداختهاند .روشن است ،وقتی سخن از تاریخ و سرنوشت
مشترک اقوامی میرود که به ملت واحدی فرا روئیدهاند ،منظور
همه دستاوردهای معنوی و فرهنگی آن جامعه است که ریشه در
اعماق معنویات و فرهنگهای اقوام و طوایف متشکله آن دارد.
زبان مشترک :در این تردیدی نیست که برای برقراری روابط
درون یک ملت ،برخورداری از زبان مشترک از ضروریات است.
در ایران ،زبان پارسی دَری ،به خاطر نقش تاریخی ـ فرهنگی
آن ،در چنین جایگاهی است .اما زبان مشترک به معنای یک
زبانی نیست و نباید به قیمت خفه کردن و نابودی زبانهای
متداول میان اقلیتهای قومی و زبانی ـ فرهنگی تمام شود.
آنچه امروز اساسی است ،این است که جامعه آزاد و دموکراتیک
آینده ایران؛ توجه الزم به آموزشِ زبانهای غیرفارس در تبیین
هویت اقلیتهای قومی و حیطه بکارگیری آنها را در حوزه
منطقهای آنها؛ با آموزش زبان فارسی ،هم چون زبان جا افتادۀ
اکثریت مردم ایران در نقش و جایگاهِ زبان مشترک و سرتاسری،
درنقش زبان ملی و دولتی پیوند داد.

 ۶ .۴ـ ملت ایران از کی پا به حیات گراشته است؟

از آنچه تا بحال آمد و تعریف ارایه شده از ملت و چگونگیِ منشاء
تکوین و شکلگیری آن؛ درنگ و تعمق در تاریخ و سرنوشت
ساکنان فالت ایران ،نشان میدهد که ملت ایران یک شبه
بوجود نیامده است .بل که محصول یک روند طوالنی تاریخی
است که از قرنهای بسیار دور ،حتی از زمان مادها و
هخامنشیان آرام آرام نطفه بسته و گام به گام تکوین یافته است.
احتماال در دوران ساسانیان مقدمات آن فراهم آمده و شکل
ابتدایی آن ریخته شده است .البته قبل از مادها ،تمدن درخشان
چندین هزارساله عیالمی وجود داشت و دولت عیالم بربخشی از
فالت ایران حکومت میکرد و از دولتهای پرقدرت زمان خود
بود که عاقبت درحدود شش قرن قبل از میالد به دست
آشوربانی پال ،پادشاه سفاک و خونخوارِ آشور از صحنه خارج شد.
اما عیالمیها ،در اثر اختالط و امتزاج با پارسها ،در تمدن و
تاریخ ایران جاودانه شدند .زیرا پارسها بعد از مهاجرت به نواحی
جنوب در مجاورت عیالم قرار گرفتند و چنانچه از شواهد
برمیآید در آخرین جنگهای عیالم با آشور در کنار آنها بودند
و از قرائن برمیآید که هخامنش سرکرده پارسیها بوده و به
همین مناسبت عیالمیها توسعه تدریجی قدرت آنها را در
منطقه را تحمل میکردهاند .بعدها نیز هخامنشیان ،شوش
پایتخت عیالمی را تختگاه خود قرار دادند و تمدن عیالمی و
مادها را یک جا به ارث بردند و تداوم بخشیدند.
ملت کنونی ایران که نسل ما وارث آنست ،محصول یک تاریخ
پرفراز و نشیب باستانی است ،که در روند تکوین آن بارها از هم
گسسته و از نو به هم پیوسته وجوش خورده است.
تامل بر عصر ساسانیان ،بخاطر استقرار وحدت و تمرکز دولتی از
طریق ایجاد ارتش منظم،؛ پایهریزی دستگاه اداری ـ دیوان،؛
تعمیم دین مزدیسنان و آئین زرتشت چون آئین ملی و ایدئولوژی
قومی ـ ملی؛ توسعه بازرگانی و برقراری سیستم پولی و مالیاتی
واحد و منظم و باالخره پیدایش آگاهی نسبی به ایرانی بودن و
تمایز از دیگران :،از «انیران».
همه این تغییر و تحوالت و دستاوردها ،نشانههای گوناگون اما
به هم پیوستهای است که اشارت به لحظه مهّم در تاریخ تکوین
ملت ایران دارد .البته تحصیل یقین دراین باره ،نیاز به کار
تحقیقی بیشتر دارد .آنچه در برخورد اول مشاهده میشود،
عناصری است که منشاء شکلگیری ملت ایران را بدست
میدهد :ایجاد ارتش منظم با قدرت فرماندهی و مهارت جنگی،

کشور را از تهاجم و تجاوز دائمی طوایف و اقوام مهاجم شرقی و
امپراطوری روم و بیزانس محافظت میکرد .و نیز مانع از
تحریکات داخلی نجبا و مدعیان سلطنت میشد که در دوره
ملوکالطوایفی اشکانیان به تضعیف و انحطاط و باالخره سقوط
آن سلسله انجامید.
دستگاه اداری ـ دیوان ،عامل مهّم بسط قدرت متمرکز دولتی
بود« .این دستگاه دقیق و پیچیده با سعی در جمعآوری مالیات و
استقرار عدالت و امنیت ،تمرکز و وحدت کشور را تامین میکرد و
قدرت مطلقه پادشاه را در سراسر کشور بسط میداد )۰۸۸(».وحدت
و تمرکز و استقرار امنیت بیسابقه در کشور موجب رونق
فوقالعاده بازرگانی و توسعه کشاورزی و صنعت شد .رونق
بازرگانی چین به بیزانس که از خراسان و شهرهای ایران
میگذشت ،در توسعه و شکوفائی شهرهائی چون تیسفون نقش
عمدهای داشت .هفت شهر معروف به مداین کسری از
یادگارهای آن دوره است.
پیدایش آئین مانی و نهضتهای اصالحطلبانه و جنبشهای
عدالتجویانه متعلق به این دوره است که نه فقط از افتخارات
تاریخ جنبشهای اجتماعی ایرانند ،بلکه در نوع خود ،در شمار
برجستهترین چنین جنبشهائی در سطح جهانند .از مهمترین
دستاوردهای فرهنگ ملی در این دوران ،اهتمام به تدوین
اوستاست .میدانیم که آئین مانی و مزدک ،متاثر از آئین زرتشت
بوده است .اشاره برخی مورخین به وجود «نامه شاهان» از وجه
این عصر به ضبط حماسههای ملی و تاریخ داستانی دارد.
دکترعبدالحسین زرین کوب مینویسد« :این هم که میگویند
هرمز چهارم در زندان درخواست داشت تا چیزی از اخبار شاهان
پیشینه را از روی دفتر بر وی فرو خوانند ،نشان میدهد که در
پایان عهد خسرو انوشروان قسمتی از داستانهای ملی و اخبار
شاهان گذشته ایران تدوین یافته بود .چنانکه منظومه پهلوی
«یادگار زریران» و «کارنامه ارتخشیر پاپگان» ،ظاهراً درهمین
ادوار به صورت نهائی خویش تدوین شدهاند )۰۸۵(».هانری ماسه،
ایرانشناس فرانسوی توضیح میدهد )۰۸۱(،بنا به یکی از مورخان
روم شرقی و چند تن از مورخان قدیمی ایران ،به دستور یزدگرد
سوم ساسانی ،اسناد مربوط به شرح حال پادشاهان گذشته
جمعآوری و تدوین شد .بر اساس این فرمان ،دانشور دهقان
کتاب «فدای نامه» را تدوین کرد .ابن مقفع در عصر خالفت
منصورعباسی آن را به عربی ترجمه نمود .به سال  ۷۸۱هجری
کتاب مزبور بدست چهارتن از دانشمندان زرتشتی به فرمان
ابومنصوربن عبدالرزاق والی توس ،از عربی به فارسی برگردانده

شد .دقیقی ،با استناد از منابع پهلوی بود که قریب هزار بیت در
وصف زرتشت و جنگ ایران و توران سرود .و کار ناتمام او
بدست فردوسی تکمیل گردید.
دکترخانلری در این باره اطالعات گستردهتری میدهد و نشان
میدهد از زمان ساسانیان ،اضافه بر کتابها و رسالههای آئین
زرتشت ،نظیر زند اوستا چون «بزرگترین بازمانده از زبان و
ادبیات پارسیک»( ،)۰۸۳دینکرد بهدهشن ،ارداویراف نامه (افسانه
دینی) ،ادبیات غیردینی نظیر اندرزنامهها ،تاریخ و داستان وجود
دارد .مطالب دو کتاب ایاتکار زریران و کارنامک ارتخشیر پایگان
در «خدای نامههائی که در عصر ساسانی تدوین شد ،گنجانده
بودند و از آنجا به شاهنامه فردوسی راه یافته است )۰۸۴(.».وی
سپس از آثار ادبی دیگر نظیر منظومه درخت آسوریک و رساله
خسرو کواتان آریدک و نیز مانیکان چترنک (شطرنج) و کتاب
شهرستانهای ایران و کتاب پهلویک یاد میکند و به تفصیل به
آنها میپردازد .عالقمندان میتوانند به صفحات  ۲۲۸و بعد
ازجلد اول اثر وی رجوع کنند.
متاسفانه به علت تاراجهای متعدد مهاجمان خارجی ،نمونهای از
تاریخهای پهلوی که به نثر نوشتهاند ،باقی نمانده است .،اما آن
مقدار محدودی که برجای مانده و یا از آنها یاد شده و در متون
دیگری بکار گرفته شدهاند ،انعکاسی از تالش چشمگیر
زمامداران آن عصر برای تدوین ایدئولوژی قومی ـ ملی با تکیه
برتاریخ ایران و حماسهها و اسطورههای ایرانیست .،که
جمعآوری و تدوین آئین زرتشت ،بخشی از آن را تشکیل میداد.
همه اینها را باید نشانههای آگاهی نسبی ملی و پرورش
فرهنگ ایرانیت دانست که بعد از سلطه اعراب نیز در اشکال
مختلفی تداوم پیدا کرد و از بسیاری جهات گسترده ترو پربارتر
شد.
عصر ساسانی ،بیتردید دوران طالئی موسیقی ایرانی و
پایهگذاری آن بدست اساتید کالسیک چون باربد ،نکیسا،
سرکش است .برخی از آهنگها و ترانههای باربد ،اشاره به
داستانهای حماسی باستانی ایران مثل کین ایرج ،کین سیاوش،
گنج فریدون و…دارد ،که توجه به روایات حماسی را نشان
میدهد .اهمیت فرهنگ و هنر ساسانی ،از لحاظ تاثیر و نفوذ آن
در تکوین فرهنگ ملی ایران ،در استمرار و نفوذ آن تا قرنها بعد
از سلطه اعراب است .مستشرق و ایرانشناس معروف ا .گودار که
مدتی نیز رئیس اداره باستانشناسی ایران بود ،توضیح میدهد
که هنر در قرون اولیه هجری ،یعنی هم زمان با فرمانروائی
سامانیان و آل بویه و حتی سلجوقیان ،بیگفتگو همان هنر

ساسانی در لباس اسالم است .در این دوره ،در زمینههای مختلف
هنری از قبیل معماری ،نقاشی ،پارچه بافی ،اشکال و رسوم
ساسانی برتری خود را حفظ کرده بود .مساجد همان ساختمان
معابد ساسانی بود که ظاهراً آن را به صورت دیگری آراستند و
صحن و آتشگاه را مبدل به محراب نمودند .متاسفانه چارچوب
این رساله ،اجازه پرداختن بیش از این به موضوع را نمیدهد.
تاکید براین نکته را ضروری میدانم که قصد من در اینجا
بررسی موضوع تکوین و نطفه بندی و شکلگیری ملت ایرانست
نه موضوعات دیگر .ذکر اقدامات اردشیر و شاپور اول و بویژه
خسرو انوشروان (که به غلط عادل لقب یافته است) ،فقط دراین
رابطه است و به هیچ وجه به معنای چشم پوشی یا بیتوجهی به
خشونتهای وی و شاهان دیگر نیست .اینها جای خود و بحث
خود را دارد .به همین ترتیب است ،فساد آخرین پادشاهان
ساسانی و انحطاط و بجان هم افتادن آنها! بنحوی که وقتی
عمربن خطاب با وعده گنجهای خسروان به مجاهدان فاتح و
تمنعات بهشت به شهیدان! اعراب را برای هجوم نهائی به ایران
آماده کرد ،دیگر کسی نمانده بود که برای دفاع از کشور ،آنگونه
که بیش از چهار صد سال به آن پرداختند ،بپاخیزد.
با سقوط ساسانیان ،ایران از موقعیّتِ بزرگترین قدرت آسیای
عصر خود به صورت دست نشانده اعراب درآمد و برای اولین بار
پس از  ۰۲قرن شکوه و عظمت ،استقالل خود را از دست داد .با
این حال ،روح ملی ایرانیان زنده ماند .ملت ایران ،در روند گذار از
فراز و نشیبهای بیشمار و تحمل مصیبتهای سنگین و
فداکاریهای افتخار آفرین ،قوام یافته و شکل و ترکیب کنونی از
آن برجای مانده است .دورههایی بوده است که در اثر هجوم
خارجی و گاه اقوام تاراجگر ،استقالل و تمامیت ارضی ایران
بکلی خدشهدار و پایمال شده است.گاه حاکمیت ایرانی فقط
برایاالت و بخشهای کوچکی از ایران تقلیل مییافته است .در
دورههای شکست و ضعف و درماندگی ایران ،معموالً از ژرفای
تاریکیها در حالی که عزا و ماتم ایران را فرا گرفته بوده است،
فرزندان خلقی ،پرچم مبارزه ملی و استقالل ایران را برافراشتهاند.
این مردان بزرگ ،مردم را به رستاخیز نوینی دعوت کرده و با
همت عمومی و فداکاری مردم بار دیگر استقالل و حاکمیت ملی
ایران را برقرار ساختهاند .خوانندگان محترم با این نمونهها آشنا
هستند.
از آنجا که از نقش فرزندان و شخصیتهای ایرانی در راه
استقالل ایران صحبت کردم ،تاکید یک مطلب را ضروری
میدانم .ملیت ایرانی و هویت ایرانی ما ،تنها به ضرب شمشیر

یک «پهلوان» که گویا تودههای بیاختیار هم چون گلۀ بّرهها
بدنبال وی راه افتاده باشند ،حفظ نشده و پابرجا نمانده است.
زیرا با شمشیر میشود کشور گشائی کرد ،اما نمیتوان ملت
ساخت .بدون زمینهای از احساس ملی و میهنی در میان مردم،
یعنی آنچه را که بتوان در مفهوم گستردهتری ،ایرانیت و ایران
دوستی نامید ،هیچ ساالری قادر به رستاخیز ملی نمیبود .رهبران
ملی نیز فقط ،وقتی چنین نقشی داشته و قادر به ایفای چنین
رسالتی بودهاند که بصورت عصاره وجدان ملی تجلی یافتهاند.
نقش گاندی ،سوکارنو ،مصدق ،ناصر ،تیتو و… این چنین بود .در
گذشته نیز تاریخ ملتها سرشار از آنست .ژان هیپولیت در مقدمه
بر فلسفه تاریخ هگل میگوید« :در تاریخ اقوام ،مواقعی هست
که دولت به دست مردان بزرگ برپا و حفظ میشود .مردانی که
برای یک لحظه مظهر اراده عاماند و نظر خود را ،برغم وجود
قوم ،بر وی تحمیل میکنند )۰۸۰(».سپس به نقل از هگل ،چنین
میافزاید« :همۀ دولتها به قدرت مردان بزرگ برپا شدهاند .و
منظور از قدرت ،نیرومندی جسمانی نیست .زیرا همه افراد از
لحاظ جسمانی نیرومند تر از یک تن واحدند .منظور ،خصلتهای
ویژهای است که مرد بزرگ از آن برخوردار است و بهمان دلیل،
دیگران وی را ساالر خود مینامند ،یعنی برغم اراده خویش از
وی پیروی میکنند .و اراده آنان (منظور مردم است) در همین
()۰۵۱
است که اراده او (منظور ساالر است) اراده ایشان باشد».
شایان توجه و تامل برانگیز است که هرجا و هرگاه ،و در هر
خطِّهای ،پارههائی از پیکرۀ ایران را کندهاند و بخشی از هم
میهنان ما سرنوشت متفاوتی ،وجدا از سرنوشت ایران پیدا
کردهاند ،ناشی از تجاوزات خارجی و جنگهای نابرابر بوده است
نه اقدام و خواست اقوام ایرانی .جدا شدن منطقه آران و ماوراء
قفقاز از ایران ،حاصل تجاوز روسیه در جنگهای  ۰۴۰۲و۰۴۲۸
بود .تکهپاره شدن کردستان پیامد تجاوز ترکهای عثمانی در
جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل در ۰۵۰۸و قرارداد آماسیه
و سپس در زمان شاه طهماسب اول بود .ماجرای فرقه دموکرات
آذربایجان در۰۷۲۸ـ  ،۰۷۲۵ساخته و پرداخته شورویها بود.
 ۶ .۵ـ نقش فرهن

و تمدن ایرانی در پاسداری از هویت
ملی

در بخش چهارم ،در باره ایدئولوژی قومی ـ ملی به تفصیل
صحبت شده است .آنچه در اینجا تاکید آن ضرورت دارد ،نقش
فرهنگ ملی چون جوهر و ذات ایدئولوژی قومی ـ ملی و نقش
روشنفکران ایرانی در طول تاریخ در ایجاد آنست .این نقش بویژه

به هنگام سلطه خارجی و توسل ایرانیان به مقاومت منفی در
سنگر فرهنگ و هنر و ادب و تاریخ برجستگی مییافته است .در
مقاطعی از تاریخ ایران ،هویت ملی و ملیت ایرانی با قلم
فرزانگان ایران پاسداری شده است.

روایتی هفتاد هزار تن قربانی این فاجعه شدند ،حکایت از آن
دارد .اما جانشینان وی خلق و خوی ایرانی گرفته و چنان تحت
تاثیر تمدن و فرهنگ ایرانی قرار گرفتند که به صورت خادمان
فرهنگ و هنر آن در آمدند.

در بخش چهارم به این مطلب در رابطه با عصر بعد از سلطه
اعراب اشاره کردیم و نمونههائی آوردیم .به جرات میتوان گفت
که اگر ملت ایران از فرهنگ و هنری اصیل و پرتوان و تمدنی
واال برخوردار نبود ،هرگز قادر نمیبود هجوم اقوام بدوی عرب و
اقوام تاراجگر مغول و ترکان و ازبکان را ازسر بگذراند .و از همه
مهمتر ،سلطهگران را در خود مستحیل کند و حاکمان ترک و
مغول را به مدافعان و حامیان و مروّجان فرهنگ و تمدن ایرانی
مبدل سازد .و از این راه ،هویت ایرانی و ملی خویش را پاسداری
کند.

در رابطه با بحث ما در موضوع ملت ایران و اقوام تشکیل دهنده
آن ،برای هر عالقمندی ،تعمق در واقعیت انکار ناپذیر تاریخ نه
چندان دور میهنمان را پیشنهاد میکنم :چه حکمتی موجب شده
است که در ۵۱۱سال گذشته ،همه سلسلههای پادشاهی که
هرکدام به اقوام مختلف تعلق داشهاند ،هرگز به فکر تشکیل
دولت قومی ـ زبانی خاص خویش نیفتادند و همواره اولیّن
هدفشان تامین وحدت سرتاسری فالت ایران و ایجاد دولت واحد
ایران بوده است؟ چه رمزی در این نهفته است که صفویه از
اردبیل بپاخیزد و اسماعیل صفوی تا دستش به تبریز میرسد
خود را شاه ایران میخواند نه آذربایجان! و اولین اقدامهایش
جنگ با هم زبانهای ترک عثمانی میشود؟ چگونه است که
صفویه بدون دو دلی ،مرکز و پایتخت خود را از اردبیل به تبریز و
از آنجا به قزوین و عاقبت به اصفهان منتقل میکنند و شاه
عباس از اصفهان نصف جهان میسازد .و تمام هم وغم آنان
اعتالء ایران و سرافرازی ملت ایرانست نه یک ایالت و قوم
معین؟ حتی روزی که قزلباشها (که صفویه را روی کار آورده
بودند) گربه رقصانی میکنند ،شاه عباس صفوی آنها را قلع و
قمع میکند.

لنین اندیشه عمیقی در رابطه با فرهنگ قوم غالب و مغلوب
مطرح میکند که مناسب بحث ماست .میگوید قومی که بر قوم
دیگر غالب میشود ،آن قوم را به انقیاد خود در میآورد .سپس
سوال میکند« :اما سرنوشت فرهنگ این دو قوم چه میشود؟»
مینویسد :در اینجا قضیه به این سادگیها نیست .زیرا :اگر قومی
که غالب شده است از قوم مغلوب با فرهنگتر باشد ،فرهنگ
خود را بر وی تحمیل میکند .و اگر ،عکس آن باشد ،آنچه رخ
میدهد این است که قوم مغلوب ،فرهنگ خود را بر قوم غالب
تحمیل کند )۰۵۰(».نمونه فرهنگ و تمدن ایران در تقابل و چالش
و با فرهنگ اقوام مسلط و پیروزی بر آن ،حجت بر درستی این
نظریه است.
در اثر تهاحم چنگیزخان ،شهرهای خراسان از جمله باختران،
هرات ،نیشابور و گرگان ،تل خاکستر شد .با یورشهای هم زمان
سایر فرماندهان مغول ،نظیر چوجو و سوبوتای در همان
سالهای وحشتزا ،غرب ایران و بویژه شهر تاریخی ری منهدم
گردید .مغولها در یورشهای بعدی سراسر فالت ایران را
تصرف و ویران کردند .رنه گروسه عضو فرهنگستان فرانسه
اذعان دارد ،علی رغم این همه کشتار و ویرانگری ،بزودی
«دستگاه اداری هالکو بدست کارمندان ایرانی چرخید .و
پادشاهان مغول بزودی با تمدن ایرانی خو گرفتند و چندی
نگذشت که چنگیزخانیها به صورت شاهزادگان ایرانی در
آمدند )۰۵۲(».و با فرمانروائی غازان خان بر ایران ،سلسله مغولها
سرانجام رنگ و روی ایرانی به خود گرفت» )۰۵۷(.تیموریان نیز در
آغاز ،وحشتناکترین دشمن ایران بودند .اهرامی که تیمورلنگ از
جمجمه کشتگان درطول دیوارهای اصفهان برپا داشت و به

همه سواالت را برای تعمق در موضوع ،میتوان در رابطه با
قبایل افشار و قاجارکه جزو هفت قبیلهای بودند که به یاری
اسماعیل صفوی برخاستند ،مطرح کرد .نادرشاه از خراسان و
آغامحمد خان از استرآباد برخاستند و در تاریکترین لحظات
تاریخ ایران ،تا دم مرگ در راه استقالل و تمامیت ارضی ایران
شمشیر زدند .عجبا که قاجار نیز تهران را پایتخت خود قرار
میدهد و کوچکترین وسوسه محلیگری و قومگرائی بخود راه
نمیدهد .کریمخان زند ،لُرتبار ،پایتخت خود را شیراز قرار
میدهد نه مالیر ،و خود را وکیلالرعایای ایران میخواند نه
لرستان!
پاسخ به این سواالت را در تمام ابعاد آن نمیتوان صرفاً بر پایه
«مادیات» و «عوامل عینی» و «ماتریالیسم تاریخی» توضیح
داد .یک عنصر معنوی و اسطورهای در تکوین ملت ایران نقش
دارد ،که قابل لمس و بیان نیست .زیرا ملیت ،به معنی تعلق به
یک ملت واحساس وابستگی به آن است .عاطفه و احساسات را
میشود درک کرد ،اما قابل لمس و اندازهگیری نیست .ایرانیت و

ایران دوستی ،در خون تک تک ما جریان دارد و همان عاملی
است که علیرغم اختالفات گوناگون ،همبستگی ملی و پیوند
درونی ما ایرانیان را مستقل از تعلق به هر قوم و طایفهای ،از هر
کیش و مذهب ،فارغ از تعلقات طبقاتی و گرایش سیاسی،
پرورش داده است.

سایر اقوام ساکن ایران ،سیما و ویژگیهای قومی خود را حفظ
کردهاند .این حکم ،درباره خود اقوام آریائی نیز صادق است.
پارسها کوچکترین امتیاز و برتری برآذریها و کردها که ریشه
و تبار قومیشان به آریائیهای ماد میرسد ،ندارند .گفتیم که این
قوم ماد بود که اولین دولت آریائی را در ایران زمین (بخش
مهمی) تشکیل داد که قوم پارس نیز در قلمرو آن بود.

 ۶ .۶ـ نتیجه گیری و طرپ ما

اگرموضوع را از لحاظ قومشناسی ( )Ethnologieکه اساس
بحث ماست ،مورد توجه قرار دهیم ،قوم پارس در ایران اکثریت
عددی ندارد .زیرا هر کس فارسی صحبت میکند ،از نظر قومی
پارس نیست .قوم پارس عمدتاً در ایالت فارس امروزی و اطراف
آن سکونت داشته است و زبانشان نیز در گذشتهها ،مثل مادها و
پارسها در غرب ایران ،زبان پهلوی و لهجههای وابسته به آن
بود .به همین لحاظ ،صاحبنظران برای تمایز زبان مردم پارس
(بخش جنوب غربی ایران) از فارسی دَری ،اصطالح «گویش
پارسیک» را بکار میگیرند .و برهمین روال ،زبان ایرانیان مشرق
در عهد اشکانیان را «پهلوانیک» و مردم آذربایجان را «گویش
آذری» میخوانند.

