در کف هر یک اگر شمعی بدی
اختالف از گفتشان بریون شدی

حکومت،
دولت-ملت
گروههای قومی در ایران

فرهنگ قاسمی

پیشگفتار

آنچه که در این کتاب ارائه میگردد  ،در ارتباط با اقوام یا ملتها است .این مبحث از نظر سیایس یکی از
مسائل بسیار مهم و پیچیده برای استقرار و استمرار دموکرایس در ایران به شمار میآید که در شصت سال اخری
باعث حوادث ناخوشایندی در میهن و برای هممیهنان عزیز ما شدهاست.
بنابر تعاریفی که از اقلیتها ارائه شده است ،میتوان گفت که هیچ جامعهای وجود ندارد که در آن اقلییت وجود
نداشته باشد ،با اینکه حقوق اقلیتها کمابیش در بخش بزرگی از جوامع رعایت نمیشود و احرتام به حقوق اقلیتها در
جوامع یکسان نیست! .حقوق اقلیتهای (ملی ،قومی ،مذهیب ،فرهنگی ،زبانی ) …،در ارتباط مستقیم با صلح اجتماعی و
رشد دموکرایس میباشد .دامنه فاجعه تجاوز به این حقوق هنگامی گسرتش مییابد که این دو در جامعه مورد احرتام
قرار نگرفته باشند .هرگاه جامعهای متعادل نباشد و در امر اعمال قدرت سیایس ،حقوق اسایس افراد و اجتماعات را
رعایت نکند و نهادهای کنرتل قدرت در جهت رشد و گسرتش عدالت بکار گرفته نشوند  ،آن جامعه نخواهد توانست
حقوق ملت « ،»NATIONو به تبع آن ،حقوق اقلیت « »Minoritéهای تشکیل دهنده آن را مورد احرتام قراردهد .پس دو
اصل؛ صلح اجتماعی ،یعین فضایی که مردم بتوانند در آن ،با آسایش و آرامش ابراز عقیده کنند و دموکرایس ،یعین
مناسبات و ارتباطاتی که مردم در تعینی رسنوشت خویش سهیم باشند و در آن حق و مسئولیت فرد در جامعه مراعات
گردد و پایدار بماند ،در درجه نخست اهمیت قرار دارند .بدین ترتیب اگر نظم اجتماعی به هم بخورد به عبارت دیگر اگر
کشور در رشایط دشمین داخلی و جنگ خارجی قرار گرید ،یا رشایطی « انقالبی »؛ به مفهوم بینظمی و لجام گسیختگی
خود را به جامعه تحمیل نماید ،یا هرگاه مانند حاکمیت جمهوری اسالمی ،استبداد و دیکتاتوری بر جامعه سلطه یابد و
نفسها در سینهها حبس و انسانها از آزادی اندیشه و بیان محروم شوند ،حق ملت و حقوق اقلیتهای تشکیل دهنده آن
پایمال میگردد و استقالل و تمامیت اریض یک رسزمنی مورد تهدید قرار میگرید.
اما در این نوشتار ما به موضوعات زیر میپردازیم :
 -1ملت ،دولت-ملت و مفهوم ملیت
 -2هویت فرهنگی و زبان ملی
-3استقالل؛ استعمار پست مدرن
-4تجزیه آذربایجان ،هشدار به تجزیه طلبان
هدف غایی این کتاب ،ارائه یک سلسله اسناد مستدل و نظریات مبتین بر واقعیتهای علمی و منطقی جهت کمک به
درک بهرت مقوله قومیت و ملیت برای دست یافنت به یک راه حل خرد گرایانه و عملی است و سعی شدهاست از شعار
پراکینهای مرسوم و انگ زدنهای معمول جلوگریی به عمل آید.
در تهیه این مطالب ،،از منابعی استفاده شدهاست که هر بار مأخذ آنها ذکر شده و پیشنهاد میشود که عالقهمندان
برای قضاوت دقیقتر درباره این مقوله مهم و حیاتی به اصل این منابع نزی مراجعه کنند.

مقاله اول

ملیت
ملت ،دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت و مفهوم ّ
در این نوشته ،به مباحث ملت ،دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت و حاکمیت قانون مدار میپردازیم زیرا اعتقاد داریم از این طریق است
که میتوان یک دریچه عقالیی را در ارتباط با مسئله حاد قومیت ها و ملیتها باز کرده و هنجارها و ناهنجاریهای آن را
مورد برریس قرار داد.
ما در این مبحث به ریشه لغوی ملت  1و تعاریفی که از آن در تاریخ و ادبیات و فرهنگ ایرانی  2قبل از انقالب
مرشوطه وجود دارد نمیپردازیم 3.فقط تعریفی را که میتوان برای ملت  4در محدوده متون و مفاهیم علوم سیایس یافت،
مورد مطالعه قرار میدهیم .در این رابطه بسیاری عقیده دارند که یک ملت مجموعهای از انسانها را تشکیل میدهد که
دارای هویت تاریخی ،فرهنگی ،زبانی و مذهیب مشرتکی هستند و در رسزمیین با مرزهای مشخیص زندگی میکنند که آن
رسزمنی توسط حاکمییت اداره میشود.
در سال  ۱۸۸۲تقریبا یک قرن پس از انقالب فرانسه ،ارنست رنان  ،»Ernest Renan« 5طی کنفرانس خود در
دانشگاه سوربن ،تعریف تازه و دقیقی از ملت ارائه داد که نه تنها در زمان خودش تازگی داشت بلکه تا به امروز در
محافل علمی از اعتبار قابل توجهی برخوردار است ،این فیلسوف و اندیشمند علوم اجتماعی اعتقاد دارد که« :ملت یک روح
است ،یک اصل معنوی .دو چزی-در واقع یکی -این روح و این اصل معنوی را میسازند .یکی از این چزیها در زمان
گذشته و دیگری در زمان حال جاریست .یکی مریاثی مشاع از خاطرات غین است و دیگری وفاق کنونی در تمایل به
زندگی مشرتک ،جهت ارزشمند ساخنت مریاث دست نخورده پیشینیان .انسان فی البداهه بوجود نمیآید .ملت نزی همچون
انسان ثمره گذشتهای طوالنی از کوششها ،از خودگذشتگیها و فداکاریها میباشد .ارجگزاری نیاکان ،مرشوعرتین
ارج گزاریها است؛ نیاکانمان ما را چنانکه هستیم بوجود آوردهاند ،گذشتهای غرور آفرین ،مردانی بزرگ و افتخار به
معنای حقیقی آن ،اینست آن رسمایهی اجتماعی که فکر ملی بر آن استوار است .افتخارات مشرتک در زمان گذشته ،اراده
6
مشرتک در زمان حال ،انجام کارهای بزرگ با هم ،خواست مجدد انجام آنها با هم ،اینست رشوط اسایس یک ملت بودن».
بر اساس این تعریف ،ملت نوعی همبستگی بزرگ نایش از فداکاریهای انسانهاییست که در گذشته به انجام رسیده
است ،فداکاریهائی که بازهم آمادگی انجامشان وجود دارد .پس ملت ،وجود یک گذشته را ایجاب میکند ،موجودیت آن در
زمان حال شکل میگرید و بیش از هر چزی در آن وفاق و تمایل اشرتاکی دیده میشود.

ارنست رنان

تعریف فوق از ملت به جنبه سیایس اجتماعات با هویت تاریخی ،فرهنگی ،زبانی و مذهیب در یک محدوده
جغرافیائی با یک حاکمیت و احتماال با یک قانون اسایس میپردازد .اما از آنجا که این تعریف به مفهوم حقوقی و امر
مرشوعیت قدرت بیتوجه است ،میتواند به حاکمیت یک فرد ،یک خانواده ،یک گروه یا قدرتی آسمانی متکی شود و قانون
اسایس آن میتواند بنا بر مصلحت حاکمیت فردی ،خانوادگی ،گروهی یا بر اساس قواننی الهی تدوین گردد .چننی
حاکمییت حق و مسئولیت انسان را پوشش نمیدهد و حرمت و حیثیت انسانی او را تضمنی نمیکند و توجه ندارند که
حاکمیتهای ملی به دلیل اتکا به نریوی ملت در فرایند شکلگریی دموکراتیک قدرت ،،در مقابل حاکمیتهای سلطنیت
قدیمی ،حاکمیتهای الهی و حاکمیتهای قدرتهای استعماری قرار میگریند.

نادرشاه افشار

بدین ترتیب نه فقط رصفا وجود یک قوم یا یک ملت به تنهائی کفایت حاکمیت ملت را نمیکند ،،بلکه حاکمیت آن قوم
یا آن ملت میتواند به انواع و اقسام حاکمیتهای دیگر غری از حاکمیت ملت منجر شود .در این رابطه بیدرنگ میتوان
نمونههایی زیادی را در تاریخ یافت.

شارملاین

بطور مثال حاکمیت شارملایین «  »Charlemagneدر فرانسه ،امپراتوریهای عثمانی در زمان سلیمان و پطر کبری در
روسیه ،پادشاهی آغا محمدخان قاجار و نادر شاه افشار در ایران… نمونههای شایان توجهی هستند؛ در حاکمیت آنان
هم مردم ،هم محدوده جغرافیائی مشخص ،هم هویتهای مشرتک تاریخی ،فرهنگی ،زبانی و مذهیب ،هم قانون و هم
دستگاه اداری وجود داشت ،اما آنچه در این حاکمیتها حضور عیین نداشت؛ مشارکت مردم در تعینی رسنوشت خود بود.
البته پذیرفنت حق مردم در تعینی رسنوشت خود با امر وفاق و تمایل اشرتاک ،که ارنست رنان در تعریف ملت ارائه میکند
تفاوت دارد؛ زیرا از نظر هویت سیایس و تعریف امروزی ،ملت مفهومی است که با بنیانگذاری دولتهای بزرگ اروپایی
هسیت نظری خود را مییابد ،اما تحقق آن به تحوالت فردی ،اجتماعی و ساختاری نیاز دارد.

میبینیم که بیش از یک قرن طول میکشد تا این جوامع در اثر مبارزات مرحله به مرحله خود زمینههای عملی و
عیین آنها را فراهم آورند و در نتیجه منشاء قدرت به تدریج و در اثر تحوالت سیایس و اجتماعی از یک فرد یا گروه
انسانی به نهادی انتخابی ،برای اداره کشور منتقل میشود و مفهومی توأما سیایس و حقوقی ،کسب میکند که در
اصطالح سیایس ،به عنوان دولت تّیلم موهفم و تلم –ملت «  » Etat-Nationاز آن یاد میشود .در متون علوم سیایس ،به جای دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت
ِ
دولت ملی؛ یعین دولیت که منبعث از ملت است نزی مورد استفاده قرار میگرید .در دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت ،منشاء مرشوعیت
ترکیب
قدرت به روشین بیان میشود و آن ساختاری است که ستونهایش بر یک دولت و یک ملت در یک محدوده جغرافیائی
مشخیص استوار میگردد و تنها همسازی دموکراتیک مردم آن محدوده جغرافیائی که هویت مشرتک تاریخی ،فرهنگی،
زبانی و مذهیب دارند به موجودیت دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت مرشوعیت میبخشد .به عبارتی دیگر ،مفهوم دولت -ملت؛ اشرتاک مساعی
مفهوم سیایس-حقوقی(دولت) ،و مفهوم هوییت (ملت) ،متکی بر حاکمیت برخاسته از اراده شهروندانی است که مرشوعیت
حاکمیت ملت را از اجتماعات سیایس و فرهنگی و قومی جامعه خود اخذ و اعمال میکند.
با توجه به طرح زیر کوشش میکنیم تفاوت های ساختاری « ملت» و « دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت » را ارائه کنیم:

با توجه به مراتب فوق ،من تحول ملت به دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت و فراروند آن را در جهان امروز ،چننی فرمول بندی میکنم:
ملت تبلوری آرمانی از تعلقات مشرتک اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیایی ،زبانی دیین و فرهنگی یک مردم است؛ در حالی که
دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت یا دولت ملی؛ ساختاری است عیین از واقعیتهای مشرتک فرهنگی اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیایی ،سیایس،
زبانی ،دیین -مرامی یک مردم که خاصییت روانهای و پویا دارد و خود را با تغیریات و تحوالت جامعه مدرن در سطح ملی
و بنیاملللی و در راستای مشارکت هرچه وسیعتر مردم در رسنوشت خود و برای استقرار حاکمیت ملت و برقراری برابری،
عدالت و استقالل تطبیق میدهد .امروز تدابری و تعبیههای کالن آموزیش ،زندگی حقوقی ،،ارزشهای فرهنگی ،تحوالت
اجتماعی ،اقتصادی ،اطالعاتی ،ارتباطاتی ،معادالت مالی و راهربدهای رشد قانونی اینها ،حاکمیت قانون مدار را میرس
میسازد .حد و مرز قدرت دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت را ضوابط قانونی مشخص میکند.
ِ
قدرت دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت مردم است و حاکمیت قانون مدار قدرت خود را در چارچوب
برخالف قدرتهای دیگر ،منشأ
قواننی و ضوابط دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت اعمال میکند ،ضوابطی مدون که برای همگان برابر است و برای شهروندان ایجاد حق
میکند و حق مسئولیت بوجود میآورد و به روابط فردی و گروهی جامعه انتظامی قانون مدار میبخشد .قانونمداری هم
یک شبه به دست نمیآید.

مستشارالدوله،

« یک کلمه » را مستشارالدوله بیش از صدسال پیش نگاشت .چه میشود که هنوز ما در منتهای بیقانونی غوطه
میخوریم و خود مداری ،قانونگریزی و استبداد را بر قانونمداری و تعهدات و قراردادها ترجیح میدهیم؟ در فراروند رشد
قانونی ،رعایت هر چه كاملتر و دقیقتر مراحل بسیار اهمیت دارد .مشاهده میشود که در قرن اخری بسیارند جوامعی که
زمانهای طوالنی زیر سلطه استبداد و دیکتاتوری به رس بردهاند ،ناگهان دچار دگرگونیهای اجتماعی شتابزده
میشوند ،حیت با وجود اینکه این دگرگونیها منجر به نوسازی و بهبود رشایط زندگی اقشاری از جامعه میشود اما
فرصت برای انطباق ذهنیات و عملکردها و فاصلهای که بنی رشایط و وضعیت جامعه و حاالت و کیفیات جدید بوجود
آمده ،اثرات ناهنجاری را از خود ،در جامعه بجای میگذارد که در نتیجه آن نمیتوانند به درسیت مرحله رشد دولت  تّیلم موهفم و تلم –
ملت را طی کنند .غالباً در اثر جهشهای اجتماعی و اقتصادی و مالی و ارتباطاتی حیت علمی و فرهنگی  تّیلم موهفم و تلم – تظاهرات
جامعه مدرن  تّیلم موهفم و تلم – در ظاهر و بطور ناهنجار به مرحله کشور مدرن پرتاب میشوند ،اما چون عوامل اسایس رشد یعین
دموکرایس و آزادی و قانون مداری را در مرحله دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت کسب نکردهاند ،حاکمیت استبدادی آنان با خواستهای
انسانی مردم جامعه در تقابل قرار میگرید؛ در اثر این تقابل ،دگرگونیهای تازه ،خود ناهنجاریهای جدیدی را به وجود
میآورند و این دور تسلسل باطل تا موقعی که رشایط دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت تامنی نشود ادامه پیدا میکند .چزیی که امروز اکرث
جوامع به دنبال آن هستند ،استقرار یک حاکمیت قانون مدار میباشد که مراحل رسیدن به این حاکمیت ،با ملت رشوع
میشود به مرحلهی دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت میرسد و اگر این مرحله با موفقیت پشت رس گذاشته شود ،به مرحله سوم که حاکمیت
قانون مدار و کشور مدرن است دست مییابد .متاسفانه در جهان امروز نمونههای بیشماری را میتوان نام برد که به
دلیل دست نیافنت به مرحله دوم دچار این دور تسلسل باطل هستند .میهن ما یکی از این جوامع به شمار میآید که چون
از رشد دموکراتیک برخوردار نبوده به رشد قانونی نزی نرسیده است .پس یک بار دیگر برای همه ،از جمله ملیت گرایان و
قومیت گرایان مشخص میشود که مهمترین پیش رشط دست یافنت به اهداف قومی و ملی استقرار دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت است و
بهرت است به جای جستجوی راهحلهای آسان و ایجاد خصومت های فرقهگرایانه ،در تحقق حاکمیت ملت که الزمه آن بر
زمنی زدن حاکمیت والیت فقیه و جمهوری اسالمی است گام برداشته شود.
وقیت به درسیت ،نویسندگان قانون مرشوطه بیان میکنند که قوای مملکت نایش از ملت است ،برای آنها حاکمیت
ملت بدی ِل حاکمیت الهی و قدرت مطلقه است و آنان بدین ترتیب با آگاهی و هوشیاری به بُعد الئیسیته و سکوالریسم این
انقالب صحه میگذارند .این مبارزه تا بدانجا پیش میرود که طرفداران سکوالریسم و الئیسیته ،شیخ فضلالله نوری را
که سمبل دخالت دین در دولت بود به چوبه دار میآویزند .مالحظه میشود نهضت مرشوطه در نظر دارد مفاهیم ملی را
در عرصه سیاست عملی کرده و به دموکرایس و سکوالریسم یعین برابری آحاد ملت ایران ،که دربرگرینده مردم با اقوام،
ادیان و زبانهای گوناگون است ،عینیت بخشد.
با اینکه در قرن اخری در ایران واژه « ملت » ،از احرتامی تا حد تقدس برخوردار شده است ،اما تفاوتی بنی ملت و
مفهوم دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت گذارده نمیشود .از سوی دیگر در ادبیات سیایس ایران غالبا در بکارگریی واژه ملت دقت کافی

نمیشود ،این بیتوجهی به مراتب شامل حال جریانات قومیتگرا و ملیتگرا نزی میگردد .دو علت اسایس باعث هسیت
یافنت این رشایط شدهاند و اگر خوب نظر اندازیم میبینیم که این دو علت مکمل یکدیگرند.
اول اینکه بسیاری در بیان ملت یا فقط به تعریف ارنست رنان  تّیلم موهفم و تلم – دانسته یا ندانسته  تّیلم موهفم و تلم – بسنده میکنند یا اینکه
ملت را تنها به مواردی از آن یعین :گذشته غرور آفرین ،مردانی بزرگ ،افتخارات ملی ،ارجگزاری نیاکان… محدود
میسازند .کسانی که چننی مفاهیمی از ملت را ارائه میدهند به پرباری تاریخی و غنای فرهنگی ما ،همانند بسیاری از
ممالک دیگر از قبیل چنی و روسیه و ژاپن ،تکیه میکنند .جستجوی حد تعادل در افتخارات تاریخی و فرهنگ گذشته از
یکسو و واقعییت که امروز در برابر چشم ما قرار دارد از سوی دیگر شاید قادر باشد این تقدسگرائی ملی را که در محافل
افراطی اقشار جامعه ما مورد استفاده قرار میگرید مهار سازد.
دوم آنکه در میهن ما ،به غری از دوران بسیار کوتاهی ،وجود حکومتهای استبدادی و تمرکز قدرت مرکزی اجازه نداد
تا حاکمیت ملی یا دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت ،قد راست کند .فراموش نکنیم که در حاکمیتهای ایرانی حکام و فرمانداران (دارندگان
فرمان) و «نمایندگان» مجلس شورای ملی در دوران پادشاهی ،همانند کارمندان « متدین » مجلس شورای اسالمی دوران
والیت فقیه حاکم ،همواره توسط قدرت مرکزی انتصاب شدهاند .این رفتار با اصل حاکمیت ملت و با منشور جهانی حقوق
برش و مصوبات سازمان ملل ،به ویژه با ماده چهارم اعالمﻴه مربوط به حقوق اقلﻴتهای ملی ﻳا قومی ،دیین و زبانی
مصوب مجمع عمومﻲ در قطعنامه  ۴٧/13۵مورخ  1٨دسامرب  1٩٩2در تناقض است .برعکس ممالکی که دارای این غنای
فرهنگی نیستند  -یا حداقل درباره آن اغراق نمیکنند -اما از نعمت عدم تمرکز قدرت برخوردارند ،راحتتر توانستهاند برای
مسئله قومیت و ملیت در چارچوب یک حاکمیت ملی پاسخ پیدا کنند .در این جوامع دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت ،الزاماً از یک ملت یا قوم
به وجود نمیآید .دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملتهائی وجود دارند که دارای چند ملتاند ،مانند سوئیس ،کانادا ،بلژیک ،ایاالت متحده آمریکا
و … اما همه آنها دارای یک ملیت واحد هستند .بطور مثال ،در سوئیس چهار شهروند آملانی ،فرانسوی ،ایتالیایی و
رومانی وجود دارد که با یکدیگر همزیسیت و همسازی میکنند ،بطوری که به همدیگر پیوند خوردهاند و هر یک هویت
فرهنگی ،زبانی ،مذهیب و… خود را حفظ کردهاند .اما همه آنها دارای یک ملیت یعین ملیت سوئییس هستند .هر چهار
ملت خود را سوئییس میدانند و این کشور متعلق به همه آنها میباشد؛ اما هرگاه بخواهند تفاوت هوییت و اصلیت خود
را بیان کنند میگویند سوئییس فرانسه زبان یا سوئییس آملانی زبان … در ترکیه ،ترک و اسالو و یونانی و ارمین و
عرب و سوری و کرد از یکدیگر متمایزند؛ اما اگر فرض را بر این بگذاریم که کشور ترکیه تحت یک حاکمیت ملی اداره
میشود و این مردم هستند که حاکمیت را تعینی میکنند میتوانیم بگوییم که همه این اقوام یا ملتها جزئی از حاکمیت
ملی ترکیه محسوب میشوند .در ایران که چزی تازهای نیست ،اگر گفته شود حاکمیت ملی و دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت ،وجود ندارد؛
فارسها ،ترکها ،عربها ،کردها ،لرها ،بلوچها و… هر کدام خود را ملیت یا قومی مینامند ،اما ملیت همه آنها ایرانی
است.
از آنجا که استفاده از واژهها ،به ویژه در متون سیایس جنبه ارزشگذاری مهمی را به دنبال میآورد ،الزم است در اینجا
به موارد استفاده سیایس واژههای ناسیونالیسم و ملی و همینطور ،به مفاهیم ملت و قوم بپردازیم .برگردان واژه
ناسیونالیسم به عنوان کلمه ملی با واقعیت سیایس و اجتماعی جامعه ما انطباق ندارد ،زیرا واژه ناسیونالیسم در
اصطالحات سیایس اروپا یک مفهوم تهاجمی و ارتداد غریخودی و تبعیض گرایانه دارد که برش دوسیت و حرمت انسانی و
حیت دمکرایس را نفی میکند و احساسات و انگارههای خونی و نژادی و خصوصیات فاشیسیت را تقویت مینماید .در
صورتی که در ادبیات سیایس نیم قرن اخری ایران مفهوم واژه ملی ،بویژه در نهضت روشنگری ملی ،از انقالب مرشوطه،
در دوران حکومت دکرت مصدق تا به امروز ،مفهوم پاسداشت هویت جمعی و فرهنگی مردم ،میهن دوسیت ،عشق به خاطره
تاریخی مشرتک ،اتحاد انسانها برای به دست آوردن عدالت ،حاکمیت ملی ،آزادی ،برابری ،مبارزه با استعمار و نربد با
چپاول ملت توسط قدرت خارجی و عوامل داخلی آن و دفاع از حیثیت و منافع کشور داشته است و کنشگر ملیگرا همان
کیس است که برای احقاق این حقوق و این ارزشها در چارچوب دولت ملی و حاکمیت قانون مدار مبارزه میکند.

اما به کارگریی واژه ملت و واژه قوم در ادبیات سیایس امروز ما ،بالفاصله جنبه صفبندی و موضعگریی سیایس
پیدا میکند .جمعی از مردم میهنمان معتقدند که به کارگریی کلمه ملت توسط اقوام و جایگزین کردن واژه ملت به واژه
قوم جایز نیست و میتواند به دنبال خود زمینههای جداییخواهی ،و تجزیهطلیب را بوجود آورد .شمار کسانیکه از تجزیه
و تکهتکه شدن ایران هراس دارند و از یکپارچگی آن دفاع میکنند کم نیست .بطور مثال آقای اسماعیل نوری عال ،در یکی
از مقاالت خود تحت عنوان « معنا شنایس سیایس ملت » درباره ملت چننی مینویسند [ :این معنا را برساند که قوم مورد
نظرش یک ملت -دولت از دست {رفته} -است و تحت اشغال یک نریوی خارجی برس میبرد و ،لذا ،میتواند علیه
اشغالگران دست به مبارزات «استقالل طلبانه» بزند و بکوشد تا رسزمنی خود را از قید حاکمیت اشغالگران آزاد کند .یعین،
استفادهی تعمدی از واژهء «ملت» در مورد یکی از اقوام یک کشور میتواند معنائی «تجزیه طلبانه» داشته باشد .جالب
اینکه با این زمینهی علمی ،هنوز هم میتوان دید که در بسیاری از متون منترش شده از جانب فعاالن سیایس بلوچ ،یا
کرد ،یا آذری یا عرب زبان و یا ترکمن  -بیتوجه به جدا شدن معنای امروزی این واژه از معنای «گروه مردم» و «قوم»-
همچنان از ملت کرد و ملت بلوچ و ملت ترک و ملت عرب نام می برند ].باید توجه داشت که در بسیاری از نوشتهها به
تفاوتهای میان ملت و دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت توجه نمیشود .اگر در اینجا منظور از کلمه ملت ،مفهوم دولت ملی یا دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملیت
که ما کوشش کردیم در نوشته ارائه دهیم ،باشد استدالل آقای نوری عال درست است .در غری این صورت در مورد
استفاده از کلمه ملت و ملی توسط اقوام باید تساهل نشان داد؛ مرشوط بر اینکه با توجه به آنچه که نویسنده این سطور
در مورد کشور سوئیس به کار برده است ،میتواند در کشور ما نزی صادق باشد یعین ملیت این ملتها باید ایرانی و در
چارچوب مرزهای ایران باشد .اما چرا تساهل الزم به نظر میرسد؟؛
بسیاری از کنشگران قومی و ملی چننی تحلیل میکنند که در دنیای مدرن قومیت حکایت از عشریه و طایفه میکند و
تحقریآمزی است .اگر به ادبیات سیایس ،اجتماعی و تحقیقات اتنولوژیک دهههای اخری جهان نظر بیندازیم ،متوجه خواهیم
شد که این ادعا دور از واقعیت نیست .از این گذشته در متون و اسناد سازمان ملل متحد به ویژه در دهههای اخری،
هرگاه صحبت از اقلیتها میشود از دو کلمه ملی و قومی استفاده میگردد .پس چرا باید استفاده از کلمه ملی و ملت در
ادبیات سیایس ایران جنبه منفی داشته باشد؟ نباید چننی استنباط کرد که همه کسانی که از کلمه ملت ،به جای واژه قوم
استفاده میکنند؛ تجزیهطلب هستند یا تجزیهطلب نیستند .قضاوت در مورد تجزیهطلیب برخی از جریانات قومی و ملی
میتواند به طور کامالً مستقل از این بحث و با توجه به اقدامات و موضعگرییهای آنان انجام پذیرد .ناگفته نماند که در
میان اقوام و ملتهای ایرانی بنیادگرایان متعصیب که صفت ملی را به مفهوم ناسیونالیسیت -که در اصطالحات سیایس
اروپا مرسوم است -مورد استفاده قرار میدهند ،مورد نظر ما نیستند و آن حکاییت است دیگر و بس مخاطره انگزی.

ملیت چیست؟
ملیت؛ مفهومی است که اقشار ،تبارها ،عشریهها ،اقوام و ملتهای یک رسزمنی را در خود جای داده و به باشندگان
آن امکان تعلق به یک دولت ملیِ شناخته شده توسط جامعه ملل را میدهد .بدین ترتیب یک شهروند ،میتواند بگوید:
ملیت من ایرانی ،فرانسوی ،آملانی ،ایتالیایی و ...است.
ِ
دولت ملی متعهد است؛ تمامی حقوق شهروندان را بر اساس مصوبات سازمان ملل و منشور جهانی
دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت ،یا
حقوق برش رعایت کرده و از حقوق آنان در صورت تجاوز دفاع کند .در عوض کیس که از ملیت دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملیت بهرهمند
میشود مسئول و موظف است که در چارچوب قواننی به تعهدات شهروندی خود در برابر آن عمل کند.
اما ملیت میتواند طبیعی یا اکتسابی باشد .ملیت ذاتی؛ ملییت است که به طور طبیعی در طول تاریخ به اجداد
یک فرد یا پیشینیان یک گروه اجتماعی تعلق گرفته است؛ در صورتی که ملیت اکتسابی یا قراردادی؛ بر اثر عالقه
متقابل یک فرد و یک دولت ملی ( دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت) به واسطه یک قرارداد دوجانبه هسیت پیدا میکند .این نوع ملیت همنی
طور شامل مردم رسزمنیهایی میشود که بر اساس رشایط سیایس ،جغرافیایی ،فرهنگی و زبانی از ترکیب چند ملت یا

قوم بوجود آمده و پس از کشمکشها و جنگهای هژمونی طلب توسط یکی از این اقوام یا ملت ها ،باالخره به این نتیجه
رسیدهاند که برای انتظام دادن به روابط و مناسباتشان نیاز به همزیسیت دارند .بنابراین اصول و ضوابط همزیسیت خود
را طبق قراردادی تنظیم کرده و نسبت به اجرای آن متعهد شدهاند .بدین ترتیب از آن پس ،دارای یک ملیت واحد شدهاند،
که ملییت است قراردادی یا اکتسابی مانند سوئیس ،کانادا ،ایاالت متحده آمریکا ،بلژیک و… در ملیت ذاتی ،برخالف ملیت
اکتسابی ،مبدا تاریخی و عقد قرارداد مورد توجه نیست.
یکی از ویژگیهای برجسته ملیت این است که علریغم نامالیمات ممکن در میان اقوام یا ملتهای یک رسزمنی،
باشندگان آن نسبت به ملیت خود احساس تعلق دارند .اگر این احساس در ملیت به اندازه کافی قوی نباشد ،آن ملت در
مقابل رضبههای تاریخی دچار نابودی خواهد شد و تمامیت و یکپارچگی خود را از دست خواهد داد .راز بقای کشورهایی
که سالیان طوالنی در برابر حمالت دشمنان از پای در نیامدهاند و در صحنه تاریخ باقی ماندهاند ،همنی وفاداری مردم آن
به ملیت خود است .ایران ما ،از آن جمله رسزمنیهایی میباشد ،که در طول تاریخ ،به مدد قهرمانان و مشاهری متعلق به
اقوام و ملتهایش همچون رودکی ،فردویس ،بیهقی ،سهروردی ،بابک ،مازیار ،یعقوب صفاری ،ابومسلم خراسانی ،نهضت
شعوبیه ،رسبداران و نادرقلی ،در صحنه تاریخ ،به مقابله با حاکمیت و سالطنی غریایرانی پرداخت.
عالقه و احرتام به ملیت باید متعادل و دور از تبعیض باشد .در جهان امروز ،احرتام به رشافت و حیثیت انسانی
باالتر از تمامی مالحظات دیگر است .ملیتگرایی و هم قومیتگرایی اگر جنبه برتریگرایی پیدا کند ،به فاشیسم منجر
میشود .به راسیت کوشش در ابراز برتری برای انسان امتیازی نمیآورد ،بلکه آنچه در روابط و مناسبات انسانها اهمیت
دارد ،در احرتام به حقوق و عدالت خواهی ایشان است .خرد و فرهنگ باالتر ،تمدن پیرشفتهتر ،ثروت فزایندهتر ،هرنمندی،
هوشمندی  ،دانشمندی و تعلق به این یا آن دین و مرام ،به رشطی ارزشمند است که در خدمت برش باشد .فارس ،بلوچ،
ترک ،لر و کرد؛ ایرانی ،چیین ،آفریقایی ،آمریکایی و اروپایی اگر حقوق انسانی افراد برش را رعایت کند ،نسبت به وظیفه
خود عمل کرده است .اما اگر فردی حقوق انسانی و عدالتخواهی اجتماعی را را زیر پا بگذارد ،آن فرد ذرهای ارزش
انسانی ندارد .با چننی تفسریی ملیتگرایی و قومیتگرایی که هویت خود را نه از انسان ،بلکه از خاک و رسزمنی ،خون و
رنگ پوست ،زبان و لهجه ،عشریه و خانواده طلب میکند؛ خود میتواند آفریننده جنگی پایان ناپذیر در جامعه برشی
گردد .پس باید از آن قویا پرهزی کرد .به همنی دلیل است که مردم ما ،از هر قوم ،ملت و هر قرش و طبقه اجتماعی که
باشند ،نباید خود را به تعلقات پرسش گرانه تزنل دهند.

قومیت چیست؟
در حاکمیت ملت رعایت حقوق اقلیتها اجتناب ناپذیراست و در یک نظام دموکراتیک هر کس بدون در نظر گرفنت رنگ
پوست ،نژاد ،زبان و فرهنگ باید از حقوق برابر برخوردار باشد و بتواند در موقعیتها و مسئولیتهای اداره مملکت بدون
کوچکرتین تبعییض مشارکت کند .در ایران بعلت نبود آزادی و دموکرایس ،اقلیتها نتوانستهاند از شکوفایی الزم فرهنگی
برخوردار شوند .اما این استبداد فقط بر آنان اعمال نشده است ،بلکه تمرکز قدرت تصمیمگریی در شهرهای بزرگ ایران
یکی از مهمرتین عوامل پایمال شدن حقوق دموکراتیک اقلیتهاست .تمامی دهات و شهرهای دورافتاده از مزایای الزم
فرهنگی و علمی محروم بوده و هستند .حاکمیت ها ،استبداد را فقط در مورد یک یا چند گروه از اقوام ایرانی اعمال
نکردهاند و استبداد فقط شاخصه قومی نداشته است ،بلکه در میان اقوام ایرانی نزی ،همواره کشمکش قابل توجهی بنی
طرفداران آزادی و دموکرایس از یک سو و عوامل وابسته به قدرت مرکزی استبدادی از سوی دیگر وجود داشته است .در
جامعه ما افرادی از ترکها ،کردها ،لرها ،بلوچ ها و… دستیار استبداد و افرادی از میان همنی ترکها ،کردها ،لرها،
بلوچها و… نمایندگان آزادی و دموکرایس و عدالت اجتماعی بودهاند .بخش اول غالباً به حقوق قوم خود توجهی
نداشتهاند و در خدمت استبداد عمل کردهاند در حالی که بخش دوم همواره برای احقاق حقوق مردم خود در نخستنی
صفهای مبارزه علیه استبداد حارض بودهاند.

