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پيام « خورشيدی، ارگان شورای موقت سياليستهای چپ ايران، تحت عنوان ١٣٨٧شهريورماه  ماهنامه طرحی نو، ١٣٨در شمارًه 

مطالبی آمده بود که انگيزه ای شد که در رابطه با مقوله های مردم، ملت، » به چهاردهمين کنگره حزب دموکرات کردستان ايران

 .ملّيت و ملی توضيحاتی داده شود

آيد الزم به تذکر است که جز در مورد مقولًه ملّيت و آنچه در بارًه آن قلمی می شود، توضيح در پيش از پرداختن به آنچه در زير می 

چرا که بسياری از دوستانی که، اعضای اين تشکل هستند و من از . بارًه ساير مقوالت تنها از نظر کامل گردانيدن اين نوشته است

 .ائل ايدئولوژيک می باشند و نيازی به اين توضيحات ندارندنزديک آنها را می شناسم خود از اساتيد فن سياست و مس

 .از نظر جامعه شناسی و حقوق سياسی و بين المللی بايستی چند مقوله روشن شود: نخست

دو مقوله مردم و ملت که هر دو از نظر لغوی و دستوری اسم جمع هستند با اين تفاوت که واژًه ملت که واژه ای عربی است در : يک

لغت . (وی هم به معنای دين و مذهب و کيش به کار می رفته و هم به معنی جمعی که پيروان يک دين هستند مانند واژًه ُامتاصل لغ

 ) نامًه دهخدا

بنا بر اين واژًه ملت در چهارچوب لغوی، هم موجوديت ذهنی ای را بيان می کند که اعتقاد به يک دين باشد و هم موجوديتی خارجی 

و به سبب همين داللت داشتن بر جمع و جمعيت بود که پس از انقالب کبير فرانسه که واژًه . پيروان يک دين باشدرا که جمعيت و 

ناسيون و شهروند برای ساکنان در يک کشور و سازندگان دولت و حکومت مطرح شد، ايرانيان نيز واژًه ملت را که در قانون 

چرا که ميان معنای لغوی و ) همًه قدرت از ملت نشًات می گيرد و نظاير آن (.معادل آن قرار دادند.اساسی مشروطيت منعکس است

 .اصطالح سازی به نحوی از انحاء بايستی رابطه ای موجود باشد

به هنگام تحصيل پزشکی، اساتيد ما روابط ميان اصطالحات و نامگذاری ها در آناتومی و پزشکی را با واژه هائی که از کلمات 

به معنای تولد و  . Natioاصطالح ناسيون هم از اصل التين . اخذ شده بود توضيح می دادند بطوری که قابل فهم بوديونانی يا التين 

 به معنای تولدی گرفته شده است بطوری که به نوعی خط رابطی ميان معنای لغوی و اصطالح گرديدن آن موجود می Nativumيا 

 .باشد

توده . . .  فرانسوی می باشد و معادل peuple انگليسی و يا people پيش به اين سو معادل واژًه مردم که در فارسی ما از چند قرن

 التين گرفته شده بيشتر به معنای عوام الناس به کار می رود و بويژه popolusو نظاير آن چون خلق به کار گرفته می شود از لغت 

يت سياسی، می باشد و و صفت ناشی از آن واژه ی عوامانه؛ نمی در فرهنگ سياسی جوامع غربی معادل عوام و توده های بدون هو

شهروندان، که وابسته به شهر که خود آن نيز به معنا و معادل کشور است بکار رودکه در رابطه با )مجموعه ی(تواند معادل واژًه 

اينها تفاوت های . است، قرار می گيردبه معنای صاحب و سازندًه شهر يعنی صاحب کشور ) وند(دولت و حکومتقرار دارد و با پسوند 

بسيار ظريفی است که از نظر فرهنگ سياسی ميان ملت و مردم و شهروند وجود دارد که در بيان حقوق ملت و دولت و شهروند و 

 .حقوق بين الملل انعکاس می يابند

 واژه های ضمير، حرف، قيد، اسم، صفت و از)َيت(در دستور زبان عربی که در فارسی هم متداول شده است با پسوند : و اما ملّيت

