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 مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران 

 

 
ه شده تهیّ« راه آزادی»هائی است که بیست سال پیش، برای انتشار در نشریۀ  هائی از سلسله مقاله گذرانید، بخش اشاره: آنچه از نظر می

اختیار من بود، آن هم در میان کارهای ها، بناچار در زمان کوتاهی که بین انتشار ماهانۀ دو شمارۀ نشریّه در  است. تهیّه و تدوین آن
ها و تکمیل و تدقیق بسیاری از مطالب مندرج در آن ضرورت داشته و  گوناگون دیگر؛ صورت گرفته است. لذا برطرف کردنِ کمبود

شر کنم. ام، این رساله را بازنویسی و تکمیل و تدقیق کنم، و به صورت کتاب مستقلی منت هاست که قصد داشته همچنان دارد. سال
 چنین فرصتی به من دست نداد.  متاسفانه هرگز

در نقد و بررسی آن در گرفته است؛ « بیانیۀ ما»دو حزب کردستان ایران و در پیِ آن، « توافقنامۀ»هائی که در پیِ  اینک بخاطر بحث
ها را منتشر کنم.  اند، این مقاله ز من خواستهها را مفید دیده ا بعضی از دوستان که در جریان مطالب مندرج در این رساله بودند؛ انتشار آن

دهم. اگر  همان صورت اولیّه، در اختیار عالقمندان قرار می   ها را به ها، بناچار مقاله در نبود فرصت برای بازبینی و بازنگری این نوشته
های آن زمان و فرهنگ حاکم بر  پیش و بحثها، ناشی از فضای بیست سال  مطالبی به نظر خوانندۀ امروزی، نامانوس بنظر آید؛ بیشتر آن

ام؛ با این مالحظه که ممکن  های آن رساله را نیاورده گذرانید؛ همۀ بحث هائی اینک از نظر می قاطبۀ رفقای ما بوده است. در سلسله مقاله
 است برایِ خوانندگان خسته کننده باشد؟ 

را یاری کنند، تا اگر روزی فرصت برای بازنگری این رساله دست داد، از مشارکت های خود، م امیدوارم خوانندگان محترم با نقد و راهنمائی
 ها بهره بگیرم.  آن

 بابک امیرخسروی

۲۱۰۲/۱۰/۲۲ 
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 بخش اول
 

سلسله « مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران»رسالۀ 
همان سال در    تا بهمن ماه ۰۷۳۰هائی است که از فروردین  مقاله

منتشر شده است. موضوع اصلیِ بحث و « آزادیراه »نشریه 
گیری کنگرۀ سوم حزب دموکراتیک مردم ایران همین  تصمیم

گذرانید، حاصل مشارکت من  ای که از نظر می مبحث بود. رساله
ـ  یابی معرفتی هاست. انگیزه و تالش من، ریشه در آن بحث

نظری اختالفاتی است که بر سر مبحث ملی وجود دارد و تالش 
حلی مناسب و هماهنگ با تاریخ و فرهنگ و  ای عرضه راهبر

های  این بحث، مقاله های کشور باستانی ایران. در ویژگی
اعضاء و مسئولین حزب نوشته  سوی سایر از متعددی دیگری نیز

 شده و بحث پرشوری درگرفته بود. 

این  ها در نظر آن زمان و شاید امروز نیز، دامنه و ژرفای اختالف
هاست. نگاهی به انبوه  ساز جدایی ز نکات افتراق و زمینهزمینه ا

های  «سایت»های سیاسی گوناگون و اینک  های طیف نوشته
ها، شاهد آن و نشانگر اهمیت  ها و سمینار متعدد، گردهمایی

 موضوع است. 

 های فکری با پیشینه چپ، به طور اختالف و مناقشه میان جریان
حق ملل در تعیین »روف به اصل مع عمده بر سر درک درست از

خیزد. و درانطباق این  برمی« ملت چیست؟»و « سرنوشت خویش
ها و مختصات تاریخی فرهنگی و بافت  ها با ویژگی مقوله
 یابد. تأکید آن ضرورت دارد که در شناسی ایران تجلی می مردم
آن، به دلیل سلطه  پس از های چهل و پنجاه خورشیدی و دهه

فضای سیاسی ایران، که  لنینی بر ـ تیهای مارکسیس اندیشه
های فکری، از جمله  های قبلی داشت، سایر نحله ریشه در دهه

ها و  غیرمستقیم از تئوری ها نیز مستقیم و مذهبی ها و ملی
 شناسی )متدولوژی( چپگرایان متأثر بودند.  روش



 

مبحث ملی در ایران، یا آن گونه که بنادرست متداول است، 
آن، در بیست سال گذشته از  سر اختالف برو « مسئله ملی»

ها و  های گوناگون برای ائتالف عوامل بازدارنده در تالش
های سیاسی بوده است. این مشکل هنوز هم وجود  همکاری
که اساساً مبتنی بر امری معرفتی است و به همین  دارد، چرا

جهت، بررسی و پرداختن به آن ضروری است. زیرا به گمان من، 
ک درستی از حق تعیین سرنوشت و همچنین چیستی ملت اگر در

در میان باشد و به چگونگی پیدایش و تکوین ملت ایران نیز آگاه 
)کثیرالمله( بودن ایران بر « چند ملتی»باشیم، هرگز سخن از 

گیریم و  های قوم و ملت را یکی نمی آوریم، قانونمندی زبان نمی
ها روبه رو هستند به  ا آندر راهیافت مشکالتی که اقوام ایرانی ب

، به «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»جای فرمول نابجای: 
 رویم.  سراغ منشور جهانی حقوق بشر می

آموزش  های قومی ـ تباری، نظیر زیرا بباور من، قاطبۀ خواست
 توجّه به آداب و امور محلی، و بکارگیری آن در زبان مادری و

 های دینی ـ زبانی و لیّتاق فرهنگ قومی ـ تباری و رسوم و
دارند؛  حیطۀ حقوق بشرقرار ها؛ در راستای شکوفائی آن تالش در

های الحاقی آن؛  میثاق سازمان ملل و منشورجهانی حقوق بشر و
 موظف به رعایت و را امضا کرده و آنها که دولت ایران نیز

تحققِ همین  راستای رعایت و اجرای آنهاست، کامالً در
دادنِ  دولت، و غیرمتمرکز ضوع ساختارهاست. مو خواست

والیات، برایِ ادارۀ  ِبه مردم ایاالت و تر اختیاراتِ هرچه گسترده
انگیزۀ  محلی، خواست عمومی همۀ آزادیخواهان ایران، با امور

 خویش است؛ و ادارۀ اموردر مردم  تر شرکت دادن هرچه گسترده
شت حق ملل درسر نو»یا اصل  هیچ ربطی به مسالۀ ملی و

 ندارد. « خودش

کنند برای پیشبرد  ای خیراندیش پیشنهاد می چه باید کرد؟ عده
های ائتالفی، این موضوع مورد اختالف را کنار بگذاریم و  فعالیت

 نقاط مشترک پیش برویم. البته این راه برای اجتناب از سر بر
وجه راه حل مسئله  مشکل و دور زدن مسئله است ولی به هیچ

 ـ فرهنگی ـ که ما با واقعیت عینی تنوع قومینیست. بخصوص 
توان و نباید نسبت به  زبانی در جامعه ایران روبرو هستیم که نمی

 توجه ماند.  آن بی

جامعه کنونی ایران، وارث تاریخی کهن است و موقعیت 
های سرسبز و بارور فالت ایران در  ها و دره جغرافیایی و دشت

دست را به سکونت  رامون و دورها، اقوام و طوایف پی طول هزاره
و زندگی بهتر در آن ترغیب کرده است؛ سرزمینی که طوایف 
آریائی ماد و پارس و پارت پس از کوچیدن از اقامتگاه خود و 

جه( ؤاسکان در آن، نام سرزمین مشترک قومی خود ایران )ایرانه 
بر آن نهادند و در تاریخ ثبت کردند. کشور باستانی ایران از 

مسیر راه بازرگانی ابریشم بوده و از سوی دیگر، گذرگاه سویی 
اقوام و قبایل متعدد و جوالنگاه تورانیان، یونانیان، رومیان، 

 تازیان، ترکان، مغوالن و ترکمنان و دیگران. 

نژادی، فرهنگی، ـ  ایران کنونی ما از اختالط و امتزاج قومی
آمده، شکل ها به وجود  زبانی و مذهبی همه این اقوام و نژاد

گرفته و در طول تاریخ قوام یافته و استوار مانده است. روشن 
ها هنوز در ترکیب و سیمای قومی و  است که اثرات این اختالط

زبانی ایران رنگ و نشان خود را بر جای گذاشته  ـ تنوع فرهنگی
است که باید در بررسی مبحث ملی در ایران به آن توجه داشت. 

چند حکم ساده شده لنین و  بود: تکرار« انآس»در گذشته کار ما 
ای آن بر  کپی تعریف استالین از ملت و سپس انطباق کلیشه

بوده « ها زندان خلق»آنکه ایران نه چون روسیه  ایران. غافل از
ها از نظر قومی با تنوعی کمتر و تا  است و نه مثل برخی کشور

ه هم در این است که این مسئل حدّی یکدست. دشواری کار
حلی یگانه و جهان شمول ندارد. هر کشوری در برخورد با  راه

حل هم باید متناسب با  های خود را دارد و راه مبحث ملی، ویژگی
 هایی باشد.  چنین ویژگی

نظر  تر مسئله، هم از حل، بررسی هرچه جامع الزمه یافتن راه
هم از جهت ارائه طرحی عملی، منطقی و متناسب با  تئوریک و
یژه ایران است. بدون آن، نه قادریم شالوده ائتالف و شرایط و

ایران  توان فردا، در اتحاد عمل مؤثر و پایدار را بریزیم و نه می
 آزاد، صلح و تفاهم ملی پایداری برقرار کرد. 

و در یک چشم به هم زدن، « سوسیالیسم واقعاً موجود»شکست 
وزی پیر»فروپاشی سیستم دولتی اتحاد شوروی که تأسیس آن 

برآوردن  شد و سر تلقی می (۰)«سیاست لنینی در مسأله ملی
های آن، جهانیان را به حیرت  هیوالی ناسیونالیسم از ویرانه

الملل  انداخته است. لنین در تزهای خود به کمیسیون بین
ها  ورزید که باید به توده می ( اصرار۰۰۰۱سوسیالیستی )آوریل 

 مؤکداً و در»ادر است فهماند که فقط انقالب سوسیالیستی ق
تعیین سرنوشت خویش را تأمین  مقیاس جهانی، حق ملل در

  (۲)«کند، یعنی ملل تحت ستم را رهایی بخشد.

ها و  طلبانه در همه جمهوری مشاهده تمایالت شدید استقالل
مناطق خودمختار و تبلور احساسات ضد روسی، برادرکشی و 

ر برجای مانده های مختلف سرزمین پهناو جنگ قومی در بخش
انگیزد که: چرا چنین  از اتحاد شوروی، بحق این سؤال را بر می

بود که طی « سوسیالیسم واقعاً موجود»همان    شد؟ آیا اشکال در



 

به طور کامل، نهایی »شد که مسئله ملی را  هفتاد سال تبلیغ می
تر است و  یا ریشه آن عمیق (۷)حل کرده است« بدون انحراف و

ک لنینی از این مقوله و به چگونگی پیاده کردن به شیوه و در
در عمل بر « حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»اصل 

گردد؟ عنایت به مطلب اخیر و بررسی آن، به ویژه از آن رو  می
برای ما اهمیت دارد که زیربنای فکری طیف چپ از هر 

گونه  گرایشی، آکنده از آموزش لنینی در مسئله ملی است وهمان
های  ها و گرایش باال متذکر شدم، برخی دیگر از طیفکه در 

سیاسی نیز متأثر از آنند. لذا اعتقاد من براین است که قبل از 
حل،  پرداختن به مبحث ملی در ایران و بررسی آن و عرضه راه

گذاران  بررسی مقدماتی و انتقادی نظریات و گفتارهای اصلی پایه
ملی و به طور اخص در  مارکسیسم و به ویژه لنینیسم در مسئله

برای جویندگان « حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»مقوله 
 حل مسئله در کشور ما الاقل از دو جهت ضرورت دارد:  راه

ها و به ویژه  ها و تئوری اوالً: جنبه مثبت آنکه آشنایی با نظریه
ها با مبحث ملی است که طی یک قرن و  متدولوژی برخورد آن

گیری از بشریت  و عملی بخش چشمنیم راهنمای فکری 
بخش در آسیا و  های میلیونی رهایی آزادیخواه و مترقی و جنبش

 آفریقا بوده است. 

ثانیاً: از ورای این آشناسازی و در پرتو بررسی انتقادی از نظریات 
های نادرست  و احکام ارائه شده، ضرورت مرزبندی با جنبه

حق تعیین »ای  ه پایهها، به ویژه درمقول ها وتزهای آن گفتار
شود و این کار، چنانچه مالحظه  مشخص می« سرنوشت خویش

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 
ورت دارد، زیرا جزئی از تاریخ ما هایی از آن ضر مرزبندی با بخش

ارثیه فرهنگی ماست. بدون پرداختن به ریشه، بدون پاالیش  و
ناخودآگاه  در هایی که در مغزهای ما و رسوبات دگم افکارمان از

 برخی از ( ازdemystificationاند؛ بدون لغززدایی ) ما النه کرده
ان مشترک ها، دستیابی به زب ها و گویندگان آن اندیشه احکام و

حلی مناسب با شرایط ایران  در این مبحث حیاتی و یافتن راه
 برای آن بسیار دشوار خواهد بود. 

هائی که بتدریج از نظرخوانندگان خواهد گذشت؛  سلسله مقاله
هرکدام به بُعدی، یا بخشی از یک کلِِّ بحث ما، تحت عنوانِ: 

د. در پرداز مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران است، می
ای در همین  ها، طرح قطعنامه پایان، برپایۀ همین سلسله مقاله

 سند  نیز همان ایّام تهیّه شده است؛ و   زمینه، که آن نیز در

 دیگری در نقد فدرالیسم در ایران از نظرتان خواهد گذشت. 

ها، بتواند برای فهم بهترموضوع مورد بحث و  امیدوارم این نوشته
  مناقشۀ؛ یاری رساند.

 

 مقالۀ اوّل

 «مارکسیسم و مسئله ملی»نظر اجمالی به 

های زیر سلطه و وابسته، به مثابه  موضوع استقالل ملی خلق
جویی  های دموکراتیک، متأثر از احساسات برابری یکی از خواست

گذاران  های قرن نوزدهم و پایه و انساندوستی سوسیالیست
های مبارزاتی  مهها و برنا مارکسیسم است که در گفتار و نوشته

همان آغاز وجود داشته است. سخن مارکس جوان در    ها از آن
دارد، آزاد  خلقی که بر خلق دیگر ستم روا می»که:  ۰۴۸۳
های  ترین بیان اعتراضی انسانگرایانه به رابطه خلق گویا *«نیست
گر و زیرسلطه بود. این کالم، آغازگر جدال فکری و  سلطه

شد که پیامدهای آن هنوز مشاهده  اجتماعی بزرگی ـ سیاسی
شود. اما در ورای این گفتار زیبا و سخنان پُر معنای بسیار  می

گذاران مارکسیسم و پیروان  های پایه دیگر، متأسفانه موضعگیری
گاه   ویژه در نمونه لنین، مبرِّا از اشکاالت ها در مسئله ملی، به آن

کام و گفتار های تاکتیکی و اح گری بسیار جدی نبود. محاسبه
 است.  پرخطا نیز متأسفانه نادر نبوده

فکری و درک مارکس و انگلس از  نگاه اجمالی به خط سیر
حق تعیین »گرایی و  ها و مباحثی همچون ملت، ملت مقوله

 righ toها معموالً اصطالح  )آن روز« سرنوشت خویش

dispose of itself مندان را با  شد( عالقه به کارگرفته می
ها که از  گذاران مارکسیسم به این مقوله و رویکرد پایهنگرش 

انقالب کبیر فرانسه به بعد وارد فرهنگ سیاسی شده بود، آشنا 
 کند.  می

چیز برای مباحثات امروزی ما مفید  آنچه به نظر من بیش از هر
و آموزنده است، متدولوژی برخورد بنیانگداران مارکسیسم با 

و تعمق در چگونگی شیوه و  مسئله و مبحث ملی است. توجه
ویژه برای کسانی که به  ها به موضوع، به روش برخورد آن

به گونه دگم « حق تعیین سرنوشت خویش»هایی همچون  مقوله
پندارند،  نگرند و آن را امری مطلق می ناپذیر می خدشه« اصل»و 

 هاست.  از ضرورت

ان دور اجتماعی مارکس و انگلس، هم ـ زندگی و فعالیت سیاسی
های قرن نوزدهم  های انقالبی نیمه با حوادث طوفانی و جنبش

 های بورژوا های آخر آن و مصادف با پایان انقالب میالدی و دهه
دموکراتیک در اروپا و فرارسیدن عصر جدید بود. در حالی که ـ 



 

آسیا و دنیای کهن هنوز در خواب عمیق قرون وسطایی خود فرو 
انگیز جلوه کند که  خیلی شگفترفته بود. از این رو، نباید 

گذاران مارکسیسم به روال متفکران و مردان سیاسی عصر  پایه
که عمدتاً به اروپا نظر داشت « دنیای متمدن»خود، جهان را به 

شد، تقسیم  که به آسیا و آفریقا اطالق می« دنیای غیر متمدن»و 
گرایش « اروپا چون مرکز جهان»کردند و مآالً به نگرش  می
ها، ورود جوامع بشری به  دیدگاه آن هم از« تمدّن»تند. معیار داش

آمده است: « مانیفست»داری بود. در  مرحله شیوه تولید سرمایه
نخواهند نابود شوند،  دارد تا اگر می ها را وا بورژوازی تمام ملت»

اصطالح، تمدّن را در  شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و به
یا  (۸)«و به بیان دیگر، بورژوا شوند کشورهای خویش رواج دهند

اندازه صاحب تمدّن است، بیش از اندازه وسائل  جامعه بیش از»
 ( **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 

داری به کار   های لنین، صرفاً برای جوامع سرمایه و اشاره استالین
ها  «ملتـ  دولت»گرفتند. در عین اینکه به موضوع پیدایش  نمی

داری  که اساساً ناشی از دوران تکوین و توسعه شیوه سرمایه
 کردند.  است، کامالً توجه داشتند و بر ضرورت آن تأکید می

یت دنیای کهن آن روز، گذاران مارکسیسم به واقع نگرش پایه
های تحت انقیاد در  داشت مسئله رهائی خلق می ها را وا آن

های مستعمراتی را به آینده موکول کنند و در  امپراتوری
روشنی  انداز دور ببینند. پاسخ انگلس به نامه کائوتسکی به چشم

های خود درباره  دهد. او در توضیح اندیشه موضع وی را نشان می
 کند:  ها را به دو گروه تقسیم می ات، آنآینده مستعمر

ها، به معنی اخص کلمه، یعنی کشورهایی که قاطبه  کلنی»
استرالیا، همه  جمعیتشان اروپایی است، مثل کانادا، دماغه و

مورد کشورهای تحت انقیاد که  مستقل خواهند شد. برعکس، در
چربد، مثل هندوستان، الجزایر و مستملکات  نفوس بومی آن می

لند، پرتقال و اسپانیا، پرولتاریا ]منظورش پرولتاریای اروپاست[ ه
ها را به دوش بگیرد و بسوی استقالل  باید موقتاً بار آن می

همین که »کند:  تر، تأکید می انگلس کمی دور«. هدایتشان کند.
اروپا و آمریکای شمالی تجدید سازمان یافتند، چنان نیروی 

های نیمه متمدن  داد که خلقعظیم و سر مشقی تشکیل خواهند 
همان نیازهای    ها رو بیاورند. تنها خودشان با پای خود به آن

  (۱)«کند. اقتصادی برای تحقق یافتن چنین امری کفایت می

گذاران مارکسیسم، برپایی جنبش  گیری استراتژیک پایه سمت
بایست از بطن کشورهای  ای بود که می پرولتری انقالبی

رفته، به عبارت دیگر، اروپای صنعتی و آمریکای داری پیش سرمایه
شمالی سربلند کند. مارکس و انگلس با پیروی از این هدف که 
برایشان اولویت مطلق داشت، مواضع خود را نسبت به مبارزات 

فئودالی با مضمون  های ضد های ملی برخاسته از انقالب دولت
همین دیدگاه  کردند و از بورژوا ـ دموکراتیک در اروپا تنظیم می

های غیرخودی در داخل  های ملی اقلیت نیز نسبت به خواست
ها، برای خودمختاری یا استقالل موضع  ها یا امپراتوری این دولت

 گرفتند.  می

الذکر است که بنیانگذاران  سمتگیری استراتژیک فوق با پیروی از
سخن « های کوچک ملت»و « های بزرگ ملت»مارکسیسم از 
های بزرگ ملی یا سازمان لیبرالی را رجحان  گفته و دولت

کند  تر رشد می ها، پرولتاریا سریع اند. به این حساب که در آن داده
و راه برای انقالب سوسیالیستی گشوده خواهد شد. انگلس در 

خاطر « مسئله لهستان چه ربطی به طبقه کارگر دارد»مقاله 
حق تعیین »پرولتاریا باید استقالل سیاسی و »کند:  نشان می
های بزرگ و قدرتمند اروپا را به رسمیت  ملت« سرنوشت

را که عبارت « ها اصل ملیت»و در عین حال یاوه بودن « بشناسد
های بزرگ است،  های کوچک با ملت از همتراز شمردن ملت

  (۳)«برمال سازد.

   رفت، می ها بکار که آن روز« ها اصل ملیت»اصطالح  منظور از
، به معنی حق تشکیل «لت، یک دولتهر م»همان شعار 

برازنده آن بودند. « های بزرگ ملت»های ملی است که  دولت
های کوچک استقالل ملی  جنبش نیز« مسئله لهستان»غرض از 

 های قرن نوردهم، نظیر برای رهایی از یوغ تزاریسم در نیمه
دیدگاه بنیانگذاران مارکسیسم، ارتجاعی تلقی  هاست که از چک
 شد!  می

 

  ـ خواست ملی تابع مصالح عام دموکراسی ۱ .۱

گذاران مارکسیسم خواست ملی را بخش و  پایه نظریه پردازان و
همین  از دیدند و اروپا می تابعی از منافع و مصالح دموکراسی در

طلبانه با هدف تشکیل  های استقالل خواست منظر، حرکات و
مضمون  از های ملی درکشورهای کوچک اروپا را دولت
گذاشتند. بلکه مالک،  ها به داوری نمی بخش این جنبش رهایی

ها با روسیه تزاری بود و متناسب با آن  چگونگی مناسبات آن
 گرفتند.  موضع می

تعدادی »اسالوهای جنوبی را  ها و این خاستگاه، چک از
« مقدمۀ الجیش»کردند که  خطاب می« های مرتجع خلق

ها،  آلمان نظیر« قالبیهای ان خلق»برابر،  اند و در روسیه



 

ها قرار دارند. از همین دیدگاه، مارکس و  ها و مجار لهستانی
ها و  مخالف تالش ملی چک ۰۰۸۴-۸۰های  انگلس درسال

اسالوهای جنوبی )یوگسالوی پیشین( برای استقالل بودند. 
صرفاً بدین دلیل که به بخاطرِ اسالو بودن، روسیه از این 

ت! همزمان، از مبارزه کرده اس ها حمایت می جنبش
نقطه نظر منافع دموکراسی  از»ها  طلبانه لهستانی استقالل

کردند.  حمایت می« نفوذ تزاریسم اروپایی در مبارزه علیه نیرو و
های  قبال جنبش شود که هیچ رویکرد اصولی در مالحظه می
است،  های روز طلبانه نیست، بلکه مصلحت اندیشی ملی استقالل

تحلیل این  است. لنین بعد از تأیید و تغییر که آن نیز قابل
آن مستفاد  ای از چه نتیجه»کند:  خود سؤال می ها از گیری موضع

اوالً مصالح رهایی »دهد تنها این نتیجه:  پاسخ می و« شود؟ می
مصالح جنبش  از چند ملت بزرگ و بسیار بزرگ اروپا باالتر

 وکراسی وهای کوچک است. ثانیاً: خواست دم بخش ملت رهایی
جمله خواست تعیین سرنوشت، جنبه مطلق ندارد، بلکه جزئی  از
حاال جنبش کل سوسیالیستی(  جنبش کل دموکراتیک )و از

رود. ممکن است در موارد مشخص جزء با  جهانی، به شمار می
 ( ۴)«کل تضاد پیدا کند، آن وقت باید آن را مرود شمرد.

های متعددی،  هبا چنین دیدگاهی، مارکس و انگلس در نوشت
تصرف استعماری کشورهایی چون هند و مکزیک و الجزایر را به 

داری در متروپول و  نیت پیشرفت و ترقی اقتصاد سرمایه
کردند. آقای آریه  گذاشتند و مثبت ارزیابی می مستعمرات، ارج می

در تحلیل انتقادی خود از درک مارکس و انگلس در  (۰)یا آری
ها  های آن ها و نامه متعددی از نوشته های مسئله ملی، نقل قول

گذاران مارکسیسم از خشونت و  آورد. پایه در این ارتباط می
های استعمارگران انگلیسی در هند با خبر بودند ولی  گری وحشی

مسئله اساسی »ها،  دانستند. از دیدگاه آن آن را مسئله اصلی نمی
خود را بدون  تواند سرنوشت این بود تا دانسته شود آیا بشریت می

ای در جامعه آسیایی به انجام برساند؟ وگرنه،  انقالبی پایه
انگلستان مسئول هر جنایتی هم که شناخته شود، ابزار آگاه تاریخ 

با همین منطق، انگلس تجاوز آمریکا به «! و محرک انقالب بود
های  کالیفرنیا، به دست یانکی»کند زیرا  مکزیک را توجیه می

و بهتر پیشرفت خواهد کرد تا به دست  پرانرژی، سریعتر
ای اشغال الجزایر به دست  وی در نامه«. پرور های تن مکزیکی

رغم سبعیّت و شدت عمل سربازان فرانسوی،  فرانسه را علی
ارزیابی « ای خوشایند برای پیشرفت تمدّن اقدام و واقعه»

 «. کند می

ن سوسیال ها ذه نقش و رسالت متمدّنانه و مثبت استعمار تا مدّت
ها اساساً ریشه در  ها را آغشته کرده بود و رویکرد آن دموکرات

 همین نگرش تجریدی به انقالب جهانی و ناگزیر و
دیدن پیشرفت و جهانشمول بودن شیوه تولید  ناپذیر مقاومت
هایش  ها و بیدادگری داری به هر قیمت و با همه خشونت سرمایه

یتال( پس از به تصویر بود. کارل مارکس درکتاب سرمایه )کاپ
انگیز و غیرانسانی استقرار و پیشرفت  های غم کشیدن صحنه

نویسد:  داری در هلند و انگلستان و جاهای دیگر می سرمایه
داری باخون و شمشیر به رشته تحریر درآمده  تاریخ سرمایه»

 «! است

 بایست  در یک کالم، با چنین نگرشی، ساکنان مستعمرات که می

ها منشأ هر حرکت و اقدام و  ی و اصالت آنشخصیت انسان
به صورت ابزاری حقیر « تاریخ جبر»برابر  تفکری باشد، عمالً در

های سنگین  چرخ ها زیر آیند و از هستی ساقط شدن آن درمی
پوشی قرار  و آتشبار استعمارگران، مورد چشم« تاریخ جبر»

 گیرد!  می

های  اندیشه علی رغم تعلق خاطر و احترام عمیق به افکار و
تعارف گفت که این گونه تقسیم  گذاران مارکسیسم، باید بی پایه
یا این حکم که مصالح رهایی « کوچک»و « بزرگ»ها به  ملت

های  تر از مصالح جنبش چند ملت بزرگ و بسیار بزرگ، باال
های کوچک است، یا مخالفت و موافقت با  بخش ملت  رهائی

ها  از لحاظ موضع و موقعیت آناستقالل این یا آن کشور، صرفاً 
نسبت به دولتی ثالث، و در آن زمان، روسیه تزاری، نادرست و 
بیشتر شبیه برخورد سیاسی دولتمداران است تا موضع مدافعان 

 برابری.  راه آزادی و برادری و

ها،  نمونه چک متأسفانه در تمام موارد حساس آن زمان، در
د سؤال برانگیز به اشکال ها، این رویکر ها و لهستانی ایرلندی

ها و اسالوهای جنوبی را صرفاً به این  کند. چک مختلف بروز می
اسالوی قرار  سبب که برخی از رهبرانشان تحت تاثیر تبلیغات پان

داشتند و صرفاً به علت اسالو بودن، از روسیه انتظار کمک 
اند به  کوچکی خواندن یا چون کشور« های مرتجع خلق»داشتند، 
نوشت:  اعتنا ماندن و آن گونه که انگلس می ها بی ملی آنهویت 

دانستن ولی در مقابل، امپراتوری هاپسبورگ « بدون آینده»
و « های انقالبی خلق»)اتریش( آلمانی زبان را جزو 

همان پیامدهای نادرست    قلمداد کردن؛ از« منش لیبرال»
و مقوله  شان از مسئله ملی متدولوژی برخورد آنان و اساساً تلقی

 حق ملل در تعیین سرنوشت خویش بوده است. 



 

تألیف خویش در « قاموس اندیشه مارکسیستی»توم بوتومور در 
درستی  ها، به تنقید از موضع مارکس و انگلس از مسئله چک

کردند همه نیروهای  تالش می»نویسد: مارکس و انگلس  می
-۸۰بی های انقال ور سالظها )من ناهمگون را در هیجان آن سال

است( در قالب سیاه و سفید، مرتجع یا مترقی قرار دهند و  ۰۴۸۴
ها، صاف و ساده لیبرال  ها و مجار شان، اتریشی از ورای عینک

همان گونه که موضع امپراتوری    واقع، شدند. حال آنکه در می
های ملی نشان داد،  مجارستان در ارتباط با اقلیتـ  اتریش

نمونه ایرلند که بسیار مورد  (۰۱)«گرا و شوونیست بودند. ملی
عالقه و توجه مارکس بود، نشان دهنده گوشه دیگری از مواضع 

مارکس  هاست. موضع متغیر جویانه آن در نوسان و مصلحت
ریشه در اشکالی اساسی داشت که در تفکر و باور او نهفته بود؛ 

دادن مصالح فرضی  یعنی مطلق دیدن و در اولویت کامل قرار
داری و  الوقوع دیدن سرنگونی سرمایه ی انگلستان و قریبپرولتار

ها  استقرار سوسیالیسم در این کشور. از این منظر بود که تا مدت
نگریستند و درباره مسائل متعدد دیگر نیز با  به مسئله ایرلند می

 نشستند.  چنین معیاری به داوری می

 لنین در بررسی رویکرد و سیاست مارکس و انگلس نسبت به
های  مارکس برای جنبش»کند که:  مسئله ایرلند خاطر نشان می

داند آزادی کامل  شود، زیرا می گونه مطلقیتی قائل نمی ملی هیچ
 (۰۰)«ها فقط منوط به پیروزی طبقه کارگر است. همه ملیت

های  بایست ملت می چرخید، اگر دَر، براین پاشنه می خالصه
که پرولتاری کشورهای نشستند  تحت ستم تا ابد به انتظار می

 متروپول بجنبند و با رهایی خود، ملل زیر یوغ را آزاد کند! 

اگر خط ثابتی را که از ورای گفتارهای مختلف مارکس در مسئله 
شود پی گیریم، مالحظه خواهد شد آنچه اساساً  ایرلند دیده می

مطرح است، منافع و مصالح طبقه کارگر انگلستان و اولویت 
گرایان ایرلندی در نفس  تر است تا مطالبات ملی گهای بزر دولت

خود. به همین مناسبت، وقتی هم باالخره مارکس به ضرورت 
حل تشکیل فدراسیونی از  رسد، راه جدائی ایرلند از انگلستان می

دو کشور را با آنکه سخت مخالف فدرالیسم است، به میان 
 کشد، نه استقالل کامل ایرلند را!  می

های سیاسی  گیری بالً تکرار کردیم، سمتآن گونه که ق
المللی و   ای بین پردازان مارکسیسم، همواره با ایدئولوژی نظریه

 ها مرز های آن انقالب جهانی پرولتری همساز بوده است. اندیشه
چارچوب ملت واحد و دولت »ها  شناخت. آن و سرحد نمی

ترین و  داری به همگون را که در مرحله سرمایه.« …واحد
ای گذرا تلقی  اروپا تکامل یافته بود، پدیده ترین شکل خود در سار

پنداشتند. به همین  خاص ایدئولوژی بورژوازی می کرده، و
مناسبت، ناسیونالیسم را چون مانعی در برابر پیشرفت انقالب 

نگریستند. هر جا  اعتمادی به آن می پرولتری دیده، با بدبینی و بی
منفی همراه بود. مارکس و  با بار پرداختند، به این مقوله می

گرایی حاکم بر  امواج قوی ملی انگلس نگران غلتیدن کارگران در
ویژه کارگران  شدن شعور طبقاتی آنان، به قرن نوزده و کدر

ها به طرز بارزی در نامه انگلس به  انگلستان بودند. این دلواپسی
 درکائوتسکی که قبالً به آن اشاره کردیم، منعکس است. او 

فکر کارگران انگلستان درباره  طرز پاسخ به کائوتسکی که از
همان گونه    درست»گوید:  کند، صریحاً می مستعمرات سؤال می

کارگران »افزاید:  و سپس می« کند که بورژوازی فکر می
آنچه انحصار انگلستان از  از انگلستان با شادمانی، سهم خود را

آورد، نوش جان  ه دست میمستعمرات ب قلمرو جهانی و از بازار
مخالفت  مارکس و انگلس این واقعیت تلخ را در«. کنند می

ها  کارگران انگلستان با کارگران مهاجر ایرلندی یا در مخالفت آن
 کردند.  ها، مشاهده می طلبانه ایرلندی با مبارزه استقالل

ها انگشت  های منفی ناسیونالسیم را دیدن و روی آن جنبه
بجاست. مخالفت با پیامدهای منفی ناسیونالیسم،  گذاشتن کامالً

های  انجامد، جنگ ها می خصومت ملت بویژه هرجا که به نفرت و
های مردم را از  آورد یا توده خانمان برانداز و مخرب به دنبال می

سازد، کامالً قابل فهم  مسائل و مشکالت واقعی منحرف می
زحمتکشان رفتن  ن وآنجا، تا نفی میهن برای کارگرا است. اما از

و میهن را با مبارزات و جنگ طبقاتی و کسب قدرت سیاسی 
نهایت طبقه کارگر   پیوند زدن، به جنگ حقیقت رفتن بود که در 

 کشاند.  را به انزوا می

های منفی  گذاران مارکسیسم از جنبه البته نگرانی پایه
و  گیری بدبینانه ناسیونالیسم، تنها و اصلیترین عامل در موضع

گرایی  هایی چون ملت و ملی ها نسبت به مقوله تحقیرآمیز آن
 خورد.  نبوده است. اشکال، از جای اساسی دیگری آب می

 

۱  ها ـ مبارزه طبقاتی، محور داوری ۲. 

اشکال مارکسیسم همانگونه که گذشت زمان و تحوالت جوامع 
های  داری نشان داد، این بوده است که برخی اندیشه سرمایه

گاه، توهّمی   ها و با واقعیت آن خالف طبیعت و مغایر  ای پایه
هایی از این اشکاالت نظری را در ارتباط  بیش نبوده است. جنبه

 کنیم.  با مسئله ملی نیز مشاهده می

محور قرار  مبارزه طبقاتی و خالصه کردن و تقلیل مسائل بر
ل ها؛ احاله کردن ح دادن منافع طبقاتی کارگران در همۀ مقوله



 

معضالت به پیروزی انقالب پرولتری؛ مارکس و انگلس را بدانجا 
اعالم کنند که « مانیفست حزب کمونیست»کشاند تا از ابتدا در 

ها برای اثبات حکم خود  آن (۰۲)«!…کارگران میهن ندارند»
پرولتاریای هر کشور بدواً باید قدرت »کردند:  استدالل می

رهبر ملت ارتقا یابد، یعنی سیاسی را تصرف کند و به مقام طبقه 
خود به ملت بدل گردد، از آن روست که هنوز ملی است، 

به عبارت دیگر، ملی بودن و به ملت تبدیل شدن طبقه  (۰۷).«…
از آن »گرو کسب قدرت سیاسی است. مفهوم مخالف  در کارگر

دهد که طبقه کارگر تا  این معنی را می« ملِّی است رو هنوز
لی است و نه به طریق اولی، میهن لحظه کسب قدرت، نه م

هر شرایطی میهن  دارد! تاریخ نشان داد که کارگران هر کشور در
اند. یعنی با تاریخ، فرهنگ، آداب و  دارند و به ملت معینی متعلق

اند،  رسوم و سنن ملتی که آبا و اجدادشان از بطن آن برخاسته
ه همه مردم پیوند ناگسستنی دارند. میهن نه به بورژوازی، بلکه ب

های  مؤلفه آن و از کشور تعلق دارد و کارگران هم بخشی از
 تشکیل دهنده ملتند. 

نامید و اصرار  آنچه را لنین، فرهنگ انترناسیونالیسم پرولتری می
داشت تا کارگران را چنان تربیت کنند که مصالح پرولتاریای 
 جهانی را برمصالح ملی کشور خودی مقدم بشمارند و در مبارزه

ها در سطح  ترین فداکاری  المللی آماده بزرگ داری بین با سرمایه
ملی باشند، در واقع طرحی ذهنی، تجریدی و خالف طبیعت 

های اجتماعی درون جامعه و  کارگران در مقام یکی از گروه
پردازان مارکسیسم از آن بیم  کشوری معین بوده است. اندیشه

راه انقالب پرولتری داشتند که قوام احساسات ملی مانعی در 
المللی باشد. برای همین هم لنین در تائید و تفسیر نظریه  بین
تواند  جنبش سوسیالیستی نمی»گفت:  می« مانیفست»الذکر  فوق

استهزای تاریخ را بنگر  (۰۸)«در چارچوب قدیمی میهن پیروز شود.
جنبش »که درست سه سال بعد از این گفتار، آنچه به نام 

در چارچوب قدیمی »جهان پیروز شد، درست  در« سوسیالیستی
 آن هم در نمونه روسیه عقب مانده بود! « میهن

کارگران میهن »البته نادرستی و زیانبار بودن احکامی چون 
های  از اواخر قرن نوزده میان قشری از مارکسیست« ندارند

الفارگ )داماد مارکس( و  ۰۴۰۷شد. در سال  متفکر احساس می
پرستی علیه  اتهامات ضد میهن ای از ر اعالمیهگسد و دیگران د

خویش به دفاع برخاستند. ژان ژورس زبان به شکوه گشود که 
ها از  موجب شده است که سوسیالیست« مانیفست»تفسیر احکام 

جایگاه الزم در حیات ملی محروم بمانند و جبران آن را 
چالش با  در ۰۴۰۰طلبید. هنگامی که روزا لوکزامبورگ در می

زب سوسیالیست لهستان که مبارزه ملی و استقالل لهستان را ح

کند و  گذاری می شمرد، تشکیالت کوچکی پایه وظیفه مقدم می
های انترناسیونالیستی را مطرح  الویت مبارزه طبقات و ضرورت

سازد، کارل کائوتسکی، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان  می
ع پرولتاری لهستان از خیزد و ضرورت دفا به مقابله با وی بر می

 کند.  استقالل ملی کشورش را توصیه می

دهد: باز در همین سال  تصادف جالب تاریخی دیگری رخ می
، فردریک «مانیفست»سال از انتشار  ۸۵، پس از گذشت ۰۴۰۷

انگلس، یکی از دو مؤلف آن، در آخرین روزهای حیات خویش 
 ۳الیی را که در در مقدمه بر چاپ ایتالیائی مانیفست، اندیشه وا

در نامه به کائوتسکی در مسئله لهستان مطرح  ۰۴۴۲فوریه 
بدون تحقق  »دهد:  ها تعمیم می ساخته بود، به همه ملت

المللی پرولتاریا میسر  استقالل و وحدت هر ملت، نه اتحاد بین
ها برای دستیابی به  آمیز و آگاهانه ملت است و نه همکاری صلح

فسوس که این گفتمان پرمغز در سایه ا (۰۵)«های مشترک. هدف
شعار و ایده محوری اتحاد پرولتاریای جهانی که همه چیز را طی 

بازد و به حاشیه  دهد، رنگ می الشعاع قرار می ها تحت دهه
 رود. می

  

  ـ رویکرد نوین با پایان قرن نوزدهم ۱ .۳

ها و اختالف نظرهای  پایان قرن نوزده، مصادف با تشدید بحث
حق تعیین »نترناسیونال سوسیالیستی بر سر مسئله درون ا

ای که سرآغاز تحوالتی در درک این  است، پدیده« سرنوشت
جهت گسترش میدان عمل آن است. در این  ویژه در مقوله، به 

( از نظر طرح ۰۴۰۱المللی در لندن ) ارتباط، تصمیم کنگره بین
: موضوع حائز اهمیت است. در قرار کنگره چنین آمده است

ها در  دارد که هوادار حق کامل همه ملت کنگره اعالم می»
تعیین سرنوشت خویش است و با کارگران هر کشوری که اکنون 

کشند، همدردی  زیر یوغ استبداد نظامی و ملی و غیره زجر می
کند به صفوف  ها دعوت می کند؛ کنگره از کارگران کلیه کشور می

تمام جهان بپیوندند تا در  کارگران آگاه )آگاه به منافع طبقاتی(
داری جهانی و دستیابی به مقاصد سوسیال  راه غلبه بر سرمایه

 «. اتفاق مبارزه کنند دموکراسی جهانی به

شود، هنوز این تصمیم کامالً از اثرات، درک  چنانچه مالحظه می
رها    و رویکرد طبقاتی مارکسیستی به مسئله ملی در مستعمرات

دوین این رساله فرصت نیافتم تحقیق نشده است. به هنگام ت
کنم آیا این قطعنامه کشورهای مستعمراتی آسیا و آفریقا و 

های زیرسلطه  آمریکا را مدنظر داشت یا اینکه محدود به ملت
 ها، ایرلند و اسالوهای جنوبی و ها، اسلواک اروپایی نظیر چک



 

ها با  همدردی اظهار شود، هنوز غیره بود. چنان که مالحظه می
های زیرسلطه.  ستم است نه با کل ملت کارگران کشورهای زیر

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 

برنامه گوتا و مارکس و انگلس به ترتیب انتقادات جامعی به 
ها، به مسئله حق  ها و نه در این نقد ارفورت نوشتند، نه در برنامه

 ای نشده است.  تعیین سرنوشت اشاره

های اولیه  گیری کنگره لندن، تالش همزمان با تصمیم
پردازان سوسیال دموکرات در جهت تدقیق مفاهیمی چون  اندیشه

قومی نظیر  های چند ملت و حق تعیین سرنوشت، در امپراتوری
ها درگیر بودند،  مجارستان و روسیه که با مسئله ملیت ـ اتریش

شود. در کنگره حزب سوسیال دموکرات اتریش در شهر  آغاز می
تعریف  ها را در ، کارل رنر اولین کوشش۰۴۰۰سپتامبر  برنو در

دهد. در همین کنگره برای  ملت از دیدگاه مارکسیستی ارائه می
برای مناطقی که قاطبه « ی فرهنگیخودمختار»اولین بار 

دهد، پذیرفته  ساکنان آن را اقلیت قومی واحدی تشکیل می
مسئله »( اثر معروف اتوباوئر بنام ۰۰۱۳شود. چند سال بعد ) می

 شود.  منتشر می« ملی و سوسیال دموکراسی

نظریات او در تعریف ملت، از مراجع مهم استالین در تدوین 
« مسئله ملی و مارکسیسم»ن نوشته معروف او تحت عنوا

همان کنگره    ( است. حزب سوسیال دموکرات روسیه از۰۰۰۷)
شناسایی حق تعیین سرنوشت برای تمام »( فرمول ۰۰۱۷اول )
برنامه خود  را در (۰۱)«هایی که در ترکیب دولت قرار دارند ملت

 کند.  وارد می

ر دموکراتیک در آغاز قرن بیستم د ـ های ملی با گسترش جنبش
ویژه با   ایران و چین و ترکیه و سپس در هند و جزایر جاوه و به

های حزب کارگری  روسیه و توسعه فعالیت ۰۰۱۵انقالب 
ملیتی،  سوسیال دموکرات روسیه در این امپراتوری گسترده چند

های  ها و بحث مبحث ملی به دالیل متعدد زیر در مرکز پلمیک
 گیرد:  نظری قرار می

های تحت انقیاد در روسیه تزاری،  البات خلقپاسخ به مطـ   ۰
 ها.  و نحوه تنظیم روابط میان آن« ها زندان خلق»این 

ترین نوع سازمان حزبی مارکسیست در چنین  انتخاب مناسبـ  ۲
های  ملیتی: حزب متمرکز سراسری در ورای ملیت دولت چند

مختار متعلق به  های خود گوناگون، یا فدراسیونی از گروه
 های مختلف.  ملیت

های رهایی بخش  باالخره: طرح مسئله حمایت از جنبش وـ  ۷
ملی در کشورهای زیرسلطه استعمار و برقراری رابطه میان این 

ها و پرولتاریای کشورهای متروپول. زیرا با آغاز بیداری  جنبش

حق ملل در تعیین سرنوشت »آسیا در قرن بیستم، نظریه 
ی ملی مستقل دیگر ها به معنای تشکیل دولت« خویش

محدود « های بزرگ ملت»توانست چون گذشته به اروپا یا  نمی
 بماند. 

استراتژی نوینی که لنین برپایه تئوری امپریالیسم بتدریج از 
   کند، با وجود آنکه اساساً ادامه به بعد ترسیم می ۰۰۰۷حدود سال 

 ای اما سیستماتیزه نشده مارکسیستی در مسئله همان تزهای پایه
ملی است، در برگیرنده عناصر جدیدی در مبحث ملی نیز هست. 
به لحاظ اثرات عمیقی که سیستم نظری و استراتژی سیاسی 

های سیاسی،  لنین در مسئله ملی میان روشنفکران و سازمان
به طورمستقل، به آن  و ویژه چپ ایران دارد، با تفصیل بیشتر به

 خواهیم پرداخت.  

۲۱۰۲/۱۰/۲۲ 
 توضیحات: 

آمده است یا به جای .« …ملتی که بر ملت دیگر»های متداول فارسی،  * در ترجمه
آمده است. در هر دو مورد ترجمه دقیق « زندان ملل»، «ها زندان خلق»روسیه 

)انگلیسی( و  People)فرانسه(،  Peupleنیست. زیرا در متون خارجی کلمه 
 ق دارد. فر Nationنارود )روسی( به کار گرفته شده است که با 

های مختلف نقل قول شده است،  های فارسی نوشته مواردی که از ترجمه ** در
معموال با متن فرانسه یا انگلیسی اثر، مقایسه شده و اصالحات الزم صورت گرفته 

 است. 
 

 **منابع مقالۀ اول 

 ۸۵۳، صفحه ۲تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروی )ترجمه فارسی(، جلد ـ  ۰

نهاد کمیته مرکزی حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه به پیش»لنین:  ـ ۲
صفحه  ۷۱( آثار کامل به فرانسه جلد ۰۰۰۱)آوریل «. دومین کنفرانس سوسیالیستی

۷۰۵ . 

 ۸۵۳صفحه  ۰منبع ـ  ۷

ترجمه فارسی محمد پورهزان « مانیفست حزب کمونیست»مارکس و انگلس ـ  ۸
 ۵۳صفحه 

 ۵۰صفحه  ۸منبع ـ  ۵

گلس. آثار منتخب یک جلدی به فرانسه. انتشارات پروگرس صفحه مارکس و انـ  ۱
۴ ۳۱ 

ای پیرامون حق ملل در تعیین سرنوشت  ترازنامه مباحثه»به نقل از لنین. مقاله ـ  ۳
 ۷۱۴صفحه  ۲۲آثار کامل به فرانسه جلد « خویش

 ۷۱۳صفحه  ۳منبع ـ  ۴

 ۵۱ـ  ۸۴، جلد اول، صفحات «جدال ملی»آریه یا آری: ـ  ۰
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 مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران

 
 بخش دوم

 
 . لنینیسم و مساله ملی۲

ی فکری در این بخش، موضوع بحث، مقدمتاً بررسی زیربنا
ملی ـ »های معروف به  طیف چپ میهن ما و برخی سازمان

ها در  یابی خطای معرفتی آن در مسئله ملی و ریشه« دموکرات
مسئله »ها در رویکرد به  رویکرد به مسئله است. پایه تئوریک آن

حق »اصل  عموماً برخاسته از تفسیر و توضیح لنینی از« ملی
زم به یادآوری است که است. ال« ملل در تعیین سرنوشت خویش

یا « ایران کشور کثیرالمله است»هایی نظیر  طرح گسترده مقوله
حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و « اصل لنینی»تمسک به 

های احزاب گوناگون در کشور ما، کم و بیش  ها در برنامه قید آن
وارد ادبیات و « فرقه دموکرات آذربایجان»پس از ماجرای 

ن شده است. ماجرای فرقه به دستور استالین فرهنگ سیاسی ایرا
طلبانه این ابرقدرت، ساخته و  جهت تأمین منافع توسعه و در

پرداخته شده بود. در کمال تأسف باید گفت که چپ ایران این 
آنکه  وارداتی را چشم بسته به جان خرید و بی« کاالهای»

 کاوشی انجام دهد و بررسی بکند که آیا با واقعیت تاریخی ـ
شناسی ایران همخوانی دارد یا نه؛ کورکورانه  فرهنگی و مردم

مدافع و مبلِّغ آن شد. درحقیقت، اگر نیک بنگریم، نه ایران 
توان برای پاسخ به مشکالت  موزاییکی چندملتی است و نه می

واقعی اقوام ساکن آن بر پایه انطباق مکانیکی اصل حق ملل در 
 تعیین سرنوشت خویش حرکت کرد. 

هایی نظیر ملت،  راین در بادی امر، ضرورت دارد مقولهبناب
گرایی و اصل حق ملل در تعیین سرنوست خویش را شناخت  ملی

های لنین آشنا شد که آبشخور  ویژه با موضع و دیدگاه و به 
   ر بهها بوده و هنوز نیز دَ نظری چپ سنتی در باره این مقوله

 چرخد!  همان پاشنه می

نظریات و رویکرد لنین به مسئله ملی، آثار من در بررسی و نقد 
همه  جلدی او به زبان فرانسه را از نظر گذراندم و ۸۵کامل 
های او به موضوع را مطالعه کردم، با این  ها و حتی اشاره نوشته

دغدغه فکری که مطلبی از نظرم دور نمانده و این کار پژوهشی 
مقدور با خطای ال گیرد، حتی مندان قرار می که در اختیار عالقه

 کمتری صورت گرفته باشد. 

کند و فقط از  لنین برخالف معمول، تعریفی از ملت ارائه نمی
هایش، تلقی ویژه او از این مقوله به دست  ها و انتقاد  روی نوشته

همان را پایه    پذیرد و آید. لنین کالً تعریف استالین را می می
میهن »گوید:  دهد. می های خود قرار می پردازی استدالل و نظریه

مرحله تاریخی را هم که ملت  (۰۳)«اند های تاریخی و ملت مقوله
( پا به حیات Etatـ  Nation« )دولت ـ ملت»شکل مدرن  در

کند، دوران  های ملی عمومیت پیدا می گذارد و تشکیل دولت می
در تمام جهان، دوران »نویسد:  داند و می داری می تسلط سرمایه
های ملی توأم  سرمایه داری بر فئودالیسم با جنبش پیروزی نهائی

و گرایش خاص هر جنبش ملی عبارت است از  (۰۴)«بوده است
داری  های سرمایه های ملی تا بتوانند خواست تشکیل دولت»

با حرکت از همین  (۰۰)«معاصر را به بهترین وجه تأمین کنند.
مرحله زوال ها و در واقع  برهان، سوسیالیسم را دوران ادغام ملت

جدا شدن از مجموعه »بیند! و براین باور است که روند  آن می
در  (۲۱)«های غیرخودی و تشکیل دولت ملی مستقل ملت

سوسیالیسم جای خود را به گرایش معکوسی یعنی نزدیکی 
هدف سوسیالیسم »دهد:  ها در یکدیگر می ها و ادغام آن ملت

شری به گونه تنها این نیست که به تکه تکه شدن جامعه ب
ها از طریق  های کوچک و به متمایز کردن ملت دولت

های ملی، پایان بخشد. هدف سوسیالیسم نه تنها نزدیک  ویژگی
ها در یکدیگر  ها به یکدیگر، بلکه همچنین ادغام آن کردن ملت
  (۲۰)«نیز هست.

هایی چون ملت و فرهنگ ملی را، چون طبقات  لنین مقوله
داری، به دو صف متخاصم تقسیم  یهاجتماعی در جامعه سرما

ما به همه اجتماعیون »کند. به این حکم او توجه کنید:  می
گوییم که هر ملت معاصر  ( میsociauxـ  les nationalگرا ) ملی



 

در برگیرنده دو ملت است. هر فرهنگ ملی در برگیرنده دو 
شعار »کند:  او در همین مقاله تأکید می (۲۲)«فرهنگ ملی است.

. شعار ما عبارت از فرهنگ …گ ملی فریب بورژوایی استفرهن
سپس «. المللی دموکراتیسم و جنبش کارگری جهانی است بین

هر فرهنگ ملی از عنصرهایی هرچند توسعه »کند:  اضافه می
شود: یکی فرهنگ دموکراتیک و سوسیالیستی  نیافته تشکیل می

وجود  ای زحمتکش و تحت استثمار است. زیرا در هر ملت، توده
اش در او، ایدئولوژی دموکراتیک و  دارد که شرایط زندگی

کند. اما در هر ملت، فرهنگی بورژوایی هم  سوسیالیستی خلق می
وجود دارد که )در اکثر موارد فوق، ارتجاعی و کلیسایی است( که 

نیست، بلکه نقش فرهنگ مسلط را « عنصری»صرفاً در حالت 
متعلق است به « هنگ ملیفر»دارد. بدین جهت، به طور کلی، 

  (۲۷)«مالکان بزرگ ارضی، روحانیت و بورژوازی.

ها را تا حد ایدئولوژی  شود که لنین فرهنگ ملت مالحظه می
سازد. در  دهد و به مبارزه طبقاتی مربوط می طبقات تقلیل می

حالی که فرهنگ هر ملت در برگیرنده عناصر پایدار و 
 ها را پشت سرگذاشته و رهگاه هزا ها و جانی است که عصر سخت

بندی جامعه به طبقات،  ها؛ مستقل از تقسیم با تارو پود ملت
ای از  عجین شده است. فرهنگ هر ملت، مجموعه درهم پیچیده

ها، آداب و رسوم و اخالقیات و وظایف و  ها، سنت اندیشه
احساسات همسبتگی و همبودگی و احساس عمیق تعلق به آب و 

پیدایش و  تاریخ مشترکی است که درخاک و جامعه معین و 
تکوین و شکوفائی آن، آحاد ملت در طول تاریخ مشارکت 

اند. ویژگی فرهنگ هر ملت، اتفاقاً در این است که از ورای  داشته
های اجتماعی ـ اقتصادی  بندی ها گذشته و صورت ها و هزاره سده

سر گذاشته و همچنان  شان، پشت مختلفی را با طبقات مربوطه
 ای استوار ایستاده است.  برجا مانده و چون صخرهپا

لنین با برداشت طبقاتی خود از ملت و فرهنگ ملی و یکسان 
های  گرفتن آن با ایدئولوژی بورژوازی و مآالً با حرکت از انگیزه

مبارزه طبقاتی با هدف سرنگونی بورژوازی به جنگ و مقابله با 
ت از این است که مسئله عبار»نویسد:  رود. می فرهنگ ملی می

ها جایز است که مستقیم یا  بدانیم آیا برای مارکسیست
اینکه مطلقاً و درتمام  غیرمستقیم، شعار فرهنگ ملی را بپذیرند یا

آن بر « انطباق»انترناسیونالیسم کارگران و  ها با طرح شعار زبان
 (*۲۸)«.های محلی و ملی به مقابله با آن برخیزند همه ویژگی

، «ملت دو»به « مورد بحث هر ملت معاصر»سیم لنین، با تق
مفهوم ملت و  کند و با این کار آشکارا مقوله ملت را طبقاتی می

سازد. تصادفی نیست  ارتباط با آن را مخدوش می مفاهیم در سایر

« تعیین سرنوشت خویش حق ملل در»که وقتی سخن از 
ر و فک ما به سهم خود نه در»رود، تأکید وی براین است که  می
هر  ها، بلکه برای پرولتاریا در ها و ملت تعیین سرنوشت خلق ذکر

  (۲۵)«.ایم ملیت

مسئله ملی، خط فکری خود  هایش در همان اولین نوشته   لنین از
برخورد با مانیفست اتحاد سوسیال  دهد. در را نشان می

جمهوری »های ارمنی که برای آینده روسیه خواستار  دموکرات
وظیفه پرولتاریا »گوید:  جویانه چنین می ، پرخاشبودند« فدراتیو

خودمختاری ملی را بستاید. این گونه  نیست که فدرالیسم و
طبقاتی  دعاوی که ناگزیر به دعوی تأسیس دولت خودمختار

شود، به پرولتاریا ربطی ندارد. وظیفه پرولتاریا آن است  می منجر
ر چه ها را ه که صفوف عظیم و فشرده کارگران همه ملیت

ترین زمینه ممکن، برای  تر متحد سازد تا بتوانند بر وسیع فشرده

  (a۲۵)«.. برقراری جمهوری دموکراتیک و سوسیالیسم مبارزه کنند.

این نکته ضرورت دارد که مخالفت لنین با  وار توضیح اشاره
به معنای مخالفت او با خودمختاری در « خودمختاری ملی»

هایی  خودمختاری استان یاً ازچارچوب یک کشور نیست. وی قو
که ویژگی اقتصادی دارند یا به مناسبت نوع زندگی و ترکیب 

کند. به عنوان نمونه، در  ملی متمایزند، حمایت می
روشن  کامالً»نویسد:  می« مسئله ملی های انتقادی در یادداشت»

است که بدون وجود چنین خودمختاری برای همه مناطقی که تا 
نوع زندگی  زمینه اقتصادی و چه در چه درهایی  حدی ویژگی

توان نماینده دولت  اند، نمی دارند یا دارای ترکیب ملی خاص
مدرن واقعاً دموکراتیکی بود. اصل مرکزیت چون ضرورتی برای 

داری، به هیچ وجه با چنین خودمختاری )محلی  پیشرفت سرمایه
به  افتد. بلکه در سایه آن است که نمی ای( به خطر یا منطقه

صفحه  ۲۲)منبع «شکل دموکراتیک و نه بوروکراتیک به کارمی رود.

۸۰ ) 

 

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

 دارد

مبحث ملی است. در  این حکم از مبانی اصلی نظری لنین در
بار به توضیح برنامه حزب سوسیال  ای که برای اولین نوشته

ای را مطرح  پردازد، نظریه می دموکرات روسیه در مسئله ملی
هایش، همچون اندیشه راهنما در مسئله  سازد که تا آخرین نوشته

 ماند. و آن عبارت است از:  ملی به آن وفادار می

اولویت دادن مبارزه طبقاتی پرولتاریا در راه سوسیالیسم بر مسئله 
شود.  های زیر سلطه نیز می ها و ملت ملی که شامل کشور



 

که در نظریات مارکس و انگلس نیز قویاً وجود داشته ای  اندیشه
همان آغاز فعالیت قلمی خود در مسئله ملی    است. لنین از

آیا سوسیال دموکراسی باید »کند:  موضوع را چنین مطرح می
همیشه و بدون قید وشرط خواستاراستقالل ملی باشد، یا اینکه 

آن  چنین کاری را باید تحت شرایط معین صورت دهد؟ در
به حزب سوسیالیست لهستان  (۲۱)«صورت تحت چه شرایطی؟

دهد، طعنه  قید و شرط می که به سؤال باال پاسخ مثبت و بی
مایه است و پیوندش با  زند که از لحاظ آگاهی تئوریک بی می

منافع همین »کند:  اضافه می مبارزه طبقاتی پرولتاریا ضعیف! و
ا( است که باید خواست مبارزه طبقاتی پرولتاری مبارزه )منظور

  (۲۳)«بیان آزادانه اراده ملی را تابع آن سازیم.

در شهرهای  ۰۰۰۷ژوئیه  ۰۷تا  ۰هایش از  لنین در سخنرانی
ها،  ها و سایر سوسیال دموکرات مختلف سویس برای بلشویک
فریب »کند. پس از اشاره به  همین اندیشه را تکرار می

گوید، به  می« میهن»که سخنان شیرینی درباره « بورژوازی
پردازد و  ها می ضرورت مبارزه مشترک پرولتاریای همه ملیت

کارگری که اتحاد سیاسی با بورژوازی ملت »گیرد:  نتیجه می
ها قرار  تر از وحدت کامل با پرولتاریای همه ملت را باال« خود»

دهد، علیه منافع خاص خویش، علیه منافع سوسیالیسم و  می
در نوشته اساسی  (۲۴)«کند. سی عمل میعلیه منافع دموکرا

درعین حال که برابری حقوق و حق »گوید: پرولتاریا  دیگری می
همان حال، اتحاد    مساوی در تشکیل دولت ملی را قبول دارد، در

داند و  تر از همه می قیمت تر و ذی پرولتاریای کلیه ملل را باال
رگران ارزیابی هرگونه جدائی ملی را از زاویه مبارزه طبقاتی کا

  (۲۰)«کند. می

  
 ـ  اشکال نظریه لنین در کجاست؟۲. ۲

ذهن خواننده چنین تداعی بشود که با طرح  ممکن است در
کند و بر ضرورت  ای که لنین بیان می تئوریک مسئله به گونه

فشرد،  اولویت قراردادن آن پای می انقالب سوسیالیستی و در
باال آمد، تا حدی  آنچه در اعالم مواضعی از نوع بیان احکام و
 منطقی است! 

بینانه بودن رویکرد لنین به مسئله،  غیرواقع خیالبافانه و از اگر
های  داری و دولت حتی برای کشورهای پیشرفته سرمایه

سوسیالیستی تخیلی او چشم پوشی کنیم. باید توجه داشت که 
داری با  اساساً بحث اصلی بر سر کشورهای پیشرفته سرمایه

مستعمرات و ملل تحت  سر انداز سوسیالیسم نیست، بلکه بر مچش
ها  انقیاد است. به همین جهت، غیرواقعی و نامربوط بودن این تز

ارتباط با موضوع بحث  شود که مستقیماً در تر می وقتی ملموس
ها و  ما مورد بررسی قرار بگیرد و با در نظر گرفتن واقعیت ملت

و مستعمره به سنجش در آید. های کشورهای تحت سلطه  پرولتر
بخش با هدف تشکیل  های رهایی موضوع بحث ما، جنبش

ها و  سیاسی است و کشور نظر های ملی و مستقل از دولت
اند  ها یا ملل تحت سلطه های مورد بحث ما، مستعمره سرزمین

 اند.  های دیگرالحاق شده زور به دولت که به

مسئله ملی را، حتی پس! صحت و سقم اندیشه راهنمای لنین در 
شرایط ویژه  هایی و در در امپراتوری روسیه، باید میان چنین ملت

هایی که از نظر  ها به داوری گذاشت، وضعیت و مناسبات ملت آن
های مستعمراتی، به زور  ها و جنگ تاریخی، به دنبال جهانگشایی

به امپراتوری روسیه محلق گشته بودند. لذا مسئله عمده و 
ا، کسب استقالل ملی بوده است. لنین در برخی از ه اساسی آن

صحبت از وضع امپراتوری روسیه، صریحاً به  هایش در نوشته
های تحت  وجود روابط مستعمراتی بین اَبَرروس و سایر ملت

درستی این  روسیه به»گوید:  کند. می انقیاد روسیه اشاره می
 و« ما« »های کلنی»کند که تفاوت میان  ویژگی را عرضه می

 (۷۱)«فاقد حیات است. مبهم، مجرد و« ما»های تحت ستم  ملت
ها  وانگهی، اساساً تحوالت اجتماعی ـ سیاسی هم که این کشور

حرکت بودند، مضمون بورژوا ـ دموکراتیک داشته  بر بستر آن در
های  ها و سازمان است. کارگران و زحمتکشان این کشور

منزوی و منفور ملی خواستند به گروهی  شان، اگر نمی سیاسی
مبدل شوند، باید در اتحاد با همه نیروهای ملی و از جمله 
بورژوازی ملی خودی، به طور واقعی و در عمل، علیه ملت 

 شد، بپاخیزند.  شامل طبقه کارگرآن نیز می ستمگر که ناگزیر

در حقیقت، جز در تفکر تجریدی و ناب تئوریک و در البراتوار 
است از پرولتاریای ضعیف و کم رشد ذهن لنین، چگونه ممکن 

ها انتظار داشت اتحاد با پرولتاریای کلیه ملل و از جمله  این کشور
تر از همه  قمیت تر و ذی پرولتاریای ملت ستمگر خویش را باال

 بداند؟! 