آنچه با جرات ،به اتکاء استناد معتبر تاریخی میتوان تاکید کرد،
این است که در ایران قوم برتر و قوم زیر دست ،یا به عبارت
متداول« ،ملت سلطهگر» و «ملل زیرسلطه» وجود ندارد .چنین
مقولههائی با واقعیت تاریخ ایران همخوانی و معنی ندارد .همه
ما ،مهاجرانی هستیم که از هزارههای دور ،بتدریج در این آب و
خاک خانه کرده و به میهن خود مبدّل ساختهایم .سرزمین
باستانی ما ،بخاطر موقعیت جغرافیائی و دشتها و درههای
سرسبز و بارور و خوش آب و هوای خود ،در طول هزارهها ،اقوام
و طوایف مجاور و دور را برای سکونت در آن ترغیب میکرده
است .سرزمینی که اقوام آریائی ماد ،پارس و پارت ،پس از
کوچیدن از اقامتگاه خود و اسکان در آن ،نام مشترک قومی خود
ایران (ایرنه ویج) را برآن نهادند و ثبت در تاریخ کردند.
همین آریائیها ،از سوئی با بومیان ساکن این سرزمین ،که
متاسفانه اطالع درست و روشنی از ریشه و تبار آنها در دست
نیست و از سوی دیگر با عیالمیها که خود تمدن بزرگی داشتند
و بربخشی از فالت ایران حکومت میراندند ،درآمیختند .بعدها و
در طول سدهها ،کشور باستانی ایران که روزی بر جاده تجاری
ابریشم قرار داشت ،گذرگاه اقوام و قبایل متعدد و جوالنگاه
یونانیان ،رومیان ،تازیان ،ترکان و مغولها و ازبکها و ترکمنها
و دیگران گردید.
ملت کنونی ایران ،از اختالط و امتزاج قومی تباری ،فرهنگی و
زبانی و مذهبی همه اینها به وجود آمده ،شکل گرفته و در طول
تاریخ قوام یافته و استوار مانده است .اما اثرات این اختالط هنوز
در ترکیب و سیما و بافت مردم شناشی ـ قومی ایران ،رنگ و
نشان خود را برجای گذاشته است.
ز دهگان و از ترک و از تازیان
نژادی پدید آید اندر میان
نه دهگان نه ترک و نه تازی بود
سخنها به کردار بازی بود!
آریائیها همان قدر حق آب و ریشه دارند و ایرانی هستند که
خوزهای عیالمی قبل از آنها .و یا مثالً ترکمنها ،که بیش از

دکتر خانلری بر پایه اسناد تاریخی چهل گویش ایرانی ،از جمله
گویش کردی ،گویش خوزی ،طبری ،دیلمی و غیره را بر
میشمرد .در این نوشته ،نسبتاً به تفصیل ،چگونگی همهگیر
شدن زبان فارسی دَری و استقبال داوطبانه اهل ادب و سخن و
سیاست و دولتمداران را از آن شرح دادیم .روشن است که اگر
موضوع را از جنبه زبانهائی که مردم ایران بدان سخن
میگویند ،بسنجیم ،بیتردید فارسی دری ،زبان اکثریت آنهاست.
اساساً در ایران هیچ شخصیت و جریان سیاسی مسئول و معتبر،
مخالف نقش زبان فارسی چون زبان مشترک ایرانیان نیست.
شادروان صادق شرفکندی در یکی از آخرین مصاحبههایش (با
بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه) تاکید میکند که ایران
«احتیاج به زبان واحد دارد .یعنی یک زبان سراسری که مسلماً
در ایران ،زبان فارسی خواهد بود».
پس مساله بر سر چیست؟ مساله در گام نخست ،بر سر شناسائی
زبان مادری اقوام و اتباع غیرفارس زبانِ ایران است؛ این امر به
معنای شناسائی حقوق انسانی آنها به آموزش زبان مادری و
بکارگیری آن در امور اداری و محلی؛ تامین شرایط و امکانات
برای شکوفایی فرهنگ و هنر قومی ـ محلی است .الزمه آن،
اصالح و تغییر ساختار حکومتی متمرکز کنونی و تفویض
اختیارات معیّن قانونی برای اداره امور محلی است.
بخش اساسی خواستهای اقوام ایرانی چیزی جز تحقق اصول

پایهای مصوبات سازمان ملل متحد .در ماده  ۲۳از میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد صراحت
دارد« :در کشورهائی که اقلیتهای نژادی ـ مذهبی یا زبانی
وجود دارند ،اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از
این حق محروم کرد که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از
فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و
برطبق آن عمل کنند یا زبان خود را به کار گیرند».
مساله در ایران ،اجرا و تحقق تمام و کمال موازین مندرج در
مصوبات سازمان ملل و مندرجات منشور حقوق بشر و رفع
تضییقات و محرومیتهائیست که اقلیتهای قومی ـ زبانی از
آنها رنج میبرند.
اگر نیک بنگریم ،گوهر مشگالت اقوام ایرانی از مقوله «حقوق
بشر» و خواستهای دموکراتیک میباشد تا «مساله ملی» .زیرا
مضمون مساله ملی ،بررسی و حل مناسبات «ملل زیرسلطه» با
«ملت سلطهگر» است .هدف آن نیز رهایی ملل زیرسلطه و
مستعمره ،به قصد استقالل و تامین حاکمیت ملی است .چنان
که قبال به تفصیل بیان شد ،مناسبات اقوام ایرانی با یک دیگر
هرگز مناسبات مستعمراتی و یا ملت سلطهگر با ملت زیرسلطه
نبوده است.
خواستهایی از نوع اداره امور محلی نیز ،که الزمه آن تغییر
ساختار حکومتی به غایت متمرکز دست پاگیرکنونی و بیگانه با
موازین دموکراسی .و گذار به شیوه کشورداری غیرمتمرکز است؛.
یک خواست عمومی آزادیخواهان و دموکراتهای ایران است و
ویژه اقوام نیست .لذا راهحل آن هم باید به نوعی باشد که همه
ایاالت و مناطق ایران را در بر بگیرد.
هویت قومی ،تعلق ملی .این است جان کالم!
در بررسی مبحث ملی در ایران ،باید از این واقعیت حرکت کرد
که ملت ایران در برگیرنده اقوام متعددی است که مولفههای
تشکیل دهنده آنند .ایرانیان ،هرجای کشور باشند ،از یک
«هویت قومی» برخور دارند که اساساً ریشه در تبار آنها دارد و
در فرهنگ و زبان یا گویش آنان تجلی مییابد .در عین حال،
اقوام ایرانی طی قرنها تاریخ و سرنوشت مشترک ،به احساسات
و عواطف مشترکی دست یافتهاند که ملیت ایرانی آنها و یا به
عبارت دیگر تعلقشان به ملت واحد ایران را پرورانده و شکل داده
است .بنابراین« ،هویت قومی» و «تعلق ملی» ،مکمل
یکدیگرند ،نه نافی هم .حل دموکراتیک مشگالت قومی در
ایران در گرو توجه به این دو وجه اساسیِ بافت مردمشناسی و
تعلقِ ملی ایرانیان است.
معموالً رابطه و پیوند اقوام ایرانی و ملت ایران را به قالی ایران
تشبیه میکنند .قالیهای محلی و منطقهای گوناگون ،در عین
داشتن خطوط و رنگ آمیزیهای متفاوت ،در طرح کلیِ هویتِ

قالی ایران جا میگیرند و معرِّف قالی ایرانند .به عبارت دیگر،
اجزاء یک کلاند نه نافی یکدیگر .عین این وضع را در مورد
موسیقی ایران و سایر جنبههای هنری و فرهنگی ،در جشنها و
عزاها ،در مراسم و آداب و رسوم … .ایرانیان میتوان مشاهده
کرد.
بنابراین ،وظیفه دموکراتهای ایران ،بررسی و یافتن مناسبترین
راهحلی است که بتواند در عین احترام و کمک به شکوفائی
هویت قومی اقوام ایرانی ،مناسبات آنها را با ملت ایران ،در
شرایط جهان پیشرفته و مدرن کنونی ،به انسانیترین و
معقوالنهترین وجه برقرار سازد.
من اساس نظریاتم را در رابطه با جستجوی چنین راهحلی ،در
طرح جداگانهای تنظیم کردهام که برای بحث و تبادل نظر ،در
اختیار عالقهمندان قرار میدهم.
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۰۷۱ـ منبع  ،۰۲۷ص۷۵۳ .
 ۰۷۰و ۰۷۲ـ همان منبع  ،۰۲۵ص۷۳۱ .
۰۷۷ـ نامۀ انگلس به مارکس  ۱ژوئن  ،۰۴۵۷بنقل از مجلۀ دنیا ،دوره دوم سال
 ،۰۷۸۰صص ۰۳ .و۰۴
۰۷۸ـ مقالۀ ب .الوین« :مسالۀ ملی در ایران و شوینیزم به مثابه سیاست رسمی دول
حاکم بر ایران» ،نشریّۀ راه آزادی شمارۀ  ،۰۷ص۳ .
 ۰۷۵و ۰۷۱ـ «کرد و پیوستگی نژادی تاریخی آن» ،دکتررشید یاسمی ،ص۰۷۵ .
۰۷۳ـ احمد کسروی «سرنوشت ایران چه خواهد شد؟»
 ۰۷۴و۰۷۰ـ منبع  ،۰۱۴ص۰۰۲ .
۰۸۰ـ منبع  ،۴۰ص۲۱۲ .
 ۰۸۲و ۰۸۷ـ منبع  ،۰۷۵ص۰۸۱ .
۰۸۸ـ «تاریخ مردم ایران» دکتر عبدالسین زرین کوب ،ص۵۱۲ .
۰۸۵ـ منبع ،۰۸۸ص۵۲۵ .
۰۸۱ـ «تاریخ تمدن ایران» ،ترجمۀ جواد محیی ،صص ۷۱۱ .و۷۱۰
۰۸۳ـ منبع  ،۰۲۵صفحۀ۲۲۰
۰۸۴ـ منبع ،۰۲۵ص۲۲۸ .
 ۰۸۰و ۰۵۱ـ «مقدمه بر فلسفۀ هگل» ژان هیپولیت ،ترجمۀ باقرپرهام ،صص۰۰۰ .
و۰۰۲
۰۵۰ـ «آثار منتخبۀ دوجلدی» لنین ،ترجمۀ فارسی ،پورهرمزان ،جلد دوم قسمت دوم
ص۰۲ .
 ۰۵۲و ۰۵۷ـ همان منبع  ،۰۸۱صص ۷۰۰ .و۷۰۲

بابــ

نظـــرش ایـــن بـــود کـــه عمــده وابســـت ی حــ

بلکــه وابســت ی عملـــی ،بــه معنـــای نچــو کـــا.
ح بــی بــود .و بابــ

.

در حــ

همیشــه مــیگچــت؛ تــا وقتــی حــ

نظـــری نبـــود

و بکـــار گــرفتن افـــراد

در شــوروی باشــد ایــن بنــد

وابســت ی بــاقی خواهــد مانــد .بنــابراین تمــام فکــرش ایــن بــود کــه کــاری بکنــد تــا
حـ ـ

بـــه بیـــرون از شـــوروی منتقـــل شـــود .یعنـــی رهبـــری حـ ـ

شوروی باشد بیاید در ظر
 oاز زمـــانی کـــه بابـــ

یا در مرزهای ایران
را شـــناختهام ،پایـــه افکـــار و اعتقـــاداتش بـــر ایراندوســـتی و

ملـــیگرایـــیاش قـــرار داشـــت .راهنمـــای بــ ر

حـــرکتش عشـ ـ بـــه ایـــران و عـــرس

ملــیاش بــود .بــر ایــن پایــه نظــرش ایــن بــود کــه؛ معکــل ب ـ ر
کــه حــ

بجـــای اینکـــه در

ایــن اســت کــه تــا زمــانی

در شــوروی اســت ،نمــیتوانــد مســتقل باشــد .راه اســتقتل حــ

ایــن اســت

کــه بــه ایــران بــازگردد .او تــا زمــان فروپاشــی شــوروی مــیگچــت؛ مــن دوســت دارم کــه
ایــران روابــط حســنهای بــا شــوروی داشــته باشــد ،البتــه نــه اینکــه دوســت دارم ،بلکــه
ن ــرانم ــون شــوروی قــدرتی بــ ر

در همســای ی مــا اســت و حــ

هــم در نــ

شــورویهاســت و نمــی توانــد مســتقل باشــد .مــا بایــد بــا روابــط حســنه ایــن کشــور
ـــاح

قـــدرت را آرام ن ـــه داریـــم .او مـــیگچـــت حـــ

مـــیتوانـــد بـــه وبدســـت

خطرنــاکی بــرای شــوروی تبــدیل شــود علیــه سیاســت ایــران و ایــن مبــارزه ملــی در
درون ح

 ،خودش کم

ب رگی است به استقتل ایران از این سو.

 oقبــل از هر ی ـ بایــد ب ــویم؛ بــه نظــر مــن بابــ

بــه نســلی تعلــ دارد کــه کــامت بــا نســل

مــا تچــاوت داشــتهانــد .منظــورم نســل پــیش از  ۲۲مــرداد اســت .بــه عنــوان م ــال آنهــا
بــرخته مــا کــه شورشــی و آنارشیســت بــودیم ،بســیار قانونمــدار بودنــد... .مــا نــه تنهــا
بــه مقــررات بــیاعتنــا بــودیم ،بلکــه بــه آن حتــا فکــر هــم نمــیکــردیم .افــراد زیــادی از
نســل بابــ

را مــیشناســم کــه افــرادی بســیار مــنظم ،مرتــ  ،بــا پشــتکار و پی یــر

بودهاند.
فرهاد فرجاد

اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده

درن ها ی درباره اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده
توضیح :این نوشته مربوط به چندسال پیش ( ۰۱تیرماه  )۰۷۴۵است .و در پیِ تظاهراتِ اعتراضی که در تبریز و سایر شهرستانها به
کاریکاتوری صورت گرفته بود؛ نوشته شده است .به نظرم رسید که در پیِ سلسله مقالههای ششگانۀ پیشین که تحت عنوان «مبحث
ملِّی در ایران» ،در ایران امروز منتشر شدهاند ،میتواند برای عالقهمندان این مبحث ،اگر مقالۀ زیر را نخواندهاند و یا برای حضور ذهن
بیشترشان ،خالی از فایده نباشد .امیدوارم که چنین باشد.
۲۱۰۲/۰۰/۰۳

بهباور من ،تنوع قومی در ایران در نفس خود تهدید نیست تا
احیانا برای رفع و دفع آن به تدبیر نشست و اقدام کرد .زیرا این
امر ،یک واقعیت عینی “تاریخی جامعه شناختی” ایران از بدو
پبدایش آنست .از همان آغاز ،اقوام آریائی ماد و پارس و پارت به
هنگام اسکان و استقرار در نجد ایران ،با دیگر اقوام آریائی و
غیرآریائی پبش از خود و ساکنان این سرزمین درهم آمیختند .و
به ویژه تحت تاثیر تمدنهای پیشرفتهتری نظیر عیالمیها ،در
منطقه خوزستان ،و مانناها ،در اطراف دریاچه ارومیه ،قرار گرفتند.
ماننائیها و عیالمیها ،از لحاظ فرهنگ و تمدن اثرات مهّم و
ماندگاری از خود بر دولت مادها و هخامنشیان برجای گذاشتند.
بعدها نیز ،با حمله اعراب به ایران و اسکانشان در سراسر کشور؛
سپس با هجوم قبایل و طوایف گوناگون ترک و ترکمان و تاتار و
مغولها؛ این درهمآمیزی عمق و گسترش بیشتری یافت و سیما
و ترکیب خونی تباری ایرانیان را دچار تغییرات و دگرگونیهای
ژرفتری کرد .بافت مردم شناسی کنونی ما ،بازتاب این اختالط
و آمیزشها است و بیگمان پویائی و شادابی آن متاثر از آن
میباشد.
بدیهی است که تنوع قومی در ایران ،همچون واقعیّتی عینیِ
جامعه کنونیِ کشور ما الزاماتی دارد .و حقوقی را میطلبد که

مشروعاند .پس میبایست برای تامین عدالت و برابرحقوقی
شهروندان ،به آنها توجه شود و راه حل ارائه گردد.
کشور ایران دوهزار و پانصد سال پیش ،بر پایه رواداری و احترام
به حقوق اقلیتهای قومی ـ زبانی و مذهبی اداره میشد.
استوانههای برجای مانده از کوروش و نوشتههای کتیبههای
بیستون و پاسارگاد به زبانهای مختلف ،حتی روایات کتاب
مقدس تورات؛ بهترین گواه این راه و روش مدبّرانه کشورداری
در ایران بوده است .آرنولد تورن بی ،پژوهشگر و تاریخ نگار
معتبر قرن بیستم ،شیوه حکومت مداری هخامنشیان را «اولین
سازمان ملل متحد» در جهان نامیده است! پس چگونه ممکن
است در قرن بیست ویکم ،که بشارت دهنده آزادی و حقوق بشر
در جهان است ،نسبت به این خواستها بیاعتنا ماند؟ و از روی
بیتدبیری ،میدان را برای گروههای افراطی و سوء
استفادهچیهای بیگانه باز گذاشت؟
تظاهرات خشمآلود مردم در چند ماه گذشته در تبریز ،این زادگاه
عزیز من؛ و در دیگر شهرهای آذربایجان ،بر سر یک کاریکاتور
واقعا کم اهمیّت ،حوادثی که منجر به اعمال قهر و خشونت
گردید و دهها کشته و زخمی برجای گذاشت؛ بحق همه را
برآشفت ،نگران کرد و آزرده خاطر نمود .البته اگر نیک بنگریم،

عبرتانگیزی که ساخته و پرداخته بیگانگان بود .مشاهده این که
این روزها ،در خطه آذربایجان ،گروهی ولو اندک ،از جوانان و
دانشجویان در صفوف این حرکات اعتراضی ،به سوی این گونه
شعارها و جریانات افراطی جدائیطلب جلب شدهاند ،بسیار
تاسفانگیز است .شعار فوقالذکر شعار دیگری را در ذهن من
تداعی میکند که نیم قرن پیش رایج بود و رهبران «فرقه
دموکرات آذربایجان» در مطبوعات خود مینوشتند و در مراسم
مختلف برزبان میآوردند« :یاشاسین میرجعفر باقروف ،واحد
آذربایجانین آتاسی»! (زنده باد میرجعفر باقروف پدر آذربایجان
واحد).

کاریکاتور ،در ظاهر امر ،و در واقع ،بهانهای بیش برای بروز خشم
و اخطار جدی به زمامداران کشور نبود؛ تا شخصیت و هویت
قومی آذربایجانیها بیش از این مورد بیاحترامی قرار نگیرد .و
به خواستهای بحق آنها ،نظیر فراگیری زبان مادری و
مشارکت در اداره امور محلی ،که مبنای دموکراسی است ،توجّه
عاجل شود .این از شگفتیهای جامعه سیاسی کشور ماست که
برای دفاع از یک حق انسانی اولیّه و به دست آوردن آن ،باید به
خیابانها ریخت .کشته و زخمی داد ،زندان و محرومیّت کشید!
فراگیری زبان مادری و بهکارگیری آن در امور روزانه زندگی ،در
راس مطالبات مردم آذربایجان و سایر اقوام و اقلیتهای زبانی
فرهنگی قرار گرفته است .تاکید آن الزم است که این خواست،
قبل از این که موضوع و مقولهای در راستای قوم و قومشناسی
باشد؛ به نحوی که برخی عناصر افراطی قومگرا آن را در مقوله
«مساله ملی» قرار دهند؛ و اصل «حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش» را به میان به کشند ،که مضمونی جز حق جدائی ندارد؛
اساسا یک خواست دموکراتیک و در زمره حقوق بشر است .و در
منشور جهانی حقوق بشر نیز با همین مضمون وارد شده و روی
آن تاکید ورزیدهاند.

با آن که خوشبختانه هواداران این گونه شعارها و خواستها در
ایران اندکاند .با این حال نباید خطر بالقوه آن را نادیده گرفت.
ماجرائی که  ۱۱سال پیش به دستور ژوزف استالین و کارگردانی
میرجعفر باقروف برای تامین هدفهای آزمندانه استراتژیک و
توسعه طلبانه روسیه و به قصد کسب امتیاز نفت شمال در عرض
چند هفته سرهمبندی گردید؛ و هزار افسوس که کمونیستهای
پاکدامن و خوشباوری از تبار سیدجعفر پیشهوری ،بازیگران آن
سناریو شدند .بیاد دارم هنگامی که استالین قرارداد نقت شمال را
با احمد قوام نخست وزیر وقت ایران امضا کرد و پنداشت که به
کام خود رسیده است ،پشت فرقه دموکرات را خالی کرد .پیامد
این بازی سیاسی و معامله اهریمنی ،قربانی و دربهدر شدن
هزاران زن و مرد شریف و ایراندوست آذربایجانی بود!

بهباور من ،تمرکززدائی در ساختار قدرت نیز در ایران ،صرفا ،یک
ضرورت برخاسته از بافت قومی ایرانیان نیست .بل ،این امر نیز
در ارتباط با الزاماتِ دموکراسی است .هدف نیز تامین مشارکت
واقعی و موثر مردم در اداره امور روزمره زندگی اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی خویش است .لذا ،هر راه حلی در این راستا،
میباید شامل همه ایاالت و والیات ایران باشد ،نه محدود به
مناطق مسکونی اقوام ایرانی.

همانگونه که تشکیل یک شبه فرقه و اقدامات و دستاوردهای
آن ،حاصل یک شرایط استثنائی ناشی از جنگ و حضور ارتش
سرخ در ایران بود ،نباید پیدایش اوضاع و احوال استثنائی از نوع
دیگر را ،با توجه به اوضاع پرتنش منطقه و خصومت میان دولت
جمهوری اسالمی با آمریکا و اسرائیل و آز و طمع همسایگان را،
ناممکن و منتفی دانست .باید کامال هشیار بود .منتهی ،راه مقابله
با گرایشات افراطی در میان اقوام ایرانی ،ضرب و شتم و سرکوب
هر اقدام و حرکت اعتراضی ،آن گونه که تا به اکنون دولت پیش
گرفته و در رویدادهای آذربایجان و کردستان و اهواز شاهد آن
بودیم ،نمیباشد .باید ،هم به خواستهای بحق اقوام ایرانی توجّه
کرد و در جهت یافتن راه حل واقعبینانه ،صادقانه تالش ورزید .و
هم دست به کار توضیحی و اقناعی گسترده زد .و جوانان را با
تاریخ طوالنی ایران و به ویژه با حوادثی که در یکی دو قرن
گذشته است ،آشنا کرد.

آن چه در رویدادهای اخیر آذربایجان نگران کننده و هشدار
دهنده است ،نیروگرفتن گروههای افراطی در درون و بیرون از
کشور است .دستجاتی که با تکیه بر احساسات پاک و مطالباتِ
روایِ قاطبۀ مردم آذربایجان ،نغمه جداسری سرداده و استقالل
آذربایجان را مطرح میسارند .قدرتهای خارجی و همسایگان
آزمند ایران نیز با مقاصد سیاسی و انگیرههای اهریمنی ،به
اشکال گوناگون مشوّق آنانند .نغمههائی همچون« :آذربایجان بیر
اولسون ،مرکزی باکی اولسون» (آذربایجان یکی شود ،مرکز آن
نیز باکو باشد )بازتاب آن است .این گونه شعارها روح
آذربایجانیان ایراندوست را که تعلِّق قلبی خود به ملت ایران را
بارها در بزنگاههای تاریخ ایران ،با جانفشانیها به اثبات
رساندهاند ،سخت میآزارد .برای نسل من که در نوجوانی شاهد
«فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان» بودهام ،ماجرای غمآور و

نوشته حاضر تالش متواضعانهای در این راستا و درنگهای من
در اطراف این مقوله است .در این رابطه من طرحی هم تهیه
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که تشکیل دولت ،در شکلگیری نهائی هر ملت ،در مقام آخرین
سنگ گنبد و تجلی نهایی آن است .بیهوده نیست که بسیاری از
جامعهشناسان و صاحبنظران معتبر ،دولت را به درستی« ،هسته
تاریخی ـ جامعه شناختی» ملت میشمارند.

کردهام که امیدوارم در فرصت مناسب دیگر در اختیارخوانندگان
محترم قرار بدهم.
بهباور من ،بدون توجّه و بررسی ویژگیهای مقولهی قومی ـ
ملی در ایران؛ بدون درنظر گرفتن سرنوشت مشترک و مناسبات
و پیوندهای تنگاتنگ تاریخی اقوام ایرانی طی سدهها و هزارهها
با یکدیگر و نقش آنها در تکوین و شکلگیری ملت ایران ،که
خود از عناصر متشکله آنند .و به ویژه بدون بررسی جایگاه دولت
واحد و مرکزی در این روند تاریخی .نه میتوان به راهکار درست
و واقعبینانهای برای تامین خواستهای بهحق اقوام ایرانی دست
یافت .و نه امکان دارد آن چنان طرحی درباره ساختار غیرمتمرکز
دولت در نظام دموکراتیک آینده ارائه داد که هم بازتاب واقعیت
تاریخی جامعه شناختی ایران باشد و هم تحققپذیر.