وانگهی ،ملیتگرایی همواره ابزار خودکامگان برای کسب امتیاز بوده است و قربانیان این قدرتمداری خلقهای
بیچاره و بی خربی هستند که بازیچه زورورزیهای دستجات بومی و غری بومی و گروههای سیایس وارداتی ،که در واقع
اهدافی غری از حقوق اقلیتها را دنبال میکردند ،قرار گرفتهاند .بدین ترتیب در پارهای از موارد قومیت گرایی با
ایدئولوژیهای سیایس در هم میآمزید و حقانیت خود را در مفهوم تازهای به نام خودمختاری جستجو میکند .عمدتاً
سه عامل زیر سد راه تحقق حقوق قومی -ملی بوده است.
اول  :دولتهای مرکزی قدر قدرت به علت هراس از عدم تمرکز به جای دادن پاسخی مثبت و فراهم آوردن روابط و
مناسبات انسانی و ایجاد صلح و آرامش برای مردمی که خواستار حقوق حقه خود هستند ،بطور رسکوب گرانه عمل
میکنند.
دوم  :متاسفانه در قرن بیستم عوامل رهربی این حرکتهای برابری خواه در عرصه مبارزه به جای دفاع از
دموکرایس و آزادیهای مرسوم در جامعه مدنی ،در چارچوب ،ایدئولوژیهای وابسته به قدرتهای بزرگ عمل میکنند که
موجب شکست مقوله دفاع از حقوق اقلیتها در قرن بیستم میشود.
سوم  :رسدمداران جنبشهای قومی یا ملی در مسری مبارزه به دلیل غیبت رشایط دموکراتیک و برابری طلب در
بسرت اجتماعات قومی از اهداف اصلی خود منحرف شده ،خود به صاحبان قدرت مطلقه تبدیل شده و در واقع نقیش
نزدیک به نقش همان خواننی سنیت عشریه ای را عهدهدار میگردند.
این سه اصل در غالب کشورهای اروپایی و آسیایی ،از جمله در ایران ،توانستند رضبات مهلکی بر پیکر دموکرایس و
آزادی خواهی مردم بزنند و آنها را از حرکت به سوی رشد و تحوالت اجتماعی و سیایس بازدارند .غالب جریانات قومی
یا ملی ایرانی که به دام تجزیهطلیب افتادهاند فراموش میکنند که جهانخواران نیاز به تفرقه افکین دارند و سیاست
قدیمی استعمار « ،تفرقه افکین برای حکومت کردن» و همینطور سیاست امپریالیسم در « ایجاد جنگهای منطقهای برای
اجتناب از وقوع جنگ های بزرگ» ٧و تغذیه رسمایهداری جهانی از طریق ادامه این جنگهای منطقهای برای آنان کماکان
کارساز است .اینان باز فراموش میکنند که با تضعیف یکپارچگی ملی ،خود آنان نخستنی قربانیان «استعمار پستمدرن»

٨

خواهند شد و همینطور و با کمال تأسف فراموش میکنند که ایران با سابقه چندین هزار ساله توانسته است اقوام
گوناگون را درون خود جای داده و مجموعه واحدی را به نام ملت ایران بوجود آورد که دارای لهجه ها ،زبانهای
گوناگون ،مذاهب و آداب و رسوم مختلف میباشد و این اقوام طی سالهای طوالنی در کنار هم زیستهاند .با یک نگاه
مدرن و آزاداندیش ،نگاهی که در آن؛ حقوق انسانها در همه رشایط ،برابر و یکسان است ،باید قبول کرد که هیچ کدام از
این اقوام نباید بر دیگری ارجحیت داشته و همه باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند .اما متاسفانه تاریخ ملت ایران
بیانگر چننی واقعییت نیست ،زیرا به دالیلی که ریشههای آن در ساختار استبدادی جامعه ما قابل جستجو است ،در آن
همواره قومی بر اقوام دیگر برتری پیدا کرده و بقیه را زیر فشار و تحت سلطه قرار داده است .راه برون رفت از این
معضل تنها در همزیسیت و تعامل و همسازی برای استقرار و استمرار دموکرایس به مفهوم گسرتدهی آن است.

مارک بوسووی،

تعریف اقلیتهای قومی
در متون حقوقی ،تعریفهای زیادی را میتوان برای اقلیتهای قومی پیدا کرد .بنا بر نظریات « مارک بوسووی»

٩

قایض دادگاه داوری الهه ،استاد برجسته دانشگاه آنور در بلژیک و عضو کمیته الغای تبعیضات نژادی ،یک قوم عبارتست
از مردمی که دارای زبان ،تاریخ ،فرهنگ و نهادهای مشرتکی هستند و در یک رسزمنی زندگی میکنند و به وحدت قومی
خود آگاهی دارند .اقلیتهای قومی در رسزمیین زندگی میکنند که دولیت با اکرثییت غری از قوم آنان ،آنرا اداره میکند.
او برای تکمیل مفهوم اقلیت قومی اضافه میکند که یک اقلیت قومی یا ملییت ،خود را نسبت به حاکمیت با مشخصات

زیر جدا میسازد :عوامل فرهنگی؛ (مانند زبان ،دین ،تاریخ و نحوه زندگی روزمره) ،رسزمنی ؛ هویت اجتماعی؛
(مانند احساسات و تعلقات) ،روابط و مناسبات با اکرثیت (مانند تبادالت ،ارتباطات و روابط تاریخی) و رفتار
اکرثیت نسبت به اقلیت قومی از نظر جذب یا دفع او در کل جامعه.

پاتریک تورنربی
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ارائه میدهد :او اقلیت را گروهی میداند که در حاکمیت رشکت نداشته و از نظر تعداد ،کمرت از بقیه جمعیت کشور باشند،
در عنی حال اعضای آن ،تبعه آن کشور میباشند و ویژگیهای متفاوت قومی ،مذهیب یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند
و دارای نوعی حس وحدت ،منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ آداب و رسوم مذهب یا زبان خود هستند.
به دنبال کوششهایی که به وسیله کمیته مبارزه علیه تبعیضات قومی و دفاع از حقوق اقلیتهای سازمان ملل متحد
برای ارائه تعریفی حقوقی از واژه اقلیت قومی انجام شد ،باالخره در سال  ۱۹۷۹پیشنهادی از سوی « فرانچسکو
کاپوتوری» ایتالیایی؛ گزارشگر ویژه تبعیضات قومی و دفاع از حقوق اقلیتهای سازمان ملل متحد ،متین به رشح زیر به
این کمیته پیشنهاد شد که تا حدودی با تعاریف باال انطباق دارد ،در این تعریف درباره ویژگیهای اقلیتهای قومی چننی
آمده است:
تعداد جمعیت اقلیت قومی نسبت به جمعیت هیات حاکمه کمرت است؛ یک اقلیت قومی در رشایطی نیست که بتواند
در ساختار قدرت و سلطه سیایس دخیل باشد .در میان اعضای تشکیل دهنده یک اقلیت قومی یک احساس همبستگی برای
حفظ فرهنگ و آداب و رسوم و مذهب و زبان و سایر ویژگیها حاکم است.
اما باالخره در این کمیته ،تعریفی که بتواند از نظر حقوق بنیامللل رسمیت پیدا کند ،به تصویب نمیرسد و کمیته اظهار
میدارد که هرگونه تعریف کلی و مجازی از این واژه به ویژه اگر بخواهد مفهوم یک خلق یا مردم «  » peupleرا که در
جستجوی حق تعینی رسنوشت خود هستند ،بیان کند؛ نه امکان پذیر و نه مورد عالقه دولتها است .با اتکا به یک چننی
تحلیلی دولتها قبول نکردند به یک مرجع بنیاملللی اجازه دهند که تعینی کند در رسزمنی آنها چه دسته از مردم
میتوانند مشمول اقلیتهای قومی شوند .همینطور ،استدالل کردند چننی اختیاری باعث خواهد شد که دولتها در برابر
مراجع بنیاملللی متعهد گردند که برای این اقلیتها امتیازات ویژهای قائل شوند…
به رسمیت شناخنت گروهی از مردم به عنوان اقلیت ،در ارتباط اجتناب ناپذیر با رشایط تاریخی که بیانگر اصل و
نسب آن گروه و موقعیت اجتماعی-اقتصادی آن میباشد ،قرار دارد.

آیا حقوق اسایس انسان مهمرت است یا تمامیت اریض یک کشور؟
بخیش از اهل دیوان ساالران سازمان ملل و طرفداران بیقید و رشط قدرتهای حکومتگر ،بر این عقیده پافشاری
میکند که هر گونه کوشش در تغیری قواننی بنیاملللی میتواند موجب بیقاعدگی و بیقانونی در نظم جهان گردد و منافع
کشورها را به مخاطره اندازد .این طرز تفکر و چننی رفتار و منیش یک پرسش اسایس را مطرح میکند :
از یک سو ،قواننی بنیامللل تمامیت اریض یک رسزمنی را پر اهمیت میشمارند و حیت دیوان بنیاملللی الهه بر اصل
تمامیت اریض تأکید میکند؛ از سوی دیگر از آنجا که قواننی توسط انسانها و برای اداره بهرت اجتماعات انسانی بنا
نهاده شده اند نبایسیت غریمتغری باشند ،و بایسیت توانست آنان را با رشایط تازه جهان تطبیق داد .پرسش دیگر این
است که آیا حقوق انسانها ثابت و غریقابل تغیری هستند؟ پاسخ شاید این باشد که « تنها ذات تغیری است که قابل تغیری
نیست » .حق انسان ها برای رسیدن به عدالت و مشارکت آنان در تعینی رسنوشت خود نزی بطور ذاتی مشمول این
تعریف می شود .جامعه ملل باید به درجه ای از بلوغ و تعادل برسد که بتواند طوری عمل کند که ،نه به نظم جامعه
جهانی لطمه وارد شود و نه تحت عنوان حفظ صلح جهانی ،حقوق انسانی پایمال گردد.
هر حکومت ملی (دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت) ،بر اساس اصول و قواننی بنیاملللی متعهد است تمامی حقوق شهروندان خود را بدون
هیچ گونه تبعیض و به طور برابر رعایت کند .طبق مصوبه  ۱۹۹۲سازمان ملل ،هر کشور موظف است حقوق اقلیتهای
ملی و قومی را در چارچوب تمامیت اریض خود رعایت کند و بنی آحاد ملت خود تبعیض و تفاوت قائل نشود .اگر
حاکمییت به این حقوق پایبند نباشد و حقوق بخیش از مردم خود را زیر پا بگذارد و مقامات بنیاملللی نسبت به این
بیعدالیت بیتوجهی نشان دهند ،طبیعی است که مردم جهان به ویژه مردمی که نسبت به آنان بیعدالیت می شود،
مرشوعیت سازمان ملل را زیر پرسش بربند.
برخالف آنچه که تصور میشود جدا شدن از رسزمنی مادر کیمیای سعادت نیست ،و به هیچ وجه رشد اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی را تضمنی نمیکند .دفاع از تمامیت اریض ،رصفا به مفهوم ناسیونالیسم و شوونیسم ( تعصب در
میهن پرسیت ) تلقی نمیشود ،وگرنه به قول رفیقی متعادل و معقول؛ « همنی صفات را میتوان به راحیت به جدایی
طلبها ،که در رس سودای رسزمیین را دارند منسوب کرد» .گفتمان بایسیت با جهانبیین مدرن و بر مبنای حق تعینی
حق تعینی رسنوشت خود » و « ّ
رسنوشت باشد .در این صورت باید بهروشین میان « ّ
حق جدایی طلیب » تمایز نهاد .در
حق تعینی رسنوشت خود را میتوان بدون جداییطلیب ّ
محقق ساخت .به بیان دیگرّ ،
غالب موارد ّ
حق تعینی رسنوشت
لزوماً به معنای ّ
حق حاکمیت سیایس تمام عیار و تاسیس یک حوزه اقتدار سیایس و قضایی مستقل نیست .برای مثال؛
ممکن است که قانون اسایس یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت حاکمیت خود به رسمیت بشناسد؛ که آن اقوام در
قلمرو خاص خود ،زبان محلّ یشان را به عنوان زبان رسمی به کار برند ،یا رسزمنیشان به عنوان استان یا ایالیت در یک
فدراسیون به رسمیت شناخته شود ،یا نمایندگان ایشان نسبت به تغیری قانون اسایس یا وضع و تغیری پاره ای قواننی
فدرال ّ
حق وتو داشته باشند ».هر کدام از این امکانات بر اساس رشد دموکرایس و مشارکت مردم در امور و شئون زندگی
انسانی و در رشایط حاکمیت ملت ،امکان پذیر است و نه در رشایط استبدادی و افکار و روشهای فئودالی مدرن.
در فرهنگ ملی ما ،تمایل جدایی طلب وجود ندارد و در تاریخ میهن ما شورشهای قومی و محلی جنبه ایرانی
داشتهاند .غالباً تغیری حاکمیت بدین سبب انجام میپذیرفته که یکی از حاکمان جهت به دست گرفنت قدرت ،در برابر
حاکمیت مرکزی ،قد راست میکرده است  .به جرات میتوان گفت تمامی آن شورشها هرگز در اندیشه جداسازی نبودهاند،
بلکه همواره هدف پریوزی بر قدرت مرکزی و رسیدن به پادشاهی را دنبال میکردهاند .نخستنی بار اتحاد جماهری
شوروی ،پس از دومنی کنگره حزب کمونیست ایران ،کوشید تا از اقوام به مثابه ابزاری برای دخالت در امور داخلی کشور
ما استفاده کند .متاسفانه امروز همان سیاست را قدرتهای امپریالیسیت غرب با استفاده از رشایط استبدادی حاکم بر
رسزمنی ما ،توسط دست نشاندگان بومی خود که در عمل هیچ اعتقادی به دموکرایس و به رعایت حقوق برش ندارند و در
رفتار و کردار روزمره شان این حقوق را به طور آشکار زیر پا میگذارند ،اعمال میکنند.

نمیتوان قبول کرد که علریغم نزدیکیهای زبانی ،قومی ،فرهنگی ،اجتماعی و سبکهای زندگی مشابه ،رسزمنیها و
باشندگان همواره دارای یک وحدت ابدی و ازلی هستند و در معرض خطر جدا شدن نمیباشند .برای همنی جدایی طلیب
یکی از مباحث بسیار حساس در حوزه علوم سیایس و حقوق بنیاملللی به شمار میرود که در درازای تاریخ باعث جنگ
ها و خونریزی های فراوان بنی ملتها شده است .همنیطور باید در نظر داشت ،برخالف آنچه که غالباً گفته میشود،
کوشش در جدا شدنها تنها به دلیل عدم رعایت حقوق فرهنگی و سیایس نیست .بلکه در تاریخ نیم قرن اخری ،مشاهده
میگردد که اهداف سوداگران بومی و قدرتهای هژمونی طلب جهانی برای دخالت در حاکمیت ها و به منظور تضعیف
آنان از یک سو و تقویت اسرتاتژی ایجاد مناطق و کشورهای پارهپارهی تحت سلطه و وابسته به قدرتهای بزرگ از سوی
دیگر ،یکی از دالیل عمده دامن زدن به خواست جدایی طلیب بشمار میآید .مهم این است که هرگونه کوشش در جهت
خواست جدایی طلیب از یک رسزمنی ،متکی بر معیارهای مشارکت انسانها و منش دمکراتیک مردم باشد و مردم آن
رسزمنی در روند این گونه تغیریات از دخالت قدرت خارجی بر حذر بماند و آلت دست آنها واقع نشود.
اما در هر جدا شدن باید حقوق تمامی عوامل ذینفع و قواننی بنیاملللی را محرتم شمرد .ما در ادامه کوشش میکنیم
به این مباحث بپردازیم.

جدایی ،در رشایط استبداد
اگر حاکمیت ،مانند جمهوری اسالمی استبدادی باشد ،بنابر طبیعت و ماهیت خود ،فقط حقوق یک بخش از
باشندگان جامعه را از بنی نمیبرد ،بلکه حقوق تمامی مردم را زیر پا میگذارد .این امر نزی انکارناپذیر است که در برخی
از مناطق ،به ویژه نقاط دورافتاده ،تجاوز به حقوق مردم همواره از ابعاد گسرتدهتری برخوردار است .امروز که
بیقانونی و پایمال کردن حقوق مردم در ایران بر همگان آشکار است ،اگر ادعا شود همنی جمهوری اسالمی مستبد ،یکی از
رسزمنیها و اقوام یا ملتهای ما را به «اشغال» خود درآورده ،باید گفت که ادعای درسیت نیست ،چرا که همه ما شاهد به
قدرت رسیدن این استبداد بودهایم .این واقعییت انکارناپذیر است که مناطق مسکونی اقوام و ملتهای ما ،از نظر تاریخی
متعلق به رسزمنی ایران است و رسزمنی ایران طی قرون متمادی با مردمش بهم بافته و درهم آمیخته شده است .با وجود
این حقیقت ،هرگاه بخواهیم از نظرگاه منطق «اشغال» به این موضوع بپردازم ،در این صورت ،باید بپذیریم که این کشور
به «اشغال» قرشیترین و عقب ماندهترین طبقه اجتماعی ما درآمده است؛ پس باید به دنبال چاره و تدبریی در سطح
ملی ،برای عموم مردم ایران و نه راه حلی فرقه گرایانه بود .در چننی وضعییت بر همه اقوام یا ملتها واجب است قبل از
هر چزی ،به همراه دیگر هممیهنان خود ،برای از بنی بردن استبداد تالش نمایند ،تا حکومیت ملی بر رس کار آید .اگر ملت
یا قومی خود را متعلق به تمامیت یک رسزمنی و یک کشور بداند ،باید با منطق همبستگی با سایر اقوام ،ملتها ،اقشار و
طبقات ،به جنگ حاکمیت زورمدار برخزید و آن را بر زمنی بزند و روابط دموکراتیک را همراه با سایر اقشار در جامعه
برقرار کند .قوم یا ملیت که غری از این روش عمل کند به تعهد تاریخی و ملی و فرهنگی خود خیانت کرده است .زیرا در
وضعییت که تمامی جامعه مورد تهاجم استبداد و دشمین قرار گرفته است ،اگر بخیش از آن جامعه با استفاده از رشایط
هرج و مرج ،رخت خود را به تنهایی از ورطه حادثه بریون کشد ،به تعهد انسانی خود نزی عمل نکرده است.
بنابراین ،اوال جدا شدن در رشایط استبداد نه تنها با معیارهای انسانی مطابقت ندارد ،بلکه از نظر حقوقی نزی
بیاعتبار است .زیرا وقیت ملکی مشاع ،بر اثر زور و استبداد تسخری شده است؛ از نظر اخالقی و بر اساس مبانی
همبستگی ملی ،خالف است که یکی از صاحبان این ملک مشاع  تّیلم موهفم و تلم – در اینجا منظورم رسزمنی همه مردم میهن ما ،ایران
میباشد  تّیلم موهفم و تلم – فقط سهم خود را طلب کند و دیگر مردمان آن رسزمنی را به حال خود بگذارد .ثانیاً چننی رویش غری
دموکراتیک و ناعادالنه ،برای آن قوم یا ملت ،روندی دموکراتیک را ترسیم نخواهد کرد .به همنی جهت باید طوری عمل کرد
که جدایی خواهی با بی نظمی و جنگ و خونریزی و تشنج و زیر پا گذاردن حقوق برش همراه نباشد.

جدایی ،در رشایط دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت
این عقیده به دور از منطق است که گفته شود برای نگهداری صلح باید از حقوق انسانی گذار کرد و مراقب بود تا
نظم سازمان ملل متحد مغشوش نگردد .بر اساس یک اصل کلی و کامالً طبیعی در کره خاکی اگر انسانی نباشد،
رسزمیین هم نیست و هرگاه رسزمیین نباشد انسانی نزی وجود ندارد .حقوق انسان و تمامیت اریض میهنش الزم و ملزوم
یکدیگرند .اگر حاکمییت قادر نباشد برابری حقوق افراد و تمامیت اریض را به موازات یکدیگر تأمنی کند ،آن حاکمیت
مرشوعیت خود را به عنوان یک دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت ،در برابر مردم خود و جامعه ملل زیر پرسش برده است .در دولت  تّیلم موهفم و تلم – ملت،
اگر نسبت به قوم یا ملیت تبعیض صورت گرید ،طبیعی است که آن قوم یا ملت باید حق داشته باشد به دلیل ناحقی و
بیعدالیت که بر او وارد میشود و با احرتام به حقوق تمامی عوامل ذینفع و همه قواننی بنیاملللی ،خواست جدا شدن
خود را مطرح کند .جدا شدن از یک دولت-ملت نباید «تابو» باشد .هر جدایی عمدتاً به دو شکل میتواند انجام گردد و
دارای مراحلی است که که در زیر بدان می پردازیم :
یکی میتواند در اثر مخاصمه و خشونت و زور و رسانجام با جنگ و خونریزی تحقق پیدا کند .این روش حاصل
توسعه نیافتگی و حاکم بودن روابط قبیلهای و تعصبات مرامی و مذهیب و شاید تحریکات خارجی باشد .معموال ً این
روش نه تنها راه حل مناسیب نیست و به راحیت قابل دستیابی نمیباشد ،بلکه اثرات نامطلوب آن مدتها میتواند برای
طرفنی مخاصمه ،مشکالت و مصائب غریقابل جربانی را بوجود آورد .این شیوهای است که معموال ً مورد عالقه قدرتهای
جنگ افروز بزرگ میباشد ،برای همنی معموال ً قدرتهای استثمارگر با توسل به شیوههای گوناگون زمینههای دستیابی به
آن را فراهم میکنند .توسل به جنگ و زور برای جداییطلیب ،هرگز موفقیتآمزی نبوده است و منجر به کشتارهای
دستهجمعی ،بنی طرفنی مخاصمه و « ژنوسید » قومی و ملی گردیده است .مثالهای زیادی را در این زمینه میتوان یافت.
از آن جمله یوگسالوی سابق را میتوان نام برد که تجزیه آن به رصبستان و مونته نگرو ،کروایس و بوسین هرزگوین
جنگهای خونباری را به دنبال آورد .مثال زنده دیگر کشور نیجریه است که تنها در چند دهه از یک کشور با سه ایالت
به کشوری با یس و شش ایالت تبدیل شد و کشمکشها و جنگهای محلی در آن کماکان ادامه دارد و هر گروه برای
دستیابی به قدرت و حاکمیت بر ایالتهای دیگر از هیچ گونه خونریزی ابا نمیکند و در حقیقت این کشور به یک صحنه
جنگ و منازعه دائمی بدل شده است .این روش باعث جنگ ،دخالت خارجی و عدم رشد دموکرایس میگردد.
شکل دوم ،یک برنامهریزی مساملتآمزی مبتین بر توافق و تفاهم بنی یک دولت -ملت و بخش جدایی طلب آن است .با
بکارگریی این روش ،برنامه جدا شدن ،براساس رعایت دموکرایس و احرتام متقابل به حقوق تمامی عوامل ذینفع و طبق
معاهدات و قواننی بنیامللل و نه در اثر اعمال قدرت گروهها و طبقات قدرتطلب و ستزیهجو انجام میشود .این واقعیت را
باید پذیرفت که در دنیای امروز ،تصمیمات جداشدن از یک رسزمنی بایسیت مبتین بر رعایت حقوق حقه مردم خود،
متناسب با تمایل کشور مادر ،بر اساس مالحظات منطقهای و با در نظر گرفنت قواننی بنیاملللی برنامهریزی شود .مبادرت
به شیوهای متعادل و متناسب و متمدن ،میتواند به خواست جدا شدن ،مرشوعیت بخشیده و افکار عمومی را با خود
همراه کند .در بکارگریی این روش باید سه رشط با رعایت ترتیب به اجرا گذارده شود.
اول :اخذ مرشوعیت از مردم خود است؛ به طوری که آن قوم یا ملت در رشایطی دموکراتیک و با نظارت مقامات ملی و
بنیاملللی چننی خواسیت را به رأی عمومی مردم منطقه خود بگذارند و تصویب و تایید مردم خود را بدست آورند .در عنی
حال رسزمنی و مردم جدایی طلب باید قادر باشند یک قانون اسایس ملی و مرتقی بر مبنای منشور جهانی حقوق برش و
رعایت حقوق و اصول بنیاملللی ارائه دهند و خود را موظف به اجرای آن نمایند.
دوم :اخذ مرشوعیت ملی میباشد؛ از آنجا که این قوم یا ملت ،مجزا و مجرد از یک رسزمنی بزرگرت نیست ،رسزمیین که
مردمان آن طی قرنها همزیسیت و مشارکت داشتهاند و از مریاث فرهنگی و تاریخ مشرتک برخوردار بودهاند ،پس هرگونه

جدا شدن باید با تفاهم و توافق کشور مادر انجام پذیرد .در واقع این نزی حق دموکراتیک تمامی مردم آن رسزمنی است که
در مورد این جداییخواهی اظهار نظر کنند و آنرا به رفراندوم بگذارند.
سوم  :تائید و به رسمیت شناخنت این کشور تازه ،توسط جامعه بنیامللل است؛ این امر از دو منظر مورد اهمیت
میباشد .اول اینکه رسزمنی جدا شده از حقوق و مسئولیتهای برابر ،طبق قواننی و اصول و پیمانهای بنیاملللی،
برخوردار خواهد شد ،دوم این که میتواند از زمینههای موجود برای جنگ افروزی بنی اقوامی که در چارچوب کشورهای
دیگر منطقه قرار دارند جلوگریی به عمل آورد.
رعایت این اصول میتواند یک جدایی ،که هرگز خوشایند و مورد تمایل یک رسزمنی نیست را با روند دموکراتیک و در
رشایطی سالم و صلح آمزی و آگاهانه و مرشوع ،همراهی کند و احیاناً راه بازگشت به مجموعه قبلی را ،در رشایط عدم
موفقیت در دوران بعد از جدایی ،برای رسزمنی و مردم جدا شده باز نگهدارد.
اما قبل از مبادرت به «پروسه» جدایی ،راههایی وجود دارند که یک رسزمنی با مردمش میتواند در چارچوب تاریخی
خود باقی بماند و از تمامی حقوق انسانی خود بطور برابر و در رشایط آزاد و عادالنه ،برخوردار شود و در سایه دوسیت
و همبستگی بزرگ ملی به روش و منش دموکراتیک ،به درجات رشد ،امنیت و صلح نائل گردد.
آیا در دنیایی که قدرتهای بزرگ خود را در چارچوبهای بزرگرتی مانند اتحادیه اروپا ،فدراسیون روسیه ،ایاالت
متحده آمریکا و اتحادیه عرب ،متحد میکنند تا قدرقدرتی خود را حفظ و گسرتش دهند ،شقهشقه کردن رسزمنی ما و
نابودی هویت فرهنگی و تاریخی و همبستگی ملی ما با توسل به جدایی طلیب و کوچکرت شدن آن اقدامی عقالنی به نظر
میرسد ؟

مقاله دوم
هویت فرهنگی و زبان ملی
اقلیتهای زبانی و فرهنگی جامعه ما ،بهحق معرتضاند که حقوق زبانی و فرهنگی آنان مورد تجاوز قرار گرفته
است ،این اصلی غریقابل انکار است .اما اینکه گفته شود پیرشفت زبان پاریس در اثر تو رسی زدن به زبانها و
فرهنگهای دیگر اقوام ایران انجام پذیرفته ،جای بحث بسیار دارد .در نوشته حارض به این سادهترین برهان پرداخته
شده است که هیچ فرهنگ و زبانی را به زور نمیتوان برای دورهای طوالنی بر ملیت تحمیل و مستقر کرد.
ملیتگرایی،خودمختاریوتجزیهطلبی ،ملت،

در ادامه نوشتههای پیشنی تحت عناوین قومیتگراییو
ملیتوتئوریجداییطلبی که درباره اقوام یا ملتهای ایرانی
دولت تّیلم موهفم و تلم –ملتوحاکمیتقانونمدار و مفهوم ّ
ارائه گردید قبل از برخورد به مسئله فدرالیسم در ایران و کوشش در جهت ارائه اصول پیشنهادی در مورد عدم سیستم
تمرکز قدرت ،رضورت دارد به مسئله زبان نزی پرداخته شود.
هرآینه که سخن از زبان به عنوان وسیله محاوره و ابزار ارتباط بنی گروههای جمعییت به میان میآید الجرم دو
عامل اسایس دیگر پیش روی قرار میگریند؛ یکی تمدن و دیگری فرهنگ ،و در واقع در اثر پیوند سه بعد تمدن ،فرهنگ و
زبان است که حجم و فضای هویت فرهنگی ،هسیت مییابد که ویژگیهای یک ملت یا قوم یا گروهی از انسانها را ترسیم
میکند و به ملت یا قومی در برابر نامالیمات و مخاطرات نریوی پایداری میبخشد .ویژگیهایی که بنی ملتها و اقوام و
گروههای اجتماعی متفاوتند و آنها را از یکدیگر مجزا میسازند .به این سبب در نوشته حارض کوشش میشود این مقوله
ها را مورد برریس قرار دهیم.

تمدن و فرهنگ
انسان هویت خود را از چه میگرید؟ از باورهای زمییناش؟ مردمش؟ از رسزمیین که در آن زندگی میکند؟ از رابطه
ژنتیکش؟ از باورهای آسمانیاش؟ از وابستگی خانوادگی و قومیاش؟
در طول تاریخ قوم بزرگ ایرانی مانند بسیاری از اقوام دیگر ،هویت خود را با رسزمینش گره زده است .در دنیای
پستمدرن ،این محک هوییت ،تغیری پیدا کرده و غایت خود را در انسانیت جستجو میکند .در جهان امروزی ،در حقیقت
چزیی که هویت انسان را محک میزند انسان بودن او است ،اما در واقعیت امروزی جهان همنی محک برای مؤثر عملکردن
و تبینی هویت خود ،نیاز به جایگاهی نزی دارد .پس ارزش مادی (رسزمنی) ،را به عنوان عامل تکمیل کننده در کنار
ارزش انسانی (آزادی به مفهوم کمال پذیری) 1قرار میدهد .این چننی است که میبینیم؛ رسزمنی ،میهن ،وابستگی ملی،
ملیت و قومیت و باالخره تاریخ ،فرهنگ و تمدن ،ارزشهای مادی و معنوی خود را کماکان حفظ و خود را در انسانیت
تکمیل و ماندگار میسازند.
بسیاری از اندیشمندان دوران مدرنیته معتقدند که تمدن قبل از هر چزی مجموعهای از رفتارهای هویتیافته اخالقی
فردی یا اجتماعی  »mœurs« 2است که در مقابل وحیشگری و بربریت قرار میگرید .عوامل تشکیل دهنده تمدن یک جامعه
در اثر رشد فرهنگی از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کرده و پیرشفت رشایط زندگی ،دانستین ها و عادات و رفتار آن را
تعینی میکند .واژه تمدن زمانی به شکل جمع و گاهی به شکل مفرد مورد استفاده قرار میگرید ؛ هرگاه واژه تمدن به
صورت مفرد به کار گرفته شود ،مفهوم پیرشفت و گام نهادن به سوی آرمانهای جهانشمول و رشد کالن را از طریق
دانش ها و علوم و تکنولوژی میرساند .در سالهای اخری برخی از جامعهشناسان و متخصصنی علوم اجتماعی و
اتنولوژیک ،مانند کلود لووی اسرتوس  3به جای واژه تمدن به مفهوم مفرد آن ،از تمدنها به مثابه مجموعههای همگرا و
طلیب برخاسته از تمدن یا به بهانه
پایدار در قانونمندی ،در دانش و در اخالق فردی و اجتماعی ،فارغ از هر گونه برتری
ِ
آن ،سخن میگویند.

کلود لووی اسرتوس،

این طرز نگاه نایش از تاملی تکاملی است و تعادل در ناهمگراییها برای دستیابی به همگرائی تمدن را ،برآیند
تمدنها میبیند و آن را در دو بعد بومی و جهانی مورد توجه قرار میدهد ،نگاهی واقعبینانه و فرای مالحظاتی
تنگنظرانه ،رنگنیکمانی است متساهل ،که از تضادها زایش پیدا می کند ،نه تزیی عمودی دارد و نه افقی.
تنها به یاری فرهنگ یک رسزمنی است که قادر خواهیم بود دریافت روشین از چگونگی شکل گرفنت و سری و حرکت
حیات آن جامعه به دست آوریم .با برریس فرهنگ مردم یک رسزمنی است که به چگونگی آفرینش و سری اندیشه و
جهانبیین و ابداعات و نریوی جنبش و تحرک فکری و مادی جامعه به عبارت دیگر تمدن آن پی میبریم .حال ببینیم
فرهنگ چیست ،کارکردهای آن کدامند و اساس آن بر چه چزیهایی استوار است ؟

در اینجا به مفهوم اتیمولوژی ،کلمه فرهنگ نمیپردازیم ،اما سعی میکنیم مفهوم و محتوای آن را بیان کنیم .از
جمعبندی اقوال و پژوهشها میتوان نتیجه گرفت که فرهنگ مجموعهای از شناختها ،دانستینها ،تربیت و آموزش ،سنن
و عادات یک گروه انسانی است که به شکل اجتماعی از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا میکند  تّیلم موهفم و تلم – که به هیچوجه جنبه
ارثی و نژادی ندارد -فرهنگ دربرگرینده بخش بزرگی از رفتار فردی انسان و ویژگیهای زندگی اجتماعی یک گروه
انسانی مانند :فنون و هرنها ،رفتار و اخالق ،شیوه زندگی و نحوه ارزشگذاری ،اعتقادات و مناسک مذهیب ،سازماندهی
خانواده ،محله و شهر را شامل میشود .مجموعه این ویژگیها ،فرهنگی را از فرهنگ دیگر مجزا میسازد بهطوریکه
میتوان گفت فرهنگ ایرانی ،فرهنگ چیین ،فرهنگ رشقی و فرهنگ غربی .تعریفی که کارشناسان یونسکو از فرهنگ ارائه
میدهند قابل توجه است .بنا بر قول آنان ؛ « فرهنگ به مفهوم وسیع و کلی آن ،مجموعهای از مشخصههای روحانی،
مادی ،روشنفکرانه و احسایس است که یک جامعه را از جامعه دیگر متفاوت میسازد که در برگرینده هرن ،ادبیات ،شیوه
زندگی ،حقوق ابتدائی انسانی ،نحوه ارزش گذاری ،سنن و اعتقادات میباشد».
تظاهرات فرهنگی را از سه جنبه هرنی ،زبانی و تکنیکی میتوان مورد برریس قرار داد .این سه جنبه در دو حوزه
فردی و اجتماعی عمل میکنند؛
در حوزه فردی ،فرهنگ عبارتست از مجموعه آموختهها و تواناییهای یک فرد که جنبه سازندگی و پروریش دارد .در
حوزه اجتماعی ،فرهنگ واحد ارزشگذاری هویت است که ساختارهای اجتماعی ،دیین و … و رفتار اشرتاکی مانند
تظاهرات روشنفکرانه ،هرنی و… ،گروهی از مردم یک جامعه میباشد که ارزشهای تاریخی یک مردم را در ظرف زمان
هسیت می بخشد.
کاربرد فرهنگ در زندگی روزمره یک جامعه قابل مشاهده است ،اما عمدهترین ویژگی آن رسالیت است ،قهرمانانه و
نجات بخش به هنگامی که در اثر حرکتهای بیمنطق ،بافتها و ساختارهای رضوری برای پیرشفت اجتماعی در هم
میپیچند و روندها و راهکارهای اجتماعی ،سیایس ،اقتصادی و حیت علمی کارائی خود را از کف میدهند یا در هم
شکسته میشوند و دیگر ارزش معنوی و اخالقی و انسانی تولید نمیکنند ،در چننی رشایطی فرهنگ ،تنها و آخرین عاملی
میباشد که به جامعه امکان بازسازی را میدهد .چرا که فرهنگ در رسارس وجود افراد و گروههای انسانی در اثر شناخت
و دانسنت و عادات و سنن و اعتقادات به طور منسجم ریشه کرده است .انسجام فرهنگی رسمایه انباشته شدهای است که
میتواند در رشایط بحرانی از نابودی یک تمدن جلوگریی بعمل آورد و باعث جهشهای بزرگ اجتماعی ،سیایس ،اقتصادی
و اخالقی در جامعه گردد .جامعهای که از انسجام فرهنگی برخوردار باشد میتواند در مقابل حمالت ضد فرهنگی مقاومت
کند ،خطرات را خنیث نماید و از ارزشهای فرهنگی خود دفاع کند و آنها را از نابودی نجات بخشد .این مقاومتها که
حاصل انسجام فرهنگی هستند ،میتوانند تمدنی را رقم بزند و آن را ماندگار سازد.

تفاوت بنی فرهنگ و تمدن
قبل از اینکه به تفاوتهای فرهنگ و تمدن بپردازیم ،بیان یکی از وجوه مشرتک اسایس این دو رضورت دارد و آن
اینست که فرهنگ نزی مانند تمدن شامل رفتار ،عادات ،دانشها و احساساتی میباشد که از یک موجود ،به صفت فردی و
نه از طریق ژن و نژادی و در اثر ممارست در جامعه رس می زند .اما در ارتباط با تفاوتهای بنی فرهنگ و تمدن باید
گفت که غالباً به سخیت میتوان تفاوت بنی فرهنگ و تمدن را به روشین تعینی کرد.
 Hبا وجود اینکه تمدن و فرهنگ هر دو خاصیت رشد یابنده دارند ،اما تمدن ،در ریشه و پایه و فرهنگ ،در شاخههای
اصلی رشد و گسرتش پیدا میکند.