درجه  ها، آنچه در ها و از جمله کارگران آن برای مردم این کشور
لی و رشد اقتصاد ملی کسب هویت م اول مطرح بوده، استقالل و

تئوری لنین  ها بوده است. نظر و داری تا مدت سرمایه مسیر در
های تحت  مسئله تعیین سرنوشت، معطوف به همین ملت در نیز

 های خود وی را مبنا قرار دهیم، در نوشته سلطه بوده است. اگر
کند که  تأکید می« داری دوره سرمایه دو»وجود  ها بر برخی از آن

یکدیگر  اساسی از های ملی به طور جنبش لحاظ از»
 ویژگی دوره اول را با مبارزه علیه فئودالیسم و (۷۰)«.متمایزند



 

های  کند که در آن، همه مردم و توده استبداد مطلق مشخص می
کنند. دوره دوم را با فقدان  مانده شرکت می دهقانی و عقب

بین  ناپذیر تضاد آشتی ای بورژوا ـ دموکراتیک و جنبش توده
المللی کارگری  المللی و جنبش بین مقیاس بین سرمایه در

حق »بخش مربوط به  صفحات بعد، در سازد. در مشخص می
نشان خواهیم داد که وی، « تعیین سرنوشت خویش ملل در

حتی به سه  به دو گروه و بار دیگر کشورهای جهان را یک بار
های هر  ونمندیکند و قان گروه کامالً متمایز از یکدیگر تقسیم می

 دهد.  کدام را در ارتباط با مسئله ملی توضیح می

کند: چرا  این تفاصیل، سوال اساسی دیگری به ذهن خطور می با
ویژگی کشورهای تحت سلطه و مستعمره،  یکسو بر لنین از

تعیین سرنوشت  شناسائی حق ملل در بر ورزید و تأکید می
مان؛ داوری همز سوی دیگر، و داشت؛ ولی از خویش اصرار

درباره صالح بودن یا نبودن جدایی این یا آن ملت را منوط به 
همه، منافع مبارزه  اهداف عمومی برای دموکراسی و قبل از»

آن  کرد و تابعی از می (۷۲)«طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم
تالش  آنهمه برای مجاب کردن مخاطبان خود، در دانست؟ و می

 بود؟ 

فاقد  ست در کشوری که مردم آن هنوزچگونه ممکن ا آخر
اند، پرولتاریای  استقالل ملی و محروم از دولت و حاکمیت ملی

های  بین توده علم کند و آن کشور بتواند پرچم سوسیالیسم را
خواست عمومی برای کسب  از آن را برتر مردم به تبلیغ بپردازد و

احیاناً اینکه منظور وی  تشکیل دولت بداند؟ مگر استقالل ملی و
گر بوده! که  برای ملت سلطه متروپول و سوسیالیسم درکشور
 نقض غرض است. 

هیچ مارکسیستی بدون آنکه از اصول »این حکم لنین که 
تواند  اساسی مارکسیستی و سوسیالیسم به طور کلی بگلسد، نمی

منکر شود که منافع سوسیالیسم بر حق ملل در تعیین سرنوشت 
تواند در مورد  ر بهترین حالت مید (۷۲)؛«خویش تقدم دارد

ای صادق باشد که  های کشورهای مستقل و پیشرفته مارکسیست
سر گذاشته و بر این پندارند که  تشکیل دولت ملی را پشت

است، یا به سوسیالیسم  دستیابی به سوسیالیسم در دستور کار
خواهند به هر قیمت از آن پاسداری کنند.  می اند و دست یافته
، مارکسیستی که این حرف را در شرایط کشوری حال آنکه

روح مارکسیسم گسسته است و صرفاً  مستعمراتی بزند در واقع از
احزاب  دانیم که برخی از دهد. می ها شعار می در ورای واقعیت
الجزایر، با  هندوستان و های مستعمره، نظیر کمونیست کشور

 اپذیر شدند. پیروی از نظریه نادرست لنین، دچار خطاهای جبران ن

  ـ  ریشه معرفتی خطا۲ .۳

تردید، خطای لنین معرفتی بوده است زیرا مشکل بتوان تصور  بی
کرده  کرد که وی مسئله را از موضع شوونیسم روس مطرح می

آن نفرت داشت و همکاران خود را از سقوط در  که از است. چرا
داشت. شک نیست که وی مسئله  می شوونیسم روس بر حذر

اش، از دیدگاه انقالبی  چون بخشی از کل سیستم نظری ملی را
ساخته است. به نظر من، پاسخ به  مارکسیست روس مطرح می

 های لنین را باید در العلل تناقض گویی سؤاالت باال و اساساً علت
 همین ویژگی او جستجو کرد. 

ها فراملی فکر  برخالف مارکس و انگلس که در بسیاری از زمینه
نین در گفتار و کردار، اساساً انقالبی مارکسیست کردند، ل می

 اش، برپائی انقالب بورژا روس بود و فکر و ذکر و وسوسه دائمی
دموکراتیک در روسیه و تازاندن بالفاصله آن به انقالب ـ 

حلی برای از میان  پرولتری بود. بنابراین، دائماً در جستجوی راه
 ی و اوضاع ومانده و دهقان برداشتن معضالت کشوری عقب

جمله این مشکالت، تناقضی بود  احوال امپراتوری بزرگی بود. از
های تحت ستم در  که در یک قطب آن ناسیونالیسم ملت

امپراتوری روسیه قرار داشت که در تکاپوی رهایی از سلطه 
شان جدایی و تشکیل  ظالمانه ولیکاروس)؟( بودند و قصد و اراده

اراده آهنین  ر قطب دیگر، عزم وهای ملی و مستقل بود و د دولت
کوشید به هر قیمتی، در یک ششم  تابی می لنین بود که با بی

آن همه معضالت، از جمله مشکالت  کره زمین، با تجرید از
بود، با متحد کردن « ها زندان خلق»روسیه که  ملی، در

پرولتاریای سراسر روسیه به آرمان انقالب پرولتری جامه عمل 
 بپوشاند. 

جمله عوامل بازدارنده برای تحقق سوسیالیسم در روسیه،  از
الجمع بودن همین دو گرایش و خاستگاه بود. لنین به نوعی  همانع

اشکال تا درجه معینی از »گفت:  به این مشکل توجه داشت و می
روسیه، پرولتاریای ملت ستمکش و  آید که در اینجا بوجود می

و باید هم در کنار هم  کنند هم مبارزه می ملت ستمگر در کنار
مبارزه کنند. وظیفه عبارت است از حفظ وحدت مبارزه طبقاتی 

دفع انواع نفوذ ناسیونالیسم  پرولتاریا در راه سوسیالیسم و
ولی دامنه  (۷۸)صفوف پرولتایا. در« بورژوازی و فوق ارتجاعی

تر بوده است.  قول آمده، فرا مراتب از آنچه در این نقل مشکالت به
حل مسئله ملی کار و وظیفه پرولتاریا به تنهائی نیست، بلکه زیرا 

عمل و در  کار هر ملت در تمامیت آن است. بگذریم از اینکه در
تمامیت آن و پرولتاریای  پرولتاریای ملت ستمکش در»واقعیت 

کردند، بلکه حتی در  مبارزه نمی« ملت ستمگر در کنار هم



 

همان آغاز و تا  یز ازچارچوب حزب واحد پرولتاریا در روسیه ن
همان قدر که حزب    ها، اختالف نظر جدی وجود داشت. لذا مدت

انقالب فوریه  های بعد از اولین هفته پرولتاریا را )که حتی در
کرد( به جای پرولتاریای  تعدادش از ده هزار نفر تجاوز نمی ۰۰۰۳
روسیه گرفتن نادرست بود، تعمیم پرولتاریای روسیه به  سراسر

میلیونی که بیش از پنجاه  ۰۷۱های ساکن این امپراتوری  ملت
 تر بوده است.  تر و غیرواقعی روس بود، نادرست درصد آن غیر

 از سوی دیگر، ملل مختلف ساکن امپراتوری روسیه را، چون زیر
شد در حد  سلطه دولتی خودکامه روسی قرار داشتند، فقط می

آزاد متحد کرد نه  مبارزه با همین خودکامگی و استقرار جمهوری
ای خاص پرولتاریا  ویژه آنکه چنین مبارزه  در راه سوسیالیسم. به

جمله بورژوازی لیبرال روسیه و  همه اقشار جامعه، از نبود و
تقریباً تمامیت بورژوازی کشورهای زیر سلطه تزاریسم را در 

گرفت و به طور طبیعی، انتظار ملل زیر یوغ این بود که  برمی
که وجود  خودکامه تزاری به آزادیشان بینجامد. چراسقوط دولت 

های  این ملل در ترکیب روسیه تزاری نتیجه قهر و زور و جنگ
 طلبانه بود.  الحاق

حق »چنانچه در قسمت بعدی، در توضیح موضع لنین در مقوله 
نشان خواهیم داد، وی براین « ملل در تعیین سرنوشت خویش

ین حق، کافی است تا باوری بود که صرف شناسایی ا خوش
بار  های روسیه با آغوش باز و این «کلنی»های تحت ستم و  ملت

ها و  به دور روسیه سوسیالیستی گرد آیند! غافل از آنکه کینه
شود با یک اعالمیه، ولو  ها را نمی نفرت ملی انبان شده طی سده

نیت باشد، برطرف ساخت. تالش لنین برای حل  از روی حسن
مسئله ملی در روسیه در  الذکر در و واقعی فوقتناقضات عینی 

ها و احکام متناقض و ناسخ و  ذهن وی، به صورت فرمول
ها و آثار وی در مسئله ملی  گفتار منسوخ به اشکال مختلف در

گویی  گاه، حتی در یک نوشته این تناقض گاه به  منعکس است.
بورژوازی ملت »مبارزه  شود. یک جا حمایت از مشاهده می

گوید:  داند و مؤکداً می را ضروری می« مکش با ملت ستمگرست
در هر ناسیونالیسم بورژوازی ملت ستمکش، مضمون »

همین مضمون  دموکراتیک عمومی ضد ستمگر وجود دارد و در
اما کمی  (۷۵)«کنیم. قید و شرط از آن پشتیبانی می است که ما بی

و مبارزه ضد  منافع طبقه کارگر»همان نوشته، برای    تر، در دور
به سیاست ناسیونالیستی »خواهد:  از آنان می« داری سرمایه

و «! ملیتی که باشد، جواب دندان شکن بدهند هر بورژوازی، از
السویه است که استثمار  کند: زیرا برای کارگران علی استدالل می

شان بورژوازی اَبرروس باشد یا بورژوازی لهستان! کارگران  کننده

کند:  شوند. او به آنان توصیه می استثمار می هر دو حالت در
آمیز ضد این استثمار، وارستگی پرولتاریا از  الزمه مبارزه موفقیت»

طرفی کامل  توان گفت، رعایت بی ناسیونالیسم است و می
های مختلف برای برتری جوئی  پرولتاریا در مبارزه بورژوازی ملت

  (۷۱)«است.

ه و مورد لهستان بیان شده این حکم جهانشمول که در نمون در
ها  های ذهنی به جای واقعیت ها و انگیزه است، آشکارا، آرزو

بود که برای  گذاشته شده است وگرنه تصور آن مشکل نمی
های ابرروس تزاری،  شرایط بیدادگری کارگران لهستان، در

السویه  توانست علی نمی« غیرخودی»و « خودی»بورژوازی 
های  زه بورژوازی لهستان و دموکراتباشد. از سوی دیگر، مبار

آن کشور برای استقالل ملی و رهایی از قید ابرروس، مبارزه 
بهترین  برای برتری جوئی در قبال بورژوازی روس نبود بلکه در

حالت، برای تأمین حقوق برابر و تحقق استقالل سیاسی و تأمین 
به « طرفی بی»حاکمیت ملی لهستان بوده است. لذا توصیه 

علیه  مبارزه بورژوازی آن کشور لتاریا، در نمونه لهستان، درپرو
واقعی بوده است. زیرا  غیر های ابرروس، نادرست و ستمگری

مضمون »همان    خواسته است، حاوی آنچه بورژوازی لهستان می
بوده که خود لنین در جای « دموکراتیک عمومی ضدستمگر

ن برای تحقق دیگر به آن اذعان داشته است. منتهی منطق لنی
عمل وی را به تجرید از  انقالب پرولتری در امپراتوری روسیه در

سطح امپراتوری و ماالً به مقابله با هرگونه  مسائل ملی در
 گرایی سوق داد.  احساس ملی

گیرد.  همین جا ریشه می های فراوان او هم از گویی تناقض
طه سل کوشید به کارگران ملل تحت دلیل نیست که لنین می بی

اتحاد  منافع ملت خودی جدا کنند و از القا کند که حساب خود را
 حقیقت با پرولتاریای ملت ستمگر ملل، در با پرولتاری سایر

 سازند! لنین در روس را که دغدغه اصلی ذهن لنین بود، برقرار
رود که  بینانه و وهمی خود تا آنجا پیش می رویکرد غیرواقع

 قدر ناپذیر است، هر نالیسم آشتیمارکسیسم با ناسیو»گوید:  می
ترین،  «ناب»ترین،  «عادالنه»هم که این ناسیونالیسم، 

ترین نوع آن باشد. مارکسیسم به جای هر  ترین و متمدن ظریف
ها در واحدی  ناسیونالیسمی، انترناسیونالیسم را ادغام همه ملت

  (۷۳)«دهد. قرار می عالی را

زهای مربوط به مسئله ت های حیاتش، در آخرین سال لنین در
مستعمراتی که به کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی  ملی و

ها چنین توصیه  کند، به احزاب کمونیست این کشور عرضه می
 کند:  می



 

جدا کردن صریح منافع طبقات ستمکش، یعنی زحمتکشان و »
استثمار شوندگان از مفهوم کلی منافع ملت که به طور اعم 

در رأس »خواهد:  و مؤکداً می« قه حاکم استعبارت از منافع طب
مستعمراتی باید  مورد مسئله ملی و تمام سیاست کمینترن در

ها  های زحمتکش همه ملل و کشور توده ها و نزدیک شدن پرولتر
راه سرنگون ساختن مالکان و  برای مبارزه انقالبی مشترک در

به » خواهد احزاب کمونیست می و از« داده شود بورژوازی قرار
است تساوی  دائم توضیح دهند که فقط نظام شوروی قادر طور

  (۷۴)«حقوق ملل را عمالً تأمین کند.

آسیا  ها در دورانی گفته شده است که تقریباً سرتاسر این رهنمود
دست دو یا سه  افریقا و خاورمیانه به صورت مستعمرات در و

، به احوال این اوضاع و اند. در اسارت بوده دولت بزرگ در
نهایت    ویتنام و الجزایر )که نیروی بی پرولتاریای هندوستان و

اند( توصیه  داده هایشان تشکیل می کوچکی را نسبت به جمعیت
فرانسه، متحداً برای سرنگونی  شود با پرولتاریای انگلستان و می

بورژوازی مبارزه کنند! لنین، به جوامعی چنین  مالکان و
داری  حتی جنینی سرمایه حل اولیه وکند که مرا هایی می توصیه
های اجتماعی  بندی اند! کشورهائی که حتی صورت گذرانده را می

 ها تسلط داشته است!  آن داری در ـ اقتصادی ماقبل سرمایه

ها و رهنمودهای کمینترن به آنجا کشید که  نتیجه این سیاست
ها به جنگ جواهر لعل نهرو  حزب کمونیست هندوستان تا مدت

ای از حزب  ها چون شاخه حزب کمونیست الجزایر تا مدت رفت.
های  کمونیست فرانسه عمل کرد و هرگز موفق نشد توده

نتیجه، از  در زحتمکش شهر و روستا را به خود جلب کند و
جنبش رهایی بخش ملی عقب ماند و هیچگاه نتوانست این 

 تأخیر تاریخی را جبران کند. 

به این  ام از لنینیسم و باورهای ایرانی نیز با اله کمونیست
های هالکتبار شدند. رهبری  ها بود که دچار چپ روی رهمنود

های جنبش ملی کردن صنعت نفت و  سال حزب توده ایران در
حکومت ملی دکتر مصدق، به جای تمرکز نیرو و امکانات خود 

ها و با از دست دادن  های وی، تا مدت بر پشتیبانی از تالش
شب و روز در تخطئه و تضعیف وی کوشید  های طالیی، فرصت

و در شرایط محاصره اقتصادی و تحریم مالی از سوی استعمار 
های دولتی  انداختن اعتصاب در کارخانه انگلستان، دائماً در کار راه

مبارزه »کار  و فلج کردن اقتصاد کشور و به خیال خود، در
« لتمفهوم کلی منافع م»جدا کردن حساب خود از  و« طبقاتی

جنبش  های ایرانی در بار کمونیست های هالکت بود! چپ روی
 نمونه دیگر آن است. « جمهوری شوروی گیالن»ایجاد  جنگل و

 ـ  نتیجه گیری۴. ۲

گیری کرد که خطای  توان چنین نتیجه آنچه گفته شد، می از
مسئله ملی، محصول  معرفتی در سیستم فکری لنین در

ه ذهنی وی برای تحقق انقالب وسوس تناقضاتی بوده است که از
گرفت. زیرا  المله روسیه سرچشمه می امپراتوری کثیر پرولتری در

امپراتوری روسیه، کشوری عقب مانده و نیمه آسیایی و دولتی 
ارتباط با موضوع مورد بحث  غایت خودکامه و استبدادی و در به

عین حال، مرحله تحوالت  بوده است. در« زندان ملل»ما، 
گذراند، بورژوا ـ  می جتماعی که امپراتوری روسیه از سرسیاسی ا

رشته  دموکراتیک بود. لنین اذعان داشت که روسیه و خاور در
ـ دموکراتیک  های ملی با مضمون بورژوا جنبش زنجیرحوادث و

اند.  های مستقل و ملی تالش برای تشکیل دولت دارد و در قرار
یوغ  کشان ملل زیربرای جلب حمایت زحمت همین دلیل و نیز به

را که معنای آن « حق تعیین سرنوشت خویش»روسیه، قید اصل 
روسیه و تحقق استقالل سیاسی و ملی  پذیرش حق جدایی از

 دید.  بود، در برنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه الزم می

اما این واقعیت و وفاداری به آن، با وسوسه ذهنی لنین برای 
 تناقض قرار اتوری روسیه درامپر انقالب سوسیالیستی در

حتی  گرفت زیرا روسیه برای سوسیالیسم آماده نبود و می
 های این امپراتوری، چون فنالند و لهستان و ترین بخش  پپشرفته

ها از  کشورهای بالتیک و حتی خود روسیه، فرسنگ
داری به  جوامع سرمایه هایی که مارکس برای گذار شرط پیش

دید، فاصله داشتند، چه رسد به  می آور سوسیالیسم الزام
 تر روسیه تزاری!  های آسیایی و ماوراء قفقاز و عقب مانده سرزمین

 گرایی و با اراده امپراتوری روسیه جز لذا تحقق سوسیالیسم در
 مراحل تاریخی و مآالً، توسل به قهر و ماجراجویی و پریدن از

دیگر، سوی  نبوده است. از پذیر برقرای رژیم خودکامه، امکان
 یوغ روسیه و میان خواست ملل تحت سلطه برای رهایی از

های جداگانه و مستقل، با وسوسه ذهنی لنین برای  تشکیل دولت
برپایی انقالب سوسیالیستی سرتاسری، تناقض جدی وجود 

و تبلیغ و القای « تئوری بافی»خواست با  داشت. لنین می
تر و  ، باالاتحاد پرولتاریای کلیه ملل»ایدئولوژیک، چون: 

اش  مبارزه منافع طبقه کارگر و»است، یا « همه از تر قیمت ذی
حق ملل در تعیین سرنوشت »بر « داری علیه ضد سرمایه

اولویت دارد، مسئله را حل کند، آن هم در میان مللی « خویش
تر، لنین  آن باال ها بود. از که رهائی ملی مشغله عمده فکری آن

نفع انقالب پرولتری و برقراری  خواست این تناقض را به می
 سوسیالیسم روسی حل کند. 



 

تواند مسئله  این توهّم استوار بود که می نقطه حرکت لنین بر
گرایانه با شعار وحدت  امپراتوری روسیه را نیز اراده ملی در

ها حل کند و به اتکای آن، سیاست ادغام  پرولتاریای این ملت
های انتقادی و  واضع و نظریهها در یکدیگر را فیصله دهد. م ملت

گرایی و فرهنگ  هایی چون ملت و ملی منفی وی نسبت به مقوله
هایی  ـ  سیاسی چنین مقوله فرهنگی ملی و کم بها دادن به بار

ها، گذرا دیدن  ها و در رفتار و منش آن در حافظه تاریخی ملت
ها در  اندیشانه به امکان ادغام ملت پدیده ملت و باور ساده

ویژه در  گر و باالخره، خالصه کردن همه مسائل جامعه، بهیکدی
ها در مبارزه طبقاتی پرولتاریا با بورژوازی،  ارتباط با فرهنگ ملت

شود که قبالً به آن اشاره  همان خطای اصلی معرفتی ناشی می   از
 کردیم. 

گرایی و مسئله  ای لنین نسبت به ملت و ملی های پایه اندیشه
تا حد زیادی ریشه در مارکسیسم داشت. وی  ملی به طور کلی و

خیزد و جا  ها به دفاع برمی کند، از آن ها اشاره می همواره به آن
گیرد. با این  گذاران مارکسیسم کمک می های پایه به جا از نوشته

اندیشه و عمل واقعاً فراملی بودند  تفاوت که مارکس و انگلس در
تباط با کشورهای کامالً ها نیز در ار و سوسیالیسم مورد نظر آن

شد که دوران تحوالت بورژوا ـ  داری مطرح می پیشرفته سرمایه
سر گذاشته بودند. حال آنکه مشغله فکری  دموکراتیک را پشت

مانده و نیمه آسیایی  اصلی لنین، روسیه بود که هم کشوری عقب
همان اندازه که تئوری مارکس    ها. به بود و هم زندان واقعی خلق

ه ضرورت همزمان انقالب پرولتری در قاطبه کشورهای دربار
 شد تا از می« نوسازی»داری دستکاری و  کامالً پیشرفته سرمایه

غایت دهقانی  مانده و به آن، انقالب پرولتری درکشوری عقب
همان اندازه هم در مسئله    چون روسیه، توجیه تئوریک شود. به

ستم روا  دیگر خلقی که برخلق»ملی، اندیشه واالی مارکس: 
که تکیه کالم لنین نیز بود، به نیت  *۲«دارد، آزاد نیست می

سازی تئوریک برای انقالب در امپراتوری روسیه، آن قدر  زمینه
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 

عمل به نفی آن منتهی گشت و به  خویش آراسته شد ولی در
اسارت مجدد ملل تحت انقیاد روسیه، ولی این بار در نظام نوین 

 منجر شد. « دیکتاتوری پرولتاریا»

 توضیح و تحلیل مطلب اخیر، موضوع بحث بعدی است. 

۲۰/۱۰/۲۱۰۲ 

 منابع فصل دوم 

ص  ۲۷د آثار کامل به فرانسه جل« نامه سرگشاده به بوریس سووارین»لنین  ـ ۰۳
۲۰۱ 

آثار منتخب دو جلدی به « درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»لنین  ـ ۰۴
 ۷۱۰فارسی، جلد اول قسمت دوم صفحه

 ۰۴همان منبع     ـ ۰۰

 ۰۴همان منبع  ـ ۲۱

ها(.  )تز« انقالب سوسیالیستی و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»لنین  ـ ۲۰
 ۰۵۰صفحه  ۲۲جلد  ۰۰۰۱ژانویه ـ فوریه 

(، آثار ۰۰۰۷)اکتبر ـ دسامبر « های انتقادی در مسئله ملی یادداشت»لنین  ـ ۲۲
 ۲۵صفحه  ۲۱کامل جلد 

 ۰۳و  ۰۱صفحات  ۲۲منبع   ـ ۲۷

 ۰۳صفحه  ۲۲منبع   ـ ۲۸

آثار کامل به « های ارمنی درباره مانیفست اتحادیه سوسیال دموکرات»لنین   ـ ۲۵
 ۷۷۵( صفحه ۰۵/۱۲/۰۰۱۷) ۱فرانسه جلد 

a۲۵    ۲۵همان منبع ـ 

( ۰۵/۱۳/۰۰۱۷) ۱آثار کامل به فرانسه جلد « مسئله ملی در برنامه ما»لنین  ـ ۲۱
 ۸۳۳صفحه 

 ۲۱منبع   ـ ۲۳

 ـ ۱۰) ۰۰آثار کامل به فرانسه جلد « باره مسئله ملی تزهایی در»لنین   ـ ۲۴
 ۲۵۴ـ ۲۵۳( صفحه ۰۷/۱۳/۰۰۰۷

 ۷۰۱صفحه  ۰۴منبع   ـ ۲۰

آثار کامل « باره اکونومیسم امپریالسیتی از مارکسیسم و درکاریکاتوری »لنین  ـ ۷۱
 ۰۱۷(، صفحه ۰۰۰۱)ژانویه ـ فوریه  ۲۷به فرانسه جلد 

 ۷۳۵صفحه  ۰۴منبع   ـ ۷۰

 ۲۵۱صفحه  ۲۴منبع   ـ ۷۲

آثار کامل به فرانسه جلد « مشارکت در بحث تاریخ یک صلح بدفرجام»لنین   ـ ۷۷
 ۸۳۲( صفحه ۰۰۰۴/۰/۳) ۲۱

 ۸۸۳صفحه  ۰۴منبع  ـ ۷۸

 ۷۰۰صفحه  ۰۴منبع   ـ ۷۵

 ۸۱۴صفحه  ۰۴منبع  ـ ۷۱

 ـ )اکتبر ۲۱آثار کامل جلد « های انتقادی در مبحث ملی یادداشت»لنین   ـ ۷۳
 ۲۳(، صفحه ۰۰۰۷دسامبر 

طرح اولیه تزهای مربوط به مسائل ملی و مستعمراتی برای دومین »لنین   ـ ۷۴
( آثار منتخبه دوجلدی به فارسی. جلد ۰۰۲۱)ژوئن « کنگره انترناسیونال کمونیستی

 ۵۵۰صفحه  ۰بخش  ۲

آثار « ها در مسئله زبان ها و دموکرات لیبرال»* در همین رابطه از جمله به مقاله ۰
 مراجعه شود.  ۷۴۲صفحه  ۰۰کامل لنین جلد 

باره ایرلند بیان کرده،  * ناگفته نماند که اندیشه زیبای نقل شده مارکس که در۲
باره  رفته است. مواضع مارکس و ایضاً انگلس در نمی ز چارچوب اروپا فراترمتأسفانه ا

مستعمرات نظیر هند و الجزایر گاهی به قدری منفی و زننده است که مشکل بتوان 
های واالئی جاری شده باشد. منتهی چون موضوع  باور کرد که از قلم چنین انسان

همان حدی که در    ها احتراز و به اصلی این نوشته نیستند، من از پرداختن به آن
ام. بخصوص اینکه حجم رساله از این هم  بخش اول آمده است اکتفا کرده

 کنم همین اندازه اشاره کافی باشد.  شد. فکر می تر می طوالنی

 

 

 
 

 

 



 
 

ــدار  ــا وشیـ ــود و در ق  ون،یهمـ ــان خـ ــدر زمـ ــح دیـ ــ     ات،یـ ــت بابـ ــدر و من لـ قـ

 هیــکــه امــوار خطــر عل   یرا شــناخته و بــه زبــان آورده اســت. آن هــم بــه هن ــام       یرخســرویام

ــ ــ هنیم ــد یبس ــروز بلن ــر از ام ــ ت ــود، یم ــا ب ــ رانی ــور ب ــاه یدر درون کش ــر پن ــو در ب ت ــز رونی ــت ری  غی

ــاتیتبل ــانیکژاند غ ــت ش ــش تج  من ــک ــام   هی ــه نظ ــان حمل ــان و فراخوان ــانیب یطلب ــور،    ان  ــه کش ب

ــپرن ــدر   انی ــش ک ــان و روان ــرده   ج ــبش افس ــر و قل ــر مــ  ت ــود یت ــ. دارنم ــا وشی ــاه   ونیهم ــا آن ن  ب

ــب ـ   داریـ ــران مــ ــا ن ـ ــت، هنیامـ ــان، در    و ملـ ــان زمـ ــ   همـ ــتانه گردهمـ ــاد   ییآسـ ــوم اتحـ سـ

ــور ــان، یجمهـ ــم، و هم نـــ  خواهـ ــاپ  ـ ــلطنت  نیدر جنـ ــدارکات سـ ــان تـ ــا در زمـ ــرا نطلبـ  یبـ

ــ ار ــوم یبرگ ــه ا   نیس ــت، ب ــاپ راس ــود، در جن ــت خ ــنشس ــاین نی ــتبع یروه ــار   یدی ــ مدر ب ــای ع  ه

ـ    یمواضــع و اســناد مقــدمات   یبرخــ هیــپرخطرشــان برپا کــه بــا   داد یهــر دو نشســت هشــدار مـ

ــام ــا گ ــتا یه ــار د  زده اســتیبان و سش ــا ب ــد، ت ــرینرون ــو د   ــع لغ ــریموض ــون  ی  ــوس س»  ــیحق  یاس

ــوام ــدپارگ»و « اق ــ «ی ن ــا تمل ــرا ز رانی ــوان  ری ــمل»عن ــا تی ــا یه ــ «رانی ــدرال ای ــا ف ــوم یه ـ   یق

ــان ــرا  یزب ــا ب ــم تنه ــو ک   یآن ه ــروه ک ــت آوردن دل گ ــه دس ــتج  یب ــ  هی ــامد ب طل ــانیو خوش   ان 

ــت ــناد آن نشس ــ    در اس ــم و راس ــا ـ از   ــار د   ه ــوده و ب ــت نم ــریت ـ ثب ــیدر    ــ ش یک ــاه از لغ ــا  گ ه

ــ ــه ب ــه یب ــرید راه ــول او:   ی  ــه ق ــد و ب ــدم گرارن ــتباه   در»ق ــ  و اش ــات تن ــا متحظ ــو ب ــر دو س ــآم ه   ی

ــاکت ــراه دوزخ )تج » ،یکیت ــو هی ــوم ییو پاکش ــت یق ــه پش ــهیب یبانی( را، )ب ــا ن ان ــ( ب ــو    اتی ــا( خ )ن

 که:  داد یبلند هشدار م یان در آن زمان با ب ونیهما وشیدار« هموار کنند.

ــم ن» ــتیمه ــه ه س ــ یک ــا  ی ــرو ،ییاز دو گردهم ــار دادی ــاز خیت ــا از     یس ــردم م ــود و م ــد ب نخواه

ــا ــراوان د  روز نی ــا ف ــه ــد دهی ــان ــام  ی. ول ــر گ ــ یه ــود را دارد، ز   ریدر مس ــاطرات خ ــد مخ ــب در  رای

ــان ن ــاجتم ــد طب  ی ــتیمانن ــ ع ــ  چیه ــاز م  ی ــ انی ــ ر  رود ینم ــه ب ــر   ــراه ه ــر، ا . انح ــتادگیت در  یس

  «تر. برابر آن الزم

ــ  ام در ــه بابـ ــرویآن هن امـ ــاه دار یرخسـ ــدر ن ـ ــا وشیـ ــخره  ون،یهمـ ــروه،  ـ ــول معـ ــه قـ  یا بـ

ــتوار در م ــاس ــش و آتــش  انی ــروز آت ــ  آن  ــخر     یاف ــود. او در و  ــاناطمیب ــاد و  ن حــ  »و اعتم

 در آن زمان نوشت: « که بر گردن ما داشت یب رگ

ــداها » ــبختانه   ــدین یخوش ــطاز  یرومن ــث ملــ    ی ــه بح ــم ب ــت ا   ی  ــه مل ــو  ب ــث مرب ــ)بح ( رانی

ــر ــئله ملــ »در براب ــم« یمس ــتال راثی ــتهیپ نیاس ــد وس ــا ان ــت آق ــ  ام ی.... نخس ــرویباب ــت  یرخس اس

ــال  کـــش دانـــش گســـترده و  انیـــرا در م طلبـــان هیـــتج  یدعـــاو  یـــکای شیپـــ انیکـــه از سـ

ــ ــ  یســندان احســاه تعهــد مل ــه تو  ــوان نمون ــه عن ــ هیخــود خــرد کــرده اســت و ب ــه آن ــه  نمکــ یم ب

   .ندازنـــدیب ینوشـــته اســـت ن ـــاه خواهـــان یســـوم جمهـــور یدر اســـناد گردهمـــا  نـــهیزم نیـــدر ا

ــل  ــل س ــان عق ــه ترک  یمیهم ــاه ب ــا ن  ــه ب ــک ــیجمع  ی ــهیآم یت ــده ا خت ــو پراکن ــه   رانی ــراورده س ـــ ف ـ

ــار ــ اره ت ــت    خیه ــه مل ــت ک ــ  اس ــرده ب ــث وارد ک ــه بح ـــ ب ــترـ ـ ــازان  مش ــو راس ــط یدر دو س   ی

 «آگاه سازد. افروزند یکه م یآتش یبه سوزندگ
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 مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران

 
 بخش سوم

 
 « ح  ملل در تعیین سرنوشت خویش»لنینیسم و مقوله 

برای « حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»در آثار لنین، مقوله 
بار در طرح برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه مطرح  اولین

 را« اصول»( بخش مربوط به ۰۰۱۲شده است. )ژانویه ـ فوریه 
فری )نام مستعار والدیمیر ایلیچ لنین در جوانی( به کمیسیون 

روی پیش  کند. ناگفته نماند که همین طرح از برنامه ارائه می
 این طرح که بعداً در ۳طرح پلخانف تنظیم شده بود. درماده 

تبدیل شد،  ۰( به ماده ۰۰۱۷مصوبات کنگره دوم )ژوئیه ـ اوت 
ین سرنوشت برای همه شناسائی حق تعی»چنین آمده است: 

با وجود  (۷۰)«هایی که در ترکیب دولت )روسیه( قرار دارند ملت
آنکه لنین، حق تعیین سرنوشت را، چنانچه خواهیم دید، به 

فهمد و از آن، معنائی جز تشکیل  معنای حق جدایی سیاسی می
اش  دولت ملی و مستقل در نظر ندارد. با این حال، به دلیل درک

شیوه برخوردش با آن؛ بویژه طبقاتی دیدن  از مسئله ملی و
مسئله ملی؛ و تابعی از انقالب سوسیالیستی پنداشتنِ حق تعیین 

همان آغاز، شرط    سرنوشت؛ چنانکه در بخش دوم نشان دادیم؛ از
ازحدِ اعالم « حق»گذارد. به نحوی که در عمل، این  و شروط می

ها ولی  ان ملتموضعی کلی و مجرِّد، صرفاً برای بیان برابری می
 کند.  آن، تجاوز نمی نه بیشتر از

بایست در مقیاس  ای که می در واقع، تعیین تکلیف برای مسئله
نهایت به   ملت در تمامت آن، حل شود و در  ملی و به دست هر

های مستقل ملل تحت انقیاد  استقالل سیاسی و تشکیل دولت
عهده یک بینجامد؛ در گفتمان لنین و پراتیک سیاسی وی، به 

عمل، به دست حزب پرولتاریا سپرده  آن نیز در طبقه: پرولتاریا و
شود. معیار تشخیص مصلحت بودن یا نبودن جدائی این یا  می

 قرار« مصالح عالیتر سوسیالیسم و پرولتاریا»آن ملت نیز 
پیروزی انقالب اکتبر، تمامی صغری وکبری  گیرد. پس از می

ایِ لنین؛ به آن منجر شد که ه شرط و شروط گذاشتن ها و چیدن
 هائی که تحت انقیاد دولت روسیه از ملت« حقِّ»تحقق این 

 عمل سلب گردید.  تزاری بودند، در

موضوع بحث ما در این بخش، اثبات حکم باال از ورای تشریح 
های بسیار  سیستم فکری و متدولوژی لنین، با استناد به نوشته

 این باره است.  متعدد وی در

 ( در۰۰۱۷اش دربارۀ این موضوع )ژوئیه  اولین نوشته لنین در
ذکر  توضیح طرح برنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه، پس از

الذکر درباره حق تعیین سرنوشت، چنین تأکید  فرمول فوق
شرط مبارزه برای آزادی تعیین  قید و اما شناسایی بی»ورزد:  می

یین هر خواست تع کند که از سرنوشت، ما را موظف نمی
سرنوشت ملی حمایت کنیم. سوسیال دموکراسی، به مثابه حزب 

داده است که نه  پرولتاریا، وظیفه مثبت و اصولی خود را این قرار
ها، بلکه برای  ملیّت ها و خلق« حق تعیین آزاد سرنوشت»برای 
ها همکاری کنیم. فقط  ترین اتحاد پرولتاریای همه ملیّت فشرده

توانیم مطالباتی را که  است که ما می استثنائی موارد خاص و در
جهت آن ایجاد دولت جدید طبقاتی باشد یا بخواهد وحدت کامل 

تری جایگزین سازد، مطرح  سیاسی دولت را با اتحاد فدرال سست
  (۸۱)«کرده، فعاالنه از آن حمایت کنیم.

آنچه در نقل قول باال آمد، در حقیقت، بیان جوهر و پایه فکری 
با مقوله حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است.  لنین در رابطه

موضعی که در طول بیست سال فعالیت پرجوش و خروش بعدی 
گاه ناسخ و منسوخی که   های گوناگون و وی و علیرغم فرمول

ماند. لنین به دلیل مسائل روز و  دهد، اساساً بالتغییر می ارائه می
گفتارهای لحظه و نیازی که به استدالل مطلب معیّنی داشت، 

گاه برای   توان متناقضی در مسئله ملی دارد؛ به نحوی که می
های مناسب و دلخواهی از او بر  مواضع کامالً متناقض، نقل قول

های  گزید. بدیهی است که این گونه تشبثات فقط به درد پلمیک
خورد. اما من علیرغم این تناقضات، کوشش  ارزان قیمت می

، گفتارهایی را بیاورم که هم به طور های لنین نوشته ام در کرده
های مختلف نظریات  جنبه ها و عینی نشان دهنده همین تناقض

جوهر فکری و اندیشه  هم بتواند خط اصلی و وی باشد و
 راهنمای لنین در مسئله ملی را ترسیم نماید. 



 

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

 معناست؟

 حق ملل در»رورت دارد که مقوله نخست یادآوری این نکته ض
 صرفاً مبحثی مارکسیستی نیست و« تعیین سرنوشت خویش

های بورژوا ـ  های قبل و در پیوند با انقالب اساساً مربوط به دوره
اروپاست. این اصل که به  در ۰۰و  ۰۴های  دموکراتیک قرن

دارد،  ۰۳۴۰ویژه، ارتباط مستقیم با انقالب کبیر فرانسه در سال 
معروف بود. یعنی: هرملت، یک « ها اصل ملیت»آغاز به در 

 دولت. 

در جریان انقالب کبیر فرانسه، مردم، یا به عبارت دیگر، طبقه 
 (، به مجموعۀ بورژوازی متوسط و کارگران وTiers Etatسوم )
مقابل دو طبقۀ دیگر: اشرافیّت و کلیسا،  وران و دهقانان؛ در پیشه

 شد.  اطالق می

فریاد زنده باد  ا شعار حق تعیین سرنوشت ملت وطبقه سوم، ب
 حاکمیت ملت و اشرافیت جنگیدند و ملت، با استبداد سلطنتی و

کردند. به عبارت دیگر،  موازین دموکراسی برقرار دولت ملی را بر
که « ها اصل ملیت»ملت سرنوشت خویش را بدست گرفت. 

گرفت،  برهمین اساس، پایه سیاست خارجه فرانسه قرار
بخش اول این رساله، آنجا  های ناپلئونی بود. در یدئولوژی جنگا

ها، آن هم به  آورم که به اصل ملیت انگلس می که نقل قولی از
هایی است که  زند، به دلیل سوءاستفاده شیوه بناپارتی طعنه می

کند. ناپلئون با سیاست  آن برای کشورگشایی می ناپلئون از
هایِ متداولِ  ها، به شیوه زمینتقسیم دلبخواهی سر کشورگشائی و

مسائل اطراف  ها و آغازِ انقالب، پشت پا زد. ما درباره اصل ملیت
 آن بعداً مکث بیشتری خواهیم کرد. 

های استقالل ملی در اروپای  توسعه جنبش با آغاز قرن بیستم و
های  یابد و از مشغله ای می آسیا، این مقوله ابعاد تازه خاوری و

 های آن زمان است.  سیستفکری مهّم مارک

قبال این  نقد موضع لنین در و در اینجا، قصد ما تشریح نظر
ارائه  یک کالم، عبارت از مسئله است. دغدغه ذهنی اصلی او در

 حل بلشویکی آن در روسیه بود!  راه

سوئیس،  در ۰۰۰۷های نهم تا سیزدهم ژوئیه  لنین در سخنرانی
گوید:  شکافد و می یرا م« حق تعیین سرنوشت خویش»مقوله 

ها(  پاراگراف برنامه )درباره تعیین آزادانه سرنوشت ملت»
تعیین آزادانه سرنوشت سیاسی باشد.  تواند تفسیر دیگری جز نمی

به عبارت دیگر: حق جدایی برای تشکیل دولت مستقل را داشته 
های کنفرانس کمیته مرکزی حزب  در قطعنامه (۸۰)«باشد.

ت روسیه که با شرکت فعاالن حزب از کارگری سوسیال دموکرا

لهستان کنونی  در شهر کراکو در ۰۰۰۷ششم تا چهاردهم اکتبر 
ای در  بار پس از کنگره دوم، قطعنامه تشکیل شد، برای اولین

تصویب گردید که به انشای وی و تقریباً بر  مسئله ملی طرح و
همان    این قطعنامه سوئیس است. در هایش در پایه سخنرانی

مورد تأکید « حق تعیین سرنوشت ملل»ضیح باال از مفهوم تو
شود. ناگفته نماند که  به سیاست حزب مبدل می گیرد و می قرار

شود که اگر  هایی افزوده می بالفاصله، به این قطعنامه قیدوشرط
 مسئله حق ملل در»در نظر گرفته شوند؛ معلوم نیست که اصلِ 

.. نباید چنین تلقی …، به معنای پذیرش حقِ«تعیین سر نوشت
نه؟ بعداً به تفصیل به  شود که جدائی این یا آن ملت، هست یا

 آن خواهیم پرداخت. 

 هایش، حکایت از های لنین در مسئله ملی و پلمیک تعدّد نوشته
ها در روسیه و میان سوسیال  ها و اختالف نظر شدّت این بحث

بران ها، به ویژه با حزب سوسیالیست لهستان و ره دموکرات
لهستانی حزب کارگری سوسیال دموکرات، نظیر روزا 

های  یادداشت»این میان، دو اثر لنین:  لوکزامبورگ دارد. در
( و رساله معروف ۰۰۰۷)اکتبرـ  دسامبر « مسئله ملی انتقادی در

)فوریه ـ مه « درباره حق ملل در تعیین سر نوشت خویش»او 
برنامه بلشویکی در  ای برخوردارند. زیرا اهمیت ویژه ( از۰۰۰۸

ها و احکام مندرج در این  مسئله ملی به طورعمده، بر پایه تئوری
اند.  ریزی شده است. در واقع، این دو نوشته مکمل هم دو سند پی

المللی،  در اوّلی، عمدتاً تقابل فرهنگ ملی با فرهنگ بین
دولتی  ناسیونالیسم با انترناسیو نالیسم؛ خودمختاری با تمرکز

ضوع بحث است. یادآوری آن الزم است که رساله دوم . مو…و
 جامع وی دربارۀ این مقوله است.  لنین، اولیّن نوشته تئوریک و

های ملی  لنین مسئله را ضمن بررسی تاریخی ـ اقتصادی جنبش
فئودالیسم  کند و موضوع را مستقیماً با دوران گذار از جستجو می
برای تمام »گیرد:  داری مربوط ساخته، نتیجه می به سرمایه

اروپای غربی و حتی برای تمام جهان متمدّن، تشکیل دولت ملی 
  (۸۲)«عادی دارد. داری جنبه عمومی و برای دوران سرمایه

آن »گیرد:  این تحلیل تاریخی ـ اقتصادی چنین نتیجه می از
 حق ملل در از به این نتیجه خواهیم رسید که منظور وقت ناگزیر

مجموعه  جدا شدن از ها در یعنی حق آن تعیین سرنوشت خویش،
 ( ۸۷)«تشکیل دولت ملی مستقل است. های غیرخودی و ملت

تعیین سرنوشت  حق ملل در»لنین به طور تردید ناپذیر، مقوله 
های بورژوا ـ دموکراتیک و  ارتباط با انقالب را در« خویش

به همین جهت دربارۀ  داند و داری می پیدایش و تکوین سرمایه
ـ  دموکراتیک  های بورژوا های اروپای باختری که انقالبکشور



 

جستجوی حق تعیین سرنوشت »گوید:  اند، می را پشت سرگذاشته
های اروپای باختری، معنایش پی  های سوسیالیست برنامه در

حال آنکه وضع خاوررا  (۸۸)«نبردن به الفبای مارکسیسم است.
آسیا،  در اروپای خاوری و در»کند:  دیگری توصیف می طور

آغاز  ۰۰۱۵های بورژوا ـ دموکراتیک تنها درسال  دوران انقالب

 …های بالکان بهای روسیه، ایران، ترکیه، چین، جنگ شد. انقال
است. تنها نابینایان « خاور»زنجیره حوادث جهانی دوران ما در 

 ای از حوادث، بیداری سلسله ممکن است در این زنجیر
هایی را که برای  راتیک و کوششهای ملی بورژوا ـ دموک جنبش

آید، نبینند.  همگون ملی به عمل می های مستقل و تشکیل دولت
 همانا به همین دلیل که روسیه به اتفاق کشورهای همسایه در
حال گذراندن این دوره است، وجود بخش حق ملل در تعیین 

 مضمون فوق از (۸۵)«سرنوشت خویش در برنامه ما الزم است.
 های متعدد دیگر درنوشته« یین سرنوشت خویشحق تع»مقوله 

جمله  شود. از زوایای مختلف بررسی می وی، تکرار و از
انقالب سوسیالیستی و »، «سوسیالیسم و جنگ»های  درمقاله

وظایف پرولتاریا در »، «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش
کاریکاتوری از مارکسیسم و در باره اکونومیسم »، «انقالب

سخنرانی در هشتمین کنگره حزب کمونیست »، «امپریالیستی

تر و خسته  . که برای اجتناب از طوالنی…و« )بلشویک( روسیه
ها دعوت  تر شدن این نوشته، عالقمندان را به مطالعه آن کننده

 کنیم.  می

 

  و حیطه عملکرد آن« ح  ملل در تعیین سرنوشت»ـ  ۳ .۲

تعیین  درحق ملل »حال که با موضع لنین در قبال مقولۀ 
آشنا شدیم، از نظر متدولوژی بررسی ما، « سرنوشت خویش

دانستن این موضوع ضرورت دارد که از دیدگاه وی، دامنه عمل 
تا به کجاست؟ به عبارت دیگر، شامل چه کشورهایی « حق»این 

 چه نوع روابط و قید و بندهایی دارد؟  است و حکایت از

روپای باختری و اروپای الذکر: ا بندی فوق از آنجا که در تقسیم
هم  خاوری و آسیا، کشورهایی چون روسیه و ایران و چین کنار

اند، در نگاه اول ممکن است چنین تداعی شود که از دیدگاه  آمده
؛ چه «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»لنین، انطباق اصل 

عمل و  چه در در شکل و چه در مضمون آن، و
ان یکسان است. چنین هایش؛ در روسیه و ایر قانونمندی

اهمیتی که روشن شدن  استنباطی کامالً نادرست است. از نظر
ایران دارد، به اجمال به  این مطلب در تحلیل ما از مسئله ملی در

 پردازیم.  توضیح آن می

ها را به سه  لنین درتقسیم بندی دیگری ازکشورهای جهان، آن
 کند:  نوع متمایز تقسیم می

 

 نون اول: 

داری اروپای باختری و ایاالت متحده  پیشرفته سرمایهکشورهای 
های  هاست که جنبش ها مدّت امریکا. به نظر لنین در این کشور

این ملل  هرکدام از»ملی مترقِّی بورژوازی پایان یافته است: 
مستعمرات و داخل مرزهای خود، ستم  در ملل دیگر بر« بزرگ»

و پرولتاریای این  لنین برای احزاب کارگری (۸۱)دارند. روا می
سازد که جوهر آن  تکالیف معینی مطرح می ها، وظایف و کشور

تواند علیه نگهداری جبری ملل تحت  پرولتاریا نمی»چنین است: 
ها مبارزه نکند. به عبارت دیگر، باید  مرزهای این دولت ستم در

برای حق تعیین سرنوشت مبارزه کند. پرولتاریا باید طالب آزادیِ 
های تحت ستم از ملت  یاسی برای مستعمرات و ملِّتجداییِ س

  (۸۳)«باشد.« خودی»

 

 نون دوم: 

کشورهای خاور اروپا: اتریش، بالکان و به ویژه روسیه. درباره این 
های  قرن بیستم است که جنبش همانا در»گوید:  ها می کشور

ها  ملی دموکراتیک بورژوازی و مبارزه ملی به ویژه در این کشور
 (۸۴)«افته و خصلت حادی به خود گرفته است.گسترش ی

اگر پرولتاریا از حق ملل در تعیین »ها  این کشور نویسد، در می
انجام وظایفش، چه در راه به  سرنوشت خویش حمایت نکند، در

پایان رساندن تحول بورژوا ـ دموکراتیک و چه در کمک به 
  (۸۰)«ها، موفق نخواهد بود. انقالب سوسیالیستی در دیگر کشور

اش در مورد روسیه  اینکه لنین تا چه حد و تا به کجا به موضع
 یوغ تزاریسم صادق و ثابت قدم ماند و قبال ملل زیر تزاری در

انقالب اکتبر، لحظه موعود برای تحقق وعده  هنگامی که پس از
اش فرا رسید، چگونه عمل کرد، داستان دیگری است که  تعهد و

 کرد.  بعداً به آن اشاره خواهیم

 

 نون سوم: 

کشورهای نیمه مستعمره، نظیر چین، ایران و ترکیه و همه 
درباره این  (۵۱)«مستعمرات که جمعاً تا یک میلیارد جمعیت دارند.

ها نه فقط باید آزادی فوری،  سوسیالیست»نویسد:  ها می کشور
شرط و بدون باز خرید مستعمرات را طلب کنند، )و این  قید و بی

همان پذیرش حق ملل در    اش چیزی جز ان سیاسیخواست در بی
ترین وجه  باید به قاطعانه تعیین سرنوشت خویش نیست( بلکه می



 

های بورژوا ـ دموکراتیک و  ترین عناصر جنبش انقالبی از

  (۵۰)«…ها پشتیبانی کنند بخش این کشور رهایی

شود که لنین به روشنی با ذکر نام، حساب  مالحظه می
ن ایران و چین و ترکیه را از حساب کشورهایی همچو

 کند.  هایی چون روسیه کامالً جدا می امپراتوری

 

تعیین  حق ملل در»لذا در تئوری لنین و نظامِ فکری وی، مقولۀ 
کشورهای نیمه مستعمره  مشمولِ هر یک از« سرنوشت خویش

 درون و کشوری مطرح است، نه در تمامیّتِ هر مستعمره در و
 ها. به عبارت دیگر، چنانچه از ندۀ آناجزایِ تشکیل ده

ها  بندی کشور تقسیم متدولوژی برخورد لنین به مسئله و
ارتباط با کشوری چون ایران، انطباق این اصل تنها  آید، در برمی

یابد که ایران درکل و در تمامیت آن، و به  حالتی معنا می در
 ل وگرفته شود که به مناسبتی استقال نظر مثابه ملتی واحد در

بین رفته باشد )مانند  شده یا از دار حاکمیت ملی آن خدشه
 انگلستان یا اشغال نظامی ایران در میان روسیه و۰۰۱۳معاهده 

 غیره(.  الدوله و وثوق۰۰۰۰جنگ جهانی اول و معاهده 

توان به روشنی دریافت که وقتی وی  ها و احکام لنین می از گفته
سخن « نوشت خویشتعیین سر حق ملل در»از تحقِّق اصل 

ها را به  گوید، بین کشورهایی نظیر ایران و چین، که آن می
گیرد؛ با  ها در نظر می صورت کشورهایی واحد و در تمامیت آن

گذارد. منظور او از تحقق  کشوری نظیر روسیه تزاری تفاوت می
این اصل در روسیه، نه خود آن، بلکه صرفاً ملل تحت انقیاد 

ها این  اند. لذا بار به آن ملحق گشته روسیه است که به زور
چیز باید  هر حزب پرولتاریا قبل از»کند که:  موضوع را مطرح می

مطلق آزادی جدایی از روسیه  خواستار اعالم فوری و واقعی و
هایی باشد که تحت ستم تزاریسم قرار  برای تمامی ملل و ملیت

، یا به چارچوب دولت روسیه نگهداری شده زور در  گرفته یا به
لنین وضعیت  (۵۲)«اند. آن وصل و به عبارت دیگر، الصاق شده

ها و روابط  های تحت ستم روسیه را با وضعیت مستعمره ملت
مشکالت مسئله ملی  داند و این واقعیت را از استعماری، یکی می

 شمرد.  روسیه می در

حق ملل در « اصل لنینی»متأسفانه، طرفداران متعصب ایرانی 
زندان »وشت، به این تفاوت کیفی میان روسیه چون تعیین سرن

و کشور باستانی ایران، که در آن اقوام مختلف طی « ها خلق
کنند. هرگز در  اند، توجه نمی ها همزیستی داشته ها و هزاره سده

تاریخ ایران، مناسبات اقوام ایرانی با یکدیگر، مناسبات قوم 
ارس به عنوان سلطه نبوده است. هرگز قوم ف و زیر گر سلطه

اقوام غیرفارس را  سرکار های بر مثال، با لشکرکشی، دولت
توان  برنینداخته و به زیرسلطه خود درنیاورده است. چگونه می
های  بدون توجّه به واقعیت فرهنگی ـ تاریخی ایران، نمونه

 پیچی کرد؟  را برای ایران نسخه کشورهای دیگر

 

قیاد روسیه باور ـ  آیا لنین به جدا ی ملل تحت ان۳. ۳

 داشت؟ 

کند: با توجه به موضع  می در اینجا سؤالی اساسی به ذهن خطور
 شد؛ پس چرا این احکام بعد از باال ذکر صریح لنین که در

ها به رهبری لنین  بلشویک جامعه عمل نپوشید و پیروزی اکتبر
های  آزادی جدایی ملت جنگیدند و هرجا توانستند از کوشیدند و

های ملی را در  دولت اریسم جلوگیری کردند ویوغ تز زیر
جاهایِ دیگر،  ترکستان و گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و

جریان جنگ  زیرضربات ارتش سرخ، سرنگون ساختند و حتی در
دوم جهانی، به بهانه تعلق کشورهای بالتیک به روسیه تزاری، 

ا همین ب به معامله نشستند و ها، با هیتلر برای تصرِّف مجدّد آن
به اتحاد شوروی ملحق  مولداوی را نیز بهانه، بخشی از لهستان و

 کردند؟ 

دهد که وی در  بررسی دقیق مواضع لنین به طور بارزی نشان می
حق »مورد مشخص روسیه، اساساً اعتقادی به پیاده کردن اصل 

گفت:  نداشت؛ که روزی می« تعیین سرنوشت خویش ملل در
جز: حق تعیین سرنوشت سیاسی،  تواند معنای دیگری، نمی»

  (۵۷)«تشکیل دولت ملی داشته باشد. استقالل دولتی و

اصلِ  همانگونه که قبالً اشاره کردیم، علیرغم دفاع جانانه لنین از
 حقیقت از وی در ، گفتار«حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»

رفت. آن هم با این  نمی انتزاعی فراتر حد اعالم موضعی کلی و
، «حق»ساب که اعالم موافقت یا شناسایی ظاهری این ح نیت و

 محذورات ذهنی ـ تاریخی و موانع حقوقی را ها و همه پیشداوری
را عمالً  یکدیگر ها در ادغام ملت میان برخواهد داشت و از

ملت روس تسهیل و تأمین خواهد کرد. این است  اَبر برمحور
شت حق ملل در تعیین سرنو»درک وی از شناسایی  جوهر

 و کردار ارتباط با روسیه. لذا هرجا تناقضی در گفتار در« خویش
 همین جاست. نتیجه سیاست و شود، برخاسته از وی مشاهده می

سلطه دوران تزاری  زیر گر و عملکرد لنین، استمرار روابط سلطه
انگیز  با همه پیامدهای غم« سوسیالیسم واقعاً موجود»قالب  در

 آن بود. 

گیری سیستم فکری  دو عامل اساسی در شکلبه استنباط من، 
 لنین مؤثر بوده است: 



 

 الف: اعتقادات مکتبی و آئینی )دکترین( وی. 

حلی برای پیوند مسئله  جستجوی راه ب: این واقعیت که وی در
های  پروازی شرایط پیچیده روسیه تزاری، با بلند ملی، در

نین برپایی اش بوده است. وسوسه ذهنی دائمی ل انترناسیونالیستی
پردازان ویژه آن  اندیشه خود او از انقالب پرولتری جهانی بود و

تا « ریشه یابی معرفتی خطا»بخشِ دوم تحت عنوان  بود. در
 ام.  حدی به این موضوع پرداخته

نوشتن  ناپذیر و فعالیت خستگی سایه کار و لنین موفق شد در
های خود را  ظریههای فراوان؛ افکار و ن ها و کتاب ها، رساله مقاله

ها و  ها و بخشی از کارگران و زحمتکشان شهر به بلشویک
روستاهای روسیه القا کند و به نیروی مادی کارسازی مبدل 

گرایی و به اتکای  دانیم، لنین توانست با اراده گرداند. چنانچه می
های  تحلیل حوادث و با اتحاذ تاکتیک اش در العاده قدرت فوق

با جرأت و جسارت سیاسی کم  به موقع ومبارزاتی مناسب و 
بی صاحبیِ روسیه، و هرج و مرج ناشی  وضع استثنائی و مانند، از

 ترین واقعه قرن بیستم را به وجود آورد.  از جنگ، بزرگ

انقالب بورژوا ـ دموکراتیکِ  وی توانست با گذشت چند ماه از
فته هنوز فرصت نیا ، انقالبی را که تازه رخ داده و۰۰۰۳فوریه 

اش عمل کند؛ نادیده انگارد و با تصرف  بود به وظایف تاریخی
فرمان، وقوع  ، با صدور۰۰۰۳اکتبر  کودتا مانند قدرت در

تزهای خود را  در روسیه را بشارت دهد و« انقالب سوسیالیستی»
هفتاد ساله را  به کرسی بنشاند. خوانندگان، بقیه داستان غم انگیز

با  مکان و زمان و بود که خارج از دانند، که پیامدِ نظامی می
ای  های جامعه بی اعتنا به واقعیت مراحل تاریخی و پریدن از

مانده که رشد اقتصادی نازلی داشت، برپا شد. قصد من وارد  عقب
این موضوع نیست. آنچه آورده شد، برای توضیح بستر  شدن در

ها در  ای است که مستقیماً برسیاست بلشویک ذهنی و زمینه
 ئله ملی و نحوۀ ه حل آن در روسیه، اثرگذاشت. مس

جمله ناشی از آن بود که با  گفتار وکردار لنین از تناقض در
 ها و قطعه قطعه شدن کشورهای بزرگ مخالف بود و جدایی ملت

حق مللِ زیریوغ برای رهایی، و  گفتار، از رغم اینکه در علی
تر،  اسخآن ر کرد؛ ولی از های ملی طرفداری می تشکیل دولت

گفت:  می متمرکز بود و های بزرگ و حفظ دولت طرفدار
عدم تمرکزند. بدین  ها قطعاً مخالف فدراسیون و مارکسیست»

ها  کند که دولت داری ایجاب می دلیل ساده که تکامل سرمایه
تر باشد. در شرایط برابر،  متمرکز تر و هرچه ممکن است بزرگ

خواهد بود؛ همیشه  تر بزرگپرولتاریای آگاه همواره طرفدار دولت 
با نظری  های قرون وسطایی مبارزه خواهد کرد. و علیه ویژگی

های بزرگ نگاه  موافق، به تقویت همگرایی اقتصادی سرزمین
ها مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازی  خواهد کرد که بربستر آن

طرح و تأیید  در جای دیگر، پس از (۵۸)تواند گسترش بیابد. می
، بالفاصله «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» مجدّد اصل

وجه جدایی، قطعه قطعه  معنای این خواست به هیچ»افزود:  می
های کوچک نیست. این خواست بیانگرِ  شدن و تشکیل دولت

به عبارت دیگر:  (۵۵)«پیگیرِ مبارزه علیه هرگونه ستم ملی است.
 درحرف آری، ولی در عمل نه! 

که در آن به توضیح « باره مسئله ملیتزهایی در»نوشتۀ  لنین در
پاراگراف مربوط به برنامه حزب کارگری سوسیال دموکراسی 

« تعیین سرنوشت خویش حق ملل در»موضوع  روسیه در
اینکه سوسیال دموکراسی حق همه »کند:  پردازد، تأکید می می

شناسد، به  نه سرنوشت به رسمیت میابرای تعیین آزاد ها را ملیت
مورد  هر قضاوت ویژه خود در معنا نیست که از هیچوجه بدین

مشخص درباره مناسب بودن جدایی این یا آن ملت به مثابه 
معیار قضاوت را هم  (۵۱)«.کند می دولتی مستقل، صرف نظر

دهد )در  می اولویت مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم قرار
لنین مراجعه  های زیرین ارتباط با این موضوع، از جمله به نوشته

های ارمنی،  درباره مانیفست اتحادیه سوسیال دموکرات»شود: 
مسئله ملی دربرنامه »و  ۷۷۱آثار کامل به فرانسه صفحه  ۱جلد 

 . (۸۳۵)همان جلد صفحه   «ما

حق  مصالح سوسیالیسم بر»روشن است که چون از دیدگاه وی 
باره  ، قضاوت در(۵۳)«تعیین سرنوشت خویش اولویت دارد ملل در

مالحظه منافع  های ملِّیِ مستقل، با مناسب بودن تشکیل دولت
گیرنده  تصمیم گیرد و مبارزۀ طبقاتی برای سوسیالیسم صورت می

این باره، حزب بلشویک روسیه بود. لذا لشکرکشی به  هم در
انقالب »آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و ترکستان پس از 

ها  ملی که دراین سرزمینهای  سرنگونی دولت و« اکتبر کبیر
سقوط تزاریسم برپا شده بود،  و ۰۰۰۳پس از انقالب فوریه 

 این باره بعداً مکث بیشتری خواهد شد.  شود! در توجیه می

 

 ـ  تناقض از کجاست؟۴. ۳

که « حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»باره  موضع لنین در
جدایی ها به استقالل سیاسی، به آزادی  حق آن»تأکید داشت جز 

گفت:  او که می ای دیگر معنایی ندارد، با اندیشه پایه (۵۴)«سیاسی
خواست بیان آزادانه اراده ملی باید تابع منافع مبارزه طبقاتی »

 عمل، در ، تناقضی که در(۵۰)تناقض بود در« پرولتاریا باشد
باری داشت.  های زیریوغ روسیه، پیامدهای فاجعه سرنوشت ملت



 

تعیین سرنوشت  حق ملل در»واست زیرا هدف از تحقق خ
های  های مستقل ملی در سرزمین ، تشکیل دولت«خویش

زیرسلطه تزاریسم بود. این امر به طور قانونمند، حتی برمبنای 
توضیحات خود لنین که در بخش دوم به آن پرداختیم، عمالً به 

ـ  اجتماعی  حاکمیت بورژوازی و در شرایط رشد اقتصادی
انجامید.  به استقرار نظام سرمایه داری میامپراتوری روسیه، 

های تحت انقیاد و  چنین تحولی چون ناگزیر به جدایی ملت
شد، لذا متناقض با اندیشه و  می مستعمرات روسیه تزاری منجر

گفت وظیفه ما  ای دیگر لنین بود که از جمله می های پایه انگیزه
ها و  حق تعیین سرنوشت نه خلق»تالش در جهت تحقق 

جهت نگفته بود که  است. بی« ها، بلکه پرولتاریای هرملیّت یتمل
مصالح پرولتاریا و سوسیالیسم مقدم برحق ملل در تعیین 

داشت که مارکسیسم با  سرنوشت خویش است و اصرار
و « طبقاتی»حل  ناپذیر است. لذا راه ناسیونالیسم آشتی

برابر  منطق وی، در مسئله ملی، به پیروی از لنین در« پرولتری»
های ملی جداگانه  تاریخی آن، یعنی تشکیل دولت حل عادی و راه

عمل، اعتقادی به  گرفت. لذا لنین در می روسیه قرار و مستقل در
برای « حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»تحقق خواست 

های که تحت انقیاد روسیه بود، نداشت. این است جان  ملت
 کالم! 