لذا به همان اندازه که دولت در ایران قدمت تاریخی دارد ،نطفه
بندی ملت ایران و پیدایش عناصر متشکله آن نیز ریشههای
باستانی یافته است .حال آن که بنا بر تعریف مکانیکی استالین از
ملت که خود برگرفته از برخی صاحب نظران «اروپا ـ مرکز»
بود؛ ملت یک پدیده نو و ویژه دوران تعالی سرمایهداری در
اروپای غربی است .برمبنای این «تئوری» ،ملتها پیش از آن
وجود نداشتهاند .و بر این پندار بودند که با سرنگونی سرمایهداری
(که آن را نیز در چشمانداز نه چندان دور تصور میکردند) ،با
پیروزی سوسیالیسم در جهان ،مرحله ادغام ملتها در یکدیگر
آغاز شده و ملتها رو به زوال خواهند گذاشت!

اساسا مبحث دولت و نقش و جایگاهاش در تاریخ ایران ،به ویژه
در رابطه با ملت ایران ،بسیار اساسی است .جستجوی راهکاری
برای حل معضالت قومی ـ تباری در ایران؛ و راه حل ساختار
دولتی غیرمتمرکر در ایران ،این نیست که نمونههای دیگر
کشورها را مدل قرار دهیم؛ و با سلیقه خود بهترین و موفقترین
آن را برگزینیم؛ و به طور مکانیکی برای ایران پیشنهاد کنیم.
این امر بدون در نظرگرفتن واقعیت تاریخی ـ جامعه شناختی
ایران و تنگناهای امروزی ناشی از موقعیت جغرافیای سیاسی
کشور ،میتواند فاجعهآفرین باشد.

بدیهی است که با این گونه تئوریها و تقلید از آن ،نمیتوان
پدیده پیدایش ملتهای باستانی ،نظیر ایران را توضیح داد.
احساس تعلِّق به یک ملت ،آگاهی و همبستگی ملی که
موجودیّت و پویایی هرملِّت در گرو آن است؛ واقعیّتی است که
نمیتوان آن را به طور مکانیکی و در همهجا و هر مورد ،به یک
دوران تاریخی و صورتبندی اقتصادی ـ اجتماعی معین ،مثال
مرحله تعالی سرمایهداری محدود و محصور کرد .مشخصّات و
شکلبندی ملت در ایران ،از قرنها پیش از پیدایش سرمایهداری
آغاز شده و به تدریج و با گذشت ایّام ،سیمای امروزین خود را
یافته است .در اروپا نیز دولتهای نسبتا پرسابقه ،نظیر فرانسه و
انگلستان ،پیش از دوران تعالی سرمایهداری شکل گرفته بودند.

لذا مکث کوتاه روی برخی از این موضوعات را برای فهم بهتر
موضعام و راهکاری که پیشنهاد میکنم ،ضروری میدانم .از
مبحث دولت آغاز میکنم:

ایرانیان از ورای هزارهها ،در واکنش به الزامات ناشی از
سازماندهی مقاومت و دفاع از خود در برابر خطرات ناشی از
تجاوزات و هجوم و تاراج پیدرپی خارجیها (به ویژه آشوریها
که بسیار چپاولگر و بیدادگر بودند)؛ و تامین نیازهای اقتصادی و
اداره امور ،دست به تشکیل دولت واحد زدند .این روند از زمان
مادها آغاز شد .در امپراطوری هخامنشیان قوام گرفت و در
اشکانیان ادامه یافت .و بیگمان در سلسله ساسانیان شکل نهائی
به خود گرفت .ایران در طول بیش از دوازده قرن ،یکی از دو
ابرقدرت جهان باستان ،تا حمله تازیها به ایران بود.

نقش دولت در شکلگیری ملت ایران
مهمترین ویژگی ایران در مبحث ملی ،تشکیل دولت و قدمت
تاریخی و جایگاه آن در تکوین ملت ایران و پایداری آن است.
کشورهایی نظیر ایران با تاریخ باستانی و برخوردار از یک دولت
مرکزی ،در جهان کمنظیرند .بیگمان ایران اولین کشور پایداری
در جهان تا به امروز است که دست به تاسیس دولت زده است.
در منطقه ،پیش از تاسیس دولت در ایران و هم زمان با آن،
دولتها و تمدنهای بزرگی نظیر سومریها ،بابلیها آشوریها و
عیالمیها درخشیدند و اثرات بزرگ و ماندگاری در فرهنگ و
تمدن بشری در زمان خود بر جای گذاشتند .ولی همگی از میان
رفتند .شاید علت ناپایداری آنها ،ناکامیشان در ایجاد یک
ساختار دولتی استوار بود؟

عصر ساسانیان به خاطر برقراری وحدت و تمرکز دولت .از طریق
ایجاد ارتش منظم؛ پایهریزی دستگاه اداری ـ دیوانی؛ تعمیم دین
مزدیسنان و آیین زرتشت در مقام آیین ملی و به مثابه ایدیولوژی
قومی ـ ملی؛ توسعه بازرگانی و برقراری سیستم پولی و مالیاتی

تاکید روی این نکته از این جهت پر اهمیّت و شایان توجّه است
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مردم شناختی امروزی ایران درست در همین وحدت در تنوع آن
است.

واحد؛ و باالخره پیدایش آگاهی نسبی به ایرانیت و ایرانی بودن و
تمایز خود از دیگران ،از انیران ،نشانهها و عناصر مهّم و برجسته
این تحوّل مهّم در روند درازنایِ پیدایش و تکوین ملت ایران
است .آگاهی نسبی ملِّی و پرورش فرهنگ ایرانیّت ،پس از سلطه
اعراب ،علیرغم ازهم پاشیدگی کشور ،به ویژه هنگام یورشهای
خانمانبرانداز مغولها ،همچنان در اشکال گوناگون تداوم یافته
است.

هویت قومی و تعل ملی
هویت قومی ـ تعلِّق ملی ،این است چکیده حرف و تز اصلی من
در مبحث ملی در ایران .ملت ایران در برگیرنده اقوام و
اقلیتهای زبانی ـ فرهنگی متعدّدی است که مولِّفههای تشکیل
دهنده و اجزایِ جداییناپذیر آنند .ایرانیها هرجای کشور باشند،
از یک «هویت قومی ـ تباری» برخوردارند که ریشه در منشا
تاریخی مردم شناختی (اتنولوژیک) آنها دارد .هویت قومی به
ویژه در زبان یا گویش و فرهنگ آنها بهطور بارزتری تجلِّی
دارد .از سوی دیگر ،اقوام ایرانی از ورای سدهها همزیستی و
سرنوشت مشترک ،با رشتههای فراوان تاریخی ،فرهنگی و
عاطفی ،به هم پیوند خورده ،ملت ایران را به وجود آوردهاند .این
پدیده ،بیانگر«تعلق ملی» آنها به ملت واحد ایران است .به
عبارت دیگر ،ملیت همه اقوام ایرانی ،یعنی تعلِّقشان به یک
ملت ،ایرانی است .از این منظر« ،هویت قومی ـ تباری» و«تعلق
ملی» ،دو روی یک سکه و مکمل هماند ،نه نافی یکدیگر.

بدیهی است که کلمات ملت و میهن دوستی ،با معنا و مفهوم و
تعاریف امروزی آن ،که به ویژه پس از انقالب مشروطه با آن خو
گرفتهایم .و با بازتابی که در ذهن ما دارند ،در قاموس سیاسی
تازگی دارند .ولی این امر منافاتی با مفاهیم قدیمی چون ایرانیّت
و ایرانی بودن که در گذشته به کار میرفته است و یا حب وطن
و ایراندوستی ندارند و مقاصد و احساسات مشابهی را
برمیانگیزند.
با سقوط ساسانیان ،ایران از حالت بزرگترین قدرت آسیای عصر
خود به درآمد و دست نشانده اعراب شد و شکوه و عظمت خود
را پس از  ۰۲قرن از دست داد .دورههایی را شاهدیم که استقالل
و تمامیّت ارضی ایران بکلی خدشهدار شده ،هرج و مرج برکشور
و سیستم خانخانی مستولی میشده است .اما به شهادت تاریخ،
همواره از ژرفای تاریکیها؛ در حالی که عزا و ماتم ایران را
فراگرفته بوده است؛ فرزندان برخاسته از ایل و قبیلههای
گوناگونِ وابسته به اقوام ایرانی و یا اقوام مهاجم ایرانیشده ،که
در لحظه ،تجلی وجدان ملت ایران بودهاند؛ به طور معجزهآسائی
بپا خواسته ،بار دیگر تمامیّت ارضی بر باد رفتۀ ایران را دوباره
برقرار شده است.

لذا وظیفه ما ،بررسی و یافتن مناسبترین راهحلی است که بتواند
درعین احترام به مظاهر و شاخصهای هویت قومی تباری
ایرانیها ،بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی آنها ،به
انسانیترین و معقوالنهترین وجه ،فراهم آورد .بیگمان ،این از
وظایف دولت دموکراتیک برآمده از ملت ایران ،در جمهوری
آینده است .دولت دموکراتیک میباید نسبت به پیامدها و اثرات
ناشی از این تنوع قومی توجه کرده ،راهحلهای دموکراتیک و
مسالمتآمیز و انسانی ارائه دهد .بدیهی است که این به معنی
دست روی دست گذاشتن تا روز موعود نیست .همه
آزادیخواهان و پایبندان به حقوق بشر ،میباید از هم اکنون و
هر قدر ممکن است ،برای دستیابی به این خواستها دست بکار
شوند و از مبارزات بحق اقوام ایرانی پشتیبانی کنند.

سرزمین کنونی ایران ،محصول چنین تاریخی کهن است.
ارثیهای است که از سدهها پیش به ما منتقل شده است .نیاکان
ما ،از همه اقوام و طوایف برای حراست آن قربانیهای فراوان
داده و مصیبتهای بزرگی را متحمل شدهاند .با آن که کشور
ایران طی سدهها جوالنگاه و موطن سامیها ،ترکها ،مغول و
تاتارها و ترکمنها بوده است .ولی این مهاجمان ،پس از
فرونشستن کشت و کشتارها و پایان ویرانگریها و غارتها،
باگذشت زمان و زندگی در این سرزمین ،تاثیرگذاری و
تاثیرپذیری متقابل در فرهنگ و سنتها و آداب و رسوم یکدیگر،
عاقبت رنگ و بوی ایرانی گرفته و ایرانی شدهاند .فرهنگ
مشترک امروزی ایرانیان حاصل این درهمآمیزی است .با این
حال ،شاخصهای قومی ،بهطور بارزی در زبان و گویشها و در
هنر و فرهنگ خود ویژه آنها ،بر جای مانده است .زیبایی بافت

نسخه برداری ،رهیافت مساله ملی در ایران نیست
احساس من این است که طیفی از روشنفکران و سیاسیهای
قومگرا ،متاسفانه به تاریخ ایران کم توجهاند و در چگونگی
مناسبات و پیوند عمیق و یکدلی و یگانگی که میان اقوام و
اقلیتهای زبانی ـ فرهنگی ایرانی وجود دارد ،درنگ الزم
نمیکنند .آن چه بهویژه تاسفآور است نسخهبرداری از
کشورهای دیگری است که کوچکترین سنخیتی با ایران ندارند.
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چگونه است که صفویهی آذریتبار ،بدون دودلی ،پایتخت خود
را از اردبیل به تبریز و از آنجا به قزوین و سرانجام به اصفهان
منتقل میکند .و شاه عباس از اصفهان است که نصف جهان
میسازد نه از اردبیل یا تبریز؟ و تمام همّ و غم او سرافرازی ملت
ایران است نه یک ایالت و قوم خودی؟ رفتار و هنجار قبایل
افشار و قاجار نیز کم وبیش ،بر همین روال است.

این طیف با اختالط مقوله قوم با ملت ،و با چنین برداشت
نادرستی ،ایران را کشور چند ملتی یا «کثیرالمله» مینامند .و یا
به جای قوم کلمه ملیت را به کار میبرند و از ملیتهای ساکن
سرزمین ایران سخن میگویند! گوئی «ملیت» مرحلهای بینابین
قوم و ملت است! حال آن که ملیت ،معنایی جز تعلق هر شهروند
به یک ملت معین ندارد .لذا به کارگیری آن جز «کثیرالمله»
انگاشتن ایران نیست .در واقع این دوستان قوم را که یک مقوله
مردم شناسی است با ملت که یک پدیده جامعه شناختی ـ
تاریخی است یکی میگیرند .و قانونمندیهای ویژه ملت را به
اقوام تشکیل دهنده آن تعمیم میدهند .به عبارت دیگر ،پدیده
ملت را به قوم و تبار تقلیل میدهند .حال آن که هر قوم
فینفسه ملت نیست و کمتر ملتی است بر قوم واحد استوار بوده
باشد.

تمرک زدایی در ساختار دولت
از جمله تدابیر الزم ،ایجاد یک ساختار دولتی غیرمتمرکز است
که میتواند راهگشای برخی از معضالت کنونی کشور باشد .این
تدبیر در عین حال ،میتواند بستر مناسبی را برای پاسخگوئی به
برخی ازخواستههای اقوام ایران نیز فراهم آورد .تمرکززدائی در
شمار موضوعاتی است که دموکراتهای ایرانی از هر نحله و
گرایش سیاسی ،برای اداره امور و کشورداری به آن میاندیشند و
خواستار آنند .با این قید که ساختار غیرمتمرکز دولت ،همه
ایاالت را دربر بگیرد و اساسا بر پایه تقسیمبندیهای جا افتاده
اداری کشور باشد نه ترکیب قومی آن .زیرا اساسا ،تقسیمبندی
ساختار اداری کشور ایران برمبنای قومی ،با توجه به
درهمآمیختگی اقوام در یکدیگر؛ پخش و پراکندگی آنها در
سراسر کشور ناشی از مهاجرتها و جا به جائیهای درون
کشوری ،که به دالیل گوناگون طی قرنها صورت گرفته و جا
افتاده است؛ و به ویژه به علت تعریفناپذیر بودن «فارس
زبانهای» کشور به مثابه قوم واحد ،که از خراسان تا فارس و
کرمان و ایاالت مرکزی را در برگرفته است ،امری ناممکن
میباشد.

پیامد «کثیرالملله» تلِّقی کردن ایران الزمهاش انطباق اصل«حق
ملتها در تعیین سرنوشت خویش» در مورد تک تک این
«ملت»ها ،پذیرش حق جدائی آنها برای برپایی دولتهای
مستقل ،به تعداد مدعیان آن است! یعنی گام گذاشتن در زمین
لغزانی که دیر یا زود ،زمینه را برای پاره پاره شدن ایران فراهم
خواهد ساخت.
شاید نیازی نباشد ،ولی باز تاکید میکنم که در ایران مناسبات
«ملت سلطهگر» که ظاهرا «ملت فارس» ناموجود مد نظر است
و «ملتهای زیرسلطه» که از قرار اقوام ساکن ایرانند ،وجود
نداشته و ندارد .این به معنی انکار برخی تبعیضات موجود و عدم
رعایت حقوق اقوام و اقلیتهای زبانی فرهنگی نیست .منظور
من نقد مواضع کسانی است که با طرح این گونه تزهای نادرست
تخم کین میان «ترک و فارس» کاشته و مسئلههای بیهوده
میآفرینند .متاسفانه این اواخر ،بازار این گونه سم پاشیها رونق
پیدا کرده است.

بیگمان ،شیوه کشورداری غیرمتمرکز و اساسا هر نوع
تمرکززدایی و انحصارشکنی دیگر ،از جمله شکاندن بخش
قدرقدرت مالی ـ صنعتی متمرکز در بخش دولتی و انتقال آنها
به بخش خصوصی ،شرط الزم و از الزامات رشد موزون و
شکوفایی اقتصادی ـ فرهنگی برای کل کشور ،به ویژه برای
مناطق عقب افتاده ایران است .بیتردید ،تمرکز زدائی در هر
عرصه و زمینهای ،از پیش شرطهای برقراری دموکراسی به
معنی مشارکت واقعی و پایدار مردم در امور کشور پهناور و
پرجمعیت ایران است .لذا این یک خواست دموکراتیک عمومی
است و مستقل از معضالت و خواستهای اقوام ایرانی میباشد.

برای تعمّق بیشتر کسانی که با حسننیّتی این حرفها را تکرار
میکنند ،مطالعه دوباره تاریخ ،حتی نه چندان دور میهنمان
دعوت میکنم:
چه حکمتی در این نهفته است که در  ۵۱۱سال گذشته ،همه
سلسلههای پادشاهی که هر کدام به قوم خاصّی تعلق داشتهاند،
هرگز به فکر تشکیل دولت قومی ـ زبانی خاص خویش نیفتادند
و همواره اولین هدفشان تامین وحدت سرتاسری ایران و ایجاد
دولت واحد ایران بوده است؟ چه رمزی در این نهفته است که
صفویه از اردبیل بپا میخیزد و شاه اسماعیل تا پایش به تبریز
میرسد خود را پادشاه ایران میخواند نه آذربایجان؟ و اولین
اقداماش جنگ با اُزبکها و ترکهای عثمانی میشود؟

شیوه کشورداری غیرمتمرکز در ایران به قدمت تاریخ مدون آن
است .ساتراپها در زمان امپراطوری هخامنشیان؛ شهریاران به
هنگام اشکانیان با دو مجلس که حدود اختیارات پادشاه را تا
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نگاهی به رویدادهای انفالب مشروطه نشان میدهد که پایان
دادن به دوران خانخانی و هرج ومرج ،آمال وآرزو و خواست
پایهگذاران جنبش مشروطه ایران بود .تالش آنها برقراری
حکومت قانون و تشکیل یک دولت مرکزی مقتدر بود.
تالشهائی که طی صد سال گذشته دراین زمینه صورت گرفته
است ،مستقل از ایراداتی که به شیوه عملها و رفتارها وارد
است ،به طور عینی دستاوردی مثبت و مترقِّی بوده است .بدیهی
است منظور پایهگذاران جنبش مشروطه از تشکیل دولت
مرکزی ،استقرار یک دولت متمرکز غول پیکر و احیاء «استبداد
شرقی مدرن» نبود.

حدی کنترل میکردند؛ مرزبانان در دوره ساسانیان ،سیستم
ممالک محروسه از اواخر صفویه تا انقراض سلسله قاجار؛
نمونهها و اشکال مختلف آن است .با این ویژگی که انواع این
گونه ساختارهای غیرمتمرکز ،همواره در چارچوب یک دولت
مرکزی با پادشاهان کم و بیش قدرقدرت در مرکزیت آن ،توام
بوده است.
یادآوری این نکته نیز در رابطه با بحث ما درخور اهمیت است
که تاریخ ایران فاقد دوران بردهداری به مثابه شیوه تولید و نیز
فاقد سیستم فئودالی از نوع اروپائی آن بوده است .در اروپا،
فئودالها هر یک در قلمروِ خود همچون «شاهک»هائی ،مانع
مرکزیت و تمرکز قدرت در دست پادشاهان بودهاند .روند
شکلگیری دولت و ملت در این کشورها ،یا به گونۀ فرانسه ،از
راه حذف قهرآمیز فئودالها و نظام فئودالی ،صورت گرفته است .و
یا مثل آلمان ،از اتحاد آنها در یک نظام فدراتیو .در ایران به
دالیلی که ورود در آن خارج از حوصله این نوشته است ،از ۷
هزار سال پیش ،جز در دورههایِ ضعف و ازهم پاشیدگی کشور؛
که ناشی از تهاجمات و کشت و کشتارهای بیگانگان بوده است؛
معموال دولت مرکزی با شاهان کموبیش پرقدرت حکومت کرده
و مانع از «فئودالیزه» و قطعه قطعه شدن ایران شدهاند.

به همین مناسبت ،پدران آگاه و روشنبین ما ،موازی با خواست
پایان دادن به سیستم ملوکالطوایفی و ایجاد یک دولت مرکزی؛
هم زمان با تصویب قانون اساسی و متمم آن ،قانون انجمنهای
ایالتی و والیتی را نیز از تصویب گذراندند .این امر بازتاب درایت
آنها برای برپائی و احیاء دولت مرکزی مدرن به شیوه بدیع
کشورداری غیرمتمرکز در شکل «انجمنهای ایالتی و والیتی»،
که خود ملهم از شیوههای سنتی کشورداری در ایران بود .این
طرح کامال اصیل و ایرانی ،از ابتکارات بدیع پیکارجویان راه
آزادی در انقالب مشروطه به ویژه در خطه آذربایجان بود.
حاال نیز پیشنهاد من برای ساختار دولتی غیرمتمرکز ،احیای
همان تجربه اصیل انجمنهای ایالتی است که یادگار ناکام
انقالب مشروطیت میباشد .البته به شرط به روزکردن و اصالح
آن .این راهحل ،همه ایالتهای ایران را در برمیگیرد و چارچوب
قومی ندارد .ولی در طرحی که من جداگانه تهیه کردهام ،قید
شده است که راهحل انجمنهای ایالتی ،در مناطقی نظیر
آذربایجان ،کردستان ،ترکمن صحرا ،بلوچستان و منطقه
عربنشین خوزستان ،میتواند و باید اضافه بر وظایف و حقوق
عمومی و مشترک با سایر انجمنهای ایالتی ،وظیفه مضاعفی را
بر عهده بگیرد .اداره و تصدی امور مربوط به آموزش زبان
مادری ،در کنار زبان فارسی در مقام زبان مشترک ایرانیان؛
ترتیب به کارگیری زبان مادری در امور محلی و اداری؛ و نیز
فراهم آوردن شرایط و امکانات برای توسعه و شکوفایی فرهنگ
قومی ـ تباری و تشویق سرایندگان و نویسندگان به آفرینشهای
هنری و ادبی به زبان محلی ،در شمار این وظایفاند.

تشکیل دولت واحد و مرکزی درایران ،چه در ایران باستان و چه
از پانصدسال به این سو ،به طور عینی دستاوردی مترقی و فرجام
یک روند طوالنی است .لذا اصالحات ساختاری و دموکراتیزه
کردن آن میباید با حفظ این دستاورد تاریخی صورت بگیرد ،نه
به گونۀ برگشت به دورانهای غمانگیز ملوکالطوایفی! افراد
صادق و با حسننیتی که از روی اعتقاد بر سیستم فدرالی در
ایران اصرار میورزند؛ باید عنایت کنند که فدرالیسم در ایران،
مستقل از غیرعملی بودن آن که در باال اشاره کردم .تحت هر
شکلی که ارایه شود ،با توجّه به بافت مردمشناسی کشور؛ و
وجود مناطق و ایاالتی که ساکنان آن بافت قومی ـ تباری نسبتا
یکپارچه دارند ،در عمل ،به همان فدراسیون اقوام تقلیل خواهد
یافت .چنین رهیافتی ،در موقعیت جغرافیای سیاسی ایران در
منطقه ،میتواند عواقب ناگواری ببار آورد.
شایان توجه و درنگ است که اغلب سازمانهای سیاسی و قاطبه
صاحبنظران قومگرا که راهحل فدراتیو را برای ایران مطرح
میسازند ،منظورشان همان فدراسیون اقوام است .و اگر نیک
بنگریم ،همانها نیز ،از کشور چند ملتای یا «کثیرالملله» ایران
سخن میگویند و طرفدار آتشین تحقق اصل «حق ملتها برای
تعیین سرنوشت خویش» در مورد اقوام ایرانند.

حدود کلی و تمایز وظایف دولت مرکزی و انجمنهای ایالتی را
در خطوط اصلی آن ،میتوان چنین ترسیم کرد:
دولت مرکزی ،مسئول و مجری سیاست خارجی؛ تنظیم سیاست
مالی و پولی و امور گمرکی؛ امور ارتش و دفاع ملی و پاسداری از
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آن همگون کردن دولتهای عضو و یا واحدهای جدا از هم ،در
قالب و چارچوب کشوری نوین است .دولت فدرال ،پویشی از
تفرق به تجمع و از پراکندگی به سوی یگانگی است .این
واقعیت در مورد ایاالت متِّحده ،سویس ،آلمان ،جمهوری فدراتیو
سابق یوگسالوی و ایضا شوروی سابق و هندوستان به هنگام
کسب استقالل آن و بسیاری از کشورهای فدراتیو صادق و قابل
رویت است .ایاالت متحده آمریکا از اتحاد  ۰۷دولت مستقل به
وجود آمد .دولت سویس شکل فدرال را از سال  ،۰۴۸۴برپایهی
اتحاد کانتونها به خود گرفت .اتحاد فدراتیو آلمان در آغاز ،ناشی
از اتحاد دولتهای پروس و باوئر و ساکس و ورتمبورگ بود.
هندوستان نیز به هنگام استقالل در  ،۰۰۸۰با نهصدملیون
جمعیت و بیش از هشتصد زبان و گویش و چندین مذهب و
سیستم کاست و خطرات و دشواریهای بیشمار ،برای جلوگیری
از پاره پاره شدن کشور و جنگهای داخلی ،سیستم فدراتیو
تمرکزگرا را برگزید .جمهوری فدراتیو یوگسالوی و اتحاد
شوروی سابق و سایر نمونهها نیز ،انگیزه و سرگذشت مشابهی
داشتهاند .به عبارت دیگر ،پیش از گزینش فدرالیسم ،جدا ازهم و
گاه بیگانه به هم بودند.