 Hتمدن سازماندهی زندگی شهروندان در مجموعهای از پدیدههای علمی ،فین و هرنی (زیبایی شنایس) یک جامعه بزرگ
یا چند جامعه است که یک وضعیت نسبتاً ثابت دارد .در حالی که فرهنگ حاصل شناختهای بدست آمده و توسعه
دانستینها و رشد دماغی ادراکات انسانها میباشد که حالیت رونده دارد.
 Hتغیری تمدن بسیار دشوار است ،اما تغیری فرهنگ راحت تر انجام پذیر است.
 Hیک تمدن میتواند از بنی برود در حالی که اثرات فرهنگی آن به عنوان شواهد موجودیت تمدنهای از بنی رفته به جای
میماند.
زنده یاد محسن هشرتودی ریاضیدان ،فیلسوف و هرنشناس با ارزش ما روزی در کالس درس میگفت؛ تمدن قربستان
فرهنگ هاست .از او سوال کردم؛ چرا قربستان؟ پاسخ داد در فرهنگ ما قربستان مفهومی پژوراتیو (تحقری آمزی) دارد،
برای این که شما رایض شوید میگویم تمدن گنجینه فرهنگهاست .من امروز آن بیان را یکی از سادهترین و عمیقترین
بیانهای فرهنگ و تمدن به شمار میآورم.

محسن هشرتودی

ذروه های فرهنگ ایرانی
بیآنکه رگهای گردنمان بریون بزند ،بیآنکه که آهنگ صدایمان بلند شود ،بیآنکه مشتهایمان را گره کنیم ،فریاد
بزنیم و شعار بدهیم ،باید در کمال تواضع و افتادگی این واقعیت را در برابر چشم خود داشته باشیم که رسزمنی ایران با
تمام اقوام و ملتهایش ،فرهنگ و تمدن بزرگی را در خاورمیانه نمایندگی میکند .فرهنگ و تمدنی که از امکانات بالقوه
مهمی برخوردار میباشد که میتواند در رشایطی تظاهر مادی پیدا کند.
بیان این تمدن و فرهنگ اگر تنها از سوی ما ایرانیان بود شاید فقط ادعاهایی پیش نمیبود و جنبه خودستایی
میداشت ؛ بلکه این قولیست که بسیاری از مورخنی ،از هرودوت (نخستنی مورخ جهان ،که کتاب خود را با ایران آغاز
میکند و با ایران پایان میدهد ) دیاکانف  ،4ابنخلدون  ، 5هانری کوربن  ، 6والرت هینتس  ، ٧رنالد نیکلسن  ، ٨بلورش ، ٩
ملبتون
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 ،پیری برییان و…  ،و حیت کیس مانند برنارد لوئیس ،برآن باورند .تمدنی که در طول تاریخ علریغم مخاطرات

و پیچ و خمها توانسته است پابرجا بماند.

11

ِ
پیری برییان

در جهان امروز کمرت رسزمنی کهنسالی را میتوان پیدا کرد که از دو هزار و پانصد سال تاریخ و تمدن ،بیش از هزار
و سیصد سال در اوج قدرت نظامی ،اداری ،فرهنگی ،اقتصادی ،هرنی و ادبی زیسته و تداوم خود را حفظ کرده باشد.
تهیه این مطلب امکان داد به دو رسزمنی عراق و ترکیه نگاه کنم که هر دو این تداوم را نداشتهاند و چند بار در عمر خود
لیدیه تا دوران جدیدّ .اما ایران توانسته است دو هزار و پانصد سال
دست به دست گشتهاند ،از سومر و آشور و کایس و
ّ
«هویت ایرانی» 12بر رس پا بماند.
علریغم پسیت و بلندی هایش تحت همنی نام و
ّ

محمدعلی اسالمیندوشن

شایسته است این مبحث را با نظریات محمدعلی اسالمی ،ندوشن که در زمینه فرهنگ ایرانی زحمت فراوان
ماهیت ایرانی را رقم زده است ،جغرافیای اوست؛ حایل میان
کشیده است رشوع کنیم او میگوید « :مهمترین عاملی که
ّ
تمدن دیرینه سال ،یعین چنی و هند و مرص و میانرودان؛ مجموع اینها ایران را از همان
رشق و غرب ،محاط در میان چند ّ
تمدن آفرین بوده است و هم درد رس آفرین .ایران از آغاز
آغاز یک کشور خاص کرده است …این
موقعیت از جهیت ،هم ّ
ّ
خصوصیت به هم زده است :یکی آنکه دفاعگر شد .از آنجا که در معرض هجوم قرار داشت ،میبایست
تکوین خود ،دو
ّ
تمدنش تلفیقی گشت ،یعین در معرض داد و
جدی باشد .دوم آنکه به علّ ت
همواره
موقعیت جغرافیائی خود ّ
آمادۀ دفاع ّ
ّ
Å
هویت آغازین او را شکل داده ،و کم و بیش بر همنی روال جلو آمده است…،
ستد فرهنگی قرار گرفت .این دو
خصوصیتّ ،
ّ
تمدنی اوست ،گرچه هر زمان به گونهای دیگر جلوه کرده
برجسته ترین ویژگی
شخصیت ایران همان مداومت تاریخی و ّ
ّ
است».
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همانطور که در مقدمه این مبحث آمد رسزمنی ایران بیش از هزار و سیصد سال به عنوان یکی از قدرتهای

بزرگ جهان بر بخش بزرگی از خاورمیانه حاکمیت داشته و فرهنگ و تمدن خود را در این مناطق گسرتانیده است .فرای
دورههای کوچک ،اوج تمدن ایرانی را در چهار دوره بزرگ میتوان مورد برریس قرار داد.
دربارۀ یونان
«پیری برییان» Pierre BRIANT؛ استاد برجسته دانشگاه ماریس که تحقیقات ،علمی خود را با مطالعه
Å

باستان رشوع کرده و در این زمینه از آشنایی و شناخت کافی برخوردار است؛ اخریاً در کتابی تحت عنوان « تاریخ

امپراتوری پرس از داریوش تا اسکندر» که در ماه می  ۲۰۰۶توسط انتشارات  ( Fayardپاریس ) در  ۱۲۴۷صفحه به چاپ
رسانید ،معتقد است که اهمیت دولت هخامنشیان زیر سایه« یونان جاودان » ،در تاریخ جهان مورد بیمهری قرار گرفته
است .او در این کتاب براساس اسناد و مدارک ،قدرت نظامی و اداری ،اهمیت قدرت مذهیب ،تقسیمبندی کشوری ،سیستم

حکومیت ،ساختار اقتصادی ،سیایس و مبانی فرهنگی ،معماری ،هرنی ،صنعیت و شیوه زندگی مردم ،نحوه فرمانروایی و
تقسیم قدرت و کنرتل آن توسط قدرت مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .در دیداری که نویسنده با او داشت از
غنای معرفتش از فرهنگ و تمدن ایرانی آن دوره در شگفیت فرو رفت .او میگوید «دولت هخامنشیان ( ۵۵۹تا  ۳۳۰پیش از
میالد به مدت  ۲۲۹سال) که پایههای سیایس آنرا کوروش و داریوش و مبنای دیین آن را زرتشت گذاشتند… ،از دجله تا
رود سند گسرتده بود و از نظر وسعت ،تمرکز قدرت و توانایی فرهنگی؛ یکی از مهمترین امپراتوریهای جهان در عهد
باستان بود».
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بر اساس اسناد و مدارک پادشاهان هخامنیش در رسزمنیهای تحت سلطه خود عدالتخواهی و احرتام به حقوق
انسانی و رفاه و آبادی مردم را در درجه اول اهمیت قرار میدادند .گفته میشود اولنی بار داریوش اول ،پادشاه هخامنیش
آبراهه باریکی نزی به وجود آورد که بعلت عدم توجه غریقابل استفاده باقی ماند.
تصمیم گرفت که کانال سوئز را بکند و
Å
تکرار اوج قدرت قوم ایرانی و دورههایی که این قدرتها در فرمانروایی باقی ماندند در تاریخ جهان بیمانند است.
یکی دیگر از دورهای قابل اهمیت و اعتالی قوم بزرگ ایرانی حکومت نریومند اشکانیان است .از سال  ۲۲۷قبل از میالد
مسیح تا  ۲۲۴سال بعد از میالد مسیح ،به مدت بیش از  ۴۵۰سال ،باز ایران در دوره حکومت اشکانیان در برابر
توسعهطلیب رومیان که هم از طرف ایرانیان و هم از جانب ژرمنها با دشمنانی شکست ناپذیر مواجه شده بودند به دفاع
از خود برخاست 15.و به فرمانروائی بزرگ در جهان دست یافت و پیشاپیش برشیت گام برداشت.
ذروه سوم اعتالی ایران؛ حکومت نریومند ساسانیان به شمار میآید .ویپرت بلورش در سفرنامه خود مینویسند« :
از  ۲۲۴تا  ۶۴۳میالدی به مدت  ۴۱۹سال( ،ایران) در طول تاریخ خود بهعنوان نریومندترین کشور جهان قد برافراشت به
نحوی که تنها بزیانس میتوانست گاه و بیگاه با آن معارضه کند 16».به دنبال این توسعه و شکوفایی سیایس ،جهیش
فرهنگی نزی ظاهر شد که بخصوص در معماری و هرنهای دسیت به خلق و آفرینش آثاری بینظری توفیق یافت .اگرچه
دولت ساسانی پس از چهار صد سال دوام مقهور شد در نتیجه دین اصلی و بومی این رسزمنی جای خود را به اسالم
داد ،اما در ادامه این بحث خواهیم دید که فرهنگ و زبان آن از بنی نرفت .مجتیب مینوی؛ که عمر خود را در تحقیق و
تفحص درباره تاریخ و فرهنگ ایران رصف کرده است ،در کتاب « تاریخ و فرهنگ »  ،به نکته جالیب اشاره میکند .او
میگوید « :هدف و وسیله بهبود احوال هر قوم مفرد را ،همان تعلیم و تربیت میدانم و بس ،و چاره اختالفات مابنی اقوام
و طریقه ایجاد محبت و حسن تفاهم در میان ملل نزی ،به اتفاق عقال ،همان طریقه علم و معرفت است و بس 1٧».به
شهادت تاریخ در فرهنگ ایرانی این محبت و انسانیت و حسن تفاهم نسبت به ملل دیگر وجود داشته است .بیشک این
امر در تداوم فرهنگ و تمدن ما بیتأثری نبوده است.

مجتیب مینوی

فرمانروایان ایرانی توانستند سالهای طوالنی بر بزیانس ،یونان ،آسیای صغری ،مرص ،یمن ،حبشه ،روم ،ترکستان
و هند حاکمیت داشته باشند و تمدن و فرهنگ ایرانی را رشد و صیانت بخشند ،که بخاطر همنی توجه به تعلیم و تربیت و
آموزش در امور سپاهیگری ،مالیه ،داوری ،ترویج کشاورزی ،تجارت ،اصالحات اداری ،تقسیمات کشوری ،تاسیس
مدارس از جمله مدرسه طب در گندی شاپور در قرن ششم میالدی ،ترجمه کتب فلسفی یونان و کتاب « بیدپای

هندی»( کلیله و دمنه ) و رعایت اصول و مبانی مروت ،انسانیت و رعایت احواالت ملتها بوده است ،که آن را از قانون
ح مورابی تا استوانه کوروش کبری ،در تعلیمات زرتشت و مزدک و گوماتا … میتوان مشاهده کرد .آری همنی زبان ،خط،
َ
شعر ،موسیقی ،نقایش ،معماری و مجسمهسازی و… حافظ هویت فرهنگی ما شدند و به قول نویسنده کتاب الفهرست؛

در دوران انوشریوان قریب هفتاد جلد کتاب از زبان پهلوی به عربی ترجمه شده است 1٨.و این در حالیست که
حمله اعراب ،هم شکست نظامی را پذیرفتند و هم مغلوب فرهنگی شدند ،غالبا فرهنگ و زبان و
رسزمنیهای دیگر در مقابل
Å
خط و آثار هرنی خود را از دست دادند .اما این وضعیت شامل ایران نگشت؛ چرا که ایران کشوری است با امکانات
جامعیت فرهنگی کم نظری و تمدنی انکارناپذیر.
بسیار ،دارای
ّ
قوم ایرانی از نیمه قرن هفتم در اثر هجوم اعراب به مدت بیش از  ۷۰۰سال ،در مقام چالش برای حفظ تمامیت و
هویتش قرار گرفت .در این دوره دچار فراز و نشیبهای زیادی شد ،شبیخونهای ترکان و از آنان سهمناک تر مغوالن را
تحمل کرد .مغوالن با اینکه پایههای قدرتهای ایران را به لرزه افکندند و توسعه و تکامل آنرا به تعویق انداختند اما
حریف مقاومت و برتری فرهنگیاش نشدند .ایرانیان به فاتحنی اجازه ندادند تا هویتشان را در هم کوبیده و آنرا نابود
سازند .قومیت ایرانی در طول تاریخ همواره کوشید تا با توفق زیرکی و هوشیاری و با توسل به فرهنگ برتر خود طی
نسلها ،اندکاندک باز راهی به روی خود بگشاید.
ذروه چهارم اوج قدرت ایرانیان؛ دوره صفویان است که  ۲۳۴سال به طول انجامید( ۱۵۰۲تا  .)۱۷۳۶دورهای به
شدت تعینیکننده در تاریخ جهان جدید ،دورهای که قدرتهای تازه ،ظهور میکنند و مقاصد اقتصادی و استعماری،
رسلوحه ،فعالیتهای آنان قرار میگرید ،دورهای که براساس آن جهان امروز رقم میخورد.

عبدالحسنی زرینکوب

متاسفانه حاکمیت صفویه ،حاکمیت تبعیض و تعصب بود .عبدالحسنی زرینکوب در کتاب «چزیهای دیگر
درباره صفوی» چننی مینویسد « :این حکومت با تعقیب و آزار مخالفان با زنده باد و مرده باد درویشان تربزین به
دوش… ،چنان رعب و وحشیت در میان مخالفان برانگیخت که نظری آن را تاریخ جدید شاید به جز در دوره روی کار
آمدن رایش سوم رساغ نمیدهد».

1٩

«این درست است که سلسله صفویه توانست در ایران بعد از  ۸۵۰سال حکومت واحدی بهوجود آورد و در یک دوره
هرج و مرج ایران را از دستاندازی عثمانیها و ازبکها نجات دهد .اما این سلسله برای نیل به هدف ،چنان تعصیب
برانگیخت که فرجام نابسامان آن قابل پیشبیین بود .محیط تعصب آلودهای را بوجود آورد و مردم را به حکم تمایالت
مسلکی ،نقوطی بودن ،اتهام الحاد ،تسنن ،مرشب حکمت ،،شاعر و موسیقیدان بودن ،وسعت مرشب ،حیت تعلیم کتاب شفا،
متواری و گاه به قتل رساند».
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در این دوره حدود و ثغور مملکت گسرتش یافت ،از نظر خارجی امنیت و از لحاظ داخلی

نظم و رفاه ایجاد شد .علم و هرن بار دیگر به اوجی رسید که تا آن زمان در مرشق زمنی نظریی بر آن شناخته نمیشد.

کم تحرکی یا به شکلی ،زوال مملکت ما در این  ۳۰۰سال گذشته بوده است .این کمبود بیتردید در اثر دو چزی عمده
بوده است ،یکی؛ عدم توجه به تعلیم و تربیت و کمتوجهی به « جمهور علم و معرفت» و در نتیجه به دور افتادن از
پیرشفتهای عظیم دوران روشنگری ،دوم؛ اختالفآفریین توسط سیاستهای استعماری مابنی اقوامی که رسزمنی بزرگ
ایران را حفاظت و صیانت میکردهاند.

طرح نابودی ،هویت ایرانی،
فرهنگ و تمدنی که در چشم بخشهایی از افراطیون و قدرتمدران بزرگ جهان باید درهم شکسته شود و نابود گردد
! .برنارد لوئیس ؛ معمار و تئوریسنی طرح تجزیه ایران و خاورمیانه نخستنی بار در نشست بیلدلربگ در سال ۱۹۷۹
پروژه «خاورمیانه بزرگ» که بعدا به عنوان « پروژه برنارد لوییس » مشهور شد ،را مطرح کرد .بر پایه این طرح ،ایران
باید به شش یا هفت تکه تقسیم شود؛ او اظهار میدارد « :در دوهزار سال گذشته هیچ فاتح و کشور گشایی و یا نریوی
مهاجم خارجی نتوانسته به زبان و فرهنگ ایرانی اثرات بنیادی بگذارد او در این کنفرانس چننی نتیجه میگرید که تنها
راه رویارویی با چننی فرهنگ واالیی از بنی بردن آن است و در این مورد میگوید باید ایران را به قطعات قومی گوناگون
بشکنند تا به کشورهای کوچک جدیدی تقسیم شود» .این ایده در عراق اجرا شده و االن به جای یک عراق ،در واقع سه
عراق وجود دارد .به باور دیک چین ،معاون رئیس جمهور پیشنی آمریکا ،در قرن جدید ،دانشمندان ،قانونگذاران،
دیپلماتها و رسانهها دنبالهرو ،خردمندی لوییس خواهند بود.
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او که یکی از مدعیان در هم شکسنت فرهنگ و هویت ایرانی است ،در شهریور  ۱۳۹۱طی سخرنانی خود در دانشگاه تل
آویو در مورد اثرات حمله اعراب به ایران چننی اظهار نظر میکند  « :چزیی که من میخواهم در همان ابتدا نظر شما را
بدان جلب کنم؛ تفاوت عمده و حقیقتا قابل توجه در آن چزیی است که در ایران اتفاق افتاد و آنچه در تمام کشورهای
دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا  تّیلم موهفم و تلم – که توسط اعراب اشغال شده و در قرن هفتم و هشتم به صورت بخشهایی از خالفت
اسالمی درآمده بودند  تّیلم موهفم و تلم – رخ داد.
این کشورهای دیگر که تمدنهای باستانی داشتند ،کشورهای عراق ،سوریه ،مرص و شمال آفریقا ،در طی مدت
کوتاهی ،اسالمی و عربی شدند .مذاهب قدیمیشان به کل از میان رفت یا به اقلیتهای کوچکی محدود شد؛ زبانهای
کهنشان تقریبا محو شد .برخی [از این زبانها] در کتب مقدس و ادعیه باقی ماندهاند ،و برخی هنوز در روستاهای
دورافتاده مورد استفاده است .اما در بیشرت جاها و در میان بیشرت مردم ،زبانهای کهن فراموش شده است .هوییت که این
زبانها ارائه میکردند ،جایگزین شده و تمدنهای کهن در عراق ،سوریه و مرص به آنچه امروز جهان عرب میخوانیم تبدیل
شده است… 22».
«ایران حقیقتا اسالمی شد اما عربی نشد؛ پارسیان پاریس ماندند و پس از وقفهای خامویش ،ایران دوباره به عنوان
عنرصی جداگانه ،متفاوت و مجزا در اسالم هویدا شد و نهایتا عنرص جدیدی را به خود اسالم هم افزود[ .به لحاظ]
فرهنگی ،سیایس و از همه مهمتر مذهیب ،مشارکت ایرانیان در این تمدن تازه اسالمی بیاندازه مهم است .تاثریات ایرانیان
در تمام زمینههای فرهنگی حیت شامل شعر عربی هم میشود و مشارکت شاعران ایرانی که شعرهایشان را به تازی
رسودند ،مشارکت بسیار عمدهای است 23».او همنیطور اضافه میکند ؛ « برخی این تفاوت را به علت فرهنگ برتر پارسیان
می بینند .فرهنگ برتر ،فرهنگ پستتر را تحلیل میبرد».
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نهضت مقاومت فرهنگی
دیدیم که دشمن داخلی یعین جمهوری اسالمی ،توانست بخیش از این فرهنگ و تمدن را با ارزش دادن به تمدن
اسالمی و عربی از بنی بربد ،دیر یا زود رژیم زمخت جمهوری اسالمی که در جهت عکس خواستههای مردم ایران ،جامعه
مدرن ،انسانیت ،مروت ،مردمی ،عدالت اجتماعی ،آزادی و استقالل عمل میکند از بنی خواهد رفت ،آشیت بنی ملت و دولت
یعین ایجاد یک دولت -ملت میتواند یکی از عوامل مهم تضمنی کننده دموکرایس در ایران بشود ،متاسفانه به این امر مهم،
امروز به اندازه کافی توجه نمیشود ،چنانکه این بیتوجهی کماکان ادامه پیدا کند ،بدون شک ایران در آینده در ورطه
مخاطرات عظیم قرار خواهد گرفت .در دنیای کنونی دو مسألهی بنیادی در برابر هر کنشگر ایرانی ،فرای ملیت یا قومیتش
که نسبت به هویت و فرهنگ خود احساس مسئولیت میکند قرار دارد؛ یکی خود بودن یعین هویت فرهنگی و تاریخ خود
را شناخنت و با چشم باز به آن نگاه کردن و تعصب و تبعیض را کنار گذاردن ،دوم حضور در زمان حارض؛ یعین فرزند
زمان بودن و یافنت راهحل برای مشکالت با ابتکار و کنشگری و نه با انفعال و واکنش.
واقعیت این است که در میهن ما زبان پاریس ( دری ) که یکی از زبانهای بومی ایران محسوب میشود ،در طول
تاریخ توانسته است ،برتری خود را نسبت به سایر زبانهای بومی موجود در آن رسزمنی نشان دهد و یک حالت امتیاز
گونه برای خود کسب نماید .همنی طور در طی تاریخ و سیاستهای نابرابر و بیتوجهیهای حاکمیتها و بسیاری عوامل
دیگر سایر زبانهای بومی نتوانستهاند به اندازه کافی رشد پیدا کنند ،در نتیجه حقوق برابر آنان مورد تجاوز قرار گرفته
است .اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که یک زبان ،مانند بسیاری از پدیدهها ،با زبانهای دیگر در رقابت است پس
ذاتا از امر برتری طلیب نمیتواند بری باشد و رشایط فرهنگی ،سیایس ،تاریخی ،هرنی ،ادبی ،اجتماعی ،نظامی و باالخره
قدرت و حاکمیت در این رقابت بیتأثری نیستند.
اقلیتهای زبانی و فرهنگی جامعه ما ،بحق معرتضاند که حقوق زبانی و فرهنگی آنان مورد تجاوز قرار گرفته
است ،این اصلی غریقابل انکار است .اما اینکه گفته شود پیرشفت زبان پاریس در اثر تورسی زدن به زبانها و
فرهنگهای دیگر ملی ایران انجام پذیرفته ،جای بحث بسیار دارد .در نوشته حارض به این سادهترین برهان پرداخته شده
است که هیچ فرهنگ و زبانی را به زور نمیتوان برای دورهای طوالنی بر ملیت تحمیل و مستقر کرد .این امر در تاریخ
بسیار مشاهده میشود؛ وقیت رومیها در اثر جنگ یونان را تسخری نظامی کردند بسیار کوشیدند تا زبان و فرهنگ آن را
نزی به دست آورند ،اما مشاهده میکنیم یونانیها به علت داشنت فرهنگ برتر به تسخری فرهنگی و زبانی رومیها در
نیامدند ،برعکس قدرت فاتح مجبور شد در برابر برتری فرهنگی رس خم کند و زبان یونانیها را فراگرید و تمدن آن را
تحسنی نماید .در مورد ایران چننی شباهیت بعد ار هجوم اعراب وجود دارد که در زیر بدان خواهیم پرداخت.
در طول تاریخ بر هر ملیت به دالیل علمی ،ارتباطی ،دیوانی و تاریخی ،مصلحتها و حکومیت ،زبانی غالب میشود
تا بتواند حلقه اتصال زبانها و لهجههای گوناگون اقوامی باشد که بنا به رضورتهای تاریخی و فرهنگی و جغرافیایی
رسنوشت مشرتکی را در رسزمیین مشرتک انتخاب کردهاند .براسیت نباید از دیده به دور انگاشت که زبان رسمی بر هر
ملیت به نوعی توسط حاکمان و دیوانساالران و علما و شاعران و دانشمندان و نویسندگان تحمیل میشود و رسمیت پیدا
میکند .اما چه بخواهیم و چه نخواهیم ،بنابر دالیل عدیده تاریخی و فرهنگی و هرنی در همه جوامع بدون استثنا همواره
یک زبان بومی به زبانهای بومی دیگر غلبه میکند .کما اینکه یک زبان بنیاملللی علریغم همه مقاومتهای زبانهای ملی
دیگر ،قادر میشود ارجحیت خود را به کریس بنشاند.
همانطورکه در باال گفتیم؛ عامل برتری یک زبان بر زبانهای دیگر و رسمیت و مرشوعیت پیدا کردن آن تنها قدرت
حاکمیت رسزمنی صاحب آن زبان نیست ،به عبارت دیگر زور و قدرت نظامی به تنهایی در این امر موفق نخواهند شد.
کما اینکه سالهای متمادی عربها و ترکها بر ایران حکومت کردند ،اما زبان ملی زبان عربی و ترکی نشد ،قرآن و مذهب
اسالم زبان عربی را تا اقیص نقاط دنیا نرش داد ،اما در رسزمنی ما زبان ملی عربی نشد .شاید پاسخ این باشد که

مجموعه عواملی تاریخی و فرهنگی و ملی در طول زمان دست به دست هم دادند تا بنابر رضورتهای عیین ،یک زبان
بومی ایرانی را مرشوعیت و رسمیت بدهند .این پدید مختص رسزمنی ما نیست بلکه هر ملیت در فرآیند تحول فرهنگی خود
به این اصل رسیده است.
فرهنگ و زبان یک مردم بهم پیوندی عمیق دارند چنانچه مشاهده میشود بعد از حمله اعراب به ایران زبان دری
توانست در مقابل زبان عربی مقاومت کند و این زبان توانست عنوان یک قوه محرکه فرهنگی هسیت و هویت ایرانی«
ایرانیت » ،را از نابودی نجات دهد .اگر این کار انجام نمیشد چه بسا رسزمنی ما نزی مانند بسیاری از رسزمنیهایی که
پس از حمله اعراب نتوانستند از نظر فرهنگی مقاومت کنند زبان کهن خود را از دست میداد و امروز ما ناچار بودیم به
زبان عربی گفتوگو کنیم .اما اگر این کار امکانپذیر شد ،مهمترین علتش فرهنگ کهن ایرانی بود؛ فرهنگی که در وجود
مشاهری و اهل فن و دانشمندان و بهطورکلی در گروههای انسانی با عادات و سنن و اعتقاداتشان به طور منسجم ریشه
کرده بود .مالحظه میشود که انسجام فرهنگ ایرانی همانند رسمایهای انباشته در رشایط بحرانی بکار آمد تا تمدن قوم
بزرگ ایرانی را از نابودی نجات دهد و به دنبال آن جهشهای بزرگ اجتماعی ،سیایس ،نظامی ،اقتصادی و اخالقی را در
جامعه باعث گردد .اما این به تنهایی کافی نبود .شاهرخ مسکوب در « کتاب ملیت و زبان » ،که به همت انتشارات
خاوران در اروپا چاپ شده است؛ این برداشت را به شکل زیر بیان میکند « :در جستجوی جریانها و حادثههای تاریخی،
دنبال یک علت گشنت گمراهکننده است به این دلیل ساده که علت رویدادها و منشأ چزیهای گوناگون ،متعدد و خیلی
وقتها حیت متناقض است ،علتهای متفاوت و مختلفی که گاه به نظر میرسد که یکدیگر را نفی میکنند .در اینجا باید
انگزیههای متفاوت را در نظر گرفت از انگزیههای دنیوی و شخیص ،خدمت به حاکمان جدید ،مقام و امرار یا گذراندن
روزانه گرفته تا فرهنگ دوسیت ،عشق به حقیقت ،،محیط فرهنگی رسآغاز تمدن اسالم و عطش دانسنت و آگاهی…».
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پس حفظ و گسرتش زبان فاریس ،نوعی مقاومت در مقابل هجوم زبان عربی بوده است.

شاهرخ مسکوب

او در ادامه استدالل خود چننی اظهار میکند « :در فاصلهای که از بهت و کوفتگی شکست درآمدیم تا وقیت که دوباره
توانستیم رس پایمان بایستیم ،ما به عنوان یک قوم برای ادامه حیات ،دو جور ایستادگی کردیم … نظامی و فرهنگی .و
بعد از چهار صد سال به دو نتیجه رسیدیم شکست و پریوزی ،شکست در مقابله مستقیم در رویارویی و جنگ برای
هدفهای اجتماعی و سیایس ،برای جدا شدن و بریدن از فاتحان عرب ،خالفت بغداد و از دین اسالم .دومنی رسیدن به
پریوزی بود؛ پریوزی در نگهداری ملیت و زبان».
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«اسالم عربی تحت سلطه اعراب تنها در عربستان و پایگاههای دورافتادهای مانند مراکش ادامه حیات داد .مرکز جهان
اسالم تحت تسلط کشورهای ترکی و پاریس بود که هر دو به وسیله فرهنگ ایرانی شکل گرفتند .مرکز عمده اسالم در
اواخر قرون وسطی و در اوایل دوران مدرن ،مراکز قدرت سیایس و فرهنگی مثل هند ،آسیای مرکزی ،ایران ،ترکیه ،همگی
بخیش از تمدن ایرانی بودند .اگرچه بخش عمده آن به اشکال مختلفی از ترکی و زبانهای دیگر محلی تکلم میکردند ،زبان
فرهنگی و ادبیشان پاریس بود».

2٧

از تفحص در تاریخ و فرهنگ ایران و رابطه آن با اداره جامعه و قدرت سیایس به این نتیجه میتوان رسید که
مردمان رسزمنی ما علریغم گوناگونی فرهنگی از یک ریشه ملی مشرتک برخوردار هستند و این ریشه ملی همان هویت
ایرانی است که به هنگامی که استقاللش به مخاطره میافتد ،قد راست میکند و شمال و جنوب و رشق و غرب را همه ،در
بر میگرید و به « امری عمومی اما نفسانی تبدیل» میشود ،به طوری که شاعر و نویسنده با قلم و زبان ،دفرتی و دیوان
ساالر با فن و شناخت ،دانشمند و هرنمند با علم و صنعت ،فرمانروا و حکمران ،با قدرت نظامی و سیاست ،و رعایا و
مردم عادی با فدا کردن جان و قبول مشقت به پا برمیخزیند و هویت آگاه و ناخودآگاه خود را خواستار میشوند ،آن
جان بیرمق را که در اثر حمله رومی ها ،یونانی ها ،اعراب ،ترکان و مغولها رو به نابودی است دوباره قوت و عظمت
میبخشند .پس مشاهده میکنیم که چگونه زبان یک ملیت میتواند نقش تضمنی کننده هویت ملی و نجات دهنده عظمت
فرهنگی یک جامعه را به عهده بگرید.
ما ،ملیت یا شاید بهرت باشد بگویم هویت ملی؛ «ایرانیت» خودمان را از برکت زبان و در جانپناه زبان فاریس نگه
داشتهایم .علریغم پراکندگی سیایس در واحدهای جغرافیائی متعدد و فرمانروای عرب ،ایرانی و ترک ،ایران و به ویژه
خراسان آن روزگار از جهیت بیشباهت به یونان باستان یا به آملان و ایتالیا تا نیمه دوم قرن نوزدهم نبود .در همه این
کشورها یک قوم و یک ملت با زبان و فرهنگی مشرتک ،نوعی فرهنگ یکپارچه توأم با اختالف در حکومت وجود داشت؛
وحدت فرهنگی بدون وحدت ،سیایس یگانگی در ریشه و پراکندگی در شاخ و برگ.

2٨

زبان ملی و حقوق زبانی،
زبان؛ قوه محرکه اندیشه است .هیچ انسانی نمیتواند بدون زبان ،چه نوشتاری باشد و چه گفتاری؛ وضعیت
درونی و بریونی خود را بیان کند .یک لحظه تصور کنید که دیگر این وسیله ارتباطی را نداریم و آن را از دست دادهایم،
گوئی همه چزی از دست میرود و به راحیت بیان سادهترین مفاهیم و احساسات به چزیهایی به شدت دشوار و حیت
ناممکن تبدیل میشوند و انسجام سیستم تحرکات فکری که الزمه انتقال دانستینها و احساسات ماست ،مختل میگردد .با
یک چننی برداشیت میتوان به رضس قاطع گفت هیچ فرد و هیچ قدرتی به هیچ عذر و بهانهای حق ندارد زبان مردمی را
از او سلب کند .در دو کالم؛ حق زبان ،حقی است ذاتی و انسانی پس غریقابل دستربد میباشد .چالش برای حفظ زبان
همانا چالش برای فرهنگ و تمدن است.
در جهان امروز به طور عمده سه زبان بومی و ملی و بنیاملللی وجود دارد و هر کدام کاربرد خود را دارد و هر کدام
در سطح خود وسیله سهولت ارتباط بنی عنارص اجتماعی میشود و هر فرد نسبت به نیاز و بنا بر رشایط محیطی خود
از این سه امکان استفاده میکند ،اگر امروز زبان انگلییس یا فرانسه به یک زبان بنیاملللی تبدیل شده است و بیشرت در
محافل علمی مورد استفاده قرار میگرید؛ واقعیت انکارناپذیر است که ریشه در چندین قرن استعمار و استثمار دارد و
متأسفانه کوشش برای جایگزین کردن این زبانهای بنیاملللی با زبانهای بومی حیت ،ملی دور از واقعیت است .اما این
بدان معنا نیست که نباید از به کارگریی زبانهای ملی و زبان بومی دوری جست و آنها را کم ارزش دانست زیرا زبان و
گفتار یک مادر لر ،کرد ،ترک ،بلوچ یا گیلک و  ،...با فرزندش اگر پر ارزشتر از فالن خطابه علمی در بهمان مجلس
بنیاملللی نباشد ،کمرت نیست.
به همنی جهت در مورد زبان نزی باید در جستجوی یک راه حلی بود که پاسخگوی رشایط کنونی ما باشد و آن اینکه
از رشد انکشاف زبان بومی باید پشتیبانی کرد و از تدریس این زبانهای بومی در کنار زبان ملی و بنیاملللی نباید
جلوگریی به عمل آورد؛ بلکه باید از آن به عنوان محور اتصال و انتقال روابط و مناسبات فرهنگی ،هرنی ،ادبی و علمی
به جهت رشد اجتماعی و سیایس و توزیع هرچه وسیعرت علم و فناوری استقبال کرد  .اعمال چننی سیاسیت میتواند
تفاوتهای ناهنجار موجود در بنی اقوام ملی را کاهش دهد.