ولی چون انترناسیونالیسم و  لنین خود به این تضاد واقف بود

بدیهیات  داد و از می یکدیگر را اصل قرار ها در ادغام ملت
وی  کرد. به این گفتار مسئله را حل شده تلقی می شمرد، و می

اند، این نکته  و دقت نکرده مسئله غور کسانی که در»توجه کنید: 

های  های ملت شمارند که سوسیال دموکرات نقیض می را ضد و
ورزند و سوسیال  می اصرار« آزادی جدایی»روی  ستمگر

اما کمی «! آزادی اتحاد»های ستمکش روی  های ملت دموکرات
ادغام  دهد که راه دیگری بسوی انترناسیونالیسم و نشان می تفکر

وضع موجود نیست و  ها، راه دیگری بسوی این هدف از ملت
  (۱۱)«تواند باشد. نمی

 انترناسیونالیسم و تکیه بر ی جزشود که هیچ استدالل مالحظه می
حرف او نبود، حل  آورد. البته چون منطق در ها نمی ادغام ملت

 لنینی این تضاد در مورد قاطبه ملل تحت انقیاد روسیه، به زور
« سوسیالیسم واقعاً موجود»موقتاً به نفع پرولتاریا و  ارتش سرخ؛ و

دن رغم هفتاد سال سیاست روسی کر خاتمه یافت. اما علی
شد  ها، احساسات ملی چون اژدهای به خواب رفته بیدار جمهوری

 پود اتحاد جماهیرشوروی را از و یک چشم به هم زدن، تار و در
 هم درید. 

هرگونه  ها، بر لنین با تکیه براولویت اتحاد پرولتاریای کلیه ملت
 رابطه روسیه و خواست ملی و هرگونه جدایی، در صحبت از

ها باید روی آزادی  ما روس»کند:  ه میلهستان، چنین توصی
حالی که در لهستان باید روی آزادی  جدایی تکیه کنیم، در

 . (۱۰)«!!پیوستن اصرار شود

های انتزاعی  به درد بحث های مجرد، بیشتر این گونه فرمول
خورد و با هیچ منطقی در برابرخواست ملت  روشنفکران می

توضیح و دفاع نیست. لهستان برای رهایی از یوغ روسیه قابل 
الذکر وی در دفاع از  همان تز فوق   برای توجیه آن،« منطق»تنها 

است. گویی « تر های بزرگ سرزمین»و « تر های بزرگ دولت»
عظمت و جمعیت کافی نبوده است!  روسیه با آن وسعت و

هائی  ای را به لهستانی آن است که لنین چنین توصیه آور شگفت
هایی  ها و ظلم ها نسبت به روس اریخی آننفرت ت کند که از می

 اند، آگاهی دارد. در ها روا داشته ها به لهستانی که اَبَرروس
لهستان ماالمال از اشتیاق به »کند که:  می ای، صریحاً اقرار مقاله
کس به اندازه مردم روسیه  ها هستند. هیچ مسکوی جویی از انتقام

توان یافت  لقی نمیخ و …ها ستم روا نداشته است به لهستانی
  (۱۲)«روسیه نفرت داشته باشد. ها از که به اندازه لهستانی

احساسات مردم لهستان، که  این وضع روحی و با وجود آگاهی از
های عمیق تاریخی دارد، از موضعِ نادرستِ حزب کارگری  ریشه

چنین  کرد که با الهام از سوسیال دموکرات لهستان تجلیل می
 اتحاد برادرانه با پرولتاریای دیگر»کرد:  م میهایی، اعال آموزش

های  همه است و ما هرگز برای آزادی از ها برای ما مهمتر کشور
چنین موضعِ  و (۱۷)«ملی لهستان دست به جنگ نخواهیم زد

های لهستان  فضیلت سوسیال دموکرات»بیگانه با منافعِ ملِّی را 
 «! دانست می

 ها که از روسیِ لهستانی چنان احساسات ملیِ ضد بستر آیا بر
سویِ حزب کارگری  زبان خود لنین بیان کردیم، چنین حرفی از

 زبان اقلیت ناچیزی از تواند جز از سوسیال دموکرات لهستان؛ می
همه پرولتاریای لهستان  پرولتاریای لهستان جاری شود؟ تازه اگر

مردم لهستان  اقلیتی از کردند، آیا جز می هم آن را تکرار
انزوای حزب  توانست عاقبتی جز اند؟ آیا چنین سیاستی می نبوده

کارگری سوسیال دموکرات لهستان داشته است؟ تصادفی نیست 
حتی  شود مردم لهستان و که بورژوازی لهستان موفق می

علیه روسیه ۰۰۰۳انقالب فوریه  پرولتاریای لهستان را، بعد از
لیستی به علیه روسیه سوسیا انقالب اکتبر دموکرات و پس از

تحقق اصل  استقالل لهستان را که چیزی جز جنگ بکشاند و
 نبود، به دست بیاورد. « تعیین سرنوشت خویش حق ملل در»



 

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

 است؟

برخورد به مقوله  مقام آن در و جا و« حق»تفسیر لنین از کلمه 
نحو بازری مؤید  به« حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»

حق  واقع طرفداری وی از گفتاری است که قبالً بیان کردیم. در
تعیین سرنوشت خویش، الاقل درباره ملل تحت انقیاد  ملل در

 صدایِ شناسایی این حق فراتر و سر حد بیان کلی و پر روسیه، از
چنین  اندیشانه وی این بود که اگر رفته است. حساب ساده نمی

صوری شناسایی شود، همین کافی است که  حق، پرطمطراق و
های  اختالف ها و های زیریوغ تزاریسم، با آن همه خصومت ملت

 ، مشتاقانه و«روسیه زندان ملل»بنیادی فرهنگی ـ تاریخی با 
 داوطلبانه، حول روسیه سوسیالیستی نوبنیاد گرد خواهند آمد! 

شناسایی اما بسیار پرمعنا، میان « تفاوتی کوچک»لنین،  در آثار
قدر  همان   نفس جدایی این یا آن ملت وجود دارد. حق جدایی و

ها پای  که با تأکید و اصرار برضرورت شناسایی حق جدایی ملت
ها به استدالل  همان اندازه نیز علیه جدایی ملت   فشرد، به می
 نشیند.  می

رهبران برجسته  به این مطلب که در نامه لنین به شائومیان، از
ما »های ماورای قفقاز بازتاب دارد، توجّه کنید:  دموکراتسوسیال 

حق  خودمختاری برای همه نواحی هستیم. ما طرفدار طرفدار
جدایی همگان(. خود مختاری، همانا  نه طرفدار جدایی هستیم )و

برنامه ما برای سازماندهی دولتی دموکراتیک است. اما جدایی به 
وجه جدایی را ستایش وجه برنامه ما نیست. ما به هیچ  هیچ
حق  مجموع، ما علیه جدایی هستیم ولی طرفدار کنیم. در نمی

گرایی اَبرروس ارتجاعی هستیم که به حدی  جدایی، به دلیل ملی
جدایی  گاه بعد از  انگیزه همزیستی ملی را چرکین کرده است که

ها بیشتر خواهد شد. حق تعیین سرنوشت آزادانه،  آزادانه، پیوند

. …مقدمه البرهان عمومی ما، یعنی مرکزیت است دراستثنائی 
 نظر گرفت. در هذا این استثنا را نباید به معنای گسترده در مع

چیز دیگری مطرح نیست  حق جدایی، مطلقاً هیچ این استثنا، جز
  .(۱۸)«بایست هم باشد و نمی

تشبیه « چشم بند»ها را به  گفتار طنزآلودِ کیفسکی که بلشویک
باره مثالً  ها در بلشویک وقتی از»ن توجه است: کرد، شایا می

دهند:  شود، پاسخ می استقالل سیاسی اوکرائین سوال می
اند، ولی علیه  جستجوی تحصیل حقِّ جدایی ها در سوسیالیست»

جواب کیفسکی  نوشته مهمی در لنین در«! کنند جدایی تبلیغ می
اخطار ما کارگران اَبرروس باید به دولت خود »گوید:  چنین می

کنیم که مغولستان، ترکستان و ایران را تخلیه کند و کارگران 

انگلستان باید به دولت خود اخطار کنند که مصر و هندوستان و 

آیا این بدان معناست که ما به  …ایران و غیره را تخلیه کند 
 کنیم که خود را از های زحمتکش مستعمرات توصیه می توده

همواره  کند؟ ابداً چنین نیست. ما «جدا»پرولتاریای آگاه اروپا 
ادغام کارگران آگاه کشورهای  تر و برای نزدیکی هرچه فشرده

پیشرفته با کارگران، دهقانان، بردگانِ همه کشورهای تحت ستم 
ایم و هستیم. ما همواره به همه طبقات تحت ستم و ازجمله  بوده

ند، ما جدا نشو ایم و خواهیم کرد تا از مستعمرات توصیه کرده
کمی بعد،  (۱۵)«بلکه برای ادغام هرچه بیشتر، به ما نزدیک شوند.

 ما از اگر»گوید:  کند. می همین اندیشه را به شکل دیگری باز می
آزادی کامل حقِّ جدایی  های خود، تخلیه مستعمرات و حکومت

مطمئن  مراد این است که خود ما به طور اگر»را خواستاریم و 
یم و این آزادی را به محض کسب این حق را به کرسی بنشان

« توصیه»وجه برای  )چنین کاری( به هیچ …قدرت اعطا کنیم 
 تسریع نزدیکی و جدایی نیست؛ بلکه برعکس، برای تسهیل و

هاست. ما تمام تالش خود را برای  ادغام دموکراتیک ملت
ها  ها و ادغام با آن مصری ها و نزدیکی با مغوالن، ایرانیان، هندی

ایم که این وظیفه ما و به سود  اهیم انداخت. ما متوجهبه کارخو
اروپا  ماست که این کار را انجام دهیم و اال سوسیالیسم در

  (۱۱)«شکننده خواهد شد

پرده و عریان بیان شده که نیازی به توضیح و  مطلب چنان بی
سیاست استراتژیک لنین نیست. در حقیقت،  تفسیر کنه فکری و

کیفسکی، فقط به  خ به سؤال طنزآمیزتالش برای پاس وی در
ها، مطالعه دقیق  تأیید آن پرداخته است. و توصیه ما به لنینیست

خود تنها فرق میان  اثر آن است. به اشاره بگوییم که لنین در
مصر را با کارگران  ایران و دهقانان کشورهایی چون مغولستان و

ها  ین آخریبیند که ا این می دهقانان لهستانی و فنالندی، در و
فرهنگ باالتری برخوردارند، لذا خیلی سریع قانع خواهند  چون از

روسیه، بعد از پیروزی  فنالند از شد که دوران جدایی لهستان و
مدّت جدایی دهقانان »شود. حال آنکه  تر سوسیالیسم هرچه کوتاه

 تر ها که فرهنگشان به درجات پایین ها و ایرانی مصری، مغول
همان گونه که قبالً گفته شد،    تر باشد و ما طوالنیتواند  است، می

غرضانه )این مدت را( کوتاه خواهیم  از طریق کمک فرهنگی بی
  (۱۳)«کرد

ها و  طنز تاریخ است که اتفاقاً درست همین فنالندی
های زیر یوغ روسیه،  تر که در میان ملت های با فرهنگ لهستانی

تر و  مبارزه طبقاتی گستردهها  آن زمره کشورهایی بودند که در در
احزاب سوسیال دموکرات نوع بلشویکی آن نسبت به سایر ملل 



 

لهستان و  تر بودند، همانا همین فنالند و زیر سلطه تزاری قوی
بازگشت،  به طرزی بی همه و های بالتیک بودند که قبل از کشور

 روسیه جدا شدند.  از

حصری ندارد اما  انتزاعی و خیالبافانه بودن نظریات لنین حد و
های وی، نطفه نظری و تئوریک بعدی دولت «تئوری»همین 

 اندازی به همسایگان شد.  شوروی برای جهانگشایی و دست

 

 ـ موضع لنین بعد از انقت  اکتبر: ۶. ۳

 دو صد گفته چو نیم کردار نیست
 

این مقوله، یعنی  سیاست لنینی در با درک و برای آشنایی بهتر
آری ولی جدایی « حق جدایی»صوری  تی وشناسایی تشریفا

های  انقالب عملکردهای لنین بعد از ها و واقعی نه! بررسی گفتار
چون  اهمیت است. زیرا چند و حائز ۰۰۰۳اکتبر  فوریه و

بوته آزمایش به نمایش  های وی در مسئله ملی را در تئوری
 این دوره، از مسئله ملی در گذارد. منتهی بررسی مشی وی در می

های طوالنی درهم آمیخته است،  ها وجنگ آنجا که با شورش
مسیر اصلی بحث  ما را از ای است و جداگانه مستقل و محتاج کار

پردازیم که  وار تا حدی به آن می کند. لذا در اینجا، اشاره دور می
 به بحث ما یاری رساند. 

پایه فکری و مشی سیاسی و تاکتیک مبارزاتی لنین در مسئله 
این دوره، در چند کلمه عبارت است از: شناسایی حق  ملی در

گفتار، وهمزمان، مخالفت با  ملل در تعیین سرنوشت خویش در
« حل»مورد،  امر جدایی، ولو با توسل به قهر و جنگ! و در هر

 ها.  موضوع براساس توازن نیرو

اندیشی  ساده نگری و نکردنی است، ساده باور و انگیز آنچه شگفت
ها را به جای واقعیت  رد به مسئله است که آرزورویک او در

گذاشت. لنین تخیالت و احساسات انترناسیونالیستی سطح  می
جهانشمول تخیلی خویش را  باالی خود و آرمان سوسیالیسم

سوسیالیسم،  استقرار کرد با می تصوّر داد و می مبنای داوری قرار
ه که خود ها داوطلبانه درهم ادغام خواهند شد! همانگون ملِّت
 مردم فنالند و پروراند، از مغزش می مسائل را در اندیشید و می

های زیریوغ روسیه تزاری  ملت سایر لهستان و اوکرائین و قفقاز و
 این توهم به سر انقالب در داشت. لنین بعد از نیزهمان را انتظار

ها، ارثیه دوران  اعتمادی نسبت به ابرروس بی»برد که  می
 بزرگ، تزاریسم و بورژوازی است، لذا پس از امپریالیسم روس

های زحمتکش مللی که جزو  میان توده انقالب به سرعت در
همان    اعتمادی به رود. این بی بین می امپراتوری روس بودند از

 آموزند تا روسیه شوروی را بشناسند، از میان  ها می اندازه که توده

  (۱۴)«…رود  می

های  این بود. ملت ت، وضع غیر ازواقعی آنکه در اما غافل از
شووینیسم  های بسیار دردناکی از ها، خاطره طول قرن زیرستم در

سوی  ها فراموش شدنی نبود. از ها داشتند که به زودی روس
دار روس نیز  های برتری جویانه ملت بزرگ مستعمره دیگر، عقده

 رعم دانیم که لنین در اواخر میان رفتنی نبود! می سادگی از به
تعقیب  را از دور مرگ که دیگر، جریانات کشور بستر خود در

ماهیت امر،  روس شووینیست و در»کرد، با چه تلخکامی از  می
 کارگران شوروی و»گفت:  کرد و می یاد می (۱۰)«قلدرمنش رذل و

دهند، در  شوروی شده که فقط چند درصد ناچیزی را تشکیل می
 ند مگسی در ظرف شیرمیان این اجامر شووینیست روسی، همان

  (۳۱)«غرق خواهند شد

های زیریوغ روسیه هرجا فرصت  درست بدین جهت بود که ملت
 آذربایجان و یافتند، از لهستان و فنالند گرفته تا گرجستان و

 مستقل تشکیل دادند و های ملی و ترکستان، دولت ارمنستان و
 ازو « زندان ملل»اعالم استقالل سیاسی کردند و خود را از 

 رها ساختند.    «ل و قلدرمنشذهای ر روس»دست 

نقیض و  و مواضع لنین در مسئله ملی در این دوره پرتالطم، ضد
فاصله  گاه حتی در هاست. اغلب، تابع اوضاع و احوال متغیر جبهه

کند )نمونه فنالند( اما آنچه خط فکری اصلی  می تغییر چند روز
ل نوین جمهوری شک همان حفظ امپراتوری روس در   اوست،

اگر فنالند و لهستان »گوید:  سوسیالیستی شوراهاست. جایی می
آن  روسیه جدا شوند، ما هیچ عیبی در اوکرائین از و

کند:  ولی بالفصله به نام انترناسیونالیسم اضافه می (۳۰)«بینیم نمی
 ها باید روی آزادی جدایی تأکید کنیم، حال آنکه در ما روس»

اصالً معلوم  (۳۲)«ادی پیوستن اصرار شود.لهستان باید روی آز
بایست روی پیوستن به  نیست چرا و با چه منطقی در لهستان می

اختیار به ذهن انسان، این اندیشه واالی  شد؟ بی می روسیه اصرار
رهایی ملی لهستان باید »کند:  می مورد لهستان خطور انگلس در

ر گردد. هیچ قبالً تأمین شود تا هرگونه پیشرفت اجتماعی میس
سلطه خارجی قادر نخواهد بود ذهن خود  ملتی قبل از رهایی از

المللی کارگری فقط بر  را متوجه هدف دیگری کند و جنبش بین
  (۳۷)«شود. های آزاد شکوفا می اساس هماهنگی خلق

لنین در قطعنامه روی مسئله ملی که از تصویب هفتمین 
ت روسیه کنفرانس روسیه حزب کارگری سوسیال دموکرا

ترجیع بند همیشگی شناسایی حق جدایی  تکرار گذراند، بعد از می
آزادانه برای همه ملل متشکله روسیه، اندیشه راهنمای 

نباید اجازه داد که حق ملل »کند:  ها را چنین ترسیم می بلشویک



 

این  برای جدایی آزادانه، با مفید بودن جدایی این یا آن ملت در
هر  . این مسئله را حزب پرولتاریا باید دریا آن لحظه، قاطی بشود

با در نظر گرفتن کل مصالحِ  مورد ویژه، به شکل کامالً مستقل و
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 
خود را صاحب اختیار در تشخیص مفید ناچیزی از ملت است، 

بودن یا نبودن جدایی این یا آن ملت وابسته و زیر یوغ روسیه 
با زور در چارچوب دولت روس »داند که به تأکید خود وی  می

 اند!  شده می« حفظ

 

 ـ  نتایج عملی تئوری لنین در مسئله ملی۷. ۳

روشن است که با حرکت از چنین موضعی و این حکم که 
فع سوسیالیسم برحق ملل در تعیین سر نوشت خویش تقدم منا»

هدف سوسیالیسم نه تنها پایان دادن به »اعالم اینکه:  و« دارد
های کوچک  به ویژه، ملت ها و تکه تکه شدن بشریت به دولت

با  (۳۵)«تحقق ادغام آنهاست. است. بلکه هدف، نزدیک کردن و
های  حکومتانقالب روسیه  چنین مبانی نظری، هرجا پس از

درجه  مستقل ملی برپا شده بود، چون بنا به مرحله تاریخی و
رشد اقتصادی و اجتماعی این مناطق، بورژوا ـ دموکراتیک بود، 

 شد!  باید سرنگون می

امپراتوری  در عمل نیز به همین ترتیب عمل شد. مسئله ملی در
ها و زور حل کرد. در بخش غرب  وسیع روسیه را تناسب نیرو

توری روسیه، در فنالند و لهستان وکشورهای بالتیک که امپرا
از پشتیبانی آلمان و سپس نیروهای مسلح و دیپلماسی  بدواً

 ها در کشورهای آنتانت برخوردار بودند، مسئله استقالل این کشور
دوام داشت، حل و  ۰۰۲۱تا  ۰۰۰۴های خونین جنگ که از  میدان

صلح پاریس یا  ها درکنفرانس سرنوشت نهایی آن فصل شد و
کنفرانس نمایندگان روسیه شوروی، لهستان، لتونی، لیتوانی و »

 رقم خورد.  (۳۱)«فنالند در لندن و تحت نظارت کنفرانس صلح

بود،  اروپا دور شرق امپراتوری روسیه که از جنوب و اما در
های ملی یکی پس از دیگری به دست ارتش سرخ  حکومت

های ملی  حکومتسرنگون شدند. چنین بود سرنوشت 
آذربایجان و ارمنستان و سپس ترکستان! همه جا  درگرجستان و

  *ها قدرت را به دست گرفتند. بلشویک

جدید رهایی ملل تحت ستم  عصر آور تردید، انقالب اکتبر پیام بی
فروپاشی نهایی  حق گذشت که در و مستعمره بود. نباید از

 تم بود و به طورهای تحت س سیستم مستعمراتی، یار و یاور خلق

عینی، نقش مهمی ایفا کرد. تصادفی نیست که مائوتسه دونک با 
اش، وقتی از عواملی که در  وجود ناسیونالیسم شدید چینی

کند، وجود شوروی  پیروزی انقالب چین نقش داشتند صحبت می
دهد. سرنوشت ایران  عامل شوروی را در رأس همه قرار می و

 ۰۰۱۳ما که به دنبال قراردادهای خود نمونه دیگری است. کشور 
به نیمه مستعمره تبدیل شده بود، استقالل ملی ۰۰۰۰و  ۰۰۰۵و 

خود را بازیافت. به همین مناسبت، شخص لنین و انقالب روسیه 
پرستان ایران  ها مورد احترام و ستایش ملیون و میهن تا مدت
 بودند. 

مسئله  رهای لنین د ها و آموزش در واقع، به آن بخش از توصیه
های امپریالیستی  ملی که مربوط به رهایی ملل مستعمره دولت

 مسئله ملی و تزهای وی در شد )البته به استثنای روسیه( و در
مستعمراتی که به دومین کنگره انترناسیونال عرضه کرد منعکس 

ها بود،  هایی که در مضمون تز همان انگیزه   با المقدور و بود، حتی
انظار ملل ستمدیده  شوروی در جهت، کشور توجه شد. به همین

هرچه به  همچون یار و یاور و آرمانشهر، متجسم بود. اما
شویم، تا به همسایگان برسیم،  می تر سرحدات شوروی نزدیک
مسئله ملی، تناقضات خود را آشکار  سیاست دولت شوروی در

 کند.  می

ر بود. این سیاست در مورد ملل زیر سلطه روسیه واقعاً فضاحت با
های رهایی بخش ملی را درست آنجا که در  انقالب اکتبر، جنبش

حیطه مستقیم قدرت او بود، در نطفه خفه کرد. زیرا چنانچه 
سیاست ملی  ریشه غلط بود. لذا نشان دادیم، اندیشه راهنما از

 ۰۰۰۳های فوریه و اکتبر  نادرستی به دنبال آورد. انقالب
های  ها و ملت ملی مستمعرهبایستی به رهایی و استقالل  می

ها  فردای کسب قدرت بلشویک انجامید. در تحت انقیاد روسیه می
های  ای که به نام کنگره شورا در هفتم نوامبر، لنین در اعالمیه

( ۰۰۰۳سربازان )هفتم و هشتم نوامبر  نمایندگان و کارگران و
برای »ها  خطاب به مردم صادر کرد، وعده داد که حکومت شورا

های ساکن روسیه، حق واقعی تعیین سرنوشت خویش  ملت همه
  (۳۳)«کند. را تضمین می

های تحت انقیاد را به دفاع از  ای، ملت به امید تحقق چنین وعده
ها نیز انصافاً، جانانه در سرکوب  انقالب اکتبر فراخواند و آن

اگر »کند:  مخالفان این انقالب شرکت کردند. استالین اذعان می
لل مظلوم امپراتوری روسیه سابق به پرولتاریای روسیه از طرف م

گشت و کلچاک و  شد، انقالب روسیه فاتح نمی کمک نمی
های ملی در قاطبه  دولت (۴۳)«خوردند. دنیکین نیز شکست نمی

های مستقل  برافراشت اما همه این دولت مستعمرات روسیه سر



 

ن ارتش سرخ سرنگو ها و دیگری به دست بلشویک یکی پس از
سپاهیان ارتش سرخ به »شدند. البته، همه جا فرمول یکی بود: 

خواهش زحمتکشان آذربایجان که دست به قیام زده بودند، به 
 «! ها آمدند کمک آن

البته نسل معاصر گوشش با این نغمه آشناست. عین این فرمول 
 در ۰۰۴۰چکسلواکی و در در ۰۰۱۴در مجارستان، در  ۰۰۵۱در 

در بوداپست و پراگ « های انقالبی کمیته»د. افغانستان تکرار ش
واقع، روسیه شوروی  ارتش شوروی مدد خواستند. در و کابل از

ای شد که تئوری لنینی و درک وی از اصل  میدان عمل گسترده
 را به داوری گذاشت. « تعیین سرنوشت خویش حق ملل در»

دهد، آن همه فجایعی که طی هفتاد سال  این بررسی نشان می
های لنینی در  اتحاد شوروی گذشت، اساساً برپایه تئوری در

مسئله ملی استوار بود و به دست ارجونیکیدزه و استالین پیاده 
شد. این بازیگران چنان شورش را درآوردند و تندروی کردند که 

آن گرجی سوسیال »ها همچون  لنین در بستر مرگ از آن
خشن  قلدر و»و  برد به تلخی نام می« ناسیونال حقیقی و واقعی

کند! اما معمار اصلی و  شان خطاب می(۴۱)«روسی منش
پرداز و استراتژیست آنچه در روسیه اتفاق افتاد، با همه  اندیشه

 انگیز آن، شخص لنین بود.  پیامدهای غم

 رود دیوار کج خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می
۱۳/۰۱/۲۱۰۲ 

  
 منابع فصل سوم

، جلد ۰۰۱۲فوریه ـ  مه حزب سوسیال دموکرات روسیه. ژانویهـ لنین. طرح برنا ۷۰
 ۲۷آثار کامل به فرانسه. صفحه  ۱

 ۸۳۵صفحه  ۲۱همان منبع ـ  ۸۱

 ۲۵۵صفحه  ۲۴همان منبع  ـ ۸۰

 ۷۳۱ـ  ۷۱۰صفحات  ۰۴همان منبع  ـ ۸۲

 ۷۳۱صفحه  ۰۴همان منبع  ـ ۸۷

 ۷۳۱صفحه  ۰۴همان منبع  ـ ۸۸

 ۷۴۲صفحه ـ  ۰۴همان منبع  ـ ۸۵

 ۰۱۷صفحه  ۲۰همان منبع  ـ ۸۱

 ۰۱۱صفحه  ۲۰منبع ـ  ۸۳

 ۰۱۸صفحه  ۲۰منبع ـ  ۸۴

 ۰۱۸صفحه  ۲۰ـ منبع  ۵۰ـ ۵۱ـ  ۸۰

 ۲۸آثار کامل، جلد  ۰۰۰۳دهم آوریل « وظایف پرولتاریا در انقالب ما»لنین، ـ  ۵۲
 ۱۵صفحه 

 ۷۳۸صفحه  ۰۴همان منبع  ـ ۵۷

 ۷۰صفحه  ۲۲همان منبع  ـ ۵۸

 ۰۵۴ـ ۰۵۰صفحه  ۲۰همان منبع ـ  ۵۵

 ۲۵۱صفحه  ۲۴همان منبع  ـ ۵۱

 ۸۳۲صفحه  ۷۷همان منبع  ـ ۵۳

 ۲۵۱صفحه  ۲۴همان منبع  ـ ۵۴

 ۸۳۳صفحه  ۲۱منبع  ـ ۵۰

درباره انترناسیونالیسم پرولتری، مجموعه مقاالت از لنین، انتشارات پروگروس ـ  ۱۱
 ۴۲به فارسی صفحه 

انس روسیه حزب کارگری لنین، سخنرانی در مسئله ملی درهفتمین کنفرـ  ۱۰
، صفحه ۲۸، آثار کامل به فرانسه، جلد ۰۰۰۳آوریل  ۲۰سوسیال دموکرات روسیه، 

۷۱۰ 

لنین، درباره حق ملل درتعیین سرنوشت خویش، آثارمنتخب دو جلدی به ـ  ۱۲
 ۲۰۰فارسی، جلد اول، قسمت دوم، صفحه 

 ۷۱۱، صفحه ۱۲منبع ـ  ۱۷

، آثار کامل به فرانسه، جلد ۰۰۰۷دسامبر  لنین، نامه به س. شائومیان، ششمـ  ۱۸
 ۵۷۳، صفحه ۰۰

کامل،  لنین، کاریکاتوری ازمارکسیسم و درباره اکونومیسم امپریالیستی، آثارـ  ۱۵
 ۳۲، صفحه ۲۰منبع 

 ۲۰۰، صفحه ۱۵منبع ـ  ۱۱

 ۷۱۱، صفحه ۱۵ـ همان منبع  ۱۳

، جلد ۰۰۰۰لنین، طرح برنامه حزب کمونیست )بلشویک( روسیه، اوائل سال ـ  ۱۴
 ۰۱۱آثار کامل به فرانسه، صفحه  ۲۰

، ۰۰۲۲ام دسامبر  ، سی«سیستم خودمختاری»ها یا  لنین، درباره مسئله ملیتـ  ۱۰
 ۰۲۸، قسمت دوم، صفحه ۲آثار منتخب دو جلدی به فارسی، جلد 

 ۰۲۸ـ ۰۲۵، صفحات ۳۴منبع  ـ ۳۱

 ۷۱۰، صفحه ۱۵همان منبع  ـ ۳۲و  ۳۰

 ۰۴۴۲ائوتسکی، هفتم فوریه از نامه انگلس به کـ  ۳۷

آثار کامل لنین به  ۲۸، جلد ۰۰۰۳آوریل  ۲۰لنین، قطعنامه در مسئله ملی، ـ  ۳۸
 ۷۱۵فرانسه صفحه 

 ۰۵۰صفحه  ۲۰همان منبع،  ـ ۳۵

، صفحه ۷۰، آثار کامل، جلد ۰۰۲۱لنین، پیام تلفنی به ژوزف استالین، ژوئیه ـ  ۳۱
۲۱۳ 

های نمایندگان کارگران و سربازان روسیه، لنین، اعالمیه دومین کنگره شوراـ  ۳۳
 ۲۵۷، صفحه ۲۱، آثار کامل، جلد ۰۰۰۳هفتم و هشتم نوامبر 

 ۰۷استالین، مسائل لنینیسم. جلد اول به فارسی، صفحه ـ  ۳۴

تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروی در دو جلد به فارسی، جلد اول، صفحه ـ  ۳۰
۷۱۰ 

، ۰۰۲۲ام دسامبر  ، سی«سیستم خودمختاریها یا  درباره مسئله ملیت»لنین، ـ  ۴۱
 ۰۲۸آثار منتخب فارسی دو جلدی، جلد دوم، قسمت دوم، صفحه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 بررسی  ند موضون در مقوله ملت

 
 فصل  هارم 

 
 مقدمه

 هایی که در این بخش به بررسی نهاده شده، مباحثی است  مقوله
تری  به درک درست که امیدوارم بتواند عالقمندان به موضوع را

توان به این  تر کند. به این ترتیب، می از تعریف ملت نزدیک
سؤال کلیدی پاسخ داد که آیا در پهنه جغرافیایی کشور ایران، 

ملتی است؟ تنها پس از  یک ملت وجود دارد یا ایران کشور چند
حل درستی برای  توان راه پاسخ روشن به این مسئله است که می

ملت ایران موجودیت  یران عرضه کرد. زیرا اگرمسئله ملی در ا
شناختی و  هویت حقوقی ـ سیاسی و جامعه حقانیت و دارد و از

حق ملل »تاریخی برخوردار است، در این صورت، انطباق اصل 
های  گونه که جنبه همان   در ایران« در تعیین سرنوشت خویش

های عملکرد آن را در کشورهای مختلف به  مختلف و حوزه
فصیل شرح دادیم، تنها در چارچوب ملت ایران در کل و ت

 یکپارچگی آن موضوعیت و معنا دارد نه غیر از آن. 

برعکس، اگر بتوان استدالل کرد که کشور ایران، نه از ملت 
شود و به اصطالح  ها تشکیل می ایران، بلکه از مجموعه ملت

الذکر  است، در این صورت، بنا بر اصل فوق« کثیرالمله»متداول، 
، هر یک از «هرملت، یک دولت»به معنی « ها اصل ملیت»یا 

ها به تعداد مدعیان آن، حق جدایی و تشکیل دولت ملی  این ملت
خود را دارد و مجاز به اعالم استقالل سیاسی و تأمین حاکمیت 

سازی که از نتیجه  ملی خویش است. پیامدهای سیاسی سرنوشت
 آید، برای آینده کشور یچنین برداشتی از موضوع به دست م

 فرجامی جز تکِّه تِّکه شدن ایران و ایران قابل انکار نیست. و
 ازهم پاشیدگی آن ندارد. 

در گذشته، کار ما آسان بود. زیرا یک مرجع بیشتر نداشتیم. 
گرایانه به کار  گرفتیم و چشم بسته و جزم تعریف استالین را می

انتقاد از آن آغاز کنیم و بستیم. اما اینک کار خود را باید با  می
ذهن خود را از قید و تنگناهای آن آزاد سازیم. زیرا خمیرمایه 

   ها و خطاهای بینشی ما در مبحث ملِّی، از اندیشی بسیاری از کج
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 

ای بدهیم. این کار از این جهت ضرورت دارد که  پاسخ شایسته
از رسوبات زیانبار آن  مرزبندی با تعریف استالین، ذهن ما را

کند. زیرا درباره ملت،  دهد، اما موضوع را حل نمی پاالیش می
شناسان و  طبه جامعهتعریف واحد دیگری که مورد قبول قا

صاحب نظران باشد موجود نیست. حتی مکاتب متعددی وجود 
دارد: مکتب فرانسه، مکتب آلمان، مکتب اتریش، مکتب 

 نظران متعدد بورژوا لیبرال و صاحب …های روسیه و  بلشویک
ای موضوع را مطرح  زاویه هرکدام از غیره نیز های ملی و جنبش

اند. اینک، بررسی خود را از  کرده و تعریف خاص خود را داده
طیف چپ  ترین آن در افتاده کنیم. که جا تعریف استالین آغاز می

 است. 

 
 ـ  تعری  استالین از ملت۱. ۴

مارکسیسم و مسئله »استالین، به توصیه لنین، رساله معروف 
در وین به رشته  ۰۰۰۷و اوایل  ۰۰۰۲را در اواخر سال « ملی

در  ۰۰۰۷ای اولین بار درسال تحریر درآورد. این نوشته بر
های سوم تا پنجم مجله بلشویکی پروسوچینه، تحت  شماره

منتشر و در « مسئله ملی و سوسیال دموکراسی»عنوان 

همان عنوان اوّلی    ( با…و  ۰۰۰۰، ۰۰۰۸های بعدی ) چاپ
تجدید چاپ شد. درباره همین نوشته استالین است که لنین در 

( بشارت ۰۰۰۷نیمه دوم فوریه ای به ماکسیم گورگی ) نامه
اینجا ما گرجی قابل تحسینی داریم که اینک پس از »دهد:  می

ای  غیره، دست به تدوین مقاله آوری همه اسناد اتریشی و جمع
 .(۴۰)«عالی برای مجله پروسوچینه زده است

که « برنامه ملی حزب سوسیال دموکرات روسیه»لنین در مقاله 
منتشر ۰۰۰۷دموکراسی در دسامبرمجله سوسیال  ۷۲در شماره 

کند و بر اهمیت آن در  شد، بار دیگر به مقاله استالین اشاره می
کند.  ها تأکید می ریزی برنامه ملی سوسیال دموکرات پایه



 

در این اواخر در ادبیات تئوریک مارکسیستی، این »نویسد:  می
ها اعالم شده  های برنامه ملِّی سوسیال دموکرات وضع و پایه

)در اینجا الزم است در رأس همه، مقاله استالین را ذکر است 
آید که  ها و احکام لنین چنین برمی از مجموعه نوشته (۴۲)«.کرد(

او نه تنها شخصاً تعریفی از ملت نداده، بلکه از لحن 
 تمجیدآمیزش پیداست که عمالً تعریف استالین را پذیرفته است. 

ملت اشتراک تاریخاً »کند:  استالین ملِّت را چنین تعریف می
شکل یافته و پایداری از زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی و 

 (۴۷)«یابد. ساختار روانی است که در اشتراک فرهنگی تجلی می
تر دیگری  تر و بهتر تعریف باال، تعریف جامع برای دریافت ساده

آوریم که شانزده سال بعد از آن ارائه داده است:  از استالین را می
بارت از همبودی )جماعت( انسانی پایدار و تاریخاً شکل ملت ع»

ای است که براساس اشتراک در چهار مشخِّصه اساسی  یافته
پدید آمده است: اشتراک زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی و 
ساختار روانی که در مشخصات مشترک فرهنگِ ملی بیان 

 «. گردد می

حکم اساسی و  چند« مارکسیسم و مسئله ملی»استالین در مقاله 
کند که اجزای  تکمیل کننده دیگر به تعریف خود اضافه می

کند:  ناپذیر آنند. بالفاصله بعد از تعریف اول، چنین قید می جدایی
های قید شده، به  الزم است تأکید شود که هیچ کدام از نشانه»

تر از آن: نبود حتی  تنهایی کافی برای تعریف ملت نیست. باال
. در (۴۵)ها کافی است که ملت دیگر ملت نباشد نهیکی از این نشا

ها با هم، ملت را  فقط جمع این نشانه»کند:  جای دیگر تأکید می
 . (۴۱)«آورد به وجود می

تعیین  حق ملل در»حکم مهّم دیگری که لنین نیز در نوشته 
ها  های قبلی به آن دهد )در بخش گسترش می« سرنوشت خویش

ه استالین ملت را پدیدۀ ویژۀ مرحله ام( این است ک اشاره کرده
ملت به طور »گوید:  داند و چنین می داری رو به تعالی می سرمایه

ای تاریخی نیست، بلکه مقوله تاریخی مرحله معیّن،  ساده، مقوله
 . (۴۳)«داری رو به تعالی است مرحله سرمایه

این حکم  های قبلی نشان دادیم که لنین با حرکت از بخش ما در
ساً درکِ انترناسیونالیستی انتزاعی خود، سرنگونی و اسا
 ها در مرحله ادغام ملت آغاز سوسیالیسم را استقرار داری و سرمایه

 دانست.  یکدیگر و زوال ملت می

 

 ها و ایرادات تعری  استالین ـ  کمبود۲. ۴

همه در بسته  نقص بنیادی و اساسی تعریف استالین، قبل از
دهد.  سیستمی است که ارائه می بودن و تصلب و عدم انعطاف

همزمان و با هم بودن عناصر بکلی متفاوت و نامتجانس، چون 

سرزمین )الیتغیر و ساکن(، فرهنگ و زبان )تغییرپذیری بسیار 
ـ   ها( با عناصری چون صورت بندی اقتصادی کند و از ورای سده

 ها، آن آن هم محدود به یکی از اجتماعی )نسبتاً پویا و متغیر( و
شرط  قید و بی داری، همچون شرایط ضروری و یعنی سرمایه

اند. عدم انعطاف در این تعریف تا حدی است  شده ملت بودن ذکر
این  نبود حتی یکی از»که چنانچه در باال از او نقل کردیم: 

 «!! ها کافی است که ملت دیگر ملت نباشد نشانه

نی، نقاط های فراوا تاریخ معاصر، حتی در حیات وی، در نمونه
ضعف این تعریف و ناپیگیری آن را نشان داد. با تعریف استالین، 
قاطبه کشورهای مستعمره سابق، موجودیت ملی نداشتند. زیرا 

ها در لحظه دستیابی به استقالل ملی،  تعداد بسیار اندکی از آن
آور را یکجا حائز  های الزام همه این نشانه این چهار شرط و

 ها فاقد زبان مشترک بودند.  چیز، قاطبه آن اند. قبل از هر بوده

اگر نقش »کند:  المعارف علوم اجتماعی قید می روستو در دائرۀ
های سیاسی آن در  شناسی جهان را با مرز مربوط به زبان

یابیم که این دو نقشه  های دهه شصت مقایسه کنیم، درمی سال
ه بیشترین کند ک تقریباً تنها در مورد بیست کشور انطباق پیدا می

ها در اروپا قرار دارند. تقریباً در نیمی از کشورهای جهان کمتر  آن
گویند و در یک  از هفتاد درصد مردم به یک زبان سخن می

. در (۴۴)«چهارم کشورهای جهان اکثریت زبانی وجود ندارد
هندوستان به یک حساب بیش از بیست زبان رسمی و بیش از 

زبان رسمی و بیش از  ۱۰دویست لهجه و به حساب دیگر، 
پانصد لهجه وجود دارد! با تعریف استالین، یا ملت هند وجود 

ها قطعه کوچک  نداشته و حاال هم وجود ندارد، یا باید به ده
های ایران و اندونزی و سویس و بسیاری از  تقسیم بشود. نمونه

 توان بدان افزود.  ها را می کشور

آن، ملت و  ان یافت که درتو ای در جهان می اساساً کمتر نمونه
ها و  دولت ملی، بر پایه قوم واحدی تشکیل شده باشد. ملت

ها به وجود  های ملی معموالً از چند قوم و اختالط آن دولت
های  های ملت اند. حتی ملت فرانسه که معموالً جزو نمونه آمده

ها و  ها، ایبری آید، الاقل اختالطی از سلت یکدست به شمار می
ت. ملت کنونی ایران، حاصل درهم آمیزی اقوام متعدد هاس ژرمن

آریایی، آزیاتیک، ترک و سامی است. اقوام ساکن ایران در طول 
های تلخ و شیرین با هم جوش  ها در فراز و نشیب ها و هزاره سده

اند. هنوز هم اثرات این  خورده و ملت ایران را به وجود آورده
نشان خود را  و  ان، رنگرنگارنگی در ترکیب و سیمای قومی ایر

بوم برجای گذاشته است.  و در زبان و فرهنگ مردم این مرز
ها،  ها و نیز طبرستانی ها، کرد ها، ترکمن ها، بلوچ وجود آذربایجانی



 

های ایرانی خلیج فارس و  ها و عرب ها، لر ها و تالش گیلک
خوزستان )که در حمله عراق به ایران جانانه از میهن ایرانی خود 

مهاجمان عرب به دفاع برخاستند( تبلور آن است. آن  ر برابرد
جای  شمای شسته و رفته با چارچوب خط کشی شده منظم را در

 توان سراغ گرفت.  ها نمی دیگری جز در آزمایشگاه ذهنی استالین

شود  ها و مختصاتی مشاهده می اشکال و ایراد در تک تک نشانه
بینیم از سویی در جهان،  میکه استالین مطرح ساخته است. مثالً 

های چند زبانی و مرکِّب از چند دین و مذهب و قوم وجود  ملت
دارد و از سوی دیگر، کشورهایی در آمریکای جنوبی که به یک 

گویند )جز برزیل( و ریشه قومی تقریباً مشترکی  زبان سخن می
دارند، سرزمینشان به هم پیوسته است و از درجه رشد اقتصادی 

دهند. آلمان  رخوردارند؛ اما ملت واحدی را تشکیل نمیمشابهی ب
های چهارگانه استالین  و اتریش جز اختالف در لهجه، همه نشانه

ها  ها به مراتب با اتریشی را با هم دارند. اتفاقاً، لهجه پروسی
تر است تا به سایر نقاط آلمان! از آن سو، در کشور  نزدیک

شود و  زنده صحبت می سویس به سه یا چهار زبان پیشرفته و
برند ولی با اراده  می چندین گروه مختلف قومی در آن به سر

 اند.  واحد و رضای عمومی، ملت سویس را به وجود آورده

در بخش مهمی از افغانستان و تاجیکستان و ایران، بخش قابل 
کنند و از فرهنگ و  توجهی از مردم به زبان دَری صحبت می

ها را از  دارند ولی سرنوشت، آن برخور دین و حتی تاریخ مشترکی
های  های متمایزی دولت هم جدا کرده و اینک به صورت ملت

همان حال در ایران، مردم به چند    اند. در خود را تشکیل داده
گویند ولی سرنوشت  گروه اصلی و کامالً متفاوت زبانی سخن می

ت و ها؛ احساس عمیقِ همبستگیِ ایرانیّ ورای هزاره مشترک از
ها برانگیخته است. ارنست رنان  میان آن تعلِّق به ملت ایران را در

زبان دعوت به وحدت »گوید:  شناس برجستۀ فرانسه، می جامعه

در انسان چیزی مافوق زبان  …کند  کند اما مجبور به آن نمی می
. اراده به زندگی با هم و متحد (۴۰)«وجود دارد. آن هم اراده اوست

 انگان و برای کارهای بزرگ، بر بستر تاریخ. شدن در برابر بیگ

های گوناگون، نکته جالبی به نمایش  نگاهی به احوال ملت
کلِّی سیستم استالینی تعریف ملت را به هم  گذارد که به می
ریزد. زیرا دیده شده است که احساس ملی، همبستگی ملی و  می

ی تواند به اتکای حتِّ ها، می هویت خویش برای ملت آگاهی از
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 

مردم برای  گرایانه و انگیزه واقعی مبارزه بیداری احساسات ملی
دستیابی به استقالل ملی و تشکیل دولت ملی بوده است. در 

ها از نظر اقتصادی در مراحل ماقبل  حالی که این کشور
ها و طوایف مختلف، و به طریق  داری، متشکل از قبیله سرمایه

اولی، فاقد زبان مشترک و دیگر عناصر الزامی مندرج در تعریف 
مردم به چند زبان و گویش سخن  اند. در الجزایر، استالین بوده

ای متداول عرب برای مردم  گفتند. حتی گویش محاوره می
سال سلطه ۰۲۵مراکش و مصر و لبنان قابل فهم نبود. 

استعماری حافظه تاریخی مردم را کور کرده بود. کودکان 
الجزایری به جای تاریخ کشور خود، تاریخ فرانسه را، آن هم به 

خبر بودند.  د. لذا مردم از تاریخ خود بیآموختن زبان فرانسه می
جبهه آزادیبخش ملی برای برانگیختن احساسات ملی و جلب 

های دهقانی و ایجاد هویت الجزایری و فرهنگ ملی، از  توده
های  مذهب چون عامل اصلی تمایز مردم مسلمان از فرانسوی

کرد. جدایی پاکستان از هندوستان  مسیحی اشغالگر استفاده می
محور مذهب بود. بنگالدش و بنگال غربی صرفاً بر پایه  اً براساس

دانیم که در مراحل معینی از  اختالف مذهب از هم متمایزند. می
خشونت، زبان عربی را بر  خواستند با زور و تاریخ ایران می

جوی ایرانی در  ایرانیان تحمیل کنند، رادمردان ملی و استقالل
الفت بود، زبان دَری )فارسی تر از مرکز خ شرق کشور، که دور

های پرافتخار تاریخ نیاکان خود را چون  دَری( و احیای خاطره
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. 

هایی از تاریخ  و برش ها مذهب شیعه نیز چنین نقشی را در دوره
اینکه  ایران داشته و به طور عینی نقش ملی ایفا کرده است. گو

ترین  گرایی ناسازگار است. بارز اساس ایدئولوژی اسالمی با ملی
تبار، با تکیه  مورد آن، در زمان صفویه است. شاه اسماعیلِ ایرانی

، قزلباشان را متشِّکل ساخت و به یاری و «عصبیّتِ شیعیِ»بر 
ها، بر سلطۀ ترکمانان آق قویونلو و ازبکان، پایان داد  جانبازیِ آن

هایِ طوالنی، تمامیّت ارضی کشور را  و بار دیگر، پس از سده
تامین کرد و مرزهای ایران را تقریباً تا حدود عهدِ ساسانیان، 

گری  گسترش داد. )ناگفته نماند که همین تعصباتِ افراطیِ شیعی
پیامدهای منفی و مخربی داشت و به صفویان، درعین حال، 

 تمامیت ارضی ایران صدمات جدی وارد کرد. 

ها را  توان موارد متعدّد دیگری از تاریخ ملت ها می به این نمونه
« تئوری»ها و غلط بودن  افزود که هر کدام به نحوی سستی پایه

های بعدی به  رساند. در بحث استالینی از ملت را به ثبوت می



 

اشاره خواهیم کرد. این « تئوری»های نادرست این  دیگر جنبه
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 

تا چند دهه  مبحث ملی در ایران قرار دهیم، در واقع خود در
پیش، هرگز ملت ایران وجود نداشته است و هنوز هم تمام و 
کمال وجود ندارد زیرا در زمان جنبش مشروطیت و از جهاتی تا 

داری قرار  سلسله پهلوی، ایران هنوز در مرحله ماقبل سرمایه
آن گونه که « داری برفئودالیسم پیروزی نهایی سرمایه»داشت و 

نشده و تحق نیافته بود. لنین  اشتند، آغازاستالین و لنین تأکید د
های ملی برای  شمرد که جنبش ایران را جزو کشورهایی می

آن، در قرن بیستم آغاز  تشکیل دولت مستقل و همگون ملی در
حال، یکسانی زبان  شود. اضافه بر آن، چه در گذشته و چه در می

بان و شود و نباید ز در ایران وجود نداشته است. با زور هم نمی
 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 

اقوام و قبایل  تر کرد تا عمالً به محدوده حیطه را تنگ و تنگ
ها  ها و هزاره رسید و در عمل، جوامعی را که در طول سده

هایی به قد «ملت»ها،  اند، تکه تکه کرد تا از آن همزیستی داشته
ایران کشوری »و قواره تعریف استالینی تراشید! طرفداران نظریه 

گیرند و  الهام می« تئوری»نیز از همین « است کثیرالمله
بودن  کنند مترقی و چپ و دموکرات و پیگیر متأسفانه خیال می

ای  یعنی پذیرش آن! ولی عنایت ندارند که تحقق چنین نظریه
الطوایفی و خانخانی است. با این تفاوت  رجعت به دوران ملوک

ها قرار داشت که حافظ  که در گذشته، پادشاه بر باالی همه خان
ی امروزی دنیا تمامیت ارضی و استقالل ایران بود، حال آنکه در

و با وضع جغرافیای سیاسی ایران، گام گذاشتن در این راه کشور 
 را به سوی تجزیه و تالشی سوق خواهد داد. 

ای تاریخی ـ اجتماعی بر بنیاد سیاسی ـ  نباید ملت را که مقوله
شناسی  حقوقی است، با قوم و قبیله که مقوله مردم

(Ethnologie .است، اختالط و اشتباه کرد ) 

ی استالین درباره ملت را فقط منقدان غرب زیر سؤال تئور
ها قبل از همه درخود شوروی آغاز شد و نامه  اند. انتقاد نبرده

به استالین که به آن ۰۰۲۰انتقادی مشکوف و کوالچواک در 
های آن است. این صداهای منتقدانه  اشاره خواهیم کرد، از نمونه

خفه شد و تئوری ها در دوران اوج کیش شخصیت استالین  بعد

ها، حالت تقدس پیدا کرد. اما بعد از مرگ وی و  استالین طی دهه
زدایی؛، در برابر مشکالت عینی ناشی از رشد  در دوران استالین

های رهایی بخش ملی در آسیا و آفریقا، انتقاد به تعریف  جنبش
شود، نمونه  وی از ملت آغاز شد. مقاله ایوانف که در زیر نقل می

  آن است.

بنا به تعریف استالین، ملت باید از پنچ معیار »نویسد:  ایوانف می
ها موجودیت را از ملت  برخوردار باشد که فقدان هریک از آن

بخش در دوران ما این  کند اما تاریخ جنبش رهایی سلب می
آنکه به  تواند بی بینیم که هر ملت می کند. می نظریه را تأیید نمی

شکل بگیرد و موجودیت بیابد و به زبان مشترکی حرف بزند، 

( یا اینکه …مبارزه دست بزند، )نظیر اندونزی، هندوستان، غنا 
زبان مشترک داشته باشد اما سرزمین مشترک و مناسبات 
اقتصادی مشترک نداشته باشد )مثالً در کشورهای عربی شرق 

های  آید که ملتی در جریان مبارزه خلق میانه( و باز پیش می
های دیگر. سرشت  ه امپریالیسم به وجود بیاید و مثالمختلف علی

متافیزیکی تعریف استالین و این واقعیت که تعریف وی فقط با 
های ملی اروپا مطابقت دارد، هنگامی عیان  شرایط ویژه جنبش

های  های رهایی بخش ملی وسعت گرفتند و پایه شد که جنبش
 . (۰۷)«اقتصادی متفاوتی یافتند تاریخی و

داً نشان خواهیم داد که تئوری استالین و ایضاً لنین در این ما بع
( ۰۰و  ۰۴شده است )قرن  باره، صرفاً به دوره معیّنی محدود می

های قبل از آن کامالً  و به پدیده پیدایش و تکوین ملت در دوره
 توجّه مانده است.  بی

 

  ها قبل از سرمایه داری وجود داشتند؟ ـ  آیا ملت۴ .۳

 های خود  کند و لنین نیز در نوشته اش تأکید می در رساله استالین 
سازد که ملت مقوله تاریخی خاص و فقط محدود به  مطرح می

داری است. استالین در پاسخ به مشکوف و  مرحله سرمایه
در مرحله قبل از »کند که  کوالچوک و دیگران تصریح می

هم اساساً و علت آن را  (۰۸)«ها وجود نداشتند داری، ملت سرمایه
فقدان بازار ملی و مراکز ملی اقتصادی و دیگر نهادهای ملی 

 دهد.  توضیح می

داری و رشد بعدی آن به دلیل نقشی  تردید، پیدایش سرمایه بی
که در گسترش بازار داخلی و ایجاد ارتباطات وسیع میان اهالی 

های ارتباطی و وسائل ارتباط جمعی  کشور از طریق بسط راه
در سایه عمومی شدن آموزش و پرورش و باال رفتن  داشت و نیز

سطح با سوادی و پیشرفت تکنولوژی؛ ایجاد نهادهای سیاسی ـ 
گسترده و پیچیده به وحدت اقتصادی ـ سیاسی  اجتماعی بسیار



 

های بزرگی کرده و انسجام و همبستگی ملی را به سطحی  کمک
ویژه با سابقه و غیرقابل قیاس با گذشته سوق داده است. به  بی

نقشی که دموکراسی در این دوران در پیدایش و تحقق پدیدۀ 
 ایفا کرد، بُعد جدید و (Nation Etat)« ـ  ملت دولت»نوین 
 مهمّی به مقوله ملت داده است.  بسیار

ها، پیشرفت  بطن همه این اما نباید از نظر دور داشت که در
ست که تکنولوژی و رشد نیروهای تولیدی قرار داشته و روشن ا

داری مدرن به وجود  بدون انقالب صنعتی در انگلستان، سرمایه
 سایر همان ترتیب است نقش اختراع برق و   آمد. به نمی

ها طول کشید تا این تحوالت  های علمی و فنی. قرن نوآوری
داری را چون صورتبندی اقتصادی ـ  زمینه سلطه سرمایه

نسجام ملی گام به اجتماعی فراهم سازد ولی در تمام این مدت، ا
 شده است.  می یافته و به تکوین ملت منجر گام تحقق می

شود که  شامل کشورهای اروپا می ها بیشتر وانگهی، این حرف
دارند. در آنجا نیز تکوین و پیدایش  گذشته و تاریخ ویژه خود را

میان کشورهایی با گذشته تاریخی  متشکله آن در ملت و عناصر
گردد، چه رسد به  ها قبل برمی یا، به قرننظیر فرانسه و ایتال

ها،  کشورهای باستانی نظیر چین و ایران و هندوستان، که در آن
ها قبل  گیری ملت، از سده روند پیدایش احساسات ملی و شکل

 آغاز شده است. 

مطلب اساسی این است که مسئله ملت و پیدایش و تکوین آن، 
گی و معنوی بربنیادی شناختی و فرهن ای تاریخی و جامعه مقوله

های  سیاسی ـ حقوقی است. چنانچه بعداً خواهیم دید، نطفه
ایدئولوژیکی آن ازهمان دورانی که دنیای بشری به صورت اقوام 

ها و  تدریج در طول قرن اند، بسته شده و به زیسته هم می کنار در
ها  های کهنسال چون ایران و چین در طول هزاره در موردِ ملت

های  ه است. چنین نیست که همه اقوام و همبودیقوام یافت
رشد نیروهای مولِّده )و در ارتباط با  یک مرحله از انسانی در

 شوند.  داری( به ملت مبدل می بحث ما، با ورود به مرحله سرمایه

احساس تعلق به یک ملت، آگاهی ملِّی و همبستگی ملی که 
نیستند  ملت در گرو آنهاست، مفاهیمی موجودیت و پویائی هر

داری کرد و  که بتوان به طور مکانیکی، محصور در مرحله سرمایه
اند و در  براساس آن مدعی شد که پیش از آن وجود نداشته

ها در یکدیگر آغاز خواهد شد.  سوسیالیسم هم، مرحله ادغام ملت
چنین درکی از مبحث پیچیده تاریخی ـ فرهنگی ملت، رویکردی 

 . گرایانه است مکانیکی و ساده

 برایِ فراروئی و گذار تاریخی از موقعیت قومی و معموالً چند
ای از انسجام و پیشرفت در  قومی به سطح ملت؛ الزاماً درجه

های مختلف زندگی فرهنگی، اقتصادی و ارتباطات؛  زمینه
شوند  ضرورت دارد. این لحظه، هنگامی است که موفق می

دهند و به سرزمینی را تحت نظام سیاسی واحد قرار  سراسر
باید  تشکیل دولتی واحد دست بیابند. این لحظۀ تاریخی را می

مشخص بررسی کرد. زیرا پدید آمدنِ آن  درباره هر ملت، به طور
ملت، متفاوت است و تکوین آن به عوامل  محققاً درباره هر

متعدد و گوناگون درونی و خارجی بستگی دارد؛ و عنصر و عاملِ 
 ها الزاماً یکسان نیست.  و در مورد ملتتعیین کننده آن، همواره 

ها قبالً از مختصات ملی  اصرار بر اینکه خلق»به قول یاآری: 
معنی  اند، بی محروم بوده و از هویت جمعی خود آگاهی نداشته

آن زمان عناصر زیربنایی هماهنگ نشده بودند یا  است. اگر
طر امکانات گردش و مبادله کاال محدود بود، تهدید خارجی، خ

های  متأسفانه در میان چپ .(۰۵)«جنگ هم کم نبود حمله و
سنتی، مسئله ملی و موضوع ملت ایران به مثابه مبحثی تاریخی 

همان طور که قبالً    ما، شناختی بررسی نشده است. کار ـ جامعه
های لنین بوده است و چه  گفتم، تکرار احکام استالین و تئوری

فقط در محدوده جزوات  ها را هم به طور ناقص و بسا آن
های ناسالم ایدئولوژیک  آموزشی که آلوده به مالحظات و انگیزه

گرفتیم. در میان نیروهای ملی و  و سیاسی بودند به کار می
دموکرات نیز کار چندانی صورت نگرفته است. البته درباره تاریخ 

ها و  های ایرانی نظیر آذربایجانی ها و شناسایی قوم ایران یا ایالت
ها یا ایالت، شاهد کارهای متعدد و پر ارزش محققان و  کرد

ها و اطالعات فراوانی  دانشمندان ایرانی و خارجی هستیم که داده
دهند ولی کافی به مقصود نیستند.  در اختیار هر جوینده قرار می

ما هنوز در آغاز کار دشوار خودیم. رساله حاضر را نیز جز 
 هم و دشوار نباید تلقی کرد. مشارکتی فروتنانه در این بحث م

هاست  نظران در کشورهای دیگر جهان مدت حال آنکه صاحب
شناسی خود را آغاز کرده، کارهای  های مربوط به قوم بررسی

ای در زمینه شناخت ملت انجام داده، جریان و چگونگی  گسترده
پیدایش و تکوین ملت در کشورهای خود را به طرز آموزنده و 

ضیح داده و لحظه گذار به آن را، تقریباً با دقِّت قابل تحسینی تو
ترین  اند. البته جوان بودنِ حتِّی قدیمی ریاضی مشخِّص کرده

ها را تا حدی آسان کرده است.  ها در اروپا و آمریکا، کار آن ملت
ها  به هر حال، چون موضوع بحث استالین و لنین، پیدایش ملت

ها را در  گفتار آندر اروپای غربی است، الزاماً صحت و سقم 
آنکه  ها جستجو کرد، بی درجه اول باید در واقعیت همین کشور

های اساسی در تشکیل  سازی داشته باشیم یا به تفاوت قصد شبیه
  توجه ها در اروپای غربی با شرق، به ویژه ایران، بی و تکوین ملت



 

 بمانیم. 

 

 «ترین ملت اروپا قدیمی»ـ    ون ی تکوین ۴. ۴

بررسی موضوع ملت، به نمونه فرانسه )همراه با  معموالً در
شود. این توجه  ترین ملت اروپا مراجعه می انگلستان( چون قدیمی

به ویژه از روی نقشی است که انقالب کبیر فرانسه در تحقق 
های فئودالی در اروپا و  و فروپاشی نظام« ـ  ملت دولت»اندیشۀ 

همان مورد را    هم های ملی در قاره داشته است. ما تشکیل دولت
 گذرانیم:  از نظر می

گیری ملت فرانسه و چگونگی تجلِّی پدیده  نگاهی به روند شکل
دهد که تشکیل دولت  این کشور نشان می در« ـ  ملت دولت»

در نهاد پادشاهی، مقدّم بر شکل گیری ملت است و هر دوی 
 شود ها در شرایط سلطه روابط فئودالی رخ داده است. دیده می آن

که درست همین دولت متجسم در پادشاه است که در تکوین و 
گیری ملت فرانسه  گسترش شرایط و عناصر اصلی برای شکل

 ای داشته است.  نقش تعیین کننده

( به ۰۱و  ۰۵دانیم که فرانسه تا اواخر قرون وسطی )قرن  می
های کوچک تقسیم شده و فاقد دولت واحد بود.  صورت سرزمین
های مختلفی چون تقسیمات اداری  ه گروهبندیقبل از آن هم ب

قرن شانزدهم به  ها تقسیم شده بود اما از ها و شهر رومی، ایالت
فرانسه روند وحدت ملی به دست پادشاهان آغاز  این سو، در

را به حق، قرن نوزایش  ۰۱نویسان فرانسوی قرن  شود. تاریخ می
دان معناست دانند و این ب نجبای فرانسه و اشرافیت درباری می

که « واسالی»که طبقه قدیم فئودال با سلسله مراتب و مناسبات 
کرد، در اثر تحکیم  سطوح باالیی را به سطوح پایین متصل می

سینیورهای »قدرت پادشاه در معرض تغییرات سخت قرار گرفت. 
 بزرگ که قبالً استقالل سیاسی داشتند، از لحاظ فیزیکی یا کم و

بود شدند. طبقه فئودال را دیگر جز یک بیش از لحاظ سیاسی نا
بایست  کرد و آن، شاه بود که همه نجبا می سینیور راهبری نمی

ها هم  . این وضع شامل شهر(۰۱)«چرا از او اطاعت کنند چون و بی
همه قوانین شهر را »شد. شاه فرانسه همه را تابع خود ساخت و 

را همچون  ها ها پایان داد و شهر ملغی ساخت و به حاکمیت شهر
 . (۰۳)«اشراف، رعایای خود محسوب کرد

گیری ملت فرانسه در واقع با روند خروج از حالت پاره  شکل
های قومی مختلف از راه اتحاد سیاسی  پارگی و تجمع همبودی

العنان تجسم  در شکل دولت واحد که در اندام پادشاه مطلق
است که یافت، توأم بود. در واقع، این دولت واحد فئودالی  می

کند. اتحاد زبان با  متحد کننده ملت فرانسه را فراهم می عناصر
در به کارگیری زبان فرانسه در مکاتبات  ۰۵۷۰فرمان سال 

گذاری سیستم اداری قوی  های ارتباطی، پایه اداری، ساختمان راه
پادشاهی و ایجاد قدرت مرکزی و فراهم کردن حدی از توسعه 

الیی از جمله اقداماتی است که به مناسبات اقتصادی و تولید کا
های فرهنگی و زبانی و انسجام و پیدایش  تقویت هم پیوندی

ترِ  هویت ملی یاری رساند و در عین حال، زمینه رشد سریع
 بورژوازی تجاری و پولی را فراهم ساخت. 