کتب و جزوات دستور زبان فارسی از (غيره، واژه ای می سازند که به آن اسم حاصل مصدر و يا مصدر جعلی و اسم مصدر می گويند



اسم ). سیروانشاد استاد بزرگ و دانشمند فقيد دانشکده ادبيات تهران دکتر محمد معين، جزوًه شمارًه دو، طرح دستور زبان فار

از باب . حاصل مصدر، همانگونه که از اين نام گذاری مستفاد می شود بيان حاصل و نتيجًه يک کار و يک مصدر را بازگو می کند

) َيت(مثال، مصدر حکم کردن را بگيريم که نتيجًه آن بوجود آمدن يک حاکم و يک محکوم و يک حکم است که با اضافه کردن پسوند 

 .يت و يا محکوميت و حکميت ميتوان آن را بيان کردو يا واژه های حاکم

آر چون رفتار و گفتار و يا آک، مانند خوراک و پوشاک و ترسناک و ه، (در دستور زبان فارسی هم با پسوند های گوناگونی مانند 

 .رجوع شود به کتب دستور فارسی) مانند گريه، خنده و غيره ميتوان اسم حاصل مصدر ساخت

 مطلب چندين مثال ديگر می آوريم مانند هويت از ُهو ضمير، حيثيت از حيث حرف، شخصيت، ابديت، ازليت، برای روشن شدن

انسانيت، آدميت و غيره از اسم، جاهليت، قابليت، حاکميت از اسم فاعل، مشروطيت، محروميت، مرجعيت، مشروعيت، از اسم مفعول 

فعل التفضيل که در فارسی با پسوند تر و ترين مانند بيشتر و بيشترين، کمتر و صفت، افضليت، اکثريت، اقليت، اهميت، ارجحيت از ا

 .و کمترين بيان می شود، و نظاير اين ها چون اشرافيت از اشراف جمع شريف

در حقوق بين الملل پس از انقالب کبير فرانسه و اصطالح شدن ناسيون و مشتقات آن و شهروند برای مردم يک کشور که دولت و 

ت خود را در مقام شهروند می سازند و خود صاحب اختيار خود هستند از سوئی، جابجائی و مهاجرت مردم کشوری به کشور حاکمي

رفته رفته اصطالحی شد " تابعيت"ديگر و قرار گرفتن در محدوده حاکميت و قلمرو دولتی ديگر مطرح گرديد، از سوئی ديگر، مقولًه 

صورت بيان اصل و تبار تولدی و ارثی در آمد، و اولی بصورت فعليت محل زندگی و شهروند در مقابل مليت، که اين مفهوم دوم ب

 .کشور محل اقامت گرديدن

در کشورهای جديد التًاسيس مانند کشورهای قارًه آمريکا و استراليا و زالند جديد و تا حدی افريقای جنوبی و در نيمًه دوم قرن بيستم 

های آسيا به اروپا و آمريکا دو واژًه مليت و تابعيت موارد بسياری يافت که يکی ازآنها اصل و تبار با مهاجرت مردم بسياری از کشور

اصطالح . انسان های مهاجرت کرده را بيان می کند و ديگری پذيرش و قبول و اعطای حقوق شهروندی کشور محل اقامت فعلی را

و .  کشورها در چهارچوب حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده استقرار گرفتن اين دو واژه در دو مورد ذکر شده از سوی اکثر

اين به گونه ايست که در هر مورد که مليت هست تابعيت هم بصورت همزاد آن هست، اما داشتن تابعيت کشوری چه بسيار که جدا از 

 . دی خود در دو کشور استفاده کنندمليت وجود دارد بطوری که مهاجرين می توانند دو گذرنامه داشته باشند و از حقوق شهرون

و يا " من مليت ايرانی دارم"از مجموع توضيحاتی که در باال آورده شد بايستی روشن شده باشد که هيچ تفاوتی نمی کند که بگوئيم 

آدميت، تن آدمی شريف است بجان : داشتن يک مليت يعنی از ملتی بودن، همانگونه که سعدی می گويد". من از ملت ايران هستم"