زمان ( تاریخ ) و حرکت ( زبان )؛ هسیت ( هویت فرهنگی ) را میآفریند .زبان؛ ماده حرکت یعین انتقال فرهنگ و
تمدن و تاریخ یک جامعه است .مردم بیزبان از نظر فرهنگی و تاریخی ،مردمی هستند بدون تحرک ،پس محکوم به
نابودی .زبان هر مردم ،هر ملت و هر قومی باید در تمامیت آن حفظ و صیانت شود .در این زمینه قبل از پرداخنت به
رابطه فرهنگ و زبان الزم میدانم به چند مصوبه بنیاملللی در مورد حق زبان اشاره کنم.
در «اعالمیه دوازدهمنی سمینار انجمن جهانی گسرتش تفاهم و ارتباط میان فرهنگها» ( ۹اکترب  ،۱۹۸۷رسیف برزیل)؛
به سازمان ملل پیشنهاد شد تا گامهای موثری را برای تصویب و اجرای «اعالمیه جهانی حقوق زبانی» بردارد؛ به دنبال
آن ،همایش رسارسی «فدراسیون جهانی آموزگاران زبان مدرن» در  ۱۶اوت  ،۱۹۹۱در شهر شهر پچ مجارستان؛ در یک
اعالمیه به رصاحت اعالم داشت که « رسمیت یافنت حقوق زبانی به مثابه حقوق اسایس فرد انسانی» 2٩قلمداد میشود .
«اعالمیه انجمن جهانی قلم» (سانتیاگو دمپستال) و اعالمیه «کمیته حقوق زبان و ترجمه» انجمن جهانی قلم ( ۱۵دسامرب
 )۱۹۹۳که در خالل آن به برگزاری کنفرانیس درباره حقوق زبانی تاکید ورزید.
باالخره در اجالیس که با مشارکت نهادها و سازمانهای غریدولیت و تمام امضاکنندگان «اعالمیه جهانی حقوق
زبانی» در هماییش که در تاریخ ششم تا نهم ژوئیه  )۱۳۷۵( ۱۹۹۶در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد ،این اعالمیه ،مبدا
حرکت خود را «جمعیت های زبانی» و نه « دولت ها» اعالم می کند .این اعالمیه را باید از منظر تقویت نهادهای بنی املللی
که هدف آنها تضمنی توسعه برابر و پایدار زبانهای جامعه برشی است؛ مورد توجه قرار داد .در عنی حال ،هدف این
اعالمیه؛ کوشش برای ایجاد چنان ساماندهی سیایس در جهان است که امکان تنوع و تکرث زبانها را بر بنیاد احرتام،
همزیسیت و منافع متقابل همه خلقها تامنی کند .این سند حقوقی بنیاملللی ،یکی از مصوبات جامع باارزش سازمان ملل
در زمینه حقوق زبانی محسوب میشود که تقریباً همه جوانب حقوق بومی ،ملی و بنیاملللی را در نظر گرفته است .خوب
است یادآور شویم که تهیه آن ،از مشارکت افراد و سازمانهای متخصص در امور زبان و آموزش زبانها برخوردار بوده
است .ما ترجیحاً منت کامل آن را به عنوان یک سند اسایس به پیوست و در انتهای کتاب در اختیار خوانندگان و
عالقهمندان گرامی قرار میدهیم.
همانطور که مالحظه خواهید کرد که این مصوبه حق تکلم و نوشنت و هر گونه استفاده دیگر افراد یک جمعیت
زبانی از زبانشان را در مکانهای خصویص و عمومی حقی انسانی و بالمنازع میداند و براساس آن گروههای زبانی در
آموخنت زبان و فرهنگ خود از آزادی کامل برخوردارند .و حقوق آنان در دسرتیس به خدمات زبانی و فرهنگی باید حفظ
گردد .گروه های زبانی و فرهنگی باید امکانات برابر ،در حضور در رسانه های و وسایل ارتباط جمعی ،داشته باشند.
دولتها موظفند حقوق گروههای زبانی را رعایت کنند.
اما مهم این است که زبانها و لهجهها و گویشهای گوناگونی که غنای فرهنگی یک رسزمنی را باعث میشوند مورد
حفاظت و صیانت قرار گرید « .جایگاه هر زبانی … ،محصول تعامل و کنش و واکنش عوامل بسیار گوناگون و گسرتده
از جمله عوامل سیایس ،قانونی ،ایدئولوژیک ،،تاریخی ،جمعییت ،،اقلیمی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زبان شنایس،
اجتماعی ،زبانی ،میان زبانی و عواملی با ماهیت ذهین است».
اکرثیت قریب به اتفاق کشورهای جهان دارای تکرث زبانی ،قومی ،فرهنگی ،اجتماعی و تفاوتهای گسرتده در سبک زندگی
هستند و در دولت ملی ،اقوام یا ملتها ،علریغم همه تفاوتها ،در یک چزی اشرتاک دارند و آن ملیت آنهاست.

مقاله سوم

استقالل ،استعما ِر ُپست ُمدرن
در رشایط کنونی جهان ،داشنت استقالل یکی از مهمرتین مسائل در حاکمیتهای ملل بشمار میآید .واقعیتهای
عیین نشان میدهند که دستیابی کامل بدان بهسادگی میرس نیست .یافنت تعادلی بنی استقالل و حاکمیت ملی کمک بزرگی
به دموکرایس میکند .در جوامع ،این سه؛ دموکرایس ،استقالل و حاکمیت ملی الزم و ملزومند .در جهان امروز ،گروههائی
از کشورهای قدرقدرت ،،برای در چنگ گرفنت و کنرتل ثروت های ملل ،با استفاده از هر وسیله مرشوع و نامرشوع،
بلوکهای اقتصادی قوی و پیچیدهای را تشکیل دادهاند که امر حفظ استقالل را بیش از پیش دشوار میکند .از آنجا که
یکی از تفاوتهای عمده جوامع دموکراتیک با جوامع استبدادی در درجه استقالل آنهاست ،ما در این مقاله ابتدا مساله
استقالل و اراده ملی یک ملت را مورد برریس قرار داده ،سپس تزی را تحت عنوان استعما ِر ُپست ُمدرن ،مطرح ساخته و
در بخش آخر به مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ایران و علتهای عدم همسازی آن و وظایف اپوزیسیون دموکرات و الئیک و
سکوالر می پردازیم.

امانوئل کانت

استقالل درعرص جهانی شدن
از نقطه نظر حقوقی استقالل در دو حوزه قابل برریس است :
استقالل در حوزه حقوق بنی املللی یا استقالل عدمی1؛ به این مفهوم قابل تفسری است که مردمی در رسزمیین با مرزهای
مشخص زندگی کرده و حاکمییت برخاسته از اراده همان مردم آن را اداره کند .غالب ِاتنولوگ (قوم شناس)ها این ترتیب
مردم ،رسزمنی و حاکمیت را که قبال نظریه پردازانی مانند امانوئل کانت به آن پرداخته بودند ،در مشاهدات و تفحصات
خود ابراز داشتهاند .در حقیقت ،این مردماند که رسزمیین را انتخاب و حاکمییت را بوجود آوردهاند .اما با قدرت گرفنت
حاکمیتها و تسخری رسزمنیهای دیگر این روند طبیعی رعایت نشده و دیگر کره خاکی به همه تعلق ندارد.
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رسزمنیها را قدرتهای سیایس و نظامی برتر مرزبندی کرده و در امر استقالل مردم برای تعنی حاکمیت آنها دخالت
میکنند .بدین ترتیب ،استقالل که به مفهوم حق تصمیمگریی مردم در جلوگریی از مداخله حاکمیتهای دیگر در امور
ِ
تلفات
داخلی یک رسزمنی و ملت است ،رضبه پذیر میشود .در چننی رشایطی است که پس از قرنها جنگ و خونریزی و
انسانهای بیگناه ،جامعه بنیامللل ضامن حفظ مرزهای رسمی و ایجاد نظم در جهان میشود .اما تا چه حد در این
مسئولیت توفیق مییابد خود مقولهای است که در فرصیت دیگر بدان خواهیم پرداخت .
 -2در حوزه حقوق سیایس و مدنی « استقالل اثباتی »3؛ جامعه مدرن برای انسان ،آزادی  ،مسئولیت و حق ،قائل است .اما
این حق وقیت مفهوم واقعی پیدا میکند که انسان ،در بکارگرفنت آن ،خود آزاد باشد .آزادی در بکارگریی حق موجب
استقالل فرد یا گروه اجتماعی یا یک ملت میگردد .از این رو میتوان ادعا کرد که بنی استقالل و آزادی و حق ،قرابتهای
مفهومی و علمی بیتردیدی وجود دارد.
استقالل بیانگر اراده آزاد انسان در تعینی رسنوشت خود است و رشایط این استقالل توسط حاکمیت که منتخب
ملت هر رسزمنی است ،فراهم و تضمنی میشود .حق انتخاب قدرت اجرائی و رهربی مملکت بر اساس تصمیم مستقیم یا
منتخب آزادانه
ِ
غریمستقیم مردم تامنی میگردد و مجلس قانونگذاری منتخب مردم ،مستقل از هر قدرتی است .نمایندگان
ملت ،در مقابل قدرت اجرایی و قدرت قضائی از اصل مصونیت برخوردارند 4.همنیطور ،در یک حاکمیت دموکراتیک قوه
قضائیه مستقل از هر قدرتی و مجزا از هر ایدئولوژی و دین و مذهب و مکتب عمل میکند .اینها از جمله مواردی هستند
که در منشور جهانی حقوق برش مدون است .در نتیجه حاکمییت که آن را امضا کرده ،موظف به اجرای آن است .به
عبارت دیگر ،میتوان گفت در جوامع مدرن برشی اصول حاکمیت ملت و استقالل  تّیلم موهفم و تلم – با توجه به دو مفهوم حقوقی ،عدمی و
اثباتی  تّیلم موهفم و تلم – دو ضلع مثلیث را تشکیل میدهند که ضلع سوم آن دموکرایس است  .نبود یا کمبود هر کدام از آنها بر اراده آزاد
و مستقل انسان که تعینی کنندهترین اصل است ،خلل وارد میکند .بدین ترتیب میتوان چننی نتیجه گرفت که این ماده و
شیئ -رسزمنی -نیست که استقالل را ایجاد و تضمنی میکند ،بلکه این انسان است که مستقل بودنش به یک رسزمنی و یک
حاکمیت استقالل میبخشد .پس استقالل هسیت خود را از انسانهای مستقل میگرید.
در یک چننی حاکمییت چون اراده مردم ،اصل و تعینیکننده است؛ بایسیت بنابر طبیعت انسانی که در حال رشد و
جامعهای که در حال تغیری است ،اصل گردش قدرت و تغیری و بدیلسازی بطور فعال و قاطعانه عمل کند و تغیریات بر
اساس برنامههای اجتماعی ،میثاقها ،منشورها ،تفاهمهای ملی و رقابت گروههای فکری و سیایس با اتکا به قدرت
اجتماعی انجام پذیرد .در رسزمیین چون ایران که این رشایط فراهم نیست ،بجای اراده ملی حاکمیت استبدادی حادث
است ،که اساسش بر بکارگریی زور و ثروت نامرشوع و اعمال نفوذ ،بنا نهاده شده است  .در چننی حاکمییت دخالت
ِ
جمهوری اسالمی ،چه
بیگانه ،سکه رایج بوده و استقالل مفهوم واقعی خود را از دست داده است .پس ادعای استقالل در
توسط خود رژیم و چه بوسیله برخی از افراد اپوزیسیون مضحکهای بیش نیست .رسزمنی ما وقیت مستقل خواهد شد که
مردم ما ،در نظر و عمل استقالل داشته باشند.

استعما ِر ُپست ُمدرن و ویژگیهای ،آن
اگر همبستگی و آلرتناتیوسازی در برابر جمهوری اسالمی ،در دستور کار اپوزیسیون است -که برای طرفداران
دموکرایس ،استقالل و حاکمیت ملی باید این خواست صادق باشد  ، -استقالل بایسیت ،شعار محوری و جدایی ناپذیر از
آن محسوب گردد .بیتوجهی بدان به مثابه تجاوز به حقوق مردم است و کم توجهی بدان عواقب ناشایسیت را در آینده
کشور رقم خواهد زد .اپوزیسیون پیرشو  تّیلم موهفم و تلم – دمکرات و الئیک و جمهوری خواه -بایسیت طوری عمل کند که حق مشارکت و
قدرت تشخیص مردم در تعینی رسنوشت خود تضمنی شود 5.این روزها به درسیت شاهد تغیریات قابل توجهی در بخیش
از جهان هستیم 6،که سالهای مدیدی مردمش از آزادی محروم بودهاند و در فقر و بدبخیت زیستهاند و از دیکتاتوری و
استبداد رنج بردهاند.

مردم ایران با حرکت سال  ،13٨٨در تاریخ جنبشهای اجتماعی دهه حارض ،به درسیت پیرشو محسوب میشوند.
جنبش ما ،بیدار کننده جنبشهای دیگر در منطقه است .اما جنبش ما ناتمام مانده است .جنبش ما در این مرحله همانند
آتشفشانی است که با حرکتهای مدام در اقشار زیرین خود ،قوه محرکهاش را تقویت میکند .بنابراین وظیفه همه ما است
که بطور جدی و مسئوالنه کمک کنیم تا اپوزیسیون ،رشایط را از همنی امروز طوری سامان دهد که بلوکهای اقتصادی و
مالی کشورهای قدرت مدار بجای مردم ایران برای آینده ما تصمیم نگریند و دست نشاندگان خود را به میهن ما تحمیل
نکنند و یکبار دیگر ما را از تصمیم درباره حق رسنوشت خود محروم نسازند .باید هوشیار و مراقب بود که قوای نظامی
ناتو و برنامه ریزان پنتاگون حرکتهای خود را طوری طراحی نکنند که در روز موعود با حمالت نظامی خود تمامی
رض جمهوری
تاسیسات و شهرهای ما را تخریب نمایند ،برای ما مهندیسکنند ،یا چه بسا از میان پاسداران سابق و حا ِ
اسالمی ،دولیت را تدارک بینند .آنگاه پس از رسنگونی جمهوری اسالمی در محافل سیایس و اقتصادی جهان اعالم کنند که
ایران کشور ثروتمندی است و ما باید برای بازسازی آن رشکتهای مالی و بازرگانی و صنعیت خود را با معاهداتی که به
مراتب سختتر از کاپیتوالسیون  ٧دوران استعمار کهنه است به این کشور رسازیر کنیم و آن را بازسازی نماییم .سیاسیت
که توسط بلوکهای اقتصادی و مالی در لییب و عراق بکار برده شد .برنامهای که برای سوریه تدارک دیدهاند تا بخیش از
بحران سیستم رسمایهداری خود را از این طریق ترمیم کنند .این سیاست برای مبارزات مردم در جهت رها ساخنت آنان از
بند دیکتاتوری و استبداد نبوده بلکه سیاست استعما ِر ُپست ُمدرن است که در زیر بدان میپردازیم.
به راسیت اگر اپوزیسیون ایران بر استبداد و دیکتاتوری حاکم ،مهر باطل نزند و آن را از میدان به بریون پرتاب
نکند ،خواه ناخواه ،سناریویی مشابه با سناریوهای موجود در کشورهای نامربده در باال ،در میهن ما نزی اجرا خواهد
شد.
باید دانست که امروز دیگر ،صاحبان قدرت و ثروت جهانی به شیوه جنگهای ویتنام ،کره ،کوبا ،و… عمل
نمیکنند .از جنگ عراق به این سو ،استعمار نو جای خود را به استعمار تازهای داده است که از آن تحت عنوان استعما ِر
ُپست ُمدرن  ٨یاد میکنیم که دارای ویژگی های خایص است :
 تّیلم موهفم و تلم – استعما ِر ُپست ُم درن ،مانند استعمار کهن ،برای فرمانروایی مستقیم به تسخری رسزمنیهای دیگر نمیپردازد .همینطور،
چون استعمار نو با صدور ایدئولوژی کشورها را چپاول نمیکند .بلکه استعما ِر ُپست ُمدرن با سوءاستفاده از حقوق برش،
تحت عنوان کمکهای برشدوستانه ،خود را زیر نقاب دموکرایس خواهی پنهان کرده ،بدینوسیله از حاکمیتهای استبدادی

کشورهایی که دارای ثروت طبیعی هستند تغذیه میکند.
 تّیلم موهفم و تلم – در استعمار پست مدرن یک حاکمیت استبدادی در مقابل مجموعهی سازمان یافتهای از کشورهای استعماری مدرن قرار
میگریند که مرشوعیت خود را در اصل از دو منبع اخذ میکنند که یکی استبداد حاکم در کشور و دومی افکار عمومی
جهان است .مشاهده میشود که استبداد عالوه بر خسارتهای سهمگیین که بر جامعه وارد میسازد زمینه رسکوب خود
را نزی توسط قدرتهای جهانی فراهم می سازد .
دمگرافی (مردم شنایس) است .از نظر اقتصادی با تخریب
 تّیلم موهفم و تلم – هدف و انگزیه اصلی استعمار پست مدرن ،اقتصادی و ُ

زیربنای صنعیت و مالی و بازرگانی این کشورها ،در اثر جنگ خانگی و سپس بازسازی های بعد از جنگ با پول آنان،

بخیش از بحران اقتصادی خود را که نتیجه یک قرن ولخرجی و سوء مدیریت رشق و غرب و تخریب کره خاکی است،
ِ
تبلیغات برقراری دموکرایس ،میکوشد جلوی هجوم
دمگرافی با اتکا به
ترمیم میکند .استعمار پست مدرن ،از نقطه نظر ُ

پناهجویان اجتماعی و اقتصادی و سیایس را به کشورهایش بگرید و در عنی حال از نریوی انسانی کاردان این کشورها

بنفع خود استفاده کند .

 تّیلم موهفم و تلم – استعما ِر ُپست ُم درن تحت تاثری سیاستهای مالی و زیر فشار رسمایهداری جهانی بسیار عجوالنه عمل میکند .از
اشتباه هرایس ندارد .زیرا خود را به همه ابزار الزم برای شستشوی جنایات خود مجهز کرده است .میتوان به درسیت
ادعا کرد که استعما ِر ُپست ُمدرن ،مکمل یورش خشونت آمزی جهانی شدن است.
 تّیلم موهفم و تلم – در استعما ِر ُپست ُمدرن قوای نظامی رسمایهداری جهانی ،نقش بسیار تعینی کنندهای را ایفا میکند؛ رسباز برشدوست
دیگر تنها به فنون نظامی تسلط ندارد در حقیقت تمامی ابزار تبلیغاتی و نظامی در دست اوست .او یک متخصص تهیه
خرب ،فیلم و عکس نزی هست .در واقع ،در یک دست اسلحه و در دست دیگر دوربنی تبلیغاتی ،برای تغذیه افکار عمومی
جهان به جهت مرشوعیت دادن به عمل خود را ،دارد.
 تّیلم موهفم و تلم – در استعما ِر ُپست ُم درن خربنگاران ،فیلمربداران ،عکاسان مستقل از قدرتهای جهانی ،در عرضه حرفه گزارشگری خود
نقش چندانی ندارند .حیت تهیه کنندگان فیلمهای سینمایی و کارگردانهای روشنفکر و متعهد که تا چند سال پیش
علریغم سانسور در زمینه جنگهای منطقهای فیلمهای کم و بیش نزدیک به واقعیت تهیه میکردند ،همه از میدان به در
شدهاند ،مردم جهان نه تنها از جنایتهایی چون ویتنام ،که هر روز در اقیص نقاط جهان اتفاق میافتاد بیاطالع هستند،
بلکه حیت از واقعیت قتل فردی چون بن الدن نزی بیخربند.

مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ایران
اگر امروز رهربان و رسشناسان اپوزیسیون جمهوری اسالمی بطور جدی و مسوالنه به وظایف خود عمل نکنند و
بطور همساز و همگرا قدرت خود را به تمامی رشایط تحمیل نکنند؛ ملت ایران هم بیش از پیش استقالل خود را از کف
خواهد داد ،هم فرهنگ ملی ما لطمه خواهد خورد و هم شاید ،در اثر جنگ داخلی یکپارچگی این رسزمنی دچار مخاطرات
جدی شود .

علت های عدم همسازی
علتهای اسایس عدم همسازی در تضادها و اختالفاتی است که در سطح اپوزیسیون ،به عنوان مجموعهی سیالی از
نریوهای فعال و نیمه فعال که غالباً در ترسیم خط قرمز خود دچار تردید هستند ،تعبیه شده استُ .پالریزاسیون افراد و
جریانات سیایس در عرصه نظر و اندیشه ،ممکن است همیشه الزم نباشد ،اما در عمل و جهت دادن به یک حرکت ،اگر

ُپالریزاسیون انجام نگرید انسجام در عملیات و جهش به سوی هدف را موجب نخواهد شد.
اما اختالفات بطور کلی به دو فصل قابل تقسیماند :

الف -اختالفات بنیادی
اختالفات بنیادی همان اختالفاتی هستند که اصوال به کلیات نظر دارند و به مسائل ارزیش ،اخالقیات ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیایس ،فین ،اقلیمی ،اقتصادی و نریوی انسانی خیلی کم توجه میکنند .خود به دو دسته بزرگ تقسیم پذیرند
:
-1آنهایی که منبعث از احساس اند :مسائل احسایس خاصیت سنجش و ارزیابی کمرتی دارند؛ مانند حس وطن
پرسیت ،حس شاه پرسیت ،حس قومیت و ملیت پرسیت ،برخی از آنها نزی با معنویات در ارتباطند؛ اعتقادات آسمانی :
دین و مذهب … این بخش با احساسات مردم در ارتباطند و تعقل و منطق زمیین را در درجات ثانوی قرار میدهند.

 - ۲آنهایی که منبعث از تعقلند :مفاهیمی را تشکیل میدهند که قابل سنجش و اندازهگرییاند و با نیازهای ملموس
مادی روزمره انسان در جامعه مرتبطند ،مثل آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی اینها در واقع کوشش دارند توازنی
عادالنه در تقسیم قدرت و ثروت در جامعه بوجود آورند و در این تعقلگرائی ،معنویات و احساسات کمرت مورد توجهاند.
این بخش به آزادی انسان بیشرت اهمیت میدهد و معطوف از اراده فرد در پریامون خود است.
ب -اختالفات اقتضایی
در بنی اپوزیسیون ایرانی عالوه بر اینکه اختالفات بنیادی نامربده در باال ،نقش زیادی در دامن زدن به تضادها را
بازی میکنند ،عوامل و علتهای دیگری وجود دارند که منشا اختالفات ،تضادها و حیت نربدهای داخلی اپوزیسیون
جمهوری اسالمی را سامان دادهاند .این اختالفها با صفت اقتضایی قابل توصیفاند .اختالفات اقتضایی بر اساس
رشایط بروز میکنند که برنامهها ،ساختارها ،سبکها ،شیوههای تولیدی و روشهای مدیرییت و کنرتل را بنابر مقتضیات
سیایس ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،روانی و رفتاری تغیری میدهند .این اصول در رشایط کنونی اپوزیسیون بر شش
دسته هستند :
- 1نافهمی یا بدفهمی مفاهیم؛ که هر فرد به واسطه شناخت ،سابقه ،فرهنگ ،وضعیت روانی و موقعیت اجتماعی از
آنها برداشت معیین دارد  .تشخیص درست و روشن ساخنت این مفاهیم به امر نزدیکیها کمک شایانی خواهد کرد .بطور
مثال ،اگر کلمه همبستگی را در نظر بگرییم ،همه از آن فهم مشرتکی نداریم  ٩درست فهمیدن و روشن کردن اینکه تعریف
همبستگی چه باشد و از استقالل و آزادی و فدرالیسم و تمامیت اریض چه درکی داریم به رفع اختالفات کمک خواهد کرد .
 -۲مسائل شخیص؛ متاسفانه هنوز عدهای از رسشناسان فعال در میان اپوزیسیون پیدا میشوند که با به باد دادن
خرمنهای کهنه ،آب به آسیاب اختالفات میریزند و زمنیهای قابل کشت تفاهم را ضایع و مسموم میکنند .اگر
خدمتگزاری به مردم هدف است ،خرده گریی نسبت به اعضای اپوزیسیون باید از میان برداشته شود .
 -۳عدم اعتماد به نفس در زنان و مردان سیایس چه در سطح رسشناسان و چه در سطوح دیگر؛ این عدم اعتماد
به نفس را ،خود اپوزیسیون در اثر نداشنت بینش درست از خود به وجود آورده است 10.پشتگرمی دادن به یکدیگر و
ِ
جمهوری اسالمی زمینه این اعتماد به نفس را فراهم میسازد .مبارزه با جمهوری
احرتام نسبت به مبارزات مخالفان
اسالمی و اعالم علین آن نشان دهنده مسئولیت نوبل و رشافتمندانهای است که هر فعال سیایس ایرانی برعهده دارد و
باید با برخوردهای اصولی و سازنده جایگاهش را بیابد.
 - ۴بیاعتمادی مردم به افراد رسشناس اپوزیسیون ،که حاصل خطاهای گذشته رهربان از یک سو و ارتباط ناکافی
آنان با مردم از سوی دیگر است؛ یافنت چاره برای رفع این بیاعتمادی خود امری مهم است .ایجاد اعتماد در جامعه
توسط اپوزیسیون به مفهوم تماس با مردم و ساخنت رشاﻳط تازهای است که تا قبل از تماس وجود نداشته است  ،این
تنها شامل وضعیت روانی و رفتاری رشایط تازه ،بعد از تماس نیست بلکه شامل ایجاد وضعیت ویژهای است که
سازندگی مشرتک را باعث شود .
 - ۵نفوذ جاسوسان و عوامل جمهوری اسالمی در خنیث نمودن حرکتهای همبستگی؛ برای جلوگریی از آن شاید بد
نباشد که در ارتباط با افراد ناشناس و تازه به دوران رسیده حارض در محافل اپوزیسیون رعایت احتیاط گردد و در
مقابل نسبت به همکاری با افراد شناخته شده بیش از این بذل توجه شود.
 - ۶نبود یک برنامه اجتماعی ،منشور یا میثاق همبستگی حداقل؛ که قادر باشد بزرگرتین نریوی اجتماعی را به خود
جلب کند .این برنامه به ویژه نباید این توهم را ایجاد کند که فرد یا گروهی ،در فرد یا گروه دیگری منحل میشود .از

آنجا که تفاهم و همسازی  ، 11الزمه همبستگی است پس شفافیت باید جای مذاکرات در خفا را بگرید تا نریوی انسانی
متعهد به اصول میثاق ،بتواند به راحیت خود را بیان کرده و از مواضع خود بطور آشکار دفاع و برایش تبلیغ کند.
جامعه مدرن ،بر اساس دموکرایس ،یعین رسمایه قرنها تالش و تفکر و مبارزه برشیت ،بنا شده است .در جوامع
دموکراتیک اختالفات اجتماعی  تّیلم موهفم و تلم – چه بر اساس احساسات چه بر اساس تعقل  تّیلم موهفم و تلم – توانسته اند خود را در چارچوب حقوق

انسانی انتظام دهند .سند پذیرفته شده این حقوق ،،با تمامی کاسیتهایش بویژه درمراحل اجرائی ،منشور جهانی
حقوق برش است 12.میبینیم که این خود مصون از تجاوز قدرتها نیست .بر عکس ،در جوامع تحت استبداد بیشرت
اختالفات اقتضایی هستند که باعث عدم همسازی میشوند.
برای ایجاد آلرتناتیو باید بر روی روشنسازی اختالفات اقتضایی کار کرد تا این اختالفات برطرف شوند ،موفقیت
در این مرحله ما را به نوعی از همگرایی و همسازی برای رسیدن به هدف آلرتناتیو سازی ،هدایت خواهدکرد .

آلرتناتیو؛ لوکوموتیو دموکرایس است
این روزها هرگاه سخن از آلرتناتیو سازی میشود بالفاصله عدهای آن را با چلیب سازی در عراق مقایسه میکنند.
این مقایسه شاید سدی باشد در برابر یک آلرتناتیو سازی واقعی .چلیب سازی از گلوی ملت عراق و دولت آمریکا پاینی
نرفت .برای اولی پارهپاره شدن عراق و تبدیل آن به یک رسزمنی ملوک الطوایفی را باعث شد و در کارنامه دومی ،این
عمل ،به عنوان یک اشتباه دیگر در سیاست بنیاملللیاش ضبط شد و هزینه سهمگیین را برای شهروندانش موجب گردید.
در ملت و فرهنگ ما زمینههای بسیاری وجود دارد که جلوی چلیب سازی را میگرید و رشایط آلرتناتیو عیین را فراهم
میسازد .توفیق در بوجود آوردن آلرتناتیو ،هسیتبخش سه اصل حیاتی زیر ،برای رشد و تحول سیایس و اجتماعی است
که لوکوموتیوی برای استقرار دموکرایس خواهد بود؛
ِ
اصول حق و
الف  :آلرتناتیو تهدید کننده قدرت حاکم است؛ اگر قدرت حاکم به تعهدات خود عمل نکند و از
مسئولیت و عدالت رسباز زند و آزادیهای الزم در جامعه انسانی را رعایت نکند نریوی متشکل آلرتناتیو میتواند
مرشوعیت او را کامال نفی کرده و با استفاده از تمام وسایل مرشوع ،برکناری او را خواستار شود .
ب  :آلرتناتیو تضمنی کننده اصل بدیلگرائی است؛ وجود آلرتناتیو متشکل و با برنامه ،به جامعه این شانس را
میدهد که قدرت ،همیشه در دست یک فرد ،یک خانواده ،یک حزب یا یک گروه سیایس ،قرار نگرید و اصل گردش و تغیری
قدرت در جامعه تضمنی شود.
پ  :آلرتناتیو تامنی کننده صلح اجتماعی است؛ بسیارند ملتهایی که بدلیل نداشنت آلرتناتیو ،اجازه میدهند که
قدرت حاکم تا مرحله فساد کامل پیرشفت کند ،قدرت فاسدی که به هیچ وجه حارض نیست دست از حاکمیت برکند .پس
برای مردم چارهای غری از دست یازیدن به شورش و انقالب نمیماند ،این نوع تغیری ،اثرات مثبیت برای ادامه صلح
اجتماعی ندارد ،قدرت جانشنی در اثر شورش و انقالب رصفا منادی آزادی و قانونمداری نیست ،و مسبب هزینه زیاد
جانی و مالی است .تنها پادزهر این رشایط نامناسب و پر هزینه نهادینه کردن امر آلرتناتیو سازی است .
بنا بر سه دلیل فوقالذکر ،اگر اپوزیسیون سکوالر ،الئیک و دمکرات در خود وظیفه مبارزه با استبداد  ،ارتجاع ،
عقبماندگی ،وابستگی و تجاوز روزمره به حقوق انسانی را میبیند ،باید بدون کوچکرتین تردید ،درصدد بر زمنی زدن
جمهوری اسالمی و گذار از آن باشد .این هدف فقط در سایه همسازی و همگرایی نریوهای اپوزیسیون از یک سو و ایجاد
یک آلرتناتیو متشکل به گرد یک میثاق ملی با حضور افراد و جریانات سیایس مسئول ،حقوقی مدار ،معقول و متعهد میرس
است .بهراسیت اگر اپوزیسیون خواستار استقالل ایران است و میخواهد به مانند یک نریوی بالغ و خود مختار ،قیومیت
خود را بطور رشافتمندانه به عهده بگرید و در دام سیستم تازه کاپیتوالسیون جهانی ،که این روزها توسط رسمایه داری

جهانی ،تحت عنوان دخالتهای برشدوستانه عمل میکند ،نیفتد ،و در چنگال استعما ِر ُپست ُمدرن مجبور به پذیرفنت
تعهدات سهمگنی نشود ،باید بدون تلف کردن وقت نسبت به ساخنت آلرتناتیو ملی و فراگری اقدام کند.

مقاله چهارم

تجربه آذربایجان ،هشدار ،به تجزیهطلبان
آنچه در مقابل خوانندگان گرامی قرار دارد؛ دنباله سلسله مقاالتی است که نویسنده در ارتباط با اقلیتهای قومی،
انتشار داده است .در این نوشتار کوشش میشود ،مسئله دموکرایس در ایران و عدم تمرکز و تجربه محمدجعفر ،پیشهوری
در آذربایجان را مورد برریس قرار دهیم تا شاید دریس باشد برای کسانیکه به طور نامسئوالنه دست در دست قدرتهای
خارجی ،دانسته یا ندانسته ،در داخل و خارج میهن برای تجزیه ایران فعالیت میکنند و کوشش دارند در این بازار آشفته
تدارک دیده شده ،توسط جمهوری اسالمی ،حقوق ملی اقوام بزرگ ایرانی اعم از ترک ،لر ،کرد ،گیلک ،مازندرانی ،فارس،
ترکمن ،بلوچ و عرب را بدور از واقعیتهای عیین جامعه ایرانی و ضوابط و معیارهای حقوقی جامعه جهانی فدای امیال
قدرت طلبانه خود نمایند.

مقدمه
دموکرایس؛ روانهایست تراکمی که قطرهقطره درسایهی مبارزات متداوم اجتماعی شکل میگرید ،در فراروند آن فرهنگ
و آداب و سنن مردم و روابط روزمرهی عنارص تشکیل دهندهی جامعه نسبت به امر توزیع قدرت و رویاروئی با تمرکز
ناموزون آن تغیری پیدا میکند .مفهوم دموکرایس؛ انزتاعی نیست و در فضایی که بسرت اجتماعی آن فراهم نباشد به وجود
نمیآید .دموکرایس نیازمند ممارستهای عملی و نظری تکتک افراد جامعه است ،در واقع دموکرایس؛ مناسبات به هم
تنیده و حاصل تالش این دو ،یعین فرد و جامعه است و برای اینکه بتواند جان بگرید و رشد پیدا کند ،نیاز به نهادها و
واحدهای اجتماعی آزاد و خودمختار در محله و شهر ،کارخانه و اداره ،در دهکده و شهرستان و رسانجام در مجموعهی
کشور از طریق مشارکت مردم در امر انتخاب شدن و انتخاب کردن ،در رشایط کامال آزاد و بدون هیچ گونه قید و رشط،
فرای تایید یا رد هر واحد « نگهبان» و « خریخواهانه » دارد.
حفظ سنن ،لهجهها ،زبانها و گوناگونی روابط روزمرهی زندگی ،ساز وکارهای ابتدایی دموکرایس هستند .هرعذر و
بهانهای که این رنگارنگی را یکدست و یکنواخت و تکرنگ کند ،زمینههای تمرکز قدرت و دیکتاتوری را فراهم میسازد و
باید به وسیله نریوهای آزادیخواه به طور شدید مورد اعرتاض و نفی قرار گرید .جنبشهای مخالف تمرکز قدرت ،خواه
با عنوان فدرالیسم ،خواه با عنوان خودمختاری ،که بایست پاسخگوی نیازهای فرهنگی و ملی هر قوم ایرانی باشد را
نمیتوان و نباید رسکوب کرد.
دیکتاتوری پهلوی و رژیم واپسگرای جمهوری اسالمی به جای پاسخگویی به تقاضاهای اقوام ایرانی با توسل به
زور ،راههای مساملت آمزی حل مسائل را سد کردند و اینک عواقب شوم آن را میبینیم .هیچ نریوی سیایس معقول و
دوراندییش نباید نسبت به جنبشهای خواستار عدم تمرکز قدرت سالم و غری وابسته به قدرتهای خارجی بیتوجه باشد،
چرا که این مبارزات همان زمینههای الزم برای رشد اجتماعی و دموکرایس در ایرانند.