استقالل و تمامیت ارضی ایران؛ برنامه ریزی در مقیاس کشور و
نیز مالک ثروتهای تمام ملی نظیر نفت و گاز است .مجلس
شورای ملی به مثابه تنها قوه مقننه ،مسئول قانونگذاری در
سطح کشور در اصلیترین امور اقتصادی ،آموزش و پرورش و
تدوین قوانین مدنی وحقوق اساسی شهروندان است.
انجمنهای ایالتی ،از طریق نهادهای شورایی و اجرائی محلی
انتخابی ،مسئول اداره و تصدی امور منطقه در زمینههای اداری،
فرهنگی ،آموزش و پرورش ،بهداری و بهداشت ،محیط زیست و
آبادانی و امور انتظامی و امور شهرداری و نظایر آنها ،در
چارچوب اصول و مبانی قانون اساسی کشور ،و رعایت استقالل
و تمامیت ارضی ایران است.
از جمله مسائلی که میتوان در بهروز کردن تجربه انجمنهای
ایالتی مورد مطالعه قرار داد ،پیشبینی مجلس دومی از
نمایندگان انجمنهای ایالتی است .نقش آنها عبارت است از:
مشارکت و نظارت بر طرحهای آبادانی و برنامه ریزی سراسری؛
بودجه کشور و توزیع آن و مسائل دیگری که در قانون اساسی
باید پیشبینی شود .چنین مجلسی در کنار مجلس شورای ملی و
نهادهای مدنی ،میتواند به سهم خود ،نقش کارسازی در کنترل
دولت و جلوگیری از تمرکز آن و توزیع عادالنه ثروت و رشد
موزون و هماهنگ مناطق مختلف باشد.
فدرالیسم مناس

آیا ایران در چنین شرایطی قرار دارد؟ مسلما پاسخ منفی است.
مالحظه میشود که تحمیل فدرالیسم به ایران ،جدا کردن
مصنوعی اقوام ایرانی از یک دیگر است که طی سدهها زیر چتر
یک دولت مرکزی ،در کنار یک دیگر زندگی کرده ،همزیستی
داشتهاند .و درهارمونی با یک دیگر زندگی میکردهاند .به
شهادت تاریخ ،جداشدن پارههائی از پیکر ایران ،هیچ گاه محرِّک
و انگیزه داخلی نداشته و همواره ناشی از تجاوزات خارجی و
شکست ایران در جنگهای تحمیلی و نابرابر بوده است.

ایران نیست

با در نظر گرفتن مالحظات باال ،و نیز راهحل «انجمنهای
ایالتی» که بهباور من مناسبترین شیوه ساختار غیرمتمرکز
دولتی در شرایط ایران است .بهباور من ،راهکارهائی نظیر
فدرالیسم و به ویژه استقرار فدراسیون اقوام در ایران را مغایر با
واقعیتهای عینی و سیاسی ـ جامعه شناختی کشور و حتی
زیانبار برای ایران است .مقایسه ایران با کشورهای دیگر ،از
جمله کشورهای مرجع نظیر ایاالت متحده آمریکا ،سویس ،کانادا
و هندوستان و غیره ،قیاس معالفارق است .حتی مقایسه ایران با
ترکیه و عراق نیز نادرست میباشد.

یادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که جز یکی دو مورد؛ نادرند
کشورهائی که ساختار دولتی متمرکز خود را به سود ساختار
فدراتیو تغییر دادهاند .تنها مورد تیپیک کشور بلژیک است.
جمهوری تازه تاسیس شده عراق که حاصل یک وضعیت کامال
استثنائی ،با آینده و چشم انداز نامطمئن و شکننده ،مورد دیگر
آن است .اما مقایسه این کشورها با ایران و مدل قراردادن آنها
واقعا ناوارد است .بلژیک کشور جوان و حاصل ساخت و
پاختهای دولتهای بزرگ است .ملت بلژیک سابقه تاریخی
نداشته است .از  ۰۰۳۱و بازنگری قانون اساسی و گزینش
سیستم فدرالی ،خطر تجزیه کشور و جدائی فالمانهای
هلندیتبار از والونیهای فرانسه زبان ،پیوسته کشور را تهدید
میکند.

اصوال سیستم فدراتیو به مثابه شیوهی کشورداری مناسب ایران
نیست .زیرا فدرالیسم معموال هر جا عنوان شده ،هدف و انگیزه
دیگری جز همگرایی واحدهائی که قبال به دالیل گوناکون
تاریخی ـ سیاسی ،جدا ازهم میزیستند ،نداشته است .هدف
غائی آنها نیز ،نیل به یگانگی و تشکیل دولت مشترک واحد
بوده است .بنا برحقوق بینالمللی ،دولت فدرال جامعه سیاسی
مرکب از کشورها و یا واحدهای کوچکتر است .و هدف اساسی
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زبان پهلوی و لهجههای آن بود .به همین لحاظ ،صاحبنظران
برای تمیز زبان مردم پارسهای آن ایام از گویشهای دیگر،
اصطالح «گویش پارسیک» را به کار میبرند .برهمین روال،
زبان ایرانیان مشرق در عهد اشکانیان را «پهلوانیک» و مردم
آذربایجان را «گویش آذری» میخوانند .به همچنین است
گویش کردی ،گویش خوزی ،گویش طبری ،دیلمی و غیره .این
که چگونه فارسی دری که از خراسان برخاست ،عمومیت یافت و
به تدریج زبان اکثریت شد به درازا میکشد .ولی آنچه مسلم
است ،اصوال هیج شخصیت سیاسی و حزب مسئول و معتبر،
مخالف به کارگیری زبان فارسی دری در جایگاه زبان مشترک
ایرانیان نیست .اما زبان مشترک به معنی تکزبانی نیست.

تا  ۰۰۷۲کشوری بنام عراق و با این ترکیب قومی وجود نداشت.
عربها و کردهای ساکن عراق ،هرگز در تاریخ زندگی مشترک
نداشتند .و از لحاظ ریشه و تبار قومی و زبان و فرهنگ،
کوچکترین سنخیتی با هم نداشته و ندارند .معلوم است که
برای زندگی و همزیستی اجباری در چارچوب یک کشور ،سیستم
فدرالی برای آنها گریزناپذیر و مناسبترین راه است .در مناطق
تحت کنترل کردها ،هم زمان و موازی با انتخابات اخیر در
عراق ،برای استقالل کردستان نیز رایگیری شد ۰۱ .درصد
موافق رای دادند! مالحظه میشود تا چه اندازه چشم انداز
فدراسیون عراق تیره و شکننده است.
این نکته را ناگفته نگذارم که برخالف نظر بعضی طرفداران
فدرالیسم در ایران ،که موضوع ممالک محروسه در ایران در
زمان قاجاریه را برای توجیه نظریه خود پیش میکشند .یادآوری
این نکته الزم است که تقسیمبندی کشور براساس ممالک
محروسه ،به هیچ وجه مبنتی بر مرزهای قومی نبوده است .به
طور مثال ،ناصرالدین شاه در فرمان خود ،کشور را ،برپایهی
اهمیت و جایگاه مناطق مختلف کشور به معیار آن زمان ،ممالک
محروسه را به چهار بخش بزرگ تقسیم کرده بود .این چهار
مملکت عبارت بودند از« :مملکت آذربایجان» که ولیعهد نشین
بود« ،مملکت اصفهان»« ،مملکت خراسان و سیستان» ،و
«مملکت کرمان و فارس» .مالحظه میشود که در این تقسیم
بندی تنها آذربایجان رنگ و نشان قومی دارد .نه از کردستان
نامی هست و نه از ترکمنها و بلوچ و عرب!

پس مساله بر سر چیست؟ مهمترین مساله ،شناسایی حق اقوام و
اقلیت زبانی ـ فرهنگی غیرفارس زبان ایران برای آموزش زبان
مادری در کنار زبان فارسی؛ و بکارگیری آن در امور محلی و
اداری؛ و فراهم آوردن شرایط الزم برای رشد و شکوفایی
فرهنگ و هنر قومی ـ محلی است .اینها از اصول پایهای
مصوبات سازمان ملل متحد و از مبانی و موازین حقوق بشر
است؛ و ربطی به «مساله ملی» ندارد که موضوع آن ،بررسی و
حل مناسبات «ملت سلطهگر» و «ملت زیر سلطه» میباشد.
امری که واقعا هیچ موضوعیت و سنخیت و ارتباطی با واقعیت
مناسبات تاریخی و کهن اقوام ایرانی باهم ندارد.
در ماده  ۲۳از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان
ملل متحد صراحت دارد« :در کشورهایی که اقلیتهای نژادی ـ
مذهبی یا زبانی وجود دارند ،اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور
را نمیتوان از این حق محروم کرد که مجتمعا با سایر افراد
گروهشان ،از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود
متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند ،یا زبان خود را به کار
بگیرند» .بنا براین ،مساله در ایران ،اجرا و تحقق تمام و کمال
موازین مندرج در مصوبات سازمان ملل و مندرجات منشور
جهانی حقوق بشر و رفع تضییقات و محرومیتهایی است که
همبودیهای قومی ـ زبانی از آن رنج میبرند.

در دوران مشروطه نیز ،پس از تصویب قانون انجمنهای ایالتی
و والیتی ،در تلگرامی به سراسر کشور ،فقط چهار مملکت
آذربایجان ،خراسان ،فارس ،کرمان و بلوچستان به عنوان ایالت
مقبول شد.
قوم پاره و زبان فارسی دری
در پایان ،مکث بسیار کوتاهی در رابطه با زبان پارسی و قوم
فارس را ضروری میدانم :از لحاظ قومشناسی )(éthnologique
که موضوع بحث ماست ،قوم فارس در ایران اگر موجودیت آن
به اثبات برسد ،اصال اکثریت عددی ندارد .زیرا هرکس به زبان
فارسی صحبت میکند ،از نظر قومی پارس نیست .قوم پارس از
لحاظ ریشه تاریخی آن ،عمدتا در ایالت فارس کنونی و اطراف
آن سکونت داشتهاند .معلوم هم نیست ساکنان کنونی آن اساسا
خصلت قومی و احساس هویت قومی داشته باشند .زبان قوم
پارس نیز در گذشتههای دور ،به گونه مادها و پارسها از خانواده
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پیشطرپ سندی در رابطه با مبحث ملی در ایران

 ۰ـ کشور باستانی ایرانی ،مرکب از همبودهای قومی ـ فرهنگی
مختلف ،بویژه آذریها ،بلوچها ،ترکمنها ،عربها ،فارسها و
کُردهاست ،که در طول هزارهها و از ورای قرنها تاریخ و
سرنوشت مشترک ،در روند مبارزه برای حیات و بقاء ایران در
برابر تجاوزات وحشیانه و پی در پی ،تحمّل مصیبتها و
شکستها و نیز کسب پیروزیها و توفیق در انجام کارهای
بزرگ مشترک ،با رشتههای فراوان تاریخی ،فرهنگی و عاطفی
به هم پیوند خورده و ملت ایران را بوجود آوردهاند.
 ۲ـ ایران ،کشور همه اقوام ساکن ایران است .از دیدگاه ما هیچ
یک از جوامع قومی ـ زبانی ،امتیاز و برتری بر دیگران ندارد و
همه از حقوق برابر برخوردارند .لذا ما قویّاً خواستار رفع هرگونه
محرومیت و مضیقه و ستم از اقوام ساکن ایران هستیم ،که
بخصوص در زمینه فرهنگی و بویژه آموزشِ زبان مادری و
بکارگیری آن در امور محلِّی از سوی دولتها اِعمال میشود.
حزب دموکراتیک مردم ایران مبارزه در این راه را از وظایف
اصلی و مقدم خود میشمرد.
 ۷ـ اقوام تشکیل دهنده ملت ایران ،از یک هویت قومی
برخوردارند که در زبان و گویشها ،در آداب و رسوم و مذهب ،در
رفتار و کردار ،در فرهنگ و هنر قومی و محلِّی آنها متبلور
است .همه این مظاهر قومی را باید محترم شمرد و مورد حمایت
قانون قرار داد و راه رشد و شکوفائی آنها را هموار کرد .از سوی
دیگر همه این اقوام ،ایرانیاند و مؤلفههای مختلف ملت ایران را
تشکیل میدهند که بیانگر تعلق ملِّی آنها است .لذا تعلق به

ملت ایران ،نافی هویت قومی اقوام تشکیل دهنده ایران نیست و
این ویژگی ،پژواک بافت مردمشناسی) (Ethnologieملت
ایران در طول تاریخ آن است.
حزب دموکراتیک مردم ایران ،قویاً مخالف هرگونه تالش و اقدام
در جهت نادیده گرفتن و منع بکارگیری مظاهر هویت اقوام
ایرانی ،نظیر آموزش زبان مادری و استفاده از آن است .زیرا
اصرار بر آنها و عمده کردنش به ناسیونالیسم ستمگر و
تجاوزطلب میانجامد و در کشوری با بافت قومی متنوع آن به
خصومت و جنگ داخلی میانجامد .ح .د .م .ا ایضاً مخالف
هرگونه تالش و سیاستی است که تفاوتهای قومی را عمده و
مطلق میکند و به ناسیونالیسم کور قومی ،با همه پیامدهای
شوم آن دامن میزند .ح .د .م .ا ،بین ناسیونالیسم و میهنپرستی
یا ایران دوستی فرق میگذارد و علیه هرگونه ایدئولوژی
ناسیونالیستی که بیگانه با اندیشهها و آرمانهای بشردوستانه وی
است ،مبارزه میکند.
 ۸ـ ما از خواست خودمختاری ،به معنی اداره و تصدّی امور
محلی ،جز در مسائلی که مربوط به حاکمیت ملی و حقوق و
وظایف حکومت مرکزی است ،حمایت میکنیم و تحقِّق آن را
اقدام مؤثری در جهت تمرکززدائی و تضمین و گسترش
دموکراسی در ایران و رعایت موازین منشور حقوق بشر میدانیم.
منظور ما از تمرکززدائی و خودمختاری ،تضعیف دولت مرکزی در
شرایط پیچیده و حساس جغرافیای سیاسی کشور و یا به معنای
برگشت به دوران خانخانی و ملوکالطوایفی نیست .هدف ما
گسترش دموکراسی در سطح کشور ،تقویت روح تفاهم و دوستی

دموکراسی و حقوق بشر ،وظیفه مقدم و مشترک همه نیروهای
سیاسی ایران ،چه سرتاسری و چه منطقهای میباشد.

و همبستگی میان مؤلفههای متشکله ملت ایران ،تأمین بهترین
شرایط برای رشد موزون مناطق مختلف کشور و تقسیم روشن
وظایف میان دولت مرکزی و نهادهای محلی در ایاالت و
والیات در اداره امور خود میباشد.

ج :موازین دموکراسی در جمهوری دموکراتیک آینده ،ایجاب
میکند تا احزاب و سازمانهای سیاسی ،اعم از سراسری یا
منطقهای ،مطالبات خود ،از جمله خواست خودمختاری را ،از
راههای سیاسی و مسالمتآمیز و رعایت موازین و قواعد
دموکراسی مطرح سازند و برای تحقِّق آنها تالش کنند .باید
توجه داشت که مسائل مربوط به استقالل ایران و تمامیت ارضی
آن مسائل همه مردم و ملت ایران است و الزاماً باید از طریق
مجلس مؤسسان منتخب مردم و با مراجعه به آراء آنها حل و
فصل گردد.

دولت مرکزی مسئول و مجری سیاست خارجی ،تنظیم سیاست
مالی و پولی و امور گمرکی ،پاسداری از استقالل و تمامیّت
ارضی ایران ،امور ارتش و دفاع ملی ،برنامه ریزی در مقیاس
کشور و مالک ثروتهای تمام ملی نظیر نفت و گاز و امثال آنها
است .اضافه بر اینها ،مجلس شورای ملی ،به مثابه قوه مقننه،
مسئول قانون گذاری در سطح کشور در اصلیترین زمینههای
اقتصادی ،آموزش و پرورش ،قانون مدنی و تدوین حقوق اساسی
شهروندان میباشد.
ایاالت و والیات خودمختار ،از طریق انجمنها و مجالس و
نهادهای منتخب محلی ،مسئول اداره و تصدّی امور منطقه در
همه زمینههای اداری ،فرهنگی ،آموزش و پرورش ،بهداری و
بهداشت ،محیط زیست و آبادانی و امور انتظامی و امور شهرداری
و نظایر آنها با رعایت اصول و قانون اساسی کشوری است.

د :خودمختاری ،شکل اجباری و تنها ساختار دموکراتیک دولت
ایران نیست .لذا خواست خودمختاری هر جا که از سوی مردم
یک منطقه یا اقلیتهای قومی ـ زبانی مطرح میشود ،به شرط
مطابقت با اصول و مقررات تصویب شده از سوی مجلس
مؤسسان ،تحقِّق مییابد.

 ۵ـ در رابطه با خواست خودمختاری ،تأکید و توجه به نکات زیر
را ضروری میدانیم:

 ۱ـ از نظر تاریخی ،طرح مقوله حق تعیین سرنوشت ملل ،هم
زمان با انقالب کبیر فرانسه و مبارزه مردم علیه رژیم خودکامه
سلطنتی برای به دست گرفتن سرنوشت خود بود .مضمون
سیاسی ـ حقوقی این شعار ،پژواک آگاهی ملت به حقوق خویش
و تبلور اراده وی برای تأمین حاکمیت ملت و انتخاب دولت
نماینده وی بود و انقالب کبیر فرانسه ( ،)۰۳۴۰لحظه تاریخی
تحقِّق آن ،مارکسیسم و بطریق اولی لنینیسم ،بعدها به ظهور
پیوست و سوسیال دموکراتها پس از تردیدها و بحثهای
طوالنی ،باالخره در کنگره لندن ( )۰۴۰۱در قطعنامهای ،ضرورت
مبارزه برای تحقِّق این اصل را پذیرفتند .در قرن  ،۰۰همین
اصل تحت عنوان «اصل ملیتها» ،به معنی هر ملت یک دولت
پایه سیاست خارجی فرانسه گردید .در قرن بیستم ،پس از جنگ
جهانی اول و تالشی امپراطوریهای اتریش ـ مجار و عثمانی و
رهائی ملتهای متعددی از یوغ آنها ،همین اصل ،اساسِ طرح
ویلسون ،رئیس جمهور آمریکا و جامعه ملل قرار گرفت تا به
اتکاء آن شاید مشکالت بالکان و اروپای مرکزی را حل کنند که
ناموفق ماند .انقالب اکتبر روسیه با پیام رهائیبخش ملتهای
تحت یوغ استعمار پا به عرصه حیات گذاشت و الهامبخش
بسیاری از جنبشهای رهائیبخش در آسیا و آفریقا شد .پس از

الف :خودمختاری در زمره خواستهای دموکراتیک ،اقدامی
اصالحطلبانه و مربوط به ساختار دموکراتیک دولت در یک
کشور ،با رعایت استقالل و تمامیت ارضی آن است .لذا قید
اصول و مقررات پایهای آن در قانون اساسی و تصویب آن از
سوی مجلس مؤسسان که با رأی آزاد مردم ایران انتخاب شده
باشد ،الزام آور است.
تحقق خواست خودمختاری ایجاب میکند که در تقسیمات
کنونی کشوری ،با توجه به ترکیب و بافت قومی ـ زبانی یا
مالحظات اقتصادی در مناطق مختلف بر اساس نظرخواهی از
مردم هر منطقه و واحد ،تجدید نظر شود.
ب :دستیابی به خواست خودمختاری ،یعنی تصدّی و اداره امور
محلی به دست مردم و نمایندگان منتخب آزاد آنان ،بدون تحقِّق
دموکراسی در ایران غیرممکن است .تقدم خواست خودمختاری
بر دموکراسی در عمل و مطلق کردن آن و توقع آن از یک
حکومت ارتجاعی و استبدادی چون جمهوری اسالمی ،قبل از
همه به تحقِّق خود این خواست صدمه میزند .لذا مبارزه برای
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خودمختاری ،خواستی سیاسی و دموکراتیک و اصالح طلبانه ،در
چارچوب کشور واحد و ملت واحد است که به خاطر تنوع در
ترکیب قومی ،شرایط ویژه محلی و یا با انگیزه تمزکززدائی و
گسترش دامنه دموکراسی در مقیاس کشور ،اتخاذ میشود و از
اشکال سازماندهی دولت غیر متمرکز و دموکراتیک ،در چنین
شرایطی است.

جنگ جهانی دوم ،همین اصل برای حمایت از مستعمرات و
ملتهای تحت انقیاد در اسناد و میثاقهای سازمان ملل متحد
بازتاب یافت.
 ۳ـ در طول این مدت ،اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش
با دو انگیزه و دو هدف متفاوت مطرح شده و ملتها را به مبارزه
برانگیخته است.

 ۰ـ مقایسه ایران با روسیه تزاری و اتحاد شوروی و یوگسالوی
و غیره ،که معموالً تکرار میشود ،کامالً نادرست است .روسیه
تزاری یک امپراطوری مستعمراتی وسیع و زندان ملتها و اتحاد
شوروی استمرار آن در شکل دیگری بود .پیدایش یوگسالوی در
 ،۰۰۰۰پیامد تالشی امپراطوریهای اتریش ـ مجار و عثمانی و
ساخته و پرداخته بازیهای بینالمللی و موزائیکی از ترکیب
ملتها و اقوام مختلف و متفاوت است که زندگی و سرنوشت
مشترک تاریخ نداشتهاند .حتی مقایسه ایران با عراق و ترکیه در
مسئله ملی نادرست است .دولتهای عراق و ترکیه در ترکیب
قومی کنونی آن ،نتیجه تالشی امپراطوری عثمانی و ترفندهای
استعماری و جهانگیری انگلستان در بعد از جنگ جهانی اول
است .کُردها در عراق ،تا قبل از  ۰۰۷۱هیچگونه زندگی و
سرنوشت مشترک با عربها نداشته و کوچکترین سنخیت
قومی و تباری ،تاریخی و فرهنگی با آنها ندارند .دیاربکر و
بخشی دیگر از کردستان به دنبال لشگرکشی سلطان سلیم اول
معروف به «یاووز» (بیرحم) و شکست شاه اسماعیل در چالدران
(اوت  )۰۵۰۸و قرارداد آماسیه و قراردادهای تحمیلی دیگر با
حمایت انگلستان ،از ایران جدا شده است .کُردهای ترکیه نیز
کوچکترین سنخیت قومی ـ تباری ،تاریخی و فرهنگی با
ترکها نداشتهاند .حاال آنکه اقوام ساکن ایران در طی سدهها و
تا اعماق تاریخ ،همزیستی داشته و از سرنوشت و تاریخ و
فرهنگ مشترکی برخوردار بودهاند.

 ۰-۳ـ در کشورهای مستقل و دارای حاکمیت (،)souverain
حق تعیین سرنوشت ملت ،مستقیماً با امر دموکراسی ،یا به
عبارت متداول در فرهنگ سیاسی ،با پدیده نوین «ملت ـ
دولت» یا دولت منتخب ملت در پیوند است و جز این معنا و
تفسیری ندارد .مضمون انقالب کبیر فرانسه ،که همه اشارههای
تاریخی به آن است ،جز آن نبود .انقالب مشروطیت ایران نیز
مضمونی جز تالش ملت ایران در راه کسب حقوق خود برای به
دست گرفتن سرنوشت خویش و پایان دادن به حکومت مطلقه،
نداشته است .این خواست همچنان در دستور روز است .زیرا ملت
ایران هنوز ،از نبود دموکراسی و آزادیهای سیاسی رنج میبرد و
از حق تعیین سرنوشت خویش و استقرار دولتی که نماینده
انتخاب آزاد وی باشد ،محروم است .لذا از این زاویه و فقط در
این چارچوب و با چنین مضمونی ،اصل «حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش» ،در ایران معنا ،موضوعیت و فعلیت دارد.
 ۲-۳ـ در کشورهای مستعمره و تحت انقیاد ،مقوله «حق تعیین
سرنوشت» به صورت اراده ملت تحت استعمار و انقیاد برای
رهائی از قید و دستیابی به استقالل سیاسی و تشکیل دولت ملی
تجسم مییابد .در این کشورها بر خالف کشورهای مستقل،
تحقِّق «حق تعیین سرنوشت» معموالً با امر دموکراسی در پیوند
نبوده است .اغلب دستیابی به دموکراسی ،موضوع بعدی مبارزه
مردم و نیروهای آزادیخواه جامعه از فردای کسب استقالل ملی
است.