که آدميت يعنی آدمی بودن، انسانيت يعنی انسان بودن، تابعيت يعنی تابع بودن، محکوميت يعنی محکوم گرديدن و همينطور که اسم 

 .حاصل مصدر است و نتيجًه کاری يا واقعيتی را بيان می کند

" مردم ايران"دم به تنهائی و يا با ترکيب در مجموع هفت بار واژًه مر. در پيامی که برای کنگرًه حزب کردستان فرستاده شده است

پيوندهای تاريخی ميان تمامی مردم و مليت "، و در ترکيب، "مليتها و اقوام ايرانی"بکار رفته است؛ دو بار هم واژًه مليت در ترکيب 

 .بول و خالف واقع می باشدبه کار رفته است که برای ما مليون سئوال برانگيز و مورد انتقاد و غير قابل ق" های ساکن اين سرزمين

احتراز شده و همه جا واژًه مردم را بکار برده اند که نمودار آنست که سوسياليستهای " ملت"از بکار بردن واژًه " در پيام، کامال

 می چپ وجود ملت و مقولًه ملت را از نظر حقوقی و جامعه شناسی قبول ندارند؛ در حاليکه مکررا از مليت های ساکن ايران صحبت

 .کنند

از واژًه ملت مشتق شده است و حاکی از وجود ملت است به اين ) َيت(با توضيحاتی که در باال داده شد مليت واژه ايست که با پسوند 

پس نمی شود وجود ملت را قبول نداشت اما مليت . معنا پيدا کند" مليت"معنی که بايستی ملتی باشد تا در نتيجه ی وابستگی به آن، 

اگر ملت را قبول نداريد نمی توانيد صحبت از . مليت های گوناگون که در رابطًه با وجود ملت و ملت ها قرار دارد را ادعا کردو وجود 

و بر همين نسق است صحبت از کثيرالمله کردن که نمی شود اصل يا شکل واحد آن را قبول نداشت اما صحبت از کثرت . مليت بکنيد

ياری از چپهای ديگر گمان می کنيد که اگر بجای مقولًه ملت مقولًه مليت را بکار بريد از نظر جامعه ديگر آنکه شما و بس. آن کرد

شناسی و علوم سياسی و حقوق بين الملل تفاوتی بنيادين ايجاد کرده ايد به اين معنا که يک ملت می تواند دارای مليتهای گوناگون 

و ! زيه کشور و جدائی طلبی خالص شويد و ما ملی ها به خيال خود اغفال کنيدباشد و بدين صورت از اتهام زمينه سازی برای تج



در دوران قرون وسطی در سرزمين هايی که با . اينهمه در حاليست که بشريت دوران ملوک الطوايفی را پشت سر گذاشته است

ود حدود تا چهارصد و پنجاه حاکميت سياست بيسمارک و پس از آن به وحدت رسيد و شکل متحد آنکه امروزه آلمان ناميده می ش

ريز و درشت وجود داشت و بگونه ای، ايتاليا و فرانسه و ديگر کشورهای اروپا سرنوشتی شبيه به آن داشتند و چه جنگها که ميان 

د که ترقی و اقوام گوناگون ساکن اين مناطق و ميان آن ها با يکديگر رخ نمی داد تا رفته رفته بشريت اين قاره به اين نتيجه رسي

پيشرفت در وحدت و اتحاد مردمی است که با يکديگر دارای قدرمشترک های بسياری هستند و با پايان دو جنگ جهانی می بينيم که 

در اروپا حتی مرز کشور ها را هم تا حد وسيعی ناديده می گيرند تا جائی که باالخره کار در جهت وحدت قاره از همه جهت پيش می 

 . رود

ه ای ايرانی گمان می کنند اين خيلی شيک و مترقی و نشان روشنفکری است که به ملوک الطوايفی و خان خانی بر گرديم، حاال عد

که در منطقًه يک سلسله کشورهای کوچک و . . يعنی آن چيزی که آرزوی ديرين جهانخواران است،بدين معنی که مجموعه ای از 