برای برریس درست و منطقی این جنبش ها ،پیش از هر چزی باید به گذشتههای این مبارزات پرداخت و علت
وجودی آنها را شناخت .گذشتههایی که خالی از اشتباه و تناقض نیستد .گذشتههایی که مملو از خواست به حق و
حقوق اولیهی زندگی شهروندی است ،اما هرگز نتوانسته از مرحلهی خواست به عمل تبدیل شده و گامی مثبت به پیش
بردارد .این مطالبات به خودی خود ،چزیهایی جدا بافته نیستند و باید در چارچوب ،بقیهی مشکالت ایران طرح و حل
شوند.
در مورد جنبشهای خودمختاری در ایران تفسریهای گوناگونی میشود که تحقیق و تفسری افرطی آن ،از واقعیت به
دور است .ازجمله مسألهی آذربایجان در سالهای  ۱۳۲۴تا  ۱۳۲۶که تحلیلهای ناهمگون در تبینی آن ،آنچنان است که
گاهی حقیقت از چشم ها پنهان میماند .عدهای آن را تا مرز جدایی از ایران میبرند ،تا بتوانند به امر تضییق حقوق
قومی مردم آذربایجان مرشوعیت ببخشند و حکومت خشونت و زور را تایید نمایند ،اگرچه نباید انکارکرد در دورهای،
چننی کوشیش از جانب عدهای که کعبهی آمال خود را شوروی میدانستند وجود داشت .اما عدهای دیگر میخواهند در
آذربایجان و در تمامی ایران آزادی و دموکرایس وجود داشته باشد و همچنان جزیی از ایران باقی بماند .این نوشته از آن
جهت ارائه می گردد که:
 -۱نقش قدرت خارجی و عوامل وابسته به آن ،روشن شود.
 -۲اقوام ایرانی بدانند که فقط در سایهی دموکرایس است که میتوان به خودمختاری در چارچوب ،ایران دست یافت.
 « -۳یاری» هر قدرت خارجی برای ایجاد دموکرایس در ایران ،ادعایی پوچ ،بیش نیست و هرکس تن به این پسیت بدهد ،نه
تنها به ایران و ایرانی ،بلکه به استقرار دموکرایس در ایران و همچننی به تحول فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی لطمه و
رضبه وارد میکند.
 -۴هدف ما باید بر زمنی کوبیدن جمهوری اسالمی از طریق اتکا به نریوی ملت ایران و نریوهای روشنفکر و صلحجوی
جهانی باشد برای رسیدن به این منظور باید نریوهای جمهوریخواه داخل و خارج ایران متشکل شوند.
 -۵شایسته است نریوهای سیایس و نمایندگان اقوام ایران با هم به مذاکره و گفتگو پرداخته و به میثاقهای واقعبینانه
قابل اجرا برسند.
رسزمنی آذربایجان از نظر ثروت طبیعی ،یکی از مهمرتین مناطق ایران است .مردم آذربایجان در مراحل مختلف و
در مواقع حساس اجتماعی مبارزات ارزندهای را برای میهن بزرگ خود و برای همهی مردم ایران به ثمر رسانیدهاند و از
این نظر به گردن ملت ایران حق دارند .تفکر و اندیشههای مرتقی و مبارزه برای آزادیخواهی به علت هم مرزی با
شوروی و ترکیه بیش از سایر نقاط ایران در آذربایجان رواج داشته است .به همنی سبب آذربایجان همواره خاستگاه
روشنفکران برجستهای بوده است .مصدق؛ مبارز مرتقی ضد امپریالیست و ضد استعمار و ضد ارتجاع ایران در دورانی
که نمایندهی آذربایجان بود ،دربارهی مردم این خطه میگوید:
«عمری است به آذربایجانیها ارادت دارم ،زیرا این مردمان پاک ،واجد تمام صفات خوبند .مردمان وطن پرست،
مردمان درست و مردمان مقتدری هستند و به هرکاری اقدام کردهاند پیرشفت نمودهاند».
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محمد مصدق

در زمان رضاشاه این مردم ،به علت مقاومت در برابر دیکتاتوری و به سبب مبارزه برای فرهنگ قومی خود زیر
شدیدترین رضبات بودند و عبداله مستوفی استاندار رضاشاه یکی از مبارشین به اصطالح مدرنیسم رضاشاهی و
سانرتالیسم پهلوی ،بدترین رفتار را با آزادیخواهان و با مدافعنی فرهنگ و زبان آذری اعمال میکرد .وی با بیرشمی تمام،
در بسیاری از اسناد و مدارک ،مردم آذربایجان را « خر» 2مینامید .دربار پهلوی به علت پریوی از شوینیسم فاریس،
آموزش زبان ترکی را در مدارس ممنوع کرده بود.
بعد از سقوط دیکتاتور ،تشکیالتی به نام «جمعیت ،آذربایجان» در تربیز تاسیس شد و روزنامهی «آذربایجان» را به
مدیریت علی شبسرتی و رسدبریی اسماعیل شمس ،منترش نمود که از دموکرایس قومی و ملی و همچننی از رواج
زبان آذری دفاع میکرد .این روزنامه که به دو زبان ترکی و فاریس انتشار مییافت ،مورد استقبال مردم قرار گرفت.
مقامات دولیت با آن به مبارزه برخاستند بهطوری در تهران و سایر شهرستانها از پخش آن جلوگریی به عمل آمد .این
جمعیت بارها مورد یورش عوامل ارتجاع یعین صدراالرشاف و ارفع قرار گرفت .عوامل ارتجاع به طور مرتب به
اتحادیههای کارگری و دهقانی که در سالهای جنگ در آذربایجان تاسیس شده و فعال بودند ،حمله میکردند و آنها را
غارت و کارگران را مجروح و زخمی مینمودند و گاهی میکشتند .این«آذری کیش» تنها مختص به شهرهای آذربایجان
نبود ،در چهار گوشهی ایران هیچ آذربایجانی از گزند زهرآگنی عوامل سیدضیا و ارفع در امان نمانده بود .دکرت
کشاورز وکیل مجلس درمورد تفتیش خانههای کارگران آذری در مجلس شورای ملی چننی می گوید:
«در بخش پنج و ده تهران هر شب از ساعت  ٩به بعد یک عده پاسبان درب منازل کوچک و محقر را که میدانند
اشخاص فقری و کارگر درآنجا مزنل دارند میزنند و رشوع به تحقیقات میکنند که آیا در این مزنل کارگر ترک زبان وجود
دارد یا خری و شناسنامهی کارگرها را بازبیین میکنند و اگر شناسنامهای از تهران صادر شده باشد با او کاری ندارند
ولی اگر از شهرهای آذربایجان صادر شده باشد ،در این صورت خودش و فامیلش و نمرهی شناسنامهاش را یادداشت
میکنند و به این ترتیب اسباب زحمت و نگرانی یک عده برادران ایرانی ما را فراهم می کنند».
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فریدون کشاورز

اما مامورین اتحاد جماهری شوروی نمیخواستند آرامش آذربایجان خدشهدار شود و از «صلح» ،طرفداری میکردند.
در یک درگریی که در «لیقوان»؛ یکی از توابع تربیز ،بنی کارگران و خان مرتجع لیقوان ،حاج احتشام واقع شد ،آردازش؛
که رهربی این مبارزه را بر عهده داشت ،برای مدت ها مورد غضب مقامات شوروی واقع شده ،حیت در خطر نابودی قرار
میگرید .مامورین سیایس شوروی ،علت مخالفت خود را با حادثهی لیقوان ،وجود روابط دوستانه بنی آنها و حاج
احتشام ،ذکر میکردند و شاید با توجه به نقشهها و سیاستهای اسرتاتژیک آینده نمیخواستند که چننی اقداماتی توسط
حزب تودهی ایران انجام گرید 4.همنی امر ،موجب شد تا آردازش از آذربایجان تبعید شود
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و پیشهوری از این تبعید

خیالش راحت گردید؛ زیرا آردازش مخالف پیوسنت حزب توده به فرقهی دموکرات بود.

تشکیل فرقهی دموکرات
محرک اصلی فرقهی دموکرات ،سید جعفر پیشهوری  6بود .علی شبسرتی و سالماله جاوید نزی ازعنارص فعال
این جنبش بودند ٧.پیشهوری پیش از تشکیل فرقه ،موافقت مقامات شوروی به ویژه مریجعفر باقراُف ،رئیس
جمهورآذربایجان شوروی ،را درباکو جلب کرده بود .کنسول انگلیس در تربیز دربارهی نهضت آذربایجان ،وضعیت مردم
و نقش اتحاد جماهریشوروی چننی گزارش می دهد« :چنانچه گفته شود نهضت آذربایجان بدون پشتیبانی روسها
میتوانست موفق باشد ،غریقابل قبول است ،هنگامی که روس ها از این جنبش حمایت کردند ،هیچ شک نداشتند که در
نهایت به نفع خودشان است اما یک خشم واقعی نسبت به دولت بیلیاقت و فاسد ایران در میان کارگران و دهقانان این
ایالت ،همواره وجود دارد که در هر کشوری باشد؛ قادر است قیام خودبخودی را موجب گردد .من باور نمیکنم که روسیه
خود قبالً این نهضت را بر پا کرده باشد ،بیشرت به نظر میرسید که آنها یک وضعیت انقالبی اصیل موجود ،را شعله
٨
ورکرده باشند».

سالماله جاوید

اما این استنباط چندان با واقعیت تطبیق ندارد ،گرچه وجود نارضاییت و بیعدالیت و فقر را در میان کارگران
نمیتوان کتمان کرد .به هنگام تشکیل فرقهی دموکرات ،کمیتهی ایالیت حزب توده ،خود را منحل کرد و به فرقهی دموکرات
آذربایجان پیوست .این کمیته در بدو تاسیس ،به تبلیغ دفاع از زبان مادری (آنا دیلی) و به ترویج طرفداری از مقامات و

رهربان شوروی پرداخت  ٩و حیت عکسهای استالنی و فرماندهان نظامی شوروی را درکارخانهها نصب نمود .دکرت
کشاورز دربارهی پیوسنت کمیتهی ایالیت حزب توده در آذربایجان به فرقهی دموکرات ،مطالب جالیب را افشا میکند که
وابستگی و رسسپردگی عدهای ازرسان حزب توده را به شوروی و احساس اطاعتپذیری ،که در آن زمان در میان برخی
از کمونیستها نسبت به اتحاد جماهری شوروی وجود داشت ،را به درسیت نشان میدهد.
روز قبل از اعالم تشکیل فرقهی دموکرات آذربایجان ،کمیتهی مرکزی حزب در مزنل من جلسه داشت .زیرا من
مصونیت پارملانی داشتم و کلوپ حزب ،در اشغال رسبازان بود .در تهران حکومت نظامی اعالم شده بود؛ حدود ساعت
شش عرص اصغر ،شوفر من ،مرا صدا کرد و گفت آقایی به نام پادگان ،از تربیز آمده و با شما کار فوری دارد .پادگان
دبری تشکیالت ایالیت حزب توده در آذربایجان بود .من از اتاق خارج شدم و پادگان به من گفت :من همنی حاال از تربیز
رسیدهام و پیغام خیلی فوری برای کمیتهی مرکزی دارم و نمی دانم کجا میتوانم رفقا را پیدا کنم .جواب دادم اتفاقا
جلسهی کمیتهی مرکزی در خانهی من تشکیل شده و همه اینجا هستند و او را وارد اتاق جلسه کردم .او چننی گفت :من
از تربیز حاال رسیدهام و فوری باید برگردم من آمدهام به شما اطالع بدهم که فردا تمام سازمان حزب ما ،در آذربایجان از
حزب توده ایران جدا شده و با موافقت رفقای شوروی به فرقهی دموکرات آذربایجان که تشکیل آن فردا اعالم خواهد شد،
میپیوندد .شما میتوانید نزد خود مجسم کنید چه رضبهای به همهی ما وارد شد و چه حالی به ما دست داد.
ما خواستیم با پادگان صحبت کنیم ولی چند دقیقه بعد ،او از جای بلند شد و گفت :من برای بحث فرستاده نشدهام
من فقط آمدهام به شما خرب بدهم و خداحافظی کرد و رفت برای اینکه صبح در موقع اعالم تشکیل فرقهی دموکرات در
تربیز باشد .مذاکره و بحث طوالنی در اینباره شد و رسانجام تصمیم گرفتیم که نامهای به حزب کمونیست اتحاد جماهری
شوروی بنویسیم و به آنها بفهمانیم که کاری را که میکنند هم به حزب توده ایران و هم به اتحاد جماهریشوروی زیان
میرساند .از پانزده نفر عضو کمیته مرکزی حیت یک نفر اظهار موافقت با کاری که میشد نکرد یا جرات ابراز موافقت
نکرد.

بعدها ،در مهاجرت ،،در مسکو بود که بسیاری از ارسار بعیض از رهربان افشا شد .وقیت که دانستیم که کامبخش
در مدت سه سال اقامتش در ایران و فعالیت در حزب توده ،چه کارها کرده؛ برای من یقنی حاصل شد که کامبخش از
تمام جریان آذربایجان قبل از تشکیل آن ( مانند قیام خراسان ) ،توسط عمال باقراُف در تهران مطلع بود و حیت شاید در
ایجاد این جریان دست داشت .بهویژه که پس از شکست آذربایجان در حالی که همهی ما در وضع نیمه مخفی زندگی
میکردیم .کامبخش از ایران به شوروی رفت و با عجله به کمیتهی مرکزی حزب توده اطالع داد که تمام مسئولیت های
حزبی خود را به کیانوری که به گفتهی او تنها کیس بود که در جریان تمام وقایع بود تحویل میدهد.
به هر حال نامهای که بنا بود ،به کمیتهی مرکزی حزب کمونیست شوروی ،به عنوان اعرتاض نوشته شود انجام شد
و من خوب به یاد دارم که ایرج اسکندری ،مامور نوشنت این نامه شد و پس از قرائت و تصویب آن در کمیتهی مرکزی،
ارسال شد ولی هیچ وقت جواب این نامه نرسید.
بقیهی وقایع آذربایجان و تشکیل فرقه را همه میدانند ،فردای آن روز ،تاسیس فرقهی دموکرات آذربایجان اعالم شد
و سازمان حزب تودهی ایران در آذربایجان به این فرقه پیوست .اگر اشتباه نکنم ،بقراطی؛ عضو کمیتهی مرکزی حزب
تودهی ایران ،درجشن افتتاح فرقه در تربیز نطقی بدون اجازهی کمیتهی مرکزی حزب ایراد کرد.
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جمعیت آذربایجان نزی از بانیان فرقهی دمکرات ،و از امضا کنندگان بیانیهی دوازدهم شهریور  ۱۳۲۴بود .پیشهوری
که در نهضت جنگل فعال بود و با عقاید محمدامنی رسولزاده ،تئوریسنی بزرگ سوسیالیست و سوسیال دمکرات
آشنایی داشت ،در ابتدا سعی مینمود پس از فعالیت و تجربهی بیستوسه ساله در این نهضت ،فرقهی دموکرات را به
نحوی ،به راه اندازد که اصل انجمنهای ایالیت و والییت مندرج در قانون اسایس ،رعایت شده باشد و فرهنگ قومی و ملی
مردم آذربایجان از مخاطرات در امان بماند.

تقیزاده،

دیگر همکاران پیشهوری در این نهضت ،عدهای از زندانیان زمان رضاشاه بودند که اهل آذربایجان بودند و پس از

آزادی از زندان به آذربایجان رفته و ساختار تشکیالت حزب توده را در آنجا بنیاد نهاده بودند؛ افرادی همچون داداش
تقیزاده ،شکیبا ممی فریض ،داود ارمین ،تقی شاهنی و یا عده ای از اعضای حزب توده که به عنوان ماموریت،
به آنجا رفته بودند؛ مانند علی امریخزیی ،حسنی ملک ،زوولون (با اسم مستعار حسنی نوری) و آردازش که به طور
متناوب به آنجا سفر میکرد.
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محمدجعفر پیشه وری

منت بیانیه ی دوازدهم شهریور ۱۳۲۴
 ...ایران نزی مسکن اقوام و ملل گوناگون است .این اقوام و ملل هر قدر آزادتر زندگی کنند ،یگانگی بیشرتی خواهند
داشت .قانون اسایس ما نزی با تصویب قانون انجمن های ایالیت و والییت ،کوشیده است که بدین وسیله تمام مردم ایران
را در تعینی رسنوشت کشور هر چه بیشرت دخالت داده و رفع احتیاجات مخصوص ایاالت و والیات را ،به خود آنها
واگذار نماید.

لذا «باید هر چه زودتر در اجرا و تکمیل قانون اسایس دست به کار شد و حکومت ملی را از پاینی ،یعین از میان خلق
و بر اساس احتیاجات تودههای وسیع و بر پایهی خصوصیات مردمی که در ایاالت و والیات زندگی میکنند بنا نهاد ».و
در پاسخ به کسانی که معتقد بودند که دادن اختیارات به مردم ایاالت و والیات موجب نفاق خواهد شد ،میگوید« :وحدت
ملی واقعی ،زمانی میرس میشود که تمام مردم ،با حفظ ،خصوصیات و آزادی داخلی خود ،ترقی نموده و از هر لحاظ
بتوانند با هم برابری نمایند[ ،ما می گوییم ]:در خاک آذربایجان یک خلق چهارمیلیون نفری زندگی میکنند که آنها
قیومیت خود را تشخیص دادهاند ،آنها زبان مخصوص به خود و آداب و رسوم جداگانهای دارند .این خلق میگویدکه ما
میخواهیم ضمن حفظ ،استقالل و تمامیت ایران در ادارهی امور داخلی خود ،مختار و آزاد باشیم ،آذربایجان میگوید
تهران به دردهای ما نمیرسد و از تشخیص و رفع احتیاجات ما عاجز است ،از ترقی فرهنگ ما جلوگریی میکند ،زبان
مادری ما را تحقری کرده و اجازه نمیدهد ما نزی مانند سایر هموطنان خود آزاد زندگیکنیم .با وجود این ،ما ادعای قطع
رابطه با آنجا را نداریم .قواننی کلی و عمومی مملکت را اطاعت خواهیم کرد .در مجلس شورای ملی و حکومت مرکزی
دخالت و رشکت خواهیم نمود .زبان فاریس را به عنوان زبان دولیت در مدارس ملی خود توأم با زبان آذربایجانی تدریس
خواهیم کرد؛ اما با تمام اینها ،این حق را به خود قائلیم که صاحب امتیاز خانهی خود شده و امکان ادارهی آن را مطابق
میل و سلیقه خود داشته باشیم.
حال که در سایهی مبارزهی جوانان قهرمان کشورهای دموکراتیک ،اساس فاشیسم رسنگون شده و پوچ بودن
نظریهی برتری ملیت بر ملت های دیگر ،به ثبوت رسیده و آزادی ملتها در تعینی رسنوشت خود به وسیلهی منشورها و
پیمانها اعالم گردیده ،در چننی رشایطی ،طبیعی است که آزادیخواهان و خلق آذربایجان نمیتوانستند به طور منفرد و
متفرق ،مبارزه در راه آزادی را ادامه دهند ،به همنی دلیل الزم بود که به خاطر رهربی این مبارزه ،سازمان محکم و منظم
حزبی به وجود آید.
علت زایش فرقهی دموکرات آذربایجان ،نیاز رشایط و تحوالت اجتماعی است .هموطنان عزیز ،اینک آغاز دورهی
مبارزهی تاریخی بزرگی است .فرقهی دموکرات آذربایجان ،شما را از هر صنف و طبقه ،،جهت عضویت در تشکیالت خود
و رشکت در مبارزهی مقدس ملی دعوت میکند .درهای این فرقه برای کلیهی مردم آذربایجان به جز دزدان و خائننی باز
است .هر کس که شعارها و مقاصد ما را قبول کند ،هر چه زودتر باید عضویت سازمان فرقه را قبول کرده و به صفوف
پرچمداران آزادی آذربایجان و تمام ایران داخل شود.
شعارهای ما از این قرار است:
 -۱توأم با حفظ استقالل و تمامیت ایران ،الزم است به مردم آذربایجان آزادی داخلی و مختاریت مدنی داده شود تا
بتوانند در پیشربد فرهنگ خود و ترقی و آبادی آذربایجان با مرعی داشنت قواننی عادالنهی کشور ،رسنوشت خود را
تعینی نمایند.
 -۲در اجرای این منظور باید به زودی انجمنهای ایالیت و والییت انتخاب شده و رشوع به کار نمایند .این انجمنها
ضمن فعالیت در زمینهی فرهنگی ،بهداشیت و اقتصادی به موجب قانون اسایس ،عملکرد تمام مأمورین دولیت را بازریس
کرده و در تغیری و تبدیل آنها اظهار نظر خواهندکرد.
 -۳در مدارس آذربایجان تا کالس سوم ابتدایی ،تدریس فقط به زبان آذری خواهد بود و از آن به بعد زبان فاریس
به عنوان زبان دولیت توأم با زبان آذری تدریس خواهد شد .تشکیل دانشگاه ملی (دارالفنون) در آذربایجان ،یکی از
مقاصد اسایس فرقهی دموکرات است.

 -۴فرقهی دموکرات آذربایجان در توسعهی صنایع و کارخانهها به طور جدی خواهد کوشید و سعی خواهد کرد
برای رفع بیکاری و توسعهی صنایع دسیت ،وسایل الزم را فراهم نموده و توأم با تکمیل کارخانههای موجود ،مؤسسات
تولیدی جدیدی ایجاد نماید.
 -۵فرقهی دموکرات آذربایجان ،توسعهی تجارت را یکی از مسائل رضوری و جدی محسوب میدارد .مسدود بودن
راههای تجارتی تا به امروز سبب از بنی رفنت ثروت عدهی کثریی از دهقانان ،به ویژه باغداران و خرده مالکنی شده که
منجر به فقر و فالکت آنها گردیده است .فرقهی دموکرات آذربایجان برای جلوگریی از این وضع در نظر گرفته است که در
پیدا کردن بازار و جستجوی راههای ترانزییت که بتوان با استفاده از آنها کاالهای آذربایجان را صادر نمود و از اتالف
ثروت ملی جلوگریی کرد ،اقدام جدی نماید.
 -۶یکی دیگر از مقاصد اصلی فرقهی دموکرات ،آباد ساخنت شهرهای آذربایجان است .برای نیل به این مقصود
سعی خواهد کرد که هر چه زودتر ،قانون انجمنهای شهر ،تغیری یافته و به اهالی شهر امکان داده شود که به طور
مستقل در آبادسازی شهر خود کوششهای الزم را انجام و آن را به شکل معارص و آبرومندی درآورند ،به خصوص تأمنی
آب شهر تربیز یکی از مسائل بسیار فوری فرقهی دموکرات است.
 -۷مؤسسنی فرقهی دموکرات آذربایجان به خوبی میدانند که نریوی مولد ثروت و قدرت اقتصادی کشور ،بازوان
توانای دهقانان است؛ در نتیجه این فرقه نمیتواند جنبیش را که در میان دهقانان به وجود آمده ،نادیده بگرید و به همنی
لحاظ فرقه سعی خواهد کرد برای تأمنی نیازهای دهقانان ،گامهای اسایس بر دارد .همچننی تعینی حدود و مشخص
نمودن روابط بنی اربابان و دهقانان و جلوگریی از مالیاتهای غریقانونی ،که توسط ارزیابان اخرتاع شده ،یکی از
وظایف فرقهی دموکرات است .فرقه ،سعی خواهد کرد ،این مسأله به شکلی حل شود که هم دهقانان رایض باشند و هم
مالکان به آیندهی خود اطمینان نموده و با عالقه و رغبت در آباد سازی روستا ،شهر و کشور خود کوشش نمایند.
زمنیهای بایر و زمنیهای متعلق به اربابانی که آذربایجان را ترک کرده و فرار اختیار نمودهاند و محصول دسرتنج خلق
آذربایجان را در تهران و سایر شهرها به مرصف میرسانند ،چنانچه به زودی مراجعت ننمایند ،به نظر فرقهی دموکرات،
باید بدون قید و رشط در اختیار دهقانان قرار گرید .ما کسانی را که به خاطر عیش و نوش ،ثروت آذربایجان را به
خارج میبرند ،آذربایجانی محسوب نمیکنیم؛ چنانچه آنها از بازگشت به آذربایجان خودداری نمایند ،ما برای آنها
درآذربایجان حقی قائل نیستیم .افزون بر این؛ فرقه خواهد کوشید که به طور سهل و آسان ،تا آنجا که میتواند بیشرت
دهقانان را از نظر وسایل کشت و زرع تأمنی نماید.
 -۸یکی دیگراز وظایف مهم فرقهی دموکرات مبارزه با بیکاری است .این خطر از هم اکنون خود را به صورت جدی
نشان میدهد و این سیل در آینده روز به روز نریومندتر خواهد شد .در این مورد از طرف دولت مرکزی و مأمورین محلی،
کاری انجام نگرفته است .چنانچه کار بدین منوال ادامه یابد بیشرت اهالی آذربایجان دچار فنا و نیسیت خواهند شد .فرقه
سعی خواهد کرد برای جلوگریی از این خطر تدابری جدی اتخاذ کند .در حال حارض تدابریی نظری تأسیس کارخانهها،
توسعهی تجارت ،ایجاد مؤسسات زراعیت و اقدام به ایجاد راهآهن و راهسازی تا حدودی مفید واقع می شود.
 -۹درقانون انتخابات ،ستم بزرگی به مردم آذربایجان روا داشتهاند .طبق اطالعات دقیق در این رسزمنی بیش از
چهار میلیون نفر آذربایجانی زندگی میکنند .به موجب همنی قانون غریعادالنه ،به نمایندگان آذربایجان فقط بیست
کریس داده شده است و این به طورکلی تقسیم متناسیب نیست.
فرقهی دموکرات خواهد کوشید که آذربایجان به تناسب جمعیت خود حق انتخاب نماینده داشته باشد که تقریبا
معادل یک سوم نمایندگان مجلس شورا میشود .فرقهی دموکرات آذربایجان طرفدار آزادی مطلق انتخابات مجلس شورای
ملی است .فرقه با دخالت ثروتمندان ،به طریق ارعاب و فریب در انتخابات مخالفت خواهد کرد .انتخابات باید به طور
همزمان در رستارس ایران رشوع شده و بهرسعت پایان پذیرد.

 -۱۰فرقهی دموکرات آذربایجان با اشخاص فاسد ،مختلس و رشوه بگریی که در ادارات دولیت جای گرفته اند،
مبارزهی جدی به عمل خواهد آورد و از مأمورین صالح و درستکار دولیت قدردانی خواهد کرد .به ویژه ،فرقه کوشش
خواهد کرد که معاش و رشایط زندگی مأمورین دولیت آنچنان اصالح شود که بهانهی دزدی و خیانت برای آنها باقی
نماند و آنها بتوانند زندگی آبرومندی را برای خود به وجود آورند.
 -۱۱فرقهی دموکرات ،خواهد کوشید بیش از نصف مالیاتهایی که از آذربایجان گرفته میشود رصف نیازهای خود
آذربایجان شود و مالیاتهای غریمستقیم به طور جدی کاهش یابد.
 -۱۲فرقهی دموکرات آذربایجان ،طرفدار دوسیت با کلیهی دولتهای دموکرات به ویژه با متفقنی است و برای حفظ و
ادامهی این دوسیت ،کوشش خواهد کرد تا در مرکز و شهرستانها دست عنارص خائین را که میخواهند دوسیت بنی ایران و
دولتهای دموکرات را برهم زنند از امور دولیت کوتاه نماید.
این است مقاصد اصلی بنیانگذاران فرقهی دموکرات ،امید ما بر این است که هر آذربایجانی وطن پرست  -خواه در
داخل و خواه در خارج از آذربایجان  -در راه رسیدن به این مقاصد مقدس ،با ما همصدا و همراه بشود.
طبیعی است که اگر انسان خانهی خود را اصالح نکند ،نمیتواند برای اصالح محله ،شهر و روستا و یا مملکت خود
بکوشد .ما ابتدا از آذربایجان که خانهی ماست آغاز میکنیم و ایمان داریم که اصالح و ترقی آذربایجان موجب ترقی
ایران خواهد شد و بدین گونه میهن ،از دست قلدرها و مرتجعنی نجات خواهد یافت.
زنده باد آذربایجان دموکرات  -زنده باد ایران مستقل و آزاد
زنده باد فرقهی دموکرات آذربایجان،
مشعلدار حقیقی آزادی ایران و آذربایجان
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ترکیب نریوی انسانی فرقهی دموکرات
اعضای فعال فرقهی دموکرات از سه گروه تشکیل میشد ،یک گروه «شخصیتهای ملی» از جمله علی شبسرتی،
دکرت سالم اله جاوید ،مشهدیجعفرکاویان ،،کبریی ،رضا رسولی ،غالمرضا الهامی ،نظامالدوله رفیعی ،که بیشرت به دنبال
آرمان آزادی و دموکرایس بودند و میخواستند تفاوتهای قومی ،حفظ و فرهنگ هر قوم رشد طبیعی خود را سری کند و
آداب و رسوم یک قوم بر آداب و رسوم و نحوهی زندگی قومی دیگر درمناسبات کشور تحمیل نگردد .گروه نخست را اغلب
فئودالها ،خانها و ثروتمندان تشکیل میداد .نزدیکی تعدادی از آنها به فرقهی دموکرات به قصد حفظ ثروت و موقعیت و
منافع فردی بود که به طور مصلحیت ،دوست و هوادران فرقه شده بودند وهر جا رشایطی پیش میآمد و یا موقعییت
فراهم میشد نسبت به فرقه کار شکین میکردند .برخی از آنها در پشت پرده با مقامات حکومت تهران ارتباط داشتند
وحیت به طور مخفیانه با سفارت انگلیس و آمریکا نزی مرتبط بودند و در ظاهر با شوروی مراوده و روابط نزدیک
داشتند.
دستهی دوم ،مهاجران یا مهاجرنمایان بودند مانند بیریا ،پادگان ،غالم یحیی ،مریرحیم والیی ،مریقاسم چشمآذر،
تقی شاهنی  ،جهانشاه لو ،فریدون ابراهیمی و .....که تعدادشان زیاد بود و بیشرت اموراجرایی فرقهی دموکرات را در
اختیار داشتند .اینها فرصتطلبان و مقامپرستانی بودند که گمان میکردند باالتر از استالنی خدایی نیست ،نه آرمانی
داشتند و نه به ایدئولوژی مشخیص معتقد بودند ،همه چزی ،برای آنها شوروی بود؛ با خود میاندیشیدند که اگر دولت

شوروی خواست همنیجا میمانیم و حکومت و فرمانروایی داریم ،اگر شوروی نخواست و یا سیاست او اقتضا نکرد به آن
سوی مرز میرویم و به پاس خدمات گذشتهی خود ،نان و نوایی خواهیم داشت.
کوچکرتین پیوندی میان آنها و کشور ایران و یا آذربایجان وجود نداشت .آنها به معنای واقعی کلمه بیوطن بودند.
در عمل نزی تا روزی که امکان داشت در آذربایجان ماندند و از قدرتی که شوروی به آنها داده بود سواستفاده کردند و
بدنامی به بار آوردند و هنگامی که رشایط ناهمگون شد ،هر کدام توانستند به آن سوی مرز گریختند و آنها که نتوانستند
به قدر مگس از خود مقاوت نشان ندادند.
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گروه سوم را اعضای تشکیالت ایالیت آذربایجان و اعضای شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان آذربایجان
که مسئولیت آن با بیریا بود ،تشکیل میداد .آنها بنا به مصحلت و در واقع به دستور اتحاد جماهری شوروی خود را
منحل کرده و به فرقهی دموکرات آذربایجان پیوسته بودند .این گروه با فعالنی اجرایی فرقهی دموکرات؛ یعین با گروه
دوم در تضاد بودند و به طور مرتب بنی آنها اختالف بود .ایوانف می نویسد :در ماه اکترب ،۱۹۴۵
حزب تودهی ایران با چهار هزار عضو خود به فرقهی دموکرات آذربایجان پیوست.

کمیته ی ایالیت
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پیشهوری ،رهرب فرقه چندان موافقیت با این دسته نداشت زیرا هم حزب توده را قبول نداشت ،هم با رهربان
تشکیالت سابق ایالیت آذربایجان مانند آردازش و طرفدارانش که بیشرت درآذربایجان جمع شده بودند ،اختالف داشت ،در
واقع آنها از داخل زندان اختالف نظر داشتند.
این گروه به اندازهی دو گروه دیگر طرفدار مسائل قومی نبودند و در واقع مشکالت را در کل ایران و در سطح
کشور میدیدند حضورشان در این جمعیت ،بیشرت برای این بود که شوروی خواسته بود.
خامهای مینویسد :اینها از قدیم ،همیشه حقوقبگری حزب توده بودند و شغل و کار دیگری نداشتند .از این رو
همیشه برای معیشت خود نیازمند فرقه بودند و ناچار نمیتوانستند دم بزنند .این بود که خون میخوردند و خاموش
بودند .من (خامه ای) در ضمن این سفر خود تنها با یکی از آنها یعین داداش تقیزاده توانستم مالقات کنم ( .الزم به ذکر
است که خلیل ملکی در کتاب «خاطرات سیایس» ،به جای داداش تقیزاده ،مینویسد :داداش زاده) داداش ،یکی از
کمونیستهای قدیمی و از چهرههای جالب زندان بود ....وی پس از آزادی از زندان ،یکی از مؤسسان حزب توده و از
بنیانگذران تشکیالت حزب در آذربایجان بود .پیش از تشکیل فرقهی دموکرات ادارهی امور تشکیالت حزب را در مراغه
برعهده داشت .پیشهوری او را از مراغه به تربیز آورده و هرگونه مسئولییت را از وی سلب کرده بود و فقط عضو سادهی
فرقه بود .حقوق بخور و نمریی به او میدادند و اتاق ّ
محقری در اختیار او گذاشته بودند .در حقیقت او در این اتاق
زندانی بود .وقیت در همان اتاق به دیدن او رفتم وضع او را به تمام معنا ّ
تاثرانگزی یافتم ،تنها اثاثیهی جالیب که در این
اتاق دیده میشد و در حقیقت ،تنها دارایی او که از وی نگرفته بودند؛ یک تفنگ برنو بود که لحظهای آن را از خود جدا
نمیکرد ،مثل اینکه میترسید آن را هم از وی بگریند .در تمام مدتی که من در نزد او بودم این تفنگ را در دست داشت.
چهرهاش غمگنی و صدایش گرفته و بغض آلود بود دیگر از رفتار و گفتار با صالبت و مردانه و روحیهی شکستناپذیری
که داداش بیک در زندان داشت کمرتین اثری برجای نمانده بود .با اینکه از مالقات با من خوشحال به نظر میرسید اما
اثری بر اندوه و ناراحیت عمیق او نداشت .به شدت از پیشهوری و حکومت او انتقاد میکرد و حیت دشنامهای رکیک
میداد .نسبت به همهی رهربان حزب توده که شامل خود من نزی میشد بدبنی بود و میگفت شما ما را تنها گذاشتید و به
ما خیانت کردید ...چند ماه بعد پیشهوری و رهربان فرقه ،هنگام فرار از کشور ،این بینوا را دست و پا بسته تحویل دولت
دادند و آنها نزی پس از یک محاکمه صحرایی وی را محکوم به اعدام کردند و به دار آویختند .رسنوشت بسیاری دیگر از
افراد این دسته ،یعین کادرهای سابق حزب توده نزی بهرت از او نبود .شکیبا ،این آموزگار سادهدل برشدوست را
قطعهقطعه کردند ،فریض را با دشنه و چاقو سوراخ سوراخ ساختند ،زوولون را پس از بریدن گوش و بیین و تجاوز به
همرسش در حضور او ،رس بریدند و جسدش را به دور شهر گرداندند .تنها دو سه نفر از اینها اجازه یافتند همراه رهربان
فرقه و مهاجران به آن سوی مرز فرار کنند و جان خود را نجات دهند.
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عالوه بر کمیتهی ایالیت حزب توده ،شورای متحدهی مرکزی کارگران و کشاورزان که زیر نظر بیریا قرار داشت را
باید در این گروه محسوب نمود ،اگرچه بیریا وقیت به پیشهوری و فرقهی دموکرات پیوست ،از پیشهوری هم فرقهایتر
شد ،ولی او یک استالینیست به تمام معنا بود.
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خلیل ملکی در خاطرات خود مینویسد عکس بزرگی از استالنی در دفرت شورای متحده مرکزی ،باالی رس بیریا
نصب شده بود که رسانجام به زحمت پاینیتر آورده شد و درکنار پنجره نصب گردید .بیریا فرماندهی بیسواد و مقتدر
بالمنازع شورای متحدهی تربیز مانند همقطار ارشد خود ،روستا در تهران ،استالینیست متعصیب بود .با وجود این حزب
توده دارای قویترین سازمان کارگری در آذربایجان بود.

خلیل ملکی

ملکی درجای دیگر دراینباره مینویسد :طبقهی کارگر آذربایجان یکپارچه در اختیار ما بود .با همت غالم یحیی ،در
بخیش از روستاهای آذربایجان ،دهقانان به سوی حزب گرویده بودند و با تجدید سازمانی که به عمل آمده بود ،بنا بود
غالم یحیی ،از مرکز تربیز تمام روستاها را تجهزی کند و در سازمان دادن شهرستان تربیز نزی رفقا را یاری دهد.