جز در دورههای گذرائی که تمامیت ارضی ایران در اثر تهاجمات
خارجی مورد تجاوز قرار گرفته و خدشهدار میشده است و یا به
تضعیف دولت مرکزی میانجامیده و خانها و رؤسای ایل و
قبایل از گوشه و کنار کشور سر بلند میکردهاند ،کشور ایران از
قدرت مرکزی و دولت واحدی برخوردار بوده است .در این
دورهها ،که اساس هستی تاریخ ایران را تشکیل میدهد،
ایالتهائی چون آذربایجان ،کردستان ،لرستان و بختیاری،
خوزستان ،فارس ،سیستان و بلوچستان ،خراسان ،مازندران،
گیالن و استانهای مرکزی به شهادت تاریخ همواره اجزاء

 ۴ـ کسانی که موضوع خودمختاری را با مقوله «حق ملل در
تعیین سرنوشت خویش» مربوط میکنند و خودمختاری را شکلی
از تحقِّق آن میدانند و مطرح میسازند ،در واقع ،دو موضوع
مضموناً کامالً متفاوت و مانعهالجمع را یکی میکنند .نفس «حق
ملل در تعیین سرنوشت خویش» به معنای حق جدائی ،تمایز از
دیگران و تشکیل دولت مستقل ملی است .حال آنکه ،نفس
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چند مذهبی و به طریق اولی چند قوم و قبیلهای فراوانند.
بیتردید ،هر کدام از این عوامل در تکوین و تشکیل یک ملت
نقش داشته و در خدمت آنند .اما اُسّ و اساس یک ملت ،آنچه
ملت را از اقوام و قبایل و طوایف متشکله آن متمایز میکند و
روح و وجدان ملتی را مجسم میسازد ،ریشه دارتر از آن هاست.
ملتها مظهر یک همبستگی عمیق تاریخی اقوام و قبایل و
طوایف و به عبارت دیگر ،مردم سرزمینی است که سرنوشت و
تاریخ مشترک و دستاوردهای معنوی و فرهنگی مشترک که در
آداب و رسوم و جشنها و مراسمشان منعکس است ،آنها را بهم
پیوند داده ،احساسات و عواطف و وجدان ملی مشترکی را بوجود
آورده است.

متشکله ایران بودهاند .و ایضاً در سرزمین کنونی ایران ،هیچ
ملتی با دولت و کشور جداگانه و مستقل از ملت و دولت و کشور
ایران که بطور واقعی حیات سیاسی داشته و از تاریخ و سرنوشت
خود ویژه و متفاوت از ایران و سرنوشت ایران برخوردار باشد،
سراغ نداریم .به همین مناسبت ،در طول تاریخ و بارها ،اقوام
مختلف ساکن ایران ،در دفاع از مرز و بوم ایران ،هر یک به
سهم خود فداکاریها و جانبازیهای تحسین انگیزی کردهاند.
اقوام آریائی ماد ،پارس ،پارت ،سلسله دولتهای بزرگ مادها،
هخامنشیان ،اشکانیان و ساسانیان را تشکیل دادهاند .قبل از آن،
تمدن عیالمی در طی هزارهها بر بخش مهمی از فالت ایران
میدرخشید .پس از اسالم نیز سلسلههای مهمی چون صفاریان
و سامانیان و دیلمیان و آل بوده و صفویه و افشار و زند و قاجار،
به اقوام مختلف ساکن ایران تعلق داشته و هیچگاه در چارچوب
قومی و منطقهای محصور نماندهاند.

 ۰۰ـ با آنچه آمد ،اطالق کشور« ،کثیرالمله» ،یعنی متشکل از
چند ملت به ایران ،نادرست و به معنی تقلیل مفهوم مقوله ملت
تا حد قوم و قبیله ،نادیده گرفتن واقعیت تاریخ ایران و ساختار
سیاسی ـ دولتی بسیار کهن آن و بیتوجهی به روابط تاریخی و
فرهنگی و عاطفی اقوام و طوایف ساکن فالت ایران با یکدیگر
است .و پافشاری بر آن ،آنگونه که از مضمون «حق ملل در
تعیین سرنوشت خویش» بر میآید و یا به «اصل ملیتها»،
یعنی «هر ملت یک دولت» مربوط میشود ،به معنای تجویز و
پذیرش تجزیه ایران به دولتهای ملی مستقل و جدا از هم ،به
تعداد مدعیان آن و پیش درآمد بالکانی شدن ایران با همه
پیامدهای خانمان برانداز آن در شرایط پیچیده و حساس
جغرافیایی ـ سیاسی ایران در منطقه است.

تعمق در مسئله ملی در ایران بدون توجه به شرایط ویژه آن،
فاجعه آفرین است .کسانی که ایران را با روسیه تزاری و شوروی
و یوگسالوی و نظایر آن مقایسه میکنند ،الزم است وجود روابط
مستعمراتی ادعائی خود را مثالً بین «ملت سلطهگر» فارس با
سایر «ملل زیر سلطه» غیر فارس از نظر تاریخی و مستند ثابت
کنند.
 ۰۱ـ ملت یک مقوله تاریخی ـ اجتماعی است که باید از اختالط
و اشتباه آن با قوم و قبیله که مقولهای مردمشناختی
) (Ethnologiqueاست ،اجتناب کرد .در جهان کمتر نمونهای
میتوان یافت که در آن ملت و دولت ملی بر پایه قوم واحدی
تشکیل شده باشد .ملتها معموالً از چند قوم و قبیله و از اختالط
آنها بوجود میآیند .ملتهای فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،انگلستان،
هندوستان ،اندونزی ،آمریکا و مصر و ...نمونههای آنند .ملت
ایران خود نمونه آن است .درست است که اساس ملت ایران را
آریائیها تشکیل میدهند ،اما خود آریائیهای مستقر در فالت
ایران ،ترکیبی از اقوام ماد ،پارس و پارت بوده و آنها نیز به نوبه
خود با مردم بومی و اقوام آزیاتیک و ترک و سامی پیوند
خوردهاند .هنوز اثرات این رنگارنگی در ترکیب و سیمای قومی
ایران ،رنگ و نشان خود را در زبان و گویش و فرهنگ مردم این
مرز و بوم برجای گذاشته است .وجود آذربایجانیها ،بلوچها،
ترکمنها ،فارسها ،کردها و عربها ،تبلور آن است.

 ۰۲ـ شکل حکومتی فدراتیو که برخی پیشنهاد میکنند،
بهیچوجه با واقعیت ایران همخوان نیست .برخالف نیت مدافعان
آن ،که از جمله راه حل فدراتیو را برای تمرکززدائی مطرح
میسازند ،فدرالیسم به مثابه شیوه دولتمداری ،هر جا عنوان شده،
هدفی جز تمرکزگرائی نداشته است و همواره از سوی چند دولت
یا ایالت مستقل و حاکم که به دالیلی مصمم بودهاند سرنوشت
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی خود را در یک روند
تاریخی و در زمان به هم پیوند دهند ،انتخاب شده است .بنا به
حقوق بینالمللی ،دولت فدرال جامعه سیاسی مرکب از
کشورهای کوچکتر است و هدف اساسی آن ،همگون کردن و
مستحیل ساختن دولتهای عضو در قالب کشوری نوین است.
دولت فدرال پویشی از تفرِّق به تجمّع و از پراکندگی به وحدت
است .ایاالت متحده آمریکا از اتحاد  ۰۷دولت مستقل بوجود آمد.

آنچه ملتی را میسازد ،زبان واحد یا تعلق به قوم و قبیله واحد یا
باور مذهبی واحد و امثال آنها نیست .ملتهای چند زبانی و
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 ۰۱ـ راه حل انجمنهای ایالتی یا مجالس ایالتی با ارگانهای
انتخابی آن از سوی مردم ،میتواند به مثابه شکلی از
خودمختاری ،شامل ایالتهای خودمختار نیز باشد .در این صورت
در ایالتهای نظیر آذربایجان ،کردستان ،ترکمن صحرا و ...عالوه
بر وظایف و حقوق عمومی مندرج در قانون اساسی برای اداره و
تصدّی امور محلی ،به مسئله آموزش زبان مادری ،موازی با
آموزش زبان فارسی چون زبان مشترک همه ایرانیان و نیز
توسعه و رشد فرهنگهای قومی و محلی ،که مؤلفههای مختلف
و پدید آورنده فرهنگ مشترک ایرانند ،توجه ویژهای مبذول
خواهد شد.

دولت سوئیس شکل فدرالی خود را از سال  ،۰۴۸۴از اتحاد
کانتونها اتخاذ کرد .اتحاد فدراتیو آلمان از اتحاد دولتهای
پروس و بائر و ساکس و رُتمبرگ به وجود آمد .جمهوری فدراتیو
یوگسالوی و اتحاد شوروی و همه نمونههای دیگر ،انگیزه و
سرنوشت مشابهی داشتهاند.
 ۰۷ـ دستیابی به وحدت سیاسی و تشکیل دولت واحد در ایران،
بطور عینی یک دستاورد مترقی و در جهت حرکت تاریخ و
فرجام یک روند طوالنی در مبارزه برای پایان دادن به سیستم
خانخانی و ملوکالطوایفی بوده است .وضع اخیر همواره در
دورانهای ضعف و انحطاط کشور و از هم گسیختگیهای ناشی
از تجاوزات خارجی به ایران ،رونق داشته است .سیستم فدرالی
میتوانست در آن دورهها راهحل گذار از سیستم ملوکالطوایفی
به سوی وحدت با هدف پایان دادن به تفرقهها و پراکندگیها
باشد .طرح امروزی آن در ایران ،رجعت به گذشته و در شرایط
عقبماندگی نسبی فرهنگی و وجود اقوام متعدد در ایران،
میتواند زمینهساز رشد گرایشهای جدائیگرایانه باشد و
استقالل و تمامیت ارضی کشور را به خطر بیندازد .کافی است
نگاهی به تحریکات تاریخی و دائمی کشورهای همسایه علیه
ایران در گذشته و حال بیفکنیم.

 ۰۳ـ جمهوری آینده ایران باید از میان برداشتن محرومیتها و
تضییقات فرهنگی و زبانی موجود و اجرای برنامههای عمرانی و
توسعه ویژه در مناطق عقب ماندهتر کشور و توسعه روابط
اقتصادی و فرهنگی در سرتاسر ایران و تحکیم و بسط
دموکراسی در جامعه و واگذاری هرچه بیشتر اداره امور محلی به
ارگانهای منتخب مردم ،با تمام نیرو در جهت همبستگی و
وحدت و پیوند ملی ایرانیان قدم بردارد و زمینه عینی و ذهنی
هرگونه گرایش گریز از مرکز و جدائیطلبی را از میان بردارد.
جمهوری آینده ایران باید با بهرهبرداری درست از ثروتهای
وسیع ملی ،رفاه و آسایش مردم ایران را تأمین کند تا ایران چون
مرکز جاذبهای ،در حیطه فرهنگ ایرانی در منطقه اثر بگذارد.
جمهوری آینده ایران باید پیش قدم سیاستی باشد که سدّهای
مصنوعی موجود را که در سرحدات ایران ،اقوام ساکن دو سوی
آن را از هم جدا ساخته است ،از میان برداشته شود و روابط
گستردهای در همه زمینههای فرهنگی ،اقتصادی ،بازرگانی و
حتی طرحهای مشترک عمرانی و از جمله تأمین رفت و آمد آزاد
و بیقید و شرط اهالی برقرار گردد.
بابک

 ۰۸ـ گذار از نظام استبدادی ریشهدار کنونی ،در جامعهای که
فاقد فرهنگ و آموزش دموکراسی الزم است ،به سوی جامعهای
آزاد و دموکراتیک به یکباره امکان پذیر نیست .باید از توسّل به
راههای افراطی و آزمایش نشده در ایران و اساساً راهحلهائی که
مغایر با واقعیت عینی سیاسی ـ اجتماعی و تاریخی کشور است،
احتراز کرد.
 ۰۵ـ حزب دموکراتیک مردم ایران خواستار ساختار دولتی بر
اساس عدم تمرکز و دادن اختیارات نسبتاً وسیع به همه ایاالت و
والیات در تصدّی و اداره امور داخلی و محلی میباشد .بدین
منظور ،احیاء تجربه انجمنهای ایالتی به صورت مجالس ایالتی
با نهادها و ارگانهای انتخاب شده از سوی مردم ،که از ابتکارات
اصیل پیشتازان انقالب مشروطیت است ،به شرط تکمیل و
نوسازی و انطباق آن با زمان میتواند پاسخگوی چنین نیازی
باشد .در هر حال تصمیم درباره آن و یا هر شکل دیگر ساختار
دولت آینده ،کار متخصصان و تصویب آن با مجلس مؤسسان
است.
۷۲

بابـــــ

امیرخســـــروی در نـــــوناندیشـــــی و انساندوســـــتیاش ،در

دلمشـــغولی پایـــانناپـــریر بـــه حـــال سرنوشـــت و مصـــلحت کشـــور و مردمـــانش ،بـــا
وفــاداریش بــه پیمــانی کــه از آظــاز جــوانی بــرای تــتش در راه آرمــانهــای نیــ

بــا خــود

بســته اســت و از آنجــا کــه دســت همتــی بــرآورده و از عهــده تــأثیر و تغییراتــی برآمــده کــه
دامنـــه آن از مرزهـــای زنـــدگی شخصـــی و از محـــدود روزگـــارش فـــراتـــر رفتـــه و ردِ
مانــدگارِ خــود را بــر روانهــا و احســاههــا ،بــر افکــار دی ــری نیــ گراشــته اســت ،امــروز،
در بلنــدای ایــن زنــدگی ،بــه من لتــی دســت یافتــه کــه افــراد بســیاری در بــارهاش بــه نیکــی
و احترام سخن میگویند.
 oبابــ

امیرخســروی بــا پی یــری بــیماننــدی از درون خــانواده ــم ایــران ،طــی مطالعــات

خســت یناپــریر در مکتــ

مارکسیســم ـ لنینیســم و تجربــههــای عملــی آن ،و هم نــین

بــا تتشــی پی یــر بــرای تبیــین و تــدوین برداشــتهــا و دنبالــهرویهــای ــمهــای ایــران از
ایــن مکتــ  ،بــه عمــ مبــانی فکــری آن تجربــههــای ســخت و پره ینــه انســانی رفتــه و
بــا نشــان دادن همخــوانی عمــل و نظــرِ هــواداران ایرانــی مارکسیســم ـــ لنینیســم ،ریشــه
ناکــامیهــا و تلخکــامیهــا را نمــودار ســاخته اســت؛ بــی آنکــه زبــان لعــن و طعــن یــا
پشــیمانی در پــیش گیــرد .در کتمــش افســوه و انــدوه ،از آن همــه ســرمایههــای تبــاه
شده ،را میتوان ح

کرد اما پشیمانی و احساه «شکستخوردگی» را هرگ .

 oتــتشهــا و ایســتادگیهــای بابــ

امیرخســروی در میــان ــمهــا در ایــن ســه دهــه و در

میــان جمهــوریخواهــان در ایــن یکدهــه گرشــته ،امکــا و اثــر ان شــت نیــ

خــود را برجــا

گراشـــته و رخصـــت و فر ـــت نـــداده اســـت تـــا از آن جمـــعهـــا ســـندی فراگیـــر در
کـــجاندیشــی دی ـــری مبنـ ـی بـــر تردیــد و نقـــض ا ـــل «همبســـت ی سراســـری ملـ ـی و
وحــدت سیاســی و یکپــار

ی کشــور ایــران» در ســابقه جنــبش سیاســی در تبعیــد بــاقی

بمانــد ،تــا وســیله بــازیهــای بــد یمــن بداندیشــان و بی ان ــان گــردد و یــا بــه م ابــه ســند
اعتبــار و مشــروعیت گــروههــای جــداییخــواه مــورد تشــبث قــرار گیــرد .و از ایــن گــرر لکــه
سســت عنصــری بــر دامــن ســایر ایرانیــان تبعیــدی نشســته و موجــ

ســرافکندگیشــان

از ناتوانی یا ظچلت از ایستادگی و مقابله با افکار و عمل انحرافی گردد.
فرخنده مدره

سخنرانی باب

امیرخسروی به هن ام افتتاپ همایش سراسری اتحاد جمهوریخواهان ایران

خانمها و آقایان گرامی ،مهمانان عالیقدر خارجی و ایرانی ،سالم!
برای من افتخار بزرگی است که وظیفه سخنرانی گشایش همایش سراسری اتحاد جمهوریخواهان
ایران را بر عهده دارم.
حـدود یک سـال پیـش که فـکر تـدوین «بیانـیه»ای با انگـیزه پیـامی برای ایجـاد یک حرکت
جمهوریخواهان عرفی در محفل محدود تنی از دردمندان شکل میگرفت ،گمان نمیرفت که «بیانیه
برای اتحاد جمهوریخواهان ایران» با چنان سرعت با استقبال گسترده و پُر شور صدها نفر از نخبگان
فکری ـ سیاسی رو به رو شود .و در کمتر از یک سال ،اولین همایش سراسری جمهوریخواهان ،با
چنین شکوه و عظمتی بر گزار گردد.
برگزاری همایش سراسری ،مدیون فعالیتهای گروههای کار متعدد ،حاصل دهها جلسات بحث و
گفتگوی جمعی و به میمنت فداکاریهای شبانهروزی تعداد چشمگیری از فعاالن سیاسی در تدوین
اسناد آنست .در این رابطه اما ،سپاس ویژه از کمیته تدارک همایش در شهر برلین است .هم پیمانان و
افرادی که تمام بارِ سازماندهی و تدارکات را برای تامین بهترین شرایط برگزاری موفقیتآمیز این
اجالس ،به دوش کشیدهاند و همچنان نیز بر عهده دارند .گمان کنم که در این سپاسگزاری ،ترجمان
احساسات همه شرکت کنندگان باشم.
از ویژگی حرکت جدید جمهوریخواهان ،مشارکت فعال و موثر هم میهنان فعال سیاسی و نخبگان
فرهنگی و دانشگاهی ما در آمریکا و کاناداست .حضور چشمگیر آنها برای اولینبار ،روح تازه به حرکت
کنونی ما دمیده و پویایی پُر ارزشی به آن داده است .این عزیزان از راه دور آمده و با تحمل هزینههای
زیاد ،در این همایش شرکت کردهاند .حضور آنها را خوشآمد میگویم .مَقدَمِتان گرامی باد.
دیگر ویژگی بسیار مهم این همایش ،حضور نسبتا چشمگیر زنان مبارز است .در همه ابتکارات گذشته
در جهت ایجاد یک تشکل جمهوریخواهی ،متاسفانه نیمه دیگر غایب بود .اینک زنان مبارز و آگاه ما
در جریان تدارک این همایش ،و در فعالیتهای گروههای گوناگون کار ،نقش فعال و سازندهای
داشتهاند .و اینک در این همایش نیز حضور دارند .آغازی نو و امید بخشی است.
امیدوارم مشارکتتان در فعالیتهای بعدی اتحاد جمهوریخواهان و حضورتان در همایش بعدی
فزونتر باشد .بانوان محترم! به همایش سراسری خوش آمدید .مَقدُمِتان مبارک باد.
دوستان عزیزم!
درست در همین دیماه  ،۰۷۴۲پنجاه و هفت سال از گام گذاشتن من به عالم سیاست میگذرد .در این
سالهای بس دراز ،رویدادهای مهم تجربهآموز ،نظیر ماجرای فرقه دموکرات در زادگاهام ،نهضت بزرگ
ملی شدن صنعت نفت در ایران ،کودتای شوم  ۲۴مرداد را از سرگذرانده و ناظر رویدادهای فزون از
شمار در ایران و جهان بودهام .بگذریم از دوران زندگی در اروپای شرقی و اروپای غربی و تجربههای
تلخ و آموزنده آن ایام!
در این لحظه که با شما سخن میگویم ،آفتاب عمرم بر لب بام رسیده و حضور و مشارکت من در این
همایش بزرگ تاریخی ،با احتمال زیاد آخرین اقدام سیاسی من است .اجازه میخواهم به اجمال چند

نکته را که حاصل یک عمر تجربه و درنگهای بسیار است ،تا آنجا که فرصت و زمان کوتاه اجازه
میدهد ،و در رابطه با همایش و اتحاد جمهوریخواهان ایران است ،به عرضتان برسانم و با شما در
میان بگذارم:
نکته اول ـ این است که اگر اتحاد جمهوریخواهان ایران میخواهد به نیروی سیاسی ملی ،به معنای
تمام کشوری ،مبدل گردد و مورد اعتماد ملت ایران قرار بگیرد تا با اطمینان سرنوشت خود را به او
بسپارند ،میباید در اندیشه و عمل ،موضعگیریها ،در اسناد و قطعنامهها ،در رفتار و کردار خود ،به گونه
یک جریان سیاسی ایراندوست ،طرفدار پیگیر استقالل و تمامیت ارضی ایران شناخته و پذیرفته شده
باشد.
بدیهی است که این امرمشمول همه سازمانهای سیاسی بزرگ ایران است .اما توجه به آن و
پاسداریاش از سوی «اتحاد جمهوریخواهان ایران» که بخش مهم پیوستگان آن ،گذشته چپ دارند و
اغلب به اینگونه مسایل رویکرد کلیشهای داشته و حتی لغزشهای گاه جدی داشتهایم ،اهمیت دو
چندان مییابد.
در گذشته ،صف ملییون و چپها جدا از هم و متاسفانه اغلب در برابر هم بود .این دیوار لعنتی و زیانبار
را باید از میان برداشت و بنای دوستی و تفاهم و یگانگی را به جای آن برپا کرد .اساسا هیج چپ ایرانی
متعادل معقول ،که انگیزهاش آزادی و عدالت است ،نمیتواند ملِّی ،یعنی میهندوست نباشد .و هیج
ایرانی ملی در دنیای کنونی و وضع نابسامان اقتصادی ـ اجتماعی مردم ایران ،نمیتواند صرفا به پرچم
استقالل و آزادی به چسبد و عدالتخواه نباشد .هر مِ واقعیِ ایرانی ،بیگمان ملی است و هر ایرانی
با گرایش ملی که درد ملت دارد ،عدالتخواه است .اینها دو وجه جدایی ناپریر هر ایرانی متجدد و
ترقیخواه و انسانگراست .به باور من ،اتحاد جمهوریخواهان ایران ،در شمار این گونه
تشکلهاست.