ا باشند و آنها می توانند با منطقًه نفوذ قرار دادن آنها به غارت و چپاول استعماری خود ضعيف بوجود آيد که از هر جهت نيازمند آنه

ادامه دهند و اصل تفرقه بی انداز و حکومت کن را پا برجا سازند در حاليکه خود روز به روز متحد تر می شوند و دنيا بجای روبه 

گويا اينان کشت و کشتار مردم هند را پس از تقسيم شبه قارًه هند به .استرو بودن با ناسيوناليسم اکنون با کنتيننتاليسم رو به رو 

جمهوری های هند و پاکستان و جنگهای اين دو کشور را با يکديگر و جنگهای سوريه و لبنان و جنگهای مردم منطقًه بالکان و 

 فارس و کرد و عرب زبان و بلوچ و ترکمن را جنگ و ترور اقوام گوناگون افغانستان را ناديده می گيرند که می خواهند جنگ ترک و

آنهم ميان مردمی که قرنهاست در نهايت صلح و صفا کنار يکديگر زندگی کرده اند و تاريخ و سرنوشت . در ايران راه بی اندازند

 .مشترک دارند

ور بوده اند چه در دوران قاجارها و اين را بايستی پذيرفت که به ساکنان اين سرزمين که از مرکز کشور و مراکز اياالت و استانها د

چه در حکومت پهلوی ها ظلم و ستم بسيار چه از سوی حاکمان و ايلخانان که از مرکز منصوب می شده اند و همچنين از دولت 

ينيم که اما ميدانيم و ديده و می ب. مرکزی هم بسيار ستم رفته است و ژاندارم ها و مًاموران دولت مرکزی بسی ظلم و ستم کرده اند

قدرتمردان اين مملکت به مردم پايتخت و مراکز استانها و بطور کلی به تودًه مردم اين مملکت حاال دارای هر دين و مذهب، از شهری 

عالقه مندان به . و دهاتی ، از زن و مرد، از هر قوم و طايفه زور گفته و به حقوق اين مردم تجاوز کرده اند که هنوز هم ادامه دارد

دم و به سعادت و رفاه و آسايش آنها در چهار گوشه کشور بايستی به خواستهای مردم توجه کنند و بکوشند که آنها را گام اين مر

 .از نظر ما مليون، نه ايران کشور کثيرالمله ايست و نه در آن مليت های گوناگون زندگی می کنند. بگام تحقق بخشند

مانند بسياری از .  و اديان گوناگون و لهجه ها و زبان های گوناگونی می باشندايران کشوری است که ساکنان آن دارای مذاهب

شما چپها بخوبی ميدانيد که نه فقط از نظر زيربنای اقتصادی تاريخ تمدن بشر دورانهائی را طی کرده است بلکه از . کشورهای ديگر

 .نظر روبنائی هم نظام حاکميت در طول تاريخ بشر دچار تحول شده است

نه امروز صحبت از حاکميت قوم ماد است و نه حاکميت . ران حاکميت های قومی، چه محدود و چه گستردًه آن سپری شده استدو

 .قوم پارس و يا پارت ها و يا ساسانيان در ايران و نه صحبت از حاکميت خان لر و امير عرب و خان قائنات

اينکه در محدوده هائی جغرافيائی يک کشور اقوام . د مردم مطرح استامروز حاکميت ملت و دولت منتخب آن و حقوق شهروندی آحا

منتهی هر چه مردم مناطق گوناگون پيشرفته . در سراسر کرًه زمين اين چنين بوده است. گوناگونی زندگی می کنند ويژًه ايران نيست

ت صلح و صفا و حاکميت ارزش های انسانی و تر و بيشتر به قدر مشترک های انسان ها با يکديگر اشراف پيدا کرده اند بهمان نسب

نوع دوستی ميان آنها عميق تر شده است و دوران ملوک الطوايفی و خان خانی به دوران تحقق کشورها و ملتها و دولتها تحول 

 .يافته و عصر فراملی و سازمان ملل متحد و پذيرش حقوق بشر و حقوق بين الملل دهه ها است فرا رسيده است