1٧

این بود اوضاع نریوی انسانی فرقهی دموکرات آذربایجان ،جا دارد دربارهی ارتش فرقه و حکومت آذربایجان نزی
اطالعاتی داشته باشیم .زیرا ترکیب نریوهای ارتش آذربایجان در واقع تابعی از ترکیب نریوها در داخل کل فرقه بود و
بیشرت مشکالت و برخورد های فکری موجود در فرقه را در دستگاه نظامی با برخوردهای نظامی انعکاس میداد.
به اظهارات تفرشیان که یکی از افرسان دوران حکومت پیشهوری در آذربایجان بود توجه کنید:
«نریوهای مسلح آذربایجان شکلهای گوناگون داشت .افرسان هم چهار نوع بودند .در زمان قیام عدهای از اعضای
فرقهی دموکرات یا رهربان اتحادیههای کارگری و دهقانی که با عدهای چریک زیر دست خود ،در قیام رشکت کرده بودند،
درجهی افرسی داشتند که خودشان ،به خود داده بودند و سپس این درجهها از طرف فرقه تایید شده بود .آنها آموزش
نظامی ندیده و در حقیقت در جریان حوادث ،افرس شده بودند که موسوم به افرسان فدایی بودند .عدهای دیگر از افرسها،
مسئولنی حزبی بودند که به عنوان رهرب سیایس یا مسئوالن اداری به قسمتها فرستاده شده بودند که فرقه به آنها
درجهی افرسی داده بود .عدهای هم افرسانی بودند که در دانشکدهی تازه تاسیس فرقه آموزش دیده بودند .درست پس
از قیام در آذربایجان ،دانشکدهی افرسی تاسیس شد .عدهای را پس از دو ماه آموزش با درجهی ستوان دوم یا ستوان
سوم ،افرس کردند .عدهای هم ما بودیم که با درجههای خود از ارتش ایران آمده و به ارتش آذربایجان پیوسته بودیم.
تعداد ما حدود هفتاد نفر بود که ستون فقرات ارتش را تشکیل میدادیم .به این ترتیب چهار نوع افرس در ارتش
آذربایجان خدمت میکرد که ضوابط استخدامی مشخیص نداشتند .افرسان فدایی هیچکس را قبول نداشتند و مدعی بودند
که حکومت را به زور اسلحه گرفتهاند و خود را مالک حکومت میدانستند و چون فکر میکردند درجههایشان را در میان
خون و انقالب گرفتهاند؛ در نتیجه از بقیه معتربترند .ما خود را تحصیل کرده ،آموزش دیده و در نتیجه خود را برای

ادارهی قوای مسلح صالحتر از دیگران میدانستیم .این وضع نابسامان انضباط ارتش را به خطر میانداخت .در فرقهی
دموکرات ما را به نام افرسان فارس (فارس افرسلر) میشناختند ،در واقع ،یک درجه ترفیع داده بودند ،که خود این مطلب
هم ،اشکاالت تازهای در میان خود افرسان ایجاد کرد .زیرا افرسانی که از ارتش ایران جدا شده بودند یک دست نبودند.
عده ای در قیام خراسان رشکت کرده بودند .عدهای هم در لشگر قبلی آذربایجان خدمت کرده و بعد از تسلیم پادگانهای
آذربایجان به ارتش جدید پیوسته بودند .عدهای هم اصوال دید یا سابقهی سیایس نداشته یا از روی احساسات یا به علل
شخیص در آذربایجان مانده بودند ،که بعیض از آنها حیت وضع مشکوکی داشتند .حال با توجه به این ناهمگونیها باید
به این وضع رسو سامان داد.
رسانجام روزی همهی ما را به باشگاه افرسان دعوت کردند .در آنجا کنفرانیس با حضور آقایان پیشهوری ،بیریا و
کاویان ،وزیر جنگ تشکیل شد .جلسه با سخرنانی پیشهوری افتتاح شد .او پیشنهاد کرد که این قضیه با نظر خود
افرسان و به شکل دموکراتیک حل شود .ولی کار به جنجال و فحایش پیشهوری به یکی از افرسان کشیده شد .در آن زمان
ناآگاهانه یا از روی بدبیین ،تبلیغات شدیدی علیه ما (فارس افرسلر) رواج داشت .درمواردی حیت به رفقای ما تریاندازی
شد .رسگرد صفوت فرماندهی وقت دانشکدهی افرسی ،در محل خدمت کشته شد .رسگرد خلعتربی فرماندهی هنگ
توپخانه را از پشت به گلوله بستند که خوشبختانه براثر نایشگری و رساسیمگی ضارب و زیرکی خلعتربی همهی تریها
به خطا رفت و فقط پایش کمی جراحت برداشت .به هرحال در یک چننی فضایی ،آن جلسه تشکیل شد و با شعارهای
تهدیدآمزی افرسان فدایی خاتمه یافت .پس از آن ،رسهنگ پناهیان که به جای آذر ،رئیس ستاد ارتش آذربایجان بود،
پیشنهاد کرد که ،هماهنگ کردن افرسان قوای انتظامی ،به کمیسیونی متشکل از چند افرس و چند عضو کمیتهی مرکزی
فرقه واگذار شود که تصویب شد و به طور موقت اختالفات پایان یافت .این کمیسیون تصمیمهای دیگری نزی در مورد
اداره و سازماندهی ارتش گرفت که دیگر مجال اجرا نیافت.
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همچنان که در بخشهای پیش گفته شد ،سندیکاهای کارگری و دهقانی در آذربایجان بسیار قوی بود .در سال
 ۱۳۲۴رهربی بزرگرتین سندیکای کارگران در اختیار محمد بیریا بود او در جلسهی مؤسس فرقه که در تاریخ بیستودوم
شهریور همان سال تشکیل شد اعالم نمود که سندیکاهای کارگری آذربایجان رهربی فرقهی دموکرات را میپذیرند.
کمی نگذشت که فرقهی دموکرات تبدیل به یک سازمان عظیم تودهای گردید .فرقهی دموکرات یک حزب نبود در واقع
یک جبهه بود ،جبههای که تمام طبقات؛ از جمله خان ،دهقان ،پولدار ،کارگر ،کارفرما ،پیشهور ،روشنفکر و  . . .را در خود
جمع کرده بود .بهطوری که روزنامهی «آذربایجان» ،که در تربیز انتشار مییافت در تاریخ بیستوسوم ژانویه سال ،۱۹۴۶
اطالع داد که تا اواخر سال  ،۱۹۴۵تعداد اعضای حزب دموکرات آذربایجان به مرز هفتادوپنج هزار نفر رسیده است که
متشکل از؛ شش هزار نفر کارگر ،پنجاهوشش هزار نفر دهقان ،دو هزار نفر روشنفکر ،سه هزار نفر پیشهور و کاسب کار،
دوهزار نفر بازرگان ،پانصد نفر مالک و صد نفر روحانی بودند.
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تغیری موضع ،فدارالیسم یا خود مختاری
پیشهوری رهرب فرقهی دموکرات دربارهی نهضت خود مینویسد…« :هدف ما مبارزه با استبداد و ارتجاع است.
بزرگرتین وظیفهی آزادیخواهان ،مبارزه برای ایجاد انجمنهای ایالیت و والییت و گرفنت اختیارات داخلی و فرهنگی است.
این اتحاد و اتفاق ،گذشت و فداکاری میخواهد .فرزندان خلف آذربایجان! برای گرفنت حقوق و آزادی ،متحد شوید ،این
است شعار امروز ما 20».یا در جای دیگر مینویسد « :وظیفهی فرقهی دموکرات ،آزادی ملی مردم آذربایجان است» 21؛ اما
همنی که کمی از به قدرت رسیدن حزب دموکرات و پیشهوری گذشت؛ بیشرت مسائل ،حول مقولهی زبان ترکی و تفاوت
آذربایجانیها با مردم سایر نقاط ایران بود و در واقع به قول برخی از همکاران قدیم پیشهوری و به شهادت تاریخ،
پیشهوری حیت به «شوونیسم آذری» نزدیک شد و به جای سعی در ایجاد اتحاد میان همهی زحمتکشان ،آزادیخواهان و
عنارص ضد استعمار در رسارس کشور ایران و ایجاد جبههی واحدی برای مبارزه با امپریالیسم و رسنگون ساخنت

پایگاههای داخلی آن ،ظلم و ستم مامورین دولیت ،علیه مردم آذربایجان را به سایر اقوام به ویژه قوم فارس ،نسبت داد و
اختالف بنی فارس و ترک را دامن زد ،او مینویسد  . . . « :مردم ما خلقی بزرگ و قهرمان است  .این خلق به هیچ وجه
شباهیت به مردم تهران ،اصفهان و سایر نقاط ایران ندارد… او فارس نیست و با فارسها تفاوت دارد 22».در سخنان و
نوشتههای پیشهوری نمونههای دیگری از این قبیل میتوان یافت.
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وانگهی پیشهوری در موارد متعددی مسألهی جدایی از ایران را به طور تلویحی مطرح میساخت که خوشایند
حکومت مرکزی نبود؛ «…حکومت تهران باید بداند که بر رس دوراهی قرار گرفته است ،آذربایجان راه خود را انتخاب
نموده و به سوی آزادی و دموکرایس پیش خواهد رفت .چنانچه تهران راه ارتجاع را انتخاب کند ،خداحافظ ،راه در پیش،
بدون آذربایجان به راه خود ادامه دهد .این است آخرین حرف ما 24».در جای دیگری چننی مینویسد:

«آذربایجان

ترجیح میدهد به جای اینکه با بقیهی ایران به شکل هندوستان اسری درآید ،برای خود ایرلندی آزاد شود» 25و یا پس از
برقراری حکومت ملی در آذربایجان چننی مینویسد« :ما به استقالل و تمامیت ایران به دفعات اعرتاف کردهایم ،اما تهران
برای بر هم زدن این استقالل ،هر روز دست به حیلهی جدیدی میزند .اگر کار بدین منوال پیش برود ،ما چارهای جز
اینکه تمامأ از تهران جدا شده و دولیت مستقل تشکیل دهیم ،نداریم».
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این حق مردم آذربایجان بود که به دنبال حکومت مرکزی در کام ارتجاع نیفتد؛ اما محاسبات پیشهوری نسبت به
اتحاد جماهری شوروی و سیاستهای جهانی و نریوهای داخلی درست نبود و با وجود تجارب طوالنی خود ،چه در
نهضت جنگل و چه در حزب کمونیست ایران و چه در جنبشهای سندیکایی ،چپرَوی کرد و به نریوی خارجی تکیه کرد
و به امر سازش اتحاد جماهری شوروی با قدرت حاکم در ایران اندیشه نکرد ،حال آنکه نخستنی بار نبود که اتحاد جماهری
شوروی بر رس منافع خود کسانی را که به او اتکا کرده بودند به قعر درهی نیسیت میانداخت ،باید گفت بار آخر نزی
نخواهد بود و نیست ،افزون بر این داشنت آرمانهای پیرشو ،دلیل بر عملی ساخنت آنها نیست ،گوش فرا دادن به حرفها
و سخرنانیهای خوب ،،جایگاه خود را دارد ،اما باید بر کردار و کنش افراد قضاوت کرد ،فرقهی دموکرات باید با طرح
شعار استقرار انجمنهای ایالیت و والییت در همهی شهرستانهای ایران خود را از منفرد ماندن ،و نهضت را از به انحصار
کشیده شدن میرهانید .بنا به قول خود روسها وقیت در تابستان  ،۱۹۴۶مردم تقاضا نمودند دستگاههای دولیت،
ژاندارمری و پلیس تصفیه شوند و آزادیهای دمکراتیک تامنی گردند؛ ...این خواستها در سایر نواحی ایران نزی مورد
پشتیبانی قرار گرفت.
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اگر چننی بود که اسناد و مدارک دیگر نشان میدهد و غری از این نبود ،پس چرا نهضت آذربایجان

در پوستهی خود باقی ماند و به چپروی پرداخت ،حزب توده و فرقه ،هر دو دارای عقاید سوسیالیسیت بودند ،در حالی
که مرام سوسیالیسیت خواستار انرتناسیونالیسم است ،چگونه میشد چننی جنبش بزرگی را فقط به آذربایجان محدود
کرد .حال آنکه مصدق بدون نام بردن از سوسیالیسم ،در اینباره نزی سخنهایی بیان کرده است که زیربنای عقاید و
آرای فکری مرتقی او را نشان میدهد ،وی دربارهی درخواست خود مختاری فرقهی دموکرات آذربایجان گفت« :هیچ
نمیتوان گفت که در یک مملکت یک قسمتش فدرال باشد و یک قسمت دیگری دولت مرکزی باشد .بنده هیچ مخالف نیستم
که مملکت ایران دولت فدرال شود .شاید دولت فدرالی بهرت باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشد ،بعد هم با دولت
مرکزی موافقت کند و دولت مرکزی هم جریان بنی املللی را اداره کند ،ولی هر تغیریی در قانون اسایس باید با رفراندوم
عمومی باشد».
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همان طورکه گفتیم کمیتهی ایالیت حزب توده در آذربایجان ،به هنگام تشکیل فرقه به آن میپیوندد و رهربی حزب
توده بدون اینکه در مقابل این یاغیگری مقاومیت جدی از خود نشان دهد ،با ارسال یک نامه به مقامات شوروی خود را
آسوده میکند و خود به تدریج مدافع فرقه میشود .در واقع بیشرت تقاضاهای فرقهی دموکرات مرشوع و قابل دفاع
بودند ،به همنی علت افراد و نریوهای سیایس متعهد و مرتقی ،قادر نبودند آنها را زیر پا بگذارند .چنانچه حزب ایران که
دارای افکاری سوسیالیسیت و سوسیال دموکرایس بود ،از نهضت آذربایجان پشتیبانی و آنرا تایید میکند؛ اللهیار صالح
رهرب حزب ایران ،در یک جلسهی سخرنانی ،جام خود را به سالمیت نهضت آذربایجان بلند میکند و این عمل سالیان دراز
مستمسکی می شود در دست دربار پهلوی برای حمله به حزب ایران و مصدق.

حزب ایران نزی که از برخی روشنفکران میهنپرست تشکیل شده بود که حیت مدتی بعد ،همکاران نزدیک و با وفای دکرت
مصدق شدند؛ از تقاضاهای مرشوع فرقه پشتیبانی کردند .تعداد بسیاری از روزنامه ها ،روشنفکران مؤثر در عرصهی
سیایس کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی به فرقهی دموکرات آذربایجان ،حق دادند و از آن پشتیبانی
کردند .رسانههای گروهی آنروز ایران ،حیت جراید مرتجع ،شاهد این مدعا بودند .و در واقع همهی رسانهها از تقاضای
مرشوع آذربایجان طرفداری میکردند و لزوم تعمیم این اصالحات را به تمام ایران رضوری میدانستند.

2٩

نارضاییت مردم از « فدایی»
بههر روی رفتار مأمورین و مقامات دولت آذربایجان با مردم رضایتبخش نبود و به جای جلب توجه و کسب
اعتماد مردم ،هر روز که میگذشت بر نارضاییتها و مخالفت مردم افزوده میشد .محاکمهی خالفکاران در آذربایجان در
دوران فرقه بیشباهت به محاکمات استالنی نبود و این برای عوامل و مقامات و مبارشین فرقهی دموکرات مباهات نزی
داشت .اعدام مخالفنی در همهی شهرها و روستاهای آذربایجان معمول و مرسوم شده بود و متأسفانه بسیاری از
کمونیستهای سابق و اعضای انجمن ایالیت حزب توده مبارشین این دادگاهها بودند ،مانند فریدون ابراهیمی عضو
پنجاه و سه نفرکه دادستان کل حکومت آذربایجان شده بود.
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فرقه با هرگونه اعرتاض کارگری شدیدأ مبارزه میکرد و آن را خالف قواننی و امنیت و پیرشفت آذربایجان
میدانست .آرمانهای خوب دموکرایس و آزادیخواهی و سوسیال دموکرایس ،با استالینیسم آغشته شده بود و در عمل به
چنان حکومت وحشتناک و سختگریی تبدیل شده بود که هر روز ترس مردم از حکومت و عواملش بیشرت میشد .برخی
از جمله باقر امامی که از رفقای نزدیک ،در دوران زندان و هم عقیدهی پیشهوری بود و حزب توده را قبول نداشت ،رشح
میدهد که در مزنل پیشهوری که مقر حکومت آذربایجان نزی بود جشن خوشگذرانی برپا میگردید  31و پلیس مخفی
استالنی در همه جا حضور داشت ،و بر همه چزی نظارت دقیق ذرهبیین مینمود 32.اختالف اصلی بر رس چه بود؟
در آن زمان ،اختالف بنی اتحاد جماهری شوروی و ایران در سه موضوع مهم خالصه می شد:
 مسألهی نفت شمال خروج قشون شوروی از ایران حل مسألهی آذربایجانباتوجه به مذاکرات و نامههایی که بنی ایران و اتحاد جماهری
شوروی درآن سال ها رد و بدل شده است؛ چننی میتوان نتیجه گرفت که مهمترین عامل عمده و اسایس ،مسألهی نفت
شمال بوده است.

قوامالسلطنه،

تأخری در خروج قشون شوروی از ایران و اصوال ً پشتیبانی و حیت بهوجود آوردن دولت خود مختار در آذربایجان هر
دو وسیلههایی برای به دست آوردن امتیاز نفت ،در اختیار اتحاد جماهری شوروی بودند .رسانجام مسألهی نفت در پی
قرارداد قوام  تّیلم موهفم و تلم – سادچیکف  ،33به تشکیل رشکت مختلط؛ نفت ایران و شوروی تثبیت پیدا میکند ،در تاریخ بیستوچهارم
آوریل  ۱۹۴۶برابر با چهارم فروردین  ۱۳۲۴برای رسیدگی به این مسائل ،دستور جلسهای به مجلس پانزدهم تقدیم میشود
34

و قشون شوروی از ایران خارج می شود و مقامات شوروی اظهار میدارند:
مسألهی آذربایجان امری داخلی است؛ ترتییب مساملت آمزی برای اجرای اصالحات بر طبق قواننی موجود و با روحیه

خریخواهی نسبت به اهالی آذربایجان ما بنی دولت و اهالی آذربایجان داده خواهد شد.
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قوام-سادچیکف

در این میان نباید به نقش قوام ،کم بها داد .او از سیاست جهانی و اختالف بنی آمریکا و اتحاد جماهری شوروی که پس
از مرگ فرانکلنی دالنو روزولت ،در دوازدهم آوریل سال  ۱۹۴۵کمکم به وجود آمده بود ،به نحو جالیب استفاده کرد .به قول
خلیل ملکی «قوام؛ با کمال هوشیاری ،مواظب و مراقب اوضاع بود و از عقبنشیین شورویها و فرقهی دموکرات
سواستفاده کرد و تمایل داشت که آن را به حساب خود بگذارد .تمام کسانی که از نزدیک شاهد اوضاع بودند ،میدیدند
که او میرقصد».
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او با پادرمیانی آمریکا و با توجه به اولتیماتوم بیستویکم آوریل  ۱۹۴۶ترومن ،به دولت شوروی در خصوص خروج
نریوهای شوروی از ایران ،مسألهی نفت شمال را به حل مسألهی آذربایجان گره زد .اتحاد جماهری شوروی پس از این
قول و قرارها با حکومت ایران همهی کمکهای اسرتاتژیک ،یعین وسایل جنگی و مستشارانی را که در اختیار حکومت
آذربایجان گذارده بود ،پس گرفت و یک بار دیگر مصلحت خویش را برتر از مصلحت نهضتهای آزادیخواه تشخیص داد.
موافقتنامه؛ در تاریخ چهارم آوریل  ۱۹۴۶موافقتنامهی ایران و شوروی بر رس نفت شمال به امضا رسید.
همزمان با انعقاد این قرارداد ،احمد قوام با رهربان حزب دموکرات آذربایجان به مذاکره پرداخت .پس از مذاکرهی
بسیار طوالنی ،رسانجام موافقتنامهای در تاریخ سزیدهم ژوئن سال  ۱۹۴۶به امضا رسید که در آن تشکیل شورای اداری
در آذربایجان ایران برای ادارهی استان ،به شکل استانداری با رشکت نمایندگان سازمانهای والییت و شورای عالی
انجمنهای والییت پیشبیین شده بود .دولت ایران موظف شده بود تا به تصویب رسیدن قانون جدید ،،انجمنهای والییت
منتخب در سال  ۱۹۴۵را به رسمیت بشناسد .بنا به رشایط تعینی شده در موافقتنامه ،شورای اداری میبایست از طرف
انجمنهای والییت و ایالیت آذربایجان ،انتخاب و به تایید دولت ایران برسد .شورای اداری مذکور میبایست زیر نظر و
تحت کنرتل انجمنهای والییت کار کند.
دولت ،موافقت کرد که  ۴/۳در آمد حاصله در آذربایجان به مرصف نیازهای آن استان برسد و فقط  ۴/۱آن به
خزانهی دولت مرکزی؛ به منظور تامنی مخارج عمومی دولت ایران واریز شود.

طبق مفاد موافقتنامه ،دولت ایران

تقسیم ارایض آذربایجان را میان دهقانان ،مورد تایید قرار میداد .در مورد تقسیم زمنیهای مالکنی بنی دهقانان مقرر شد؛
که کمیسیونی تشکیل گردد و به موضوع رسیدگی کند .در موافقتنامه ،تعینی شده بود که «در مدارس متوسطه و عالی
آذربایجان به دو زبان آذربایجانی و فاریس تدریس شود ،در ضمن دولت ایران موافقت کرد که این حق در مورد سایر
اقلیتهای ملی مانند کردها ،ارامنه و آسوریها نزی اجرا شود که کودکان آنها تا کالس پنجم ابتدایی به زبان مادری خود
تحصیل کنند».
افزون بر این ،قرار شد دولت ایران در عرصهی سیایس و اجتماعی؛ در رسارس کشور ایران دموکرایس برقرار سازد.
دولت ایران به خصوص موظف گردید که پس از افتتاح مجلس دورهی پانزدهم ،قواننی جدیدی بر اساس اصول
دموکرایس به تصویب برساند.
به این ترتیب ،موافقتنامهی بنی دولت ایران و فرقهی دموکرات آذربایجان ،دستآوردهای اسایس دموکراتهای
آذربایجان را محفوظ داشته و دموکراتزیه کردن قانون انتخابات در آن پیشبیین شده بود.
در مورد مسألهی نفت شمال ،رشکت مختلط آمریکاییها ،از دادن چننی امتیازی خرسند نبودند« .ژرژ آلن» در یازدهم
سپتامرب  ،1٩45طی مصاحبهای میگوید« :ایرانیان صاحبخانه ،و در امور کشور خود مختار هستند؛ آنها آزادی کامل برای
رد یا قبول قرارداد قوام ،سادچیکف را دارند و اگر تصمیم به ردکردن آن بگریند دولت آمریکا در مقابل هرگونه رویه تهدید
آمزی و ارعابی که شورویها پیش گریند به ایران کمک و مساعدت خواهدکرد.

3٧

مسافرت پیشهوری به تهران ،پیش از اینکه نریوهای شوروی از آذربایجان خارج شوند ،یعین هشتم اردیبهشت ۱۳۲۵
 ،اعزام هیات دولت به ریاست مظفر فریوز به آذربایجان در تاریخ بیستویکم خرداد  ۱۳۲۵و انعقاد موافقتنامهی رسمی
بنی فرقهی دمکرات و دولت قوام ،در روز بیستوسوم خرداد  ،۱۳۲۵چنان امیدواری به پیشهوری داد که نوشت« :اگر آقای
قوامالسطنه در رسارس عمر خود هیچکاری هم انجام نداده باشد ،تنها این اقدام وی که تقاضای ما را دربارهی زبان
آذربایجانی صمیمانه پذیرفت ،احرتام عمیق و قلیب مردم ما را نسبت به خود جلب کرد و تا مدارس ملی ما برپاست نام او
نزی در کنار نام رسان قهرمان فرقه و خلق ما بر زبان نسلهای آینده جاری خواهد بود».

3٨

دقیقأ یک ماه قبل از جریان اعتصاب بیستوسوم تریماه سال  ۱۳۲۵خوزستان که به صفوف کارگران اعتصابی حمله
شد ،حزب توده در تایید سیاست دولت قوام که در ارتباط با مسئلهی آذربایجان قرار میگرفت در اعالمیهای دربارهی قوام
چننی داد سخن میدهد« :ما چون ایشان (قوام) را مصمم به اصالحات اسایس دموکراتیک در کشور ایران میبیبینم و
عملیات چند ماههی اخری ایشان نزی موید این معناست ،وظیفهی میهنپرسیت خود میدانیم که با تمام نریوی خود ،ایشان
را تقویت نماییم».

3٩

اما در واقع قوام همهی زمینهها را برای قلع و قمع فرقهی دموکرات فراهم آورده بود .توافق روسیه ،آمریکا و
انگلیس را داشت و در پی فرصیت مناسب میگشت .بهطوری که میخواست از مسئلهی آذربایجان و توازن نریوهای
داخلی به نفع خود استفاده کند .گزارش یکی از وابستههای نظامی انگلیس ،حاکی است که قوام به مدت چند ماه ،به
تقاضای وزیر جنگ برای اشغال زنجان جواب رد داده بود.
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قوام ،در نوزدهم آذرماه سال  ۱۳۲۵فرمان حرکت نریوهای پشتیبانی را به آذربایجان صادر کرد .در زنجان و میانه
مقاومت نریوهای فرقهی دموکرات با قوای دولیت باال گرفت و در چند مورد قوای دولیت مجبور به عقبنشیین شدند.
درست در همان روز که قوام دستور حمله به آذربایجان را صادر کرد ،پیشهوری دستور مقاومت علیه قوای دولیت را
اعالم کرد و گفت« :باید به حکومت مرتجعنی و خائننی و دیکتاتورها و جالدان خون آشام پایان داد 41».مسئولنی سیایس

شوروی به طور رسمی به پیشهوری دستور دادند که نریوهای مسلح آذربایجان نباید در برابر نریوهای دولت مرکزی
مقاومت کنند و پیشنهاد کردند که فقط تعداد انگشت شماری از رسان فرقه به خاک شوروی پناهنده شوند.
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روز بیستم آذرماه سال  ،۱۳۲۵نریوهای فدایی در مناطق مختلف شکست خوردند و عقبنشیین کردند .روز بیستم و
بیست و یکم آذرماه عدهای از آزادیخواهان و رسان فرقه که حارض نبودند دست بسته تسلیم دشمن شوند ،جهت کسب
تکلیف به قلیاف کنسول شوروی در تربیز مراجعه کردند .کنسول با رصاحت به آنها گفت « :نریوهای دولیت برای نظارت
در امر انتخابات به آذربایجان میآیند و با شما کاری ندارند .شما همچون گذشته به کار خود مشغول باشید .آنها به ما
قول دادهاند که با مردم آذربایجان رفتار مساملتآمزیی خواهند داشت».
چون مسئولنی سیایس شوروی در تربیز اطالع یافتند که ممکن است عدهای دست به عملیات پارتزیانی بزنند ،از این
اقدام بهطور جدی جلوگریی کرده ،و به آنها اظهار داشتند ،در آذربایجان نباید هیچگونه برخورد نظامی پیش آید،
چنانچه خود را در معرض خطر میبینند میتوانند به خاک شوروی پناهنده شوند .بههمنی دلیل بر خالف تصیم اولیه،
به جای عدهای انگشتشمار ستونهای منظمی از رسبازان و فداییان به خاک شوروی عقب نشیین کردند ،چنانچه درسال
۱۳۲۶روزنامههای باکو تعداد پناهندگان آذربایجان را نزدیک به هفتاد هزار نفر نوشتند.
از همان روز ،بیستویکم آذرماه سال  ،۱۳۲۵کشتار و غارت بیرحمانه در رسارس آذربایجان آغاز شد.
خلیل ملکی پانزده هزار نفر
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به قول

و به قول نویسندگان گذشته چراغ راه آینده ،بیست هزار نفر  45در این حمله کشته شدند.

نویسندهی کتاب «کارنامه مصدق و حزب توده» این رقم را چهلهزار نفر اعالم میکند
شانزده هزار نفر برآورد میکند.
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و دکرت کشاورز این عده را

4٧

این چننی میتوان نتیجهگریی کرد که؛ آذربایجان باید خود را بهکلی از آذربایجان شوروی و از سیاست اتحاد
جماهری شوروی جدا میکرد و نسبت به عدم جدایی آذربایجان از ایران ،هیچگونه شکی باقی نمیگذاشت .اگرچه نحوهی
تشکیل فرقهی دموکرات در آذربایجان این موضوع را رضبهپذیر ساخته بود ،اما آذربایجان باید در کنش سیایس ،نشان
میداد که نهضت آذربایجان ،جزیی از نهضت آزادی مردم ایران است و در محدودهی ایران به عنوان یک واحد جدا ناپذیر
از ایران ،باقی خواهد ماند.
این موردی است که در بسیاری موارد اجرا نشد و هر وقت اختالف پیشهوری با دولت مرکزی باال میگرفت از آن به
عنوان حربهی تبلیغاتی استفاده میکرد .اتحاد جماهری شوروی به عنوان همسایهی ایران ،اگر واقعأ مدافع آزادی و
رهایی زحمتکشان ایران بود باید از درخواست نفت شمال ،خودداری میکرد و نهضت آزادیخواهی را ،به منافع خود
ترجیح میداد و با صدای بلند میگفت « :او در همسایگی خود ایرانی مستقل از دخالت بیگانگان ،آزاد و دموکراتیک
میخواهد و بس ،و نظری به آذربایجان ایران و نفت ایران ندارد و حارض است هرگونه کمکی بدون قید و رشط ،به ایران
برای استفاده از منابعش بکند ،کمکی که بعدها به شاه و نه به مردم ایران کرد و می کند .4٨»...اگر اینگونه میشد مردم
ایران و مردم ستمدیدهی آذربایجان قربانی سیاست استالنی نمیشدند و تحریکات آمریکا و انگلیس به این سیاست دامن
نمیزد.
در مورد پیشهوری قضاوتها ،گاهی بسیار ناجوانمردانه و دور از واقع است .نگارنده هنگام تهیهی کتاب جنبش
سندیکایی ایران ،کارهای او را از ابتدا دنبال کرده است ،مبارزاتش را تا حدی که قادر بوده است و اسناد وجود داشت،
مطالعه کرده است .او زحمت کیش بود که درکالسهای عملی آزادی خواهی سوسیال دموکراتهای باکو و قفقاز ،به
مبارزه برای رهایی طبقهی زحمتکش ایمان آورده بود ،چه در نهضت جنگل و چه در حزب کمونیست ایران و مبارزات
سندیکایی ،چه در زندان رضاشاه و در زمانی که روزنامهی آژیر را اداره میکرد ،هرگز با قدرت دولیت سازش نکرد و
هرگز دست از ایمان و اعتقاد خود برنداشت .درنوشتههای او آزادیخواهی و دموکرایس و رهایی کارگران زحمت کش از

استثمار ،استعمار و ارتجاع ،از اهمیت به زسایی برخوردار است .در جریان آذربایجان ،مسأله بسیار پیچیدهتر و سختتر
از آن بود که از عهدهی پیشهوری برآید و در واقع او در کشاکش سازشهای قدرتهای بزرگ منهدم شد .کارهایش درآن
دوره ،خالی از اشتباه و تناقض نبود .در این نوشته؛ اشتباهات او بدون تعصب و غرض ذکر شده است .اما دور از
رشافت و انسانیت است که مبارزات این مبارز با ارزش ،فقط در مسألهی آذربایجان نگریسته شود و قضاوتهای نادرسیت
انجام گرید .قضاوتهایی که بیشرت از تبلیغات دربار پهلوی و باقی ماندههای او ،یا از افکار دگم ضدکمونیسیت نشات
میگرید .در اینجا از قول دکرت کشاورز واقعهای نقل میشود که در واقع نشان دهندهی تداوم خط میهنپرسیت و آزادی
خواهی پیشهوری است چزیی که رسانجام جان بر راهش گذارد «.دریک میهمانی شام که به افتخار پیشهوری و رؤسا و
افرسان ارتش فرقهی دموکرات آذربایجان ایران از طرف باقراف دبری کل حزب کمونیست آذربایجان شوروی در باکو مهیا
شده بود ،باقراُف ضمن سخرنانی خود گفت :بزرگرتین اشتباه و در عنی حال علت شکست فرقه ،این بود که به اندازهی
کافی بر وحدت ،آذربایجان شوروی و ایران تکیه و تاکید نکرد.
چند نفر از افرسان ایرانی که به فرقه پیوسته بودند و در این میهمانی رشکت داشتند ،برایم تعریف کردند که
پیشهوری به عنوان رهرب فرقه در پاسخ به باقراف ،در سخرنانی خود چننی گفت :برعکس نظر رفیق باقراف ،من عقیده
دارم که بزرگرتین اشتباه ما و علت شکست نهضت ما ،این بود که ما به اندازهی کافی بر وحدت خدشه ناپذیر آذربایجان
ایران با ایران ،روی وحدت و همبستگی ما با تمام ایران و مردم آن و جدایی ناپذیر بودن آذربایجان ایران از ایران تاکید
نکردیم.
کسانی که مانند من پیشهوری را از نزدیک میشناسند ،میدانند که شخصیت و شهامت او چنان بود که برای ابراز
حقیقت و اظهار عقاید خود از کیس ترس و باک نداشت .پس از سخنان پیشهوری ،باقراف آشفته و متغری شد و خطاب به
پیشهوری گفت « :اوتور کییش»؛ یعین«مردک بنشنی» ،و به این طریق به پیشهوری توهنی کرد .به هر روی پیشهوری مرد
آزادهای بود ،بعد از این واقعه چه گفتگوهایی رخ داد شاید روزی معلوم شود .آنچه مسلم است ،پیشهوری از آن تاریخ
مورد کینهی باقراف و عمال او قرارگرفت و چندی نگذشت که اتومبیل او با یک کامیون تصادف کرد ،او با غالم یحیی ،در
اتومبیل بود و کنار راننده نشسته بود ،پیشهوری زخمی شد ،او را به بیمارستان بردند و کسانی که به مالقات او رفته
بودند میگفتند که خطری متوجه او نیست ولی پیشهوری همان شب در بیمارستان درگذشت.

شاه و استالنی

چندی پس از مرگ استالنی در زمان خروشچف ،باقراف به طور علین ،محاکمه و محکوم به اعدام شد از قرار معلوم او
اقرارکرد که از سالهای  ،۱۹۲0تا مرگ استالنی ،درسال  ۱۹۵۳حدود بیست و پنج هزار نفر را کشته است .پیشه وری یکی
از آنها بود.