نکته دوم ـ به باور من ،اگر اتحاد جمهوریخواهان میخواهد در فعالیتهایش موفق باشد و از
جایگاه ویژه و تعیین کنندهای در تحوالت کشور بر خوردار شود ،میبایست خصلت اعتدالی و
مسالمتجوی خود را حفظ کند و دنباله رو هیجانات روز نشود .از روشهای پوپولیستی پرهیز کند.
نین نیست که هرکجا تودههاست ،جای ما آنجاست! نین نیست که همواره مسئولیت خشونت با

دولتهاست .اپوزیسیون نیز باید برخورد آگاهانه و مسئوالنه داشته باشد« .اتحاد جمهوریخواهان
ایران» در تعیین سیاستها و تدوین کارپایه سیاسی و اعالم موضعها ،همواره باید پایبندی پیگیرانه
خود به استراتژی مشی سیاسی مسالمتآمیز در پیکار برای آزادی و جمهور مردم را از نظر دور ندارد.
همه رفتار و گفتار و کردار ما ،باید برخاسته از همین مشی استراتژیک باشد .زیرا این امر ،شاخصترین
معرف سیمای سیاسی حرکت ماست.
آنچه در گذشته بیش از هر چیز به جنبش آزادیخواهی زیان رسانده است ،تندرویها و چپرویها و
رادیکالیزم خانمان برانداز بوده است .اکنون نیز تا حدی با همین معضل رو به روییم .به خاطر جوان
بودن جامعه ،و ظلم و ستم و یکه تازیهای دستگاه حاکمه ،زمینههای اجتماعی و روانی آن در درون
کشور نیز وجود دارد .هشیاری و شهامت میخواهد تا از افتادن در کام آن پرهیز کرد.
نکته سوم ـ برای تامین و تحقق مالحظاتی که در باال آمد و برای اینکه «اتحاد جمهوریخواهان
ایران» بتواند ،با سیاست و تدبیر ،به بزرگترین تشکل سیاسی جمهوریخواهان عرفی و یک نیروی
ملی مبدل گردد ،میباید با سیاست و تدبیر ،صفوف خود را از آنچه هست ،بازتر کند .برای این کار
۷۵

میباید مجدانه ،به سوی نیروها و نحلههای فکری ـ سیاسی متفاوت از آنچه بدنه کنونی ا .ج .ا .را
تشکیل میدهد ،روی آورد .باید اذعان کرد که در حال حاضر ،متاسفانه در جمع ما ،درصدِ افراد و
نخبگانِ فرهنگی و روشنفکران وابسته به گرایشات ملی ،ملی ـ مذهبی و یا روشنفکران معروف به
دینی ،که به جدایی دین از حکومت معتقدند ،بسیار ضعیف است.
در این رابطه ،وظیفه مهم و سنگین دیگری پیش روی ماست .اتحاد جمهوریخواهان ایران میباید
برای جلب مغزها و نخبگان کشور ،از میان روشنفکران و دانشگاهیان ،کارشناسان از هرحرفه و رشته،
اهل قلم و مطبوعات در مقام رکن چهارم جمهوریت ،نویسندگان و شاعران و هنرمندان ،مدام در
کوشش باشد.
تجربه  ۳۱سال فعالیتهای اخیر سیاسی ـ حزبی در ایران نشان میدهد ،تنها احزاب و تشکلهایی در
جامعه اثرگذار و پراعتبار بودند که در جلب روشنفکران و اهل ادب و هنر به سوی خود ،موفقتر بودهاند.
بیگمان در کارزار سیاسی امروز و فردای ایران نیز ،تنها آن نیرویی گوی سبقت را خواهد ربود که در
این عرصه پیروزتر باشد .پیوند ما با این نیروها سرنوشتساز است .امیدوارم همایش سراسری و رهبری
آینده ،با برنامه و اراده و انگیزه ،به رفع این نقیصه به کوشد ،تا این کمبود از میان برداشته شود.
نکته هارم ـ در حال حاضر ،گرانیگاه اتحاد جمهوریخواهان ایران درخارج از کشور قرار دارد .اما اگر
میخواهیم که بیگمان خواهانیم ،تا گرانیگاه به داخل کشور منتقل شود و یا در مرحله گذار به صورت
دو قطبی عمل کنیم ،میباید زبان و گفتمان سیاسی ما ،خواستها و شعارهای روز ما و حتی در
چشمانداز کوتاه و میان مدت ،به نحوی باشد ،که یاران و همفکران ما در داخل کشور ،در دفاع از آنها
با مشگالت کمتری رو به روشوند .در یک بیان کلی و برای ارایه تصوری از سمت و سوی فکریام،
همانگونه که بارها گفته و نوشتهام ،زبان و رفتار سیاسی ما در گفتار و کردار باید در قالب و به گونهای
باشد که گویی در تهران و اصفهان و تبریز هستیم .این به معنی تَرکِ هویّت سیاسیمان و یا پنهان
کردن خواستهای نهایی و راهبردی ما نیست .بل که انطباق درایتمندانه اندیشه و عمل است.
نکته آخر ولی نه کمترین ،این است :اتحاد جمهوریخواهان ایران برای ایفای نقش تمام کشوری و در
مقام یکی از مولفههای بدیل جمهوری اسالمی ،الزم است وارد بازیهای سیاسی بزرگ بشود.
بازیهای بزرگ ،قانونمندیهای خاص خود را دارد .الزمه آن ،تحول فکری ـ فرهنگی در تک تک
ماست .بسیاری از ما به خاطر محصور ماندن در سازمانهای کم و بیش کوچک و گذشتههای
سیاسیمان ،شناگران جویبارهای کوچک و کوچکتر بودیم که قانونمندیهای خود را داشت .ولی اینک
وارد رودخانه و شط بزرگی شدهایم که الزامات و قانونمندیهای متفاوت و ویژه خود را دارد .دیگر
نمیتوان با قانونمندیهای جویبار در امواج پُرغلیان رودخانه دست و پا زد! تغییر و تحول فکری ـ
فرهنگی عمیقی الزم است تا خود را با شرایط تازه برای بازیهای بزرگ آماده کنیم .و این شاید
دشوارترین پیکار ما باشد.
امیدوارم همایش سراسری و ارگان رهبری منتخب آن ،بازیگران سیاسی شایسته روز و اوضاع و احوال
تازه باشند.
از بردباری شما برای شنیدن پیامام به همایش سراسری سپاسگذارم.
بابک امیرخسروی ۲۱۱۸/۱۰/۴

۷۶

ان کــار یــا کتمــان حقیقــت بــه خــاطر مصــلحت روز ،یــ ی بــود کــه بابــ
رد مــیکــرد و بــه همــین خــاطر از رهبــران دور و بــه مــا ن دیــ

مــیشــد .مــیگچــت بــه خــاطر

همــین مصــلحتجــوییهــا و الپوشــانیهــا بــود کــه اولــین نســل روشــنچکران تــودهای از
حقیقــت دور مانــد و ضــربهای جبــرانناپــریر بــه حــ
وظیچــه شماســت کــه در همــه یــ شــ

و جنــبش وارد آمــد .مــیگچــت :ایــن

کنیــد .حــ شماســت کــه بــه هــر قیمــت از حقیقــت و

تمــام حقیقــت آگــاه شــوید .او بــود کــه جــ م "اتوریتــه رهبــری" را زیــر ســبال بــرد و تقــده
آن را کنــار زد .آشــکارا بــه مــا گچــت بیشــتر رهبرانــی کــه آنهــا را عتمــه دهــر مــیدانســتیم و
کورکورانــه از آنهــا پیــروی مــیکــردیم ،ــه بســا نــه ســواد نظــری بــاالیی داشــتند و نــه در
تحلیــل سیاســی توانــا بودنــد .بابــ

بــه مــا آموخــت کــه در جســتجوی حقیقــت دلیــر و پــیگیــر

باشیم و گول عناوین و سواب انقتبی را نخوریم.
علی امینینجچی

اگــر بســیاری از مــا ،ــمهــای دیــروز ،امــروز بــا زبــانی ســخن مــیگــو یم
کــه دفــان از ایــران و ایرانــی و یکپــار

ی ســرزمینی محــور اساســی ایــن زبــان مــیباشــد ،و

اگــر امــروز در پرتــو اندیشــهای زنــدگی و عمــل مــیکنــیم کــه انســان را ی و آزادی و حقــوس
فــردی ج ـ ء اساســی آن بــوده و بــر محــور حچ ـ ایــران بنــا شــده اســت ،هــیچ از ســر اظــراس یــا
خوشــامدگویی نخواهــد بــود کــه اگــر گچتــه شــود ،کــه تــتشهــای پــیگیرانــه و روشــن رانه
باب

امیرخسروی در آن نقشی درخور تحسین داشته است.
علی کش ر

بابـ ـ

امیرخســـروی بـــا ســـبکی تـــاریخن ارانـــه و از روی اســـناد و مـــدارـ

و خــاطرات ،بــه سرگرشــت ســه نســل مــیپــردازد .او بــا تتشــی فــراوان و بــا قلبــی آکنــده از
انــدوه بــرای بی ناهــان و جــانباخت ــانی کــه در دوره ترورهــای اســتالینی و پــ

از آن نــابود

شــدند ،مــیکوشــد از سرگرشــت ایــن ســه نســل اطــتن یافتــه و آن را در دســتره خواننــده
قــرار بدهــد .او در ایــن راه از جســتجو در بای ــانیهــا و بررســی خــاطرات مــرتبط بــا موضــون
تا بهرهگیری از ارتباطات وسیعی که داشته است فروگرار نیست
مهدی موبدی

باب

امیرخسروی در گچتوگو با تاریخ ایرانی :آ ربایجان در گلوی استالین گیر کرد

تیم خلیج فارس  /تاریخ ایرانی  /اردیبهشت ۰۷۰۲ ،۰۰

علی افتخاری روزبهانی
تاریخ ایرانی« :رفیق پیشهوری! به نظر من شما وضعیتی را که در ایران و جهان به وجود آمده است درست ارزیابی نمیکنید ».این جمله
آغازین نامهای است که ژوزف استالین ،رهبر آهنین اتحاد شوروی برای جعفر پیشهوری ،رهبر فرقه دموکرات آذربایجان و نخستوزیر
حکومت خودخوانده آذربایجان نوشت .استالین در این نامه پیشهوری را به کوتاه آمدن از خواستهای به اصطالح انقالبی فرا میخواند و
او را به همکاری با قوام و دولت مرکزی تهران دعوت میکند .غافل از اینکه خود استالین در سایه اشغال آذربایجان توسط ارتش سرخ
امکان ایجاد این دولت را فراهم کرده بود .پیرامون نقش استالین در حوادث بعد از جنگ جهانی دوم در آذربایجان با بابک امیرخسروی،
مورخ و عضو سابق حزب توده ایران به گفتوگو نشستیم .امیرخسروی در گفتوگو با «تاریخ ایرانی» تاکید میکند استالین از همان روز
اشغال آذربایجان در شهریور  ۰۷۲۱به دنبال ضمیمه کردن شمال ایران به اتحاد شوروی بود اما این لقمه سرانجام در گلوی او گیر کرد.
***
ــ آقای امیرخسروی برای شروع بحث میخواستم
بپرسم در سال  ۰۰۸۰وقتی ارتش اتحاد شوروی شمال
ایران را اشغال کرد ،برنامه استالین و هیات حاکمه
شوروی برای آذربایجان چه بود؟ آیا روسها با توجه
به حجم عظیم نیروی نظامی که وارد ایران کردند ،از
اول به قصد ماندن در شمال ایران وارد نشده بودند؟
امیرخسروی :وسوسه دستاندازی به ایران به قصد توسعه حوزه
نفوذ روسیه و رسیدن به آبهای گرم و منطقه نفتخیز خلیج
فارس به روشنی در مفاد موافقتنامه محرمانه میان مولوتف و
ریبن تروف ،وزرای خارجه شوروی و آلمان ،در ۰۷نوامبر ،۰۰۸۱
یعنی چند ماه پیش از هجوم آلمان هیتلری به خاک شوروی،
بازتاب یافته است .این موافقتنامه بین دولتهای معروف به
«محور» ،دربرگیرنده سه کشور فاشیستی آلمان ،ایتالیا و ژاپن از
یکسو و کشور به اصطالح «سوسیالیستی» اتحاد شوروی از
سوی دیگر منعقد شده بود .هدف از آن« ،تعیین حدود مناطق
نفوذ» هر یک از امضاکنندگان پس از پایان جنگ جاری میان
آلمان و انگلستان بود که پیروزی آلمان در آن زمان قریبالوقوع
به نظر میآمد .مولوتف پس از مذاکرات و موافقت روی کلیات

موافقتنامه در برلین و مراجعت به مسکو و گفتوگو و مشورت
با استالین ،در یادداشت مورخ  ۲۱نوامبر  ۰۰۸۱به سفیر آلمان
شولنبرگ ،شرایط دولت متبوع خود را برای امضای موافقتنامه
چنین ابالغ میکند« :مشروط بر اینکه منطقه جنوب باتوم و باکو
در جهت کلی خلیج فارس به مثابه مرکز تقاضاهای اتحاد
شوروی مورد پذیرش قرار بگیرد!»
گرچه به علت تغییر استراتژی جنگی هیتلر ،با حمله برقآسا به
خاک شوروی ،سرنوشت و فرجام جنگ جهانی دوم دگرگون شد،
مسیر دیگری یافت و موافقتنامه فوقالذکر روی کاغذ ماند ،ولی
اسناد منتشر شده از سوی آقای جمیل حسنلی که در کتاب «فراز
و فرود فرقه دموکرات آذربایجان» نقل شده است ،به روشنی
نشان میدهد که استالین از نیت پلید خود دست برنداشته بود؛
وسوسه کشورگشایی او در راستای توسعه منطقه نفوذ روسیه از
جنوب به سوی خلیج فارس ،از میان نرفته بود .این وسوسه
کشورگشایی با ورود ارتش شوروی به ایران چشمانداز تازهای
یافت.
زمان آغاز ورود ارتش سرخ به آذربایجان ،هیاتی مرکب از ۵۷
گروه با هزاران کادر آزموده حزبی ،امنیتی ،اهل مطبوعات و قلم

و تبلیغاتچی ،گروه و دستههای موسیقی و تئاتر ،به شهرهای
آذربایجان و حتی رشت و انزلی اعزام شدند و طی چند سال کار
منظم و پیگیر در برانگیختن احساسات قومی مردم آذربایجان
نقش مهمی بازی کردند.

کردید میزان بسیار باالی وابستگی فرقه دموکرات به
روسها را نشان میدهد .دیدگاه شما چیست؟ آیا
حرکت فرقه و پیشهوری یک حرکت آزادیخواهانه و
ملی بود؟ آیا سران فرقه واقعا امیدوار بودند به کمک
روسها بتوانند جمهوری مستقلی راه بیندازند؟

ــ هدف استالین از عدم تخلیه شمال ایران پس از
پایان جنگ چه بود؟ آیا این عدم تخلیه اهرم فشاری
برای امتیاز نفت بود یا استالین واقعا میخواست شمال
ایران را ضمیمه اتحاد شوروی سازد؟

امیرخسروی :بیگمان سران فرقه ،به ویژه جعفر پیشهوری ،دچار
چنین توهمی بود .برخی از اظهارات او به ویژه در آغاز کار،
حاکی از آن است .سخنان پیشهوری در اولین شماره نشریه
«آذربایجان» ارگان فرقه ،شاهد آن است« :چنانچه حقهبازان
تهران در اثر الهاماتی که از لندن کسب میکنند ،به محو آزادی
ادامه دهند ،ما مجبوریم یک گام فراتر رفته و از آنجا کامال قطع
رابطه کنیم… چنانچه تهران راه ارتجاع را انتخاب کند ،خداحافظ،
راه در پیش! بدون آذربایجان راه خود را ادامه دهید .این است
آخرین حرف ما!» یا «آذربایجان ترجیح میدهد به جای اینکه با
بقیه ایران به شکل هندوستان اسیر درآید ،برای خود ایرلندی
آزاد شود!»

امیرخسروی :استالین در واقع هم خدا را میخواست وهم خرما
را! هدف و آرزوی او در گام اول سلطه بر آذربایجان و کردستان
و وارد کردن این بخش حیاتی ایران به اقمار شوروی بود ،نظیر
آنچه در اروپای شرقی رخ داد .اما عوامل بازدارنده وجود داشت و
برای وی ،اولویتهای دیگری در کار بود .استالین به موضوع
آذربایجان به صورت جزئی از کل منظره عمومی و استراتژی
توسعهطلبی جهانی اتحاد شوروی مینگریست .لذا بده و بستان
بر سر آن یا استفاده ابزاری از این ماجرا در معادالت ذهنی او،
یک امر عادی مینمود .با نزدیک شدن پایان جنگ اولویتهای
استالین عبارت از سلطه بر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و
خاور دور و تبدیل آنها به اقمار شوروی و استقرار در مرکز اروپا
بود .به ویژه آنکه در کنفرانس پتسدام ،حفظ متصرفات جنگی
شوروی در این بخش از جهان ،از سوی متفقین پذیرفته شده
بود .حال آنکه در کنفرانس تهران در تیرماه  ۰۷۲۲که با شرکت
استالین برگزار شد ،رعایت استقالل و تمامیت ارضی ایران به
جهانیان اعالم شده بود .لذا تصرف بخشی از ایران ،تجاوز به
تمامیت ارضی کشور تلقی میشد .بنابراین ،با آنکه استالین
اشتهای تیزی به بلع آذربایجان و کردستان داشت ،ولی لقمه
سخت گلوگیر بود و فرو بردن آن به آسانی میسر نبود .بدین
جهت ،دولت شوروی برای توسعه منطقه نفوذ خود ،از برگ
ماجرای آذربایجان بیشتر برای اعمال فشار به دولت ایران برای
کسب امتیاز نفت شمال استفاده کرد .تصادفی نبود وقتی در
فروردین  ،۰۷۲۵موافقتنامه قوام ـ سادچیکف درباره شرکت
مختلط نفت ایران و شوروی به امضا رسید ،ارتش شوروی ،ایران
و به ویژه منطقه آذربایجان را ترک گفت .از همان لحظه نیز
شمارش معکوس نهضت آذربایجان آغاز شد!

تمام اقدامات آغازین فرقه از قبیل تشکیل حکومت ملی ،مجلس
ملی ،انحالل تشکیالت ارتش و پلیس و ژاندارمری که
بخشهایی از سازمانهای سرتاسری ایران بودند ،انتخاب
پیشهوری بهنام باشوزیر (نخستوزیر) ،تشکیل هیات دولت و
قشون ملی با اونیفرم و درجات نظامی به تقلید از ارتش سرخ،
اعالم زبان آذری به عنوان زبان رسمی و دولتی و اقدامات دیگر،
آشکارا مقدمات جداسازی آذربایجان بود .البته اینگونه گفتارها و
گستاخیها کم کم فرو نشست ،ولی آژیر خطری بود که استقالل
و تمامیت ارضی ایران را به چالش میکشید .به باور من ،آنچه
در آذربایجان گذشت ،هدفی بود که بیگانگان در اندیشه دستیابی
به آن بودند؛ نه یک جنبش آزادیخواهانه بود و نه یک حرکت
ملی .آزادیخواهانه نبود ،زیرا مدل پیشنهادی آنها ،همان جهنم
جامعه پرخفقان بود که در خود شوروی و کشورهای اقمار
شوروی در اروپای شرقی برقرار بود.
ملی نبود ،زیرا قصد سازندگان این سناریو ،چنانکه اشاره کردم،
در صورت امکان ،جداسازی آذربایجان و پیوستن آن به جمهوری
آذربایجان شوروی بود .در حقیقت گو هر آنچه در آذربایجان بنام
فرقه دموکرات سپری شد ،ضد ملی ،ضد استقالل و تمامیت
ارضی ایران بود .چنین حرکتی با چنین انگیزهای ،با هر نیتی که
باشد ،ملی نیست .متاسفانه باید گفت که مردم زحمتکش
آذربایجان ،ناخواسته ،بازیچه امیال شیطانی بیگانگان شدند .به
باور من جوهر ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان جداییطلبی

ــ اسناد منتشر شده از جمله در کتاب «فراز و فرود
فرقه دموکرات» نوشته جمیل حسنی که به آن اشاره
۷1

را با برادران جدا مانده عزیزشان ،یعنی خلق آذربایجان شوروی
پیوند دهیم ...غیرت ما ،ناموس ما ،انصاف ما ،ما را مجبور
به اجرای این کار میکند!»

بود .به نظر من شخص پیشهوری نیز آلت دست شد .شورویها
از باورهای کمونیستی وی نیز سوءاستفاده کردند.
اگرچه رویاهای میرجعفر باقروف (دبیر اول حزب کمونیست
آذربایجان شوروی) و استالین که این چنین از زبان پیشهوری
جاری میشد ،به خاطر روند رویدادها و مالحظات و عوامل
بازدارنده بینالمللی و به ویژه در سایۀ هنر سیاسی و درایت احمد
قوام تحقق نیافت ،از بزرگی خطری که مردم شریف و
ایراندوست آذربایجان و نیز استقالل و تمامیت ارضی کشور را
تهدید میکرد ،نمیکاهد.

یادآوری این نکته الزم است که در آستانه ورود ارتش سرخ،
زمینه برای پیشبرد نقشه باقروف از بعضی لحاظ و تا حدی
مساعد بود .این یک واقعیت بس تلخ و ناگوار تاریخ یک قرن
اخیر ماست که آذربایجان و مردم آن ،علیرغم نقش
سرنوشتسازی که در انقالب مشروطیت ایفا کرده بود ،با آنکه
آذربایجان سرزمینی حاصلخیز و ثروتمند و در آغاز مشروطیت از
لحاظ پیشرفت صنعتی و تجاری و فرهنگی ،در سطح باالیی در
مقیاس کشوری قرار داشت ،با این حال ،در دوران پهلوی در اثر
جهالت و سیاستهای نابخردانه زمامداران وقت ،کامال مورد
بیمهری قرار گرفت و از قافله نوسازی کشور که تا حدی راه
افتاده بود ،عقب ماند .در زمان رضاشاه ،برای اولین بار در تاریخ
ایران ،مردم آذربایجان به خاطر آذری زبان بودن ،مورد اهانت
جاهالنه قرار گرفتند .رفتار عبداهلل مستوفی ،استاندار زمان
رضاشاه ،اثرات تلخی برجای گذاشته بود .به هنگام سقوط
رضاشاه ،وضع عمومی آذربایجان و مرکز آن تبریز ،از لحاظ
توسعه صنعتی ،آبادانی ،تولید ثروت ،داد و ستد ،آموزش و پرورش
و ...در مقایسه با آغاز قرن و دوران مشروطیت ،درجا زده و
در بعضی حوزهها حتی عقبمانده بود .عقدههای فراوانی انبان
شده بود .ظلم و ستم بزرگ مالکان با حمایت ژاندارمهای
بیوجدان ،دهقانان آذربایجان را از هستی ساقط کرده و به ستوه
آورده بود .به هنگام ورود ارتش سرخ به آذربایجان ،احساسات
ضد دولت مرکزی و نیز کشش به سوی مظاهر هویت آذری،
قوی بود .بر چنین بستر نسبتا آماده و مساعدی بود که میرجعفر
باقروف با چراغ سبز استالین ،برنامهریزی دقیق و منظمی را برای
جدایی آذربایجان از پیکر ایران سازمان داد .پیشتر ،در پاسخ به
پرسش اول ،دادههایی در رابطه با برخی اقدامات و هیاتهای
فرستاده شده از سوی باقروف ،از همان آغاز ورود ارتش سرخ به
آذربایجان ،ارائه گردید.

ــ نامههای متعدد میرجعفر باقروف (دبیر اول حزب
کمونیست آذربایجان شوروی) به استالین در مورد
آذربایجان و سایر نواحی شمالی ایران به قدری در
مورد عزم بر جدایی این نقاط از ایران صراحت دارند
که نشان از توافق قبلی سران اتحاد شوروی در این
خصوص دارد .نقش میرجعفر باقروف را در این میان
چگونه میتوان دید؟
امیرخسروی :استالین در نظام استبداد مطلقه اتحاد شوروی،
یگانه فرمانده تصمیمگیرنده بود .اسناد منتشر شده در کتاب
حسنلی به خوبی نشان میدهد که استالین لحظه به لحظه
رویدادهای آذربایجان را دنبال و دستور صادر میکرد .منتهی بین
سیاست و استراتژی استالین و کوچک ابدال او میرجعفر باقروف،
تفاوت وجود داشت .باقروف ،مجری و پیادهکننده دستور وی بود،
ولی با این حال ،نقشههای مسکین و کوتهبینانه خود را داشت.
استالین به موضوع آذربایجان ،همچون مهره کوچک در صحنه
شطرنج جهانی مینگریست .ولی باقروف فراتر از نوک دماغ خود
نمیدید .او در فکر و وسوسه تحقق نقش خود همچون «پدر
آذربایجان واحد» بود.
اظهارات باقروف دو هفته پس از ورود ارتش سرخ ،به هیات ویژه
اعزامی به آذربایجان ایران به رهبری سرهنگ عزیز علیاف ،که
ماموریت داشت نقشههای او را متحقق سازد ،از انگیزهها و
آرزوهای شخصی او ،پرده بر میدارد .در حقیقت ،آنچه میرجعفر
باقروف ،همه کاره آذربایجان شوروی ،در سر میپروراند و
وسوسه ذهنی او بود ،جداسازی آذربایجان ایران و اتصالش به
آذربایجان شوروی و تحقق رویای «پدر آذربایجان واحد» بود که
خوشبختانه با خود به گور برد! باقروف خطاب به سرهنگ عزیز
علیاف ،میگوید« :اگر در رگهای ما یک قطره خون
آذربایجانی جاری است ،باید دیر یا زود آذربایجانیهای مقیم آنجا

ولی آن زمان ،استالین ،سوداهای بزرگتری را در سر میپروراند و
اولویتهای دیگری داشت .حفظ اروپای شرقی به صورت اقمار
شوروی از اهمیت استراتژیکی بیشتری برخوردار بود .از این
دیدگاه ،به موضوع آذربایجان مینگریست که اهمیت کمتری
داشت .لذا با بستن قرارداد نفت ،که آن زمان از اهمیت ویژهای
برخوردار بود ،فرقه دموکرات و مردم آذربایجان را به امان خدا
سپرد! باقروف تا آخرین لحظۀ سقوط حکومت پیشهوری ،از هیچ
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در کمال تاسف و پس از یک عمر تجربه ،باید اذعان کنم که
دولت شوروی ادامه دهنده بسیار گستاخ سیاستهای
جهانگشایانه تزارهای روس و در آرزوی اجرای وصیتنامه
معروف پطرکبیر بود که این بار ،در پوشش ایدئولوژی و
سوسیالیسم و جنبشهای سوسیالیستی پیش میبرد؛ که در
حقیقت ،سنخیتی با سوسیالیسم واقعی نداشت .چنانکه میدانیم،
قربانیان این سیاست اجنبی ساخته ،در درجه نخست ،مردم
شریف و بیگناه آذربایجان بودند که هزاران کشته و دهها هزار
آواره و بیخانمان شده برجای گذاشت .گناه اشخاص سادهدل و
خوشنیتی نظیر پیشهوری نیز در این است که به علت تعلق
ایدئولوژیک و باورهای کاذب و ایمان راسخ به صداقت دولت
شوروی ،عروسک و بازیچه دست خارجیها شد .تراژدی انسانی
پیشهوری را در روز  ۲۱آذرماه  ۰۷۲۵قلیاف ،سرکنسول شوروی
در تبریز دریک جمله کوتاه ولی پر از حکمت ،که سرشار از
نخوت و تکبر یک ارباب بود ،خالصه کرد و بر سر او کوبید.
ماجرای آن را دکتر جهانشاهلو معاون او ،که همراه وی به
کنسولگری رفته بود چنین نقل میکند« :همراه با پیشهوری با
قرار قبلی به کنسولگری رفتیم ...آقای پیشهوری که از
روش ناجوانمردانه روسها سخت برآشفته بود ،از آغاز به قلیاف
پرخاش کرد و گفت شما ما را آوردید میدان و اکنون که سودتان
اقتضا نمیکند ،ناجوانمردانه رها کردید .از ما گذشته است ،اما
مردمی را که به گفتههای ما سازمان یافتند و فداکاری کردند،
همه را زیر تیغ دادید .به من بگویید پاسخگوی این همه
نابسامانی کیست؟ آقای سرهنگ قلیاف که از جسارت آقای
پیشهوری سخت برآشفته بود و زبانش تپق میزد ،یک جمله
بیش نگفت :سنی گتیرن ،سنه دییر گت! (کسی که تو را آورد ،به
تو میگوید برو!)»