عینی  اما آن عامل معنوی که همه عناصر و شرایط مادی و
زند، پیدایش و تجلی  بست میالذکر را چون مالطی به هم  فوق

همبستگی ملی و آگاهی ملی است، واال ملت معنا  احساس و
مقابله با  ملت در زندگی هر یابد و این احساس، معموالً در نمی

های بزرگ چون جنگ و مقاومت در برابر تهاجم خارجی  مصیبت
ها و به مدد  ها و پیروزی آید و از ورای شکست به وجود می

یابد که به دست روشنفکران  ی ـ ملی تجلی میایدئولوژی قوم
 شود.  همین جوامع تدوین می

ای را که در تاریخ فرانسه  المعارف جهانی، واقعه تیمبال در دائره
در تکوین احساس ملی و پیدایش خودآگاهی ملت فرانسه نقش 

داند و تأکید دارد که در  های صدساله می مهمی ایفا کرد، جنگ
ها در این جنگ  سپس پیروزی ها و شکست»قرن پانزده میالدی 

گیری احساس  طوالنی و دوران ژاندارک، تأثیر بسزایی در شکل
قرن  با پایان قرون وسطی )آخر»گوید:  . می(۰۴)«ملی داشت

پانزده و اوایل قرن شانزده( سرانجام ملت فرانسه همانند 
شک  انگلستان به طور نهایی به وجود آمد و قرن شانزده، بی

. روشن (۰۰)«دهد ندهی دولت ملی در فرانسه را بشارت میسازما
است که در قرون پانزده و شانزده، کشور فرانسه هنوز از شرایط 

داری به دور بود و هنوز نظام  های کشوری سرمایه و قانونمندی
 حاکم و مناسبات تولیدی مسلط، فئودالی بود. 

زی به طور قرن هیجده میالدی به بعد است که بورژوا در واقع از
کند.  مؤثری در صحنه اجتماعی ـ سیاسی فرانسه عرض اندام می

ترین طبقه و  در این قرن، بورژوازی از لحاظ اقتصادی نیرومند
 ترین طبقه بودند.  دهقانان، کثیر

شد:  در قرن هیجده، جامعه فرانسه به سه طبقه تقسیم می
ف نخستین طبقه روحانیون بودند، طبقه دوم را نجبا و اشرا

دادند و طبقه سوم که نه دهم جمعیت کشور را در  تشکیل می
داد، بورژوازی، دهقانان و  آستانه انقالب کبیر فرانسه تشکیل می

از نظام »شد. این اقشار  ها را شامل می اقشار پایین و مردمی شهر
رو، شرایط برای ایجاد جبهه واحد  بردند و از این فئودالی رنج می

( به نبرد با Tiers Etatو طبقه سوم ) …ضدفئودالی آماده شد
 . انقالب کبیر فرانسه فرجام این نبرد (۰۱۱)«نظام فئودالی برخاست



 

 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

ن داشت و به ها پیش جریا رسد به روندی که از قرن می
گیری دولت واحد و متمرکز انجامید و تأثیرات آن در  شکل

داری،  ها در مرحله قبل از تعالی سرمایه پیدایش و تکوین ملت
های لنین و از جمله نقل  توجه الزم نداشتند. کافی است به نوشته

 های قبلی این نوشته آوردیم مراجعه شود.  هایی که در بخش قول

ها، قبل از  پژوهشگران باورمند به وجود ملت آریه یا آری که از
سازد:  نشان می داری است، خاطر فرارسیدن دوران سرمایه

های خیلی دور، تا  ها تا زمان توان در بررسی تاریخ ملت می»
( در عهد استبداد شرقی Societes hydrauliqesجوامع آبی )

 دهند پیش رفت. نمونه چین یا مصر باستان گواهی از وضعی می
های بزرگ آبیاری( شرایط  که مختصات طبیعی تولید )وجود شط

های  ها، رژیم این کشور دادند. در تاریخی تولید را شکل می
شود که  نهایت متمرکز با طبقه حاکمی مشاهده می   استبدادی بی

ای را شکل  کرد، فرهنگ ملی ویژه قوانین خود را تحمیل می
شی نیرومند مجهز و داد و کشور را به ارت داده، گسترش می

ها،  این کشور کرد. به این ترتیب، در سرحدات را معین و امن می
های واقعی به وجود  داری، ملت ها پیش از سرمایه مدت
 . (۰۱۰)«آمدند

ها و  دانیم که در ایران نیز مسئله آب: ضرورت ایجاد قنات می
های آبیاری عامل مهمی در اقتصاد ایران  ها و شبکه ساختمان سد

رسد که در ایران، مسالۀ امنیّت  وده است. ولی چنین به نظر میب
و دفاع در برابر مهماجمان خارجی، نقش کلیدی در پیدایش و 

 های دور داشته است.  تکوین ملت ایران از گذشته

بحث ما ضرورت دارد و  یاد آوری یک نکته، چون عنصر تأمل در
و انگلس،  های مارکس ها و مکاتبه آن این است که در نوشته

ها منکر وجود  دهد آن فرازهایی وجود دارد که نشان می ها و اشاره
آنکه  اند. البته بی داری نبوده ها در دوران ما قبل سرمایه ملت

فرصتی برای بررسی تئوریک این موضوع داشته باشند. به عنوان 
بورژوازی، با »را از نظر بگذرانیم: « مانیفست»نمونه، این فراز از 

با حد اعالی تسهیل ارتباطات  سریع هرگونه افزار تولید وتکمیل 
ها را به مدار تمدن  ترین آن و مواصالت، همه ملل و حتی بربر

سازد تا اگر  ها را وادار می بورژوازی تمام ملت»یا  (۰۱۲)«کشاند
نخواهند نابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و به 

یش رواج دهند و به بیان اصطالح، تمدن را در کشورهای خو
گذاران مارکسیسم  ها، پایه در این گفتار. (۰۱۷)«دیگر، بورژوا شوند

کنند که در مراحل قبل از رسوخ  هایی می آشکارا سخن از ملت
اند. مارکس در صحبت از تاریخ تقسیم  داری قرار داشته سرمایه

های به مراتب قبل از قرن هفده،  لهستان، در اشاره به دوره
به کار « قیام ملی»یا « ملت تیره روز لهستان»هایی چون  رهاشا
که »گوید  سخن می« نجابت اشراف لهستانی»برد و حتی از  می

 . (۰۱۸)«کردند برای استقالل ملی مبارزه می

هذا، تذکر یک نکته ضرورت دارد: اساساً باید به موضوع  مع
دی ـ ها از لحاظ روند و تاریخ و مرحله رشد اقتصا پیدایش ملت
ها با احتیاط و نسبیّت برخورد کرد و از هر گونه  اجتماعی آن

هایی  توان نمونه سازی و نسخه پیچی اجتناب کرد. می کلیشه
آورد )نظیر ایاالت متحده آمریکا و کشورهای آمریکای التین و 

داری تکوین یافته و به تدریج  ها در دوران سرمایه غیره( که ملت
د اصلی ما در اینجا، مرزبندی با دگم اند. قص شکل نهایی گرفته

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. 

ها، ماکسیم رودنسون،  در بحث مربوط به قدمت پیدایش ملت
نظریه بسیار جالبی  شناس و محقق برجسته، شناس و اسالم شرق

های قومی ـ ملی و چگونگی پیدایش و  در مورد ایدئولوژی
کند که چون مفید به بحث ماست،  ها مطرح می گیری آن شکل

 کنیم.  در زیر به آن اشاره می

 

  ـ  اید ولوژی قومی ـ ملی۴ .۵

و « مارکسیسم و ملت»جمله در  ماکسیم رودنسون در چند اثر، از
المعارف جهانی  که در دائرۀ« ملت و ایدئولوژی»ویژه در مقاله  به

دهد که از قدیم، چه در  چاپ شده است، این نظریه را بسط می
های قومی ـ  دولت»و چه در میان « اقوام سازمان یافته»میان 

آمده است. منظور  به وجود می« قومی ـ ملی»، ایدئولوژی «ملی
ی مستقل ، مجموعه واحدها«اقوام سازمان یافته»رودنسون از 

شهر ـ »ای چون قبایل و  شکل نیافته یا کمتر شکل یافته
، مرحله «های قومی ـ ملی دولت»ست و منظور وی از «ها دولت

گرفته  می پیدایش ساختار دولتی است که قوم مشخصی را در بر
ترین حالت  دهد که ابتدائی است. ماکسیم رودنسون توضیح می

نوعی بیان هویت گروه  این ایدئولوژی، آگاهی مبهم از خویش،
و تبیین تمایز خود از سایرین است؛، به نحوی « قومی ـ ملی»

تمام خطوط فرهنگی و نهادهایی که ویژگی گروه را »که 
کند یا به این مقصود به وجود آمده، در این  مشخص می

 ایدئولوژی با هویت گروه مربوط است. همه این تجلیّات وحدت، 



 

 . (۰۱۵)«یابد شود و مشروعیت می این ایدئولوژی توجیه می در

در آغاز، وقتی دنیای بشری به صورت »کند:  رودنسون تشریح می
شود،  اند، ظاهر می هم قرار گرفته عالمی از اقوام که کنار

شود،  ایدئولوژی قومی ـ ملی غالباً حاکم است. آنچه مشاهده می
های دیگری بنا  پایه هایی است که بر های ایدئولوژی نطفه
ماکسیم رودنسون در بررسی خود، از جمله به نقش «. اند شده

اسالم »پردازد:  مذاهب جهانشمول در احساسات قومی ـ ملی می
که در اصل مذهبی جهانی است، در مراحل اولیه خود، چارچوب 

کند.  ها فراهم می ایدئولوژیکی برای احساسات قومی ـ ملی عرب
یرد. آئین مزدا، گ بودائیسم در تبّت چنین حالتی به خود می

مذهبی با پیام جهانی بود اما حتی وقتی هم که ایرانیان مزدایی 
های دیگر و همبودهای دیگری را زیر سلطه خود داشتند،  خلق

 . (۰۱۱)«باز در حد مذهبی قومی ـ ملی مسدود ماند

های قومی ـ ملی را تأمین انسجام  وی وظایف اصلی ایدئولوژی
به مجرد اینکه صورتبندی »نویسد:  داند و می ها می آن

(Formationگسترده ) قبیله یا شهر و امثال آن در اثر  تری از
شرایط اقتصادی، رشد جمعیت، وضعیت جغرافیایی و غیره به 

مکانیسم انسجام الزم را « ایدئولوژی قومی ـ ملی»آید،  وجود می

تعیین حد و حدود نسبت به خارج، تأکید بر  …کند  تأمین می

مقاومت در برابر فشار خارجی یا تهدیدی  …و  نوعی برتری
ریزی آئین اخالقی درونی جامعه از طریق  واقعی یا خیالی، پایه

های دیگر،  تر از همه ارزش های واال تعریف و تحمیل نظام ارزش
به کارگیری اقداماتی با هدف تأمین وحدت و سالمت صورتبندی 

ی متشکله چنین ها قومی ـ ملی، اطاعت و فداکاری به آن، مولفه
 . (۰۱۳)«اند هایی ایدئولوژی

 

  ها ـ  منشأ شکل گیری وروند تکوین ملت۴ .۶

از آنچه در باال آمد، به ویژه آن گونه که بررسی تاریخی و 
توان شمای  دهد می شناختی ماکسیم رودنسون نشان می جامعه

های قدیمی، به ویژه  خطوط کلی آن، الاقل درباره ملت زیر را در
 ترسیم کرد:  در شرق

ای که قوم یا اقوامی، چه به لحاظ الزامات ناشی از  از لحظه
سازماندهی مقاومت و دفاع در برابر خطرات ناشی از تجاوز و 
هجوم از خارج، یا به مالحظات گوناگونی که در باال اشارت 

زنند، همزمان،  رفت، دست به تشکیل دولت واحد و متمرکز می
گذارد و به انسجام  به عرصه وجود میایدئولوژی قومی ـ ملی پا 

کند.  ( خدمت میcommunautéترِ همبودی ) همه جانبه
احساسات قومی ـ ملی و همبستگی میان اعضای آن به تدریج 

یابد که در  در طول تاریخ از ورای سرنوشت مشترکی، قوام می
های کم و بیش طوالنی و تقریباً بالانقطاع برای بقا  جریان جنگ
ت قومی ـ ملی و دفاع از سرزمین آبا و اجدادی پیدا و حفظ هوی

 کنند.  می

گیرند و حدود و  های کهن چون ایران شکل می بدین روال، ملت
کنند که همواره هسته اصلی  ثغور سرحدات خود را ترسیم می

قومی ـ ملی در مرکز ثقل آن قرار داشته است. پاسداری از 
فداکاری و از جان یابد و آحاد ملت به  تمامیت آن تقدس می

شوند، احساسات میهنی و ملی و فرهنگ  گذشتگی دعوت می
یابد، همسبتگی درونی  ملی و ایدئولوژی قومی ـ ملی رشد می

شود. تمایز از  یابد و متجلِّی می شود و ملت هویت می تقویت می
شود. اصطالحات  پرورش داده می« ها غیرخودی»دیگران و 

عصر ساسانیان، از  غیر ایرانی(، در باستانی ایران و انیران )یعنی
 همین جاست. 

ـ   اگر کلمات ملت یا میهن دوستی با مفهوم و بار سیاسی
حقوقی امروزی آن، در قاموس سیاسی، نسبتاً تازگی دارند، 
منافاتی با مفاهیمی چون ایرانیّت و ایرانی که در گذشته به کار 

هر کدام،  دوستی ندارند و رفته است یا حبّ وطن و ایران می
کنند.  انگیزند و منعکس می مقاصد و احساسات واحدی را برمی

های ایرانی نظیر سامانیان و صفاریان و طاهریان  تالش سلسله

از قرن چهارم و باب شدن شاهنامه نویسی در احیای تاریخ  …و
قبل از اسالمِ ایرانیان و پیوند با گذشته تاریخی، سی سال رنج و 

یای ملیت ایرانی بر بستر تاریخ و زبان تالش فردوسی برای اح
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 

کرده است. این بیان  ها پیش وجود داشته و عمل می سده
 حماسی فردوسی: 

 پور گزین چو گودرز و هفتاد

 ایران زمین همه نامداران

 نباشد به ایران، تن من مباد 

 *چنین دارم از موبد پاک یاد

 

همان احساس ملی و هویت    در هزار سال پیش، تبلور و بیان
حس میهن پرستی است که ما امروز از آن برخورداریم و  ملی و

بریم. اگر نظامی گنجوی همین احساسات را  می آن را به کار
 کند:  ر بیان میهفتصد سال پیش در اشعار زی

 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. 

  گوید:  اگر اخوان ثالث در زمان ما می

 ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم

 ای کهن بوم و بر، دوست دارم  ترا

 ای کهن پیر جاوید برنا  رات

 ترا دوست دارم، اگر دوست دارم

 ای گرانمایه دیرینه ایران  ترا

 ای گرامی گهر، دوست دارم  ترا

 
همان بیان و احساسات میهنی و ملی فردوسی    چیزی جز استمرار

رسیده است و  و نظامی و گنجوی نیست که به زمان ما فرا
هد نوردید. کلمات و های بعدی را هم درخوا تردید نسل بی

شود ولی جوهر و مفاهیم اساسی سینه به  ها عوض می گفتمان
سینه، از نسلی به نسل دیگر، از عصری به عصر دیگر منتقل 

گاه   نژاد ایرانی که  گردد. نامداران ما حتی با کلماتی چون می
برای بیان هویّت ملی ایرانی خود به کار گرفته و به ستایش آن 

همان مفهوم ایرانیت و ملیت ایرانی را در ذهن خود    اند، پرداخته
 اند.  داشته

عمالً، ملت »گوید:  شناس برجسته فرانسه می ادگار مورن جامعه
شناختی  به مفهوم زیست« نژاد»دهد. این  می« نژاد»تشکیلِ 

. وقتی (۰۱۴)«شود نیست، بلکه از آن مفهوم فرهنگی برداشت می
های اول و دوم هجری،  رانی قرنبن یسار، شاعر شجاع ای اسمعیل

نژاد و تاریخ   احساسات ملی و ایرانیت خود را در ستایش از
قدرت اموی  خویش در قالب قصیده پرشوری در برابر خلیفه قدر

 سراید، همین معنا و مفهوم را مد نظر داشته است:  می

 من از نژادی بزرگم و بزرگواری من قابل قیاس نیست

 زبان تیغ زهرآگین است مرا زبانی است که چون

 ( ۰۱۰)کنم و با آن از عظمت ملتی بزرگوار دفاع می

بحث من در نقد و بررسی تئوری استالین به درازا کشید و 
ها در ارتباط با مفهوم ملت و  فرصت پرداختن به سایر مقوله

تعریف آن باقی نماند. در جریان بحث خود به دو مطلب و مقوله 
گیری  کی نقش دولت در تکوین و شکلبسیار مهم اشاره کردم: ی

حقیقت  که در« دولت ـ ملت»ملت و دیگری، پدیده و مقوله 
اند. بحث روی این دو مقوله،  های تکمیلی این مبحث بخش

  ریف آن، موضوع بخشِ بعدیـلی: ملت و تعـهمراه با مطلب اص

 است. 

 
 ــــــــــــــ

نباشد تن من مباد / برین بوم بر چو ایران »* روایت متداول و منتسب به فردوسی: 
ادب پارسی، تحریف شده بیان اوست  ، به باور پژوهشگران شعر و«زنده یک تن مباد

 که در باال نقل کردیم. 

 

 منابع فصل  هارم 
ای از استالین در  ، نوشته«مارکسیسم و مسئله ملی و مستعمراتی»به نقل از ـ  ۴۰

 ۲۱مسئله ملی. متن فرانسه صفحه 

، آثار کامل به «برنامه ملی حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه»نین، ـ  ل ۴۲
 ۵۳۴فرانسه، جلد نوزده، صفحه 

 ۷۷، صفحه ۴۰همان منبع    ـ  ۴۷

، ۰۰۲۰، مارس «پاسخ به رفقا مشینک و کوالچوک»، از مقاله ۴۰همان منبع    ـ  ۴۸
 ۷۰۷صفحه 

 ۴۰همان منبع   ـ  ۴۵

 ۴۰همان منبع    ـ  ۴۱

 ۷۰صفحه  ۴۰ان منبع هم   ـ  ۴۳

انسیکلوپدی علوم سیاسی، به نقل از مجله سهند، « ملت»ـ  د. روستو، مقاله  ۴۴
 ۰۸۷، صفحه ۱و  ۵شماره 

، «ارنست رنان و آلمان»، به نقل از کتاب «ملت چیست»ـ  ارنست رنان،  ۴۰
 ۰۴۳مجموعه مقاالت به فرانسه، صفحه 

 ۷۱، صفحه «ملیت و زبان»ـ  شاهرخ مسکوب،  ۰۱

 ۷۱، صفحه ۰۱ـ  منبع  ۰۰

 ۲۳، صفحه ۰۱ـ  منبع  ۰۲

 ۰۱۰، جلد اول، متن فرانسه، صفحه «جدال ملی»ـ  آریه یا آری،  ۰۷

 ۷۰۵، صفحه ۴۰ـ  منبع  ۰۸

 ۰۱۰، صفحه ۰۷ـ  منبع  ۰۵

ـ  تاریخ فرانسه از سوی مورخین شوروی، ترجمه فریدون شایان، جلد اول،  ۰۱
 ۲۱۴و  ۲۱۳صفحات 

 ۲۱۴حه صف ۰۱ـ  منبع  ۰۳

یر  از پی« اندیشه ملت»، مقاله ۰۰۴۵ـ  دائرۀ المعارف جهانی، جلد دوازده، سال  ۰۴
 ۰۷۱کلمان تیمبال صفحه 

 ۰۴همان منبع، صفحه    ـ  ۰۰

 ۷۱۰، صفحه ۰۱ـ  منبع  ۰۱۱

 ۰۱۸، صفحه ۰۷ـ  منبع ۰۱۰ 

 ۵۳، ترجمه فارسی پورهرمزان، صفحه «مانیفست»ـ  مارکس و انگلس،  ۰۱۲
Marx et Engels,Œuvres choisies, Les Editions du Progrés URSS 
1975,P.35 

 ۰۱۲همان منبع    ـ  ۰۱۷

 ۰۱۷، صفحه ۰۷ـ  به نقل از منبع  ۰۱۸

 ۰۸۰از ماکسیم رودنسون، صفحه « ملت و ایدئولوژی»، مقاله ۰۴ـ  منبع  ۰۱۵

 ۰۸۸، صفحه ۰۴ـ  منبع  ۰۱۳و  ۰۱۱

ه درآمدی بر مفهوم ملت، به نقل از مجله ، مقال«شناسی جامعه»ـ  ادگارمورن،  ۰۱۴
 ۰۱۰، صفحه ۱و  ۵سهند، شماره 

 ۲۷و ۲۲، صفحه «دلیران جانباز»ـ  دکتر ذبیح اهلل صفا،  ۰۱۰

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

و شـــهامت اختقـــی بابـــ   ، شـــم سیاســـی، تی بینـــیبینـــی قـــدرت پـــیش  

ــه   ــل از نحل ــد نس ــنچکران  ن ــان روش ــتی در می ــی    براس ــال زدن ــران م  ــری ای ــان فک ــای گوگون ه

ــیش     ــدرت پ ــی، ق ــرد سیاس ــار خ ــا معی ــواهیم ب ــر بخ ــت. اگ ــن    اس ــی، وط ــهامت اختق ــی، ش بین

ســـنجش روی کنـــیم، بـــی گمـــان بابـــ  را در کتســـی بـــا  دوســـتی از روی قلـــ  و روپ بـــه

 استاندارد جهانی خواهیم یافت.

 

o            اش و نیــ   ویژگــی ســوم بابــ  کــه شــاید مهمتــرین ان یــ ه او در همــه زنــدگی سیاســی

ــتش ــن     ت ــتاری او در ای ــری و نوش ــای فک ــد،    ۳3ه ــر باش ــال اخی ــتی و   س ــران دوس ــوهر ای گ

ه لحظــات زجــر، ســرخوردگی و هــ ار    و در همــهمــواره بابــ  . اوســت ژرهی پرســت مــیهن

ــی دوا،  ــرمی درد ب ــیهن س ــه ســوی م ــش ب ــا   کشــ دل ــران اســت. ام ــتم عاشــ  ای ــ  ک د. او در ی

ایـــن عشـــ  کـــور نیســـت. او همـــواره کوشـــیده اســـت کـــه از یکســـو ایـــران و تـــاریخ و   

ــی ــدگی  ویژگ ــا و پی ی ــور را ژره  ه ــای کش ــش     ه ــه و دان ــر تجرب ــوی دی  ــد و از س ــر درـ کن ت

 برداری برای انطباس با شرایط ایران به کار گیرد. هخود را بدون کلیش

 محسن حیدریان
 

 

ــ  پرســ  از   ــه آ یدمباب ــاک ــ ی ــوان یم ــوان   ت ــما بعن ــ از ش ــتمارکس ی  یس

مـــارک  جامعـــه را طبقـــه  ینکـــها از ؛داد یحتوضـــ داد و یاســـم بـــرد؟ قاطعانـــه جـــوا  منچـــ

ــارگر و یبنـــد ــه کـ ــ  را طبقـ ــه اگـــر یعمـــده کـــرده اســـت منتقـــد اســـت وان هـ  در یا طبقـ

ــاث  ــان ت ــع     یرسرنوشــت اجتم ــم جوام ــا بخــش اعظ ــه ظالب ــه متوســط اســت ک ــد طبق ــته باش داش

ــ را در ــرد یبرم ــش تع و گی ــیننق ــده دارد و ی ــور  کنن ــه بط ــ ود ک ــ اف ــان   یکل ــه انس ــه ک ــا هرآن  ب

ــار و  خا ــ  را در ــرار ی ه ــن را   ق ــدارد.  ه ــت ن ــد موافق ــدبا ده ــه ا ی ــرانمتوج ــد و و ی  رش

  .اعتتء آن نمود

 مهدی ممکن



 
 
 
 
 

 مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران
 

 بخش پنجم
 

 « دولت ـ ملت»پدیده 

 

 
 مقدمه

 باره مبحث ملت را به  چهارم، پرداختن به دو مقوله دردر بخش 
ـ   دولت»این فصل وعده دادیم. این دو موضوع عبارتند از پدیده 

( و دیگری، نقش دولت در تکوین و Nationـ  Etat« )ملت
های قبلی اشاره کردم که آنچه در واقع در  بحث تشکیل ملت. در

کت و سرگردگی مورد ملت به نام بورژوازی ثبت شده است، شر
یعنی تامین « دولت ـ ملت»وی در مبارزه برای تحقق اندیشه 

سوی  حاکمیت ملت یا به عبارت دیگر، تشکیل دولت منتخب از
ملت )دولت ملی( است. وگرنه، هم تشکیل دولت و هم پیدایش 

داری  ها، مقدم براعتالء سرمایه و تکوین ملت در بسیاری از کشور
های تاریخی،  نمونه در شرق و ژه دراین امر بوی بوده است. و
شود. لذا از لحاظ اهمیتی که آشنائی با این دو  مشاهده می

 موضوع با بحث ما دارد، مکث کوتاهی ضرورت دارد. 

 
  « ـ  ملت دولت». اندیشه و   ون ی پیدایش مقوله ۱ـ  ۵ 

 منشاء  ، از نظر«ـ  ملت دولت»اندیشه و چگونگی پیدایش مقوله 
دان عمل آن، صرفاً مربوط به دوران شکوفائی تاریخی و می

داری است. این پدیده بدواً در اروپای باختری شکل  سرمایه
گرفت و لحظه تاریخی تحقق آن نیز فرارسیدن انقالب کبیر 

های  ها، در سایه همین انقالب، شعله ( است. بعد۰۳۴۰فرانسه )
پرتو  ها، این اندیشه همچون نمونۀ نظام حکومتی، به سایر کشور

افکند. چنانکه حتی جنبش مشروطیت ایران در آغاز قرن بیستم، 
همان اهداف و وظایف را دنبال    ملهم از آن بود و تا حدی،

 کرد. ولو اینکه به دالیلی ناکام ماند.  می

اکنون به بررسی روند تکوین این اندیشه و کیفیت و مضمون 
 نظرکه مستقیماً پردازیم. به ویژه از این  ـ  حقوقی آن می سیاسی

 ارتباط دارد. « حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»با مقوله 

 گیری ملت در نمونه فرانسه، نشان  در بحث مربوط به شکل
، از راه تجمع ۰۱و  ۰۵های  دادیم چگونه این امر در قرن

 سرگردگی شاه فرانسه، از های قومی مختلف، با همت و همبودی
اندام شاه  لت واحد که درطریق اتحاد سیاسی در کالبد دو

یافت، صورت گرفت. هنوز در این مرحله،  العنان تجسّم می مطلق
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 

 ت، نماینده و منتخب ملت نبود. دول

فرانسه، همزمان با انگلستان  در ۰۴اما تحول مهمی که در قرن 
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 

ـ   ایدئولوژیک آن را فراهم ساخته بودند،. تحول فرهنگی
سیاسی که با مرحله تعالی بورژوازی، بمثابه نیروی سیاسی ـ 
اقتصادی، همزمان بود. بورژوازی در آن زمان، بخشی از ملت و 

جزئی از طبقه سوم ای آن روز فرانسه،  در نظام طبقاتی ـ کاست
(tiers etatبه حساب می ) وران و  آمد که کارگران و پیشه

ـ  گرفت. دو طبقه دیگر: روحانیان و نجبا دهقانان را نیز در برمی
 اشراف بودند. 

 متفکرین آزاداندیش فرانسه آرمانشان پایان دادن به رژیم مطلقه 
ود. و ملت و از میان برداشتن نظام اشرافیت و امتیازات فئودالی ب

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 
 کند.  وضعیت تاریخی، نکته بسیار مهمی را خاطر نشان می

دادن ملِّت همچون  ه، با قرارتفکر انقالبی در فرانس»نویسد:  می
گیری  شکل»موضوع حقوقی، به پدیده تاریخی ـ جامعه شناختیِ 

حاکمیت »واقعیّت ملی، یک تاییدیه قضائی افزود. بدین معنا که: 
تواند اعمال  و منشاء همه قوا از ملت است و فقط بنام او می

با چنین عنوانی، اندیشه ملت در »کند:  وی اضافه می (۰۱۰)«شود.
جهان سیاست رسوخ یافت، منتهی نه بعنوان یک نیروی سیاسی 

میان سایرین، بلکه به گونه تنها نیروی مشروع. زیرا ملت  در
 ( ۰۰۱)«اساس قدرت است.

همین  ، نهفته در«دولت ـ ملت»جوهر مطلب در بحث پدیده 
خواه و بورژوازی تازه به  یداست. نقش روشنفکران آزا گفتار

آگاه ساختن ملِّت به حقوق خود و تدوین  همین دوران رسیده در
دکترین حاکمیّت ملت به گونه منشاء قدرت و پیوند مقوله ملت و 
حاکمیت او با امر دموکراسی بود. ریشه تئوریک آن در اثر 

و طرح اندیشه « قرارداد اجتماعی»جاودانی ژاک ژان روسو بنام 
میّت اراده عمومی وی قرار داشت که در تکامل خود به اصل حاک

 است:  ملت منجر شد. منطق این اصل براین برهان استوار

اگر حاکمیت از آن ملِّت است و اگر از سوی دیگر، قانون بیان »
اراده عمومی است، بنابر این فقط اراده عمومی قادر به اعمال 

که « اعالمیه حقوق بشر و شهروندان»حاکمیّت است. در واقع، 
نفس خود بازتاب دهندۀ اعالمیه  پیام انقالب کبیر فرانسه بود، در

نیز بود. به همین « حقوق مردم برای تعیین سرنوشت خویش»
از انقالب، اصل حق مردم  جهت، مجلس موسسان بالفاصله بعد

به معنی « ها اصل ملیت»در تعیین سرنوشت را اعالم کرد. و 
، بیان سیاسی اصل فوق و نقطه قوّت «هرملت، یک دولت»

انقالبی در آغاز آن بود. این اصل در قرن  سیاست خارجی فرانسه
عمومی مبدل گردید و سرمنشاء تحوالت متعددی در  به شعار ۰۰

 اروپا شد. 

ها بعد، این  ها، مدّت ها و بطریق اوُلی لنینیست مارکسیست
بار در کنگره  های حزبی کردند و برای اولین خواست را وارد برنامه

( هواداری خود را از ۰۴۰۱) ها در لندن انترناسیونال سوسیالیست
ابراز « ها در تعیین سرنوشت خویش حق کامل همه ملت»

 داشتند. 

 و چه بویژه  ۰۰سرنوشت این اصل در گذرگاه تاریخ، چه در قرن 
هائی که برخی  سوء استفاده در قرن بیستم؛ دستاوردهای آن و نیز

طلب،  اند؛ و نیز ناسیونالیسم تجاوزگر و توسعه ها از آن کرده دولت
این اصل بود؛ هرکدام در جایِ خود، موضوع مقالۀ  که انحرافی از

مستقلی است که پرداختن به آن ما را از موضوع اصلی دور 
کند. تنها ذکر این نکته ضرورت دارد که الهام از این اصل، در  می

بخش  موارد متعدّدی، نقش مهمی در بیداری و در مبارزات رهائی
س از جنگ جهانی اول ولی بویژه پس از مستعمرات، در دورانِ پ

 جنگ جهانی دوم داشته است. 

 

  «ملت برای خود»و « ملت در خود. »۲ـ   ۵

 آنچه را که در مقطع تاریخی انقالب کبیر فرانسه رخ داد و اثر 
توان از لحاظ  عمیقی در تحوالت بعدی اروپا و جهان گذاشت، می

« ت برای خودمل»به « ملت درخود»مضمونی، روند فراروئی 
نامید. بدین معنا که، عنصر آگاهی از خود، به وجدان ملت راه 

ملت از حالت لختی و ناخودآگاهی، به خودآگاهی «. یابد می
خواهد سرنوشت خویش را خود بدست گیرد و  رسد. اینک می می

را خود انتخاب « شناختی ای تاریخی ـ جامعه هسته»دولت، این 
 نماید. 

برم. زیرا  را بکار می« ملت در خود»صطالح به همین علِّت من ا
 و« ملت برای خود»تا لحظه انقالب کبیر، ملت فرانسه به گونه 

حاکم برسرنوشت خویش، تکوین نیافته بود. بلکه ملت، از ورایِ 
شد که منتخب ملت نبودند. سرنوشت  هائی نمایندگی می دولت

وی نیز در ملت در دست شاهان و رفاه و اعتالء یا فقر و انحطاط 
لیاقتی شاهان بود. تاریخ پرفراز و نشیب ملت  گرو کفایت یا بی

 ها ست.  ها و فراز و فرود از این حالت ایران تا به اکنون، سرشار

در مقطع انقالب کبیر فرانسه، ملت در برابر سلطنت مطلقه بپا 
در برابر شعار قدیمی و متداولِ « زنده باد ملت»خیزد. شعار  می
، ملت ۰۳۰۲گیرد. با اعالم جمهوری در  قرار می« شاهزنده باد »

ملت »کند و به کیفتیّتِ نوینِ  فرانسه حاکمیّت خود را برقرار می
یابد. ملت، دولت را به نمایندگی از خود،  ارتقاء می« برای خود

، بیان سیاسی و تجلی «دولت ـ ملت»دهد. پدیده  تشکیل می
داری و  سرمایهاین تحول است. نقش تاریخی ویژه دوران 

نوآوری و مشارکت بورژوازی در تحول و تکامل ملت، در همین 
 است نه در به وجود آوردن آن. 

 دولت »های طراز نوین را که همین پدیده  ها اینگونه ملت بعضی
 عمده در تجلی آن است و منشاء تاریخی آن هم به طور« ـ ملت

درجۀ  ا وه دهند. و مشخصه اروپای غربی است، نمونه قرار می
های اقتصادی، اجتماعی و  پیشرفتِ پیوندهایِ درونی آن در زمینه

های جامعه  فرهنگی را؛ که مستقیماً متاثر از پیشرفت
داری و حاکمیت بورژوازی در این کشورهاست؛ ترسیم  سرمایه

همان را پایه و مبنا برای بررسی و داوری در مبحث    کنند. و می



 

ها را در  ها و ویژگی ن مشخصهدهند. و چون ای ملی قرار می
یابند، در نتیجه به نفی وجود  های غیراروپایی نمی گذشته و کشور

داری، از جمله در کشور ما  ها در مرحله قبل از سرمایه ملت
رسند. روشن است که اِشکال در همین یکی گرفتن مفهوم  می
همان پدیده    یعنی« ملت برای خود»با مفهومِ « ملت در خود»

 است. « ـ  ملت دولت»نوین 

 مرحلۀ کیفیِ عالیتر در تکامل همبودهای « دولت ـ ملت»پدیده 
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

شود. اما این آگاهی، به معنی آگاهی از حقوق  وجدان ملت می
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. 

 ، دو «طبقه»، در بحث از مقوله «فقر فلسفه»مارکس در اثر خود: 
به « طبقه درخود»سازد. یکبار از  ن را مطرح میکیفیت متمایز آ

داری )عامل عینی( و بار دیگر  معنی طبقه ناشی از روابط سرمایه
گوید. یعنی حالتی که پرولتاریا با  سخن می«. طبقه برای خود»از 

آگاهی از رسالت تاریخی خود )عامل ذهنی( وارد نبرد طبقاتی و 
دو مرحله تاریخی در شود. بدیهی است که وجود این  سیاسی می

تغییر و تکامل پرولتاریا، به معنی نفی پرولتاریا به مثابه طبقه، در 
نیست؟ « خود آگاهی طبقاتی»دوران قبل از مرحله رسیدن به 

تردید  نیز مشابه آن است. بی« دولت ـ ملت»و « ملت»مقوله 
 ۰۸شناختی، درقرن  ـ جامعه ملت فرانسه همچون مقوله تاریخی

، از بسیاری جهات ۲۱و  ۰۰های  ت فرانسه در قرنبا مل ۰۵و 
تواند به  تفاوت دارد و تغییر و تحول یافته است،. اما این امر نمی

توان  معنای نفی ملت فرانسه در دوران پیش از آن باشد. می
های تاریخی دیگری را مثال آورد که علیرغم تغییر و  مقوله

ی را منعکس کنند. ا شان، مفاهیم واحد و هم ریشه تکامل تاریخی
 نظیر دولت، دین، الییسیته و غیره. 

واقعیت ملت ایران در عرصه تاریخ و تغییر و تحوالت آن در 
همان روند    گیری بیشتر، در واقع عبارت از جهت انسجام و شکل

است. لحظه « ملت برای خود»به « ملت درخود»گذار از حالت 
د. روندی که هنوز باش تاریخی آغاز آن نیز انقالب مشروطیت می

پایان نیافته و کامالً جا نیفتاده است. پیکار کنونی مردم برای 
 برقراری دموکراسی و حاکمیت ملت، نقطه اوج آن است. 

 

 ۵ .  ـ دو مچهوم از ی  مقوله در دو شرایط ۳

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

تفاوتی است که در مضمون و هدف  اهمیت دارد. و آن عنایت به
، میان کشورهای «ها در تعیین سرنوشت خویش حق ملت»اصل 

 مستقل با کشورهای وابسته و مستعمرات، وجود دارد. 

 در کشورهای مستقل، این اصل به معنی شناسایی حق مردم 
(Volk ،peuple( در انتخاب حکومت )gouvernement ،

Regierung دلخواه خود و تعیین )( شکل دولتEtat مطلوب )
حاکمیت »خویش است. به عبارت دیگر، با امر دموکراسی و 

 در پیوند مستقیم قرار دارد. « ملت

شود  به همین علت مفهوم ملت به مفهوم توده مردم نزدیک می
های مطلقه را به  رژیم و مبارزه ملی مضمون مبارزه با استبداد و

ت چنین شرایطی، اصل ها و تح گیرد. در این نوع کشور خود می
به معنی کسب « ها در تعیین سرنوشت خویش حق ملت»

ها قبال به  استقالل سیاسی و تامین حاکمیت ملی نیست، زیرا این
اند. به همین علت در انقالب مشروطیت نیز کلمه  دست آمده

شد که در رو در  ملت به توده مردم از هر قشر و طبقه اطالق می
العنان قرار داشتند. هدف اصلی  اه مطلقروئی با دولت مستبد و ش

انقالب مشروطیت استقرار دمکراسی و حکومت مشروطه بود. 
ـ دموکراتیک، انقالبی برای  انقالب مشروطیت، انقالب بورژوا

حکومت قانون و برقراریِ دموکراسی، به عبارت دیگر، تامین 
بخش ملی، نظیر  حاکمیّت ملت بود، نه یک جنبش رهائی

 اندونزی و الجزایر و ویتنام.  هندوستان و

 حق »ها، اصل  اما در کشورهای تحت انقیاد خارجی و مستعمره
، اساساً مضمون رهائی از قید «ها در تعیین سرنوشت خویش ملت

خارجی دارد و هدف مستقیم و اصلی آن کسب استقالل، تامین 
حاکمیت ملی و تشکیل دولت مستقل خودی است. زیرا بدواً باید 

دولتی باشد تا دموکراسی در آن اعمال شود. در این  کشور و
، «ها در تعیین سرنوشت خویش حق ملت»ها، تحققِ اصل  کشور

به معنیِ دستیابی به استقالل ملِّی است، و خود به خود مرادف با 
 باشد.  دستیابی به دموکراسی نمی

 آید: در  وال اساسی پیش میئآنچه در باال گفته شد، این س از
ها در  حق ملت»ی و در کنکاش برای انطباق اصل مبحث مل

، جای ایران در کجاست؟ آیا جزو «تعیین سرنوشت خویش
کشورهای نوع اول است یا نوع دوم؟ به عبارت دیگر، مضمون 

حق ملت ایران در تمامیت و یکپارچگی  واقعی آن، آیا عبارت از
آن در تعیین شیوۀ کشورداری و انتخاب دولت مطلوب خود با 

تفاده از ابزارهای دموکراسی است؟ یا برعکس، مضمون اصلی اس
های کثیر ساکن در  «ملت»بخش  همان جنبش رهائی   آن

« اسارت»چارچوب جغرافیائی کشور ایران است، که گویا در قید 



 

های مستقل ملی به تعداد  برند، و هدفشان تشکیل دولت می بسر
 و مدعیان آن است؟ 

درست از واقعیت ایران، در تدوین  توجه به این امر و ارزیابی
ساز است.  گذاری، اهمیت بسیار دارد و سرنوشت مشی و سیاست

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 
تعیین  حق ملل در»ین است، در این صورت، انطباق اصل چن

با واقعیت ایران، مفهومی جز استقرار « سرنوشت خویش
دموکراسی و تامین حاکمیت ملت واحد ایران در تمامیت آن 
ندارد. به عبارت دیگر، مقصود برپایی حکومت و دولت بر خاسته 

م و از اراده ملت ایران در تمامیت آن است، نه تک تک اقوا
خواستی، از جمله  های متشکله آن. به این ترتیب، هر اقلیت

های ایالتی و یا هر شکل دیگر  حل انجمن خودمختاری یا راه
اند. به همین ترتیب  های دموکراتیک کشورمداری، جزو خواست

ها، از جمله در زمینه فرهنگی و آموزش زبان  است رفع مضیقه
حق »ها ربطی به اصل  ها. اینگونه خواست مادری و امثال آن

ندارد. و درچارچوبِ مبانی و « تعیین سرنوشت خویش ملل در
 اند.  موازینِ دموکراسی و منشورِ حقوق بشر، قابل حل

 ولی اگر عکس آن استدالل شود و ادعا شود که ایران در رده 
کشورهای نوع دوم قرار دارد، در این صورت، کشور ما یک 

ی دیگر است و چون در این یوگسالوی دوم و یا روسیه تزار
ها، مناسبات و تقابل میان ملت ستمگر با ملت تحت  گونه کشور

حل آن  قهر و تجاوز استوار است. راه ستم است. مناسبتی که بر
نیز متاسفانه توام با قهر و جنگ است و نتیجه را هم فقط زور 

 حل خواهد کرد. 

 شوند، ولی  یها از دروازه کشورهای نوع اول وارد م منتهی بعضی
آورد.  سازند سر از کشورهای نوع دوم در می راهی که مطرح می

کشند که تعهد ما به دموکراسی ایجاب  این اندیشه را پیش می
کند به خواست اکثریت هر قوم تشکیل دهنده ملت ایران در  می

تعیین سرنوشت خویش تا حد جدایی تن در دهیم. به عبارت 
ی و تکه پاره کردن پیکره ایران دیگر، تصمیم به تجزیه و جدائ

نیز با تک تک آنهاست! برخی اساسا موجودیت ملت ایران را 
 قبول ندارند. 

 هایی در حل راه پی مناسبات و دارندگان این نظر در واقع، در
ـ   های تاریخی ویژگی ایران هستند که ربطی به واقعیت و

بخش  یهای رهائ که مربوط به جنبششناختی آن ندارد. بل جامعه
ملی و از مقوله دیگر است. کشورهایی که در آن، با مناسبات 

گر سروکار داریم.  های تحت سلطه با دولت و ملت سلطه ملت
جستجوی چنین روابط و مناسباتی در ایران بس ناروا و زیانبار 

 است. 

حال آنکه روابط اقوام با یکدیگر در ایران و تعلقشان به ملت 
ها، بکلی  زندگی مشترک طوالنی آن ایران، سرنوشت تاریخی و

با وضع و روابط مستعمراتی و یا کشورهائی چون یوگسالوی و 
های بزرگ  های دولت ها، که دست پخت چکسلواکی و امثال آن

اند و واقعاً تاریخ و سرنوشت  در بعد از جنگ جهانی اول و دوّم
 اند، متفاوت است.  مشترکی با هم نداشته

 ست  ای محصول یک تاریخ کهن و ارثیه سرزمین کنونی ایران،
ها نسل به ما رسیده است. نیاکان ما، از همه اقوام و  که از صد

های  های فراوان داده و مصیبت طوایف، برای حراست آن قربانی
اند. دکتر جواد هیئت، مسئول نشریه  عظیمی را متحمل شده

که از صاحب نظران فعال قومی در ایران « وارلیق»ترکی زبان 
خبر از  است؛ در خطاب به قشری از نسل جوان که متاسفانه بی

تاریخ ایران است؛ ولی براحتی در امواج احساسات قومی 
ما ایران را »کند:  غلطد؛ دلسوزانه یادآوری می طلبانه می جدائی

هاست در آن زندگی  وطن مشترک تمامی اقوامی که قرن
، عرب و بلوچ کنند، اعم از فارس، ترک و ترکمن، کرد و لُر می

ها گذرگاه و موطن اقوام مختلف  کشور ما که قرن…دانیم می
آریائی و ترک و سامی بود و مردم آن به گفته فردوسی، از 

ها و  تشکیل شده است، با گذشت قرن« ترک و دهقان و تازی»
بو و عادات و  و  زندگی در این آب و خاک و گرفتن رنگ

های قومی و  نی، ویژگیها، و باالخره فرهنگ مشترک ایرا سنت
اند. این  های خود را نیز حفظ نموده در این میان زبان و لهجه

حقیقت، واقعیتی تغییر ناپدیر و قابل انکار نیست. بنابراین، از این 
کثرت تاریخی، وحدت امروزی ایجاد شده و به شکل ملت واحد 

نه اینست که در دنیای  ایران پا به عرصه گیتی نهاده است. مگر
آید و نه از ادغام دیگران در  روز وحدت از کثرت به وجود میام

  (۰۰۰)«یکی از عناصر تشکیل دهنده آن

 و  سرگذشت پرماجرای تالش مردم ایران برای حراست از مرز
تر از تاریخ  تر و طوالنی بوم میهن ما، تاریخی به مراتب قدیمی

اسی را بند و زودگذر در کشور ما دارد. هنوز دموکر دموکراسی نیم
بدست نیاورده، بنام آن تمامیت ارضی ایران را بذل و بخشش 
نکنیم. سرورانی که به این مساله از راه دموکراسی و به اتکاء 

شوند، در نظر  تعهد ما به محترم شمردن نظر مردم نزدیک می
همان قدر که به رعایت دموکراسی، یعنی    گیرند که ما، نمی

ستیم، در برابر استقالل و حاکمیّت مردم به مردم متعهد ه



 

حاکمیت ملی و بطریق اولی تمامیت ارضی ایران که تبلور 
 خواست و اراده تمامی ملت ایران است، نیز مقیدیم. 

دانیم.  تردید مثل هر ایرانی، حراست از آن را وظیفه خود می بی
زیرا باید ایرانی باشد تا در چارچوب آن برای تحقق دموکراسی 

های  سی، خواستاو به میمنت دموکر به تالش برخیزیم.
دموکراتیک خود را طرح و به تایید عمومی برسانیم. ضرورت 

ها با  تاکید بر پیوند دموکراسی با استقالل ملی و هر دوی آن
عدالت اجتماعی در همین است. زیرا آرمان ما، رفاه و آسایش و 

های تشکیل دهندۀ ملت ایران در یک کشور  تفاهم همه مولفه
ها و  ل و حاکم برسرنوشت خویش، در پرتو آزادیمستق

 دموکراسی است. 

خواه و دموکرات ایران، بخاطر  فراموش نکینم که چپ آزادی
تعلقات و قیودات ایدئولوژیک و باورهای کاذب انترناسیونالیستی 

اش خورده است. اینک  وطنی بر پیشانی گذشته خویش، انگ بی
خواهیم  ایم،. اگر می برده که خوشبختانه به خطای خود پی

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 

غیر این  خواه و ملی و خودی بپذیرد. در چون یک نیروی آزادی
 موکراسی بُردی نخواهد داشت. صورت تالش ما در راه د

 های سیاسی جدی و معتبر در  خوشبختانه، احزاب و سازمان
ای، خواستار  های سیاسی منطقه ایران، از جمله احزاب و سازمان

دار کردن تمامیت ارضی ایران نیستند. شادروان  جدائی و خدشه
صادق شرفکندی در مصاحبه خود با بخش فارسی رادیوی 

سه، در پاسخ به سوال مخبر که پس از اشاره به المللی فران بین
حزب دموکرات »پرسد: آیا  ها در پنج کشور می تقسیم کرد

« پارچه شودای ندارد که کردستان یک ان عالقهکردستان ایر
توانم از طرف مردم کردستان  من تنها می»گوید:  صریحاً می

ا ایران و از طرف حزب دموکرات کردستان ایران که تقریباً تنه
حزب فعال و مورد قبول عموم مردم کردستان است حرف بزنم. 
ما غیر از خودمختاری در چارچوب ایران دموکراتیک هیچ چیز 

خواهیم، برای اینکه مردم کردستان ایران واقعاً غیر  دیگری نمی

 ( a ۰۰۰)«ای ندارند. از این احساسی و خواسته

رد بودن به صرف کُ»گوید:  در پاسخ به سوال مشابهی موکدا می
معنی این نیست که حتماً باید همه دورهم جمع بشوند و یک 

همان منطقه،    کشور واحد و یک حکومت واحد داشته باشند. در
ها عرب هستند و یک  ما چند کشور عرب داریم که همه آن

  (b۰۰۰)« مذهب و یک فرهنگ مشترک دارند.

ز این تر ا ترهای خودمانی، پاسخی قاطع به کاسه از آش گرم
توان داد. آرزوی من این است که رهبری امروزین حزب  نمی

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 
ه خواست جدایی در تناقض با اصل مهم دیگر در شوند. از آنجا ک

مقیاس ملی، یعنی با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران قرار 
اند،  گیرد، اصلی که ملت ایران در تمامیت آن بدان پایبند می

کند که موافقت یا  همین تعهد به دموکراسی ما را ملزم می
ظر مخالفت با هرگونه دخل و تصرف در تمامیت ایران، با ن

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. 

 

  ـ نقش دولت در تکوین و تشکیل ملت ۵ .۴

 گر در بحث ما، نقش دولت در تکوین و موضوع بسیار مهم دی
گیری نهائی ملت و انسجام آن است. بررسی تاریخی و  شکل
های  دهد که تشکیل دولت در حالت شناختی نشان می جامعه

گیری نهائیِ ملت بوده است. این  عادی، معموالً مقدم بر شکل
نکته را قبالً در بررسی کوتاه تکوین و تشکیل ملت فرانسه نشان 

مورد  هایِ تاریخی دیگر، از جمله در . روندی که در نمونهدادیم
های عادی، مستثنی  گردد. منظورم از حالت ایران نیز مشاهده می

کردن برخی کشورهای مستعمره و تحت انقیاد است. زیرا در این 
ها، روند عادیِ تشکیلِ دولتِ خودی، به سبب سلطه  کشور

نوشت آنهاست، خارجی و وجود دولت خارجی که حاکم بر سر
ها  ناممکن شده است. لذا تصادفی نیست که در این کشور

تشکیل دولت ملی و استقالل سیاسی، محور اصلی و توامان 
بخش است. احساسات ملی و احساسِ هویّت و  مبارزات رهائی

ملتی متفاوت بودن، در بیشتر موارد در روند همین مبارزه شکل 
 گیرد.  می

 ناسان، تشکیل دولت سرتاسری واحد را ش قاطبه محققان و جامعه
در روند گذار از حالت قومی به ملت، لحظه تاریخی اساسی 

دانند. رویدادی که خود متقابالً به عامل مهّمی در انسجام  می
شود. برخی از فالسفه و  گیری نهائی آن مبدّل می ملی و شکل

 اندیشمندان بزرگ، نظیر هگل )یا فیشته و هِردِر( که از کمبود
ها و از تاخیر در تشکیل  احساس همسبتگی ملی میان آلمانی



 

روند که  بردند، تا آنجا پیش می آلمان واحد و ملت آلمان رنج می
اند، فاقد تاریخ  هائی را که موفق به تشکیل دولت نشده خلق

 مردمی که به دولت فرا»گوید:  دانند. هگل می واقعی می
ر رابطه با دولت است که آنچه اند. د اند، فاقد تاریخ واقعی نروئیده

  (۰۰۲)«یابد. گذرد، معنای واقعی می آید و بر وی می بر سر مردم می

بدیهی است که این گفتار عمیق هگل از زاویه اهمیتی که 
گیری  متفکِّران بزرگی چون وی به نقش دولت در هستی و شکل

اند، جا و مقامی دارد و بسیار هم مهّم است. ولی  داده ملت می
هائی نظیر کشور باستانی هند که در اثر  یم آن به واقعیتتعم

ها فاقد دولت خودی بود، خالی از  سلطه خارجی و استعمار، قرن
اشکال نیست. این قید حتی درباره خود ملت آلمان در حیات 

آورد نیز صادق  هگل و موقعی که اندیشه نغز باال را به قلم می

نظران و  وت، قاطبه صاحبهای متفا مستقل از انگیزه بوده است. 
شناسان، به اهمیّت کلیدی دولت در تکوین ملت اشاره  جامعه
شناس برجسته فرانسوی، دولت را  اند. ادگار مورن، جامعه کرده

داند. وی در توضیح  می« شناختی ملت ـ جامعه« هسته تاریخی»
ها، وابسته بودن به یک قدرت مرکزی را  گیری ملت منشاء شکل

شمارد. محققان و  وامل اساسی آن میاز عناصر و ع
های  شناسان، علت اصلی تاخیر در تکوین و تشکیل ملت جامعه

آلمان و ایتالیا را همین فقدان دولت و قدرت مرکزی واحد و 
دانند. حتی روژه مارتلی، مورخ  ها می استمرار پاره پارگی آن

کمونیست فرانسوی، که از تاثیرات منفی آموزش استالین در 
رها نشده است؛ با این حال، در بررسی    ف ملت بکلیتعری

رسد که بگوید:  ها به آنجا می مشخص و تاریخی تکوین ملت
ها  دهی ملت شود عامل تعیین کننده در سازمان انسان وادار می»

کننده مستقیم اقتصادی،  را جابجا کند و به جای نقش تعیین
 ( ۰۰۲)«نقش تعیین کننده دولت را قرار دهد.

ون به استالین اشاره کردیم، ناگفته نماند که در این مورد نیز و چ
است. استالین به عامل دولت در تکوین « استثنائی»موضع وی 

سازد. و اندیشه  ملت باور ندارد و هرگونه نقش دولت را منتفی می
صاحب نظرانی چون مشکوف و کوالچوک را که به وی پیشنهاد 

وجود »پنجمی حاوی کردند که به تعریف ملت، شاخص  می
عمیقاً »اضافه شود؛ یک اندیشۀ « دولت ملی خاص و متفاوت

 کند.  تلقی می« خطا

گردد که از  در بررسی چگونگی تکوین ملت ایران، مشاهده می
 های سرتاسری واحد، در کنارِ قدیم االیام در ایران؛ وجود دولت

عواملِ دیگر، عواملی که بربسترِ تاریخ و سرنوشت و فرهنگ 
 ای ایفا  اند؛ نقش بسیار موثر و تعیین کننده کرده شترک عمل میم

 کرده است. 

دولت مرکزی و سراسری در ایران، واقعیتی است که جز در 
های شکست و ضعف ایران، فقط درباره کل ایران و ملت  دوره

ایران اعتبار دارد، نه در مورد تک تک اقوام تشکیل دهنده آن. 
جدا  وام و قبایل، تاریخ و دولتی مستقل وزیرا هیچ کدام از این اق

 اند.  از تاریخ ملت و دولت ایران نداشه

 مع هذا، علیرغم اهمیت دولت و قدرت مرکزی واحد، در روند 
ها؛ خطاست اگر ادعا شود  گیری و انسجام ملت تکوین و شکل

( زیرا اگر چنین ۰۰۷) «آورد. ملت را دولت به وجود می»که: 
ت امپراطوری اطریش ـ مجارستان، بود، در آن صور می

های  امپراطوری روسیه، روم، یا خالفت عثمانی و امپراطوری
های قوی و متمرکز  ایرانی هخامنشی و ساسانی که همواره دولت

بایستی به اتکاء دولت، موفق به تشکیل ملت واحدی  داشتند، می
شدند. به شهادت تاریخ، در هیچ  های گوناگون می از اختالط ملت

 ای رخ نداده است.  ها چنین پدیده ک از این امپراطوریی

ها، به هنگام  شایان توجّه آنست که در هر کدام از این امپراطوری
های جداگانه سربرآوردند و  تالشی، فقط اقوامی به صورت ملت

هم پیوستگی و  های ملی شدند که از موفق به تشکیل دولت
ها به هم گره  یخی آنقرابت درونی برخوردار بوده و سرنوشت تار

خورده بود. از امپراطوری وسیع اطریش ـ مجارستان، ملت 
ها دولت  های ژرمنی پدید آمد و مجار اطریش برپایه ویژگی

هایی که بنام  مستقل خود را تشکیل دادند. سرهم بندی
ها و  ها و اسلواک یوگسالوی و حتی چکسلواکی )از چک

دهند که قابل  نشان می ها( بوجود آوردند، حوادث امروز مراوی
ترین روش  دوام نبودند. از خالفت عظیم عثمانی، علیرغم خشن

در مستحیل کردن اقوام غیرترک؛ فقط ملت ترک بر هسته 
ها بر جای ماند. بهمین سبب است که همه  قومی ترک

ها که حتی  های دولت ترکیه در اِنکار هویّت کُرد تالش
خر از فرهنگ لغات سیاسی بکارگیری کلمه کُرد را تا همین اوا

ها نه سنخیت  حذف کردند، موفقیتی بدست نیاورد. زیرا کُرد
ها دارند و نه تاریخ و  ـ  تباری و فرهنگی و زبانی با ترک قومی

 اند.  سرنوشتِ مشترکِ داوطبانه داشته

از امپراطوری وسیع ایران در آستانه سقوط آن بدست اعراب، که 
نهرین را به اضافه بعضی از اراضی از جانب باختر تمام بین ال»

سوی شمال تا حدود جبال قفقاز و  از عربستان و آسیای صغیر و
دهستان و ریگ زارهای مغرب دریاچه خوارزم و از مشرق از آن 

 (۰۰۵)«شد. سوی اُمویه دریا )جیحون( تا والیت سند را شامل می
از این امپراطوری گسترده، اقوام و ملل مختلفی جدا شده و 



 

های مستقل متعددی را تشکیل دادند. اما آنچه علیرغم  ولتد
آن بخشی  حوادث طوفانی، بنام ایران پابرجا ماند، کم و بیش بر

تبار آریائی ماد و  شود که اقوام هم از فالت ایران محدود می
ها  پارس و پارت، بعد از مهاجرت در آن مناطق اسکان یافتند. بعد

ها،  ، با اقوام دیگر، نظیر ترکو در گذرگاه تاریخ، بنوبۀ خود
ها درهم آمیختند. رنگ آمیزی قومی کنونی ملت  ها و عرب مغول

 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 

فیلسوف هانری لوفور  های سیاسی ـ حقوقی است.  فرآورد فعالیت
هر گروه اجتماعی را »گوید اگر قرار براین باشد:  نامدار فرانسه می

توان از طریق فعالیتِ دولتیِ کامالً خارجی و به معنای واقعی  می

ای به معنی  چنین نظریه …کلمه ماکیاولی، به ملت مبدّل ساخت
کم بها دادن به نیروی پویا و به ارزش اخالقی و سیاسی 

 ( ۰۰۱)«ملیت در پیوند است. احساساتی است که با

 بندی زیر را ارایه داد: دولت  توان جمع از آنچه گفته شد، می
تواند آفرینندۀ ملت باشد زیرا این به معنی نفی واقعیت عینی  نمی

شناختی و انکار دینامیسم و  ملت چون پدیده تاریخی ـ جامعه
پویائی درونی آن و تایید ضمنی آن است که ملت یک آفرینش 

تردید، دولت عنصر ناگزیر و کلیدی در  نوعی است. اما بیمص
های انسانی به ملت و تحکیم  روند گذار از حالت قومی همبودی

 و انسجام آن است. 

 تقدّم تشکیل دولت، بر تکوین و شکل گیری ملت، به گونه 
ای عمومی، نشانگر اهمیت آن در این تحول بزرگ است.  قاعده

، «شناختی ملت هسته تاریخی ـ جامعه»تاکید بر دولت به مثابه 
شناسان نیز به همین خاطر است. بدین  از سوی برخی جامعه

های  جهت است که مساله تشکیل دولت ملی برای تمام خلق
 زیر یوغ و مستعمره، امری حیاتی و هدف غایی است. 

توجّه به جا و مقام دولت در تکوین و شکل گیری ملت، در رابطه 
های واحد  حائز اهمیت است. زیرا وجود دولت با موضوع بحث ما،

آن دولت سرتاسری  ها، اما بویژه هخامنشیان که در از زمان ماد
شرق و غرب و شمال و  بر پایه اقوام ماد و پارس و پارت، بر

جنوب فالت ایران سایه افکنده بود، و در عهد ساسانیان شکل 
ت ایران از گیری مل بندی و شکل تردید در نطفه نهائی گرفت؛ بی

ای داشته  ورای تاریخ و ژرفای آن؛ نقش قاطعی تعیین کننده
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 

 های تشکیل دهنده آن.  مولفه

 ۲۴/۰۱/۲۱۰۲بابک امیرخسروی 

 
 منابع بخش پنجم

  ۰۷۳صفحه  ۰۴ـ منبع  ۰۱۰و  ۰۰۱

مرداد  ۰۳کیهان هوائی « های قومی ملیت ایرانی و زبان»ـ  دکتر جواد هیئت.  ۰۰۰
۰۷۱۰ 

a۰۰۰  وb۰۰۰  ۵یک مقوله و چند گفتار. از انتشارات کردستان صفحه ـ 

نوشته روژه مارتلی. انتشارات ادیسیون « شناخت ملت»ـ  به نقل از کتاب  ۰۰۲
 ۳۸سوسیال صفحه 

 ۲۵صفحه  ۰۰۲ع ـ  منب ۰۰۷

گرائی علیه  ملی»هانری لوفوز  به نقل از ۵۲صفحه « فاشیسم»ـ  موسولینی:  ۰۰۸
 ۰۰۵صفحه  ۰۰۷۳ادیسیون سوسیال « ها ملت

صفحه  ۲۵۷۵موسسه امیر کبیر. تهران « دلیران جانباز»ـ  دکتر ذبیح اهلل صفا:  ۰۰۵
۰۳ 

 ۰۰۵صفحه  ۰۰۸ـ  منبع  ۰۰۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 

ــه      » ــوامی ک ــامی اق ــترـ تم ــن مش ــران را وط ــا ای م

ــی  ــدگی مـ ــت در آن زنـ ــرن هاسـ ــم از  قـ ــد، اعـ کننـ

ــو      ــر  و بل ــر، ع ــرد و لو ــرکمن ، ک ــرـ و ت ــاره، ت ف

ــی ــرن   م ــه ق ــا ک ــور م ــوطن   دانیم.کش ــررگاه و م ــا گ ه

ــردم    ــود و م ــرـ و ســامی ب ــا ی و ت ــ  آری ــوام مختل اق

ــی، از  ــه فردوس ــه گچت ــان  »آن ب ــرـ و دهق ــازیت « و ت

ــرن   ــا گرشــت ق ــدگی  تشــکیل شــده اســت، ب ــا و زن ه

ــ    ــرفتن رن ــاـ و گ ــن آ  و خ ــادات و   در ای ــو و ع وب

ــا، و بـــاالخره فرهنـــ  مشـــترـ ایرانـــی،   ســـنت هـ

ــی ــان و     ویژگـ ــان زبـ ــن میـ ــومی و در ایـ ــای قـ هـ

انــد. ایــن   هــای خــود را نیــ  حچــ  نمــوده     لهجــه

ــار    ــل انکـ ــدیر و قابـ ــر ناپـ ــی تغییـ ــت، واقعیتـ حقیقـ

ــابراین  ــت. بن ــدت   نیس ــاریخی، وح ــرت ت ــن ک  ، از ای

ــران    ــت واحــد ای ــه شــکل مل امــروزی ایجــاد شــده و ب

 «.پا به عر ه گیتی نهاده است

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــا        ــه تنه ــ  ن ــن باب ــاور م ــه ب ــ ب ــتس ی ــه او  یاس ــ ورز، بلک ــنچکر  ی روش

ــ  ــواد و در ع ــا س ــال  ینب ــ ح ــم   ی ــه مه ــش و از هم ــا دان ــور و ب ــ ر جس ــر دارا  الش ــه  یت تجرب

 است. یرانا یاستحوزه س در یظن

 

o   ــ  در ــاه     باب ــدت وکوت ــاه بلندم ــود. ن  ــ  ب ــنش و فرهن ــاح  م ــود   ــار خ ــال و گچت ــدت او  اعم م

ــر س ــتدر ام ــرانا یاس ــرا ی ــن تحســ  یب ــ بران  ینم ــاف  ی ــا ک ــت. تنه ــناد    یاس ــه اس ــت ب اس

انـــداخت تـــا عمـــ  ن ـــاهش را  ین ـــاه یـــرانمـــردم ا یـــ کن ـــره  هـــارم حـــ   دمکرات

ــود راضـــیافـــتدر ــن ی. بابـــ  آدم از خـ در  اش یـــتو قابل یت ـــتح ینکـــها یـــرظمعل ت ویسـ

ــا ــر یلمس ــیو س ینظ ــه س یاس ــیو در تجرب ــ  یاس ــردن از د  ی ــرو گ ــرانس ــد ی  ــت   بلن ــر اس ت

ــا از طــرپ کــردن خــود ب  ــ ارام ــ انو گر ی ــ  ی ــر اشــتباهات خــود ب ــا بابــ  در براب  رحــم یاســت. ام

 .گیرد یدره م یعاست و از اشتباه خود سر

 

o   ــتین ــادروان   نخس ــه ش ــ  را در خان ــار باب ــدونفر ب ــار  ی ــور در پ ــدمد ی آ رن ــل از دی ــدار. قب  ی

ــم و بــ  ــا  س  یشک ــه لح ــیب ــناخت پ  یاس ــ  ش ــدااز باب ــن از    ی ــکند دو ت ــودم. در تاش ــرده ب ک

ــوده ا  ــ   ت ــران ح ــران،افس ــد ی ــتم یمه ــ و  یرس ــ ه یوس ــتقتل و شخصــ   حم ــو از اس و  یتل

ــرانا ــت ی ــوب  یدوس ــه خ ــ  ب ــاد یباب ــ ی ــد یم ــاندرمنکردن ــادروان ش ــ ی. ش ــم م ــت؛ یه ــ  گچ  باب

ــهامت اختقــ  ــت نمــ    یش ــود گرش ــر خ ــتقتل فک ــد یدارد و از اس ــکن ــورو  ی. حت ــل ش  یدر مقاب

 هم کله ش  است.