و باز چند خط پائين تر آمده است " حقوق انسانی، ملی و فرهنگی هم ميهنان کرد"يام باز می خوانيم، و از جمله آمده است در اين پ

که حقوق ملی و فرهنگی ويژًه اقوام : اينجا اين سئوال مطرح می شود" حقوق ملی و فرهنگی ويژًه اقوام و مليت های مختلف ايران"

 اگر منظور از حقوق ويژًه اقوام ايرانی اين است که در درون يک قوم و ايل و عشيره و طايفه و مليت های مختلف ايران چيست؟

همان حقوق و رسم و رسوم حاکميت قوم و قبيله ای حکمفرما شود که همان ملوک الطوايفی است که دوران آن گذشته است و 

ده است حقوق شهروندی است که از جمله در منشور آنچه بشريت امروز به آن رسي. خواستن تحقق مجدد آن، ارتجاع محض است



حقوق بشر منعکس گرديده است که تمامی مردم و ساکنان کشور بطور مساوی از آن بايستی برخوردار باشند و هيچکس امتياز و 

ديگر . حقوق مضاعف ندارد و بر اساس آن حقوق قومی و مذهبی و بهر حال هر گونه حقوق سنتی ديگر منتفی و منسوخ شده است

مفتی اعظم سنی عثمانی حق ندارد فتوا دهد که خون ايرانيان شيعه مباح است چرا که هر نوع عقيده ای چه دينی و چه مسلکی طبق 

اين از جملًه حقوق شهروندی اقوام و تيره های ايرانی از کرد و لر و بلوچ . مواد حقوق بشر و اگر در تناقض با آن نباشد، آزاد است

ن و عرب زبان است که آنگونه که می خواهند لباس بپوشند و اگر می خواهند در مدارس خود تدريس بزبان محلی و آذری و ترکم

آنها باشد مشروط بر اين که زبان مشترک و سراسری فارسی که زبان مشترک مردم اين مرز و بوم است هم آموخته شود و بهر حال 

عالوه آن که بايستی از سطح روستا تا سطح استان مردم . ق شهروندی آنها استبه آنگونه عمل کنند که می خواهند که اين از حقو

 .هر منطقه در انجام امور محلی خود از طريق حاکميتی که خود آن را انتخاب کرده اند تصميم بگيرند

 .می تحقق يابدآنچه ما مليون در يک نظام فدرال با آن مخالفيم اين است که نظام فدرالی در کشور با رعايت محدودًه قو

در دموکراسی های فدرال ممالک پيشرفته، نه در سطح حکومت مرکزی و نه در سطح حکومت محلی فدرال، هيچ شهروند در پی اين 

نيست که اين کانديدای رياست جمهوری، يا فرماندار و نخست وزير استان و يا کانديدای نمايندگی در کدام بخش کشور تولد يافته، 

 .مذهبی استدارای چه دين و 

اگر دموکراسی و آزادی و حاکميت قانون و تحقق حقوق شهروندی و تساوی حقوق يکايک شهروندان ايرانی را از زن و مرد، 

شهری و روستائی ، دارای هر گونه وابستگی طبقاتی و قومی و مذهبی که باشند می خواهيم بايستی رعايت همًه اصول متداول در 

اقوام ايرانی حقوق ويژه ای ندارند چرا که اين با تساوی حقوق . نی فدرال و جمهوری را در ايران بنمائيمکشورهای دارای نظام پارلما

 .يکايک ايرانيان ناسازگار است

در خاتمه بايستی اين گله را از دوستان سوسياليست چپ ايران بکنم که انتظار نمی رفت اينگونه نوشته ها از آنهائی که که وارد به 

اين يک بی دقتی در بکار بردن مقوله های سياسی ـ اجتماعی است که . وله های سياسی و اجتماعی هستند انتشار يابدمسائل و مق

 .گمان ندارم اتفاق نظر در تدوين اين پيام ميان سوسياليست های چپ وجود می داشته است

 .در انتظار برخورد منطقی سوسياليستهای چپ با اين نوشته هستم
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