تالش و یاری برای تحقق رویای خود دریغ نکرد .منتهی اگر
ناکام ماند از برای آن بود که استالین سوداهای بلندپروازانهتر
دیگری در سر داشت و مجبور به رعایت مالحظات بینالمللی
بود .میرجعفر باقروف و سید جعفر پیشهوریها ،عروسکهای
کوچک و کوچکتر خیمه شببازی سناریوی بزرگتری بودند که
استالین کارگردان آن بود.
ــ چرا استالین پشت فرقه دموکرات را خالی کرد؟
امیرخسروی :به گمانم به این پرسش پیشتر پاسخ دادهام .تنها
این نکته را بیافزایم که در آن سالها مساله نفت شمال برای
شوروی اهمیت بسیاری داشت .هنوز همه منابع نفت شوروی
کشف نشده و به مرحله بهرهبرداری نرسیده بود .لذا بستن
قرارداد نفت شمال ،چه به صورت امتیاز یا شرکت مشترک ،بسیار
مهم بود .در اینجا باید به نقش قوامالسلطنه و کاردانی و
ایراندوستی وی ،آفرین گفت و سر تعظیم فرود آورد .قوام با
درک این نقطه ضعف شورویها ،با مهارت خارقالعادهای ،در
گفتوگو با استالین و مولوتف ،موضوع بستن نهایی قرارداد نفت
با شوروی را با خروج ارتش سرخ از ایران و برگزاری انتخابات
مجلس شورای ملی و تشکیل آن ،برای گذراندن مقاولهنامه از
مجلس ،گره زد .قوام در مقیاس جهانی ،از نادر کسانی است که
استالین را فریفت .قوام با فراست خود ،متوجه شد که برای
استالین ،فرقه دموکرات آذربایجان یک ابزار برای فشار سیاسی
به ایران بود.
ــ استالین در پاسخ به نامه گالیهآمیز پیشهوری که
عملکرد روسها در آذربایجان را موجب بیاعتباری و
بیآبرویی فرقه دانسته بود ،عملکرد خود را کامال
انقالبی توصیف کرده و از پیشهوری میخواهد با قوام
همکاری کند (متن نامه در کتاب جمیل حسنلی آمده
است) .آیا نحوه رفتار استالین با فرقه با سیاست
شوروی مبنی بر حمایت از انقالبها و جنبشهای
سوسیالیستی در جهان همخوان بود؟

با این وصف ،آنچه به ویژه تاسفبار و نگرانیآور است ،موضع و
گفتمان بخشی از روشنفکران و برخی سازمانهای سیاسی چپ
ایران است که همانند آقای جمیل حسنلی ،هنوز از جنبش
خودانگیخته و اصیل «ملی و دموکراتیک آذربایجان» سخن
میگویند .و هر بار در سالگرد  ۲۰آذر ،به یاد سقوط آن به ماتم
مینشینند .همین عزیزان ،از نظریه ایران کشور چند ملتی
(کثیرالمله) است و از انطباق نادرست اصل «حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش» ،که در حقیقت تنها در مقیاس ایران و ملت
واحد ایران معنی دارد ،بر اقوام ساکن ایران دفاع میکنند .امری
که در صورت تحقق ،به پاره پاره شدن ایران میانجامد.
نظریهای که نه با واقعیت ایران خوانایی دارد و نه قابل انطباق در

امیرخسروی :همانگونه که عرض کردم ،ماجرای آذربایجان
برای استالین به صورت یک مهره شطرنج ،در صحنه داد و
ستدهای سیاسی جهانی وی بود .با بستن قرارداد نفت با دولت
قوام ،با این پندار که این توافقنامه در مجلس ایران نیز با توجه
به قدرت قوامالسلطنه تصویب خواهد شد ،پشت فرقه را خالی
کردند.
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امکان و مجاز نبودن برای آموزش زبان مادری و به کارگیری آن
در امور جاری محلی و نیز در اثر کمبود شرایط برای شکوفایی
فرهنگ و ادبیات و هنرهای قومی ،ناخرسندند .هیچ انسان
آزادمنش و طرفدار حقوق بشر نمیتواند در قبال اینگونه مسایل
بیتفاوت بماند.
من بارها نوشته و گفتهام که اقوام ساکن ایران ازجمله
آذربایجانیها ،از یک «هویت قومی» برخوردارند که در زبان
مادری و گویش و فرهنگ و هنر آنها تجلی مییابد .همه این
مظاهر قومی را باید محترم شمرد و برای تحقق و رشد و
شکوفایی آنها شرایط الزم را فراهم ساخت .این خواستها
طبیعی و از الزامات منشور جهانی حقوق بشرند .بنابراین ،برای
دستیابی به آنها نیازی به سردادن نغمههای جداییطلبانه و
افتادن در دام وسوسههای پانترکیستهای ترکیه و جمهوری
آذربایجان نیست .همه این خواستها ،در چارچوب ایران کامال
تحققپذیر است .از سوی دیگر ،همه اقوام ساکن ایران ،همزمان
از یک «هویت ملی» برخوردارند که در تعلق مشترک آنها به
ملت ایران و ایرانی بودن و ایرانیت ،بازتاب مییابد که با تمام
نیرو میباید از آن پاسداری کرد.

ایران است .یادآوری آن مفید است که همه این مقولهها و
نظریهها تماما از مقطع ماجرای آذربایجان به این سو ،به گونه
ویروسی سختجان ،از سوی دستگاههای انتشاراتی و تبلیغاتی
شوروی وارد ادبیات سیاسی چپ شد و بر سر زبانها افتاد .شگفتا
که عدهای با وجود فروپاشی دیوار بتنی برلین ،هنوز دست از این
مقولهها برنداشتهاند.
آیا وقت آن نرسیده است که جامعه سیاسی ایران به ویژه
هموالیتیهای عزیز ما در طیف چپ ،که روی احساسات
صادقانه ولی بیخبر از آنچه گذشته است ،یک بار برای همیشه
ماجرای غمانگیز اجنبیساخته «فرقه دموکرات آذربایجان» را
آنگونه که در واقعیت بود بشناسند و عبرت بگیرند وبا آن
مرزبندی کنند؟ و هرگز به دنبال مقولههایی نباشند که استقالل
و یکپارچگی ایران را به خطر بیندازد؟
این گفتمان به معنی آن نیست که در آذربایجان و کردستان و
سایر مناطقی که اقلیتهای قومی سکونت دارند ،مسالهای وجود
ندارد .اقوام ساکن ایران ،اضافه بر مشکالت و معضالتی که همه
مردم زحمتکش و محروم کشور از آن رنج میبرند ،مسایل
مضاعف ویژه خود را دارند .اقوام ساکن ایران بحق ،به خاطر نبود

 oآیــا وقــت آن نرســیده اســت کــه جامعــه سیاســی ایــران بــه ویــژه هــموالیتــیهــای ع ی ـ مــا در
طیــ

ــم ،کــه روی احساســات ــادقانه ولــی بــیخبــر از آن ــه گرشــته اســت ،یــ

بــار

بــرای همیشــه مــاجرای ظــمان یــ اجنبــیســاخته «فرقــه دمــوکرات آ ربایجــان» را آن ونــه
کــه در واقعیــت بــود بشناســند و عبــرت ب یرنــد وبــا آن مرزبنــدی کننــد؟ و هرگــ بــه دنبــال
مقولههایی نباشند که استقتل و یکپار

ی ایران را به خطر بیندازد؟

 oتمـــام اقـــدامات آظـــازین فرقـــه از قبیـــل تشـــکیل حکومـــت ملـــی ،مجلـ ـ
تشـــکیتت ارتـــش و پلــی
ایــران بودنــد ،انتخــا

ملـــی ،انحـــتل

و ژانـــدارمری کـــه بخـــشهـــایی از ســـازمانهـــای سرتاســـری

پیشــهوری بــهنــام بــاشوزیــر (نخســتوزیــر) ،تشــکیل هیــات دولــت و

قشــون ملــی بــا اونیچــرم و درجــات نظــامی بــه تقلیــد از ارتــش ســرخ ،اعــتم زبــان آ ری بــه
عنــوان زبــان رســمی و دولتــی و اقــدامات دی ــر ،آشــکارا مقــدمات جداســازی آ ربایجــان
بــود .البتــه ایــنگونــه گچتــارهــا و گســتاخیهــا کــم کــم فــرو نشســت ،ولــی آژیــر خطــری بــود کــه
اســـتقتل و تمامیـــت ارضـــی ایـــران را بـــه ـــالش مـــیکشـــید .بـــه بـــاور مـــن ،آن ـــه در
آ ربایجــان گرشــت ،هــدفی بــود کــه بی ان ــان در اندیشــه دســتیابی بــه آن بودنــد؛ نــه یــ
جنبش آزادیخواهانه بود و نه ی

حرکت ملی.
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وی را وطـــن دوســـتی یـــافتم پرشـــور ،کـــه هـــم از جـــاده انصـــاه بیـــرون
نمــیشــود .و معلــومم شــد کــه ــرا بــا وجــود ایــن همــه دربــدری و ســرگردانی در عــالم ،و دوری از
آظــوش مــام وطــن ،هــم نــان عشــ آن مــردم را در ســر دارد ،و بــه امیــد آینــده بهتــری بــرای آنــان
ش

و روز میکوشد.
محمد برقعی

بابـــ

دوســـت بســـیار مهربـــانی اســـت و تحـــول دیـــدگاهش ـــه در پـــریرش

دموکراســی و ــه در پایبنــدی بــه منــافع ملــی عمیــ و ا ــیل اســت ،آن ــه احتــرام و عتقــه مــرا
نســـبت بـــه او دو نـــدان مـ ـیکنـــد .شـــرکت در ایـ ـن گچت ـــو نیـ ـ ادای ســـهمی از ســـر مهـــر ،در
ب رگداشت اوست.
بیژن حکمت

بابـ ـ

خصو ـ ـیات انســـانی قابـــل تمجیـــد فراوانـ ـی دارد .ـــبور ،بـــا اســـتقامت،

متیم ،دقی  ،با انکبا و با پشتکار و بیادعا و بسیار مهربان و مبد

است.
حسن شریعتمداری

بابـــ

بـــه عنـــوان دا ـــرهالمعـــاره جنـــبش داخلـــی ،جنـــبش وطنـــی ،جنـــبش

درونـــی ،جنـــبش ملـــی و جنـــبش خـــارجی ماســـت .تجـــاربش ،پخت ـــیاش ،ـــادس بـــودنش در
اســتقتل فکــر انســانی ،و پراگماتیســت بــودنش کــه پاســخ بــرای امــروز داشــته باشــد و جمــع ایــن
خصــا ل در یــ

انســان پدیــده ســادهای نیســت .او در عــین خردگرایــی و منطــ گرایــی بســیار بــا

عاطچه است .سرشار از عواط انسانیست.
علی شاکری

گچتوگوی بیبیسی با باب

امیر خسروی در برنامه به عبارت دی ر

پرسش ر بیبیسی :عنایت فانی

بیبیسی ـ بابک امیرخسروی عضو سابق رهبری حزب
توده ایران و عضو رهبری حزب دمکراتیک مردم ایران
به برنامه «به عبارت دیگر» خوش آمدید.
آقای امیر خسروی ،شما بیش از  ۱۱سال است که مبارزه
سیاسی میکنید ۱۱ .سال است که عمرتان را در این راه
گذراندید ،تبعید شدید و نامالیمات زیادی کشیدید .اآلن
برای این نسل آینده از این سالهای مبارزه چه دارید،
تحویل بدهید؟
بابک امیر خسروی ـ بسیار دشوار است ،حاصل بیش از  ۱۱سال
زندگی سیاسی را در یک گفتگوی کوتاه و چند دقیقهای بیان
کرد .ولی نکته ای که بیش از هر چیز مایلم به نسل جوان
توصیه کنم این است که از راه و روشهایی که در آن خشونت
هست؛ راه و روش هایی که در آن خشونت بر عقل توفق دارد
پرهیز کنند .آنچه که ما در زبان سیاسی به آن میگفتیم راه
انقالبی .من به اینجا رسیدم که برای حل مسائل سیاسی،
اجتماعی ایران ،مثالً همین مسئله حاکمیت استبدادی که به
دسپوتیزم آسیایی معروف است و شاید دو هزار ،سه هزار سال
است دوام دارد ،ما راهی جز اینکه این را از طریق اقدامات،
تغییرات و اصالحات گام به گام پیش ببریم و جامعه را به سوی
یک جامعه آزاد و دمکرات مبدل بکنیم نداریم.

بیبیسی ـ شما از کی به این نتیجه رسیدید؟ چون
بیشتر عمر شما در حزب توده ایران گذشته و با این
حزب خواهان برقراری یک حکومت سوسیالیستی و در
واقع انقالبی بودید.
بابک امیر خسروی ـ اگر واقعاً بخواهید حزب توده ایران را از این
زاویه بررسی بکنید ،نمیشود گفت که حزب توده همواره یک
حزب انقالبی و یا حزبی بوده که خواستار سرنگونی یک حکومت
بوده است .این حزب از هنگامی که تشکیل شد در اساس و پایه
به صورت یک حزب چپ دمکرات و ملی پا به میدان گذاشت.
حزب توده ایران ،طرفدار قانون اساسی بود ،طرفدار پادشاهی
مشروطه بود ،برای احیای مشروطیت مبارزه میکرد ،اصالً در
فکر براندازی رژیم سلطنتی نبود .یک حزب کامالً رفرمیستی
بود.
بیبیسی ـ ولی این در واقع در بدو پیدایشاش اینگونه
بود .ولی به مرور که ایدئولوژی لنینیستی ـ مارکسیستی
را قبول کرد دیگر هدف ایجاد یک چیز دیگری بود.
بابک امیر خسروی ـ باز هم رفت و آمد داشت .یعنی این گونه
نبود که چون حزب ایدئولوژی لنینیستی را پذیرفت دیگر همهاش

و به رهبری این حزب انتقاد دارم و تأسف میخورم از اینکه مثالً
ما در مقطع ملی شدن صنعت نفت از دکتر مصدق دفاع نکردیم.

انقالبی بود .اگر شما احتماالً یادتان باشد ،دوران خیلی طوالنی
حزب توده به این متهم بود که حزب رفرمیستی است .یعنی تمام
جریانات چپ رادیکال ایرانی مانند مائوئیستها و گرایشات
گوناگون اصالً بحث و پلمیکشان با حزب توده بر این بود که
شما رفرمیست هستید ،شما حزب انقالبی نیستید .حتی در یک
مرحلهای یک دورانی پیش آمد که رهبری حزب توده ایران ولو
در مهاجرت از رفرمهای شاه در اوایل دهه  ۸۱حمایت کرد ولی
بعد پس گرفت .یعنی زیگزاگ داشت .یعنی نمیتوان گفت کسی
که در حزب توده ایران بود ،یک آدم انقالبی بود ،تماماً در فکر
سرنگونی بود ،نه واقعاً اینگونه نیست .عالوه بر این در رهبری
حزب توده هم افراد و شخصیتهای بسیار معتقد به رفرم بودند
که ایرج اسکندری به نظر من از نظر موقعیت حزبی در باالترین
مقام بود.

بیبیسی ـ شما در مورد سیاستهای حزب توده در
مقابل مصدق را نابخردانه و حتی ضد ملی خواندید .آیا
آن موقع هم همین نظر را داشتید؟
بابک امیرخسروی ـ کامالً
بیبیسی ـ پس چرا ماندید در این حزب؟ شما که با
سیاستهای رهبری مخالف بودید ،با سیاستهای ضد
مصدق مخالف بودید چه اصراری داشتید که بمایند؟
بابک امیرخسروی ـ این سئوالی است که بارها از من شده است.
این سئوالی است که خود من بارها از خودم کردهام .یکی از
مشکالت زندگی انسانی من این تناقضی بود که همیشه آزارم
میداد .بتدریج ،و هر چه بیشتر متوجه شدم که حزب وابسته به
اتحاد شوروی است ،رابطهام با حزب سست شد و واقعاً به یک
مو بسته بود .مثالً من سالها به عنوان اعتراض در حوزه شرکت
نکردم .سالها بگونهای برکنار بودم .ولی هیچوقت رابطه را قطع
نکردم .چیزی که در ایران هرگز فکر نمیکردم این بود که
اتحاد جماهیر شوروی ممکن است نسبت به ایران دارای
تمایالت واقعاً سلطهگرانه باشد .من یادم هست در جوانی
ماجرای فرقه که پیش آمده بود از حزب سئوال کردم ،به من
جواب دادند که تو چطور فکر میکنی ،اتحاد جماهیر شوروی
یک ششم کره زمین را در اختیار دارد حاال چشم دوخته به یک
وجب آذربایجان؟! واقعاً آنروز این حرف مرا قانع میکرد .میگفتم
که خب راست میگویند .من بتدریج ،بخصوص در مهاجرت ،و
بعد از وحدتی که حزب توده و فرقه کرد ،و با این عناصر فرقه
مانند غالم یحیی و ..آشنا شدم ،واقعاً ترسیدم .احساس کردم که
این خطر ممکن است بتدریج پیش بیاید ،همان ماجرایی که در
مجارستان پیش آمد ،ماجرایی که در پراگ پیش آمد ،ماجرایی
که در افغانستان پیش آمد ،میتواند سر ما هم پیش بیاید .در آن
زمان میدانستم ایجاد حزبی دیگر امکان ندارد .کافی بود اتحاد
شوروی یک کلمه در رادیو میگفت و ما را بعنوان خائن اعالم
میکرد! کار ما تمام بود .اما در درون خود احساس میکردم که
شاید روزی بتوانم نقشی بازی کنم .حزب توده ایران را
نمیتوانستم ترک کنم ،خانواده من بود .من در این حزب بزرگ
شده بودم .همه دوستان من ،همه نزدیکان من تودهای بودند.
خانواده خودم را نمیخواستم همینجور وِل کنم و به فکر خودم

بیبیسی ـ حاال شما این را در مورد ماهیت حزب توده
ایران در مراحل مختلف زندگیاش میفرمائید ولی خود
شما در بسیاری موارد در واقع خیلی ناسازگار بودید
نسبت به رهبری حزب ،نسبت به سیاستهای حزب ،در
عین حال در مطالبی که در این اواخر و در این چند سال
اخیر بیان میکنید ،یک نوع حس شرمندگی وجود دارد،
از اینکه در حزب توده ایران فعالیت کردید .آیا این
برداشت درست است؟ شما شرمندهاید از اینکه در حزب
توده ایران بودید و فعالیت کردید؟
بابک امیرخسروی ـ وجداناً نمیتوانم بگویم شرمندهام .ولی
متأسفم حزبی که میتوانست برای جامعه ما یک حزب واقعاً
مفیدی باشد و از جهاتی هم به جامعه ایران خیلی خدمت کرده
بود .مثال همین تالشهای فرهنگی در جهت تشکل و تحزب و
ایجاد سندیکا و فعالیتهای گوناگون فرهنگی .شما میبینید
بزرگترین شعرای معاصر ما از صفوفِ حزب توده ایران
برخاستهاند .پس این حزب باید جوهری داشته باشد که شاملو و
کسرائی و توللی و دهها نفر و اخوان ثالث و گلشیری و ...تمام
اینها از درون این حزب در آمده باشند .بنابراین ،مشکل بتوان
چنین برداشت کرد! من فقط تأسفم در این است که حزب توده
ایران بتدریج مبدل شد به یک حزب وابسته به اتحاد جماهیر
شوروی و عمالً نقش او در ایران از یک مقطعی واقعاً به صورت
یک عامل سیاست خارجی شوروی در ایران در آمد .من بیشتر
منتقدم تا شرمنده .من از اینکه عضو حزب توده ایران بودم ،به
عنوان یک انسان سیاسی هیچ شرمنده نیستم .ولی به این حزب
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باشم .من مهندس بودم ،میتوانستم بروم بیرون ،زندگی کنم،
زندگی خوبی هم داشته باشم ،کما اینکه همه دوستان من که با
من همدوره بودند همهشان در ایران میلیاردر شدند .ولی فکر
میکردم که این خیلی ساده است ،یعنی یک راه حلی برای
شخص خودم پیدا کردم .حال آنکه مشکالت حزب پا برجا بود.

بابک امیرخسروی ـ آن دوران یک جریانی در درون حزب بود
که مغز متفکرش محمدحسین تمدن بود .عضو مشاور کمیته
مرکزی بود ،نقش زیادی در رهبری نداشت ،ولی فوقالعاده آدم
خوش فکری بود و بسیار آدم شریف و مورد احترام همه بود .او
در واقع مغز اصلی این جریان بود .و عدهای هم که به صورت
دوستانه روابط داشتیم مانند شاهرخ مسکوب ،میررمضانی،
امیراحمدی و عدۀ دیگر در این طیف بودند .من هم جزو
جوانترینشان بودم .و ما بر این فکر بودیم که جنبش دکتر
مصدق جنبش یک شخصیت ملی است و این وظیفه ما است که
از او حمایت کنیم .دیگر وارد اینکه انتقاد هم بکنیم نشدیم .چون
انتقاد بر علیه مصدق آنقدر بود که دیگر الزم نبود ما انتقاد کنیم.
انتقاداتی که اصالً فحاشی بود .مطبوعات آن زمان را اگر باز کنید
تمام فحش است و از این کارهای حزب واقعاً من شرمندهام که
چطور به یک شخصیت ملی اینجور فحش رکیک میدادند.

من مقیم برلین بودم و گاهی میرفتم به الیپزیک که دفتر حزب
بود .در آن موقع دوران رفرمهای شاه بود و بحث بود و تازه
داشت سیاستهای حزب عوض میشد و انتقاد میکرد .به اینکه
شوروی با ایران رابطهاش تیره شده بود .من سر این خیلی
ناراحت بودم .در دفترحزب بحث بر سر رابطه با شوروی بود، .
من یکدفعه گفتم که این شورویها نگاهشان به ما مثل روسپی
است (البته کلمه رکیکاش را بکار بردم) کارشان که تمام شد ما
را وِل میکنند .من خیلی ناراحت و عصبانی بودم ولی در واقع
نمیبایستی این حرف را در یک جلسه باز حزبی میگفتم .زنده
یاد خاشع هنرپیشۀ تئاتر که جزو شنوندگان نشسته بود ،گفت:
بابک! اگر من یک روزی به فکر تو برسم یک لحظه توی این
حزب نمیمانم .من گفتم اتفاقاً من چون به این فکر رسیدهام،
درحزب ماندهام .فلسفهاش این بود که شاید بتوانم روزی با
یاری دیگران حزب را از این وابستگی برهانم .و اتفاقاً سالها بعد
چنین شد .آن روزی که من دنبالش بودم رسید و ما دسته جمعی
از حزب جدا شدیم و کوشش کردیم حزبی بر اساس واقعاً آن
ایدهآل من که استقالل حزب بود ،و یک چپ ملی ـ رفرمیست و
اصالحطلب و دموکرات و آزادیخواه بوجود بیاید.

بیبیسی ـ حال برگردیم به انقالب ایران .در بطن
انقالب ایران ،حزب توده دربست از انقالب حمایت کرد
و تا آخرین لحظه هم حمایت کرد .خب این را از یک
نظرهایی میشود گفت که میخواست جبران سیاست
نادرستاش را در مقابل مصدق بکند .این هم به نظر
میرسد که شما با آن مخالفید.

بیبیسی ـ شما انتقادتان در واقع به چه چیز بود؟ یعنی
فکر میکردید حزب توده بایست دربست از مصدق
حمایت میکرد؟
بابک امیرخسروی ـ من اول میخواهم به سئوال قبلیتان جواب
بدهم.
بله من فکر میکردم که باید در حزب ماند و یک جایی و یک
جوری احتماالً نقشی بازی کرد از اینکه مملکت ما نیافتد در کام
اتحاد شوروی .چون میدانستم اگر افتاد دیگر بیرون رفتنی ندارد.
یک مثالی میآورم که خیلی سمبلیک است برای این مطلب.

بابک امیرخسروی ـ باید عرض کنم که من جزو کسانی بودم که
در آن مقطع طرفدار شعار سرنگونی بودند .اینجا من اتفاقاً در خط
درست فکری نبودم .بیشتر در آن مقطعی که مردم آمده بودند در
خیابان و راه برگشتی هم وجود نداشت .فکر میکردم که اگر شاه
سرنگون بشود ـ اگر یادتان باشد شعار آن روز این بود که «دیو
چو بیرون رود فرشته درآید» .ما یک تصور سادهای داشتیم از
اینکه اگر یک دیکتاتور برود دیگر جایش دیکتاتور قویتری
نمیآید .حتماً دموکراسی میآید .یک چیز نادرستی بود .متأسفانه
باید بگویم ،من در آن مقطع جزو افرادی بودم که واقعاً معتقد به
سرنگونی شاه بود.
بیبیسی ـ خب این یک مقطعی بود که شعار روز را
میدادند .ولی بعدها حمایت از دولت وقت جمهوری
اسالمی و پیروی از خط امام یا و این سیاستها که
خیلیها بهش انتقاد میکنند ،منجمله خود شما به آن
انتقاد میکنید .میخواهم بدانم که شما این موقع
انتقادتان چه بود؟

بیبیسی ـ حاال برگردیم به سئوال قبلی من .و آن این
است که نظر شما در آن موقع و نظر همفکرانتان در آن
موقع این بود که حزب توده بایستی دربست از
سیاستهای دکتر مصدق حمایت میکرد و بدون انتقاد؟
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یعنی ما اآلن به صورت یک جریان نسبتاً محدود و کوچکی
هستیم و فعالیت من هم محدود است .نمیتوانم الف بزنم برای
اینکه دور از اخالق است.