4٩

نتیجه گریی
به هر روی اگر فرقهی دموکرات ،ایستادگی میکرد و افرادی مانند حاجعلی شبسرتی و سالمالله جاوید تسلیم
نظرات قوام نمیشدند و برای شاه تلگراف نمیفرستادند؛ اگر پیشهوری به هر قیمت شده ،خاک میهن را ترک نمیکرد؛
تعداد کشته شدگان بیش از این نمیشد .اگر پیشهوری ،مبارزی که از نوجوانی پرچم آزادی خواهی و ترقیخواهی را
برداشته بود به جای «زیر ماشنی رفنت» در آذربایجان شوروی و کشته شدن روی تخت بیمارستان توسط مأمورین «ک .گ.
ب» در میدان جنگ آذربایجان کشته میشد ،نهضت آزادیخواهی آذربایجان ،سری طبیعی خود را طی کرده بود ،حیت اگر
شکست میخورد با عزت و رشافت شکست خورده بود و این دریس برای مبارزات آیندهی مردم ستمدیدهی ایران بود.
هرچند که امروز باید همهی جنبههای مبارزاتی آن نهضت ،به ویژه رسسپردگی به بیگانه ،درس بزرگی برای همهی
مبارزین و آزادیخواهان مرتقی  ،ملی و جمهوریخواه ،ایران باشد .دربارهی حزب توده باید گفت؛ اگرحیت همهی
خیانتهای حزب توده را کنار بگذاریم و فقط خیانت آن را به این جنبش ،و اطاعت آن از مقامات شوروی و همدسیت آن را
با قوام در این دوره در نظر آوریم ،این خیانت به اندازهای موحش و نکبت بار است که هیچ ایرانی با رشافت و خوش فکر
و مرتقی ،نمیتواند جرأت کند که خود را وابسته به این سازمان جاسویس بداند.
اما مسائل قومی و آزادیهای منطقهای و ایالیت هنوز در ایران حل نشده است و تاریخ ایران نشان میدهد ،هرگاه
حکومت مرکزی به علل مختلف تضعیف شده است؛ مردم ایران خواستار آزادیهای فرهنگی ،قومی ،ملی و منطقهای
شدهاند و برای دست یافنت به این خواستهها هربار هزاران انسان بیگناه کشته شدهاند.
هیچ اپوزیسیون دوراندییش نمیتواند ،ازهمنی امروز مسألهی کردستان ،آذربایجان و دیگر اقوام کشور ایران در
پهنهی رسزمنی ایران را نادیده انگارد و به این آزادیخواهی که روزی عنوان انجمنهای ایالیت و والییت ،دورهای عدم
تمرکز ،گاهی خودمختاری فرهنگی و سیایس و زمانی چهرهی فدرالیسم به خود گرفته است ،کم توجه باشد .این مسأله
همواره ابزاری بوده است در دست بیگانگان ،با انگزیههای شوم نسبت به کشور ایران ،آنها فقط منافع خود را میجویند و
میخواهند حسابهای خصویص خود را با حکومت مرکزی ایران ،به خاطر منافع خویش تصفیه کنند .آیا بهرت نیست از
هم اکنون زمینههای این مباحث و مذاکرات تدوین میثاقها بازبیین شود و امکانات حل مسألهی اقوام ایران مورد برریس
بنیادی قرارگرید ،تا این نریوها نزی بتوانند در خدمت مبارزهای جدی علیه ارتجاع حاکم قرارگریند و همهی نریوی مردم
ایران برای پیکاری بزرگ که پیش روی دارد ،منسجمتر گردد و از طرفی فردای پریوزی ،مسألهی اقوام ایران دوباره تکرار
نشود و نریوهایی که باید در خدمت سازندگی میهن قرار بگریند ،به برادرکیش نپرداخته و به هدر نروند؟

گروهی از رهربان و فعاالن فرقه دموکرات آذربایجان
زیر تصاویری از ستارخان ،خیابانی ،باقرخان و حیدرخان عموغلی

اعالمﻴه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلﻴتهاي ملﻲ ﻳا قومﻲ ،دﻳﻲﻨ و زبانﻲ
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مجمع عمومﻲ ،با تاکید بر اﻳن که ﻳﻜﻲ از هدفهای اساﻲﺳ سازمان ملل متحد ،همچنان که در منشور ،اعالم شدﻩ،
تروﻳج و تش،وﻳق احرتام به حقوق برش و به آزاديهای بنﻴادي براي همه ،بدون تماﻳز از نظر نژاد ،جنسﻴت ،زبان ﻳا دﻳن
است ،با تﻜرار اعتق،اد ب،ه حق،وقبرش بنﻴادي ،حﻴثﻴت و ارزش انسان ،حقوق برابر مردان و زنان و ملتهای بزرگ و
کوچﻚ ،ب،ا ﺁرزوي ت،روﻳج تحقق اصول ذکر شدﻩ در منشور ،اعالمﻴه جهانﻲ حقوق برش ،کنوانسﻴون پﻴشگریي و مجازات
جناﻳت نسلکیش ،کنوانسﻴون بنیاملللﻲ حذف تمامﻲ اشﻜال تبعﻴض نژادي ،کنوانسﻴون بنیاملللﻲ حقوق سﻴاﻲﺳ و مدنﻲ،
کنوانسﻴون بنیاملللﻲ حقوق اقتصادي ،اجتماعﻲ و فرهنگی ،اعالمﻴه حذف تمامﻲ اشﻜال تعصب و تبعﻴض ،مبتﻲﻨ بر دﻳن
ﻳا عقﻴدﻩ ،و کنوانسﻴون حقوق کودك ،و ساﻳر اسناد بنیاملللﻲ مربوطه ،که در سطح جهانﻲ ﻳا منطقهاي به تصوﻳب رسﻴدﻩ
و اسنادي که بنی تﻚتﻚ کشورهای عضو سازمان ملل متحد منعقد شدﻩ؛ با الهام از مفاد مادﻩ  2٧معاهده بنیاملللﻲ حقوق
سﻴاﻲﺳ و مدنﻲ ،مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلﻴتهاي قومﻲ ،دﻳن،ﻲ و زبانﻲ ،با توجه به اﻳن که تروﻳج و حماﻳت از
حقوق افراد متعلق به اقلﻴتهای ملﻲ ﻳا قومﻲ ،دﻳﻲﻨ و زبانﻲ ،به ثبات سﻴاﻲﺳ و اجتماعﻲ کشورهاﻳﻲ که در ﺁنها زندگﻲ
مﻲکنند ،کمک میکند ،با تاکید بر اﻳن که تروﻳج و تحق،ق مداوم حقوق افراد متعلق به اقلﻴتهای ملﻲ ﻳا قومﻲ ،دﻳﻲﻨ و
زبانﻲ ،به عنوان بخﻲﺸ الزم از توسعه جامعه به طورکلی ،و در چارچوبﻲ دموکراتﻴﻚ ،مبتﻲﻨ برحﻜومت قانون ،به تقوﻳت
دوسﻲﺘ و همکاري بنی مردمان و کشورها ،کمک خواهدکرد ،با در نظر گرفنت اﻳنکه ،سازمان ملل متحد در رابطه با حماﻳت
از اقلﻴتها ،نقﻲﺸ مهم اﻳفا میکند ،با توجه به اقداماتﻲ که تاکنون در نظام ملل متح،د انجام شدﻩ ،بهوﻳژﻩ؛ بهوسﻴله
کمیسیون حقوق برش،کمیسیون فرعﻲ پﻴشگریي از تبعﻴض و حماﻳت از اقلﻴتها و نهادهاﻳﻲ که به پریوي از معاهدات
بنیاملللﻲ حقوق برش و ساﻳر اسناد بنیاملللﻲ مربوط به حقوق برش در زمﻴنه تروﻳج و حماﻳت از حقوق اف،راد متعل،ق ب،ه
اقلﻴتهاي ملﻲ ﻳا قومﻲ ،دﻳﻲﻨ و زبانﻲ تشﻜﻴل شدﻩ ،با به حساب ﺁوردن اقدامات مهمﻲ که به وسﻴله سازمانهای بنی دولﻲﺘ
و غریدولﻲﺘ در زمﻴنه حماﻳت از اقلﻴتها و تروﻳج و پشتﻴبانﻲ از حقوق افراد متعلق به اقلﻴتهای ملﻲ ﻳا قومﻲ ،دﻳﻲﻨ و
ِ
رضورت تضمنی اجراي حﻲﺘ موثرتر اسناد بنیاملللﻲ حقوق برش با توجه به حقوق افراد
زبانﻲ انجام مﻲشود ،با شناخت
متعلق ب،ه اقلﻴتهای ملﻲ یا قومﻲ ،دﻳﻲﻨ و زبانﻲ .اﻳن اعالمﻴه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلﻴتهای ملﻲ ﻳا قومﻲ،
دﻳﻲﻨ و زبانﻲ را اعالم مﻲکند :
مادﻩ  1 -1تّیلم موهفم و تلم – کشورها باﻳد از موجودﻳت و هوﻳت ملﻲ ﻳا قومﻲ ،فرهنگی ،دﻳﻲﻨ و زبانﻲ اقلﻴتها در رسزمنیهاي خود
حماﻳت و اﻳجاد رشاﻳط را براي ارتقاي اﻳن هوﻳت تشوﻳق کنند.
مادﻩ  -2-1کشورها باﻳد قواننی مناسب و تدابری دﻳگر براي نﻴل به اﻳن هدفها را تصوﻳب کنند.
مادﻩ  - 1 -2افراد متعلق به اقلﻴتهای ملﻲ ﻳا قومﻲ ،دﻳﻲﻨ و زبانﻲ ( که از اﻳن پس به ﺁنان به عنوان افراد متعلق به
اقلﻴتها اشارﻩ مﻲشود) ،حق دارند در نهان و بهطور علﻲﻨ ،ﺁزادانه و بدون مداخله ﻳا هر شﻜل از تبعﻴض ،از فرهنگ خاص
خود بهرﻩمند و برخوردار شوند ،دﻳن خود را اعالم ،و به ﺁن عمل کنند ،و به زبان خاص خود سخن بگوﻳند .
مادﻩ  - 2-2افراد متعلق به اقلﻴتها؛ حق دارند به صورتﻲ موثر در زندگﻲ فرهنگی ،دﻳﻲﻨ ،اجتماعﻲ ،اقتصادي و عمومﻲ
مشارکت کنند.

مادﻩ  -3-2افراد متعلق به اقلﻴتها؛ حق دارند به صورتﻲ موثر در تصمﻴمگریيهاي مربوط به اقلﻴتهاﻳﻲ که به ﺁن تعلق
دارند ﻳا به منطقهاي که در ﺁن زندگﻲ میکنند ،به شﻴوﻩاي که با قواننی ملﻲ ناسازگار نباشد در سطح ملﻲ ،و هر جا
مناسب باش،د ،منطق،هاي ،رشکت کنند.
مادﻩ  -۴-2افراد متعلق به اقلﻴتها؛ حق دارند انجمنهاي خاص خود را تشﻜﻴل دهند و حفظ کنند .
مادﻩ  -۵-2افراد متعلق به اقلﻴتها؛ حق دارند بدون هیچ تبعﻴﻲﻀ با ساﻳر اعضاي گروﻩ خود و با افراد متعلق به
گروههای دﻳگر تماسهاي ﺁزاد و مساملت ﺁمزی برقرار و حفظ کنند و با شهروندان ساﻳر کشورها ،که با ﺁنان پﻴوندهای
ملﻲ ﻳا قومﻲ ،دﻳﻲﻨ ﻳا زبانﻲ دارند تماسهاي فرا مرزي برقرارکنند.
مادﻩ  -1-3افراد متعلق به اقلﻴتها؛ مﻲتوانند حقوق خود را ،از جمله حقوقﻲ ،که در اعالمﻴه حارض اعالم شدﻩ ،به صورت
انفرادي و همچننی دراجتماع با ساﻳر اعضاي گروﻩ خود ،بدون هیچ تبعﻴﻲﻀ اعمال کنند.
مادﻩ  -2-3در نتﻴجه اعمال ﻳا عدم اعمال حقوق اعالم شدﻩ در اعالمﻴه حارض ،هیچ زﻳانﻲ نباﻳد به هیچ شخص متعلق به
ﻳﻚ اقلﻴت وارد شود.
مادﻩ  - 1 -۴کشورها ،هر جا که الزم باشد ،باﻳد براي تضمنی اﻳن که اشخاص متعلق به اقلﻴتها بتوانند تمام حقوق برش و
ﺁزاديهاي بنﻴادي خود را بدون هیچ تبعﻴض ،و با برابري کامل در مقابل قانون ،به طور کامل و موثر اعمال کنند،
تمهﻴداتﻲ به عمل ﺁورند.
مادﻩ  - 2-۴کشورها باﻳد براي اﻳجاد رشاﻳط مناسب به منظور توانمند ساخنت اشخاص متعلق به اقلﻴتها به ابراز
وﻳژگﻲهای خ،ود و توس،عه فرهنگ ،زبان ،دﻳن ،سنتها و رسوم ﺁنان تمهﻴداتﻲ انجام دهند ،مرشوط بر اﻳن که روش ها و
اعمال وﻳژﻩ مغاﻳر قانون ملﻲ و متضاد ب،ا معﻴارهاي بنیاملللﻲ نباشد.
مادﻩ  - 3 -۴کشورها باﻳد تمهﻴدات الزم انجام دهند تا هرجا ممﻜن باشد ،اشخاص متعلق به اقلﻴتها بتوانند امﻜانات کافﻲ
براي ﻳادگریي زبان مادري خود ﻳا براي داشنت دستورالعملهایی به زبان مادري خود داشته باشند.
مادﻩ  -۴ -۴کشورها باﻳد ،هر جا مناسب باشد ،تمهﻴداتﻲ در زمﻴنه ﺁموزش انجام دهند تا شناساﻳﻲ تارﻳخ ،سنتها ،زبان
وفرهنگ

اقلﻴتهای موجود در رسزمنی خود را تشوﻳق کنند.

مادﻩ  -۵ -۴کشورها باﻳد تمهﻴدات مناسب انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقلﻴتها بتوانند بهطور کامل در پﻴرشفت و
توسعه اقتصادي کشورشان رشکت کنند .
مادﻩ  - 1 -۵سﻴاستها و برنامههاي ملﻲ باﻳد با توجه الزم براي منافع مرشوع اشخاص متعلق به اقلﻴتها ،برنامه رﻳزي
و اجرا شود .مادﻩ  -2 -۵برنامههای همکاري و ﻳاري بنی کشورها باﻳد با توجه الزم براي منافع مرشوع اشخاص متعلق
به اقلﻴتها ،برنامهرﻳزي و اجرا شود .
مادﻩ  -۶کشورها باﻳد در مسائل مربوط به اشخاص متعلق به اقلﻴتها ،از جمله ،مبادله اطالعات و تجربهها ،به منظور
افزاﻳش تفاهم و اعتماد متقابل همکاري کنند.
مادﻩ  -٧کشورها ،به منظور حماﻳت از احرتام به حقوق اعالم شدﻩ در اعالمﻴه حارض باﻳد همکاري کنند.

مادﻩ  - 1-٨هیچ موردي در اعالمﻴه حارض نباﻳد مانع از اجراي تعهدات بنیاملللﻲ منشورها ،در ارتباط با اشخاص متعلق
به اقلﻴتها شود .کشورها؛ بهوﻳژﻩ ،باﻳد تعهدات و الزاماتﻲ را که براساس معاهدات و توافق نامههای بنیاملللﻲ ،که عضو
ﺁنها هستند برعهدﻩ گرفتهاند ،با حسن نﻴت انجام دهند.
مادﻩ  -2-٨اعمال و اجراي حقوق اعالم شدﻩ در اعالمﻴه حارض نباﻳد ،برخورداري همه اشخاص از حقوق برش و ﺁزادیهاي
بنﻴادي ک،ه درسطح جهانﻲ به رسمﻴت شناخته شدﻩاند ،را تحت تاثری قرار دهد.
مادﻩ  -3-٨تمهﻴداتﻲ که براي تضمنی برخورداري موثر از حقوق اعالم شدﻩ در اعالمﻴه حارض به وسﻴله دولتها انجام
مﻲشود ،نباﻳد با اصل برابري ،ترصﻳح شدﻩ در اعالمﻴه جهانﻲ حقوق برش متضاد باشد.
مادﻩ  - 4 -٨هیچ موردي در اعالمﻴه حارض نباﻳد چنان تفسری و تعبری شود ،که فعالﻴﻲﺘ مغاﻳر با هدف و اصول سازمان
مللمتحد؛ از جمله برابري حاکمیت ،تمامﻴت ارﻲﺿ ،و استقالل سﻴاﻲﺳ کشورها را مجاز بداند.
مادﻩ  - ٩کارگزاریهای تخصﻲﺼ و ساﻳر سازمانهای نظام ملل متحد باﻳد به تحقق کامل حقوق و اصول اعالم شدﻩ
دراعالمﻴه حارض ،در حوزﻩهای صالحﻴت مربوط به خود ،مساعدت کنند.

اعالمیه جهانی ،حقوق زبانی،
این اعالمیه ،مبدا حركت خود را «جمعیتهای زبانی» و نه «دولتها» ،اعالم میکند .این اعالمیه را باید از منظر
تقویت نهادهای بنی املللی كه هدف آنها تضمنی توسعه برابر و پایدار همه جامعه برشی است؛ مورد توجه قرار داد .در
عنی حال ،نهادها و سازمانهای غریدولیت و تمام امضاکنندگان «اعالمیه جهانی حقوق زبانی»؛ در هماییش که در تاریخ
ششم تا نهم ژوئیه  )۱۳۷۵( ۱۹۹۶در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد ،اعالم كردند كه:
H

با توجه به مقدمه «اعالمیه جهانی حقوق برش» ( )۱۹۴۸كه در آن بر «برابری حقوق اسایس انسانها ،شأن و ارزش

فرد انسانی و تساوی حقوق زنان و مردان» تاکید شده است؛ و نزی با توجه به ماده دوم همنی اعالمیه كه« :هركس ،بدون
هیچ گونه تبعیض اعم از نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،دین ،دیدگاه سیایس یا هر دیدگاه دیگر ،و نزی خاستگاه ملی یا
اجتماعی ،ثروت ،تولد و هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و آزادیهای مذكور در اعالمیه برخوردار است»؛
 Hبا توجه به «پیماننامه جهانی حقوق سیایس و مدنی» ( ۱۶دسامرب  )۱۹۶۶و «پیمان نامه جهانی حقوق فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی» ( ۱۶دسامرب  ، )۱۹۶كه در مقدمههای خود تاکید میكنند كه :انسانها را نمیتوان آزاد شمرد مگر آن
كه با فراهم آوردن زمینههای مناسب ،قادر به اعمال حقوق مدنی و سیایس و حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خود
باشند؛
H

با توجه به مفاد قطعنامه « ،»۴۷ - ۱۳۵مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( ۱۸دسامرب  )۱۹۹۲كه در آن «حقوق

اقلیتهای ملی ،قومی ،دیین و زبانی» به تصویب رسید.
H

با توجه به اعالمیهها و توافقنامههای شورای اروپا از جمله «قطعنامه جامعه اروپا در دفاع از حقوق و آزادی های

اسایس برش» ( ۴نوامرب  )۱۹۵۰و «قطعنامه شورای وزیران شورای اروپا»( ۲۹ژوئیه  )۱۹۹۲كه «منشور جامعه اروپا را
درباره زبانهای منطقهای یا اقلیتها» به تصویب رساند و نزی اعالمیه «حقوق اقلیتهای قومی» ،مصوب نشست رسان
شورای اروپا ( ۱۹اكترب  )۱۹۹۳و توافقنامه «چارچوب دفاع از حقوق اقلیتهای قومی» (نوامرب )۱۹۹۴؛
H

با توجه به «اعالمیه انجمن جهانی قلم» (سانتیاگو دمپستال) و اعالمیه «کمیته حقوق زبان و ترجمه» انجمن جهانی

قلم ( ۱۵دسامرب  )۱۹۹۳كه در آن «برگزاری کنفرانیس درباره حقوق زبانی» پیشنهاد شده است؛

H

با توجه به «اعالمیه دوازدهمنی سمینار انجمن جهانی گسرتش تفاهم و ارتباط میان فرهنگها» ۹( ،اكترب ،۱۹۸۷

رسیف برزیل) كه در آن به سازمان ملل پیشنهاد شد تا گامهای موثری را برای تصویب و اجرای «اعالمیه جهانی حقوق
زبانی» بردارد؛
H

با توجه به «قطعنامه  ۱۶۹سازمان جهانی كار» ( ۲۶ژوئیه  )۱۹۸۹كه در آن بر «حقوق بومیان و قبایل کشورهای

مستقل» تاکید شده است؛
H

با توجه به مفاد «اعالمیه جهانی حقوق مشرتك خلقها» (مه  ،۱۹۹۰بارسلون اسپانیا) كه «همه خلقها فارغ از

تفاوت در نظام سیایس حاکم بر آنها از حق ارائه و توسعه فرهنگ ،زبان و ایجاد نهادهای ویژه برخوردارند و برای
رسیدن به این منظور میتوانند ساختارهای سیایس ،آموزیش ،ارتباطی و دولیت الزم را سامان دهند»؛
H

با توجه به «اعالمیه نهایی همایش رسارسی فدراسیون جهانی آموزگاران زبان مدرن»( ۱۶آگوست  ،۱۹۹۱شهر پچ

مجارستان) كه «رسمیت یافنت حقوق زبانی به مثابه حقوق اسایس فرد انسانی» را توصیه نموده است؛
H

با توجه به گزارش «کمیسیون حقوق برش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» ۲۰( ،آوریل  )1٩٩4در

رابطه با پیشنویس حقوق بومیان» ،كه در آن حقوق فردی را در پرتو حقوق جمعی مد نظر قرار می دهد؛
H

با توجه به پیشنویس اعالمیه «کمیسیون حقوق برش آمریکا درباره بومیان» ،مصوب نشست  ۱۸( ۱۲۸۷سپتامرب

 )۱۹۹۵این
H

كمیسیون؛

با توجه به اﻳنﻜه اكرث زبانهای در خطر نابودی ،به مردمانی تعلق دارند كه از حق حاکمیت ملی محرومند؛ و با

توجه به اﻳنﻜه عامل اصلی عدم گسرتش ،نابودی و جایگزیین زبان دیگر به جای زبان این خلقها؛ عدم وجود حاکمیت
ملی و خط میش دولتهایی است كه ساختارهای سیایس ،اداری و زبانی خود را بر آنها تحمیل میکنند؛
 Hبا توجه به اﻳنﻜه حمله نظامی ،اشغال ،استعمار كشورها و دیگر روشهای انقیاد سیایس ،اقتصادی و اجتماعی ،در
اكرث مواقع با تحمیل رصیح زبان حاكمان ،یا در بهرتین رشایط خدشهدار نمودن ارزش و مزنلت زبان خلقهای محﻜوم
همراه بوده و بهطور کلی به تضعیف زبان گویشوران آنها انجامیده و با اعمال سیاستهای تبعیض آمزی ،وفاداری
گویشوران به زبان مادری خود را خدشهدار کرده است؛
H

با توجه به اﻳنﻜه زبان مردمانی که اخریا استقالل خود را به دست آوردهاند همچنان در حاشیه مانده ،و روند

جایگزیین زبان کشورهای استعمارگر و امپریالیست پیشنی به جای زبان خلقهای تازه از بند رسته همچنان ادامه دارد؛
H

با توجه به اﻳنﻜه «جهانی شدن» بر بنیاد تنوع و تﻜرث زبانی و فرهنگی خلقها قرار دارد و سیاست حذف زبانها و

فرهنگها و یکسانسازی آنها را رد می كند؛
H

با توجه به اﻳنﻜه برای تامنی همزیسیت مساملت آمزی جمعیتهای زبانی میبایست اصولی تدوین شوند كه تشویق

و ارتقا موقعیت زبانها و نزی احرتام به همه آنها و كاربست اجتماعی آنها را در مجامع عمومی و محافل خصویص
تضمنی نماید؛
 Hبا توجه به اﻳنﻜه عوامل گوناگونی كه ماهیت زبانی ندارند از جمله عوامل تاریخی ،سیایس ،جغرافیایی ،جمعییت،
اقتصادی ،اجتماعی _ فرهنگی و اجتماعی _ زبانی؛ میتوانند به انزوا ،انحطاط و نابودی زبانها منجر شوند و نزی برای
آنكه بتوان اقدامات و راهحلهای مناسیب در هر مورد خاص اتخاذ نمود ،الزم است كه حقوق زبانی به صورت همه جانبه
برریس شود و با اعتقاد به اﻳنﻜه «اعالمیه جهانی حقوق زبانی» ،در پرتو تضمنی احرتام و توسعه كامل همه زبانها و

پایهگذاری اصولی برای همزیسیت برابر و عادالنه زبانی ،به مثابه عامل اصلی در حفظ روابط اجتماعی موزون ،میباید
نابرابریهای زبانی را اصالح کند؛

به این وسیله اعالم می كنیم كه:

درآمد
جایگاه هر زبانی ،در پرتو مالحظاتی كه خواهد آمد ،محصول تعامل و كنش و واكنش عوامل بسیار گوناگون و
گسرتده از جمله؛ عوامل سیایس ،قانونی ،ایدئولوژیک ،تاریخی ،جمعییت ،،اقلیمی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زبان
شنایس ،اجتماعی ،زبانی ،میان زبانی و عواملی با ماهیت ذهین است.
در رشایط کنونی این عوامل را می توان اینگونه توضیح داد:
H

تمایل دیرینه سال اكرث دولتها و حﻜومتها به كاهش تنوع زبانی و حمایت از گرایشهایی كه با چندگانگی

فرهنگی و تکرث زبانی مخالفت میورزند.
H

سری به سمت اقتصاد جهان گسرت و ظهور پدیدههایی چون؛ بازار جهانی اطالعات ،ارتباطات و فرهنگ كه فضای

مناسب برای اشﻜال مختلف تعاملهای زبانی را -كه انسجام درونی زبانها را تضمنی میکند  -مختل می سازد.
H

مدل رشد اقتصادی جهان كه رشکتهای فرا ملی ،مطرح كردهاند و بر اساس آن كاهش حمایتهای دولت را با

پیرشفت ،و فردگرایی رقابت محور را با آزادی قرین میدانند؛ به تشدید نابرابریهای جدی و فزاینده زبانی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی منجر میشود.
 Hجمعیتهای زبانی را در عرص ما ،عوامل زیر تهدید میكنند :عدم وجود دولتهای ملی یا خودگردان ،گویشوران محدود
یا گویشورانی كه به طور كلی یا جزیی پراكندهاند ،اقتصاد ضعیف ،عدم وجود زبان معیار یا ارائه مدلی فرهنگی ،مغایر
با فرهنگ مسلط .این عوامل ادامه حیات و گسرتش بسیاری از زبانها را عمال غریممکن میﻜند ،مگر آنﻜه مالحظات زیر
مورد توجه قرار گرید:

ازدیدگاه سیایس :جهان از منظر سیایس باید به گونهای ساماندهی شود كه امﻜان ارتباطی

ملتها با مشاركت همه خلقها ،جمعیتهای زبانی و افراد در روند توسعه سازگار باشد.
از دیدگاه اقتصادی  :جهان از منظر اقتصادی به گونهای ساماندهی شود كه توسعه پایدار همه جانبه را بر بنیاد
مشاركت همه خلق ها ،و نزی بر اساس احرتام به حفظ ،تعادل محیط زیست و روابط برابر حقوق همه زبانها و فرهنگ ها
تامنی كند.
بنابر آنچه آمد  ،این اعالمیه ،مبدا حركت خود را « جمعیت های زبانی» ،و نه «دولت ها» اعالم میکند .این اعالمیه
را باید از منظر تقویت نهادهای بنیاملللی كه هدف آنها ،تضمنی توسعه برابر و پایدار همه جامعه برشی است؛ مورد توجه
قرار داد .در عنی حال ،هدف این اعالمیه ،كوشش برای ایجاد چنان ساماندهی سیایس در جهان است كه امﻜان تنوع و
تﻜرث زبانها را بر بنیاد احرتام ،همزیسیت و منافع متقابل همه خلقها تامنی كند.

مفاهیم
ماده ۱
 -۱در این اعالمیه ،هر جامعه انسانی كه از نظر تاریخی در «رسزمنی معیین» _ فارغ از رسمیت یافنت یا نیافنت _
ساكن شده و خود را خلقی را با هوییت یگانه دانسته و زبان مشرتکی را به عنوان ابزار طبیعی ارتباط و همپیوندی
فرهنگی برگزیده است؛ «جمعیت ،زبانی» خوانده میشود .در این اعالمیه ،اصطالح «زبان خاص یﻚ رسزمنی» ،به زبان
جمعییت اطالق میشود كه؛ در رشاﻳط ذكر شده شﻜل گرفته باشد.
 -۲در این اعالمیه مبنای حركت ،بر این اصل قرار دارد كه حقوق زبانی؛ هم حقوق فردی و هم حقوق جمعی ،زبانی
را به طور همزمان در بر میگرید .در تعریف دامنه كامل حقوق زبانی ،این اعالمیه اعالم میكند كه مرجع خود را
«جمعیتهای زبانی تاریخی» میداند كه در رسزمیین خاص زندگی میکنند .در اینجا «رسزمنی» تنها به جغرافیایی اطالق
نمیشود كه گویشوران در آن زندگی میكنند ،بلﻜه به محیط اجتماعی و كاركردی هم اطالق میشود ،که برای رشد و
شکوفایی همه جانبه یک زبان رضوری است .تنها با این گسرته معنایی است كه میتوان حقوق زبانی گروههای مورد
نظر در بند  ۵این ماده و حقوق زبانی افرادی را كه در خارج از رسزمنی زبانی خویش زندگی میکنند را بر بنیاد
پیوستاری و در عنی حال درجهبندی تعریف كرد.
 -۳در این اعالمیه گروههایی كه یﻜی از موقعیتهای زیرین را دارا باشند نزی متعلق به جمعیت زبانی معنی و ساكن
رسزمنی معنی شمرده میشوند؛
الف :زمانی كه از بدنه اصلی «جمعیت زبانی» به دلیل مرزهای سیایس یا اداری اجرایی جدا شده باشند.
ب :زمانی كه در طول تاریخ ،در منطقه كوچﻚ جغرافیایی كه آن را دیگر جمعیتهای زبانی محارصه كردهاند« ،جزیره
زبانی» تشکیل داده و تثبیت شده باشند.
پ :زمانی كه در منطقه جغرافیایی معنی با دیگر جمعیتهای زبانی كه پیشینه تاریخی مشابه دارند؛ همزیسیت كرده و
تثبیت شده باشند.
 -۴در این اعالمیه عشایر و کوچنشینان و خلقهایی كه در نواحی جغرافیایی پراكنده زندگی میکنند ؛ نزی
«جمعیتهای زبانی» خوانده میشوند كه در رسزمنیهای تاریخی خود به رس میبرند.
 -۵در این اعالمیه ،گروههایی از مردم كه زبان آنها در محیط رسزمیین جمعیت زبانی دیگر ،تثبیت شده ،اما
پیشینه تاریخی آنها با پیشینه تاریخی جمعیت ،زبانی مهمانپذیر همسان نیست؛ هم «گروه زبانی» خوانده میشود.
مهاجران ،پناهندگان ،اخراجیها و آوارگان در زمره «گروهای زبانی» شمرده میشوند.

ماده ۲
 -۱در این اعالمیه هرگاه جمعیتها و گروههای زبانی گوناگون در رسزمنی یگانهای زندگی كنند؛ حقوق زبانی آنها
بر اساس احرتام متقابل باید به گونهای تامنی شود كه دموکرایس حداكرث را تضمنی کند.
 - ۲برای كسب تعادل اجتماعی  -زبانی رضایتبخش یعین ایجاد هماهنگی مناسب بنی حقوق زبانی جمعیتها و
گروههای زبانی و افراد متعلق بر آنها ،عالوه بر پیشینه تاریخی -رسزمیین و نزی خواستهها و مطالبات دموكراتیﻚ آنها،

عوامل دیگری از جمله ماهیت اجباری مهاجرتها و درجه آسیبپذیری فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیایس آنها را هم
باید مورد توجه قرار داد.

ماده 3
-1این اعالمیه حقوق زیرین را به عنوان حقوق شخیص انسانها ،كه تحت هیچ رشایطی قابل نقض نیست ،به
رسمیت میشناسد:
 حق انسان به عنوان عضوی از یﻚ جمعیت زبانی حق انسان در استفاده از زبان خود در مﻜانهای خصویص و عمومی حق انسان در استفاده از نام خود، حق انسان در ایجاد پیوند و مناسبات اجتماعی با دیگر اعضای جمعیت زبانی خود، حق انسان در حفظ و گسرتش فرهنگ خود، و دیگر حقوق زبانی كه در «پیمان نامه جهانی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی» ( ۱۶دسامرب  )۱۹۶۶به رسمیتشناخته شدهاند.
 - ۲این اعالمیه ترصیح میكند كه گروههای زبانی ،عالوه بر حقوق عامی كه برشمردیم و همه افراد این گروهها از
آن برخوردارند؛ در انطباق با بند دوم ماده  ۲همنی اعالمیه ،حقوق زیرین را نزی دارا هستند.
_ حق گروههای زبانی در آموخنت زبان و فرهنگ خود،
_ حق گروههای زبانی در دسرتیس به خدمات فرهنگی،
_ حق گروههای زبانی در حضور برابر زبان و فرهنگ خود در رسانههای ارتباط جمعی،،
_ حق گروههای زبانی در توجه و احرتام نهادهای حکومیت به طرحهای اجتماعی و اقتصادی آنها كه به زبان خود ارائه
كردهاند.

 - ۳حقوق گروههای زبانی و اعضای آنها به هیچ عنوان نباید مانع مناسبات متقابل این گروهها و اعضای آنها،
با جمعیت زبانی مهمانپذیر یا ادغام آنها در جمعیت زبانی مورد نظر شود .در عنی حال حقوق این گروهها و اعضای
آنها ،نباید حقوق جمعیت زبانی مهمانپذیر یا اعضای آن را در كاربست زبان جمعیت زبانی مورد نظر در رسزمنی معنی
محدود كند.

پانوشتهها

مقاله اول
 نارص فکوهی:ملت در عربی به معین مردمی با دین مشرتک به کار مریود که در اینجا مد نظر من نیست- 1
۱۳۹۱  خرداد۶ ملی چیست؟ درباره یک واژه و مفهوم نوساخته رضا مرادی غیاث آبادی شنبه-2
 این در حالی است که در. املله» گرفته و ساخته شده است/واژه «ملی» از نظر دستوری از معادل عربی ملت یعین «مله
.زبان عربی نه این لغت و نه مفهوم آن وجود خارجی ندارند و از ساختههای فاریسزبانان است
 در حالی. متعلق به مردم» را میدهد و عموماً نزی چننی پنداشته میشود/واژه «ملی» از نظر لغوی معنای «منسوب به ملت
.که در عمل دچار معانی اصطالحی متعدد و متناقیض شده است که در ادامه به برخی از آنها میپردازیم
۱۳۹۱  خرداد۶ ملی چیست؟ درباره یک واژه و مفهوم نوساخته رضا مرادی غیاث آبادی شنبه
 یک قوم و مجموعه، رشیعت گروه مردم، آئنی،معین واژهء «ملت» در زبان فاریس و فرهنگ و ادبیات ایرانی برابر دین-3
 با همهی معانی قدیمی خود از اعتبار تهی شده و تنها مفهوم سیایس آن معترب، امروز این واژه.افراد یک کشور است
.است
. به معین زایش و تولد میآیدnaissance  وNation  است که در زبانهای اروپایی از ریشه التنیNation ملت از واژه-4
Ernest Renan

-5

۱۸۹۲  اکترب۲ –   تّیلم موهفم و تلم۱۸۲۳  فوریه۲۸  فیلسوف و نویسنده فرانسوی،تاریخ نگار
-6
Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, vrai dire, n’en font qu’une,
constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est
la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de
vivre ensemble, la volonté de continuer à vrai dire, n’en font qu’une, faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme,
Messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts,
.de sacrifices et de dévouements
Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes.
Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire )j’entends de la véritable(, voilà vrai dire, n’en font qu’une, le capital social
sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans la passé, une volonté
commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà vrai dire, n’en font qu’une, les
.conditions essentielles pour être un peuple
Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation, présentation de Joël Roman, Presses Pock Thornberryet, ۱۹۹۲
Conférence donné en Sorbonne e ۱۸۸۲

-7
John Kenneth Galbraith, economist and public intellectual, died on April 29th, aged ۹۷
http://www.leconflit.com/article-۲۴۶۴۶۶۸۴.html
Rapport sur l’utilité des guerres, La paix choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, indésirable?, Préface de H McLandres, pseudonyme de J.K McLandres, pseudonyme de J.K
GALBRAITH McLandres, pseudonyme de J.K, Introduction de Léonard LEWIN, Calmann-Lévy, ۱۹۶۸, ۲۰۹ pages. Traduction de l’ouvrage
américain “Report from iron mountain on the possibility and desirability of peace”, paru en , paru en ۱۹۶۷ chez
Leonard C.LEWIN.