 زاده اهلل اتاب  فتح

ــروز   ــرد ...امــ ــ ی ــ ــتن از دمکراســ ــراندر  ــــم ا یســــخن گچــ ــاه » یــ گنــ

ــورژوا ــیل»و  «ییب ـ  «یبرال ــوه نمـ ــد یجل ــن. اکن ــم نت   ی ــم ه ــرخش مه ــه  ــم   یج ــوالت مه تح

ــ ــ یداخل ــ ینو ب ــود و یالملل ــدها  یهــم حا ــل تــتش کنشــ ران  ب ــا وجــود نق ــ  کــه ب ــد باب  یمانن

ــنام  ــده و دش ــا گ ن ــد ولوژی ا یه ــازخوان  ی ــار ب ــم ر  یک ــه   ــ اتجرب ــروز با  یپ ــد. ام ــدگرفتن  ی

ــا فروتنــ  ــدردان  یب ــه ق ــداقت ب ــان یو   ــکل   یاز کس ــه ش ــه ب ــت ک ــیدر دگرد یپرداخ ــم  یس  

ــرانا ــا  ینقشــ ی ــا یشــهاند ینقــد و سنجشــ ر  داشــتند و ب  ــم، آن را در  هــای یو تئــور ه

 کردند. یاری یو نوساز یروند بازساز

 سعید پیوندی

 



 
 
 
 

 

 مبحث ملی و بررسی اجمالی آن در ایران
 

 بخش ششم و پایانی

 
 

 ملت  یست؟

گیرند که  های زیر مورد بررسی قرار می در این بخش، مبحث
 اند:  های قبلی مکمل موضوعات فصل

 ها و ارکان ملیت ـ  شاخص ۰

 اـ  جایگاه زبان فارسی دَری در بحث م ۲

 ـ  بررسی یک تعریف: ملت چیست؟  ۷

 ـ  نقش فرهنگ در تمدن ایرانی در پاسداری از هویت ملی ۸

 گیری و طرح پیشنهادی ـ  نتیجه ۵

 
 ها و ارکان ملیت  ـ  بررسی شاخص ۶. ۱

توجّه به آن  اهمیّت و حائز چیز هر آنچه دربررسی ملت، قبل از
 ضرورت دارد، این است که: 

ترین نوع همبودهای  به عالیترین و پیشرفتهاوالً ـ ملت به مثا
(communauteانسانی، از ) های اجتماعی اولیّه نظیر:  تشکِّل

آن تفاوت  ـ دولت و نظایر ایل، قوم یا شهر طایفه، قبیله و
 اساسی دارد. 

عواملی چون  ها و شاخص ثانیاً ـ علیرغم اهمیّتی که هر یک از
 ذهبی، وضعیت جغرافیائی وباور م تبار، زبان، اعتقاد و و« نژاد»

ها از یکدیگر دارند، هیچ  ها و تمایز آن تکوین ملت سرزمین؛ در
 توضیح یک ملت نیستند.  کدام به تنهایی، کافی برای بیان و

ها و سایر  ـ دولت ـ  در مورد قبایل و شهر ریشه و تبار
( اولیّه بشری، مساله communauteهای )تجعمات  همبودی

رود(  بکار می نژاد نیز  والً اصطالح غیردقیقریشه و تبار )معم
نقش اصلی داشته است. حال آنکه ملت، درست ازهم آمیختگی 

آید،. همه را به  ها به وجود می ورای آن اقوام و قبایل متعدد و در
دهد. احساس تعلق ملی، به ملت واحد، فصل  هم پیوند می

همان    زد.با آن رنگ می در تبار و« نژاد»هاست. لذا  مشترک آن
 چگونگی آن را نشان گردید و های قبلی خاطر بخش گونه که در

توان سراغ گرفت که  در مورد ایران بیان کردیم، کمتر ملتی می
 از قوم واحدی سربرآورده باشد. 

جوامع اولیّه، نقش مشابهی داشته است. به  ـ  نیز در مذهب
ا گروه موجودیت گروه اجتماعی ناشی از آن بود. زیر»نحوی که 

توسعۀ خانواده و مذهب. مراسم عبادی  اجتماعی عبارت بود از
  (۰۰۳)«همان مراسم خانواده بود.   وی نیز،

چارچوب تنگ طایفه و قبیله و قوم، به  ولی با گسترش جامعه از
های مذهبی و دینی اهالی  تنوع باور های وسیع. و سوی تشکِّل

 ی خود را که درا مقیاس ملی؛ مذهب به طور کلی، نقش پایه در
دهد.  دست می مقیاس ملت، از اقوام داشت، در رابطه با قبایل و

آگاهی  قبالً به نقش استثنائی مذهب درانگیختن احساسات و
 کنم.  ام و تکرار نمی ملی اشاره کرده

تبدیل آن به یک  مهّم، اجتناب از تعمیم موارد استثنائی و
یح ملت بر گیری ملت و به ویژه توض شکل شاخص ضروری در

مبنای آن است. دیگر ملت مسیحی و ملت مسلمان معنی ندارد. 
ها نیز ملل  های متعددی هستند و مسلمان ها، ملت مسیحی

های خونینی بین  دهند. تاریخ، شاهد جنگ مختلفی را تشکیل می
باشد.  ها در دین و مذهب بوده و می ها، علی رغم یگانگی آن ملت

ملت و به گونه یکی از در واقع نقش مذهب در تکوین 
های ملیت، غیرمستقیم و از طریق بازتاب آن در فرهنگ  شاخص

ها  و تاثیراتی است که در رفتار و کردار مردم و آداب و رسوم آن
 گذارد.  می

 تردید نقش مهم تر چنین سرنوشتی دارد. اما بی زبان مشترک نیز
عهده ها را بر پیوند و در مناسبات درونی ملت تری در ضروری و

پردازان، به ویژه آلمانی، زبان را  دارد. به حدّی که برخی از اندیشه
دانند. فیشته فیلسوف  چون مالکِ اساسیِ تشخیص ملیت می

 ( وUrspracheبزرگ آلمان، منشاء ملت را با زبان مادری )
 زبان و فرهنگ ملی در»گوید:  کند. می فرهنگ ملی مربوط می



 

های  آن طبیعت، پیشاپیش پیوند ای تجلی دارد که در تامیّت»
اهمیتی که  (۰۰۴)«متعدد نامرئی در میان آنان برقرار کرده است.

اندیشه پردازان آلمانی به نقش زبان و اصل و تبار ژرمنی، در 
دهند، دالیل خود را دارد و از بحث ما  تکوین ملت آلمان می

ها،  حالت ها و خارج است. اما آنچه مسلم است، چنین ویژگی
ها. همه  ملت قبایل صادق است تا با اقوام و ساً در رابطه بااسا

گویند، فرانسوی )به مفهوم  کسانی که به زبان فرانسه سخن می
همان ترتیب است متکلمان به    تعلق به ملت فرانسه( نیستند. به

انگلیسی  زبان انگلیسی، فارسی یا ترکی. سرنوشت و تاریخ از
های مختلف به وجود  ها، ملت زبانترک  ها و ها، فارسی زبان زبان

 آورده است. 

های تاریخی، نشان  ها و داده های قبلی، با ذکر نمونه بخش در
دادیم که تعیین زبان واحد چون شرط و پایه برای یک ملت 

نفسه،  زبان فی»موارد استثنائی هم،  بودن نادرست است. تازه در
 (۰۰۰)«وقتی شاخص ملیت است که به این معنا احساس شود.

چنین نقشی وارد عرصه  یعنی وضعی پیش آید تا زبان، در
سیاست و مساله ملی گردد. به همین علت معموالً نقش زبان 

 مقاومت در آگاهی ملی، در شرایط تدافعی، نظیر چون عاملی در
هجوم خارجی و تجاوز فرهنگ بیگانه و تحمیل زبان  برابر

، نکته مهمی کند. خود این مطلب اندام می گران عرض سلطه
کشد. و آن  رابطه میان زبان و ملیت به میان می دیگری را در

آنست، تا در لحظات تاریخی، از  سر نقش نیروهای سیاسی پشت
 زبان، سنگری برای دفاع از ملیّت بسازند. 

شناس  هانری لوفور، فیلسوف و جامعه  نکته مهم دیگری که
نشان  خاطر هم چون شاخص عینی ملیت،»رد زبان  فرانسه، در

را  دگاه زبان اصلی خو  های ملی کند، این است که گروه می
های ویژه دیگر، و  خصلت کنند بدون اینکه بدین خاطر عوض می

 دانیم که در غیره خود را عوض کنند. می رسوم و آداب و
ها و بویژه  اسکان طوالنی ترک استیال و اثر آذربایجان، در

 ای خود را که بنا به نظر اورهسالجقه، مردم آذربایجان زبان مح
گویش »های ایرانی بوده و به  شناسان جزو زبان محققان و زبان

 ترکی آذربایجانی در دست دادند و معروف است، از« آذری
ها  منطقه متداول شد،. ولی این امر موجب نشد که آذربایجانی

عواطف ملی ایرانی خود  بدان جهت، ملیت ایرانی و احساسات و
 ت بدهند. را از دس

واقع، ترک زبان شدن و اختالط مردم آذربایجان با اقوام  در
زبان( ولی  ها اثر گذاشت )تغییر هویت قومی آن مهاجر ترک، در

های  ها )یعنی تعلق ملی( نشد و پیوند هویت ملی آن قادر به تغییر

عمیق تاریخی و فرهنگی آذربایجانی با ایران، لطمه ندید. شاید با 
 حساسی است که استاد شهریار، شاعر برجسته وچنین درک و ا

 گوید:  محبوب آذربایجان می

 اختالف لهجه ملیت نزاید بهر کس

 ملتی با یک زبان کمتر بیاد آرد زمان

 و یا: 

 تا هست آذربایجان

 پیوند ایرانست و بس! 

ایران، با  در ادامه، بخاطر اهمیت و حساسیّت مساله زبان در
 آن خواهیم پرداخت. تفصیل نسبتاً بیشتری به 

پردازان همچون عامل  نظریه وضعیت جغرافیایی را برخی از
سرحدات »دانند و از  می یکدیگر ها از جدائی ملت تقسیم و

رابطه با  در گویند. ولی این عوامل نیز بیشتر سخن می« طبیعی
های  دانیم که تمدن تجمعات اولیه بشری صادق بوده است. می

اند.  به وجود آمده های حاصلخیز دشت ها و رودخانه کنار اولیه در
خوزستان؛  النهرین؛ عیالمی در بین ها در سومری ها و تمدن اکدّی

ها معموالً عامل  های آنست. رودخانه کنار نیل، از نمونه در مصر
ها بوده است. خلیج فارس و  ها باعث جدائی ها و کوه تجمع انسان

سرحدات »ران نوعی شمال ای جنوب و دریای عمان و بحرخزر در
توان  می های فراوان دیگری نیز آیند. مثال می بشمار« طبیعی

پیدایش و  آورد. اما عامل جغرافیائی را پایه یک نظریه علمی در
موارد نارساست و  دادن نیز مثل سایر ها قرار تکوین ملت

شک سرزمین، یک ضرورت  نیست. بی پذیر تعمیم
هاست. اما به تنهایی  ا و ملته و زندگی جماعت ناپذیرکار اجتناب

 ها ندارد.  ایجاد ملت نقشی در

آن زندگی  هائی که در به عبارت دیگر، نه سرزمین، بلکه انسان
این  ها هستند. در بخشند، سازنده ملت به آن روح می کنند و می

شناس برجسته  جامعه رابطه، رویکرد ارنست رنان، تئوریسین و
 در مساله ملت هنوز هایش در اندیشه قرن نوزدهم که احکام و

ها و آثار پژوهشگران منعکس است، شایان توجّه  المعارف دائره
ارائه  ، پس از«ملت چیست»است. رنان در رساله معروفش: 

نژاد و مذهب و شرایط جغرافیائی و  ردّ عواملی چون ها در برهان
ها، به مثابه معیارهای تعریف ملت، جمع بندی زیررا  امثال آن

 دهد:  میارائه 

سازد. زمین،  نژاد است که ملت را می  نه خاک و نه بطریق اوُلی»
کند و انسان روح آن را.  بستر و میدان تالش و کار را فراهم می

شود،  مقدسی که ملت نامیده می گیری آن چیز شکل انسان در
گیری آن کفایت  مادی برای شکل همه چیز است. هیچ چیز



 

« یک همبستگی بزرگی»ملت را ارنست رنان  (۰۲۰)«کند. نمی
هائی که صورت گرفته و نیز  برپایه فداکاری»داند که  می

استوار شده  (۰۲۰)..«…هائی که هنوز آماده آن هستیم فداکاری
دهد، این نیست که  آنچه ملتی را تشکیل می»گوید:  است. می

یا به یک گروه قومی تعلق  همه به یک زبان صحبت کنند و
گذشته با هم  عبارت از این است که در داشته باشند، بلکه

آینده نیز چنین  کارهای بزرگی انجام داده باشند و بخواهند در
اینست اساس و جوهر هرملت و رمز تشکیل و دوام  (۰۲۲)«کنند.

رنان در اشعار پر حکمت  آن! مولوی این معنا را شش قرن قبل از
 و بشردوستانه زیر بیان کرده است: 

 زبان هم« ترک»و « هندو»ای بسا 

 چون بیگانگان« دو ترک»ای بسا 

 پس زبان همدلی خود دیگر است

 تر است زبانی خوش همدلی از هم

اما آنچه هرگز نباید از نظر دور داشت، این است: درکشور ما، 
ها؛  سرنوشت و تاریخ مشترک، در پرتو افتخارات و پیروزی

 های خارجی؛ رنج و مصیبت شمار و تجاوزات بی ها شکست
ها؛ اقوام و طوایف مختلفی را به  ناشی از آن در طول سده بیشمار

ها بوجود آورده  همسبتگی عمیق ملی میان آن هم جوش داده و
و به تکوین و تشکیل ملت ایران انجامیده است،. اما این دستاورد 

هویّت  های محلی و انکار ویژگی بزرگ نباید به معنی نفی و
 اقوام در برگیرنده آن باشد. 

اثرات  ها و تواند نسبت به پیامد دولت برآمده از چنین ملتی، نمی
تنوع  توجه بماند. چند زبانی و بافت قومی بی این تنوع و ناشی از

بافت قومی هستند. مساله  جمله اثرات این تنوع و فرهنگی از
های اقوام  ها گویش شرایط احترام به زبان زبان مشترک فقط در

مسالمت  حل دموکراتیک و ی یک راهطریق جستجو از مختلف و
 یابد.  انسانی معنا می آمیز و

تقی ارانی دارم، با این  من با تمام احترامی که به زنده یاد دکتر
حال با یک موضع که متاسفانه اینجا و آنجا به آن استناد 

افراد خیراندیش ایرانی »شود، مخالفم. ارانی خواسته است:  می
رایج کردن زبان  ن بردن زبان ترکی وبی فداکاری نموده برای از

همشهری بزرگوار من،  این نظر«. آذربایجان بکوشند. فارسی در
صادقانه مطرح ساخته است، اصالً  روی عالقه و گمان از که بی

دانم.  می تعارض با منشور جهانی حقوق بشر غیرممکن و در
من نیز متاسفانه  دانشمند بزرگ، احمد کسروی، هم والیتی دیگر

آرزوی خود را چنین بیان  کرده، خواسته و ندیشه مشابهی را ابرازا

های گوناگون که در ایران سخن رانده  . زبان…»کند:  می

های  آسوری و نیم زبان ارمنی و عربی و ترکی و شود، از می
یی و سدهی و  سرخه گلیلی و مازندرانی و سمنانی و ها )از استان

میان رود و همگی  ها( از شوشتری و مانند این کردی و لوری و
ایرانیان دارای یک زبان )که زبان فارسی است( باشند. این بوده 

  (۰۲۷)«ام. خواسته من و در این راه بوده که کوشیده

گرداب حوادث  آذربایجان در تبار اینکه چگونه زبان مردم آریائی
زمان سلجوقیان به این سو بتدریج عوض  تاریخی و عمدتاً از

گویند، اساساً  اینک به ترکی آذربایجانی سخن میشده است. و 
 سرنوشت مردم آنست و تاثیری در یک بحث مربوط به تاریخ و

ها نداشته است. اما واقعیتی را که  ایرانی ماندن آن ایرانی بودن و
کرد اینست که هم اکنون ترکی آذربایجانی، زبان  توان انکار نمی

 ردم ایرانست که درم شاید بیشتر میلیون و ۰۵تا  ۰۱مادری 
 نقاط ایران سکونت دارند.  سایر آذربایجان و

های زبانی  اقلیت اقوام و این موضوع به نحو دیگری درباره سایر
های شمال  نیز صادق است. حتی زبان کردی که به گروه زبان

غرب ایرانی تعلق دارد. و بنا بنوشته واسیلی نیکیتین، صاحب 
کتاب دستور زبان کردی را در  نظرانی چون گازرونی )که اولین

شناس معتبر دیگر، سولدینی،  منتشر ساخت( و نیز کرد ۰۳۴۳
های مختلف و  هجزمان خود به له برمنبای معرفت کاملی که در»

متعدد زبان کردی داشتند، روابط مستقیم زبان کردی با زبان 
با وجود چنین خویشاوندی،  (۰۲۸)اند نموده« فارسی امروز را ثابت

 هم زبان کردی با زبان فارسی امروزی متفاوت است. سایر باز
ها نیز با  عرب ها و ها و بلوچ ترکمن»اقوام ساکن ایران نظیر: 

 تردید آموزشِ زبان مادری و هستند. بی معضالت مشابهی روبرو
تامین شرایط برای رشد و شکوفائی آن و کمک به توسعه 

ه اقوام ایرانی ترین مسال محلی، مهم هنرهای قومی و فرهنگ و
های آنهاست. و چنین خواستی به هیچ وجه در  اهّم خواست از و

تناقض با ضرورت وجود زبان مشترک برای همه ایرانیان 
 باشد.  نمی

جامعه آزاد و دموکراتیک آینده ایران باید به این خواست طبیعی 
بخشی  مفاد منشور جهانی حقوق بشر، پاسخ رضایت مطابق با و

های ناشی از تعلق به یک ملت و الزامات  ضرورت بدهد. و میان
ترین  ترین و نزدیک ناشی از هویت اقوام تشکیل دهنده آن، سالم

 سازد.  ها را برقرار رابطه

 

    ـ  جای اه زبان فارسی دّری در تکوین ملیّت ایرانی ۲ .۶

رابطه با موضوع بحث ما، از مسائل مورد  جایگاه زبان فارسی در
هائی چون کشور  مقوله است. کسانی که هنوز برجدل  اختالف و



 

و ملل « گر فارس ملت سلطه»دارند. و از  ایران باور« کثیرالمله»
رانند. گسترش زبان  ایران سخن می زیرسلطه غیرفارس در

اشغالگران »سرنیزه  پهنه ایران، ناشی از زور و فارسی دّری را در
ی روی این پندارند! اما حقیقت چیست؟ مکث کوتاه می« فارس

 مساله ضرورت دارد. 

دانیم زبان فارسی دّری که اینک اکثریت مردم ایران بدان  می
خراسان بزرگ  قرن سوّم هجری به بعد در گویند، از سخن می

تبار  های آریائی های قومی، پارت ریشه منظرِ شیوع یافت که از
محققان، حتی نسبت به دو قوم  ها بنا به مورخان و بودند. پارت

ها، تفاوت محسوسی  ها و پارس غرب ایران: ماد یائی ساکن درآر
های مستقل و نیمه  داشتند. فارسی دّری به همّت حکومت

خراسان بزرگ و مشرق ایران، مبنای زبان  مستقل ایرانی در
ها،  بتدریج، طی قرن گرفت. و علمی قرار رسمی و سپس ادبی و

 قوم پارس در)زبان « پارسیک»جمله  های محلی دیگر، از گویش
خراسان(  )زبان قوم پارت در« پهلوانیک»جنوب غربی ایران( و 

های قبلی اشاره  بخش جای خود را به آن دادند. چنانچه در
هائی که خراسان بزرگ و سیستان، به علت  دوره کردیم، در

های ملی ضد  خالفت و دالیل دیگر، مرکز جنبش مرکز دوری از
سازی ایران که  عرب برابر در سلطه خارجی عرب بود، زبان دّری

 امیه )به ویژه به دست حجاِّج( آغاز شده بود، در به دست بنی
سیمای ملی قد برافراشت. سامانیان با داشتن چنین رسالتی به 

به احیاء تاریخ گذشتۀ  نیز ترویج فارسی آذری همت گماشتند؛ و
 ایران پرداخنتد. 

 ملیت و» ارزش خود تحت عنوان رساله پر شاهرخ مسکوب در
 مسلمان شدن ایرانیان، تنها در دهد که پس از توضیح می« زبان

شدند: تاریخ و زبان! وی  جدا می های دیگر مسلمان از دو چیز
عامل هویت ملی یا قومی  درست برهمین دو»کند:  تاکید می

قرن چهارم هجری ما  در»گوید:  می« خودمان را بنا کردیم.
گذشته با  شکست برآمده، صافی ترازبوته  ها ملتی بودیم از ایرانی
« ایرانیت»بارِ تاریخ خودمان و ایستاده برزمین زبان، درخت  کوله

 هوای اسالم رشد کرد و برزمین زبان فارسی و در آب و
 «. سرکشید. یک قوم یا ملت کهن، اما نوخاسته

دست  مصر، با از های باستانی نظیر ملت دانیم که برخی از می
مستحیل شدن در فرهنگ اعراب با پذیرش دادن زبان خود و 

دست دادند وعرب شدند.  دین اسالم، هویّت اصلی خود را از
خراسان بزرگ برخاست؛ به همت  زبان پارسی دَری که از

 سامانیان، صفاریان، طاهریان و های ملی ایرانی نظیر سلسله
همان ابتدا، مخصوصا  محصول حسّ ملی بودند، از»سایرین که 

«. عامل ملیّت درآمدند. بان، به صورت نگهدار وزمینه ز در
تصادفی نیست که فردوسی برای احیاء هویّت و ملیّت ایرانی به 

خود  کار شود.، اما در تاریخ حماسی باستانی ایران متوسّل می
 گذارد:  تکیه را به نقش زبان فارسی می

 ام از سخن چون بهشت جهان کرده

 از این بیش تخم سخن کس نکِشت

 رنج بردم در این سال سیبسی 

 عجم زنده کردم بدین پارسی! 

زمان ما،  جالب توجّه است که همین زبان فارسی دّری، وقتی در
 گیرد. و می جایگاه زبان مشترک، پایه آموزش عمومی قرار در

مناطقی چون آذربایجان و  های محلی رایج در آموزش زبان
 کند. و جاد میشود. واکنش ای ممنوع می کردستان و جاهای دیگر

های خطرناک  به سوء استفاده دهد و ها میدان می به خصومت
 سازد.  برای تمامیّت ارضی و استقالل کشور، زمینه می

اینکه زبان فارسی دَری  ای دال بر آن، اشاره هیچ ماخذی که در
 های پهلوی رایج در و لهجه ها رقابت با زبان به قصد چالش و در

 و به ویژه اینکه با زور ج شده باشد. ومناطق مختلف ایران تروی
نیرنگ توام بوده باشد، وجود ندارد. اما برعکس، چنین رقابت و 

عربی وجود داشته است.  های فارسی و ستیزی، میان زبان
الدین  جالل را که اساتیدی چون خانلری و توان این نظر می

آن  سازند، پذیرفت که زبان فارسی از سایرین مطرح می همائی و
جهت توسط سایرین به عنوان زبان مشترک پذیرفته شد که در 

مورد خواست مردم نیز  رقابت با زبان عربی سربلند بیرون آمد و
 بود. 

شرح « تاریخ زبان فارسی»ارزش خود  پر اثر دکترخانلری در
اکثریت جامعه ایرانی تنها زبان »دهد، با وجود استیالی عرب،  می

با عربی آشنائی نداشت و طوایف  برد و می ملی خود را به کار
ها به این  عرب که همراه سپاه اسالم به ایران آمده و یا بعد

 زیستند و سرزمین کوچ کرده بودند غالباً از جامعه ایرانی جدا می
دهد:  وی سپس توضیح می (۰۲۵)«با ایرانیان آمیزشی نداشتند.

ه طبعاً ادیبان و دانشمندان، ک زبان عربی تنها میان دیوانیان و»
 به حسب وضع اجتماعی زمانه، وابسته به دستگاه حکومتی و

آن بیگانه  عامه مردم ایران از اداری بودند، رواج داشته و
دهد که سیاست ترویج زبان فارسی  وی توضیح می (۰۲۱)«بودند.

احساسات ملی و  اش عمدتاً بر انگیزه دوره سامانیان اگر در
های بعدی و به ویژه  ن را در دورهگرائی متِّکی بود، تداوم آ ایرانی

این دوره تمایل به  فرمانروائی ترکان غزنوی و سلجوقی، که در
  ین بهـتمک ت علتی جزـتوانس د، نمیـش می ترـی بیشـزبان فارس



 

  (۰۲۳)«همین تمایل اکثریّت ملت به زبان فارسی باشد.

 دکتر خانلری برای نشان دادن اینکه تا چه حدّ خواست مردم در
جمله  آورد و از ها می ویج زبان فارسی موثِّر بوده است، نمونهتر

بیشتر مردم به »آورد:  سخنان مترجم تاریخ بخارا را شاهد می
من درخواست  خواندن کتاب عربی رغبت ننمایند. دوستان از

کردند که این کتاب را به پارسی ترجمه کن. فقیر اجابت 
 ( ۰۲۴)«کردم.

جمله  و بقاء زبان فارسی دَری، ازشدن  گیر مقبولیت و همه رمز
 خالقیّت آثار توانمندی ترکیبی آن در زیبائی، رسا بودن و در

نظم بوده است. دکتر خانلری در بررسی تاریخ و  ادبی به ویژه در
 منطقه رواج و»آغاز  دهد که در تکامل فارسی دَری، توضیح می

ه و مشرق و شمال شرقی ایران بود رونق فارسی دَری، ابتدا در
سخنوران و نویسندگان که نام و آثارشان باقی است، تا  بیشتر

امّا در  (۰۲۰)..«…مردم این قسمت کشور بودند ایلغار مغول از
همین ایام، تعدادی از نواحی مرکزی و غربی کشور برخاستند. 

آغاز با زبان  پیوستند و در این عدّه یا به دستگاه امیران مشرق می
روی  به آن مراکز اگر»کردند. ولی  فارسی دَری سخنوری می

رونقی که فارسی دَری یافته بود، آن را  اعتبار اثر آوردند، بر نمی
وی از  (۰۷۱)«دادند. محلی خود ترجیح می های بومی و برگویش

القضات همدانی  این گروه: قطران تبریزی، ابوالفتوح رازی و عین
تا قرن هفتم،  کند که برد. خانلری تشریح می را برای مثال نام می

یعنی خراسان »ادبی آن روز ایران  مرکز مناطق مختلف ایران از
میان عموم طبقات  دور بودند و به این سبب فارسی دّری هنوز

هر قسمت،  های متعدد محلی در رواج و انتشار نیافته بود. گویش
زبان عامه بود و تنها کسانی که اهل علم و ادب بودند فارسی 

آثار دیوانی و اداری و علمی و ادبی به  ند و درآموخت دَری را می
ها و  وجود بیت»وی برای اثبات نظر خود از:  (۰۷۰)«بردند. کار می
 گویش محلی شیراز کلیات سعدی شیرازی که از هائی در مصراع
هائی از  همام به گویش تبریزی و غزل هائی از غزل است و

افظ با غزلی ملمّع در دیوان ح …اوحدی به گویش اصفهانی
داند. و دلیل  را شاهد صریحی می« هائی به زبان شیرازی مصراع
 زبان گفتار روزانه این شاعران با زبانی که در»شمارد که  آن می

بردند یعنی فارسی دَری، یکسان نبوده  می آثارخود به کار
روی  ( همه این شواهد، دلیل پذیرش داوطبانه و از۰۷۲«)است.

 ایران به خاطر سرتاسر ل ادب درشوق فارسی دَری از سوی اه
 زیبائی و توانائی آن در بیان و کالم منظوم است.  اعتبار و

از آنجا که از نقش زیبائی و سهولت ترکیبی زبان فارسی دَری 
دانم تجلیلی را که فردریک انگلس  مناسبت نمی سخن رفت، بی

 ۱ای که بتاریخ  نامه کند، نقل کنم. وی در زبان فارسی می از
نویسد، چنین  از منچستر به کارل مارکس می ۰۴۵۷ن ژوئ

حال که برای چند هفته به این معضالت شرق  …»گوید:  می
فرصت استفاده کردم و به زبان فارسی مشغول  گرفتار شدم، از

میلی فطری  سوئی بی ترساند: از زبان عربی دو چیز می شدم. از
که  این واقعیّت سوی دیگر از من نسبت به السنۀ سامی و

این زبان به توفیق کما  توان بدون اتالف وقت فراوان در نمی

عوض، زبان فارسی، زبان  در …بیش مشهودی دست یافت
این خط ناخجسته  نیست، بلکه یک اسباب بازی واقعی است. اگر

پی قیافه همانند دارند و برای  آن شش حرف پی در عربی که در
توانستم  ن میبود، م عالمتی نیست، نمی حروف مصوتِّه نیز

 …ساعت حفظ کنم ۸۴زبان فارسی را درعرض  سراپای دستور
 های کمونیسم تخیلی که در برای وایت لینگ )از تئوریسین

جستجوی ابداع یک زبان جهانی بود( یک بدبختی است که 
زبان »این زبان  دانست( آنگاه در می داند )اگر فارسی نمی

هر حال،  در …تیاف مطلوب خود را به شکل کامل می« جهانی
زبان اصلی که به هیچ وجه طنین  خواندن حافظ قلندر پیر در

دانیم که انگلس به  می (۰۷۷)«…بدی ندارد بسی مطبوع است
ها تسلط  غرب آشنا بود و به اغلب آن شرق و هایِ بیشمارِ زبان

عالم  روی معرفت و در توان پنداشت که گفتارش از داشت؛ می
 ورت گرفته است. های دیگرص مقایسه با زبان

از قرن هفتم هجری به این سو، که زبان فارسی دَری به زبان 
تردید مردم بیشتری را به فراگرفتن  رسمی دولتی مبدل شد، بی

برخالف ادعای برخی افراطیون  این کار آن ترغیب کرد. اما
نبوده  (۰۷۸)«نتیجه غلبه اشغالگران فارس برسایرین»گرا،  قوم

پایه و اساس بودن چنین ادعائی، کافی  بی است. برای نشان دادن
های  سوی دولت نشان کنیم که اتفاقا این تصمیم از است خاطر
سلجوقیان اتحاذ شده  غزنویان و ترک زبان، نظیر و ترک تبار

 است. 

زبان فارسی دری را  بار این دولت سلجوقی است که برای اولین
طه، همۀ دهد. تا انقالب مشرو می زبان رسمی و دولتی قرار

ایران حکومت کردند، هیچ کدام از  هائی که بر سلسله پادشاهی
 قومی، فارس نبودند.  نظر

 شناس کرد ایرانی، در و نویسنده سر دکتررشید یاسمی، شاعر
 ، خاطر«پیوستگی نژادی و تاریخی او کرد و»اثرجالب خود: 

نواحی کردستان در  تا همین اواخر، اکثر»سازد که  نشان می
بردند. چنانکه  فارسی بکار نمی و تالیفات خود زبانی جز مکاتبات

غیره  اند مثل شرفنامه و هائی که دانشمندان کرد نوشته تاریخ



 

وی برای مثال وضع سلیمانیه عراق را نمونه  (۰۷۵)«.فارسی است
ها و  سلیمانیه هم تمام معامالت و مقاوالت فرمان در»آورد:  می

میالدی زبان ۰۰۲۰سال  ها به زبان فارسی بود. تا قباله
های  دبستان تحصیالت فارسی بود. حتی کتب فارسی را در

التعلیم شیخ عبدالکریم  کردند. مثل میزان دولتی تدریس می
آن سال، سعی شد که زبان کردی را زبان  غیره. از بوشهری و

این جهت در مدارس  جانشین فارسی بسازند. از قلم کنند و
 شد. اما هنوز در ردی نوشته میدولتی و دوایر رسمی زبان ک

عطار  های خصوصی، و خمسه نظامی و کتب جامی و مکتب خانه
اینگونه  (۰۷۱)«شود. و نان و حلوای شیخ بهائی و غیره تدریس می

های  ها و حقایق تاریخی، که مرهون زحمات و بررسی داده
پایه  استداللی، بی هر غرض است، بیش از صاحب نظران کرد بی

 دهند.  گرایان افراطی کرد را نشان می ادعاهای قومبودن برخی 

« سرنوشت ایران چه خواهد شد؟»احمد کسروی در نوشته خود: 
رابطه با بحث ما  کند که یادآوری آن در ای اشاره می به نکته

 نشان کنم که اولیّن مدرسه مدرن در خاطر جالب است. قبال
 تبریز ایران یک قرن پیش، بدست شادروان حسن رشدیّه در

همو بود که بعداً به خواهش تهرانیان، نمونه  تاسیس یافت. و
زبان فارسی و  تهران برپا نمود. رشدیه، دستور مدرسه مدرن را در

آغاز، در مدارس تبریز به دو زبان  ترکی آذری را تدوین کرد و در
 شده است.  فارسی و ترکی تدریس می

از زبان به خواهی گفتگو  پس از مشروطه»به نوشته کسروی: 
ها به ترکی  کردند که اگر درس میان آمد. کسانی یادآوری می

تر پیش خواهند رفت. بسیاری هم این را  ها تند باشد، شاگرد
ترکان « پان ترکیزم»پذیرفتند، ولی پس از چندی، سیاست  می

ها را هم  ها آذربایجانی عثمانی به فعالیت پرداخته، دانسته شد آن

 خواهان دیدند ترکی در اینجا آزادی در …شمارند نژاد می ترک
ها که  دهد. آنگاه آذربایجانی آذربایجان عنوان بدست بیگانگان می

خواهند  ایران بسر برند بلکه می خواهند با ایرانی نژادند و می
ها نمایند، اختالف  پیشرفت ایران فداکاری راه آزادی و همیشه در

 …ها ی، دموکراتیک نشست رساند، در ها زیان می زبان به آن
آذربایجان  تصمیم گرفتند تا توانند به رواج زبان فارسی در

  (۰۷۳)«…کوشند. 

قصد من از ذکر این یادآوری مهّم تاریخی، و تصمیم سران 
ای  خواهی، بخاطر تایید آن نیست.  آزادیخواه جنبش مشرو طه

ها  کرده بود، کار کاش بهمان ترتیب اولیه که حسن رشدیّه آغاز
ماند. برای مقابله  سنِّت درست معقولی برجای می رفت و یپیش م

 تر ترکان عثمانی، سیاست مناسب« پان ترکیزم»با سیاست 

ها  ایرانیت آذربایجانی تعلق ملی و شد. مثالً بر دیگری انتخاب می
شد. قصد  ها بسیار عمیق و قوی است، تکیه می که در میان آن

ین نکته است که تمایل این نقل قول، صرفاً نشان دادن ا من از
مشروطیت و  های قبل از سده به آموزش به زبان فارسی، چه در

ای چون  های بیهوده ادعا آغاز آن، به اتکاء زور و چه در
تردید عالقه اقوام  نبوده است. بی« های فارس شونیست»

 ایرانی بودن و های ناشی از غیرفارس زبان، یا مصلحت اندیشی
تعلِّق به ملِّت واحد ایران، آنگونه که فوقا احساس  ایرانی ماندن و

های  گرایی اشاره کردیم، نقش مهمی داشته است. برخی افراط
دوران سلسله پهلوی را، نباید بحساب مردم ایران  بار تاسف

به تاریخ کهن سال ایران تعمیم داد و ناخودآگاه، آتش  گذاشت و
 های قومی درایران را دامن زد.  ها و خصومت افتراق

های اساسی، وقت آنست  بررسی برخی مقوله ا این مقدمات وب
 که مختصرا، به درک و تعریف خود از ملت بپردازم. 

 

  ـ بررسی ی  تعری : ملت  یست؟ ۳ .۶ 

ملت بدست داد که به روال تعاریف علوم  توان تعریفی از آیا می
ها باشد؟  مکان ها و همه زمان ها و گوی همه حالت دقیقه، پاسخ

های مختلف نزدیک شدن به موضوع، دشواری  راه تعاریف و تعدّد
توان استثنائات را برشمرد.  تعریفی می هر دهد. در آن را نشان می

گیری ملت  ویژگی تکوین شکل مشخصات و یک، بیانگر که هر
ملت، به گونه پدیده  باشد. علت آنست که مشخصه هر معیّنی می

 هایش با سایر تمایزها و  تفاوت شناختی، در تاریخی ـ جامعه
های  ها و ویژگی هاست. درست به علت همین تفاوت ملت

 سر آنچه بر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی؛ و
مردم این، یا آن مرز و بوم آمده و سرنوشت تاریخی وی را رقم 

روند  هائی، در زده است؛ موجب گردیده است که اقوام و خلق
 اند.  ا آن ملت، فرا روئیدهشان، به این ی تکاملی

 الحاق و عوامل خارجی )جنگ و اثر گاه ملت واحدی، در
 یکدیگر های متفاوت از هم، با دولت های جدا از استعمار( به ملت
اند. بررسی مشخِّص، حتِّی درگسترۀ نسبتاً محدود  سوق داده شده

دهد که شرایط و چگونگی تکوین ملت  اروپای غربی، نشان می
های  و انگلستان با آلمان و ایتالیا و اسپانیا تفاوتفرانسه  در

گیری  چگونگی شکل فاحش داشته است. تا چه رسد به نحوه و
 ها درکشورهای باستانی چون چین و ایران و هند و مصر!  آن

پدیده  نظر دور داشت که ملت، مانند هر سوی دیگر، نباید از از
سته و الیتغیر شناختی و تاریخی، یک واقعیّت جامد و ب جامعه

همین  جمله اشکاالت تعاریفی چون تعریف استالین در نیست. از



 

باشد. زیرا با ردیف  خشک بودن و غیرقابل انعطاف بودن آن می
توان واقعیت  جان، نمی روح و گاه بی  عالمت، کردن چند نشانه و

های چدنی  اجتماعی ـ انسانی زنده و پویائی چون ملت را در قالب
ها به این موضوع  نمونه نقد تعریف استالین با ذکرریخت. من در 

از تعریف ملت، تالش من  بررسی زیر ام. لذا در پرداخته
هائی  ترین شاخص درعین حال اساسی ترین و جستجوی عام

های کهن، نظیر  گیری ملت شکل تکوین و است که به ویژه در
 اند.  ایران، نقش کلیدی داشته

مورِن به موضوع آغاز  شدن اِدگاربررسی خود را با نحوه نزدیک 
ایجاد  در»ها را  کنیم. وی، منشاء شکل گیری ملت می

مرحله قبیله یا »داند که  می« های سیاسی بزرگی مجموعه
چارچوب یک سرزمین، به یک  سر گذاشته و در جماعت را پشت

ادگار مورن، بدرستی چند شاخص  (۰۷۴)«اند. قدرت مرکزی وابسته
کند که با  گیری ملت برجسته می شاء شکلرابطه با من را در

 ها ملت موضوعیت ندارد:  فقدان آن

تر رفتن آن  فرا های بزرگ انسانی: بیانگر الف: ضرورت مجموعه
 محدوده یک قوم و قبیله.  از

ب: پشت سر گذاشتن مرحله قومی: بیانگرسطح نسبتاً باالیِ 
 سیاسی و پیدایش مناسبات و انسجام اقتصادی، فرهنگی و

 قومی، یعنی ملی.  عواطف فرا

 ج: چارچوب یک سرزمین: به منزله بستری که الزمه حیات و
همبودی انسانی است. پیامد آن، احساس  و فعالیت هر شرط کار

خاک معین و متقابالً احساس حاکمیّت بر آن،  تعلق به آب و
عواقب آن: نضج اندیشۀ حاکمیت ملی و  از چون ارثیه نیاکان. و

 وله تمامیت ارضی. مطرح شدن مق

قدرت  ضرورت دولت و د: وابستگی به قدرت مرکزی: بیانگر
 ـ  نظامی وی، به مثابه یکی از عوامل موثر در سیاسی
گیری ملت. چنانچه قبالً ذکر شد، ادگار مورن، دولت را  شکل

شناسد. و نقش تاریخی  می« شناختی ملت هسته تاریخی جامعه»
اداره سرزمین و اتحاد را  طات وارتبا»داند که  این می دولت را

راه جنگ و چه به شیوه  آهسته آهسته و با صالبت، چه از
ها، امکان وحدت  بخشد،. و با گذشت قرن آمیز تحقق می صلح

  (۰۷۰)«سازد. قلمرو، فرهنگ و در بیشتر موارد زبان را میسر می

های عینی و  شود، وی عمدتاً روی شاخص چنانکه مالحظه می
گیری ملت ضرورت دارند، انگشت  روند شکلمادی که در 

مرحله  هایی چون گذار از گذاشته است. و از سوی دیگر، داده
 نظایر وابستگی به یک قدرت مرکزی و ای، سرزمین واحد و قبیله

هاست و  هائی است که معموالً شامل همه ملت ها، شاخص آن

 ها از یکدیگر و ویژگی هر تواند به خودی خود تمایز ملت نمی
 ملتی را بنمایاند. 

ملت  ها را در قالب یک تعریف از اگربخواهیم این شاخص
ها بیفزائیم.  هر ملت را بدان بگنجانیم، مسلماً باید روح و جوهر

همبودی معینی  یعنی باید عامل انسانی را که در بقاء و استمرار
 آن وارد کنیم.  طول تاریخ نقش اساسی داشته است، در در

سرنوشت مشترک. عواطف و  ها و همبستگی رتوپ ها، در انسان
ها پرورش یافته  آن احساسات و فرهنگ ملی، که بستر تاریخ در
عوامل عینی، کالبد  است، روان ملت. و سرزمین و دولت و سایر

دهند. شاید با چنین درکی بوده است که ارنست  آن را تشکیل می
که  ملیت یک جنبه احساسی وجود دارد در»نویسد:  رنان می

گوید  و بازهم اوست که می (۰۸۱)«جسم و جان، درآن واحد است.
یک ملت برای ما، روح و معنویت و یک خانواده معنوی است. »

ها و افتخارات است که  ها، فداکاری گذشتۀ آن حاصل خاطره
های جمعی است و در حال  اغلب توام با سوگ و اندوه و تاسف

  (۰۸۰)«مشترک.حاضر عبارتست از میل به ادامه زندگی 

های یک  عوامل احساسی و معنوی میان انسان روابط عاطفی و
های بزرگ؛ توام با شادی و  طول تاریخ، از ورای حادثه همبود در

آید.  گیرد و به وجود می شکست، شکل می پیروزی و رنج و
هویت فرهنگی ملتی را بیان  ای، که سرشت معنوی و پدیده

دهد و به تکوین  م جوش میکند. مردم یک سرزمین را به می
توجه  مرکز مسائل اطراف آن در انجامد. این موضوع و ملت می

محققانی قرار دارد که به مقوله ملت  قاطبه اندیشمندان و
مناسبات مختلف، بدان  های قبلی و در مقاله پردازند. من در می

ام. در اینجا فقط یکی دو  هایی را نقل کرده اشاره کرده و نمونه
 کنیم:  ا اضافه میمورد ر

دکتر رشید یاسمی، در اثر ارزشمند خود که قبالً اشاره کردیم، 
های مختلفی وجود دارند که هم  ها که ملت پس از آوردن مثال

ها را  شود آن نژاد هستند ولی نمی زبان یا هم دین و یا از یک
نژاد و دین،   البته زبان و»گوید:  ملت واحدی شمرد، چنین می

های خیمه آن هستند. ولی نه به تنهایی، نه  و ستون ارکان ملیت

و سپس تاکید .« …جمعاً برای تشکیل ملت کافی نخواهند بود
ترین ستون ملیت، وحدت سرگذشت تاریخی  استوار»کند:  می

ارکان دست بهم داده معنی ملیت را تمام  است که با سایر
ای  جملهتاییدیه درک خود از ملت،  رشید یاسمی در (۰۸۲)«کند. می

صاحب نظران معتبر مقوله ملت  (، ازBarkerرا از ارنست بارکر )
عامل نمو ملیت، سابقه تاریخی »کنیم:  آورد که ذیال نقل می می

معینی است.  افکار اصول و و یادگارهای تاریخی و شرکت در



 

شناسی  خویشتن به مباهات ملی و فخراجتماعی و منجر این امور
کنند و  می های مشترکی اختیار م، نشانهنتیجه آن قو شود و در می

گیرند تا آن صفات و  ها و مراسم واحدی می سرود ها و جشن
باطنشان مضمر است، به این وسایل آشکار و  احساسات را که در

ها  تاریخ باستانی ملت ایران، جلوه این اندیشه (۰۸۷)«.مجسم کنند
 مقوله ملت است.  و تعمق در

های عینی و ملموس،  اهیم به شاخصبخو با این مالحظات، اگر
ر انسانی را صدولت، روح و جوهر ملت، یعنی عن سرزمین و نظیر

 توان تعریف کلی زیر را از ملت ارائه داد:  بدان بیفزائیم، می

سرزمین مشترکی  ها در ای از انسان ملت، همبود نسبتاً گسترده
است که مرحله قومی را پشت سر گذاشته، به تشکیل دولت 

سرنوشت و تاریخ مشترک،  اند؛ و د سرتاسری توفیق یافتهواح
وجدان مشترکی  عواطف و ها را بهم پیوند داده، احساسات و آن

ها تجلی  را به وجود آورده است که در فرهنگ وآداب و رسوم آن
 .یابد می

به تفصیل به استدالل آن  قبالً نیز شود و چنانچه مالحظه می
قوم  وداتی چون زبان واحد، مذهب وپرداختیم، این تعریف فاقد قی

واحد است؛. آنچه واحد بودنش برای بیان یک ملت حتما 
های فرهنگی آن و  ضرورت دارد: سرزمین مشترک، با شاخص

تشکیل دولت واحد است. واضح است برای آنکه ملتی بتواند به 

حیات خود دوام بخشد، باید برسرزمینی حاکمیت داشته باشد که 
خالقیت  و فعالیت و زیسته به کار ن میآ نیاکان وی در

سرنوشت  تاریخ و اند. روشن است، وقتی سخن از پرداخته می
 اند، منظور روئیده رود که به ملت واحدی فرا مشترک اقوامی می

 جامعه است که ریشه در همه دستاوردهای معنوی و فرهنگی آن
  های اقوام و طوایف متشکله آن دارد. اعماق معنویات و فرهنگ

این تردیدی نیست که برای برقراری روابط  زبان مشترک: در
زبان مشترک از ضروریات است.  درون یک ملت، برخورداری از

ـ  فرهنگی  در ایران، زبان پارسی دَری، به خاطر نقش تاریخی
آن، در چنین جایگاهی است. اما زبان مشترک به معنای یک 

های  بودی زبانزبانی نیست و نباید به قیمت خفه کردن و نا
ـ  فرهنگی تمام شود.  های قومی و زبانی متداول میان اقلیت

آنچه امروز اساسی است، این است که جامعه آزاد و دموکراتیک 
های غیرفارس در تبیین  آینده ایران؛ توجه الزم به آموزشِ زبان

ها را در حوزه  حیطه بکارگیری آن های قومی و هویت اقلیت
افتادۀ  آموزش زبان فارسی، هم چون زبان جاها؛ با  ای آن منطقه

جایگاهِ زبان مشترک و سرتاسری،  نقش و اکثریت مردم ایران در
 درنقش زبان ملی و دولتی پیوند داد. 

 

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

چگونگیِ منشاء  ملت و تعریف ارایه شده از آنچه تا بحال آمد و از
تاریخ و سرنوشت  ری آن؛ درنگ و تعمق درگی شکل تکوین و

دهد که ملت ایران یک شبه  ساکنان فالت ایران، نشان می
بوجود نیامده است. بل که محصول یک روند طوالنی تاریخی 

 ها و دور، حتی از زمان ماد های بسیار قرن است که از
 گام به گام تکوین یافته است.  هخامنشیان آرام آرام نطفه بسته و

شکل  دوران ساسانیان مقدمات آن فراهم آمده و ال دراحتما
ها، تمدن درخشان  ماد ابتدایی آن ریخته شده است. البته قبل از

 چندین هزارساله عیالمی وجود داشت و دولت عیالم بربخشی از
های پرقدرت زمان خود  دولت کرد و از فالت ایران حکومت می

به دست میالد  بود که عاقبت درحدود شش قرن قبل از
صحنه خارج شد.  از خونخوارِ آشور آشوربانی پال، پادشاه سفاک و

 تمدن و ها، در امتزاج با پارس اختالط و اثر ها، در اما عیالمی
مهاجرت به نواحی  ها بعد از تاریخ ایران جاودانه شدند. زیرا پارس

شواهد  گرفتند و چنانچه از مجاورت عیالم قرار جنوب در
ها بودند  آن کنار در های عیالم با آشور جنگ آخرین آید در برمی

ها بوده و به  آید که هخامنش سرکرده پارسی از قرائن برمی و
 ها را در ها توسعه تدریجی قدرت آن همین مناسبت عیالمی
هخامنشیان، شوش  ها نیز اند. بعد کرده منطقه را تحمل می

و  دادند و تمدن عیالمی پایتخت عیالمی را تختگاه خود قرار
 ها را یک جا به ارث بردند و تداوم بخشیدند.  ماد

ملت کنونی ایران که نسل ما وارث آنست، محصول یک تاریخ 
هم  ها از پرفراز و نشیب باستانی است، که در روند تکوین آن بار

 نو به هم پیوسته وجوش خورده است.  از گسسته و

ولتی از د وحدت و تمرکز استقرار ساسانیان، بخاطر عصر تامل بر
ـ  دیوان،؛  ریزی دستگاه اداری طریق ایجاد ارتش منظم،؛ پایه

ایدئولوژی  آئین زرتشت چون آئین ملی و تعمیم دین مزدیسنان و
برقراری سیستم پولی و مالیاتی  ـ  ملی؛ توسعه بازرگانی و قومی

منظم و باالخره پیدایش آگاهی نسبی به ایرانی بودن و  واحد و
 «. انیران»از تمایز از دیگران،: 

های گوناگون اما  ها، نشانه دستاورد و تحوالت و همه این تغییر
تاریخ تکوین  ای است که اشارت به لحظه مهّم در به هم پیوسته

ملت ایران دارد. البته تحصیل یقین دراین باره، نیاز به کار 
شود،  برخورد اول مشاهده می تحقیقی بیشتر دارد. آنچه در

گیری ملت ایران را بدست  شاء شکلعناصری است که من

ایجاد ارتش منظم با قدرت فرماندهی و مهارت جنگی،  دهد:  می



 

 اقوام مهاجم شرقی و دائمی طوایف و را از تهاجم و تجاوز کشور
 مانع از نیز و کرد. امپراطوری روم و بیزانس محافظت می

دوره  شد که در تحریکات داخلی نجبا و مدعیان سلطنت می
وایفی اشکانیان به تضعیف و انحطاط و باالخره سقوط الط ملوک

 آن سلسله انجامید. 

دولتی  دستگاه اداری ـ دیوان، عامل مهّم بسط قدرت متمرکز
آوری مالیات و  جمع این دستگاه دقیق و پیچیده با سعی در»بود. 

کرد و  وحدت کشور را تامین می عدالت و امنیت، تمرکز و استقرار
وحدت  (۰۸۸)«داد. بسط می کشور سراسر را در قدرت مطلقه پادشاه

سابقه در کشور موجب رونق  امنیت بی استقرار تمرکز و و
العاده بازرگانی و توسعه کشاورزی و صنعت شد. رونق  فوق

شهرهای ایران  خراسان و بازرگانی چین به بیزانس که از
توسعه و شکوفائی شهرهائی چون تیسفون نقش  گذشت، در می

 شت. هفت شهر معروف به مداین کسری ازای دا عمده
 یادگارهای آن دوره است. 

های  طلبانه و جنبش های اصالح پیدایش آئین مانی و نهضت
افتخارات  جویانه متعلق به این دوره است که نه فقط از عدالت

شمار  نوع خود، در های اجتماعی ایرانند، بلکه در تاریخ جنبش
ترین  مهم طح جهانند. ازس هائی در ترین چنین جنبش برجسته

این دوران، اهتمام به تدوین  دستاوردهای فرهنگ ملی در
آئین زرتشت  از مزدک، متاثر دانیم که آئین مانی و اوستاست. می

از وجه « نامه شاهان»بوده است. اشاره برخی مورخین به وجود 
تاریخ داستانی دارد.  های ملی و به ضبط حماسه این عصر

گویند  این هم که می»نویسد:  ین کوب میدکترعبدالحسین زر
اخبار شاهان  زندان درخواست داشت تا چیزی از هرمز چهارم در

 دهد که در وی فرو خوانند، نشان می روی دفتر بر پیشینه را از
 اخبار های ملی و داستان انوشروان قسمتی از پایان عهد خسرو

پهلوی شاهان گذشته ایران تدوین یافته بود. چنانکه منظومه 
، ظاهراً درهمین «کارنامه ارتخشیر پاپگان»و « یادگار زریران»

هانری ماسه،   (۰۸۵)«اند. ادوار به صورت نهائی خویش تدوین شده
بنا به یکی از مورخان  (۰۸۱)دهد، شناس فرانسوی توضیح می ایران

مورخان قدیمی ایران، به دستور یزدگرد  روم شرقی و چند تن از
مربوط به شرح حال پادشاهان گذشته  سوم ساسانی، اسناد

دهقان  اساس این فرمان، دانشور تدوین شد. بر آوری و جمع
عصر خالفت  را تدوین کرد. ابن مقفع در« فدای نامه»کتاب 

هجری  ۷۸۱منصورعباسی آن را به عربی ترجمه نمود. به سال 
دانشمندان زرتشتی به فرمان  کتاب مزبور بدست چهارتن از

بدالرزاق والی توس، از عربی به فارسی برگردانده ابومنصوربن ع

 شد. دقیقی، با استناد از منابع پهلوی بود که قریب هزار بیت در
جنگ ایران و توران سرود. و کار ناتمام او  وصف زرتشت و

 بدست فردوسی تکمیل گردید. 

دهد و نشان  تری می دکترخانلری در این باره اطالعات گسترده
های آئین  ها و رساله اسانیان، اضافه بر کتابدهد از زمان س می

 زبان و ترین بازمانده از بزرگ»زرتشت، نظیر زند اوستا چون 
، دینکرد بهدهشن، ارداویراف نامه )افسانه (۰۸۳)«ادبیات پارسیک

داستان وجود  ها، تاریخ و اندرزنامه دینی(، ادبیات غیردینی نظیر
کارنامک ارتخشیر پایگان دارد. مطالب دو کتاب ایاتکار زریران و 

عصر ساسانی تدوین شد، گنجانده  هائی که در خدای نامه»در 
وی  (۰۸۴)«.از آنجا به شاهنامه فردوسی راه یافته است. بودند و

ادبی دیگر نظیر منظومه درخت آسوریک و رساله  آثار سپس از
مانیکان چترنک )شطرنج( و کتاب  خسرو کواتان آریدک و نیز

کند و به تفصیل به  یران و کتاب پهلویک یاد میهای ا شهرستان
و بعد  ۲۲۸توانند به صفحات  پردازد. عالقمندان می ها می آن

 ازجلد اول اثر وی رجوع کنند. 

ای از  های متعدد مهاجمان خارجی، نمونه متاسفانه به علت تاراج
اند، باقی نمانده است،. اما آن  های پهلوی که به نثر نوشته تاریخ
متون  ها یاد شده و در محدودی که برجای مانده و یا از آن مقدار

اند، انعکاسی از تالش چشمگیر  دیگری بکار گرفته شده
زمامداران آن عصر برای تدوین ایدئولوژی قومی ـ ملی با تکیه 

های ایرانیست،. که  ها و اسطوره برتاریخ ایران و حماسه
داد.  شکیل میآن را ت آوری و تدوین آئین زرتشت، بخشی از جمع

های آگاهی نسبی ملی و پرورش  ها را باید نشانه همه این
اشکال  در فرهنگ ایرانیت دانست که بعد از سلطه اعراب نیز

تر  مختلفی تداوم پیدا کرد و از بسیاری جهات گسترده ترو پربار
 شد. 

تردید دوران طالئی موسیقی ایرانی و  عصر ساسانی، بی
د کالسیک چون باربد، نکیسا، گذاری آن بدست اساتی پایه

های باربد، اشاره به  ها و ترانه آهنگ سرکش است. برخی از
های حماسی باستانی ایران مثل کین ایرج، کین سیاوش،  داستان

دارد، که توجه به روایات حماسی را نشان …گنج فریدون و
نفوذ آن  و ساسانی، از لحاظ تاثیر هنر دهد. اهمیت فرهنگ و می
ها بعد  نفوذ آن تا قرن و رهنگ ملی ایران، در استمرارتکوین ف در
شناس معروف ا. گودار که  سلطه اعراب است. مستشرق و ایران از

دهد  شناسی ایران بود، توضیح می مدتی نیز رئیس اداره باستان
که هنر در قرون اولیه هجری، یعنی هم زمان با فرمانروائی 

همان هنر    گفتگو آل بویه و حتی سلجوقیان، بی سامانیان و



 

های مختلف  زمینه ساسانی در لباس اسالم است. در این دوره، در
هنری از قبیل معماری، نقاشی، پارچه بافی، اشکال و رسوم 

همان ساختمان    ساسانی برتری خود را حفظ کرده بود. مساجد
معابد ساسانی بود که ظاهراً آن را به صورت دیگری آراستند و 

مبدل به محراب نمودند. متاسفانه چارچوب  صحن و آتشگاه را
 دهد.  این به موضوع را نمی این رساله، اجازه پرداختن بیش از

دانم که قصد من در اینجا  تاکید براین نکته را ضروری می
گیری ملت ایرانست  بررسی موضوع تکوین و نطفه بندی و شکل

ژه اقدامات اردشیر و شاپور اول و بوی نه موضوعات دیگر. ذکر
خسرو انوشروان )که به غلط عادل لقب یافته است(، فقط دراین 

توجهی به  رابطه است و به هیچ وجه به معنای چشم پوشی یا بی
ها جای خود و بحث  های وی و شاهان دیگر نیست. این خشونت

خود را دارد. به همین ترتیب است، فساد آخرین پادشاهان 
ها! بنحوی که وقتی  ساسانی و انحطاط و بجان هم افتادن آن

های خسروان به مجاهدان فاتح و  عمربن خطاب با وعده گنج
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. 

ترین قدرت آسیای  موقعیّتِ بزرگ ان ازبا سقوط ساسانیان، ایر
عصر خود به صورت دست نشانده اعراب درآمد و برای اولین بار 

قرن شکوه و عظمت، استقالل خود را از دست داد. با  ۰۲پس از 
 از ال، روح ملی ایرانیان زنده ماند. ملت ایران، در روند گذارح این

 ین وهای سنگ تحمل مصیبت و شمار های بی نشیب فراز و
 شکل و ترکیب کنونی از آفرین، قوام یافته و های افتخار فداکاری

هجوم  اثر هایی بوده است که در آن برجای مانده است. دوره
تمامیت ارضی ایران  گاه اقوام تاراجگر، استقالل و  خارجی و

گاه حاکمیت ایرانی فقط  پایمال شده است. و دار بکلی خدشه
 یافته است. در ایران تقلیل می های کوچکی از بخش برایاالت و

درماندگی ایران، معموالً از ژرفای  های شکست و ضعف و دوره
گرفته بوده است،  حالی که عزا و ماتم ایران را فرا ها در تاریکی

اند.  استقالل ایران را برافراشته فرزندان خلقی، پرچم مبارزه ملی و
کرده و با این مردان بزرگ، مردم را به رستاخیز نوینی دعوت 

استقالل و حاکمیت ملی  دیگر همت عمومی و فداکاری مردم بار
ها آشنا  اند. خوانندگان محترم با این نمونه ایران را برقرار ساخته

 هستند. 

راه  های ایرانی در شخصیت نقش فرزندان و آنجا که از از
استقالل ایران صحبت کردم، تاکید یک مطلب را ضروری 

 هویت ایرانی ما، تنها به ضرب شمشیر ی ودانم. ملیت ایران می

ها  هم چون گلۀ بّره اختیار های بی که گویا توده« پهلوان»یک 
 بدنبال وی راه افتاده باشند، حفظ نشده و پابرجا نمانده است. 