بابک امیرخسروی ـ مسئلهای که من آن لحظه داشتم این بود
که ما باید با فاصله قرار بگیریم .یعنی اینجور یکپارچه دنبال
روحانیت و آیتاهلل خمینی نرویم .اگر یادتان باشد ،اسکندری با
تهران مصور یک مصاحبهای کرد .اسکندری جزو طرفداران
سرنگونی نبود و یکی از دالیلی که پست دبیر اولی را از دست
داد ،بخاطر همین پایبندیاش به این بود که باید در یک جهت
دیگری حرکت کرد .او در آن مصاحبه یک تاکتیکی را پیشنهاد
میکند که من هم موافق بودم ،میگفت باید یک سیاست
دوگانه داشته باشیم .یعنی در مبارزات ضد امپریالیستی باید از
آیتاهلل خمینی حمایت کنیم و درمبارزه برای آزادی و دموکراسی
از مهندس بازرگان که نخست وزیر دولت موقت شده بود .این
سیاست به نظر من خیلی معقولتر و منطقیتر بود .یعنی حزب
نمیبایست تمام تخم مرغهایش را توی سبد روحانیت خط
امامی بگذارد .بلکه فاصله میگرفت و این فاصله میتوانست در
یک موقعیتهای حساس به یک حرکت مثبتی مبدل بشود.

بیبیسی ـ شما در عین حال هم در اتحاد
جمهوریخواهان خیلی فعال هستید .آن اتحاد در چه
وضعیتی است؟ یعنی آیا آن هم دارد راه بهجایی میبرد؟
بابک امیرخسروی ـ به نظر من متأسفانه آن هم یک مقداری
دارد ترمز میکند .یعنی آن چیزی که ما در آغاز فکر میکردیم
که تبدیل شود به یک جریان اپوزیسیون دمکراتیکی که بتواند
تمام گرایشه ای مختلف سیاسی را دور خودش جمع کند و
ارتباط زندهای با داخل کشور داشته باشد متأسفانه در عمل
صورت نگرفت .به عقیده من با آنکه هنوز هم اتحاد
جمهوریخواهان ایران یک جریان سیاسی نسبتاً معتبر و فعالی
در اپوزیسیون خارج کشور است  ،ولی آن ایدهآل و آرمانی نیست
که ما روز اول دنبالش بودیم.

به همین علت من در آغاز کار حزب ،چون مسئول سازماندهی
تشکیالت حزب در شهرستانها بودم ،هر جا رفتم یک سازمان
مخفی بوجود آوردم .مثالً در خوزستان بعد در اصفهان و هر
جایی میرفتم میگفتم که آقا وضعیت آزادی در ایران روشن
نیست بهتر است که ما فعالً یک عدهای را به عنوان کار علنی
نگهداریم ،اساس تشکیالت حزب را مخفی نگهداریم بعد اگر
دیدیم جامعه میرود به سوی آزادی یواش یواش آنهایی که
مخفی بودند میآوریم علنی میکنیم .یعنی نگران بودم و
مطمئن نبودم که این روند چه خواهد شد.

بیبیسی ـ در نتیجه همینها باز بر میگردد به اینکه
هر تحولی هست باید در داخل ایران و همان روند
اصالحات.
شما نظرتان راجع به اصالحات چیست؟ شما فکر
میکنید که این اصالحات در یک دوره در زمان
زمامداری آقای خاتمی یا دو دوره زمامداری ایشان به
عنوان رئیس جمهوری ایران ،این پتانسیل را داشت که
به یک چیزی تبدیل بشود که خیلیها در موردش
صحبت میکنند .آیا این روند ،یک چیزی به نام جنبش
اصالحات ،وجود دارد و آنقدر قوی هست که بتواند یک
تأثیر جدی را در جامعه ایران بگذارد؟

بیبیسی ـ به هر حال شما در طی دوران بعد ،از حزب
توده جدا شدید و حزب دمکراتیک مردم ایران را
پایهگذاری کردید .این حزب شما چند عضو دارد؟ چقدر
قوی و مهم است؟

بابک امیرخسروی ـ به نظر من راه دیگری وجود ندارد .درست
است که تالشهای آقای خاتمی موفق نشد و ناکام ماند که یک
مقداریش احتماالً از ضعفهای اوست که به عقیده من در بعضی
مقاطع میتوانست مقاومت بکند ولی نکرد .و یا مثالً نمونههایی
هست که وعده داد که؛ من این کار را نمیکنم ولی کرد .خب
این از اعتبار او خیلی کاست و به جنبش اصالحات هم صدمه زد
و زمینه را آماده کرد برای جریانات افراطی مثل احمدینژاد .ولی
کالً اصل حرکت ،حرکت درستی است .یعنی حرکتی است که
جامعه ایران تنها از این طریق میتواند تحول پیدا بکند .اگر در
حال حاضر جنبش به معنای یک پدیدۀ زنده و متحرک و قابل

بابک امیرخسروی ـ ببینید ،آن روزی که تشکیل شده بود تا
مدتها یک جریان نسبتاً مؤثری بود .یعنی اول که ما جدا شدیم
و حزب را تشکیل دادیم ،تقریباً تمام کادرهای اساسی حزب با ما
آمدند و بخش مهمی از توده حزبی هم با ما حرکت کردند .ولی
واقعیتاش این است که در جریان این  ۰۵ـ  ۲۱سالی که از این
ماجرا گذشته بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
خیلی از دوستان ما در حقیقت مثل اینکه قطبنمای خودشان را
از دست دادند ،یعنی احساس کردند که مثل اینکه همه افکار و
فکرشان پوچ بوده یکباره فرو ریخت .در نتیجه اغلب جدا شدند.
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بابک امیرخسروی ـ نه ،سالها است که نمیزنم .شاید  ۸۱سال
است که دیگر ویولون نمیزنم.

لمس هم وجود نداشته باشد ،ولی در بطن جامعه قویاً این تمایل
هست که؛ باید تغییرات و تحوالتی در جهت آزادی و دموکراسی
و حقوق بشر در جامعه صورت بگیرد و این هم باید از طریق آرام
و مسالمتآمیز و گام به گام صورت بگیرد .به عقیده من این
زمینه و بستر کامالً مهیا است .ولی خب این بستگی به این دارد
که دوباره این تحوالت بعدی ـ اآلن ما انتخابات ریاست
جمهوری داریم ـ به چه شکلی تحول پیدا میکند.

بیبیسی ـ خیلیها معتقدند که یکی از چیزهایی که
شما دربارهاش احساس پشیمانی میکنید یکی هم همین
است.
بابک امیرخسروی ـ بله ،بله.
بیبیسی ـ هیج وقت تالش کردید دوباره شروع کنید؟
بابک امیرخسروی ـ نه .دیگر نمیشود! از من یک بار در هفتاد و
پنج سالگی سئوال شد ،که اگر شما برگردید دوباره کار سیاست
را دنبال میکنید؟ و یک شعر از الوار خواندند که او گفته بود من
اگر دوباره برگردم همان راه را انتخاب میکنم ،من گفتم اگر باز
گردم دوباره آن راه را انتخاب نخواهم کرد! من بیشتر برای
کارهای هنری و فرهنگی ساخته شدم تا سیاسی که آدم پوست
کلفتی میخواهد.

بیبیسی ـ نظر شما راجع به انتخابات ریاست جمهوری
چیست؟ فکر میکنید توی این روند انتخابات دوباره این
جنبش اصالحی دوباره یک اوج دیگری بگیرد؟
بابک امیر خسروی ـ در ایران یک بحثی است که میگویند
تغییر ساختار حقیقی و حقوقی .این مسئله به هر حال مهم است.
ساختار حقیقی میتواند تغییر پیدا بکند .یعنی اینکه ما در همین
چهارچوب جمهوری اسالمی که داریم با اتکاء به همین قانون
اساسی حتی میتوانیم تغییراتی در ساختار حکومتی بدهیم .مثالً
فرض کنید والیت مطلقه فقیه چیزی نیست که ذات قانون
اساسی بوده باشد ،مطلقهاش را بعداً آوردهاند و میشود مطلقه را
همانطور که آوردهاند ،ببرند .بعد هم مثالً فرض کنید که طبق
قانون اساسی ولی فقیه اختیارش حساب و کتاب دارد .یعنی اگر
شرایط اجتماعی امکان بدهد میشود کامالً محدودش کرد.

بیبیسی ـ آقای بابک امیرخسروی خیلی متشکرم که
در برنامه «به عبارت دیگر» ما شرکت کردید.
 ۲۱بهمن  ۰۷۴۰برابر با  ۰۵فوریه ۲۱۰۰

بیبیسی ـ آقای امیرخسروی شما کماکان ویولون هم
میزنید؟

***
 oاگــر در حــال حاضــر جنــبش بــه معنــای یــ

پدیــد زنــده و متحــرـ و قابــل لمــ

هــم وجــود نداشــته باشــد ،ولــی در بطــن جامعــه قویــا ایــن تمایــل هســت کــه؛ بایــد
تغییـــرات و تحـــوالتی در جهـــت آزادی و دموکراســـی و حقـــوس بشـــر در جامعـــه
ــورت ب یــرد و ایــن هــم بایــد از طریــ آرام و مســالمتآمیــ و گــام بــه گــام
ورت ب یرد .به عقیده من این زمینه و بستر کامت مهیا است.
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گچتوگوی اتحاد جمهوریخواهان با باب

امیر خسروی

شنبه  ۰۳دی  ۰۷۰۱برابر با  ۳ژانویه ۲۱۰۲
 کدام ضرورتها سبب گردیدند که شما و دوستانتانکمر همت به گردآوری نیروهای جمهوریخواهان ببندید
و در این حوزه فعالیت کنید؟ این تالش چه
دستآوردهایی داشت و با چه مشکالتی روبرو شد؟ آیا
تالشهای انجام شده را موفقیتآمیز میدانید؟
بابک امیر خسروی ـ عرض کنم که ،در ابتدا ابتکار مجموعه
اقداماتی که با گذشت زمان منجر به تشکیل اتحاد
جمهوریخواهان ایران شد ،بیشتر از طریق رفقای ما ،دوستان ما
در آمریکا پیش آمد .اینها البته دوستانی بودند که گذشته چپ
داشتند ولی دیگر در هیچگونه تشکیالت سیاسی نبودند .ایده
اولیه اینها این بود که اتفاقاً چون احزاب سیاسی عمالً
نمیتوانند کاری انجام بدهند ،خالصه بیاییم دست به دست هم
بدهیم و یک کار وسیع و گستردهای را بوجود بیاوریم .اصل فکر
به نظر من خیلی جالب بود و درست آن چیزی که نشد ،همین
اندیشه اولیه بود که در واقع ایجاد یک تشکیالتی که بتواند در
ورای این احزاب سنتی باشد و بتواند یک حرکتی از
جمهوریخواهان آزادیخواه و عدالتجو بوجود بیاید .از اینجا
مسئله آغاز شد ،یعنی در واقع در ابتکار این کار به دست
سازمانهای سیاسی موجود و شناخته شده نبود .بلکه افراد
منفردی بودند که در هیچ تشکیالت سیاسی نبودند ولی
انسانهای سیاسی بودند و احساس میشد که باید دست به
دست هم بدهیم و یک حرکت سیاسی بزرگی را بوجود بیاوریم.
شاید هم مقداری از این فکر از آنجا ناشی میشد که در واقع
اواخر دوران آقای خاتمی بود و جنبش اصالحطلبی در ایران با
مشکالتی روبرو شده بود و به یک نوع بنبست رسیده بود ،شاید
این فکر بود و یکی از دالیلی که اینها شکست خوردند ،نداشتن
یک برنامه منسجمی بود و ما احتماالً میتوانیم یک برنامه و
مانیفستی تهیه کنیم که این مانیفست عمالً راهنما و راهگشای

حرکتهای بعدی ایرانیان چه در داخل و چه در خارج کشور
باشد .یعنی نیت ،خالصه ایجاد یک تشکیالتی ،یک جریان
گستردهای از همه نیروها بود که بتواند همه را دور هم جمع
بکند منتهی بر اساس یک برنامه و مانیفستی که تهیه شده و بعد
به امضاء رسیده.
اما اتفاقاً درست آن چیزی نشد که شما به عنوان سئوال مطرح
میکنید .یعنی در واقع ما نتوانستیم آلترناتیوی بوجود بیاوریم،
آلترناتیوی که بتواند به آن بنبستی که قبالً به آن اشاره کردم،
یعنی تشکیل اتحاد جمهوریخواهان یعنی ایده تشکیل و ایجاد
یک تشکیالت گسترده ،درست به این مناسبت بود که به نظر
میرسید که جنبش اصالحات در ایران با مشکالت زیادی روبرو
شده و این علتاش را احتماالً ما نبود برنامه منسجمی
میدانستیم .بنابراین ،مطلب این بود که برنامه گسترده و
منسجمی ارائه بشود و این برنامه بتواند محور تجمع نیروهای
سیاسی گسترده در خارج کشور باشد که بعد بتواند احتماالً با
داخل کشور هم یک رابطه برقرار بکند .این متأسفانه نشد .یعنی
آن ایده اولیه ایجاد یک جریان گسترده ،با آنکه اعالمیه با
حمایت خیلی گستردهای روبرو شد و بیش از  ۰۱۱۱نفر این
مانیفست را امضاء کردند ،و بعد کنگره و یا همایش برلین
تشکیل شد و در کنگره برلین هم شاید  ۴۱۱-۳۱۱نفر شرکت
کردند و حضور داشتند ،تعداد زیادی از آمریکا آمدند ،و
گرایشهای سیاسی مختلفی در همایش برلین حضور داشتند که
امید بزرگی ایجاد کرده بود ولی متأسفانه نتوانست ادامه پیدا بکند
و باید ریشهیابی کرد که چه شد که آن شور و هیجان اولیه
نتوانست ثمر الزم را بدهد و بشود یک جریان وسیعی را بوجود
آورد که بتواند همه نیروهای سیاسی را در بر بگیرد و واقعاً
مشعلدار مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران باشد.
این موفق نشد .یعنی ما کارمان را با درخشندگی زیادی که در

خودشان را وارد این جریان و حرکت عمومی کردند .منتهی ما
نتوانستیم این ارتباط را به ثمر برسانیم و شکست خوردیم .لذا
اینکه بلوکی بوجود بیاید ،با کی؟ با کومله؟ با حزب دمکرات
کردستان ایران؟ با حزب کمونیست ایران؟ کجاست آن نیروهائی
که احتماالً در ذهن شما است؟ ما نیرویی نداریم .نیرویی وجود
ندارد از نظر احزاب .احزاب اآلن خیلی منجمد شدهاند و به یک
حداقلهایی رسیدهاند و این حداقلها برای خودشان هستند .ما
هم برای خودمان هستیم .نزدیکترین نیرو به ما حاال همین
رفقایی هستند که از ما جدا شدهاند و سازمان جمهوریخواهان را
تشکیل دادند .متأسفانه ،ما که به هم نزدیک بودیم از هم جدا
شدیم حاال به چه شکل میخواهیم دوباره با هم جمع بشویم؟
بعد بیاییم عناصری را به این بلوک ببندیم که بکلی اصالً دارای
افکار خاصی هستند که نمیشود با آنها یک گام سیاسی جدی
پیش برد .گفتم ،میشود اعالمیه مشترک داد برای حقوق بشر
و ...ولی این آن چیزی نیست که روز اول به هنگام تشکیل
اتحاد جمهوریخواهان ما آرزو داشتیم یا اینکه همین امروز آرزو
داریم .آرزوی ما ایجاد یک جریان گسترده و وسیع است .منظورم
این است که تصور یک بلوکی از احزاب موجود بتواند بوجود
بیاید که این بلوک واقعاً بتواند یک جریان مستقل و دارای یک
برنامه مشترک و مناسبی باشد ،من نمیبینم .این سازمانها را
نمیشناسم.

آغاز مواجه بود ولی با گذشت زمان به تدریج این درخشندگی را
از دست داد و میبینید که امروز فرسنگها با آرمانهای روزهای
اولیهمان به آن امید بسته بودیم ،فاصله گرفتیم.
 امروز چه نقشی برای «اتحاد جمهوریخواهان ایران»قائل هستید؟ آیا بلوکی از نیروهای جمهوریخواه عرفی
قابل تصور است؟
بابک امیر خسروی ـ بله ،حقیقتاش این است که امید چندانی
ندارم به اینکه بعد از تجربه اتحاد جمهوریخواهان ایران که
اآلن با مشکالت فراوانی روبرو است و یک انشعابی هم در آن
صورت گرفته ،بشود دوباره یک حرکت دیگری را بوجود آورد از
نیروهائی که اآلن میشناسیم .ما اآلن نیروی دیگری که
میتوانیم اسم ببریم ،منظورم در خارج کشور است چون ما اآلن
متأسفانه نمیتوانیم با داخل ایران ارتباط برقرار بکنیم .اگر این
کار امکان داشت که فوقالعاده جالب بود .اگر آیندهای وجود
داشته باشد در همین چهارچوب است .ولی با توجه به نیروهائی
که ما اآلن میشناسیم در خارج کشور ،این نیروها خیلی نسبت
به جمهوریخواهان که به نظر من خیلی رادیکالتر و
سکتاریستتر است و در نتیجه من امکان اینرا که بشود حرکتی
گستردهتر از اتحاد جمهوریخواهان باشد نمیبینم .مثالً میبینیم
که اآلن به اسم  ۰سازمان اعالمیه داده میشود بعضی مسائل
مطرح میشود مثل حقوق بشر ولی از این فراتر نمیرود .اشکال
ما در این است که آن خواست اولیه اتحاد جمهوریخواهان
نتوانست جامه عمل بپوشد .یعنی بتواند یک چهارچوبی باشد که
در آن چهارچوب همه نیروهای جمهوریخواه و آزادیخواه ،بر
اساس یک برنامه بتوانند در کنار هم باشند.

اگر امکانی وجود داشته باشد که این ممکن است بر اثر یک
خیزش جدیدی ،و حرکت بزرگی در داخل کشور که بر ما اثر
بگذارد ،این است که دوباره افراد به صورت منفرد میآیند و
ابتکار جدیدی را برای یک حرکت جدیدی آغاز بکنند .افراد
وجود دارند به طور منفرد ولی باید رفت دنبال ایجاد یک
پالتفورم جدیدی ،دست به دست هم دادن جدیدی ،چهارچوب
سیاسی معینی ،مانیفست جدیدی ،ولی باید انفرادی باشد .منتها
آنجا هم اگر قرار بود اینها دست به دست هم بدهند باید برای
ایجاد یک سازمان باشد .چیزی که ما نتوانستیم بوجود بیاوریم.
یعنی اشکاالتی که ما داشتیم امکان نداد که ما یک سازمان
سیاسی جدیدی را بوجود بیاوریم .این یکی از مشکالت ما بود
که به نظر من در شکست اتحاد جمهوریخواهان نقش اصلی و
اساسی بازی کرد .ولی این مسئلهای است که اآلن قابل
پیشبینی نیست و به نظر من باید منتظر شرایط مناسب جدیدی
در مقیاس کشوری و خارجی باشیم.

بنابراین وقتی این تجربه که آغازش بسیار درخشان بود نتوانست
به هدف برسد ،من در شرایط کنونی ،هیچ نیروی ویژهای در
خارج از اتحاد جمهوریخواهان نمیبینیم که بتوانیم با اتکاء به
آنها دوباره یک حرکت گستردهای بوجود بیاوریم .به نظر من
باید منتظر بود که وضع در ایران تغییر بکند ،دوباره احتماالً یک
جنبش نوینی بوجود بیاید و در سایه آن جنبش حرکتهای
تازهای در خارج کشور بوجود آید .به عقیده من ،از طریق احزاب
موجود هیچ کار گستردهای امکان پذیر نیست .اگر امکانی وجود
داشته باشد این امکان باید از طریق گردهم آمدن افراد صورت
بگیرد .یعنی افراد بتوانند دست به دست هم بدهند ،کاری که
آغاز اتحاد جمهوریخواهان بود ،یعنی نیروی وسیعی از منفردین
وارد میدان شدند ،عناصر و افرادی هم از سازمانهای سیاسی

به نظر من یکی از اشکاالت ،یعنی آنچه که آرزوی من بود ،این
بود که ما بتوانیم یک جریان جمهوریخواهی بر مبنای فلسفه
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بودن یا نبودن ما صراحتاً هیچجا مطرح نشده .مسالمتآمیز بودن
یک مسئله دیگری است .مسالمتآمیز بودن را نباید با رفُرمیزم
یکی گرفت .دو مقوله متفاوت است .مثالً میتوانید طرفدار مشی
مسالمتآمیز باشید ولی در عین تئوری انقالبی و تحول انقالبی
را بهش اعتقاد داشته باشید .البته هر رفرمیست مسلماً اتوماتیک
مسالمتآمیز هست ،ولی هر مسالمتآمیزی رفرمیست نیست.
بنابراین این دو تا را باید از هم جدا کرد .من طرفدار یک حرکت
جمهوریخواهی رفُرمیستی و اصالحطلبانه هستم که متأسفانه
این تا بحال در اتحاد جمهوریخواهان ایران مورد پذیرش قرار
نگرفت .و در آینده هم اگر قرار باشد کاری انجام بدهیم ،به نظر
من باید حرکت نوین ما به عنوان یک حرکت اصالحطلب باشد
و این را اعالم کنیم که این نه تاکتیک است و نه استراتژی
ماست بلکه زندگی ماست .یعنی تمام قانونمندیهای حرکت ما
بر اساس باور به اصالحطلبی یعنی تغییرات آرام و گام به گام
خواهد شد.
این آن اساس فکری من است.

اصالحطلبی بوجود بیاوریم .این تالش من هیچوقت مورد قبول
هیچکس در اتحاد جمهوریخواهان نشد .از همان ابتداء بر سر
بیانیه اولیه ما اختالف داشتیم مورد قبول قرار نگرفت .مثالً
موضوع تغییر قانون اساسی را در تمامیتاش مطرح میکردند.
من میگفتم که تغییر قانون اساسی در تمامیت خودش جز از
طریق سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی امکانپذیر نیست .من
طرفدار تغییرات گام به گام و آرام تحوالت سیاسی بودم .این
آرزوی من بوده و هست که ما یک جریان مدرن چپ آزادیخواه
و عدالتجو باشیم و برای مبارزه در قانونیت و به عنوان مشی
سیاسی اصالحطلبانه حرکت کنیم .یعنی این به عنوان تاکتیک
نباشد که اگر شد آرام و اصالحطلبانه اگر نشد تفنگ بر میداریم.
یعنی هم انقالب و هم رفُرم ،نه! به عقیده من در آینده هم اگر
قرار باشد حرکت واقعی بوجود بیاید که هم یک جریان چپ
باشد ،هم عدالتجو باشد هم آزادیخواه ،این باید در عین حال از
نظر مشی سیاسی رفرمیست باشد .این را متأسفانه هیچوقت
نپذیرفتند ،در هیچ سند اتحاد جمهوریخواهان هم این رفرمیست

***
ایــن آرزوی مــن بــوده و هســت کــه مــا یــ

جریــان مــدرن ــم آزادیخــواه و عــدالتجــو باشــیم

و بــرای مبــارزه در قانونیــت و بــه عنــوان مشــی سیاســی ا ــتپطلبانــه حرکــت کنــیم .یعنــی
ایــن بــه عنــوان تاکتی ـ
یعنــی هــم انقــت

نباشــد ک ـه اگــر شــد آرام و ا ــتپطلبانــه اگــر نشــد تچن ـ

بــر م ـیداریــم.

و هــم رفوــرم ،نــه! بــه عقیــده مــن در آینــده هــم اگــر قــرار باشــد حرکــت واقع ـی

بوجــود بیایــد کــه هــم ی ـ

جریــان ــم باشــد ،هــم عــدالتجــو باشــد هــم آزادیخــواه ،ایــن بایــد

در عـــین حـــال از نظـــر مشـــی سیاســـی رفرمیســـت باشـــد .ایـــن را متأســـچانه هـــیچوقـــت
نپریرفتنــد ،در هــیچ ســند اتحــاد جمهــوریخواهــان هــم ایــن رفرمیســت بــودن یــا نبــودن مــا
ــراحتا هــیچجــا مطــرپ نشــده .مســالمتآمیــ بــودن یــ

مســئله دی ــری اســت .مســالمتآمیــ

بــودن را نبایــد بــا رفورمیــ م یکــی گرفــت .دو مقولــه متچــاوت اســت .مــ ت مــیتوانیــد طرفــدار
مشــی مســالمتآمیــ باشــید ولــی در عــین تئــوری انقتبــی و تحــول انقتبــی را بهــش اعتقــاد
داشـــته باشـ ـید .البتـــه هـــر رفرمیســـت مســـلما اتوماتیـ ـ
مسالمتآمی ی رفرمیست نیست.
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مســـالمتآمیـ ـ هســـت ،ولـ ـی هـــر

کارمن و باب

ــ ترا ای گرامی گهر ،دوست دارم