استقالل واستعما ِر ُپست ُمدرن و مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ایران درایجاد آلرتناتیو-8
-9
Marc Bossuyt, Juge à vrai dire, n’en font qu’une, la Cour d’arbitrage, Professeur ex choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,traordinaire à vrai dire, n’en font qu’une, l’Université d’Anvers Membre du
Comité sur l’élimination de la discrimination raciale Belgique TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

-10

y Patrick Thornberry Thornberr
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet ۱۸ Rev,۱ fr.pdf Patrick Thornberry Thornberry, María
Martín Amor Estébanez, Conseil de l’Europe –   تّیلم موهفم و تلم۲۰۰۴ –   تّیلم موهفم و تلم۶۸۲ pages –   تّیلم موهفم و تلمGoogle eBook Thornberry –   تّیلم موهفم و تلمAperçu. Cette

publication ex choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,pose les principales normes et mécanismes créés par le Conseil de l’Europe et d’autres
organisations internationales pour protéger les droits des minorités en Europe, y compris les
principaux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, instruments juridiques tels que l’European …Autres éditions

همانجا-11

مقاله دوم
 ؛ رها شدن از خود و از طبیعت (روسو) از هر آنچه که او را احاطه میکند برای رسیدن به غایت وPerfectibilité-1
.کمال
H McLandres, pseudonyme de J.Kabitudes sociales ou individuelles conduite morale codifiée par la société -2
Claude Lévi-Strauss -3

- 4کتاب ارزشمند تاریخ ماد نوشته ایگور میخائیلویچ دیاکونف با ترجمه مرتجم توانا کریم کشاورز است .این کتاب به
دالیل بسیاری یکی از معتربترین منابع در خصوص مطالعه تاریخ اقوام ماد است.
-5عبدالرحمن بن خلدون که به نام ابن خلدون شهرت یافته است؛ در سال ۷۳۳هجری برابر با ۱۳۳۲میالدی در تونس متولد
شد .از وی هم به عنوان پایهگذار فلسفه تاریخ و هم به عنوان آغازگر مطالعات اجتماعی با تکیه بر روابط علت و
معلولی ،نام میبرند.
وی نظریات خود را در کتابی که به نام مقدمه ،معروف شده گردآورده است ،که هم روش جدیدی در تاریخنگاری را در
آن ارائه داده و هم مسائلی را که امروزه در شعب مختلف جامعه شنایس و رشته های علوم اجتماعی مورد برریس و
بحث و فحص اصحاب علوم اجتماعی قرار میگرید ،در آن مطرح کرده است.
ابن خلدون در ارتباط با تحول فرهنگها و فرهنگپذیری نزی میگوید …:و فرمانروایان و پادشاهان  ،هرگاه بر
دولیت استیال یابند و زمام امور آن را بدست گریند  ،ناچارند آداب و رسوم و عاداتی از روزگار پیش از فرمانروایی خویش
را بپذیرند و بسیاری از آنها را اقتباس کنند و گذشته از این عادات نسل خویش را نزی از یاد نربند ،از این رو در آداب و
رسوم و عادات دولت آنان  ،برخی از اختالفات با عادات نسل اول پدید میآید و باز وقیت پس از این دولت  ،دولت دیگری
روی کار آید و عادات خود را با عادات آن دولت درآمزید ،باز هم برخی از اختالفات روی میدهد که نسبت به دولت
نخستنی شدیدتر است  .آنگاه بهتدریج این اختالفات در دولتهای بعدی همچنان ادامه مییابد تا رسانجام رویهم رفته
به تضاد و تباین منجر میشود و بنابراین تا روزگاری که ملت ها و نسلها به توالی ایام و اعصار  ،در کشورداری و
سلطنت تغیری مییابند  ،اختالفات عادات نزی همچنان پایدار خواهد بود و وقوع چننی کیفیاتی اجتناب ناپذیر بهشمار
خواهد رفت .
H McLandres, pseudonyme de J.Kenry Corbin-6؛ ( زاده  - ۱۹۰۳درگذشته  )۱۹۷۸فیلسوف ،رشقشناس ،ایرانشناس و اسالمشناس و شیعهشناس
فرانسوی و استاد دانشگاه سوربن پاریس بودهاست .او بخیش از عمر خود را در ایران و خاورمیانه سپریکرد.
 Walther H McLandres, pseudonyme de J.Kinz-7؛ (متولد  ۱۹نوامرب  ۱۹۰۶در اشتوتگارت  -درگذشت در  ۱۲نوامرب  ۱۹۹۲در گوتینگن) یکی از دانشمندان
شاخص در میان دهها ایرانشناس بزرگ آملانی است که در دو سده گذشته ،پژوهشهای بنیادین و بیهمتایی را به جهان
ایرانشنایس عرضه داشتند .هینتس؛ ایرانشنایس پرکار و بهویژه متخصص خط و زبانهای ایرانی و تمدن ایالم بود .او
در بسیاری از حوزههای مطالعات ایرانی (همچون تاریخ و تمدن هخامنشیان و ساسانیان ،زرتشتشنایس ،کتیبهشنایس،
تاریخ صفویه و علم اوزان و مقادیر) ،صاحب پژوهشهایی ناب و گسرتده بود که در کتابها و مقالههای بیشماری از او
منترش شدهاند .هر چند که بسیاری از این دستاوردها در میان ایرانیان بکلی ناشناخته و مهجور ماندهاست.
Reynold Alleyne Nicholson-8؛ رنالد النی نیکلسن در  ۱۹اوت  ۱۸۶۸در یورکرش در انگلستان متولد شد .پدر او استاد
دانشگاه ابردین در اسکاتلند بود و او نزی تحصیالت عالی را از آنجا رشوع کرد .سپس به دانشگاه کمربیج رفت و به
فراگرفنت ادب یونانی و التنی مشغول شد و در  ۱۸۹۰در امتحانات آن رشته رتبهی اول را حائز گردید .چون پدربزرگ او
عالقهمند به زبان عربی و تاریخ عرب بود ،از کودکی رغبیت به آموخنت زبان عربی و معارف اسالمی پیدا کرده بود ،و در
کمربیج به تحصیل زبان عربی پرداخت .در  ۱۸۹۲برای اولنی بار به دیدار ادوارد براون نایل آمد و از آن پس به آموخنت
فاریس مشغول شد .چون پروفسور براون دلبستگی خایص به آثار عارفان ایران داشت ،نیکلسن برای پایاننامهی دکرتی
خود به راهنمایی او دیوان شمس ،مجموعهی غزلهای جاللالدین محمد بلخی را برگزید و منتخیب از آن را در  ۱۸۹۸در یس
سالگی به انگلییس ترجمه کرد و همراه با منت اصلی به چاپ رساند.
در  ۱۹۰۱به معلمی زبان فاریس در دانشگاه لندن منصوب شد و یک سال بعد همنی سمت را در دانشگاه کمربیج
عهدهدار شد و این مقام را تا زمان درگذشت ادوارد براون در  ۱۹۲۶دارا بود .از آن تاریخ کریس زبان عربی (موسوم به
کریس رس تامس اَدم) به عهدهی او گذاشته شد تا در سال  ۱۹۳۳در سن  ۶۵سالگی از دانشگاه بازنشسته شد .طی این
دوران بسیاری از متون مهم فاریس و عربی را ترجمه ،تصحیح و منترش کرد .همچننی تعدادی از برجستهترین
خاورشناسان انگلییس تربیت یافتگان او بودند ،از جمله چارلز استوری که جانشنی او در دانشگاه کمربیج شد ،و آرتور
آربری که بعدا ٌ متصدی کریس دانشگاهی او شدِ .رنالد نیکلسن در  ۲۷اوت  ۱۹۴۵درگذشت.

-9ویپرت فون بلورش(به آملانی( )Wipert von Blücher :زاده  ۱۴ژوالی  -۱۸۸۳شهر شورین در شمال آملان ،درگذشته ۱۸
ژانویه  -۱۹۶۳در شهر گارمیش-پارتنکریچن در ایالت بایرن) دیپلمات آملانی بود که از فون بلورش ،چندین کتاب به جای
مانده و سفرنامه وی در ایران(با نام اصلی  Zeitenwende im Iranسوواکیک همجرت اب )»ناریا رد راگزور شدرگ«گردش روزگار در ایرانسوواکیک همجرت اب )») با ترجمه کیکاووس
جهانداری منترش شده است .در این کتاب اطالعات جالیب در مورد ایران و فرهنگ و آداب و رسوم و سیاست ،به شیوه بی
طرفانهای نگاشته شدهاست.
 -10آن کرتین سواینفورد ملبتون ۸( Ann Katherine Swynford Lambton :فوریه  ۱۹ -۱۹۱۲ژوئیه  )۲۰۰۸پروفسور
ایرانشناس در دانشگاه لندن و پاریسدان انگلییس و کارشناس تاریخ ایران در دورههای سلجوقیان ،مغولها ،صفویان و
قاجارها و پژوهشگر برجستهی مسائل ایران بود .وی مدتی وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در ایران و نزی از ماموران
برجستهی سازمانهای اطالعاتی بریتانیا در دهههای  ۱۹۴۰و  ۱۹۵۰میالدی در ایران بود که در کودتای  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
نقش داشت .
 -11فریدون خاوند ،آﻳا اﻳران می توانست کره جنوبی بشود؟
باشگاه قدرتهای نوظهور .شمار زﻳادی از برریسهای آﻳنده نگرانه درباره اقتصاد جهانی ،که عمدتاً از سوی
نهادهای پژوهیش وابسته به غول های مالی و ﻳا موسسات متخصص در زمﻴنه مشاوره اسرتاتژﻳک انجام گرفته ،اﻳران را
در زمره کشورهاﻳی جای مﻲدهند که از تواناﻳیهای بالقوه برای تبدﻳل شدن به ﻳک قدرت نوظهور اقتصادی طی دو سه
دهه آﻳنده برخوردارند.
 -12اصطالح هوﻳت اﻳرانی ،هوﻳت فرهنگی در گذشته معین نداشته و اصطالح جدﻳدی است .به طور مثال ،تا صد سال
پﻴش و حیت هفتاد سال پﻴش حرفی از هوﻳت اﻳرانی به مﻴان نمیآمده است .پدﻳدار شدن اﻳن مفهوم نایش از برخورد دو
موج دنﻴای اصلی و قدﻳمی اﻳران با دنﻴای جدﻳد است .روﻳاروﻳی اﻳن دو موج قدﻳم و جدﻳد ،حالیت اﻳجاد کرده که آن را
بحران هوﻳت اﻳرانی نامﻴدهاند .مسألهی حفظ هوﻳت اﻳرانی به اﻳن معین است که ﻳک اﻳرانی باﻳد دارای ﻳک رسی
خصوصﻴاتی باشد و نباﻳد اﻳن خصوصﻴات را از دست بدهد .فقدان اﻳن خصوصﻴات را بیهوﻳیت نامﻴدهاند به اﻳن معین
که نمیتوان مشخصکرد که اﻳرانی فاقد اﻳن خصوصﻴات چهکاره است و در چه قالیب میتواند حضور پﻴدا کند .گذشتگان
ما مسألهی بحران هوﻳت را با اﻳن مفهوم جدﻳد نداشتند .ﻳعین شخصﻴت اﻳرانی شکلگرفته و جاافتاده بوده ،در حالی که با
تضادهای درونی خود رس میکرده ،تمام لوازم ﻳک دنﻴای معنوی را فراهم آورده و با آنها زندگی میکرده
محمدعلی اسالمی ندوشن.
است.
ّ
هویت های جمعی در ایران»  -در
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محمدعلی اسالمی ندوشن  ،منت سخرنانی ایراد شده در «همایش ملّ ی آینده شنایس ّ
ّ
تاریخ .۱۴/۷/۸۸
کتاب «ایران و تنهائیش» انتشارات «رشکت سهامی انتشار».
  de Cyrus à vrai dire, n’en font qu’une, Alex choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,andre Fayard, mai 2006 -14تّیلم موهفم و تلم – Pierre BRIANT H McLandres, pseudonyme de J.Kistoire de l’Empire Perse

متأسفانه ما در این نوشته کوتاه ،امکان پرداخنت به تحقیق باارزش و گرانبهای او را ،که بیش از  ۱۰سال از عمر
خود را به این اثر اختصاص داده است ،نداریم
 -15ویپرت بلورش در سفرنامه ترجمه کیکاووس جهانداری انتشارات خوارزمی ،چاپ اول بهمن ماه  ، ۱۳۶۳تهران ،ص ۱۳
 -16همانجا
 -17مجتیب مینوی؛ تاریخ و فرهنگ مجموعه گفتارها و نوشتهها ،انتشارات خوارزمی چاپ دوم آذر ماه به  ،۲۵۳۶صفحه
۳۱۷
- 18تاریخ ایران؛ تألیف حسن پرینیا مشریالدوله ،عباس اقبال آشتیانی ،به کوشش محمد دبری سیاقی ،کتابفرویش خیام،
صفحه ۲۷۰
 -19عبدالحسنی زرینکوب در کتاب؛ چزیهای دیگر ،انتشارات جاویدان صفحه  ۱۲۱و ۱۲۲

 -20از مقدمه زندهیاد محمود ریایض به کتاب؛ ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ؛ تلخیص پل کندی ،ترجمه محمود ریایض
صفحه .۱۳
مهندس محمود ریایض؛ یکی از متخصصنی برجسته میهن ما بود که در مکتب ملی و آزادیخواهی و در طرفداری
از عدالت اجتماعی در دوران پهلوی و در حاکمیت جمهوری اسالمی هرگز دست از مبارزه نظری ،علمی و عملی برنداشت او
کتابهای اجتماعی و سیایس مهم و مفیدی را برای جامعه ما ،به فاریس ترجمه کرد از آن جمله میتوان از« :استالنی»،
«بحران انرژی»« ،اسطورههای انقالبی در جهان»« ،فاصله عقبماندگی»« ،ظلمت در نیمروز»« ،روسیه ،غرب و چنی»« ،نظری
به دوران شیلی آلنده»« ،انقالب ناتمام» و … را نام برد.
محمود ریایض دوست و قوم و خویش من بود ،از جوانی با شادیاد دکرت کاظم سامی ،بسیار مربوط ،همفکر و
همگام بود .چند ماهی از کشنت کاظم سامی با چاقوی قصابی جمهوری ،اسالمی در مطبش نمیگذشت که محمود ریایض و
همرسش در اثر یک حادثه هوای مشکوک از بنی رفتند.
In this new century, his wisdom is sought daily by policymak Thornberryers, diplomats, fellow academics, and -21

.the news media
-22ایران در تاریخ؛ سخرنانی برنارد لوییس ،معمار تجزیه ایران ،در دانشگاه تلآویو
 -23همانجا
 -24ایران در تاریخ؛ سخرنانی برنارد لوئیس ،معمار تجزیه ایران ،در دانشگاه تل آویو
 -25شاهرخ مسکوب ،ملیت و زبان انتشارات خاوران پاریس مهرماه  136٨ص ۱۸
 -26همانجا ص ص  ۱۹و ۲۰
 -27ایران در تاریخ؛ سخرنانی برنارد لوییس
 -28همانجا ص ۲۰
Organisation des Nations Unies, Pour l’éducation, la science et la culture Conseil -29
ex choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,écutif ex choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,. Cent cinsuantième sessions

مقاله سوم
  ۱تّیلم موهفم و تلم – هرگونه مداخله خارجی را نفی می کند.
  -۲تّیلم موهفم و تلم –

Emmanuel Kant, projet de paix choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, perpetuelle, Vrin Paris, ۱۹۹۰ pp ۲۹-۳۰

کانت این نظریه را تکمیل کرده ،اظهار میدارد که رسزمنیها و تمامی کره خاکی تعلق به همه دارد.
  ۳تّیلم موهفم و تلم – از هرگونه دخالت مردم در تعینی رسنوشتشان بطور مثبت استقبال میکند.
  ۴تّیلم موهفم و تلم – تعریف از دموکرایس مرتادف حق تعینی رسنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم است ،افالطون و ارسطو کانت و هگل
هر کدام با برداشتهای متفاوت خود از حاکمیت دموکرایس را در تقابل با شایسته ساالری تلقی می کنند.

  ۵تّیلم موهفم و تلم – ماده  ۲۱منشور جهانی حقوق برش :
«اساس و منشأ قدرت حکومت ،اراده مردم است .این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به
طور ادواری صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظری آن انجام
گرید که آزادی رای را تامنی نماید»
  ۶تّیلم موهفم و تلم – چنانچه ادعا میشود این جنبش ها فقط اختصاص به دنیای عرب ندارد ،شامل کشورهایی مانند یونان و ارسائیل و
اسپانیا و پرتقال و بریتانیای کبری نزی میباشد
  ۷تّیلم موهفم و تلم – کاپیتوالسیون در علوم سیایس بنی املللی به مفهوم قضاوت کنسولی در روابط استعماری است که بر مبنای آن یک
کشور مزیبان به کشور دیگر اجازه میدهد که اتباع کشور میهمان از قواننی قضایی خود برای اتباع خود که در داخل
مرزهای آن کشور زندگی میکنند استفاده کند .واژه کاپیتوالسیون از کلمه التنی  capitularیا کلمه ایتالیایی
 capitulazioneمشتق شده و به معین انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه است.
-8
 تّیلم موهفم و تلم – colonialisme post-moderneاین ترکیب انتخاب نویسنده این سطور است.
  ۹تّیلم موهفم و تلم – از سوی دیگر در رشایط کنونی ما نیاز به همگرایی نریوها و همسازی بنی آنها داریم اگر این مفهوم را به خوبی درک
کنیم و بدان عمل کنیم در واقع به نوعی از تفاهم دست یافتهایم که زمینه گامهای همبستگی را فراهم خواهد کرد .نگاه
کنید به همسازی بدیل دور باطل
http://www.rangin-k Thornberryaman.org/v ۱/index choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,.php?option=com_content&view=article&id=۴۲۰۲:۲۰۱۱-۰۵-۰۹-۱۷۲۰-۱۷&catid=۵۸:۱۳۸۹-۰۲-۲۴-۲۰-۰۵-۱۶&Itemid=۷۵
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=۷۳۲۶
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=۷۳۲۶

جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت همسازی بدیل دور باطل فرهنگ قاسمی ،جامعه رنگنی کمان بنیاد آزادی اندیشه و
بیان صفحه  ۲۱۱پاریس چاپ دوم فوریه ۲۰۱۱
 ۱۰تّیلم موهفم و تلم –نگاه کنید به جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت  ،اپوزیسیون نیاز به ویزیون و نوآوری دارد ،فرهنگ قاسمی ،جامعه
رنگنی کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان صفحه  ۱۴۳پاریس چاپ دوم فوریه ۲۰۱۱
http://www.ettelaat.net/۰۶-۱۱/news.asp?id=۱۷۴۰۱
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelSotonNamehKarbaran_۲۰۰۷.php?id=۴۴۲

  ۱۱تّیلم موهفم و تلم – در همسازی به هیچ فردی احساس مرصف کننده یا مرصف شونده دست نمیدهد بلکه همه در حال سازش باهم
برای ساخنت هستند .
  ۱۲تّیلم موهفم و تلم – کنفرانس جهانی وین( )۱۹۹۳با تصویب اعالمیه و برنامه عمل وین ،به صورت اجماع ،گام بلندی در شناساندن
ارتباط تنگاتنگ ،توسعه ،حقوق برش و دموکرایس برداشت .اعالمیه وین با اشاره به اینکه حمایت و ترویج حقوق برش«
اولنی مسئولیت حکومتهاست ،دموکرایس را به عنوان قسمیت از حقوق برش به رسمیت شناخت» و در نتیجه موجب تقویت

جریان گسرتش دموکرایس و حکومت قانون شده اعالمیه وین همچننی اتکای متقابل بنی دموکرایس ،توسعه و حقوق برش
را مورد تاکید قرار داد.

مقاله چهارم

-1اطالعات شماره  ۵۵۱۰مورخ  ،۱۳۲۳/۴/۱۵نطق مصدق در مجلس شورای ملی به نقل از «گذشته چراغ راه آینده» ،صفحه
۲۳۶
-2اطالعات شماره  ۵۵۱۰مورخ  ، ۱۳۲۳/۴/۱۵نطق مصدق در مجلس شورای ملی به نقل از «گذشته چراغ راه اینده»،
صفحه ۲۳۶- ۲۴۰
-3نطق دکرت کشاورز در جلسه ی مورخ  ۱۷/۱۱/۱۳۲۳مجلس شورا ،نقل از روزنامه ی «رهرب» شماره  ،۴۸۶صفحه ۲۴۴
-4نطق دکرت کشاورز در جلسه ی مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۲۳مجلس شورا ،نقل از روزنامه ی «رهرب» شماره  ،۴۸۶صفحه ۲۴۴
-5خامهای ،انور «خاطرات  »...جلد دوم ،صفحه  ،۱۹۴این داستان در خاطرات خلیل ملکی ،صفحه  ۳۹۰و همچننی در «
گذشته چراغ راه آینده».
-6ما دربارهی مبارزات این فرد در نهضت دموکراتیک و آزادیخواهی و کارگری در این کتاب و به ویژه در جلد دوم
نوشتهایم ،پیشهوری؛ کمونیسیت آزادیخواه بود که در مکتب مبارزه و عمل پرورش یافته بود .او پس از شکست نهضت
آذربایجان در روسیه ،در تصادفی که توسط ماموران مخفی ک.ژ.ب .صحنهسازی شده بود ،کشته شد .پیشهوری هرگز
عضو حزب توده نشد.
-7خامهای ،انور« ،خاطرات  »...جلد دوم ،صفحه ۱۸۸
-8
British Consul in tabriz, report of visit to mianeh, India office//L/P.&.S// 2-34/2, “Iran Between tow
Revolution”, paru en  Ervand, Abrahamian ) princeton University press, new Jersey, 1983

-9ملکی،خلیل« ،خاطرات سیایس» ،صفحه  ،۳۶۶-۳۶۷انتشارات کوشش برای پیشربد نهضت ملی ایران
-10کشاورز ،فریدون« ،من متهم میکنم کمیته مرکزی حزب توده را» ،صفحه ۶۳
-11خامهای ،انور "،خاطرات  "...جلد دوم ،صفحه ۱۸۸
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-15خامهای ،انور« ،خاطرات  »...جلد دوم ،صفحه ۲۰۸ - ۲۱۰
-16خلیل ملکی« ،خاطرات سیایس» با مقدمهی همایون کاتوزیان ،انتشارات کوشش برای پیشربد نهضت ملی ایران اروپا،
آذرماه  ۱۳۶۰برابر با دسامرب  ،۱۹۸۱ص  ۳۶۶و  ۳۶۷در صفحه  ۳۸۷در همنی مورد مینویسد :علت پاینی آوردن عکس
استالنی و نصب آن کنار پنجره سوگند به ودکای رویس بود ،که بسیار مورد احرتام بیریا بود.
-17خلیل ملکی « ،خاطرات سیایس » ،صفحه  ۳۷۳و ۳۶۴
-18تفرشیان« ،قیام افرسان خراسان» صفحه  ۷۰-۷۲و همانجا صفحه ۲۱۰- ۲۱۲
-19ایوانف ،م.س« ،تاریخ نوین ایران» ،صفحه ۱۰۸
-20روزنامهی «آذربایجان» ،شمارهی  ،۱مورخ « ،۱۳۲۴/۶/۱۴از زارع و ارباب چه میخواهیم»« ،گذشته چراغ راه آینده»،
صفحه ۲۶۱
-21روزنامهی «آذربایجان» ،مورخ  ، ۱۳۲۴/۱۱/۲۲نطق پیشهوری
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-29کشاورز ،فریدون« ،من متهم میکنم کمیته مرکزی حزب توده را» ،صفحه ۶۳
-30فریدون ابراهیمی روز  ۲۱آذر به شوروی فرار نکرد ،مقاومت کرد و کشته شد .نگاه کنید به «گذشته چراغ راه آینده».
-31خامهای ،انور« ،خاطرات  ، »...جلد دوم ،صفحه ۲۰۳
-32خامهای ،انور» ،خاطرات  »...جلد دوم ،صفحه ۲۰۷
-33سفری اتحاد جماهری شوروی در ایران
-34برای قبول یا رد قرارداد ،هفت ماه مهلت در نظر گرفته شدهبود.

-35خامهای ،انور« ،خاطرات  ، »...جلد دوم ،صفحه ۲۳۶
-36ملکی ،خلیل« ،خاطرات سیایس» ،صفحه ۴۲۶
-37ملکی ،خلیل« ،خاطرات سیایس» ،صفحه ۴۲۴
-38روزنامهی «آذربایجان» ،مورخ  ،۱۳۲۵/۳/۲۴به نقل از «گذشته چراغ راه آینده»
-39روزنامه ی «رهرب» ،مورخ ۱۳۲۵/۳/۲۳
British Military Attaché to the Foreign office, 27 Nov. 1946, Abrahamian, P.239-40

«-41گذشته چراغ راه آینده» ،صفحه ۴۱۴
« -42گذشته چراغ راه آینده» ،صفحه ۴۱۵
«-43گذشته چراغ راه آینده» ،صفحه ۴۱۹
-44ملکی ،خلیل« ،خاطرات سیایس» ،صفحه ۳۷۶
«-45گذشته چراغ راه آینده» ،صفحه ۴۲۳
«-46کارنامه مصدق و حزب توده» ،صفحه ۴۵
-47کشاورز ،فریدون« ،من متهم میکنم کمیته مرکزی حزب توده را» ،صفحه ۶۴
-48کشاورز ،فریدون« ،من متهم میکنم کمیته مرکزی حزب توده را» ،صفحه ۶۴
-49کشاورز ،فریدون« ،من متهم میکنم کمیته مرکزی حزب توده را» ،صفحه  ۵۶و ۶۶

فهرست نامها،
الف)
ابن خلدون ,52,166,16٧
ابومسلم خراسانی 24
(اتحاد جماهری) شوروی ,35,٩6,٩٧,100,101,102,103,104
,105,116,117,126,128,130,131,132,133,135,137,138

139,140,141,142,143,180
اتحادیه اروپا ،اروپا ،اروپایی ,10,1٩,22,25,2٧,42,6٧,153,164
179
اتحادیه عرب 42
ارفع ٩٩
ارمین 1٩,106
ارنست رنان ,6,٧,٩,1٧
ازبک ,60
اسپانیا ,٧3,152,154,1٧5
استالنی 103,116,11٩,120,12٩,13,13٩,142,1٧3,1٧٩
استالینیست  ،استالینیسم 11٩,12,130
استعمار پست مدرن 3,٧5,٧6,٧٩,٨1,٨2,٨3,٩1,165
استقالل اثباتی ٧٧
استقالل عدمی ٧6
استوانه کوروش کبری 5٧
اسکندر 54
اسالو 1٨
اسماعیل شمس ٩٩
اسماعیل نوری عال 20
اشکانیان 55,56
اصفهان 121
الفهرست 5٨
اللهیار صالح 12٨

امانوئل کانت ٧6,1٧4,1٧5
امپراتوری پرس 54
امپراتوری عثمانی ،عثمانی ٩,60
امپریالیست ،امپریالیسم 2٨,35,٩٧,125,155
انرتناسیونالیسم 12٧
انگلیس ،انگلییس ٧1,101,116,136,13٩,16٨,16٩,1٧0
ایتالیا ،ایتالیایی 1٨,22,30,٧0,1٧5

ایران؛ در این کتاب 2٨٨ ،بار نام ایران

تکرار شده است.

ایرانیت 66,٧0
ایرج اسکندری 105
ایرلند 126
ایوانف 11٧,1٧٩,1٨0

آ)
آذری 21,٩٨,٩٩,110,125,133
آردازش 100,101,10٧,11٧
آسیا ،آسیایی 2٧,5٧,6٩,٨٧
آشور 53
آغامحمد خان ٩
آفریقا ،آفریقایی 25,62
آملان ،آملانی 1٨,22,٧0,16٨,16٩
آمریکا 1٨,23,25,42,61,٨٩,116,132,135,136,13٩,154

ب)
بابک 24

بارسلون ٧3,152,154
باقر امامی 130
باقرخان 145
باکو 101,13٨,140
برزیل ٧2,153
برنارد لوییس 52,61,1٧3,1٧4
بغداد 6٨
بقراطی105
بلژیک 1٨,23,2٩
بلوچ 1٩,21,25,26,٧1,٩3
بن الدن ٨4
بوسین و هرزگوین 40
بیدپای هندی 5٧
بیلدلربگ 61
بیریا 116,11٧,11٩,120,123,124,1٧٩
بزیانس 56,5٧
بیهقی 24

پ)
پاتریک تورنربی 30
پادگان 103,104,116,122
پارسیان 62,63
پچ ٧2,154
پطرکبری ٩

پناهیان 123
پنتاگون ٨0
پهلوی 5٨,٩5,٩٨,12٨,140,1٧3
پیری برییان 54 , 52

ت)
تربیز ٩٩,100,101,103,104,105,111,11٨,120,121,124,13٧
ترک ،ترکی 1٨,1٩,21,25,26,66,6٨,6٩,٧0,٧1,٩3,٩٩,100,125
ترکستان 5٧
ترکمن 21,٩3
ترکیه 1٨,1٩,52,6٩,٩٧
ترومن 132
تفرشیان 121,1٧٩
تقی شاهنی 106,116
تل آویو 61,1٧3

تهران  ٩٩,100,103,104,10٨,112,115,120,125,126,135,1٧2ج)
جمعیت آذربایجان ٩٩,105
جمهوری اسالمی 2,16,36,63,٧٩,٨1,٨4,٨6,٨٧,٨٨,٩1,٩3,٩5,٩٧,1٧3
جهانشاهلو 116

چ)
چلیب سازی ٨٩,٩0
چنی ،چیین 1٧,25,4٧,53,61,1٧3

ح)
حاج احتشام 100,101

حبشه 5٧
حسنی ملک 10٧
حسنی نوری 10٧
حیدرخان عموغلی 145

خ)
خامهای 11٧,11٨,1٧٨,1٧٩,1٨0,1٨1
خروشچف 142
خلعتربی 123
خلیل ملکی 11٨,120,132,13٨,1٧٨,1٧٩,1٨1
خودمختاری 2٧,43,٩5,٩6,144
خوزستان 136

د)
داداشبیک 11٨
داداش تقیزاده 106,11٨
داریوش 54,55
دانشگاه آنور 2٩
داود ارمین 106
دجله 55
دری(زبان)64,66
دیاکانف 52
دیک چین 61

ر)
رسیف ٧2,153

رضا رسولی 115
رضا شاه ٩٨,106,140
رنالد نیکلسن 52,16٨,16٩
رود سند 55
رودکی 24
روزنامه آذربایجان ٩٩,124,1٧٩,1٨0,1٨1
روزنامه آژیر 140
روستا 120
روسیه ٩,1٧,42,102,136,1٧3,1٧٨
روم ،رومی ،رومیان 56,5٧,65,6٩
رومانی 1٨

ز)
زرتشت 55,5٧,16٨
زنجان 136
زوولون 10٧,11٩

ژ)
ژاپن 1٧
ژرژ آلن 135
ژرمن 56
ژنوسید 3٩

س)
سادچیکف 131,132,135
سازمان ملل 1٨,21,22,30,31,32,33,3٨,٧2,٧3,153,154

ساسانی ،ساسانیان 56,16٨
سانتیاگو دمپستال ٧3,153
ستارخان 145
رسبداران 24
سکوالر ،سکوالریسم 16,٧6,٩1
سالماله جاوید 101,102,115,143
سلیمان ٩
سوری ،سوریه 1٩,62,٨1,134
سوسیالیست ،سوسیالیسم 105,12٧,12٨
سومر 52
سوئیس 1٨,21
سهروردی 24
سید ضیا ٩٩

ش)
شارملاین ٩
شاهرخ مسکوب 6٧,6٨,1٧4
شکیبا 106,11٩
شوونیسم 33,125
شیخ فضلالله نوری 16

ص)
صدراالرشاف ٩٩
رصبستان 40
صفوت 123

صفوی ،صفویه ،صفویان 5٩,60,16٨,1٧0
صلح جهانی 30

ع)
عبدالحسنی زرینکوب 5٩,1٧2
عبداله مستوفی ٩٨
عثمانی 60 ,٩
عراق 61,62,٨1,٨٩ ,52
عرب ،عربی 1٩,21,42,5٨,62,63,66,6٧,6٨,٧0,٩3,163,16٨,16٩,1٧5
عربستان 6٨
علی امریخزیی 10٧
علی شبسرتی ٩٩,101,115,143

غ)
غالمرضا الهامی 115
غالمیحیی116,120142

ف)
فارس ،فاریس 163,16٩,1٧3 1٩,25,6٨,٧0,٩3,٩٩,10٨,110,122,123,125,126,134
فدرال ،فدرالیسم 34,44,٨٧,٩5,12٨,144
فرانچسکو کاپوتوری 30
فرانسه ،فرانسوی 6,٩,1٨,22,٧1,164,16٨
فرانکلنی دالنو روزولت 132
فردویس 24
فریدون ابراهیمی 116,130,1٨0
فریدون کشاورز ٩٩,100,103,13٨,140,1٧٨,1٧٩,1٨0,1٨1

ق)
قانون حمورابی 5٧
قفقاز 140
قلیاف 13٧
قوام 131,132,133,135,136,13٧,143
قوام-سادچیکف 131,132,135
قیام خراسان 104,122

ک)
کاپیتوالسیون ٨1,٩1,1٧5
کایس 53
کامبخش 104,105
کانادا 1٨,23
کانال سوئز 55
کاویان 115,123
کبریی 115
کتاب شفا 60
کرد ،کردی 1٩,25,26,٧1,٩3,134
کردستان 144
کروایس 40
کره(کشور)٨1,1٧0
کریم کشاورز 166
کلود لووی اسرتوس 46
کلیله و دمنه 5٧

کمونیست 35,103,104,105,11٨,12٧,12٩,140,1٧٨
کوبا ٨1
کوروش 5٧ ,55
کیانوری 105

گ)
گندی شاپور 5٧
گوماتا 5٧
گیلک ٧1,٩3

ل)
الهه 2٩,32
الییسیته ،الئیک 16,٧6,٨0,٩1
لر ،لری 1٩,25,26,٧1,٩3
ملبتون 52,1٧0
لییب ٨1
لیدیه 53
لیقوان 100,101

م)
مارک بوسووی 2٩
مازندرانی ٩3
مازیار 24
مجارستان ٧2,154
مجتیب مینوی 56,5٧,1٧2
محسن هشرتودی 50,51

محمدعلی اسالمی ندوشن 53,1٧1
محمدامنی رسولزاده 105
محمدجعفر پیشهوری ٩3,101,105,106,11٧,11٨,11٩,121,123,125,126
130,135,137,139,140,141,142,143,178,180
مراکش 6٨
مزدک 5٧,1٨0
مستشارالدوله 14
مشهدیجعفر ،کاویان 115
مصدق 1٩,٩٧,٩٨,12٧,12٨,12٩13٨,1٧٧,1٨0,1٨1
مرص 62 ,53,5٧
مظفر فریوز 135
مغول ،مغوالن 6٩,1٧0 ,5٨
ممیفریض 106,11٩
منشور جهانی حقوق برش 1٨,22,41,٧٨,٨٩,1٧5
مونته نگرو 40
میانرودان 53
مریجعفر باقراف 101,104,140,141,142
مریرحیم والیی 116
مریقاسم چشمآذر 116

ن)
ناتو ٨0
نادرشاه افشار ،نادرقلی ٨,٩,24
ناسیونالیسم 1٩,33

نظامالدوله ،رفیعی 115
نهضت جنگل 105,12٧,140
نهضت شعوبیه 24
نهضت مرشوطه ،انقالب مرشوطه 5,16,1٩
نیجریه 40

و)
والرت هینتس 52,16٨
والیت فقیه 16,1٨
ویپرت بلورش 52,56,16٩,1٧2
ویتنام ٨4 ,٨1

ه)
هانری کوربن 52
هخامنیش ،هخامنشیان 54,55,16٨
هرودوت 52
هند ،هندوستان 53,5٧,6٩,126
هویت ایرانی 6٩ ,66 ,61 ,53

ی)
یعقوب صفاری 24
یمن 5٧
یوگسالوی 40
یونان ،یونانی 6٩,٧0,16٨,1٧5 ,65 ,5٧ ,54 ,1٨
یونسکو 4٧