توان ملت  شود کشور گشائی کرد، اما نمی زیرا با شمشیر می
ن مردم، میا میهنی در ای از احساس ملی و ساخت. بدون زمینه

تری، ایرانیت و ایران  مفهوم گسترده یعنی آنچه را که بتوان در
بود. رهبران  دوستی نامید، هیچ ساالری قادر به رستاخیز ملی نمی

به ایفای چنین  قادر ملی نیز فقط، وقتی چنین نقشی داشته و
 اند.  اند که بصورت عصاره وجدان ملی تجلی یافته رسالتی بوده

 این چنین بود. در …نو، مصدق، ناصر، تیتو ونقش گاندی، سوکار
مقدمه  آنست. ژان هیپولیت در ها سرشار از گذشته نیز تاریخ ملت

تاریخ اقوام، مواقعی هست  در»گوید:  بر فلسفه تاریخ هگل می
شود. مردانی که  که دولت به دست مردان بزرگ برپا و حفظ می

برغم وجود  اند و نظر خود را، اراده عام برای یک لحظه مظهر
هگل، چنین  سپس به نقل از (۰۸۰)«کنند. وی تحمیل می قوم، بر

 اند. و ها به قدرت مردان بزرگ برپا شده همۀ دولت»افزاید:  می
قدرت، نیرومندی جسمانی نیست. زیرا همه افراد از  از منظور

های  یک تن واحدند. منظور، خصلت از لحاظ جسمانی نیرومند تر
بزرگ از آن برخوردار است و بهمان دلیل، ای است که مرد  ویژه

نامند، یعنی برغم اراده خویش از  خود می دیگران وی را ساالر
همین  مردم است( در اراده آنان )منظور کنند. و وی پیروی می

  (۰۵۱)«ساالر است( اراده ایشان باشد. است که اراده او )منظور

 هر در و هرگاه، است که هرجا و تامل برانگیز شایان توجه و
هم  بخشی از اند و هائی از پیکرۀ ایران را کنده ای، پاره خطِّه

سرنوشت ایران پیدا  از میهنان ما سرنوشت متفاوتی، وجدا
بوده است  های نابرابر جنگ اند، ناشی از تجاوزات خارجی و کرده

خواست اقوام ایرانی. جدا شدن منطقه آران و ماوراء  نه اقدام و
 ۰۴۲۸و ۰۴۰۲های  جنگ روسیه در صل تجاوزاز ایران، حا قفقاز

 های عثمانی در پاره شدن کردستان پیامد تجاوز ترک بود. تکه
قرارداد آماسیه  و ۰۵۰۸جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل در

زمان شاه طهماسب اول بود. ماجرای فرقه دموکرات  و سپس در
 ها بود.  ، ساخته و پرداخته شوروی۰۷۲۵ـ ۰۷۲۸آذربایجان در

 

 ـ نقش فرهن  و تمدن ایرانی در پاسداری از هویت  ۵ .۶

 ملی

باره ایدئولوژی قومی ـ ملی به تفصیل  بخش چهارم، در در
اینجا تاکید آن ضرورت دارد، نقش  صحبت شده است. آنچه در

نقش  ـ ملی و ذات ایدئولوژی قومی و فرهنگ ملی چون جوهر
ت. این نقش بویژه ایجاد آنس طول تاریخ در روشنفکران ایرانی در



 

 توسل ایرانیان به مقاومت منفی در به هنگام سلطه خارجی و
 یافته است. در ادب و تاریخ برجستگی می هنر و فرهنگ و سنگر

تاریخ ایران، هویت ملی و ملیت ایرانی با قلم  مقاطعی از
 فرزانگان ایران پاسداری شده است. 

سلطه  د ازرابطه با عصر بع در بخش چهارم به این مطلب در
توان گفت  هائی آوردیم. به جرات می اعراب اشاره کردیم و نمونه

هنری اصیل و پرتوان و تمدنی  فرهنگ و ملت ایران از که اگر
بود هجوم اقوام بدوی عرب و  نبود، هرگز قادر نمی واال برخوردار

همه  اقوام تاراجگر مغول و ترکان و ازبکان را ازسر بگذراند. و از
خود مستحیل کند و حاکمان ترک و  گران را در طهتر، سل مهم

مروّجان فرهنگ و تمدن ایرانی  حامیان و مغول را به مدافعان و
ملی خویش را پاسداری  این راه، هویت ایرانی و مبدل سازد. و از

 کند. 

رابطه با فرهنگ قوم غالب و مغلوب  لنین اندیشه عمیقی در
قوم  ید قومی که برگو کند که مناسب بحث ماست. می مطرح می

آورد. سپس  شود، آن قوم را به انقیاد خود در می غالب می دیگر
« شود؟ اما سرنوشت فرهنگ این دو قوم چه می»کند:  سوال می

قومی  ها نیست. زیرا: اگر اینجا قضیه به این سادگی نویسد: در می
باشد، فرهنگ  تر قوم مغلوب با فرهنگ که غالب شده است از

اگر، عکس آن باشد، آنچه رخ  کند. و تحمیل می وی خود را بر
دهد این است که قوم مغلوب، فرهنگ خود را بر قوم غالب  می

چالش  تقابل و نمونه فرهنگ و تمدن ایران در (۰۵۰)«تحمیل کند.
آن، حجت بر درستی این  و با فرهنگ اقوام مسلط و پیروزی بر

 نظریه است. 

جمله باختران،  ان ازدر اثر تهاحم چنگیزخان، شهرهای خراس
های هم زمان  هرات، نیشابور و گرگان، تل خاکستر شد. با یورش

همان  چوجو و سوبوتای در سایر فرماندهان مغول، نظیر
تاریخی ری منهدم  زا، غرب ایران و بویژه شهر های وحشت سال

های بعدی سراسر فالت ایران را  یورش ها در گردید. مغول
گروسه عضو فرهنگستان فرانسه  تصرف و ویران کردند. رنه

اذعان دارد، علی رغم این همه کشتار و ویرانگری، بزودی 
دستگاه اداری هالکو بدست کارمندان ایرانی چرخید. و »

گرفتند و چندی  پادشاهان مغول بزودی با تمدن ایرانی خو
ها به صورت شاهزادگان ایرانی در  نگذشت که چنگیزخانی

ها  ایران، سلسله مغول وائی غازان خان بربا فرمانر و (۰۵۲)«آمدند.
 در تیموریان نیز (۰۵۷)«.روی ایرانی به خود گرفت سرانجام رنگ و
ترین دشمن ایران بودند. اهرامی که تیمورلنگ از  آغاز، وحشتناک

جمجمه کشتگان درطول دیوارهای اصفهان برپا داشت و به 

ت از آن تن قربانی این فاجعه شدند، حکای روایتی هفتاد هزار
چنان تحت  دارد. اما جانشینان وی خلق و خوی ایرانی گرفته و

گرفتند که به صورت خادمان  تاثیر تمدن و فرهنگ ایرانی قرار
 فرهنگ و هنر آن در آمدند. 

اقوام تشکیل دهنده  موضوع ملت ایران و در رابطه با بحث ما در
ریخ نه عالقمندی، تعمق در واقعیت انکار ناپذیر تا آن، برای هر

کنم: چه حکمتی موجب شده  میهنمان را پیشنهاد می چندان دور
های پادشاهی که  سال گذشته، همه سلسله ۵۱۱است که در

به فکر تشکیل  اند، هرگز هرکدام به اقوام مختلف تعلق داشه
همواره اولیّن  دولت قومی ـ زبانی خاص خویش نیفتادند و

ایجاد دولت واحد  هدفشان تامین وحدت سرتاسری فالت ایران و
 ایران بوده است؟ چه رمزی در این نهفته است که صفویه از

رسد  می اردبیل بپاخیزد و اسماعیل صفوی تا دستش به تبریز
هایش  اولین اقدام خواند نه آذربایجان! و خود را شاه ایران می

شود؟ چگونه است که  های ترک عثمانی می جنگ با هم زبان
اردبیل به تبریز و  از پایتخت خود را و زدلی، مرک صفویه بدون دو

شاه  کنند و عاقبت به اصفهان منتقل می آنجا به قزوین و از
تمام هم وغم آنان  سازد. و اصفهان نصف جهان می عباس از

قوم  سرافرازی ملت ایرانست نه یک ایالت و اعتالء ایران و
ها )که صفویه را روی کار آورده  معین؟ حتی روزی که قزلباش

ها را قلع و  کنند، شاه عباس صفوی آن ودند( گربه رقصانی میب
 کند.  قمع می

رابطه با  توان در موضوع، می همه سواالت را برای تعمق در
ای بودند که به یاری  و قاجارکه جزو هفت قبیله قبایل افشار

خراسان و  اسماعیل صفوی برخاستند، مطرح کرد. نادرشاه از
ترین لحظات  تاریک در برخاستند وآغامحمد خان از استرآباد 
راه استقالل و تمامیت ارضی ایران  تاریخ ایران، تا دم مرگ در

تهران را پایتخت خود قرار  زدند. عجبا که قاجار نیز شمشیر
گرائی بخود راه  قوم گری و ترین وسوسه محلی کوچک دهد و می

قرار  خان زند، لُرتبار، پایتخت خود را شیراز دهد. کریم نمی
خواند نه  الرعایای ایران می خود را وکیل دهد نه مالیر، و می

 لرستان! 

پایه  توان صرفاً بر تمام ابعاد آن نمی پاسخ به این سواالت را در
توضیح « ماتریالیسم تاریخی»و « عوامل عینی»و « مادیات»

تکوین ملت ایران نقش  ای در اسطوره معنوی و داد. یک عنصر
یان نیست. زیرا ملیت، به معنی تعلق به دارد، که قابل لمس و ب

یک ملت واحساس وابستگی به آن است. عاطفه و احساسات را 
گیری نیست. ایرانیت و  شود درک کرد، اما قابل لمس و اندازه می



 

همان عاملی    ایران دوستی، در خون تک تک ما جریان دارد و
رغم اختالفات گوناگون، همبستگی ملی و پیوند  است که علی

هر  ای، از درونی ما ایرانیان را مستقل از تعلق به هر قوم و طایفه
کیش و مذهب، فارغ از تعلقات طبقاتی و گرایش سیاسی، 

 پرورش داده است. 

 

  ـ  نتیجه گیری و طرپ ما ۶ .۶

توان تاکید کرد،  تاریخی می آنچه با جرات، به اتکاء استناد معتبر
دست، یا به عبارت  زیر قوم تر و ایران قوم بر این است که در

وجود ندارد. چنین « ملل زیرسلطه»و « گر ملت سلطه»متداول، 
خوانی و معنی ندارد. همه  هائی با واقعیت تاریخ ایران هم مقوله

این آب و  های دور، بتدریج در هزاره ما، مهاجرانی هستیم که از
ایم. سرزمین  خاک خانه کرده و به میهن خود مبدّل ساخته

های  ها و دره ما، بخاطر موقعیت جغرافیائی و دشتباستانی 
ها، اقوام  طول هزاره خوش آب و هوای خود، در و بارور و سرسبز

کرده  آن ترغیب می را برای سکونت در دور و و طوایف مجاور
 است. سرزمینی که اقوام آریائی ماد، پارس و پارت، پس از

رک قومی خود آن، نام مشت کوچیدن از اقامتگاه خود و اسکان در
 ایران )ایرنه ویج( را برآن نهادند و ثبت در تاریخ کردند. 

سوئی با بومیان ساکن این سرزمین، که  ها، از همین آریائی

دست  ها در آن ریشه و تبار متاسفانه اطالع درست و روشنی از

ها که خود تمدن بزرگی داشتند  سوی دیگر با عیالمی نیست و از

ها و  راندند، درآمیختند. بعد ن حکومت میو بربخشی از فالت ایرا

ها، کشور باستانی ایران که روزی بر جاده تجاری  طول سده در

داشت، گذرگاه اقوام و قبایل متعدد و جوالنگاه  ابریشم قرار

 ها ها و ترکمن ها و ازبک یونانیان، رومیان، تازیان، ترکان و مغول

 و دیگران گردید. 

ط و امتزاج قومی تباری، فرهنگی و ملت کنونی ایران، از اختال
ها به وجود آمده، شکل گرفته و در طول  زبانی و مذهبی همه این

تاریخ قوام یافته و استوار مانده است. اما اثرات این اختالط هنوز 
ـ قومی ایران، رنگ و  بافت مردم شناشی در ترکیب و سیما و

 نشان خود را برجای گذاشته است. 

 از تازیان ز دهگان و از ترک و

 نژادی پدید آید اندر میان

 نه دهگان نه ترک و نه تازی بود

 ها به کردار بازی بود!  سخن

حق آب و ریشه دارند و ایرانی هستند که  همان قدر   ها آریائی
ها، که بیش از  ها. و یا مثالً ترکمن خوزهای عیالمی قبل از آن

ود را حفظ های قومی خ سایر اقوام ساکن ایران، سیما و ویژگی
اند. این حکم، درباره خود اقوام آریائی نیز صادق است.  کرده
ها که ریشه  ها و کرد ترین امتیاز و برتری برآذری ها کوچک پارس
رسد، ندارند. گفتیم که این  های ماد می قومیشان به آریائی و تبار

قوم ماد بود که اولین دولت آریائی را در ایران زمین )بخش 
 داد که قوم پارس نیز در قلمرو آن بود. مهمی( تشکیل 

( که اساس Ethnologieشناسی ) اگرموضوع را از لحاظ قوم
ایران اکثریت  بحث ماست، مورد توجه قرار دهیم، قوم پارس در

کند، از نظر قومی  عددی ندارد. زیرا هر کس فارسی صحبت می
اطراف  ایالت فارس امروزی و پارس نیست. قوم پارس عمدتاً در

ها و  ها، مثل ماد زبانشان نیز در گذشته ن سکونت داشته است وآ
های وابسته به آن  غرب ایران، زبان پهلوی و لهجه ها در پارس

زبان مردم پارس  نظران برای تمایز بود. به همین لحاظ، صاحب
گویش »فارسی دَری، اصطالح  )بخش جنوب غربی ایران( از

روال، زبان ایرانیان مشرق گیرند. و برهمین  را بکار می« پارسیک
گویش »مردم آذربایجان را  و« پهلوانیک»عهد اشکانیان را  در

 خوانند.  می« آذری

دکتر خانلری بر پایه اسناد تاریخی چهل گویش ایرانی، از جمله 
گویش کردی، گویش خوزی، طبری، دیلمی و غیره را بر 

یر گ شمرد. در این نوشته، نسبتاً به تفصیل، چگونگی همه می
شدن زبان فارسی دَری و استقبال داوطبانه اهل ادب و سخن و 

آن شرح دادیم. روشن است که اگر  سیاست و دولتمداران را از
هائی که مردم ایران بدان سخن  موضوع را از جنبه زبان

 تردید فارسی دری، زبان اکثریت آنهاست.  گویند، بسنجیم، بی می

سیاسی مسئول و معتبر، جریان  ایران هیچ شخصیت و اساساً در
مخالف نقش زبان فارسی چون زبان مشترک ایرانیان نیست. 

هایش )با  یکی از آخرین مصاحبه شادروان صادق شرفکندی در
کند که ایران  المللی فرانسه( تاکید می بین بخش فارسی رادیو

احتیاج به زبان واحد دارد. یعنی یک زبان سراسری که مسلماً »
 « رسی خواهد بود.ایران، زبان فا در

شناسائی  سر گام نخست، بر پس مساله بر سر چیست؟ مساله در
به  زبان مادری اقوام و اتباع غیرفارس زبانِ ایران است؛ این امر

 ها به آموزش زبان مادری و معنای شناسائی حقوق انسانی آن
امکانات  اداری و محلی؛ تامین شرایط و امور بکارگیری آن در
ـ محلی است. الزمه آن،  قومی هنر رهنگ وبرای شکوفایی ف

تفویض  کنونی و حکومتی متمرکز ساختار تغییر اصالح و
 اختیارات معیّن قانونی برای اداره امور محلی است. 

 تحقق اصول  های اقوام ایرانی چیزی جز بخش اساسی خواست



 

میثاق  از ۲۳ای مصوبات سازمان ملل متحد. در ماده  پایه
مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد صراحت المللی حقوق  بین

ـ مذهبی یا زبانی  های نژادی کشورهائی که اقلیت در»دارد: 
توان از  های مزبور را نمی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت

 افراد گروه خودشان از این حق محروم کرد که مجتمعاً با سایر
فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و 

 «. برطبق آن عمل کنند یا زبان خود را به کار گیرند

 کمال موازین مندرج در ایران، اجرا و تحقق تمام و مساله در
رفع  مصوبات سازمان ملل و مندرجات منشور حقوق بشر و

 ـ زبانی از های قومی هائیست که اقلیت محرومیت تضییقات و
 برند.  ها رنج می آن

حقوق »مقوله  اقوام ایرانی ازمشگالت  نیک بنگریم، گوهر اگر
زیرا «. مساله ملی»باشد تا  های دموکراتیک می خواست و« بشر

با « ملل زیرسلطه»حل مناسبات  مضمون مساله ملی، بررسی و
رهایی ملل زیرسلطه و  است. هدف آن نیز« گر ملت سلطه»

تامین حاکمیت ملی است. چنان  مستعمره، به قصد استقالل و
 بیان شد، مناسبات اقوام ایرانی با یک دیگر که قبال به تفصیل

گر با ملت زیرسلطه  یا ملت سلطه مناسبات مستعمراتی و هرگز
 نبوده است. 

 محلی نیز، که الزمه آن تغییر نوع اداره امور هایی از خواست
دست پاگیرکنونی و بیگانه با  حکومتی به غایت متمرکز ساختار

است؛.  ورداری غیرمتمرکزبه شیوه کش موازین دموکراسی. و گذار
 های ایران است و یک خواست عمومی آزادیخواهان و دموکرات

حل آن هم باید به نوعی باشد که همه  ویژه اقوام نیست. لذا راه
 بگیرد.  بر مناطق ایران را در ایاالت و

 هویت قومی، تعلق ملی. این است جان کالم! 

عیت حرکت کرد در بررسی مبحث ملی در ایران، باید از این واق
های  که ملت ایران در برگیرنده اقوام متعددی است که مولفه

تشکیل دهنده آنند. ایرانیان، هرجای کشور باشند، از یک 
ها دارد و  آن دارند که اساساً ریشه در تبار برخور« هویت قومی»

عین حال،  یابد. در در فرهنگ و زبان یا گویش آنان تجلی می
ا تاریخ و سرنوشت مشترک، به احساسات ه اقوام ایرانی طی قرن

ها و یا به  اند که ملیت ایرانی آن عواطف مشترکی دست یافته و
تعلقشان به ملت واحد ایران را پرورانده و شکل داده  عبارت دیگر

، مکمل «تعلق ملی»و « هویت قومی»است. بنابراین، 
 یکدیگرند، نه نافی هم. حل دموکراتیک مشگالت قومی در

 شناسی و گرو توجه به این دو وجه اساسیِ بافت مردم رایران د
 تعلقِ ملی ایرانیان است. 

معموالً رابطه و پیوند اقوام ایرانی و ملت ایران را به قالی ایران 
عین  ای گوناگون، در های محلی و منطقه کنند. قالی تشبیه می

طرح کلیِ هویتِ  های متفاوت، در داشتن خطوط و رنگ آمیزی

گیرند و معرِّف قالی ایرانند. به عبارت دیگر،  ان جا میقالی ایر
اند نه نافی یکدیگر. عین این وضع را در مورد  اجزاء یک کل

ها و  جشن های هنری و فرهنگی، در موسیقی ایران و سایر جنبه
توان مشاهده  . ایرانیان می…ها، در مراسم و آداب و رسوم  عزا

 کرد. 

ترین  یران، بررسی و یافتن مناسبهای ا بنابراین، وظیفه دموکرات
حلی است که بتواند در عین احترام و کمک به شکوفائی  راه

ها را با ملت ایران، در  هویت قومی اقوام ایرانی، مناسبات آن
ترین و  شرایط جهان پیشرفته و مدرن کنونی، به انسانی

 ترین وجه برقرار سازد.  معقوالنه

 حلی، در ستجوی چنین راهرابطه با ج من اساس نظریاتم را در
 ام که برای بحث و تبادل نظر، در ای تنظیم کرده طرح جداگانه

 دهم.  می مندان قرار عالقه اختیار
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ــ       نظـــری نبـــود  بابــ  نظـــرش ایـــن بـــود کـــه عمــده وابســـت ی حـ

بلکــه وابســت ی عملـــی، بــه معنـــای نچــو  کـــا.  .   در حــ   و بکـــار گــرفتن افـــراد       

ــی    ــه م ــ  همیش ــود. و باب ــی ب ــد       ح ب ــن بن ــد ای ــوروی باش ــ   در ش ــی ح ــا وقت ــت؛ ت گچ

ــت ی  ــا         وابس ــد ت ــاری بکن ــه ک ــود ک ــن ب ــرش ای ــام فک ــابراین تم ــد. بن ــد مان ــاقی خواه ب

ــ    بجـــای اینکـــه در  حـــ   بـــه بیـــرون از شـــوروی منتقـــل شـــود. یعنـــی رهبـــری حـ

 شوروی باشد بیاید در ظر  یا در مرزهای ایران

 

o     ــناخته ــ  را شـ ــه بابـ ــانی کـ ــتی و     از زمـ ــر ایراندوسـ ــاداتش بـ ــار و اعتقـ ــه افکـ ام، پایـ

داشـــت. راهنمـــای بـــ ر  حـــرکتش عشـــ  بـــه ایـــران و عـــرس اش قـــرار  گرایـــی ملـــی

اش بــود. بــر ایــن پایــه نظــرش ایــن بــود کــه؛ معکــل بــ ر  ایــن اســت کــه تــا زمــانی   ملــی

ــی   ــت، نم ــوروی اس ــ   در ش ــه ح ــت     ک ــن اس ــ   ای ــتقتل ح ــد. راه اس ــتقل باش ــد مس توان

ــی    ــوروی م ــی ش ــان فروپاش ــا زم ــازگردد. او ت ــران ب ــه ای ــه ب ــه   ک ــت دارم ک ــن دوس ــت؛ م گچ

ــرا ــنه ای ــط حس ــه       ن رواب ــت دارم، بلک ــه دوس ــه اینک ــه ن ــد، البت ــته باش ــوروی داش ــا ش ای ب

ــ           ــم در  ن ــ   ه ــت و ح ــا اس ــای ی م ــ ر  در همس ــدرتی ب ــوروی ق ــون ش ــرانم   ن 

ــوروی ــی  ش ــت و نم ــور         هاس ــن کش ــنه ای ــط حس ــا رواب ــد ب ــا بای ــد. م ــتقل باش ــد مس توان

ت توانـــد بـــه  وبدســـ گچـــت حـــ   مـــی  ـــاح  قـــدرت را آرام ن ـــه داریـــم. او مـــی 

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.

 

o       ــا نســل ــامت  ب ــ  دارد کــه ک ــه نســلی تعل ــ  ب ــه نظــر مــن باب ــد ب ــویم؛ ب ــ  بای ــل از هر ی قب

ــته  ــاوت داش ــا تچ ــیش از   م ــل پ ــورم نس ــد. منظ ــ  ۲۲ان ــت. ب ــرداد اس ــال آنم ــوان م  ــا  ه عن ه

ــد.       ــدار بودن ــیار قانونم ــودیم، بس ــت ب ــی و آنارشیس ــه شورش ــا ک ــرخته م ــا  ...ب ــه تنه ــا ن م

ــی  ــررات ب ــه مق ــی     ب ــم نم ــر ه ــا فک ــه آن حت ــه ب ــودیم، بلک ــا ب ــادی از   اعتن ــراد زی ــردیم. اف ک

ی بســیار مــنظم، مرتــ ، بــا پشــتکار و پی یــر      دشناســم کــه افــرا   نســل بابــ  را مــی  

 اند. بوده

 فرهاد فرجاد

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 یندهوام ایرانی و ساختار دولتی آاق             

 
 
 

 
 
 

 ها ی درباره اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده درن 

 

ها به  است. و در پیِ تظاهراتِ اعتراضی که در تبریز و سایر شهرستان( ۰۷۴۵تیرماه  ۰۱این نوشته مربوط به چندسال پیش ): توضیح

مبحث »گانۀ پیشین که تحت عنوان  های شش هکاریکاتوری صورت گرفته بود؛ نوشته شده است. به نظرم رسید که در پیِ سلسله مقال
اند و یا برای حضور ذهن  مندان این مبحث، اگر مقالۀ زیر را نخوانده تواند برای عالقه اند، می ، در ایران امروز منتشر شده«ملِّی در ایران

 .شان، خالی از فایده نباشد. امیدوارم که چنین باشد بیشتر

۰۳/۰۰/۲۱۰۲ 

 

 

قومی در ایران در نفس خود تهدید نیست تا باور من، تنوع  به
نشست و اقدام کرد. زیرا این  احیانا برای رفع و دفع آن به تدبیر

ایران از بدو ” تاریخی جامعه شناختی“امر، یک واقعیت عینی 
پبدایش آنست. از همان آغاز، اقوام آریائی ماد و پارس و پارت به 

یگر اقوام آریائی و استقرار در نجد ایران، با د هنگام اسکان و
و  .غیرآریائی پبش از خود و ساکنان این سرزمین درهم آمیختند

ها، در  تری نظیر عیالمی های پیشرفته به ویژه تحت تاثیر تمدن
منطقه خوزستان، و مانناها، در اطراف دریاچه ارومیه، قرار گرفتند. 

ها، از لحاظ فرهنگ و تمدن اثرات مهّم و  ها و عیالمی ماننائی
 .یان برجای گذاشتندی از خود بر دولت مادها و هخامنشاندگارم

شان در سراسر کشور؛  ها نیز، با حمله اعراب به ایران و اسکان بعد
سپس با هجوم قبایل و طوایف گوناگون ترک و ترکمان و تاتار و 

آمیزی عمق و گسترش بیشتری یافت و سیما  ها؛ این درهم مغول
های  رات و دگرگونیین را دچار تغیو ترکیب خونی تباری ایرانیا

تری کرد. بافت مردم شناسی کنونی ما، بازتاب این اختالط  ژرف
گمان پویائی و شادابی آن متاثر از آن  ها است و بی و آمیزش

 .باشد می

بدیهی است که تنوع قومی در ایران، همچون واقعیّتی عینیِ 
 طلبد که یجامعه کنونیِ کشور ما الزاماتی دارد. و حقوقی را م

بایست برای تامین عدالت و برابرحقوقی  اند. پس می مشروع
 .ها توجه شود و راه حل ارائه گردد شهروندان، به آن

کشور ایران دوهزار و پانصد سال پیش، بر پایه رواداری و احترام 
شد.  های قومی ـ زبانی و مذهبی اداره می به حقوق اقلیت

های  های کتیبه و نوشته های برجای مانده از کوروش استوانه
های مختلف، حتی روایات کتاب  بیستون و پاسارگاد به زبان

مقدس تورات؛ بهترین گواه این راه و روش مدبّرانه کشورداری 
در ایران بوده است. آرنولد تورن بی، پژوهشگر و تاریخ نگار 

اولین »معتبر قرن بیستم، شیوه حکومت مداری هخامنشیان را 
در جهان نامیده است! پس چگونه ممکن « دسازمان ملل متح

است در قرن بیست ویکم، که بشارت دهنده آزادی و حقوق بشر 
اعتنا ماند؟ و از روی  ها بی در جهان است، نسبت به این خواست

های افراطی و سوء  تدبیری، میدان را برای گروه بی
 اشت؟ذهای بیگانه باز گ چی استفاده

د ماه گذشته در تبریز، این زادگاه آلود مردم در چن تظاهرات خشم
عزیز من؛ و در دیگر شهرهای آذربایجان، بر سر یک کاریکاتور 

به اعمال قهر و خشونت  واقعا کم اهمیّت، حوادثی که منجر
ها کشته و زخمی برجای گذاشت؛ بحق همه را  گردید و ده

 برآشفت، نگران کرد و آزرده خاطر نمود. البته اگر نیک بنگریم،
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ای بیش برای بروز خشم  اتور، در ظاهر امر، و در واقع، بهانهکاریک
و اخطار جدی به زمامداران کشور نبود؛ تا شخصیت و هویت 

احترامی قرار نگیرد. و  ها بیش از این مورد بی قومی آذربایجانی
ها، نظیر فراگیری زبان مادری و  های بحق آن به خواست

موکراسی است، توجّه مشارکت در اداره امور محلی، که مبنای د
های جامعه سیاسی کشور ماست که  عاجل شود. این از شگفتی

برای دفاع از یک حق انسانی اولیّه و به دست آوردن آن، باید به 
 !ها ریخت. کشته و زخمی داد، زندان و محرومیّت کشید خیابان

کارگیری آن در امور روزانه زندگی، در  فراگیری زبان مادری و به
های زبانی  ات مردم آذربایجان و سایر اقوام و اقلیتراس مطالب

فرهنگی قرار گرفته است. تاکید آن الزم است که این خواست، 
شناسی  ای در راستای قوم و قوم قبل از این که موضوع و مقوله

گرا آن را در مقوله  باشد؛ به نحوی که برخی عناصر افراطی قوم
در تعیین سرنوشت حق ملل »قرار دهند؛ و اصل « مساله ملی»

را به میان به کشند، که مضمونی جز حق جدائی ندارد؛ « خویش
اساسا یک خواست دموکراتیک و در زمره حقوق بشر است. و در 
منشور جهانی حقوق بشر نیز با همین مضمون وارد شده و روی 

 .اند آن تاکید ورزیده

، یک باور من، تمرکززدائی در ساختار قدرت نیز در ایران، صرفا به
ضرورت برخاسته از بافت قومی ایرانیان نیست. بل، این امر نیز 
در ارتباط با الزاماتِ دموکراسی است. هدف نیز تامین مشارکت 

مردم در اداره امور روزمره زندگی اقتصادی،  واقعی و موثر
فرهنگی و اجتماعی خویش است. لذا، هر راه حلی در این راستا، 

والیات ایران باشد، نه محدود به  باید شامل همه ایاالت و می
 .مناطق مسکونی اقوام ایرانی

 های اخیر آذربایجان نگران کننده و هشدار آن چه در رویداد
های افراطی در درون و بیرون از  دهنده است، نیروگرفتن گروه

کشور است. دستجاتی که با تکیه بر احساسات پاک و مطالباتِ 
ه جداسری سرداده و استقالل روایِ قاطبۀ مردم آذربایجان، نغم

های خارجی و همسایگان  سارند. قدرت آذربایجان را مطرح می
های اهریمنی، به  آزمند ایران نیز با مقاصد سیاسی و انگیره

آذربایجان بیر »هائی همچون:  اشکال گوناگون مشوّق آنانند. نغمه
)آذربایجان یکی شود، مرکز آن  «اولسون، مرکزی باکی اولسون

بازتاب آن است. این گونه شعارها روح  (اکو باشدنیز ب
دوست را که تعلِّق قلبی خود به ملت ایران را  آذربایجانیان ایران
ها به اثبات  های تاریخ ایران، با جانفشانی بارها در بزنگاه

آزارد. برای نسل من که در نوجوانی شاهد  اند، سخت می رسانده
آور و  ام، ماجرای غم بوده «فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان»

انگیزی که ساخته و پرداخته بیگانگان بود. مشاهده این که  عبرت
ربایجان، گروهی ولو اندک، از جوانان و ذاین روزها، در خطه آ

دانشجویان در صفوف این حرکات اعتراضی، به سوی این گونه 
اند، بسیار  طلب جلب شده شعارها و جریانات افراطی جدائی

الذکر شعار دیگری را در ذهن من  یز است. شعار فوقانگ تاسف
فرقه »کند که نیم قرن پیش رایج بود و رهبران  تداعی می

نوشتند و در مراسم  در مطبوعات خود می« دموکرات آذربایجان
یاشاسین میرجعفر باقروف، واحد »آوردند:  مختلف برزبان می
آذربایجان  )زنده باد میرجعفر باقروف پدر«! آذربایجانین آتاسی

 .(واحد

ها در  با آن که خوشبختانه هواداران این گونه شعارها و خواست
اند. با این حال نباید خطر بالقوه آن را نادیده گرفت.  ایران اندک

سال پیش به دستور ژوزف استالین و کارگردانی  ۱۱ماجرائی که 
های آزمندانه استراتژیک و  میرجعفر باقروف برای تامین هدف

طلبانه روسیه و به قصد کسب امتیاز نفت شمال در عرض توسعه 
های  بندی گردید؛ و هزار افسوس که کمونیست چند هفته سرهم

وری، بازیگران آن  پاکدامن و خوشباوری از تبار سیدجعفر پیشه
سناریو شدند. بیاد دارم هنگامی که استالین قرارداد نقت شمال را 

ضا کرد و پنداشت که به با احمد قوام نخست وزیر وقت ایران ام
کام خود رسیده است، پشت فرقه دموکرات را خالی کرد. پیامد 

در شدن  این بازی سیاسی و معامله اهریمنی، قربانی و دربه
 !دوست آذربایجانی بود هزاران زن و مرد شریف و ایران

گونه که تشکیل یک شبه فرقه و اقدامات و دستاوردهای  همان
ثنائی ناشی از جنگ و حضور ارتش آن، حاصل یک شرایط است

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، 

راه مقابله ناممکن و منتفی دانست. باید کامال هشیار بود. منتهی، 
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 

های بحق اقوام ایرانی توجّه  باشد. باید، هم به خواست بودیم، نمی
بینانه، صادقانه تالش ورزید. و  ت یافتن راه حل واقعکرد و در جه

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

های من  ای در این راستا و درنگ نوشته حاضر تالش متواضعانه
ه است. در این رابطه من طرحی هم تهیه در اطراف این مقول
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ام که امیدوارم در فرصت مناسب دیگر در اختیارخوانندگان  کرده
 .محترم قرار بدهم

ی قومی ـ  های مقوله باور من، بدون توجّه و بررسی ویژگی به
ملی در ایران؛ بدون درنظر گرفتن سرنوشت مشترک و مناسبات 

ها  ها و هزاره انی طی سدهو پیوندهای تنگاتنگ تاریخی اقوام ایر
گیری ملت ایران، که  ها در تکوین و شکل با یکدیگر و نقش آن

خود از عناصر متشکله آنند. و به ویژه بدون بررسی جایگاه دولت 
توان به راهکار درست  واحد و مرکزی در این روند تاریخی. نه می

دست حق اقوام ایرانی  های به ای برای تامین خواست بینانه و واقع
یافت. و نه امکان دارد آن چنان طرحی درباره ساختار غیرمتمرکز 
دولت در نظام دموکراتیک آینده ارائه داد که هم بازتاب واقعیت 

 .پذیر تاریخی جامعه شناختی ایران باشد و هم تحقق

اش در تاریخ ایران، به ویژه  اساسا مبحث دولت و نقش و جایگاه
اساسی است. جستجوی راهکاری در رابطه با ملت ایران، بسیار 

برای حل معضالت قومی ـ تباری در ایران؛ و راه حل ساختار 
های دیگر  دولتی غیرمتمرکر در ایران، این نیست که نمونه

ترین  کشورها را مدل قرار دهیم؛ و با سلیقه خود بهترین و موفق
آن را برگزینیم؛ و به طور مکانیکی برای ایران پیشنهاد کنیم. 

جامعه شناختی  ـ ر بدون در نظرگرفتن واقعیت تاریخیاین ام
ایران و تنگناهای امروزی ناشی از موقعیت جغرافیای سیاسی 

 .آفرین باشد تواند فاجعه کشور، می

این موضوعات را برای فهم بهتر  لذا مکث کوتاه روی برخی از
دانم. از  کنم، ضروری می ام و راهکاری که پیشنهاد می موضع

 :کنم غاز میمبحث دولت آ

 

 گیری ملت ایران نقش دولت در شکل

ترین ویژگی ایران در مبحث ملی، تشکیل دولت و قدمت  مهم
تاریخی و جایگاه آن در تکوین ملت ایران و پایداری آن است. 
کشورهایی نظیر ایران با تاریخ باستانی و برخوردار از یک دولت 

کشور پایداری  گمان ایران اولین نظیرند. بی مرکزی، در جهان کم
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، 

ها و  ها آشوری ها، بابلی های بزرگی نظیر سومری ها و تمدن دولت
ها درخشیدند و اثرات بزرگ و ماندگاری در فرهنگ و  عیالمی

د بر جای گذاشتند. ولی همگی از میان تمدن بشری در زمان خو
شان در ایجاد یک  ها، ناکامی رفتند. شاید علت ناپایداری آن

 ساختار دولتی استوار بود؟

 تاکید روی این نکته از این جهت پر اهمیّت و شایان توجّه است 

گیری نهائی هر ملت، در مقام آخرین  که تشکیل دولت، در شکل
ست. بیهوده نیست که بسیاری از سنگ گنبد و تجلی نهایی آن ا

هسته »نظران معتبر، دولت را به درستی،  شناسان و صاحب جامعه
 .شمارند ملت می« تاریخی ـ جامعه شناختی

لذا به همان اندازه که دولت در ایران قدمت تاریخی دارد، نطفه 
های  بندی ملت ایران و پیدایش عناصر متشکله آن نیز ریشه

ال آن که بنا بر تعریف مکانیکی استالین از باستانی یافته است. ح
« اروپا ـ مرکز»ملت که خود برگرفته از برخی صاحب نظران 

داری در  بود؛ ملت یک پدیده نو و ویژه دوران تعالی سرمایه
ها پیش از آن  ، ملت«تئوری»اروپای غربی است. برمبنای این 

داری  سرمایهاند. و بر این پندار بودند که با سرنگونی  وجود نداشته
کردند(، با  انداز نه چندان دور تصور می )که آن را نیز در چشم

ها در یکدیگر  پیروزی سوسیالیسم در جهان، مرحله ادغام ملت
 !ها رو به زوال خواهند گذاشت آغاز شده و ملت

توان  ها و تقلید از آن، نمی بدیهی است که با این گونه تئوری
نظیر ایران را توضیح داد.  های باستانی، پدیده پیدایش ملت

احساس تعلِّق به یک ملت، آگاهی و همبستگی ملی که 
موجودیّت و پویایی هرملِّت در گرو آن است؛ واقعیّتی است که 

جا و هر مورد، به یک  توان آن را به طور مکانیکی و در همه نمی
بندی اقتصادی ـ اجتماعی معین، مثال  دوران تاریخی و صورت

داری محدود و محصور کرد. مشخصّات و  ایهمرحله تعالی سرم
داری  ها پیش از پیدایش سرمایه بندی ملت در ایران، از قرن شکل

آغاز شده و به تدریج و با گذشت ایّام، سیمای امروزین خود را 
های نسبتا پرسابقه، نظیر فرانسه و  یافته است. در اروپا نیز دولت

 .ی شکل گرفته بودنددار انگلستان، پیش از دوران تعالی سرمایه

ها، در واکنش به الزامات ناشی از  ایرانیان از ورای هزاره
دهی مقاومت و دفاع از خود در برابر خطرات ناشی از  سازمان

ها  ها )به ویژه آشوری درپی خارجی تجاوزات و هجوم و تاراج پی
گر و بیدادگر بودند(؛ و تامین نیازهای اقتصادی و  که بسیار چپاول

مور، دست به تشکیل دولت واحد زدند. این روند از زمان اداره ا
مادها آغاز شد. در امپراطوری هخامنشیان قوام گرفت و در 

گمان در سلسله ساسانیان شکل نهائی  اشکانیان ادامه یافت. و بی
به خود گرفت. ایران در طول بیش از دوازده قرن، یکی از دو 

 .ه ایران بودها ب ابرقدرت جهان باستان، تا حمله تازی

عصر ساسانیان به خاطر برقراری وحدت و تمرکز دولت. از طریق 
ریزی دستگاه اداری ـ دیوانی؛ تعمیم دین  ایجاد ارتش منظم؛ پایه

مزدیسنان و آیین زرتشت در مقام آیین ملی و به مثابه ایدیولوژی 
قومی ـ ملی؛ توسعه بازرگانی و برقراری سیستم پولی و مالیاتی 
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االخره پیدایش آگاهی نسبی به ایرانیت و ایرانی بودن و واحد؛ و ب
مهّم و برجسته  ها و عناصر خود از دیگران، از انیران، نشانه تمایز

این تحوّل مهّم در روند درازنایِ پیدایش و تکوین ملت ایران 
است. آگاهی نسبی ملِّی و پرورش فرهنگ ایرانیّت، پس از سلطه 

های  ژه هنگام یورشیشور، به واعراب، علیرغم ازهم پاشیدگی ک
چنان در اشکال گوناگون تداوم یافته  ها، هم برانداز مغول خانمان

 .است

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 

موس سیاسی ایم. و با بازتابی که در ذهن ما دارند، در قا گرفته
تازگی دارند. ولی این امر منافاتی با مفاهیم قدیمی چون ایرانیّت 

رفته است و یا حب وطن  و ایرانی بودن که در گذشته به کار می
و ایراندوستی ندارند و مقاصد و احساسات مشابهی را 

 .انگیزند برمی

ترین قدرت آسیای عصر  با سقوط ساسانیان، ایران از حالت بزرگ
 رآمد و دست نشانده اعراب شد و شکوه و عظمت خودخود به د
هایی را شاهدیم که استقالل  قرن از دست داد. دوره ۰۲را پس از 

دار شده، هرج و مرج برکشور  و تمامیّت ارضی ایران بکلی خدشه
شده است. اما به شهادت تاریخ،  و سیستم خانخانی مستولی می

ا و ماتم ایران را ها؛ در حالی که عز همواره از ژرفای تاریکی
های  فراگرفته بوده است؛ فرزندان برخاسته از ایل و قبیله

شده، که  گوناگونِ وابسته به اقوام ایرانی و یا اقوام مهاجم ایرانی
آسائی  معجزه اند؛ به طور در لحظه، تجلی وجدان ملت ایران بوده

 بپا خواسته، بار دیگر تمامیّت ارضی بر باد رفتۀ ایران را دوباره
 .برقرار شده است

سرزمین کنونی ایران، محصول چنین تاریخی کهن است. 
ها پیش به ما منتقل شده است. نیاکان  ای است که از سده ارثیه

های فراوان  ما، از همه اقوام و طوایف برای حراست آن قربانی
اند. با آن که کشور  های بزرگی را متحمل شده داده و مصیبت
ها، مغول و  ها، ترک اه و موطن سامیها جوالنگ ایران طی سده

ها بوده است. ولی این مهاجمان، پس از  تاتارها و ترکمن
ها،  ها و غارت فرونشستن کشت و کشتارها و پایان ویرانگری

باگذشت زمان و زندگی در این سرزمین، تاثیرگذاری و 
ها و آداب و رسوم یکدیگر،  تاثیرپذیری متقابل در فرهنگ و سنت

اند. فرهنگ  و بوی ایرانی گرفته و ایرانی شدهعاقبت رنگ 
آمیزی است. با این  مشترک امروزی ایرانیان حاصل این درهم

ها و در  طور بارزی در زبان و گویش های قومی، به حال، شاخص
ها، بر جای مانده است. زیبایی بافت  هنر و فرهنگ خود ویژه آن

تنوع آن  مردم شناختی امروزی ایران درست در همین وحدت در
 .است

 

 هویت قومی و تعل  ملی

تعلِّق ملی، این است چکیده حرف و تز اصلی من  ـ هویت قومی
در مبحث ملی در ایران. ملت ایران در برگیرنده اقوام و 

های تشکیل  های زبانی ـ فرهنگی متعدّدی است که مولِّفه اقلیت
شند، ها هرجای کشور با ناپذیر آنند. ایرانی دهنده و اجزایِ جدایی

برخوردارند که ریشه در منشا  «هویت قومی ـ تباری»از یک 
ها دارد. هویت قومی به  تاریخی مردم شناختی )اتنولوژیک( آن
طور بارزتری تجلِّی  ها به ویژه در زبان یا گویش و فرهنگ آن

ها همزیستی و  دارد. از سوی دیگر، اقوام ایرانی از ورای سده
وان تاریخی، فرهنگی و های فرا سرنوشت مشترک، با رشته

اند. این  عاطفی، به هم پیوند خورده، ملت ایران را به وجود آورده
ها به ملت واحد ایران است. به  آن« تعلق ملی»پدیده، بیانگر

شان به یک  عبارت دیگر، ملیت همه اقوام ایرانی، یعنی تعلِّق
تعلق »و« هویت قومی ـ تباری»ملت، ایرانی است. از این منظر، 

 .اند، نه نافی یکدیگر ، دو روی یک سکه و مکمل هم«ملی

حلی است که بتواند  ترین راه لذا وظیفه ما، بررسی و یافتن مناسب
های هویت قومی تباری  درعین احترام به مظاهر و شاخص

ها، به  ها، بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی آن ایرانی
گمان، این از  . بیترین وجه، فراهم آورد ترین و معقوالنه انسانی

وظایف دولت دموکراتیک برآمده از ملت ایران، در جمهوری 
ها و اثرات  باید نسبت به پیامد آینده است. دولت دموکراتیک می

های دموکراتیک و  حل ناشی از این تنوع قومی توجه کرده، راه
آمیز و انسانی ارائه دهد. بدیهی است که این به معنی  مسالمت

اشتن تا روز موعود نیست. همه دست روی دست گذ
هم اکنون و  باید از خواهان و پایبندان به حقوق بشر، می آزادی

ها دست بکار  هر قدر ممکن است، برای دستیابی به این خواست
 .یبانی کنندتشوند و از مبارزات بحق اقوام ایرانی پش

 

 نسخه برداری، رهیافت مساله ملی در ایران نیست

های  طیفی از روشنفکران و سیاسی احساس من این است که
اند و در چگونگی  گرا، متاسفانه به تاریخ ایران کم توجه قوم

مناسبات و پیوند عمیق و یکدلی و یگانگی که میان اقوام و 
های زبانی ـ فرهنگی ایرانی وجود دارد، درنگ الزم  اقلیت
برداری از  آور است نسخه ویژه تاسف کنند. آن چه به نمی

ترین سنخیتی با ایران ندارند.  یگری است که کوچککشورهای د
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این طیف با اختالط مقوله قوم با ملت، و با چنین برداشت 
نامند. و یا  می« کثیرالمله»نادرستی، ایران را کشور چند ملتی یا 
های ساکن  برند و از ملیت به جای قوم کلمه ملیت را به کار می

ای بینابین  مرحله «ملیت»گویند! گوئی  سرزمین ایران سخن می
قوم و ملت است! حال آن که ملیت، معنایی جز تعلق هر شهروند 

« کثیرالمله»به یک ملت معین ندارد. لذا به کارگیری آن جز 
انگاشتن ایران نیست. در واقع این دوستان قوم را که یک مقوله 
مردم شناسی است با ملت که یک پدیده جامعه شناختی ـ 

های ویژه ملت را به  یرند. و قانونمندیگ تاریخی است یکی می
دهند. به عبارت دیگر، پدیده  اقوام تشکیل دهنده آن تعمیم می
دهند. حال آن که هر قوم  ملت را به قوم و تبار تقلیل می

نفسه ملت نیست و کمتر ملتی است بر قوم واحد استوار بوده  فی
 .باشد

حق »نطباق اصلاش ا تلِّقی کردن ایران الزمه« کثیرالملله»پیامد 
در مورد تک تک این « ها در تعیین سرنوشت خویش ملت

های  ها برای برپایی دولت ها، پذیرش حق جدائی آن «ملت»
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

کنم که در ایران مناسبات  د، ولی باز تاکید میشاید نیازی نباش
ناموجود مد نظر است « ملت فارس»که ظاهرا « گر ملت سلطه»

که از قرار اقوام ساکن ایرانند، وجود « های زیرسلطه ملت»و 
نداشته و ندارد. این به معنی انکار برخی تبعیضات موجود و عدم 

ست. منظور های زبانی فرهنگی نی رعایت حقوق اقوام و اقلیت
من نقد مواضع کسانی است که با طرح این گونه تزهای نادرست 

های بیهوده  کاشته و مسئله« ترک و فارس»تخم کین میان 
ها رونق  آفرینند. متاسفانه این اواخر، بازار این گونه سم پاشی می

 .پیدا کرده است

ها را تکرار  نیّتی این حرف برای تعمّق بیشتر کسانی که با حسن
مان  کنند، مطالعه دوباره تاریخ، حتی نه چندان دور میهن می

 :کنم دعوت می

سال گذشته، همه  ۵۱۱چه حکمتی در این نهفته است که در 
اند،  های پادشاهی که هر کدام به قوم خاصّی تعلق داشته سلسله

هرگز به فکر تشکیل دولت قومی ـ زبانی خاص خویش نیفتادند 
ن وحدت سرتاسری ایران و ایجاد شان تامی و همواره اولین هدف

دولت واحد ایران بوده است؟ چه رمزی در این نهفته است که 
خیزد و شاه اسماعیل تا پایش به تبریز  صفویه از اردبیل بپا می

خواند نه آذربایجان؟ و اولین  رسد خود را پادشاه ایران می می
 شود؟ های عثمانی می ها و ترک اش جنگ با اُزبک اقدام

تبار، بدون دودلی، پایتخت خود  ی آذری است که صفویهچگونه 
را از اردبیل به تبریز و از آنجا به قزوین و سرانجام به اصفهان 

کند. و شاه عباس از اصفهان است که نصف جهان  منتقل می
سازد نه از اردبیل یا تبریز؟ و تمام همّ و غم او سرافرازی ملت  می

؟ رفتار و هنجار قبایل ایران است نه یک ایالت و قوم خودی
 .افشار و قاجار نیز کم وبیش، بر همین روال است

 

 تمرک  زدایی در ساختار دولت

از جمله تدابیر الزم، ایجاد یک ساختار دولتی غیرمتمرکز است 
تواند راهگشای برخی از معضالت کنونی کشور باشد. این  که می

اسخگوئی به تواند بستر مناسبی را برای پ تدبیر در عین حال، می
های اقوام ایران نیز فراهم آورد. تمرکززدائی در  برخی ازخواسته

های ایرانی از هر نحله و  شمار موضوعاتی است که دموکرات
اندیشند و  گرایش سیاسی، برای اداره امور و کشورداری به آن می

خواستار آنند. با این قید که ساختار غیرمتمرکز دولت، همه 
های جا افتاده  بندی رد و اساسا بر پایه تقسیمایاالت را دربر بگی

بندی  اداری کشور باشد نه ترکیب قومی آن. زیرا اساسا، تقسیم
ساختار اداری کشور ایران برمبنای قومی، با توجه به 

ها در  آمیختگی اقوام در یکدیگر؛ پخش و پراکندگی آن درهم
های درون  ها و جا به جائی سراسر کشور ناشی از مهاجرت

ها صورت گرفته و جا  شوری، که به دالیل گوناگون طی قرنک
فارس »ناپذیر بودن  افتاده است؛ و به ویژه به علت تعریف

کشور به مثابه قوم واحد، که از خراسان تا فارس و « های زبان
کرمان و ایاالت مرکزی را در برگرفته است، امری ناممکن 

 .باشد می

و اساسا هر نوع گمان، شیوه کشورداری غیرمتمرکز  بی
تمرکززدایی و انحصارشکنی دیگر، از جمله شکاندن بخش 

ها  صنعتی متمرکز در بخش دولتی و انتقال آنـ   قدرقدرت مالی
به بخش خصوصی، شرط الزم و از الزامات رشد موزون و 
شکوفایی اقتصادی ـ فرهنگی برای کل کشور، به ویژه برای 

د، تمرکز زدائی در هر تردی مناطق عقب افتاده ایران است. بی
های برقراری دموکراسی به  ای، از پیش شرط عرصه و زمینه

معنی مشارکت واقعی و پایدار مردم در امور کشور پهناور و 
پرجمعیت ایران است. لذا این یک خواست دموکراتیک عمومی 

 .باشد های اقوام ایرانی می است و مستقل از معضالت و خواست

کز در ایران به قدمت تاریخ مدون آن شیوه کشورداری غیرمتمر
ها در زمان امپراطوری هخامنشیان؛ شهریاران به  است. ساتراپ

هنگام اشکانیان با دو مجلس که حدود اختیارات پادشاه را تا 



 

     ۶۵             

کردند؛ مرزبانان در دوره ساسانیان، سیستم  حدی کنترل می
ممالک محروسه از اواخر صفویه تا انقراض سلسله قاجار؛ 

ها و اشکال مختلف آن است. با این ویژگی که انواع این  نمونه
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 
ی به مثابه شیوه تولید و نیز دار که تاریخ ایران فاقد دوران برده

فاقد سیستم فئودالی از نوع اروپائی آن بوده است. در اروپا، 
هائی، مانع  «شاهک»ها هر یک در قلمروِ خود همچون  فئودال

اند. روند  مرکزیت و تمرکز قدرت در دست پادشاهان بوده
گیری دولت و ملت در این کشورها، یا به گونۀ فرانسه، از  شکل

هرآمیز فئودالها و نظام فئودالی، صورت گرفته است. و راه حذف ق
ها در یک نظام فدراتیو. در ایران به  یا مثل آلمان، از اتحاد آن

 ۷دالیلی که ورود در آن خارج از حوصله این نوشته است، از 
هایِ ضعف و ازهم پاشیدگی کشور؛  هزار سال پیش، جز در دوره

بیگانگان بوده است؛  که ناشی از تهاجمات و کشت و کشتارهای
وبیش پرقدرت حکومت کرده  معموال دولت مرکزی با شاهان کم

 .اند و قطعه قطعه شدن ایران شده« فئودالیزه»و مانع از 

تشکیل دولت واحد و مرکزی درایران، چه در ایران باستان و چه 
عینی دستاوردی مترقی و فرجام  از پانصدسال به این سو، به طور

است. لذا اصالحات ساختاری و دموکراتیزه یک روند طوالنی 
باید با حفظ این دستاورد تاریخی صورت بگیرد، نه  کردن آن می

الطوایفی! افراد  انگیز ملوک های غم به گونۀ برگشت به دوران
نیتی که از روی اعتقاد بر سیستم فدرالی در  صادق و با حسن

در ایران،  ورزند؛ باید عنایت کنند که فدرالیسم ایران اصرار می
مستقل از غیرعملی بودن آن که در باال اشاره کردم. تحت هر 

شناسی کشور؛ و  شکلی که ارایه شود، با توجّه به بافت مردم
وجود مناطق و ایاالتی که ساکنان آن بافت قومی ـ تباری نسبتا 

پارچه دارند، در عمل، به همان فدراسیون اقوام تقلیل خواهد  یک
، در موقعیت جغرافیای سیاسی ایران در یافت. چنین رهیافتی

 .تواند عواقب ناگواری ببار آورد منطقه، می

های سیاسی و قاطبه  شایان توجه و درنگ است که اغلب سازمان
حل فدراتیو را برای ایران مطرح  گرا که راه نظران قوم صاحب

اگر نیک  سازند، منظورشان همان فدراسیون اقوام است. و می
ایران « کثیرالملله»ای یا  ا نیز، از کشور چند ملته بنگریم، همان

ها برای  حق ملت»گویند و طرفدار آتشین تحقق اصل  سخن می
 .در مورد اقوام ایرانند« تعیین سرنوشت خویش

دهد که پایان  نگاهی به رویدادهای انفالب مشروطه نشان می
خواست  دادن به دوران خانخانی و هرج ومرج، آمال وآرزو و

ها برقراری  ذاران جنبش مشروطه ایران بود. تالش آنگ پایه
بود.  حکومت قانون و تشکیل یک دولت مرکزی مقتدر

هائی که طی صد سال گذشته دراین زمینه صورت گرفته  تالش
ها و رفتارها وارد  ایراداتی که به شیوه عمل است، مستقل از

 است، به طور عینی دستاوردی مثبت و مترقِّی بوده است. بدیهی
گذاران جنبش مشروطه از تشکیل دولت  است منظور پایه

استبداد »مرکزی، استقرار یک دولت متمرکز غول پیکر و احیاء 
 .نبود« شرقی مدرن

بین ما، موازی با خواست  به همین مناسبت، پدران آگاه و روشن
الطوایفی و ایجاد یک دولت مرکزی؛  پایان دادن به سیستم ملوک

های  ون اساسی و متمم آن، قانون انجمنهم زمان با تصویب قان
ایالتی و والیتی را نیز از تصویب گذراندند. این امر بازتاب درایت 

ها برای برپائی و احیاء دولت مرکزی مدرن به شیوه بدیع  آن
، «های ایالتی و والیتی انجمن»کشورداری غیرمتمرکز در شکل 

بود. این های سنتی کشورداری در ایران  که خود ملهم از شیوه
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 
های ایالتی است که یادگار ناکام  همان تجربه اصیل انجمن

به شرط به روزکردن و اصالح  باشد. البته انقالب مشروطیت می
گیرد و چارچوب  های ایران را در برمی حل، همه ایالت آن. این راه

ام، قید  قومی ندارد. ولی در طرحی که من جداگانه تهیه کرده
های ایالتی، در مناطقی نظیر  حل انجمن شده است که راه

آذربایجان، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان و منطقه 
تواند و باید اضافه بر وظایف و حقوق  ستان، مینشین خوز عرب

های ایالتی، وظیفه مضاعفی را  عمومی و مشترک با سایر انجمن
بر عهده بگیرد. اداره و تصدی امور مربوط به آموزش زبان 
مادری، در کنار زبان فارسی در مقام زبان مشترک ایرانیان؛ 

؛ و نیز ترتیب به کارگیری زبان مادری در امور محلی و اداری
فراهم آوردن شرایط و امکانات برای توسعه و شکوفایی فرهنگ 

های  قومی ـ تباری و تشویق سرایندگان و نویسندگان به آفرینش
 .اند هنری و ادبی به زبان محلی، در شمار این وظایف

های ایالتی را  حدود کلی و تمایز وظایف دولت مرکزی و انجمن
 :رسیم کردتوان چنین ت در خطوط اصلی آن، می

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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استقالل و تمامیت ارضی ایران؛ برنامه ریزی در مقیاس کشور و 
های تمام ملی نظیر نفت و گاز است. مجلس  نیز مالک ثروت

گذاری در  مقننه، مسئول قانون شورای ملی به مثابه تنها قوه
ترین امور اقتصادی، آموزش و پرورش و  سطح کشور در اصلی

 .تدوین قوانین مدنی وحقوق اساسی شهروندان است

های شورایی و اجرائی محلی  های ایالتی، از طریق نهاد انجمن
های اداری،  انتخابی، مسئول اداره و تصدی امور منطقه در زمینه

پرورش، بهداری و بهداشت، محیط زیست و فرهنگی، آموزش و 
ها، در  آبادانی و امور انتظامی و امور شهرداری و نظایر آن

چارچوب اصول و مبانی قانون اساسی کشور، و رعایت استقالل 
 .و تمامیت ارضی ایران است

های  روز کردن تجربه انجمن توان در به از جمله مسائلی که می
بینی مجلس دومی از  پیش ایالتی مورد مطالعه قرار داد،

ها عبارت است از:  های ایالتی است. نقش آن نمایندگان انجمن
های آبادانی و برنامه ریزی سراسری؛  ارت بر طرحظمشارکت و ن

ئل دیگری که در قانون اساسی ابودجه کشور و توزیع آن و مس
بینی شود. چنین مجلسی در کنار مجلس شورای ملی و  باید پیش

تواند به سهم خود، نقش کارسازی در کنترل  ، مینهادهای مدنی
دولت و جلوگیری از تمرکز آن و توزیع عادالنه ثروت و رشد 

 .موزون و هماهنگ مناطق مختلف باشد

 

 فدرالیسم مناس  ایران نیست

های  انجمن»حل  با در نظر گرفتن مالحظات باال، و نیز راه
غیرمتمرکز  ترین شیوه ساختار باور من مناسب که به« ایالتی

باور من، راهکارهائی نظیر  دولتی در شرایط ایران است. به
فدرالیسم و به ویژه استقرار فدراسیون اقوام در ایران را مغایر با 

های عینی و سیاسی ـ جامعه شناختی کشور و حتی  واقعیت
زیانبار برای ایران است. مقایسه ایران با کشورهای دیگر، از 

ر ایاالت متحده آمریکا، سویس، کانادا جمله کشورهای مرجع نظی
الفارق است. حتی مقایسه ایران با  و هندوستان و غیره، قیاس مع
 .باشد ترکیه و عراق نیز نادرست می

ی کشورداری مناسب ایران  اصوال سیستم فدراتیو به مثابه شیوه
نیست. زیرا فدرالیسم معموال هر جا عنوان شده، هدف و انگیزه 

ایی واحدهائی که قبال به دالیل گوناکون گر دیگری جز هم
زیستند، نداشته است. هدف  تاریخی ـ سیاسی، جدا ازهم می

ها نیز، نیل به یگانگی و تشکیل دولت مشترک واحد  غائی آن
المللی، دولت فدرال جامعه سیاسی  بوده است. بنا برحقوق بین
هدف اساسی  تر است. و های کوچک مرکب از کشورها و یا واحد

های جدا از هم، در  های عضو و یا واحد همگون کردن دولت آن
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 

ه هنگام سابق یوگسالوی و ایضا شوروی سابق و هندوستان ب
کسب استقالل آن و بسیاری از کشورهای فدراتیو صادق و قابل 

دولت مستقل به  ۰۷رویت است. ایاالت متحده آمریکا از اتحاد 
ی  ، برپایه۰۴۸۴وجود آمد. دولت سویس شکل فدرال را از سال 

ها به خود گرفت. اتحاد فدراتیو آلمان در آغاز، ناشی  اتحاد کانتون
روس و باوئر و ساکس و ورتمبورگ بود. های پ از اتحاد دولت

صدملیون  ، با نه۰۰۸۰هندوستان نیز به هنگام استقالل در 
جمعیت و بیش از هشتصد زبان و گویش و چندین مذهب و 

شمار، برای جلوگیری  های بی سیستم کاست و خطرات و دشواری
های داخلی، سیستم فدراتیو  از پاره پاره شدن کشور و جنگ

رگزید. جمهوری فدراتیو یوگسالوی و اتحاد تمرکزگرا را ب
ها نیز، انگیزه و سرگذشت مشابهی  شوروی سابق و سایر نمونه

اند. به عبارت دیگر، پیش از گزینش فدرالیسم، جدا ازهم و  داشته
 .گاه بیگانه به هم بودند

آیا ایران در چنین شرایطی قرار دارد؟ مسلما پاسخ منفی است. 
ل فدرالیسم به ایران، جدا کردن شود که تحمی مالحظه می

ها زیر چتر  مصنوعی اقوام ایرانی از یک دیگر است که طی سده
یک دولت مرکزی، در کنار یک دیگر زندگی کرده، همزیستی 

اند. به  کرده هارمونی با یک دیگر زندگی می اند. و در داشته
هائی از پیکر ایران، هیچ گاه محرِّک  شهادت تاریخ، جداشدن پاره

نگیزه داخلی نداشته و همواره ناشی از تجاوزات خارجی و و ا
 .های تحمیلی و نابرابر بوده است شکست ایران در جنگ

یادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که جز یکی دو مورد؛ نادرند 
کشورهائی که ساختار دولتی متمرکز خود را به سود ساختار 

بلژیک است.  اند. تنها مورد تیپیک کشور فدراتیو تغییر داده
جمهوری تازه تاسیس شده عراق که حاصل یک وضعیت کامال 

نده و چشم انداز نامطمئن و شکننده، مورد دیگر یاستثنائی، با آ
ها  آن است. اما مقایسه این کشورها با ایران و مدل قراردادن آن

واقعا ناوارد است. بلژیک کشور جوان و حاصل ساخت و 
ملت بلژیک سابقه تاریخی  های بزرگ است. های دولت پاخت

و بازنگری قانون اساسی و گزینش  ۰۰۳۱نداشته است. از 
های  سیستم فدرالی، خطر تجزیه کشور و جدائی فالمان

های فرانسه زبان، پیوسته کشور را تهدید  تبار از والونی هلندی
 .کند می
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کشوری بنام عراق و با این ترکیب قومی وجود نداشت.  ۰۰۷۲تا 
دهای ساکن عراق، هرگز در تاریخ زندگی مشترک ها و کر عرب

نداشتند. و از لحاظ ریشه و تبار قومی و زبان و فرهنگ، 
ترین سنخیتی با هم نداشته و ندارند. معلوم است که  کوچک

برای زندگی و همزیستی اجباری در چارچوب یک کشور، سیستم 
اطق ترین راه است. در من ها گریزناپذیر و مناسب فدرالی برای آن

تحت کنترل کردها، هم زمان و موازی با انتخابات اخیر در 
درصد  ۰۱گیری شد.  عراق، برای استقالل کردستان نیز رای

شود تا چه اندازه چشم انداز  موافق رای دادند! مالحظه می
 .فدراسیون عراق تیره و شکننده است

این نکته را ناگفته نگذارم که برخالف نظر بعضی طرفداران 
سم در ایران، که موضوع ممالک محروسه در ایران در فدرالی

کشند. یادآوری  زمان قاجاریه را برای توجیه نظریه خود پیش می
بندی کشور براساس ممالک  این نکته الزم است که تقسیم

محروسه، به هیچ وجه مبنتی بر مرزهای قومی نبوده است. به 
ی  برپایهطور مثال، ناصرالدین شاه در فرمان خود، کشور را، 

آن زمان، ممالک  اهمیت و جایگاه مناطق مختلف کشور به معیار
محروسه را به چهار بخش بزرگ تقسیم کرده بود. این چهار 

که ولیعهد نشین « مملکت آذربایجان»مملکت عبارت بودند از: 
، و «مملکت خراسان و سیستان»، «مملکت اصفهان»بود، 

که در این تقسیم شود  مالحظه می«. مملکت کرمان و فارس»
بندی تنها آذربایجان رنگ و نشان قومی دارد. نه از کردستان 

 !ها و بلوچ و عرب نامی هست و نه از ترکمن

های ایالتی  در دوران مشروطه نیز، پس از تصویب قانون انجمن
و والیتی، در تلگرامی به سراسر کشور، فقط چهار مملکت 

ستان به عنوان ایالت آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچ
 .مقبول شد

 

 قوم پاره و زبان فارسی دری

در پایان، مکث بسیار کوتاهی در رابطه با زبان پارسی و قوم 
 (éthnologique) شناسی دانم: از لحاظ قوم فارس را ضروری می

که موضوع بحث ماست، قوم فارس در ایران اگر موجودیت آن 
رد. زیرا هرکس به زبان به اثبات برسد، اصال اکثریت عددی ندا

کند، از نظر قومی پارس نیست. قوم پارس از  فارسی صحبت می
لحاظ ریشه تاریخی آن، عمدتا در ایالت فارس کنونی و اطراف 

اند. معلوم هم نیست ساکنان کنونی آن اساسا  آن سکونت داشته
خصلت قومی و احساس هویت قومی داشته باشند. زبان قوم 

ها از خانواده  ای دور، به گونه مادها و پارسه پارس نیز در گذشته

نظران  های آن بود. به همین لحاظ، صاحب زبان پهلوی و لهجه
های دیگر،  های آن ایام از گویش برای تمیز زبان مردم پارس

برند. برهمین روال،  را به کار می« گویش پارسیک»اصطالح 
مردم  و« پهلوانیک»زبان ایرانیان مشرق در عهد اشکانیان را 

خوانند. به همچنین است  می« گویش آذری» آذربایجان را
گویش کردی، گویش خوزی، گویش طبری، دیلمی و غیره. این 
که چگونه فارسی دری که از خراسان برخاست، عمومیت یافت و 

کشد. ولی آنچه مسلم  به تدریج زبان اکثریت شد به درازا می
معتبر،  است، اصوال هیج شخصیت سیاسی و حزب مسئول و

مخالف به کارگیری زبان فارسی دری در جایگاه زبان مشترک 
 .زبانی نیست ایرانیان نیست. اما زبان مشترک به معنی تک

ترین مساله، شناسایی حق اقوام و  پس مساله بر سر چیست؟ مهم
اقلیت زبانی ـ فرهنگی غیرفارس زبان ایران برای آموزش زبان 

ارگیری آن در امور محلی و مادری در کنار زبان فارسی؛ و بک
اداری؛ و فراهم آوردن شرایط الزم برای رشد و شکوفایی 

ای  ها از اصول پایه فرهنگ و هنر قومی ـ محلی است. این
مصوبات سازمان ملل متحد و از مبانی و موازین حقوق بشر 

 ندارد که موضوع آن، بررسی و« مساله ملی»است؛ و ربطی به 
باشد.  می« ملت زیر سلطه»و « رگ ملت سلطه»حل مناسبات 

امری که واقعا هیچ موضوعیت و سنخیت و ارتباطی با واقعیت 
 .مناسبات تاریخی و کهن اقوام ایرانی باهم ندارد

المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان  از میثاق بین ۲۳در ماده 
های نژادی ـ  در کشورهایی که اقلیت»ملل متحد صراحت دارد: 

های مزبور  جود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتمذهبی یا زبانی و
توان از این حق محروم کرد که مجتمعا با سایر افراد  را نمی

شان، از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود  گروه
متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند، یا زبان خود را به کار 

و کمال  بنا براین، مساله در ایران، اجرا و تحقق تمام«. بگیرند
موازین مندرج در مصوبات سازمان ملل و مندرجات منشور 

هایی است که  جهانی حقوق بشر و رفع تضییقات و محرومیت
 .برند های قومی ـ زبانی از آن رنج می همبودی

 ۰۷۴۵تیرماه  ۰۱

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 ۱11۲متن سخنرانی باب  امیرخسروی در کمیته همبست ی هامبور  

 

 رانیدر ا یر رابطه با مبحث ملد یسند طرپ شیپ
 
 
 
 فرهنگیـ  یقوم یمرکب از همبودها ،یرانیا یـ کشور باستان ۰

ها و  ها، فارس ها، عرب ها، ترکمن بلوچ ها، یآذر ژهیمختلف، بو
و  خیها تار قرن یها و از ورا کُردهاست، که در طول هزاره

 در رانیو بقاء ا اتیح یسرنوشت مشترک، در روند مبارزه برا
و  ها بتی، تحمّل مصیدر پ یو پ انهیبرابر تجاوزات وحش

 یدر انجام کارها قیو توف ها یروزیکسب پ زیها و ن شکست
 یو عاطف یفرهنگ ،یخیفراوان تار یها بزرگ مشترک، با رشته

 اند.  را بوجود آورده رانیخورده و ملت ا وندیبه هم پ
 
 چیما ه دگاهیداست. از  رانیکشور همه اقوام ساکن ا ران،یـ ا ۲ 
ندارد و  گرانیبر د یو برتر ازیامت ،یـ زبان یاز جوامع قوم کی

خواستار رفع هرگونه  اًیّهمه از حقوق برابر برخوردارند. لذا ما قو
که  م،یهست رانیو ستم از اقوام ساکن ا قهیو مض تیمحروم

و  یآموزشِ زبان مادر ژهیبوو  یفرهنگ نهیبخصوص در زم
. شود یها اِعمال م دولت یاز سو یر محلِّآن در امو یریبکارگ

 فیراه را از وظا نیمبارزه در ا رانیمردم ا کیحزب دموکرات
 . شمرد یو مقدم خود م یاصل
 
 یقوم تیهو کیاز  ران،یدهنده ملت ا لیـ اقوام تشک ۷ 

در آداب و رسوم و مذهب، در  ها، شیبرخوردارند که در زبان و گو
ها متبلور  آن یو محلِّ ینر قومرفتار و کردار، در فرهنگ و ه

 تیمحترم شمرد و مورد حما دیرا با یمظاهر قوم نیاست. همه ا
 یرا هموار کرد. از سو ها نآ یقانون قرار داد و راه رشد و شکوفائ

را  رانیمختلف ملت ا یها و مؤلفه اند یرانیاقوام، ا نیهمه ا گرید
ا تعلق به ها است. لذ آن یتعلق ملِّ انگریکه ب دهند یم لیتشک

و  ستین رانیدهنده ا لیاقوام تشک یقوم تیهو یناف ران،یملت ا
ملت  (Ethnologie) یشناس پژواک بافت مردم ،یژگیو نیا
 آن است.  خیدر طول تار رانیا

مخالف هرگونه تالش و اقدام  اًیقو ران،یمردم ا کیحزب دموکرات
اقوام  تیمظاهر هو یریگرفتن و منع بکارگ دهیدر جهت ناد

 رایو استفاده از آن است. ز یآموزش زبان مادر رینظ ،یرانیا
ستمگر و  سمیونالیها و عمده کردنش به ناس اصرار بر آن
متنوع آن به  یقومبا بافت  یو در کشور انجامد یتجاوزطلب م

مخالف  ضاًی. ح. د. م. ا اانجامد یم یخصومت و جنگ داخل
را عمده و  یقوم یها است که تفاوت یاستیهرگونه تالش و س

 یامدهایبا همه پ ،یکور قوم سمیونالیو به ناس کند یمطلق م
 یپرست هنیو م سمیونالیناس نی. ح. د. م. ا، بزند یشوم آن دامن م

 یدئولوژیهرگونه ا هیو عل گذارد یفرق م یدوست رانیا ای
 یبشردوستانه و یها و آرمان ها شهیبا اند گانهیکه ب یستیونالیناس

 . ندک یاست، مبارزه م
 
امور  یاداره و تصدّ یبه معن ،یـ ما از خواست خودمختار ۸ 

و حقوق و  یمل تیکه مربوط به حاکم یجز در مسائل ،یمحل
و تحقِّق آن را  میکن یم تیاست، حما یحکومت مرکز فیوظا

و گسترش  نیو تضم یدر جهت تمرکززدائ یاقدام مؤثر
. میدان یم منشور حقوق بشر نیمواز تیو رعا رانیدر ا یدموکراس

در  یدولت مرکز فیتضع ،یو خودمختار یمنظور ما از تمرکززدائ
 یبه معنا ایکشور و  یاسیس یایو حساس جغراف دهیچیپ طیشرا

. هدف ما ستین یفیالطوا و ملوک یبرگشت به دوران خانخان
 یروح تفاهم و دوست تیدر سطح کشور، تقو یگسترش دموکراس
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 نیبهتر نیران، تأمیملت ا متشکله یها مؤلفه انیم یو همبستگ
روشن  میرشد موزون مناطق مختلف کشور و تقس یبرا طیشرا
و  االتیدر ا یمحل یو نهادها یدولت مرکز انیم فیوظا
 . باشد یدر اداره امور خود م اتیوال

 استیس میتنظ ،یخارج استیس یمسئول و مجر یدولت مرکز
 تیّتماماز استقالل و  یپاسدار ،یو امور گمرک یو پول یمال

 اسیدر مق یزیبرنامه ر ،یامور ارتش و دفاع مل ران،یا یارض
ها  نفت و گاز و امثال آن رینظ یتمام مل یها کشور و مالک ثروت

به مثابه قوه مقننه،  ،یمل یمجلس شورا ها، نیاست. اضافه بر ا
 یها نهیزم نیتریدر سطح کشور در اصل یمسئول قانون گذار

 یحقوق اساس نیو تدو یقانون مدنآموزش و پرورش،  ،یاقتصاد
 . باشد یشهروندان م

ها و مجالس و  انجمن قیخودمختار، از طر اتیو وال االتیا
امور منطقه در  یمسئول اداره و تصدّ ،یمنتخب محل ینهادها

و  یآموزش و پرورش، بهدار ،یفرهنگ ،یادار یها نهیهمه زم
 یور شهردارو ام یو امور انتظام یو آبادان ستیز طیبهداشت، مح

 است.  یکشور یساساصول و قانون ا تیها با رعا آن ریو نظا

 

 ریو توجه به نکات ز دیتأک ،یـ در رابطه با خواست خودمختار ۵ 
 :میدان یم یرا ضرور

 

 یاقدام ک،یدموکرات یها در زمره خواست یلف: خودمختارا
 کیدولت در  کیطلبانه و مربوط به ساختار دموکرات اصالح

 دیآن است. لذا ق یارض تیاستقالل و تمام تیرعا کشور، با
آن از  بیو تصو یآن در قانون اساس یا هیاصول و مقررات پا

شده  خابانت رانیآزاد مردم ا یمجلس مؤسسان که با رأ یسو
 باشد، الزام آور است. 

 ماتیکه در تقس کند یم جابیا یتحقق خواست خودمختار
 ای یـ زبان یفت قومو با بیبا توجه به ترک ،یکشور یکنون

از  یدر مناطق مختلف بر اساس نظرخواه یمالحظات اقتصاد
 نظر شود.  دیمردم هر منطقه و واحد، تجد

 

و اداره امور  یتصدّ یعنی ،یبه خواست خودمختار یابیب: دست
منتخب آزاد آنان، بدون تحقِّق  ندگانیبه دست مردم و نما یمحل

 یخواست خودمختار ممکن است. تقدمریغ رانیدر ا یدموکراس
 کیدر عمل و مطلق کردن آن و توقع آن از  یبر دموکراس

قبل از  ،یماسال یچون جمهور یو استبداد یحکومت ارتجاع
 ی. لذا مبارزه برازند یخواست صدمه م نیهمه به تحقِّق خود ا

 یروهایمقدم و مشترک همه ن فهیو حقوق بشر، وظ یدموکراس
 . باشد یم یا نطقهو چه م یچه سرتاسر ران،یا یاسیس

 

 جابیا نده،یآ کیدموکرات یدر جمهور یدموکراس نیج: مواز
 ای یاعم از سراسر ،یاسیس یها تا احزاب و سازمان کند یم

را، از  یمطالبات خود، از جمله خواست خودمختار ،یا منطقه
و قواعد  نیمواز تیو رعا زیآم و مسالمت یاسیس یها راه

 دی. بانندها تالش ک تحقِّق آن یمطرح سازند و برا یدموکراس
 یارض تیو تمام رانیتوجه داشت که مسائل مربوط به استقالل ا

 قیاز طر دیاست و الزاماً با رانیآن مسائل همه مردم و ملت ا
ها حل و  مجلس مؤسسان منتخب مردم و با مراجعه به آراء آن

 فصل گردد. 

 

دولت  کیو تنها ساختار دموکرات یشکل اجبار ،ید: خودمختار
مردم  یهر جا که از سو ی. لذا خواست خودمختارستین رانیا
به شرط  شود، یمطرح م زبانیـ  یقوم یها تیاقل ایمنطقه  کی

مجلس  یشده از سو بیمطابقت با اصول و مقررات تصو
 . ابدی یمؤسسان، تحقِّق م

 

سرنوشت ملل، هم  نییطرح مقوله حق تع ،یخیـ از نظر تار ۱
خودکامه  میرژ هیفرانسه و مبارزه مردم عل ریزمان با انقالب کب

به دست گرفتن سرنوشت خود بود. مضمون  یبرا یسلطنت
 شیملت به حقوق خو یشعار، پژواک آگاه نیا حقوقیـ  یاسیس

دولت  خابملت و انت تیحاکم نیتأم یبرا یو تبلور اراده و
 یخی(، لحظه تار۰۳۴۰فرانسه ) ریبود و انقالب کب یو ندهینما

ها به ظهور  بعد سم،ینیلن یاول قیو بطر سمین، مارکستحقِّق آ
 یها و بحث ها دیها پس از ترد دموکرات الیو سوس وستیپ

ضرورت  ،یا ( در قطعنامه۰۴۰۱باالخره در کنگره لندن ) ،یطوالن
 نی، هم۰۰. در قرن رفتندیپذ رااصل  نیتحقِّق ا یمبارزه برا

دولت  کی هر ملت یبه معن ،«ها تیاصل مل»اصل تحت عنوان 
پس از جنگ  ستم،ی. در قرن بدیفرانسه گرد یخارج استیس هیپا

و  عثمانی و مجارـ  شیاتر یها یامپراطور یاول و تالش یجهان
اصل، اساسِ طرح  نیها، هم آن وغیاز  یمتعدد یها ملت یرهائ

و جامعه ملل قرار گرفت تا به  کایجمهور آمر سیئر لسون،یو
را حل کنند که  یمرکز یو اروپا مشکالت بالکان دیاتکاء آن شا

 یها بخش ملت یرهائ امیبا پ هیناموفق ماند. انقالب اکتبر روس
بخش  گذاشت و الهام اتیاستعمار پا به عرصه ح وغیتحت 

. پس از شد قایو آفر ایبخش در آس یرهائ یها از جنبش یاریبس
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از مستعمرات و  تیحما یاصل برا نیدوم، هم یجنگ جهان
سازمان ملل متحد  یها ثاقیدر اسناد و م ادینقتحت ا یها ملت

 . افتیبازتاب 

 

 شیسرنوشت خو نییمدت، اصل حق ملل در تع نیـ در طول ا ۳
ها را به مبارزه  و دو هدف متفاوت مطرح شده و ملت زهیبا دو انگ

 است.  ختهیبرانگ

 

 (،souverain) تیحاکم یمستقل و دارا یـ در کشورها ۳-۰
به  ای ،یبا امر دموکراس ماًیت، مستقسرنوشت مل نییحق تع

ملت ـ » نینو دهیبا پد ،یاسیعبارت متداول در فرهنگ س
معنا و  نیاست و جز ا وندیدولت منتخب ملت در پ ای« دولت
 یها رهفرانسه، که همه اشا ریندارد. مضمون انقالب کب یریتفس
 زین رانیا تیبه آن است، جز آن نبود. انقالب مشروط یخیتار

به  یدر راه کسب حقوق خود برا رانیجز تالش ملت ا یمضمون
دادن به حکومت مطلقه،  انیو پا شیدست گرفتن سرنوشت خو

ملت  رایخواست همچنان در دستور روز است. ز نینداشته است. ا
و  برد یرنج م یاسیس یها یدو آزا یهنوز، از نبود دموکراس رانیا

 ندهینما که یو استقرار دولت شیسرنوشت خو نییاز حق تع
و فقط در  هیزاو نیباشد، محروم است. لذا از ا یانتخاب آزاد و

 نییحق ملل در تع»اصل  ،یمضمون نیچارچوب و با چن نیا
 دارد.  تیو فعل تیمعنا، موضوع رانیدر ا ،«شیسرنوشت خو

 

 نییحق تع»مقوله  اد،یمستعمره و تحت انق یـ در کشورها ۳-۲
 یبرا ادیستعمار و انقبه صورت اراده ملت تحت ا« سرنوشت

 یدولت مل لیو تشک یاسیبه استقالل س یابیو دست دیاز ق یرهائ
مستقل،  یها بر خالف کشورها کشور نی. در اابدی یتجسم م

 وندیدر پ یموکراسمعموالً با امر د« سرنوشت نییحق تع»تحقِّق 
مبارزه  یدموضوع بع ،یبه دموکراس یابینبوده است. اغلب دست

 یکسب استقالل مل یجامعه از فردا خواهیآزاد یروهایمردم و ن
 است. 

 

حق ملل در »را با مقوله  یکه موضوع خودمختار یـ کسان ۴
 یرا شکل یو خودمختار کنند یمربوط م «شیسرنوشت خو نییتع

در واقع، دو موضوع  سازند، یو مطرح م دانند یاز تحقِّق آن م
حق ». نفس کنند یم یکیالجمع را  مضموناً کامالً متفاوت و مانعه

از  زیتما ،یجدائ حق یبه معنا «شیسرنوشت خو نییملل در تع
است. حال آنکه، نفس  یدولت مستقل مل لیو تشک گرانید

و اصالح طلبانه، در  کیو دموکرات یاسیس یخواست ،یخودمختار
چارچوب کشور واحد و ملت واحد است که به خاطر تنوع در 

و  یتمزکززدائ زهیبا انگ ایو  یمحل ژهیو طیشرا ،یقوم بیترک
و از  شود یکشور، اتخاذ م اسیدر مق یگسترش دامنه دموکراس

 نیدر چن ک،یمتمرکز و دموکرات ریدولت غ یاشکال سازمانده
 است.  یطیشرا

 

 یوگسالویو  یو اتحاد شورو یتزار هیبا روس رانیا سهیـ مقا ۰
 هیکامالً نادرست است. روس شود، یکه معموالً تکرار م ره،یو غ
ها و اتحاد  و زندان ملت عیوس یمستعمرات یامپراطور کی یتزار

در  یوگسالوی شیدایبود. پ یگریاستمرار آن در شکل د یشورو
و  یـ مجار و عثمان شیاتر یها یامپراطور یتالش امدی، پ۰۰۰۰

 بیاز ترک یکیو موزائ یالملل نیب یها یساخته و پرداخته باز
و سرنوشت  یاست که زندگها و اقوام مختلف و متفاوت  ملت

در  هیبا عراق و ترک رانیا سهیمقا یاند. حت نداشته خیمشترک تار
 بیدر ترک هیعراق و ترک یها نادرست است. دولت یمسئله مل

 یو ترفندها یعثمان یامپراطور یتالش جهیآن، نت یکنون یقوم
اول  یانگلستان در بعد از جنگ جهان یریو جهانگ یاستعمار

و  یزندگ چگونهیه ۰۰۷۱در عراق، تا قبل از ها  است. کُرد
 تیسنخ نیتر ها نداشته و کوچک سرنوشت مشترک با عرب

و  اربکریها ندارند. د با آن یو فرهنگ یخیتار ،یو تبار یقوم
اول  میسلطان سل یاز کردستان به دنبال لشگرکش گرید یبخش

در چالدران  لی( و شکست شاه اسماعرحمی)ب «اووزی»معروف به 
با  گرید یلیتحم یو قراردادها هی( و قرارداد آماس۰۵۰۸ت )او

 زین هیترک یجدا شده است. کُردها رانیانگلستان، از ا تیحما
با  یو فرهنگ یخیتار ،تباریـ  یقوم تیسنخ نیتر کوچک

ها و  سده یدر ط رانیاند. حاال آنکه اقوام ساکن ا ها نداشته ترک
و  خینوشت و تارداشته و از سر یستیهمز خ،یتا اعماق تار

 اند.  برخوردار بوده یفرهنگ مشترک

در اثر تهاجمات  رانیا یارض تیکه تمام یگذرائ یها جز در دوره
به  ایاست و  شده یدار م مورد تجاوز قرار گرفته و خدشه یخارج
و  لیا یها و رؤسا و خان دهیانجام یم یدولت مرکز فیتضع
از  رانیکشور ا اند، هکرد یاز گوشه و کنار کشور سر بلند م لیقبا

 نیبوده است. در ا خورداربر یو دولت واحد یقدرت مرکز
 دهد، یم لیرا تشک رانیا خیتار یها، که اساس هست دوره

 ،یاریکردستان، لرستان و بخت جان،یچون آذربا یهائ التیا
و بلوچستان، خراسان، مازندران،  ستانیخوزستان، فارس، س

همواره اجزاء  خیادت تاربه شه یمرکز یها و استان النیگ
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 چیه ران،یا یکنون نیدر سرزم ضاًیاند. و ا بوده رانیمتشکله ا
با دولت و کشور جداگانه و مستقل از ملت و دولت و کشور  یملت

و سرنوشت  خیداشته و از تار یاسیس اتیح یکه بطور واقع رانیا
برخوردار باشد،  رانیو سرنوشت ا رانیو متفاوت از ا ژهیخود و
ها، اقوام  و بار خیمناسبت، در طول تار نی. به هممیندار سراغ

به  کیهر  ران،یدر دفاع از مرز و بوم ا ران،یمختلف ساکن ا
اند.  کرده یزیانگ نیتحس یها یو جانباز ها یسهم خود فداکار

ها،  بزرگ ماد یها ماد، پارس، پارت، سلسله دولت یائیاقوام آر
اند. قبل از آن،  داده لیتشک را انیو ساسان انیاشکان ان،یهخامنش
 رانیاز فالت ا یبر بخش مهم ها زارهه یدر ط یالمیتمدن ع

 انیچون صفار یمهم یها سلسله زی. پس از اسالم ندیدرخش یم
و افشار و زند و قاجار،  هیو آل بوده و صفو انیلمیو د انیو سامان

در چارچوب  چگاهیتعلق داشته و ه رانیبه اقوام مختلف ساکن ا
 اند.  محصور نمانده یا و منطقه یقوم

آن،  ژهیو طیبدون توجه به شرا رانیدر ا یتعمق در مسئله مل 
 یو شورو یتزار هیرا با روس رانیکه ا یاست. کسان نیفاجعه آفر

الزم است وجود روابط  کنند، یم سهیآن مقا ریو نظا یوگسالویو 
با  فارس« گر ملت سلطه» نیخود را مثالً ب یادعائ یمستعمرات

و مستند ثابت  یخیفارس از نظر تار ریغ« سلطه ریملل ز» ریسا
 کنند. 

 

از اختالط  دیاست که با اجتماعیـ  یخیمقوله تار کیـ ملت  ۰۱
 یشناخت مردم یا که مقوله لهیو اشتباه آن با قوم و قب

(Ethnologique) یا است، اجتناب کرد. در جهان کمتر نمونه 
 یقوم واحد هیبر پا یو دولت ملکه در آن ملت  افتی توان یم

و از اختالط  لهیو قب ومها معموالً از چند ق شده باشد. ملت لیتشک
انگلستان،  ا،یتالیفرانسه، آلمان، ا یها . ملتندیآ یها بوجود م آن

آنند. ملت  یها و مصر و... نمونه کایآمر ،یهندوستان، اندونز
را  رانیاخود نمونه آن است. درست است که اساس ملت  رانیا

مستقر در فالت  یها یائیاما خود آر دهند، یم لیتشک ها یائیآر
به نوبه  زیها ن از اقوام ماد، پارس و پارت بوده و آن یبیترک ران،یا

 وندیپ یو ترک و سام کیاتیو اقوام آز یخود با مردم بوم
 یقوم یمایو س بیدر ترک یرنگارنگ نیاند. هنوز اثرات ا خورده

 نیو فرهنگ مردم ا شیان خود را در زبان و گورنگ و نش ران،یا
ها،  بلوچ ها، یجانیگذاشته است. وجود آذربا یمرز و بوم برجا

 ها، تبلور آن است.  ها و عرب ها، کرد ها، فارس ترکمن

 ایواحد  لهیتعلق به قوم و قب ایزبان واحد  سازد، یرا م یآنچه ملت
و  یچند زبان یها ست. ملتنیها  واحد و امثال آن یباور مذهب

فراوانند.  یا لهیچند قوم و قب یاول قیو به طر یچند مذهب
ملت  کی لیو تشک نیعوامل در تکو نیهر کدام از ا د،یترد یب

ملت، آنچه  کیاُسّ و اساس  انقش داشته و در خدمت آنند. ام
و  کند یم زیمتشکله آن متما فیو طوا لیملت را از اقوام و قبا

تر از آن هاست.  دار شهیر سازد، یجسم مرا م یروح و وجدان ملت
و  لیاقوام و قبا یخیتار قیعم یهمبستگ کیها مظهر  ملت
است که سرنوشت و  ینیمردم سرزم گر،یو به عبارت د فیطوا
مشترک که در  یو فرهنگ یمعنو یو دستاوردها کمشتر خیتار

ها را بهم  ها و مراسمشان منعکس است، آن آداب و رسوم و جشن
را بوجود  یمشترک یده، احساسات و عواطف و وجدان ملدا وندیپ

 آورده است. 

 

متشکل از  یعنی ،«رالملهیکث»ـ با آنچه آمد، اطالق کشور،  ۰۰
مفهوم مقوله ملت  لیتقل ینادرست و به معن ران،یچند ملت به ا

و ساختار  رانیا خیتار تیگرفتن واقع دهیناد له،یتا حد قوم و قب
و  یخیبه روابط تار یتوجه یهن آن و بک اریبس دولتیـ  یاسیس

 گریکدیبا  رانیساکن فالت ا فیاقوام و طوا یو عاطف یفرهنگ
حق ملل در »بر آن، آنگونه که از مضمون  یاست. و پافشار

 ،«ها تیاصل مل»به  ایو  دیآ یبر م «شیسرنوشت خو نییتع
و  زیتجو یبه معنا شود، یمربوط م« دولت کیهر ملت » یعنی

مستقل و جدا از هم، به  یمل یها به دولت رانیا هیتجز رشیپذ
با همه  رانیشدن ا یدرآمد بالکان شیو پ نآ انیتعداد مدع

و حساس  دهیچیپ طیخانمان برانداز آن در شرا یامدهایپ
 در منطقه است. رانیا یاسسیـ  ییایجغراف

  

 کنند، یم شنهادیپ یکه برخ ویفدرات یـ شکل حکومت ۰۲
مدافعان  تی. برخالف نستیهمخوان ن رانیا تیبا واقع چوجهیبه

مطرح  یتمرکززدائ یرا برا ویآن، که از جمله راه حل فدرات
هر جا عنوان شده،  ،یدولتمدار وهیبه مثابه ش سمیفدرال سازند، یم

چند دولت  یاز سو رهنداشته است و هموا یجز تمرکزگرائ یهدف
د سرنوشت ان مصمم بوده یلیمستقل و حاکم که به دال التیا ای

روند  کیخود را در  یو نظام یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس
دهند، انتخاب شده است. بنا به  وندیو در زمان به هم پ یخیتار

مرکب از  یاسیدولت فدرال جامعه س ،یالملل نیحقوق ب
آن، همگون کردن و  یتر است و هدف اساس کوچک یکشورها

است.  نینو یعضو در قالب کشور یها ساختن دولت لیمستح
به وحدت  یاز تفرِّق به تجمّع و از پراکندگ یشیدولت فدرال پو

دولت مستقل بوجود آمد.  ۰۷از اتحاد  کایمتحده آمر االتیاست. ا
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، از اتحاد ۰۴۸۴خود را از سال  یشکل فدرال سیدولت سوئ
 یها آلمان از اتحاد دولت ویها اتخاذ کرد. اتحاد فدرات کانتون

 ویفدرات یتمبرگ به وجود آمد. جمهورپروس و بائر و ساکس و رُ
و  زهیانگ گر،ید یها و همه نمونه یو اتحاد شورو یوگسالوی

 اند.  داشته یسرنوشت مشابه

 

 ران،یدولت واحد در ا لیو تشک یاسیبه وحدت س یابیـ دست ۰۷
و  خیو در جهت حرکت تار یدستاورد مترق کی ینیبطور ع
 ستمیدادن به س انیپا یدر مبارزه برا یروند طوالن کیفرجام 
همواره در  ریبوده است. وضع اخ یفیالطوا و ملوک یخانخان
 یناش یها یختگیضعف و انحطاط کشور و از هم گس یها دوران

 یفدرال ستمیرونق داشته است. س ران،یبه ا یاز تجاوزات خارج
 یفیالطوا ملوک ستمیحل گذار از س ها راه در آن دوره توانست یم

 ها یها و پراکندگ دادن به تفرقه انیهدف پاوحدت با  یبه سو
 طیرجعت به گذشته و در شرا ران،یآن در ا یباشد. طرح امروز

 ران،یو وجود اقوام متعدد در ا یگفرهن ینسب یماندگ عقب
باشد و  انهیگرا یجدائ یها شیساز رشد گرا نهیزم تواند یم

 است ی. کافندازدیکشور را به خطر ب یارض تیاستقالل و تمام
 هیعل هیهمسا یکشورها یو دائم یخیتار کاتیبه تحر ینگاه

 . میفکنیدر گذشته و حال ب رانیا

 

که  یا در جامعه ،یدار کنون شهیر یـ گذار از نظام استبداد ۰۸
 یا جامعه یالزم است، به سو یفاقد فرهنگ و آموزش دموکراس

ه از توسّل ب دی. باستین ریامکان پذ کبارهیبه  کیآزاد و دموکرات
که  یهائ حل و اساساً راه رانینشده در ا شیو آزما یافراط یها راه
کشور است،  یخیو تار اجتماعیـ  یاسیس ینیع تیبا واقع ریمغا

 احتراز کرد. 

 

بر  یخواستار ساختار دولت رانیمردم ا کیـ حزب دموکرات ۰۵
و  االتیبه همه ا عینسبتاً وس اراتیاساس عدم تمرکز و دادن اخت

 نی. بدباشد یم یو محل یو اداره امور داخل یتصدّ در اتیوال
 یالتیبه صورت مجالس ا یالتیا یها تجربه انجمن اءیمنظور، اح

مردم، که از ابتکارات  یاز سو شدهانتخاب  یها ها و ارگان با نهاد
و  لیاست، به شرط تکم تیتازان انقالب مشروط شیپ لیاص

 یازین نیچن یگوپاسخ تواند یو انطباق آن با زمان م ینوساز
ساختار  گریهر شکل د ایدرباره آن و  میباشد. در هر حال تصم

آن با مجلس مؤسسان  بیکار متخصصان و تصو نده،یدولت آ
 است.

 یها با ارگان یالتیمجالس ا ای یالتیا یها ـ راه حل انجمن ۰۱
از  یبه مثابه شکل تواند یمردم، م یآن از سو یانتخاب

صورت  نیباشد. در ا زیخودمختار ن یها التیشامل ا ،یخودمختار
کردستان، ترکمن صحرا و... عالوه  جان،یآذربا رینظ یها التیدر ا

اداره و  یبرا یاساس قانونمندرج در  یو حقوق عموم فیبر وظا
با  یمواز ،یبه مسئله آموزش زبان مادر ،یامور محل یتصدّ

 زیو ن انیرانیچون زبان مشترک همه ا یآموزش زبان فارس
مختلف  یها که مؤلفه ،یو محل یقوم یها وسعه و رشد فرهنگت

مبذول  یا ژهیتوجه و رانند،یآورنده فرهنگ مشترک ا دیو پد
 خواهد شد. 

 

و  ها تیبرداشتن محروم انیاز م دیبا رانیا ندهیآ یـ جمهور ۰۳
و  یعمران یها برنامه یموجود و اجرا یو زبان یفرهنگ قاتییتض

تر کشور و توسعه روابط  ب ماندهدر مناطق عق ژهیتوسعه و
و بسط  میو تحک رانیدر سرتاسر ا یو فرهنگ یاقتصاد

به  یامور محل رهادا شتریهرچه ب یدر جامعه و واگذار یدموکراس
و  یدر جهت همبستگ رویمنتخب مردم، با تمام ن یها ارگان

 یو ذهن ینیع نهیقدم بردارد و زم انیرانیا یمل وندیوحدت و پ
بردارد.  انیرا از م یطلب یاز مرکز و جدائ زیگر شیهرگونه گرا

 یها درست از ثروت یبردار با بهره دیبا رانیا ندهیآ یجمهور
چون  رانیکند تا ا نیرا تأم رانیمردم ا شیآسارفاه و  ،یمل عیوس

 در منطقه اثر بگذارد.  یرانیفرهنگ ا طهیدر ح ،یا مرکز جاذبه

 یباشد که سدّها یتاسیقدم س شیپ دیبا رانیا ندهیآ یجمهور
 یاقوام ساکن دو سو ران،یموجود را که در سرحدات ا یمصنوع

برداشته شود و روابط  انیآن را از هم جدا ساخته است، از م
و  یبازرگان ،یاقتصاد ،یفرهنگ یها نهیدر همه زم یا گسترده

رفت و آمد آزاد  نیمو از جمله تأ یمشترک عمران یها طرح یحت
 برقرار گردد. یلو شرط اها دیق یو ب

 بابک

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــ    ــرویام بابـــ ــون یرخســـ ــیاند در نـــ ــت  یشـــ در  اش، یو انساندوســـ

ــغول ــپا  یدلمشـ ــر انیـ ــا     ریناپـ ــانش، بـ ــور و مردمـ ــلحت کشـ ــت و مصـ ــال سرنوشـ ــه حـ بـ

ــادار ــه پ شیوف ــانیب ــوان  یم ــاز ج ــه از آظ ــرا یک ــان  یب ــتش در راه آرم ــا ت ــن یه ــود    ی ــا خ ب

ــته ــ   بس ــا ک ــت و از آنج ــاس ــت همت ــأث  یه دس ــده ت ــرآورده و از عه ــییو تغ ریب ــدهب یرات ــه  رآم ک

ــا  ــه آن از مرزهـ ــدگ یدامنـ ــ یزنـ ــدود یشخصـ ــارش  و از محـ ــرا روزگـ ــر فـ ــه تـ  ردِ و رفتـ

ــدگارِ ــود مان ــر را خ ــا روان ب ــاه و ه ــا، احس ــر ه ــار ب ــردی افک ــن ی  ــروز،    ی ــت، ام ــته اس گراش

ــدا ــا یدر بلن ــدگ نی ــ ،یزن ــه من لت ــت  یب ــهیدس ــ  افت ــراد بس ــه اف ــاره یاریک ــه ن در ب ــیاش ب  یک

 . ندیگو یو احترام سخن م

 

o    ــروی ــ  امیرخس ــا پ باب ــ یب ــ یری ــد یب ــم ا  یمانن ــانواده   ــاز درون خ ــ ران،ی ــات  یط مطالع

 نیآن، و هم نــ یعملــ یهــا و تجربــه ســمینیـ لن   ســمیمارکس تــ در مک ریناپــر یخســت 

ــا تتشــ ــ یپ یب ــرا ری ــیتب یب ــدو نی ــه برداشــت  نیو ت ــا و دنبال ــا یرو ه ــم یه ــ   ــا یاه از  رانی

ــا ــان   نی ــ  مب ــه عم ــ ، ب ــر یمکت ــه یفک ــا آن تجرب ــخت و پره  یه ــهیس ــان ن ــه و  یانس رفت

ــوان   ــان دادن همخ ــا نش ــواداران ا   یب ــرِ ه ــل و نظ ــیعم ــمیمارکس یران ــ س ــم،ینیلن ـ ــهیر س   ش

ــام ــا یناک ــام ه ــا یو تلخک ـ    ه ــت؛ بـ ــاخته اس ــودار س ــن      یرا نم ــن و طع ــان لع ــه زب ــآنک  ای

تبــاه  یهــا هیافســوه و انــدوه، از آن همــه ســرما   . در کتمــش ردیــگ شیدر پــ یمانیپشــ

 را هرگ .  «یخوردگ شکست»و احساه  یمانیح  کرد اما پش توان یشده، را م

 

o   ــتش ــا و ا ت ــتادگیه ــا یس ــ  ام یه ــرویباب ــدر م یرخس ــم انی ــا د   ــا ره ــه و در   نی ــه ده س

ــم ــور انی ــان یجمه ــدر ا خواه ــهی نی ــت ن   کده ــر ان ش ــا و اث ــته، امک ــگرش ــا    ی ــود را برج خ

ــع    گر ــا از آن جمـ ــت تـ ــداده اسـ ــت نـ ــت و فر ـ ــته و رخصـ ــند  اشـ ــا سـ ــفراگ یهـ در  ریـ

و  یملـــ یسراســـر یهمبســـت »و نقـــض ا ـــل  دیـــبـــر ترد یمبنـــ ی ـــرید یشـــیاند کـــج

ــدت س ــیوح ــار  یو  یاس ــور ا یکپ ــکش ــ «رانی ــبش س ابقهدر س ــیجن ــدر تبع یاس ــاق دی  یب

ــ  ــا وس ــد، ت ــاز لهیبمان ــا یب ــد  یه ــنیب ــانیبداند م ــانیو ب ش ــردد و   ان  ــگ ــه  ای ــند ب ــه س م اب

ــروع ــار و مش ــروه تیاعتب ــا گ ــدا یه ــواه ییج ــرار گ  خ ــبث ق ــورد تش ــم ــ. و از اردی ــه  نی ــرر لک گ

ــر  ــت عنص ــا   یسس ــن س ــر دام ــرانیا ریب ــتبع انی ــرافکندگ   یدی ــ  س ــته و موج ــان ینشس  ش

 گردد. یو مقابله با افکار و عمل انحراف یستادگیظچلت از ا ای  یاز ناتوان

 فرخنده مدره

 

 
 
 
 
 



 

 

 خواهان ایران سخنرانی باب  امیرخسروی به هن ام افتتاپ همایش سراسری اتحاد جمهوری

 

 

 ها و آقایان گرامی، مهمانان عالیقدر خارجی و ایرانی، سالم!  خانم

خواهان  نرانی گشایش همایش سراسری اتحاد جمهوریبرای من افتخار بزرگی است که وظیفه سخ
 ایران را بر عهده دارم. 

اد یک حرکت ـامی برای ایجـیزه پیـای با انگ «یهـبیان»دوین ـکر تـش که فـال پیـس  دود یکـح
بیانیه »رفت که  گرفت، گمان نمی خواهان عرفی در محفل محدود تنی از دردمندان شکل می جمهوری

ها نفر از نخبگان  با چنان سرعت با استقبال گسترده و پُر شور صد« خواهان ایران ریبرای اتحاد جمهو
خواهان، با  فکری ـ سیاسی رو به رو شود. و در کمتر از یک سال، اولین همایش سراسری جمهوری

 چنین شکوه و عظمتی بر گزار گردد. 

ها جلسات بحث و  حاصل دههای کار متعدد،  های گروه برگزاری همایش سراسری، مدیون فعالیت 
روزی تعداد چشمگیری از فعاالن سیاسی در تدوین  های شبانه گفتگوی جمعی و به میمنت فداکاری

اسناد آنست. در این رابطه اما، سپاس ویژه از کمیته تدارک همایش در شهر برلین است. هم پیمانان و 
آمیز این  هترین شرایط برگزاری موفقیتدهی و تدارکات را برای تامین ب سازمان افرادی که تمام بارِ

اری، ترجمان زاند و همچنان نیز بر عهده دارند. گمان کنم که در این سپاسگ اجالس، به دوش کشیده
 احساسات همه شرکت کنندگان باشم. 

خواهان، مشارکت فعال و موثر هم میهنان فعال سیاسی و نخبگان  از ویژگی حرکت جدید جمهوری
بار، روح تازه به حرکت  ها برای اولین ی ما در آمریکا و کاناداست. حضور چشمگیر آنفرهنگی و دانشگاه

های  کنونی ما دمیده و پویایی پُر ارزشی به آن داده است. این عزیزان از راه دور آمده و با تحمل هزینه
 باد.  گویم. مَقدَمِتان گرامی آمد می ها را خوش اند. حضور آن زیاد، در این همایش شرکت کرده

زنان مبارز است. در همه ابتکارات گذشته  نسبتا چشمگیر ویژگی بسیار مهم این همایش، حضور دیگر 
خواهی، متاسفانه نیمه دیگر غایب بود. اینک زنان مبارز و آگاه ما  جهت ایجاد یک تشکل جمهوری در

ای  ال و سازندههای گوناگون کار، نقش فع های گروه فعالیت در در جریان تدارک این همایش، و
 ازی نو و امید بخشی است. غاند. و اینک در این همایش نیز حضور دارند. آ داشته

همایش بعدی  خواهان و حضورتان در بعدی اتحاد جمهوری های فعالیت تان در امیدوارم مشارکت
 بانوان محترم! به همایش سراسری خوش آمدید. مَقدُمِتان مبارک باد.  .تر باشد ونزف

 

 ن عزیزم! دوستا

گذرد. در این  گام گذاشتن من به عالم سیاست می ، پنجاه و هفت سال از۰۷۴۲همین دیماه  درست در
ام، نهضت بزرگ  ماجرای فرقه دموکرات در زادگاه آموز، نظیر های مهم تجربه های بس دراز، رویداد سال

ناظر رویدادهای فزون از مرداد را از سرگذرانده و  ۲۴ملی شدن صنعت نفت در ایران، کودتای شوم 
های  ام. بگذریم از دوران زندگی در اروپای شرقی و اروپای غربی و تجربه شمار در ایران و جهان بوده

 تلخ و آموزنده آن ایام! 

گویم، آفتاب عمرم بر لب بام رسیده و حضور و مشارکت من در این  در این لحظه که با شما سخن می
 خواهم به اجمال چند زیاد آخرین اقدام سیاسی من است. اجازه می همایش بزرگ تاریخی، با احتمال
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های بسیار است، تا آنجا که فرصت و زمان کوتاه اجازه  نکته را که حاصل یک عمر تجربه و درنگ
شما در  تان برسانم و با  خواهان ایران است، به عرض دهد، و در رابطه با همایش و اتحاد جمهوری می

 میان بگذارم: 

 

خواهد به نیروی سیاسی ملی، به معنای  خواهان ایران می ـ این است که اگر اتحاد جمهوری ته اولنک

تمام کشوری، مبدل گردد و مورد اعتماد ملت ایران قرار بگیرد تا با اطمینان سرنوشت خود را به او 
کردار خود، به گونه  ر ورفتا ها، در اسناد و قطعنامه ها، در باید در اندیشه و عمل، موضعگیری بسپارند، می

دوست، طرفدار پیگیر استقالل و تمامیت ارضی ایران شناخته و پذیرفته شده   یک جریان سیاسی ایران
 باشد. 

های سیاسی بزرگ ایران است. اما توجه به آن و  بدیهی است که این امرمشمول همه سازمان
پیوستگان آن، گذشته چپ دارند و  که بخش مهم« خواهان ایران اتحاد جمهوری»اش از سوی  پاسداری

ایم، اهمیت دو  گاه جدی داشته  های ای داشته و حتی لغزش گونه مسایل رویکرد کلیشه اغلب به این
 یابد.  چندان می

هم بود. این دیوار لعنتی و زیانبار  ها جدا از هم و متاسفانه اغلب در برابر چپ گذشته، صف ملییون و در
بنای دوستی و تفاهم و یگانگی را به جای آن برپا کرد. اساسا هیج چپ ایرانی  ومیان برداشت  را باید از

هیج  دوست نباشد. و یعنی میهن ،یتواند ملِّ عدالت است، نمی اش آزادی و متعادل معقول، که انگیزه
م تواند صرفا به پرچ بسامان اقتصادی ـ اجتماعی مردم ایران، نمی وضع نا دنیای کنونی و ایرانی ملی در

ایرانی  هر گمان ملی است و ایرانی، بی واقعیِ هر مِخواه نباشد.  استقالل و آزادی به چسبد و عدالت

ایرانی متجدد و  هر ناپریر  ها دو وجه جدایی خواه است. این با گرایش ملی که درد ملت دارد، عدالت

ار این گونه خواهان ایران، در شم گراست. به باور من، اتحاد جمهوری خواه و انسان ترقی

 هاست. تشکل
 

 هایش موفق باشد و از خواهد در فعالیت خواهان می من، اگر اتحاد جمهوری ـ  به باور نکته دوم

 بایست خصلت اعتدالی و ای در تحوالت کشور بر خوردار شود، می جایگاه ویژه و تعیین کننده
های پوپولیستی پرهیز کند.  شنشود. از رو رو هیجانات روز  جوی خود را حفظ کند و دنباله مسالمت

هاست، جای ما آنجاست!  نین نیست که همواره مسئولیت خشونت با   نین نیست که هرکجا توده

خواهان  اتحاد جمهوری»اپوزیسیون نیز باید برخورد آگاهانه و مسئوالنه داشته باشد.  هاست. دولت
ها، همواره باید پایبندی پیگیرانه  عها و تدوین کارپایه سیاسی و اعالم موض در تعیین سیاست« ایران

آمیز در پیکار برای آزادی و جمهور مردم را از نظر دور ندارد.  خود به استراتژی مشی سیاسی مسالمت
ترین  همین مشی استراتژیک باشد. زیرا این امر، شاخص ما، باید برخاسته از کردار همه رفتار و گفتار و

 معرف سیمای سیاسی حرکت ماست. 
ها و  روی ها و چپ خواهی زیان رسانده است، تندروی هر چیز به جنبش آزادی در گذشته بیش ازآنچه 

رادیکالیزم خانمان برانداز بوده است. اکنون نیز تا حدی با همین معضل رو به روییم. به خاطر جوان 
آن در درون های اجتماعی و روانی  های دستگاه حاکمه، زمینه تازی  بودن جامعه، و ظلم و ستم و یکه

 خواهد تا از افتادن در کام آن پرهیز کرد.  کشور نیز وجود دارد. هشیاری و شهامت می

  

خواهان  اتحاد جمهوری»باال آمد و برای اینکه  ـ برای تامین و تحقق مالحظاتی که در نکته سوم
یک نیروی  خواهان عرفی و ترین تشکل سیاسی جمهوری بتواند، با سیاست و تدبیر، به بزرگ« ایران

 تر کند. برای این کار از آنچه هست، باز تدبیر، صفوف خود را باید با سیاست و ملی مبدل گردد، می
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آنچه بدنه کنونی ا. ج. ا. را  های فکری ـ سیاسی متفاوت از ها و نحله باید مجدانه، به سوی نیرو می
 افراد و جمع ما، درصدِ ه درحال حاضر، متاسفان دهد، روی آورد. باید اذعان کرد که در تشکیل می

فرهنگی و روشنفکران وابسته به گرایشات ملی، ملی ـ مذهبی و یا روشنفکران معروف به  نخبگانِ
 حکومت معتقدند، بسیار ضعیف است.  دینی، که به جدایی دین از

 باید خواهان ایران می در این رابطه، وظیفه مهم و سنگین دیگری پیش روی ماست. اتحاد جمهوری
شناسان از هرحرفه و رشته،  میان روشنفکران و دانشگاهیان، کار نخبگان کشور، از ها و برای جلب مغز

مقام رکن چهارم جمهوریت، نویسندگان و شاعران و هنرمندان، مدام در  اهل قلم و مطبوعات در
 کوشش باشد. 

هایی در  ا احزاب و تشکلدهد، تنه های اخیر سیاسی ـ حزبی در ایران نشان می سال فعالیت ۳۱تجربه 
اند.  تر بوده جامعه اثرگذار و پراعتبار بودند که در جلب روشنفکران و اهل ادب و هنر به سوی خود، موفق

 کارزار سیاسی امروز و فردای ایران نیز، تنها آن نیرویی گوی سبقت را خواهد ربود که در گمان در بی
ساز است. امیدوارم همایش سراسری و رهبری  ها سرنوشت وباشد. پیوند ما با این نیر تر این عرصه پیروز

 آینده، با برنامه و اراده و انگیزه، به رفع این نقیصه به کوشد، تا این کمبود از میان برداشته شود. 
 

 کشور قرار دارد. اما اگر خواهان ایران درخارج از ـ در حال حاضر، گرانیگاه اتحاد جمهوری نکته  هارم
مرحله گذار به صورت  یا در منتقل شود و گمان خواهانیم، تا گرانیگاه به داخل کشور بیخواهیم که  می

ما و حتی در  های روز شعار ها و گفتمان سیاسی ما، خواست باید زبان و دو قطبی عمل کنیم، می
ها  نمدت، به نحوی باشد، که یاران و همفکران ما در داخل کشور، در دفاع از آ میان انداز کوتاه و چشم

   ام، سوی فکری یک بیان کلی و برای ارایه تصوری از سمت و با مشگالت کمتری رو به روشوند. در
ای  کردار باید در قالب و به گونه و ام، زبان و رفتار سیاسی ما در گفتار ها گفته و نوشته گونه که بار همان

مان و یا پنهان   ت سیاسیهویّ کِرباشد که گویی در تهران و اصفهان و تبریز هستیم. این به معنی تَ
 مندانه اندیشه و عمل است.  های نهایی و راهبردی ما نیست. بل که انطباق درایت کردن خواست

 

خواهان ایران برای ایفای نقش تمام کشوری و در  ، این است: اتحاد جمهوریولی نه کمترین نکته آخر
های سیاسی بزرگ بشود.  ت وارد بازیهای بدیل جمهوری اسالمی، الزم اس مولفه مقام یکی از

های خاص خود را دارد. الزمه آن، تحول فکری ـ فرهنگی در تک تک  های بزرگ، قانونمندی بازی
های  های کم و بیش کوچک و گذشته سازمان ماندن در محصور ما به خاطر ماست. بسیاری از

های خود را داشت. ولی اینک  ندیبودیم که قانونم تر  کوچک مان، شناگران جویبارهای کوچک و سیاسی
های متفاوت و ویژه خود را دارد. دیگر  ایم که الزامات و قانونمندی وارد رودخانه و شط بزرگی شده

امواج پُرغلیان رودخانه دست و پا زد! تغییر و تحول فکری ـ  های جویبار در توان با قانونمندی نمی
های بزرگ آماده کنیم. و این شاید  زه برای بازیفرهنگی عمیقی الزم است تا خود را با شرایط تا

 ترین پیکار ما باشد.  دشوار

امیدوارم همایش سراسری و ارگان رهبری منتخب آن، بازیگران سیاسی شایسته روز و اوضاع و احوال 
 تازه باشند. 

 ام به همایش سراسری سپاسگذارم.  از بردباری شما برای شنیدن پیام

 ۴/۱۰/۲۱۱۸بابک امیرخسروی 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ          ان   ــه باب ــود ک ــ ی ب ــلحت روز،  ی ــاطر مص ــه خ ــت ب ــان حقیق ــا کتم ــار ی ک

ــی ــی    رد م ــ  م ــا ن دی ــه م ــران دور و ب ــاطر از رهب ــین خ ــه هم ــرد و ب ــی ک ــد. م ــاطر   ش ــه خ ــت ب گچ

ای از  هــا بــود کــه اولــین نســل روشــنچکران تــوده       هــا و الپوشــانی  جــویی همــین مصــلحت 

ــربه   ــد و ض ــت دور مان ــران حقیق ــبش وار    ای جب ــ   و جن ــه ح ــریر ب ــی ناپ ــد. م ــن   د آم ــت: ای گچ

ــت و      ــت از حقیق ــر قیم ــه ه ــه ب ــ  شماســت ک ــد. ح ــ  شــ  کنی ــه  ی ــه در هم ــه شماســت ک وظیچ

ــ م     ــه ج ــود ک ــوید. او ب ــاه ش ــت آگ ــام حقیق ــری"تم ــه رهب ــده   "اتوریت ــرد و تق ــبال ب ــر س را زی

ــی       ــر م ــه ده ــا را عتم ــه آنه ــی ک ــتر رهبران ــت بیش ــا گچ ــه م ــکارا ب ــار زد. آش ــتیم و  آن را کن دانس

ــه از  ــی  کورکوران ــروی م ــا پی ــه در        آنه ــتند و ن ــاالیی داش ــری ب ــواد نظ ــه س ــا ن ــه بس ــردیم،   ک

ــی     ــر و پ ــت دلی ــه در جســتجوی حقیق ــت ک ــا آموخ ــه م ــ  ب ــد. باب ــا بودن ــل سیاســی توان ــر  تحلی گی

 باشیم و گول عناوین و سواب  انقتبی را نخوریم. 

 نجچی علی امینی

ــیاری از     ــر بس ــااگ ــم ،م ــروز،     ــای دی ــروز بــ ه ــی   اام ــخن م ــانی س ــو یم  زب گ

ــی       ــان م ــن زب ــی ای ــور اساس ــرزمینی مح ــار  ی س ــی و یکپ ــران و ایران ــان از ای ــه دف ــد، و  ک باش

ــه    ــو اندیش ــروز در پرت ــر ام ــی   اگ ــل م ــدگی و عم ــوس     ای زن ــان را ی و آزادی و حق ــه انس ــیم ک کن

ــا     ــا شــده اســت، هــیچ از ســر اظــراس ی ــر محــور حچــ  ایــران بن ــوده و ب فــردی جــ ء اساســی آن ب

ــود  ــد ب ــامدگویی نخواه ــتش    خوش ــه ت ــود، ک ــه ش ــر گچت ــه اگ ــی  ک ــای پ ــن رانه   ه ــه و روش گیران

 باب  امیرخسروی در آن نقشی درخور تحسین داشته است.

 علی کش ر

ــاریخ    ــبکی تـ ــناد و مـــدارـ  بابـــ  امیرخســـروی بـــا سـ ن ارانـــه و  از روی اسـ

ــل    ــه نس ــت  س ــه سرگرش ــاطرات، ب ــیو خ ــا  م ــردازد. او ب ــده از   پ ــی آکن ــا قلب ــراوان و ب ــی ف تتش

ــدوه ــان   ان ــان و ج ــرای بی ناه ــابود      ب ــ  از آن  ن ــتالینی و پ ــای اس ــه در دوره تروره ــانی ک باخت 

ــی  ــدند، م ــده        ش ــتره خوانن ــه و آن را در دس ــتن یافت ــل اط ــه نس ــن س ــت ای ــد از سرگرش کوش

ــانی    ــتجو در بای  ــن راه از جس ــد. او در ای ــرار بده ــون      ق ــا موض ــرتبط ب ــاطرات م ــی خ ــا و بررس ه

 نیستکه داشته است فروگرار  گیری از ارتباطات وسیعی تا بهره

 مهدی موبدی

 

 

 

 

 



 

 
 

 کرد ریگ نیاستال یدر گلو جانی: آ ربایرانیا خیوگو با تار در گچت یرخسرویباب  ام
 
 

  ۰۷۰۲، ۰۰ بهشتیارد/   یرانیا خیتار /  فارس جیخل میت
 

 

 یروزبهان یافتخار یعل
جمله  نیا.« دیکن ینم یابیو جهان به وجود آمده است درست ارز رانیرا که در ا یتی! به نظر من شما وضعیور شهیپ قیرف: »یرانیا خیتار

 ریوز و نخست جانیرهبر فرقه دموکرات آذربا ،یور شهیجعفر پ یبرا یاتحاد شورو نیرهبر آهن ن،یاست که ژوزف استال یا نامه نیآغاز
و  خواند یفرا م یبه اصطالح انقالب یها ه کوتاه آمدن از خواسترا ب یور شهینامه پ نیدر ا نینوشت. استال جانیآذربا هحکومت خودخواند

توسط ارتش سرخ  جانیاشغال آذربا هیدر سا نیخود استال نکهی. غافل از اکند یتهران دعوت م یبا قوام و دولت مرکز یاو را به همکار
 ،یرخسرویبا بابک ام جانیدوم در آذربا ینگ جهاندر حوادث بعد از ج نینقش استال رامونیکرده بود. پ اهمدولت را فر نیا جادیامکان ا

همان روز     از نیاستال کند یم دیتاک «یرانیا خیتار»وگو با  در گفت یرخسروی. اممیوگو نشست به گفت رانیمورخ و عضو سابق حزب توده ا
 کرد.  ریاو گ یلقمه سرانجام در گلو نیبود اما ا یبه اتحاد شورو رانیکردن شمال ا مهیضم نبالبه د ۰۷۲۱ وریدر شهر جانیاشغال آذربا

 
*** 

 
 خواستم یشروع بحث م یبرا یرخسرویام یآقاــ 

شمال  یارتش اتحاد شورو یوقت ۰۰۸۰بپرسم در سال 
حاکمه  اتیو ه نیرا اشغال کرد، برنامه استال رانیا

ها با توجه  روس ایچه بود؟ آ جانیآذربا یبرا یشورو
کردند، از  رانیرد اکه وا ینظام یروین میبه حجم عظ

  وارد نشده بودند؟ رانیاول به قصد ماندن در شمال ا
به قصد توسعه حوزه  رانیبه ا یانداز دست وسوسه ی:رخسرویام

 جیخل زیخ گرم و منطقه نفت یها به آب دنیو رس هینفوذ روس
مولوتف و  انینامه محرمانه م در مفاد موافقت یفارس به روشن

، ۰۰۸۱نوامبر  ۰۷و آلمان، در یشوروخارجه  یتروف، وزرا بنیر
 ،یوروبه خاک ش یتلریاز هجوم آلمان ه شیچند ماه پ یعنی

معروف به  یها دولت نینامه ب موافقت نیاست. ا افتهیبازتاب 
و ژاپن از  ایتالیآلمان، ا یستیسه کشور فاش رندهی، دربرگ«محور»
از  یاتحاد شورو «یستیالیسوس»و کشور به اصطالح  سو کی

حدود مناطق  نییتع»منعقد شده بود. هدف از آن،  گرید یسو
 انیم یجنگ جار انیکنندگان پس از پا از امضا کیهر « نفوذ

 الوقوع بیآلمان در آن زمان قر یروزیآلمان و انگلستان بود که پ
 اتیکل ی. مولوتف پس از مذاکرات و موافقت روآمد یبه نظر م

وگو و مشورت  و گفتو مراجعت به مسکو  نینامه در برل موافقت
آلمان  ریبه سف ۰۰۸۱نوامبر  ۲۱مورخ  ادداشتیدر  ن،یبا استال

نامه  موافقت یامضا یدولت متبوع خود را برا طیشرا برگ،شولن
منطقه جنوب باتوم و باکو  نکهیمشروط بر ا: »کند یابالغ م نیچن

اتحاد  یها فارس به مثابه مرکز تقاضا جیخل یدر جهت کل
  «!ردیقرار بگ شریمورد پذ یشورو
آسا به  با حمله برق تلر،یه یجنگ یاستراتژ رییبه علت تغ گرچه

دوم دگرگون شد،  یسرنوشت و فرجام جنگ جهان ،یخاک شورو
 یکاغذ ماند، ول یالذکر رو نامه فوق و موافقت افتی یگرید ریمس

فراز »که در کتاب  یحسنل لیجم یآقا یاسناد منتشر شده از سو
 یشده است، به روشن قلن «جانیرات آذرباو فرود فرقه دموک

خود دست برنداشته بود؛  دیپل تیاز ن نیکه استال دهد ینشان م
از  هیتوسعه منطقه نفوذ روس یاو در راستا ییوسوسه کشورگشا

وسوسه  نینرفته بود. ا انیفارس، از م جیخل یجنوب به سو
 یا انداز تازه چشم رانیبه ا یبا ورود ارتش شورو ییکشورگشا

 . افتی
 ۵۷مرکب از  یاتیه جان،یآغاز ورود ارتش سرخ به آذربا زمان

اهل مطبوعات و قلم  ،یتیامن ،یگروه با هزاران کادر آزموده حزب
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 یتر، به شهرها و تئا یقیموس یها گروه و دسته ،یغاتچیو تبل
چند سال کار  یاعزام شدند و ط یرشت و انزل یو حت جانیآذربا

 جانیمردم آذربا یقوم ساتاحسا ختنیدر برانگ ریگیمنظم و پ
 کردند.  یباز ینقش مهم

 

پس از  رانیشمال ا هیاز عدم تخل نیاستال هدفــ 
 یاهرم فشار هیعدم تخل نیا ایجنگ چه بود؟ آ انیپا

شمال  خواست یواقعا م نیاستال اینفت بود  ازیامت یبرا
  سازد؟ یاتحاد شورو مهیرا ضم رانیا

وهم خرما  خواست یقع هم خدا را مدر وا نیاستال ی:رخسرویام
و کردستان  جانیاو در گام اول سلطه بر آذربا یرا! هدف و آرزو
 ریبود، نظ یبه اقمار شورو رانیا یاتیبخش ح نیو وارد کردن ا
رخ داد. اما عوامل بازدارنده وجود داشت و  یشرق یآنچه در اروپا

وضوع به م نیدر کار بود. استال یگرید یها تیاولو ،یو یبرا
 یو استراتژ یاز کل منظره عموم یبه صورت جزئ جانیآذربا

. لذا بده و بستان ستینگر یم یاتحاد شورو یجهان یطلب توسعه
او،  یماجرا در معادالت ذهن نیاز ا یاستفاده ابزار ایبر سر آن 

 یها تیجنگ اولو انیشدن پا کی. با نزدنمود یم یامر عاد کی
و  یو مرکز یشرق یاروپا یرهاسلطه بر کشو زعبارت ا نیاستال

و استقرار در مرکز اروپا  یها به اقمار شورو آن لیخاور دور و تبد
 یآنکه در کنفرانس پتسدام، حفظ متصرفات جنگ ژهیبود. به و

شده  رفتهیپذ نیمتفق یبخش از جهان، از سو نیدر ا یشورو
که با شرکت  ۰۷۲۲ رماهیبود. حال آنکه در کنفرانس تهران در ت

به  رانیا یارض تیاستقالل و تمام تیبرگزار شد، رعا نیلاستا
تجاوز به  ران،یاز ا یاعالم شده بود. لذا تصرف بخش انیجهان
 نیبا آنکه استال ن،ی. بنابراشد یم یکشور تلق یارض تیتمام

لقمه  یو کردستان داشت، ول جانیبه بلع آذربا یزیت یاشتها
 نینبود. بد سریم یبه آسان آنبود و فرو بردن  ریسخت گلوگ

توسعه منطقه نفوذ خود، از برگ  یبرا یجهت، دولت شورو
 یبرا رانیاعمال فشار به دولت ا یبرا شتریب جانیآذربا یماجرا

در  ینبود وقت ینفت شمال استفاده کرد. تصادف ازیکسب امت
درباره شرکت  کفیسادچ ـ نامه قوام ، موافقت۰۷۲۵ نیفرورد

 رانیا ،یارتش شورو د،یامضا رسبه  یو شورو رانیمختلط نفت ا
 زیهمان لحظه ن    را ترک گفت. از جانیمنطقه آذربا ژهیو به و

 !آغاز شد جانیشمارش معکوس نهضت آذربا

 

فراز و فرود »منتشر شده از جمله در کتاب  اسنادــ 
که به آن اشاره  یحسن لینوشته جم« فرقه دموکرات

وکرات به فرقه دم یوابستگ یباال اریبس زانیم دیکرد
 ایآ ست؟یشما چ دگاهی. ددهد یها را نشان م روس

و  خواهانه یحرکت آزاد کی یور شهیحرکت فرقه و پ
بودند به کمک  دواریامسران فرقه واقعا  ایبود؟ آ یمل

  ندازند؟یراه ب یمستقل یها بتوانند جمهور روس

دچار  ،یور شهیجعفر پ ژهیسران فرقه، به و گمان یب ی:رخسرویام
در آغاز کار،  ژهیاز اظهارات او به و یبود. برخ یوهمت نیچن

 هیشماره نشر نیدر اول یور شهیاز آن است. سخنان پ یحاک
بازان  چنانچه حقه»ارگان فرقه، شاهد آن است:  «جانیآذربا»

 یمحو آزاد به کنند، یکه از لندن کسب م یتهران در اثر الهامات
ه و از آنجا کامال قطع تر رفت گام فرا کی میادامه دهند، ما مجبور

چنانچه تهران راه ارتجاع را انتخاب کند، خداحافظ،  …میرابطه کن
است  نی. ادیراه خود را ادامه ده جانی! بدون آذرباشیراه در پ

با  نکهیا یبه جا دهد یم حیترج جانیآذربا» ای« حرف ما! نیآخر
 یرلندیخود ا یبرا د،یدرآ ریبه شکل هندوستان اس رانیا هیبق
  «!اد شودآز

مجلس  ،یحکومت مل لیتشک لیفرقه از قب نیاقدامات آغاز تمام
که  یو ژاندارمر سیارتش و پل التیانحالل تشک ،یمل

بودند، انتخاب  رانیا یسرتاسر یها از سازمان ییها بخش
دولت و  اتیه لی(، تشکریوز )نخست ریوز نام باش به یور شهیپ

سرخ،  رتشاز ا دیتقلبه  یو درجات نظام فرمیبا اون یقشون مل
 گر،یو اقدامات د یو دولت یبه عنوان زبان رسم یاعالم زبان آذر

ها و  گفتار گونه نیبود. البته ا جانیآذربا یآشکارا مقدمات جداساز
بود که استقالل  یخطر ریآژ یکم کم فرو نشست، ول ها یگستاخ
. به باور من، آنچه دیکش یرا به چالش م رانیا یارض تیو تمام

 یابیدست شهیدر اند گانگانیبود که ب یهدف گذشت، جانیآذربادر 
حرکت  کیبود و نه  خواهانهیجنبش آزاد کیبه آن بودند؛ نه 

همان جهنم    ها، آن یشنهادیمدل پ راینبود، ز خواهانهی. آزادیمل
اقمار  یو کشورها یجامعه پرخفقان بود که در خود شورو

 برقرار بود.  یشرق یدر اروپا یشورو

چنانکه اشاره کردم،  و،یسنار نیقصد سازندگان ا راینبود، ز یمل
 یآن به جمهور وستنیو پ جانیآذربا یدر صورت امکان، جداساز

بنام  جانیگو هر آنچه در آذربا  قتیبود. در حق یشورو جانیآذربا
 تیضد استقالل و تمام ،یشد، ضد مل یفرقه دموکرات سپر

که  یتیبا هر ن ،یا زهیانگ نیبا چن یحرکت نیبود. چن رانیا یارض
گفت که مردم زحمتکش  دی. متاسفانه باستین یباشد، مل

شدند. به  گانگانیب یطانیش الیام چهیناخواسته، باز جان،یآذربا
 یطلب ییجدا جانیفرقه دموکرات آذربا یباور من جوهر ماجرا
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 ها یآلت دست شد. شورو زین یور شهیبود. به نظر من شخص پ
 سوءاستفاده کردند.  زین یو یستیونکم یاز باورها

 ستیاول حزب کمون ریمیرجعفر باقروف )دب یاهایرو اگرچه
 یور شهیاز زبان پ نیچن نیکه ا نی( و استالیشورو جانیآذربا
و مالحظات و عوامل  ها دادیبه خاطر روند رو شد، یم یجار

احمد  تیو درا یاسیهنر س یۀدر سا ژهیو به و یالملل نیبازدارنده ب
و  فیمردم شر هک یخطر یاز بزرگ افت،یم تحقق نقوا

کشور را  یارض تیاستقالل و تمام زیو ن جانیآذربا راندوستیا
 . کاهد ینم کرد، یم دیتهد

 

اول حزب  ریمتعدد میرجعفر باقروف )دب یها نامهــ 
در مورد  نی( به استالیشورو جانیآذربا ستیکمون
در  یربه قد رانیا یشمال ینواح ریو سا جانیآذربا

صراحت دارند  رانینقاط از ا نیا ییمورد عزم بر جدا
 نیدر ا یسران اتحاد شورو یکه نشان از توافق قبل

 انیم نیرا در ا روفخصوص دارد. نقش میرجعفر باق
  د؟ید توان یچگونه م

 ،یدر نظام استبداد مطلقه اتحاد شورو نیاستالی: رخسرویام
منتشر شده در کتاب  بود. اسناد رندهیگ میفرمانده تصم گانهی

لحظه به لحظه  نیکه استال دهد ینشان م یبه خوب یحسنل
 نیب ی. منتهکرد یرا دنبال و دستور صادر م جانیآذربا یها دادیرو
و کوچک ابدال او میرجعفر باقروف،  نیاستال یو استراتژ استیس

بود،  یدستور و کننده ادهیو پ یتفاوت وجود داشت. باقروف، مجر
خود را داشت.  نانهیب و کوته نیمسک یها حال، نقشه نیبا ا یول

همچون مهره کوچک در صحنه  جان،یبه موضوع آذربا نیاستال
تر از نوک دماغ خود  باقروف فرا ی. ولستینگر یم یشطرنج جهان

پدر »وسوسه تحقق نقش خود همچون  و. او در فکر دید ینم
 بود. « واحد جانیآذربا

 ژهیو اتیز ورود ارتش سرخ، به هباقروف دو هفته پس ا اظهارات
که  اف، یعل زیسرهنگ عز یبه رهبر رانیا جانیبه آذربا یاعزام
و  ها زهیاو را متحقق سازد، از انگ یها داشت نقشه تیمامور
آنچه میرجعفر  قت،ی. در حقدارد یاو، پرده بر م یشخص یآرزوها

و  پروراند یدر سر م ،یروشو جانیباقروف، همه کاره آذربا
و اتصالش به  رانیا جانیآذربا یاو بود، جداساز یه ذهنوسوس
بود که « واحد جانیپدر آذربا» یایو تحقق رو یشورو جانیآذربا

 زیخوشبختانه با خود به گور برد! باقروف خطاب به سرهنگ عز
قطره خون  کیما  یها اگر در رگ: »دیگو یم اف، یعل

آنجا  میمق یها یجانیزود آذربا ای رید دیبا ت،اس یجار یجانیآذربا

 یشورو جانیخلق آذربا یعنی زشان،یرا با برادران جدا مانده عز
ما، ناموس ما، انصاف ما، ما را مجبور  رتیغ... میده وندیپ

  «!کند یکار م نیا یبه اجرا

نکته الزم است که در آستانه ورود ارتش سرخ،  نیا یادآوری
 یا حدلحاظ و ت ینقشه باقروف از بعض شبردیپ یبرا نهیزم

قرن  کی خیبس تلخ و ناگوار تار تیواقع کی نیمساعد بود. ا
نقش  رغم یو مردم آن، عل جانیماست که آذربا ریاخ

کرده بود، با آنکه  فایا تیکه در انقالب مشروط یساز سرنوشت
از  تیو ثروتمند و در آغاز مشروط زیخ حاصل ینیسرزم جانیآذربا

در  ییدر سطح باال ،یو فرهنگ یو تجار یصنعت شرفتیلحاظ پ
در اثر  یحال، در دوران پهلو نیقرار داشت، با ا یکشور اسیمق

نابخردانه زمامداران وقت، کامال مورد  یها استیجهالت و س
راه  یکشور که تا حد یقرار گرفت و از قافله نوساز یمهر یب

 خیبار در تار نیاول یافتاده بود، عقب ماند. در زمان رضاشاه، برا
زبان بودن، مورد اهانت  یآذر به خاطر  جانیآذربا مردم ران،یا

استاندار زمان  ،یجاهالنه قرار گرفتند. رفتار عبداهلل مستوف
گذاشته بود. به هنگام سقوط  یبرجا یرضاشاه، اثرات تلخ

از لحاظ  ز،یو مرکز آن تبر جانیآذربا یوضع عموم ضاشاه،ر
زش و پرورش ثروت، داد و ستد، آمو دیتول ،یآبادان ،یتوسعه صنعت

درجا زده و  ت،یبا آغاز قرن و دوران مشروط سهمقای در... و
انبان  یفراوان یها مانده بود. عقده عقب یها حت حوزه یدر بعض

 یها ژاندارم تیماشده بود. ظلم و ستم بزرگ مالکان با ح
ساقط کرده و به ستوه  یرا از هست جانیدهقانان آذربا وجدان، یب

احساسات  جان،یرود ارتش سرخ به آذرباآورده بود. به هنگام و
 ،یآذر تیمظاهر هو یکشش به سو زیو ن یضد دولت مرکز

بود که میرجعفر  یبستر نسبتا آماده و مساعد نیبود. بر چن یقو
 یرا برا یو منظم قیدق یزیر برنامه ن،یاستال زباقروف با چراغ سب

اسخ به در پ تر، شیسازمان داد. پ رانیا کریاز پ جانیآذربا ییجدا
 یها اتیاقدامات و ه یدر رابطه با برخ ییها پرسش اول، داده

همان آغاز ورود ارتش سرخ به    باقروف، از یفرستاده شده از سو
 . دیارائه گرد جان،یآذربا

و  پروراند یرا در سر م یبزرگتر یسوداها ن،یآن زمان، استال یول
مار به صورت اق یشرق یداشت. حفظ اروپا یگرید یها تیاولو

 نیبرخوردار بود. از ا یشتریب یکیاستراتژ تیاز اهم یشورو
 یکمتر تیکه اهم ستینگر یم جانیبه موضوع آذربا دگاه،ید

 یا ژهیو تیاز اهم زمانداشت. لذا با بستن قرارداد نفت، که آن 
را به امان خدا  جانیبرخوردار بود، فرقه دموکرات و مردم آذربا

 چیاز ه ،یور شهپی حکومت قوطس ۀلحظ نیسپرد! باقروف تا آخر
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اگر  ینکرد. منته غیخود در یایتحقق رو یبرا یاریتالش و 
تر  بلندپروازانه یسوداها نیآن بود که استال یناکام ماند از برا

 یالملل نیمالحظات ب تیدر سر داشت و مجبور به رعا یگرید
 یها عروسک ها، یور شهیجعفر پ دیبود. میرجعفر باقروف و س

بودند که  یبزرگتر یویسنار یباز  شب  مهیتر خ وچککوچک و ک
 کارگردان آن بود.  نیاستال

 

  کرد؟ یپشت فرقه دموکرات را خال نیاستال چراــ 

ام. تنها  پاسخ داده تر شیپرسش پ نیگمانم به ا بهی: رخسرویام
 یها مساله نفت شمال برا که در آن سال میافزاینکته را ب نیا

 یشت. هنوز همه منابع نفت شورودا یاریبس تیاهم یشورو
بود. لذا بستن  دهینرس یبردار کشف نشده و به مرحله بهره

 اریبس ،شرکت مشترک ای ازیقرارداد نفت شمال، چه به صورت امت
و  یالسلطنه و کاردان به نقش قوام دیبا نجایمهم بود. در ا

فرود آورد. قوام با  میگفت و سر تعظ نیآفر ،یو یراندوستیا
در  ،یا العاده با مهارت خارق ها، ینقطه ضعف شورو نیدرک ا

قرارداد نفت  ییو مولوتف، موضوع بستن نها نیوگو با استال گفت
انتخابات  یو برگزار رانیاز ا سرخرا با خروج ارتش  یبا شورو

نامه از  گذراندن مقاوله یآن، برا لیو تشک یمل یمجلس شورا
است که  ینادر کساناز  ،یجهان اسیمجلس، گره زد. قوام در مق

 ی. قوام با فراست خود، متوجه شد که برافتیرا فر نیاستال
 یاسیفشار س یابزار برا کی جانیفرقه دموکرات آذربا ن،یاستال
 بود.  رانیبه ا

 

که  یور شهیپ زیآم هیدر پاسخ به نامه گال نیاستالــ 
و  یاعتبار یرا موجب ب جانیها در آذربا عملکرد روس

ه دانسته بود، عملکرد خود را کامال فرق ییآبرو یب
با قوام  خواهد یم یور شهیکرده و از پ فیتوص یانقالب

آمده  یحسنل لیکند )متن نامه در کتاب جم یهمکار
 استیبا فرقه با س نیاستال رنحوه رفتا ایاست(. آ

 یها ها و جنبش از انقالب تیبر حما یمبن یشورو
  در جهان همخوان بود؟ یستیالیسوس

 جانیآذربا یکه عرض کردم، ماجرا گونه همانی: سرورخیام
مهره شطرنج، در صحنه داد و  کیبه صورت  نیاستال یبرا

بود. با بستن قرارداد نفت با دولت  یو یجهان یاسیس یستدها
با توجه  زین رانیتوافقنامه در مجلس ا نیپندار که ا نیقوام، با ا

 یخالقه را خواهد شد، پشت فر بیالسلطنه تصو به قدرت قوام
 کردند. 

اذعان کنم که  دیعمر تجربه، با کیکمال تاسف و پس از  در
 یها استیگستاخ س اریادامه دهنده بس ویدولت شور

 نامه تیوص یاجرا یروس و در آرزو یتزارها انهیجهانگشا
و  یدئولوژیبار، در پوشش ا نیبود که ا ریمعروف پطرکب

که در  برد؛ یم شیپ یستیالیسوس یها و جنبش سمیالیسوس
 م،یدان ینداشت. چنانکه م یواقع سمیالیبا سوس یتینخس قت،یحق

ساخته، در درجه نخست، مردم  یاجنب استیس نیا انیقربان
ها هزار  بودند که هزاران کشته و ده جانیآذربا گناه یو ب فیشر

دل و  گذاشت. گناه اشخاص ساده یشده برجا خانمان یآواره و ب
علت تعلق  بهاست که  نیدر ا زین یور شهیپ رینظ یتین خوش

راسخ به صداقت دولت  مانیکاذب و ا یو باورها کیدئولوژیا
 یانسان یشد. تراژد ها یدست خارج چهیعروسک و باز ،یشورو

 یسرکنسول شورو اف، یقل ۰۷۲۵آذرماه  ۲۱را در روز  یور شهیپ
پر از حکمت، که سرشار از  یجمله کوتاه ول کیدر زیدر تبر

. دیکرد و بر سر او کوب صهارباب بود، خال کیبر نخوت و تک
به  یآن را دکتر جهانشاهلو معاون او، که همراه و یماجرا

با  یور شهیهمراه با پ: »کند ینقل م نیرفته بود چن یکنسولگر
که از  یور شهیپ یآقا ...میرفت یبه کنسولگر یقرار قبل
 اف یبه قلها سخت برآشفته بود، از آغاز  جوانمردانه روس روش نا

و اکنون که سودتان  دانیم دیشما ما را آورد گفتپرخاش کرد و 
. از ما گذشته است، اما دیرها کرد    ناجوانمردانه کند، یاقتضا نم

کردند،  یو فداکار افتندیما سازمان  یها را که به گفته یمردم
همه  نیا یپاسخگو دیی. به من بگودیداد غیت ریهمه را ز

 یجسارت آقا زکه ا اف یسرهنگ قل یآقا ست؟یک یبسامان نا
جمله  کی زد، یسخت برآشفته بود و زبانش تپق م یور شهیپ
که تو را آورد، به  یگت! )کس رییسنه د رن،یگت ینگفت: سن شیب

  («!برو دیگو یتو م

است، موضع و  آور یبار و نگران تاسف ژهیوصف، آنچه به و نیا با
چپ  یاسیس یها زمانسا یاز روشنفکران و برخ یگفتمان بخش

هنوز از جنبش  ،یحسنل لیجم یاست که همانند آقا رانیا
سخن  «جانیآذربا کیو دموکرات یمل» لیو اص ختهیخودانگ

آن به ماتم  قوطس ادیآذر، به  ۲۰. و هر بار در سالگرد ندیگو یم
 یکشور چند ملت رانیا هیاز نظر زان،یعز نی. همنندینش یم

 نییحق ملل در تع»اق نادرست اصل ( است و از انطبرالملهی)کث
و ملت  رانیا اسیتنها در مق قتیکه در حق ،«شیسرنوشت خو

 ی. امرکنند یدفاع م رانیدارد، بر اقوام ساکن ا یمعن رانیواحد ا
. انجامد یم رانیکه در صورت تحقق، به پاره پاره شدن ا

در دارد و نه قابل انطباق  ییخوانا رانیا تیکه نه با واقع یا هینظر
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ها و  مقوله نیاست که همه ا دیآن مف یادآوریاست.  رانیا
سو، به گونه  نیبه ا جانیآذربا یتماما از مقطع ماجرا ها هینظر

 یغاتیلو تب یانتشارات یها دستگاه یجان، از سو سخت یروسیو
ها افتاد. شگفتا  چپ شد و بر سر زبان یاسیس اتیوارد ادب یشورو

 نیهنوز دست از ا ن،یبرل یبتن وارید یبا وجود فروپاش یا که عده
 اند.  ها برنداشته مقوله

 ژهیبه و رانیا یاسیاست که جامعه س دهیوقت آن نرس ایآ
احساسات  یچپ، که رو فیما در ط زیعز یها یتیوال هم

 شهیهم یبار برا کیاز آنچه گذشته است،  خبر یب یصادقانه ول
را  «جانیربافرقه دموکرات آذ» ساخته یاجنب زیانگ غم یماجرا

وبا آن  رندیبود بشناسند و عبرت بگ تیآنگونه که در واقع
نباشند که استقالل  ییها کنند؟ و هرگز به دنبال مقوله یمرزبند

  ندازد؟یرا به خطر ب رانیا یکپارچگیو 
و کردستان و  جانیکه در آذربا ستیآن ن یگفتمان به معن نیا

وجود  یا د، مسالهسکونت دارن یقوم یها تیکه اقل یمناطق ریسا
که همه  یاضافه بر مشکالت و معضالت ران،یندارد. اقوام ساکن ا

 لیمسا برند، یمردم زحمتکش و محروم کشور از آن رنج م
بحق، به خاطر نبود  رانیاخود را دارند. اقوام ساکن  ژهیمضاعف و

آن  یریو به کارگ یآموزش زبان مادر یامکان و مجاز نبودن برا
 ییشکوفا یبرا طیدر اثر کمبود شرا زیو ن یحلم یدر امور جار

انسان  چیناخرسندند. ه ،یقوم یو هنرها اتیفرهنگ و ادب
 لیمسا نگونهیدر قبال ا تواند یآزادمنش و طرفدار حقوق بشر نم

 . ماندب تفاوت یب
ازجمله  رانیام که اقوام ساکن ا ها نوشته و گفته بار من

خوردارند که در زبان بر «یقوم تیهو» کیاز  ها، یجانیآذربا
 نی. همه اابدی یم یها تجل و فرهنگ و هنر آن شیو گو یمادر

تحقق و رشد و  یمحترم شمرد و برا دیرا با یمظاهر قوم
ها  خواست نیالزم را فراهم ساخت. ا طیها شرا آن ییشکوفا

 یبرا ن،یحقوق بشرند. بنابرا یو از الزامات منشور جهان یعیطب
و  طلبانه ییجدا یها به سردادن نغمه یزایها ن به آن یابیدست

 یو جمهور هیترک یها ستیترک پان یها افتادن در دام وسوسه
کامال  رانیها، در چارچوب ا خواست نی. همه استین جانیآذربا

همزمان  ران،یهمه اقوام ساکن ا گر،ید یاست. از سو ریپذ تحقق
ه ها ب برخوردارند که در تعلق مشترک آن «یمل تیهو» کیاز 

که با تمام  ابدی یبازتاب م ت،یرانیبودن و ا یرانیو ا رانیملت ا
 کرد. یاز آن پاسدار دیبا یم روین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o   هــای ع یــ  مــا در  والیتــی آیــا وقــت آن نرســیده اســت کــه جامعــه سیاســی ایــران بــه ویــژه هــم

ــی    ــی ب ــادقانه ول ــات   ــه روی احساس ــم، ک ــ    ــار     طی ــ  ب ــت، ی ــته اس ــه گرش ــر از آن  خب

ــم    ــاجرای ظ ــه م ــرای همیش ــی  ب ــ  اجنب ــاخته  ان ی ــه د»س ــان فرق ــوکرات آ ربایج ــه « م را آن ون

ــال        ــه دنب ــ  ب ــد؟ و هرگ ــدی کنن ــا آن مرزبن ــد وب ــرت ب یرن ــند و عب ــود بشناس ــت ب ــه در واقعی ک

 هایی نباشند که استقتل و یکپار  ی ایران را به خطر بیندازد؟ مقوله

 
 

o    تمـــام اقـــدامات آظـــازین فرقـــه از قبیـــل تشـــکیل حکومـــت ملـــی، مجلـــ  ملـــی، انحـــتل

هـــای سرتاســـری  هـــایی از ســـازمان ی  و ژانـــدارمری کـــه بخـــشتشـــکیتت ارتـــش و پلـــ

ــد، انتخــا  پیشــه  ــران بودن ــه ای ــاش وری ب ــام ب ــر )نخســت ن ــت و   وزی ــات دول ــر(، تشــکیل هی وزی

ــه       ــان آ ری ب ــتم زب ــرخ، اع ــش س ــد از ارت ــه تقلی ــامی ب ــات نظ ــرم و درج ــا اونیچ ــی ب قشــون مل

اســازی آ ربایجــان  عنــوان زبــان رســمی و دولتــی و اقــدامات دی ــر، آشــکارا مقــدمات جد       

هــا کــم کــم فــرو نشســت، ولــی آژیــر خطــری بــود کــه  هــا و گســتاخی گونــه گچتــار بــود. البتــه ایــن

کشـــید. بـــه بـــاور مـــن، آن ـــه در  اســـتقتل و تمامیـــت ارضـــی ایـــران را بـــه  ـــالش مـــی

ــ         ــه ی ــد؛ ن ــه آن بودن ــتیابی ب ــه دس ــان در اندیش ــه بی ان  ــود ک ــدفی ب ــت، ه ــان گرش آ ربایج

 .د و نه ی  حرکت ملیجنبش آزادیخواهانه بو



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وی را وطـــن دوســـتی یـــافتم پرشـــور، کـــه هـــم از جـــاده انصـــاه بیـــرون           

ــی ــود نم ــدری و     .ش ــه درب ــن هم ــود ای ــا وج ــرا ب ــه   ــد ک ــومم ش ــالم، و دوری از   و معل ــرگردانی در ع س

ــان      ــرای آن ــری ب ــده بهت ــد آین ــه امی ــردم را در ســر دارد، و ب ــان عشــ  آن م ــم  ن ــن، ه ــام وط ــوش م آظ

 د. کوش ش  و روز می

 محمد برقعی

ــ    ــت بسـ ــ  دوسـ ــان اریبابـ ــول د یمهربـ ــت و تحـ ــاسـ ــر دگاهشیـ ــه در پـ  رشی ـ

ــ ــه در پا یدموکراس ــدیو   ــافع ملــ  یبن ــه من ــعم یب ــ  ی ــرا     لیو ا  ــه م ــرام و عتق ــه احت ــت، آن  اس

از ســـر مهـــر، در  یســـهم یادا  یـــگچت ـــو ن نیـــ. شـــرکت در اکنـــد ینســـبت بـــه او دو نـــدان مـــ

 ب رگداشت اوست.

 بیژن حکمت

دارد.  ـــبور، بـــا اســـتقامت،  یفراوانـــ یـــدقابـــل تمج یانســـان یات  خصو ـــبابـــ  

 . استمهربان و مبد   یارو بس ادعا یبا انکبا  و با پشتکار و ب ی ،دق یم،مت

 حسن شریعتمداری

ــره    ــوان دا ـ ــه عنـ ــ  بـ ــبش    بابـ ــی، جنـ ــبش وطنـ ــی، جنـ ــبش داخلـ ــاره جنـ المعـ

ــت.    ــارجی ماسـ ــبش خـ ــی و جنـ ــبش ملـ ــی، جنـ ــیتدرونـ ــاربش، پخت ـ ــودنش در  جـ ــادس بـ اش،  ـ

ــر انســانی، و پراگماتیســت   ــودنشاســتقتل فک ــه پاســخ ب ــرای ک ــروز  ب ــتهام ــن   داش ــع ای ــد و جم باش

ــاده    ــده س ــان پدی ــ  انس ــا ل در ی ــ    خص ــی و منط ــین خردگرای ــت. او در ع ــا   ای نیس ــیار ب ــی بس گرای

 ست. عاطچه است. سرشار از عواط  انسانی

 علی شاکری

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سی با باب  امیر خسروی در برنامه به عبارت دی ر بی گوی بیو  گچت
 
 
 

 ت فانیسی: عنای بی  پرسش ر بی
 
 

سی ـ بابک امیرخسروی عضو سابق رهبری حزب  بی بی
توده ایران و عضو رهبری حزب دمکراتیک مردم ایران 

 خوش آمدید. « به عبارت دیگر»به برنامه 
سال است که مبارزه  ۱۱آقای امیر خسروی، شما بیش از 

سال است که عمرتان را در این راه  ۱۱کنید.  سیاسی می
دید و نامالیمات زیادی کشیدید. اآلن گذراندید، تبعید ش

های مبارزه چه دارید،  برای این نسل آینده از این سال
  تحویل بدهید؟

سال  ۱۱بابک امیر خسروی ـ بسیار دشوار است، حاصل بیش از 
ای بیان  زندگی سیاسی را در یک گفتگوی کوتاه و چند دقیقه

وان به نسل جمایلم  چیزنکته ای که بیش از هر کرد. ولی 
هایی که در آن خشونت  توصیه کنم این است که از راه و روش

هایی که در آن خشونت بر عقل توفق دارد  هست؛ راه و روش
گفتیم راه  پرهیز کنند. آنچه که ما در زبان سیاسی به آن می

انقالبی. من به اینجا رسیدم که برای حل مسائل سیاسی، 
استبدادی که به اجتماعی ایران، مثالً همین مسئله حاکمیت 

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. 

 
یجه رسیدید؟ چون سی ـ شما از کی به این نت بی بی

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 

شود گفت که حزب توده همواره یک  زاویه بررسی بکنید، نمی
یا حزبی بوده که خواستار سرنگونی یک حکومت  حزب انقالبی و

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 

 کرد، اصالً در مشروطه بود، برای احیای مشروطیت مبارزه می
فکر براندازی رژیم سلطنتی نبود. یک حزب کامالً رفرمیستی 

 بود. 
 

اش اینگونه  سی ـ ولی این در واقع در بدو پیدایش بی بی
بود. ولی به مرور که ایدئولوژی لنینیستی ـ مارکسیستی 

 را قبول کرد دیگر هدف ایجاد یک چیز دیگری بود. 
این گونه  بابک امیر خسروی ـ باز هم رفت و آمد داشت. یعنی

اش  نبود که چون حزب ایدئولوژی لنینیستی را پذیرفت دیگر همه
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انقالبی بود. اگر شما احتماالً یادتان باشد، دوران خیلی طوالنی 
حزب توده به این متهم بود که حزب رفرمیستی است. یعنی تمام 

ها و گرایشات  جریانات چپ رادیکال ایرانی مانند مائوئیست
شان با حزب توده بر این بود که  و پلمیکگوناگون اصالً بحث 

شما رفرمیست هستید، شما حزب انقالبی نیستید. حتی در یک 
ای یک دورانی پیش آمد که رهبری حزب توده ایران ولو  مرحله

حمایت کرد ولی  ۸۱های شاه در اوایل دهه  در مهاجرت از رفرم
توان گفت کسی  بعد پس گرفت. یعنی زیگزاگ داشت. یعنی نمی

ه در حزب توده ایران بود، یک آدم انقالبی بود، تماماً در فکر ک
گونه نیست. عالوه بر این در رهبری  سرنگونی بود، نه واقعاً این

های بسیار معتقد به رفرم بودند  حزب توده هم افراد و شخصیت
ترین  که ایرج اسکندری به نظر من از نظر موقعیت حزبی در باال

 مقام بود. 

 

حاال شما این را  در مورد ماهیت حزب توده سی ـ  بی بی
فرمائید ولی خود  اش می ایران در مراحل مختلف زندگی

شما در بسیاری موارد در واقع خیلی ناسازگار بودید 
های حزب، در  نسبت به رهبری حزب، نسبت به سیاست

عین حال در مطالبی که در این اواخر و در این چند سال 
وع حس شرمندگی وجود دارد، کنید، یک ن اخیر بیان می

از اینکه در حزب توده ایران فعالیت کردید. آیا این 
اید از اینکه در حزب  برداشت درست است؟ شما شرمنده

  توده ایران بودید و فعالیت کردید؟

ام. ولی  توانم بگویم شرمنده بابک امیرخسروی ـ وجداناً نمی
ب واقعاً توانست برای جامعه ما یک حز متأسفم حزبی که می

مفیدی باشد و از جهاتی هم به جامعه ایران خیلی خدمت کرده 
های فرهنگی در جهت تشکل و تحزب و  بود. مثال همین تالش

بینید  شما می .های گوناگون فرهنگی ایجاد سندیکا و فعالیت
 حزب توده ایران صفوفِ ترین شعرای معاصر ما از بزرگ

اشته باشد که شاملو و پس این حزب باید جوهری د اند. برخاسته
ها نفر و اخوان ثالث و گلشیری و... تمام  کسرائی و توللی و ده

ها از درون این حزب در آمده باشند. بنابراین، مشکل بتوان  این
چنین برداشت کرد! من فقط تأسفم در این است که حزب توده 
ایران بتدریج مبدل شد به یک حزب وابسته به اتحاد جماهیر 

الً نقش او در ایران از یک مقطعی واقعاً به صورت شوروی و عم
یک عامل سیاست خارجی شوروی در ایران در آمد. من بیشتر 
منتقدم تا شرمنده. من از اینکه عضو حزب توده ایران بودم، به 

ولی به این حزب  .عنوان یک انسان سیاسی هیچ شرمنده نیستم

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

 

های حزب توده در  سی ـ شما در مورد سیاست بی بی
مقابل مصدق را نابخردانه و حتی ضد ملی خواندید. آیا 

  آن موقع هم همین نظر را داشتید؟

 کامالًبابک امیرخسروی ـ 

 

حزب؟ شما که با سی ـ پس چرا ماندید در این  بی بی
های ضد  های رهبری مخالف بودید، با سیاست سیاست

  مصدق مخالف بودید چه اصراری داشتید که بمایند؟

. است ها از من شده بابک امیرخسروی ـ این سئوالی است که بار
م. یکی از ا هها از خودم کرد این سئوالی است که خود من بار

آزارم که همیشه  مشکالت زندگی انسانی من این تناقضی بود
حزب وابسته به که هر چه بیشتر متوجه شدم و  ،بتدریجداد.  می

واقعاً به یک سست شد و ام با حزب  اتحاد شوروی است، رابطه
ها به عنوان اعتراض در حوزه شرکت  مو بسته بود. مثالً من سال

ای برکنار بودم. ولی هیچوقت رابطه را قطع  ها بگونه نکردم. سال
کردم این بود که  فکر نمی ی که در ایران هرگز نکردم. چیز

اتحاد جماهیر شوروی ممکن است نسبت به ایران دارای 
گرانه باشد. من یادم هست در جوانی  تمایالت واقعاً سلطه

ماجرای فرقه که پیش آمده بود از حزب سئوال کردم، به من 
کنی، اتحاد جماهیر شوروی  جواب دادند که تو چطور فکر می

م کره زمین را در اختیار دارد حاال چشم دوخته به یک یک شش
گفتم  کرد. می وجب آذربایجان؟! واقعاً آنروز این حرف مرا قانع می

گویند. من بتدریج، بخصوص در مهاجرت، و  که خب راست می
بعد از وحدتی که حزب توده و فرقه کرد، و با این عناصر فرقه 

ترسیدم. احساس کردم که  مانند غالم یحیی و.. آشنا شدم، واقعاً
همان ماجرایی که در    این خطر ممکن است بتدریج پیش بیاید،

مجارستان پیش آمد، ماجرایی که در پراگ پیش آمد، ماجرایی 
تواند سر ما هم پیش بیاید. در آن  که در افغانستان پیش آمد، می

امکان ندارد. کافی بود اتحاد دیگر  یدانستم ایجاد حزب زمان می
گفت و ما را بعنوان خائن اعالم  ی یک کلمه در رادیو میشورو

کردم که  احساس میدر درون خود . اما ! کار ما تمام بودکرد می
حزب توده ایران را  .شاید روزی بتوانم نقشی بازی کنم

توانستم ترک کنم، خانواده من بود. من در این حزب بزرگ  نمی
 .ای بودند تودهشده بودم. همه دوستان من، همه نزدیکان من 

جور وِل کنم و به فکر خودم  خواستم همین خانواده خودم را نمی
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توانستم بروم بیرون، زندگی کنم،  باشم. من مهندس بودم، می
زندگی خوبی هم داشته باشم، کما اینکه همه دوستان من که با 

شان در ایران میلیاردر شدند. ولی فکر  من همدوره بودند همه
یلی ساده است، یعنی یک راه حلی برای کردم که این خ می

 حال آنکه مشکالت حزب پا برجا بود. شخص خودم پیدا کردم.

 

سی ـ شما انتقادتان در واقع به چه چیز بود؟ یعنی  بی بی
کردید حزب توده بایست دربست از مصدق  فکر می

  کرد؟ حمایت می

خواهم به سئوال قبلیتان جواب  بابک امیرخسروی ـ من اول می
 هم.بد

کردم که باید در حزب ماند و یک جایی و یک  بله من فکر می
جوری احتماالً نقشی بازی کرد از اینکه مملکت ما نیافتد در کام 

دانستم اگر افتاد دیگر بیرون رفتنی ندارد.  اتحاد شوروی. چون می
 آورم که خیلی سمبلیک است برای این مطلب.  یک مثالی می

رفتم به الیپزیک که دفتر حزب  می من مقیم برلین بودم و گاهی
های شاه بود و بحث بود و تازه  بود. در آن موقع دوران رفرم

کرد. به اینکه  شد و انتقاد می های حزب عوض می داشت سیاست
اش تیره شده بود. من سر این خیلی  شوروی با ایران رابطه

، بر سر رابطه با شوروی بود. بحث در دفترحزب ناراحت بودم. 
شان به ما مثل روسپی  ها نگاه کدفعه گفتم که این شورویمن ی

اش را بکار بردم( کارشان که تمام شد ما  است )البته کلمه رکیک
کنند. من خیلی ناراحت و عصبانی بودم ولی در واقع  را وِل می

زنده گفتم.  بایستی این حرف را در یک جلسه باز حزبی می نمی
 :نشسته بود، گفتوندگان یاد خاشع هنرپیشۀ تئاتر که جزو شن

اگر من یک روزی به فکر تو برسم یک لحظه توی این  !بابک
، ما همانم. من گفتم اتفاقاً من چون به این فکر رسید حزب نمی

که شاید بتوانم روزی با  اش این بود ام. فلسفه مانده درحزب 
ها بعد  سال . و اتفاقاًیاری دیگران حزب را از این وابستگی برهانم

دسته جمعی ما و  رسید آن روزی که من دنبالش بودمن شد. چنی
از حزب جدا شدیم و کوشش کردیم حزبی بر اساس واقعاً آن 

رفرمیست و ملی ـ آل من که استقالل حزب بود، و یک چپ  ایده
 طلب و دموکرات و آزادیخواه بوجود بیاید.  اصالح

 

 سی ـ حاال برگردیم به سئوال قبلی من. و آن این بی بی
است که نظر شما در آن موقع و نظر همفکرانتان در آن 
موقع این بود که حزب توده بایستی دربست از 

  کرد و بدون انتقاد؟ های دکتر مصدق حمایت می سیاست

بابک امیرخسروی ـ آن دوران یک جریانی در درون حزب بود 
که مغز متفکرش محمدحسین تمدن بود. عضو مشاور کمیته 

العاده آدم  ولی فوق ،زیادی در رهبری نداشتمرکزی بود، نقش 
خوش فکری بود و بسیار آدم شریف و مورد احترام همه بود. او 

ای هم که به صورت  در واقع مغز اصلی این جریان بود. و عده
رمضانی، میرمسکوب، شاهرخ دوستانه روابط داشتیم مانند 

من هم جزو و عدۀ دیگر در این طیف بودند.  احمدیامیر
شان بودم. و ما بر این فکر بودیم که جنبش دکتر  ترینجوان

مصدق جنبش یک شخصیت ملی است و این وظیفه ما است که 
چون  .از او حمایت کنیم. دیگر وارد اینکه انتقاد هم بکنیم نشدیم

انتقاد بر علیه مصدق آنقدر بود که دیگر الزم نبود ما انتقاد کنیم. 
بوعات آن زمان را اگر باز کنید بود. مط یشاانتقاداتی که اصالً فح

ام که  واقعاً من شرمندهکارهای حزب تمام فحش است و از این 
 دادند.  چطور به یک شخصیت ملی اینجور فحش رکیک می

 

سی ـ حال برگردیم به انقالب ایران. در بطن  بی بی
انقالب ایران، حزب توده دربست از انقالب حمایت کرد 

کرد. خب این را از یک و تا آخرین لحظه هم حمایت 
خواست جبران سیاست  شود گفت که می نظرهایی می

اش را در مقابل مصدق بکند. این هم به نظر  نادرست
 رسد که شما با آن مخالفید.  می

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 

کردم که اگر شاه  فکر می .خیابان و راه برگشتی هم وجود نداشت
دیو »سرنگون بشود ـ اگر یادتان باشد شعار آن روز این بود که 

ای داشتیم از  ما یک تصور ساده .«چو بیرون رود فرشته درآید
تری  دیگر جایش دیکتاتور قویاینکه اگر یک دیکتاتور برود 

آید. یک چیز نادرستی بود. متأسفانه  آید. حتماً دموکراسی می نمی
باید بگویم، من در آن مقطع جزو افرادی بودم که واقعاً معتقد به 

 سرنگونی شاه بود. 

 

سی ـ خب این یک مقطعی بود که شعار روز را  بی بی
وری ها حمایت از دولت وقت جمه دادند. ولی بعد می

ها که  اسالمی و پیروی از خط امام یا و این سیاست
کنند، منجمله خود شما به آن  ها بهش انتقاد می خیلی

خواهم بدانم که شما این موقع  کنید. می انتقاد می
  انتقادتان چه بود؟
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ای که من آن لحظه داشتم این بود  بابک امیرخسروی ـ مسئله
ی اینجور یکپارچه دنبال که ما باید با فاصله قرار بگیریم. یعن

اهلل خمینی نرویم. اگر یادتان باشد، اسکندری با  روحانیت و آیت
ای کرد. اسکندری جزو طرفداران  تهران مصور یک مصاحبه

سرنگونی نبود و یکی از دالیلی که پست دبیر اولی را از دست 
اش به این بود که باید در یک جهت  داد، بخاطر همین پایبندی

کرد. او در آن مصاحبه یک تاکتیکی را پیشنهاد دیگری حرکت 
گفت باید یک سیاست  کند که من هم موافق بودم، می می

دوگانه داشته باشیم. یعنی در مبارزات ضد امپریالیستی باید از 
مبارزه برای آزادی و دموکراسی دراهلل خمینی حمایت کنیم و  آیت

د. این از مهندس بازرگان که نخست وزیر دولت موقت شده بو
حزب تر بود. یعنی  تر و منطقی سیاست به نظر من خیلی معقول

هایش را توی سبد روحانیت خط  تمام تخم مرغبایست  نمی
توانست در  گرفت و این فاصله می امامی بگذارد. بلکه فاصله می

 های حساس به یک حرکت مثبتی مبدل بشود.  یک موقعیت

ئول سازماندهی به همین علت من در آغاز کار حزب، چون مس
ها بودم، هر جا رفتم یک سازمان  تشکیالت حزب در شهرستان

مخفی بوجود آوردم. مثالً در خوزستان بعد در اصفهان و هر 
گفتم که آقا وضعیت آزادی در ایران روشن  رفتم می جایی می

ای را به عنوان کار علنی  نیست بهتر است که ما فعالً یک عده
زب را مخفی نگهداریم بعد اگر نگهداریم، اساس تشکیالت ح

هایی که  رود به سوی آزادی یواش یواش آن دیدیم جامعه می
کنیم. یعنی نگران بودم و  آوریم علنی می مخفی بودند می

 مطمئن نبودم که این روند چه خواهد شد. 

 

سی ـ به هر حال شما در طی دوران بعد، از حزب  بی بی
یران را توده جدا شدید و حزب دمکراتیک مردم ا

گذاری کردید. این حزب شما چند عضو دارد؟ چقدر  پایه
  قوی و مهم است؟

بابک امیرخسروی ـ ببینید، آن روزی که تشکیل شده بود تا 
ها یک جریان نسبتاً مؤثری بود. یعنی اول که ما جدا شدیم  مدت

تقریباً تمام کادرهای اساسی حزب با ما  ،و حزب را تشکیل دادیم
همی از توده حزبی هم با ما حرکت کردند. ولی آمدند و بخش م

سالی که از این  ۲۱ـ  ۰۵اش این است که در جریان این  واقعیت
 ،ماجرا گذشته بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

نمای خودشان را  خیلی از دوستان ما در حقیقت مثل اینکه قطب
افکار و یعنی احساس کردند که مثل اینکه همه  ،از دست دادند

فکرشان پوچ بوده یکباره فرو ریخت. در نتیجه اغلب جدا شدند. 

یعنی ما اآلن به صورت یک جریان نسبتاً محدود و کوچکی 
توانم الف بزنم برای  هستیم و فعالیت من هم محدود است. نمی

 اینکه دور از اخالق است. 

 

سی ـ شما در عین حال هم در اتحاد  بی بی
عال هستید. آن اتحاد در چه خواهان خیلی ف جمهوری

  برد؟ جایی می وضعیتی است؟ یعنی آیا آن هم دارد راه به

بابک امیرخسروی ـ به نظر من متأسفانه آن هم یک مقداری 
کردیم  کند. یعنی آن چیزی که ما در آغاز فکر می دارد ترمز می

که تبدیل شود به یک جریان اپوزیسیون دمکراتیکی که بتواند 
ای مختلف سیاسی را دور خودش جمع کند و ه تمام گرایش
ای با داخل کشور داشته باشد متأسفانه در عمل  ارتباط زنده

که هنوز هم اتحاد  صورت نگرفت. به عقیده من با آن
خواهان ایران یک جریان سیاسی نسبتاً معتبر و فعالی  جمهوری

آل و آرمانی نیست  در اپوزیسیون خارج کشور است ، ولی آن ایده
 ما روز اول دنبالش بودیم. که 

 

گردد به اینکه  ها باز بر می سی ـ در نتیجه همین بی بی
همان روند    هر تحولی هست باید در داخل ایران و

 اصالحات. 

شما نظرتان راجع به اصالحات چیست؟ شما فکر 
کنید که این اصالحات در یک دوره در زمان  می

ی ایشان به زمامداری آقای خاتمی یا دو دوره زمامدار
عنوان رئیس جمهوری ایران، این پتانسیل را داشت که 

ها در موردش  به یک چیزی تبدیل بشود که خیلی
کنند. آیا این روند، یک چیزی به نام جنبش  صحبت می

اصالحات، وجود دارد و آنقدر قوی هست که بتواند یک 
  تأثیر جدی را در جامعه ایران بگذارد؟

ر من راه دیگری وجود ندارد. درست بابک امیرخسروی ـ به نظ
های آقای خاتمی موفق نشد و ناکام ماند که یک  است که تالش

های اوست که به عقیده من در بعضی  مقداریش احتماالً از ضعف
هایی  و یا مثالً نمونه .نکردولی توانست مقاومت بکند  مقاطع می

 کنم ولی کرد. خب هست که وعده داد که؛ من این کار را نمی
این از اعتبار او خیلی کاست و به جنبش اصالحات هم صدمه زد 

نژاد. ولی  و زمینه را آماده کرد برای جریانات افراطی مثل احمدی
کالً اصل حرکت، حرکت درستی است. یعنی حرکتی است که 

در  تواند تحول پیدا بکند. اگر جامعه ایران تنها از این طریق می
زنده و متحرک و قابل یدۀ پدجنبش به معنای یک  حال حاضر
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ولی در بطن جامعه قویاً این تمایل  ،لمس هم وجود نداشته باشد
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 

آمیز و گام به گام صورت بگیرد. به عقیده من این  و مسالمت
و بستر کامالً مهیا است. ولی خب این بستگی به این دارد زمینه 

که دوباره این تحوالت بعدی ـ اآلن ما انتخابات ریاست 
 کند.  جمهوری داریم ـ به چه شکلی تحول پیدا می

 
سی ـ نظر شما راجع به انتخابات ریاست جمهوری  بی بی

کنید توی این روند انتخابات دوباره این  چیست؟ فکر می
  صالحی دوباره یک اوج دیگری بگیرد؟جنبش ا

گویند  بابک امیر خسروی ـ در ایران یک بحثی است که می
تغییر ساختار حقیقی و حقوقی. این مسئله به هر حال مهم است. 

یعنی اینکه ما در همین  .تواند تغییر پیدا بکند ساختار حقیقی می
 چهارچوب جمهوری اسالمی که داریم با اتکاء به همین قانون

توانیم تغییراتی در ساختار حکومتی بدهیم. مثالً  اساسی حتی می
فرض کنید والیت مطلقه فقیه چیزی نیست که ذات قانون 

شود مطلقه را  اند و می اش را بعداً آورده اساسی بوده باشد، مطلقه
بعد هم مثالً فرض کنید که طبق  .ببرند ،اند همانطور که آورده

رش حساب و کتاب دارد. یعنی اگر قانون اساسی ولی فقیه اختیا
 شود کامالً محدودش کرد.  شرایط اجتماعی امکان بدهد می

 
سی ـ آقای امیرخسروی شما کماکان ویولون هم  بی بی
  زنید؟ می

سال  ۸۱زنم. شاید  ها است که نمی بابک امیرخسروی ـ نه، سال
 زنم.  است که دیگر ویولون نمی

 
یکی از چیزهایی که ها معتقدند که  سی ـ خیلی بی بی

کنید یکی هم همین  اش احساس پشیمانی می شما درباره
 است. 

 بابک امیرخسروی ـ بله، بله. 
 

  سی ـ هیج وقت تالش کردید دوباره شروع کنید؟ بی بی
شود! از من یک بار در هفتاد و  بابک امیرخسروی ـ نه. دیگر نمی

ار سیاست پنج سالگی سئوال شد، که اگر شما برگردید دوباره ک
کنید؟ و یک شعر از الوار خواندند که او گفته بود من  را دنبال می

کنم، من گفتم اگر باز  اگر دوباره برگردم همان راه را انتخاب می
گردم دوباره آن راه را انتخاب نخواهم کرد! من بیشتر برای 
کارهای هنری و فرهنگی ساخته شدم تا سیاسی که آدم پوست 

 خواهد.  کلفتی می
 

سی ـ آقای بابک امیرخسروی خیلی متشکرم که  بی بی
 ما شرکت کردید.« به عبارت دیگر»در برنامه 

 ۲۱۰۰فوریه  ۰۵برابر با  ۰۷۴۰بهمن  ۲۱
 
 
 
 

 
 

*** 

o   ــر ــر اگ ــال حاض ــ    در ح ــای ی ــه معن ــبش ب ــد  جن ــ   پدی ــل لم ــرـ و قاب ــده و متح زن

ــود نداشــته باشــد  ــم وج ــد    ،ه ــه؛ بای ــل هســت ک ــن تمای ــا  ای ــه قوی ــی در بطــن جامع ول

ــه      ــر در جامعـ ــوس بشـ ــی و حقـ ــت آزادی و دموکراسـ ــوالتی در جهـ ــرات و تحـ تغییـ

ــالمت      ــ  آرام و مس ــد از طری ــم بای ــن ه ــرد و ای ــورت ب ی ــ   ــه گــام   آمی ــام ب   و گ

  ورت ب یرد. به عقیده من این زمینه و بستر کامت  مهیا است.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 
 
 

 یخسرو یرباب  امخواهان با  گوی اتحاد جمهوریو گچت

 
 
 
 

 ۲۱۰۲ژانویه  ۳برابر با  ۰۷۰۱  دی ۰۳شنبه 

 
که شما و دوستانتان  یدندها سبب گرد کدام ضرورت -

 یدخواهان ببند جمهوری یروهاین یکمر همت به گردآور
تالش چه  ینا ید؟کن یتحوزه فعال ینو در ا

 یاروبرو شد؟ آ یداشت و با چه مشکالت ییدستآوردها
  دانید؟ یم یزآم یتانجام شده را موفق یها تالش

عرض کنم که، در ابتدا ابتکار مجموعه ی ـ خسرو یرام کباب 
اتحاد  یلکه با گذشت زمان منجر به تشک یاقدامات

ما، دوستان ما  یرفقا یقاز طر یشترشد، ب یرانخواهان ا جمهوری
بودند که گذشته چپ  یالبته دوستان ها ینآمد. ا یشپ یکادر آمر

 یده. ادندونب یاسیس یالتتشک گونه یچدر ه یگرد یداشتند ول
عمالً  یاسیبود که اتفاقاً چون احزاب س ینا ها ینا یهاول
دست به دست هم  یاییمانجام بدهند، خالصه ب یکار توانند ینم

. اصل فکر یاوریمرا بوجود ب یا و گسترده یعکار وس یکو  یمبده
 ینکه نشد، هم یزیچ جالب بود و درست آن یلیبه نظر من خ

که بتواند در  یالتیتشک یک یجادا عبود که در واق یهاول یشهاند
از  یحرکت یکباشد و بتواند  یاحزاب سنت ینا یورا

 ینجا. از ایایدجو بوجود ب و عدالت خواه یخواهان آزاد جمهوری
کار به دست  یندر واقع در ابتکار ا یعنیمسئله آغاز شد، 

موجود و شناخته شده نبود. بلکه افراد  یاسیس یها سازمان
 ینبودند ول یاسیس یالتتشک یچدر ه هکبودند  یمنفرد
دست به  یدکه با شد یبودند و احساس م یاسیس یها انسان

 . یاوریمرا بوجود ب یبزرگ یاسیحرکت س یکو  یمدست هم بده

که در واقع  شد یم یفکر از آنجا ناش یناز ا یهم مقدار شاید
با  یراندر ا یطلب بود و جنبش اصالح یخاتم یاواخر دوران آقا

 یدبود، شا یدهبست رس نوع بن یکروبرو شده بود و به  یالتمشک
نداشتن  ،شکست خوردند ها ینکه ا یلیاز دال یکیو  فکر بود ینا

برنامه و  یک توانیم یم احتماالًبود و ما  یبرنامه منسجم یک
 یعمالً راهنما و راهگشا یفستمان ینکه ا یمکن یهته یفستیمان

اخل و چه در خارج کشور چه در د یرانیانا یبعد یها حرکت
 یانجر یک یالتی،تشک یک یجادخالصه ا یت،ن یعنیباشد. 

بود که بتواند همه را دور هم جمع  ها یرواز همه ن یا گسترده
شده و بعد  یهکه ته یفستیبرنامه و مان یکبر اساس  یبکند منته

 . یدهبه امضاء رس

 طرح نشد که شما به عنوان سئوال م یزیاتفاقاً درست آن چ اما
 یاوریم،بوجود ب یویآلترنات یمدر واقع ما نتوانست یعنی. کنید یم

که قبالً به آن اشاره کردم،  یبست که بتواند به آن بن یویآلترنات
 یجادو ا یلتشک یدها یعنیخواهان  اتحاد جمهوری یلتشک یعنی
مناسبت بود که به نظر  ینبه ا تگسترده، درس یالتتشک یک

روبرو  یادیبا مشکالت ز یرانات در اکه جنبش اصالح رسید یم
 یاش را احتماالً ما نبود برنامه منسجم علت ینشده و ا

بود که برنامه گسترده و  ینمطلب ا ین،. بنابرادانستیم یم
 یروهایبرنامه بتواند محور تجمع ن ینارائه بشود و ا یمنسجم

در خارج کشور باشد که بعد بتواند احتماالً با  دهگستر یاسیس
 یعنیمتأسفانه نشد.  ینرابطه برقرار بکند. ا یککشور هم  داخل
با  یهگسترده، با آنکه اعالم یانجر یک یجادا یهاول یدهآن ا
 یننفر ا ۰۱۱۱از  یشروبرو شد و ب یا گسترده یلیخ یتحما
 ینبرل ایشهم یارا امضاء کردند، و بعد کنگره و  یفستمان

نفر شرکت  ۴۱۱-۳۱۱ یدهم شا ینشد و در کنگره برل یلتشک
آمدند، و  یکااز آمر یادیکردند و حضور داشتند، تعداد ز

حضور داشتند که  ینبرل یشدر هما یمختلف یاسیس های یشگرا
بکند  یدامتأسفانه نتوانست ادامه پ یکرده بود ول یجادا یبزرگ یدام

 یهاول یجانکرد که چه شد که آن شور و ه یابی یشهر یدو با
را بوجود  یعیوس یانجر یکو بشود  نتوانست ثمر الزم را بدهد

و واقعاً  یردرا در بر بگ یاسیس یروهایآورد که بتواند همه ن
باشد.  یراندر ا یو عدالت اجتماع یآزاد یدار مبارزه برا مشعل

در که  یادیز یما کارمان را با درخشندگ یعنیموفق نشد.  ینا
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را  یدرخشندگ ینا یجبا گذشت زمان به تدر یمواجه بود ول آغاز
 یروزها یها ها با آرمان نگکه امروز فرس بینید یاز دست داد و م

 . یمفاصله گرفت یم،بسته بود یدبه آن ام مان یهاول

 

 «یرانخواهان ا اتحاد جمهوری» یبرا یامروز چه نقش -
 یخواه عرف یجمهور یروهایاز ن یبلوک یاآ ید؟قائل هست

 قابل تصور است؟ 

 یچندان یداست که ام ینا اش یقتبله، حق ی ـخسرو یرام بابک
که  یرانخواهان ا بعد از تجربه اتحاد جمهوری ینکهندارم به ا

هم در آن  یانشعاب یکروبرو است و  یاآلن با مشکالت فراوان
را بوجود آورد از  یگریحرکت د یکصورت گرفته، بشود دوباره 

که  یگرید یروی. ما اآلن نشناسیم یکه اآلن م یروهائین
منظورم در خارج کشور است چون ما اآلن  یم،سم ببرا توانیم یم

 ین. اگر ایمارتباط برقرار بکن یرانبا داخل ا توانیم یمتأسفانه نم
وجود  ای یندهالعاده جالب بود. اگر آ کار امکان داشت که فوق

 یروهائیبا توجه به ن یچهارچوب است. ول ینداشته باشد در هم
نسبت  یلیخ ها یرون ینا در خارج کشور، شناسیم یم آلنکه ما ا

و  تر یکالراد یلیخواهان که به نظر من خ به جمهوری
 یکه بشود حرکت ینرامن امکان ا یجهاست و در نت تر یستسکتار

 بینیم ی. مثالً مبینم یخواهان باشد نم تر از اتحاد جمهوری گسترده
مسائل  یبعض شود یداده م المیهسازمان اع ۰که اآلن به اسم 

. اشکال رود یتر نم فرا یناز ا یمثل حقوق بشر ول شود یمطرح م
خواهان  اتحاد جمهوری یهاست که آن خواست اول ینما در ا

باشد که  یچهارچوب یکبتواند  یعنینتوانست جامه عمل بپوشد. 
بر  خواه، یخواه و آزاد یجمهور یروهایچهارچوب همه ن در آن
 بتوانند در کنار هم باشند.  برنامه یکاساس 

درخشان بود نتوانست  یارتجربه که آغازش بس ینا یوقت راینبناب
در  ای یژهو یروین یچه ی،کنون یطبه هدف برسد، من در شرا

با اتکاء به  یمکه بتوان بینیم یخواهان نم خارج از اتحاد جمهوری
. به نظر من یاوریمبوجود ب یا حرکت گسترده یکها دوباره  آن
 یکبکند، دوباره احتماالً  ییرغت یراندر ا ضعمنتظر بود که و یدبا

 یها آن جنبش حرکت یهو در سا یایدبوجود ب ینیجنبش نو
احزاب  یقمن، از طر یده. به عقآیددر خارج کشور بوجود  یا تازه

وجود  ی. اگر امکانیستن یرامکان پذ یا کار گسترده یچموجود ه
افراد صورت  آمدنگردهم  یقاز طر یدامکان با ینداشته باشد ا

که  یافراد بتوانند دست به دست هم بدهند، کار یعنی. دیربگ
 یناز منفرد یعیوس یروین یعنیخواهان بود،  آغاز اتحاد جمهوری

 یاسیس یها هم از سازمان یشدند، عناصر و افراد یدانوارد م

ما  یکردند. منته یو حرکت عموم یانجر ینخودشان را وارد ا
. لذا یمو شکست خورد یمارتباط را به ثمر برسان ینا یمنتوانست

با کومله؟ با حزب دمکرات  ی؟با ک یاید،بوجود ب یبلوک ینکها
 یروهائیکجاست آن ن یران؟ا یستبا حزب کمون یران؟کردستان ا

وجود  یرویی. نیمندار یروییکه احتماالً در ذهن شما است؟ ما ن
 یکو به  اند شدهمنجمد  یلیندارد از نظر احزاب. احزاب اآلن خ

خودشان هستند. ما  یها برا حداقل ینو ا اند یدهرس ییها حداقل
 ینما حاال هم به یرون یکترین. نزدیمخودمان هست یهم برا

خواهان را  اند و سازمان جمهوری هستند که از ما جدا شده ییرفقا
از هم جدا  یمبود یکدادند. متأسفانه، ما که به هم نزد یلتشک
 یم؟با هم جمع بشودوباره  خواهیم یشکل م هحاال به چ یمشد

 یاصالً دارا یکه بکل یمبلوک ببند ینرا به ا یعناصر یاییمبعد ب
 یجد یاسیگام س یکها  با آن شود یهستند که نم یافکار خاص

حقوق بشر  یمشترک داد برا یهاعالم شود یبرد. گفتم، م یشپ
 کیلکه روز اول به هنگام تش یستن یزیآن چ ینا یو... ول

امروز آرزو  ینهم ینکها یا یمما آرزو داشت خواهان اتحاد جمهوری
است. منظورم  یعگسترده و وس یانجر یک یجادما ا ی. آرزویمدار

از احزاب موجود بتواند بوجود  یبلوک یکاست که تصور  ینا
 یک یمستقل و دارا یانجر یکبلوک واقعاً بتواند  ینکه ا یایدب

ها را  زمانسا ین. ابینم یمن نم شد،با یبرنامه مشترک و مناسب
 . شناسم ینم

 یکممکن است بر اثر  ینوجود داشته باشد که ا یامکان اگر
در داخل کشور که بر ما اثر  یو حرکت بزرگ یدی،جد یزشخ

و  آیند یاست که دوباره افراد به صورت منفرد م ینبگذارد، ا
آغاز بکنند. افراد  یدیحرکت جد یک یرا برا یدیابتکار جد

 یک ایجادرفت دنبال  یدبا یفرد ولوجود دارند به طور من
چهارچوب  یدی،دست به دست هم دادن جد یدی،پالتفورم جد

باشد. منتها  یانفراد یدبا یول یدی،جد یفستمان ینی،مع یاسیس
 یبرا یددست به دست هم بدهند با ها ینآنجا هم اگر قرار بود ا

. یاوریمبوجود ب یمکه ما نتوانست یزیسازمان باشد. چ یک یجادا
سازمان  یکامکان نداد که ما  یمکه ما داشت یاشکاالت عنیی

از مشکالت ما بود  یکی ین. ایاوریمرا بوجود ب یدیجد یاسیس
و  یخواهان نقش اصل که به نظر من در شکست اتحاد جمهوری

است که اآلن قابل  یا مسئله ینا یکرد. ول یباز یاساس
 یدیسب جدمنا یطمنتظر شرا یدو به نظر من با یستن ینیب یشپ

 . یمباش یو خارج یکشور یاسدر مق

 ینمن بود، ا یآنچه که آرزو یعنیاز اشکاالت،  یکینظر من  به
فلسفه  یبر مبنا یخواه یجمهور یانجر یک یمبود که ما بتوان
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مورد قبول  یچوقتتالش من ه ین. ایاوریمبوجود ب یطلب اصالح
اء بر سر همان ابتد   خواهان نشد. از در اتحاد جمهوری کس یچه
قبول قرار نگرفت. مثالً  ردمو یمما اختالف داشت یهاول یانیهب

. کردند یمطرح م اش یترا در تمام یقانون اساس ییرموضوع تغ
خودش جز از  یتدر تمام یقانون اساس ییرکه تغ گفتم یمن م

. من یستن یرپذ امکان یاسالم یجمهور یمرژ یسرنگون یقطر
 ینبودم. ا یاسیرام تحوالت سگام به گام و آ ییراتطرفدار تغ

 خواه یمدرن چپ آزاد یانجر یک ماهست که  ومن بوده  یآرزو
 یو به عنوان مش یتمبارزه در قانون یو برا یمجو باش و عدالت

 یکبه عنوان تاکت ینا یعنی. یمطلبانه حرکت کن اصالح یاسیس
 داریم. یطلبانه اگر نشد تفنگ بر م نباشد که اگر شد آرام و اصالح

هم اگر  یندهدر آ من یدهبه عق !هم انقالب و هم رفُرم، نه عنیی
چپ  یانجر یککه هم  یایدبوجود ب یقرار باشد حرکت واقع

حال از  یندر ع یدبا ینا خواه، یجو باشد هم آزاد باشد، هم عدالت
 وقت یچرا متأسفانه ه ینباشد. ا یسترفرم یاسیس ینظر مش

 یسترفرم ینخواهان هم ا سند اتحاد جمهوری یچدر ه یرفتند،نپذ

بودن  یزآم جا مطرح نشده. مسالمت یچه راحتاًنبودن ما ص یابودن 
 یزمبا رفُرم یدبودن را نبا یزآم است. مسالمت یگریمسئله د یک
 یطرفدار مش توانید یگرفت. دو مقوله متفاوت است. مثالً م یکی

 یو تحول انقالب یانقالب یتئور یندر ع یول یدباش یزآم مسالمت
 یکمسلماً اتومات یست. البته هر رفرمیدرا بهش اعتقاد داشته باش

. یستن یسترفرم یزیآم هر مسالمت یهست، ول یزآم مسالمت
حرکت  یکاز هم جدا کرد. من طرفدار  یددو تا را با ینا ینبنابرا

طلبانه هستم که متأسفانه  و اصالح یستیرفُرم یخواه یجمهور
قرار  یرشمورد پذ یرانواهان اخ بحال در اتحاد جمهوری تا ینا

به نظر  یم،انجام بده ینده هم اگر قرار باشد کارینگرفت. و در آ
طلب باشد  حرکت اصالح یکما به عنوان  ینحرکت نو یدمن با

 یاست و نه استراتژ یکنه تاکت ینکه ا یمرا اعالم کن ینو ا
حرکت ما  های یتمام قانونمند یعنیماست.  یماست بلکه زندگ

به گام  امآرام و گ ییراتتغ یعنی یطلب س باور به اصالحبر اسا
 خواهد شد. 

 من است. یآن اساس فکر این
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 

ــنا ــوده  یآرزو ی ــن ب ــه  وم ــاهســت ک ــ  م ــانجر ی ــم آزاد ی ــدرن   ــواه یم ــدالت خ ــ و ع ــو باش  یمج

ــرا ــارزه در قانون یو ب ــتمب ـ   ی ــوان مشـ ــه عن ــیس یو ب ــتپ یاس ـ   ا  ــت کنـ ــه حرک ــی. یمطلبان  یعن

ــ  ه اگــر شــد آرام و ا ــتپنباشــد کــ یــ بــه عنــوان تاکت یــنا  داریــم. یطلبانــه اگــر نشــد تچنــ  بــر م

ــه  یعنــی ــرم، ن ــه عق !هــم انقــت  و هــم رفو ــ  ینــدهدر آ مــن یــدهب  یهــم اگــر قــرار باشــد حرکــت واقع

ــدبوجــود ب ــانجر یــ کــه هــم  یای ــنا خــواه، یجــو باشــد هــم آزاد  ــم باشــد، هــم عــدالت ی ــدبا ی  ی

ــ ــر مشـــ  یندر عـ ــال از نظـ ــیس یحـ ــترفرم یاسـ ــد. ا یسـ ــباشـ ــ نیـ ــچانه هـ ــت یچرا متأسـ  وقـ

ــد،نپر ــ یرفتن ــوری   یچدر ه ــاد جمه ــند اتح ــم ا  س ــان ه ــنخواه ــترفرم ی ــودن  یس ــاب ــا   ی ــودن م نب

ــ ــ راحتا   ــالمت  یچه ــده. مس ــرپ نش ــا مط ــ آم ج ــودن  ی ــ ب ــئله د ی ــریمس ــالمت ی  ــ آم اســت. مس  ی

ــودن را نبا ــدب ــا رفورم ی ــ مب ــی ی ــ ت  مــ     یک ــت. م ــاوت اس ــه متچ ــت. دو مقول ــد یگرف ــدار  توانی طرف

ــ ــالمتم یمش ــ آم س ــ ی ــ یدباش ــ یول ــور یندر ع ــ یتئ ــول انقتبــ  یانقتب ــاد   یو تح ــش اعتق را به

هـــر  یهســـت، ولـــ یـــ آم مســـالمت یـــ مســـلما  اتومات یســـت. البتـــه هـــر رفرمیدداشـــته باشـــ

 .یستن یسترفرم ی یآم مسالمت



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارمن و باب   ــ  ترا ای گرامی گهر، دوست دارم

 

 

 


