ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ ﻗﻮمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوژه »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﺮان« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ  ٧ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮﻣﯽ و ٣
»ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﭗ« ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎزﯾﺪه اﺳﺖ» .ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان« ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ » ٣ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﭗ«
ﻫﺪف »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان«
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٧۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران آن ﺑﻮدمِ .
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﭼﭗ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺄ ﻣﻮﺟﻮد« دﭼﺎر
ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﭗ ﺑﺰرگﺗﺮی را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺪ .در آن زﻣﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬﺷﺘ ِﻪی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﻮادار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ »اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺒﺎرزه،
ﺑﯽﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل رادﯾﮑﺎل در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ،اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،رﺷ ِﺪ
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ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮی از
ﭼﭗﻫﺎی ﭘﯿﺮو ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد.
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭘﺎدوﻫﺎ و
ﻣﺰدوران ﺑﻮرژوازیاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف »ﺣﺰب ﭼﭗ آﻟﻤﺎن« ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﭗﻫﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮب آﻟﻤﺎن را در ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮏ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ٨ﺗﺎ
 ١٢درﺻﺪ از رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان« ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری از روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در
آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا در »ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان« ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ» .ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از»ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(« ،ﺑﺨﺸﯽ از »ﺳﺎزﻣﺎن
اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« ﮐﻪ ﺧﻮد را »ﻃﺮﻓﺪار وﺣﺪت« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و »ﮐﻨﺸﮕﺮان ﭼﭗ« ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ
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در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ از اﺗﺤﺎد ﺑﺨﺸﯽ
از ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﭗ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﻪرو ﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪﺟﺎی اﺗﺤﺎد ،ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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»ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ،ﺷﻤﺎره  ،١ﺻﻔﺤﻪ ١۶
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از آنﺟﺎ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان« ﻃﯽ  ١٢ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺗﺤﺎد ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭼﭗ
اﯾﺮان ﮔﺎم ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳﻠﯿﻘﻪای ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان« ﭘﺎﯾﺎن دادم و از آن ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ
»ﺷﻮرا« ﻧﺪارم .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی رﻓﯿﻖ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪام زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﺤﻤﻮد راﺳﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﭘﺎﯾﺎن داد و از آن ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎء اﯾﻦ »ﺷﻮرا« در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮور آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدم و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن ﻧﺸﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮش دادم
و ﭼﻮن ﻃﺮح ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری دﮔﺮﺑﺎره ﺑﺎ »ﺷﻮرا« را ﺑﯽﻫﻮده ﯾﺎﻓﺘﻢ.
ﭘﺮوژه »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﺮان«
ﯾﺎدآور ﺷﺪم ﮐﻪ  ١٠ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺋﺘﻼف ﮐﺮده و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در
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اﯾﺮان« ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .از اﯾﻦ  ١٠ﺳﺎزﻣﺎن  ٣ﺳﺎزﻣﺎن »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان«» ،ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان« و »ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻋﻀﺎء آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« ﺑﻪ رﻫﺒﺮی رﺋﻮف ﮐﻌﺒﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ُﮐﺮدﺗﺒﺎرﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻮن آﻗﺎی ﮐﻌﺒﯽ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮم ُﮐﺮد در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ  ١٠ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ  ٢ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﺑﺎﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻏﯿﺮﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ« ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺂ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎء ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان« ﻋﻀﻮ »ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان« ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن از
ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏاﻧﺪ و در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای »ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﺎری از
دﺳﺖﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﭘﺮوژه »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در
اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻗﻮمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﯿﻬﻨﯽ دﻫﻨﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ
در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره » ٢۵ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« )اﺳﻔﻨﺪ  (١٣٧٧ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪم اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزادیﺧﻮاه »ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﻞ
اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻫﻮاداری ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ اﻧﮑﺸﺎف دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دلﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺤﺮومﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ آن ﺟﻮاﻣﻊ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ دورﺗﺮﻧﺪ .در ﻋﻮض ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آن ﮐﺸﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ
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ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد و ژرﻓﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﻃﯽ  ۶٠ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﺑﺎره آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪام .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب »رﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﺗﺌﻮری رﻫﺎﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
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ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﮐﺮدهام.
وﺿﻌﯿﺖ زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان
در ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻪ  ٢٠١٣ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »زﺑﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ ـ ﻣﻠﯽ« اﻧﺘﺸﺎر دادم ،ﯾﺎدآور ﺷﺪم ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢٠٠دوﻟﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۶۵٠٠زﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﭙﻬﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽزﯾﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در آن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﯾﺎدآور ﺷﺪم ﮐﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠۵
ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ  ١٠زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١٧ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ  ۵زﺑﺎن
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اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) ١٫١٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد( ،ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ ) ١٫١١ﻣﯿﻠﯿﺎرد( ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ) ۵٧٢ﻣﯿﻠﯿﻮن( ،ﻫﻨﺪی ) ۵٣۴ﻣﯿﻠﯿﻮن( و ﻋﺮﺑﯽ )۴۴٧
ﻣﯿﻠﯿﻮن( ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯽ  ١٢ﺳﺎل ﺗﻨﺎﺳﺐ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاوم زﺑﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد زﺑﺎنﻫﺎ در آﯾﻨﺪه اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از
اﻗﻮام ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺬب زﺑﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺮان دﯾﺪ .در دوران
ﻗﺎﺟﺎر اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮاوده اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در آن دوران ﻓﺎرﺳﯽ دری زﺑﺎن ادﺑﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و اداری ﺑﻮد .در دوران رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و
ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری ﮔﺸﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﭗ زﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری،
ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ  ٪ ٩٠از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم در ﮔﯿﻼن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از زﺑﺎن ﮔﯿﻠﮑﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻋﯿﻦ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﻣﯽ
اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻨﮏ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺪون ﻟﻬﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ از  ٧٣زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ ٢۵ ،زﺑﺎن ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ در روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠۵٠زﺑﺎن
ﻣﺎدری ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮ از  ۵٠زﺑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﺟﻠﻮ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖﻫﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺷﺘﺎب آن را ُﮐﻨﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎﺋﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪم ﮐﻪ  ١٣زﺑﺎن اﻧﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻮام اﯾﺮان ﺑﺪان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از آﺳﻮری ،ارﻣﻨﯽ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ آذری ،ﺗﺮﮐﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺧﻠﺞ ﺗﺮﮐﯽ ،ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ )ﺷﺎﺧﻪای از ﺗﺮﮐﯽ( ،ﺳﻨﺎﯾﺎ )رﯾﺸﻪ
اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ( ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺰاﻗﯽ ،ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ،ﮔﺮﺟﯽ ،ﻣﻨﺪاﺋﯽ و ﯾﻬﻮدی .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ،
در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آنﭼﻪ در اﯾﺮان رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ و دﺳﺖ
ﭘﺨﺖ »ﺷﻮوﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﻓﺎرس زﺑﺎن« ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺤﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﯾﻨﮏ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻓﻘﻂ  ٣٧٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ١٫١٢
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮ زﺑﺎن ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﻧﺪ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٧در رده ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل زﺑﺎن ﻣﺎدری  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد،
6
اﻣﺎ  ١٢١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺠﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
از ﺗﻌﺪاد زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺟﺬب ﺷﺪن در
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻏﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠٠زﺑﺎن از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
 ۴۵٠٠ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل  ٢١٠٠ﺗﻌﺪاد زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ  ٣٠٠٠و در ﺳﺎل  ٢٢٠٠ﺑﻪ  ١٠٠زﺑﺎن
7
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ١٣٩۵ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٧٩٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٩۵را ﺑﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺳﯿﺎ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﺋﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_meistgesprochenen_Sprachen
https://home.uni-leipzig.de/muellerg/su/haspelmath.pdf
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ﻧﺎم زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٩۵ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺑﺮآورد ﮐﻨﮕﺮه
 ٢٠٠٨ﺑﻪ ٪
 ٢٠٠٩ﺑﻪ ٪
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﺑﻪ ٪
اﯾﺮان
ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ

(٪ ۶٢٫٧۴) ۵٠٫۴٠

٪ ۶١

٪ ۶۵

ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ

(٪ ١۶٫٩٣) ١٣٫۵۴

٪ ١٨

٪ ١٨

٪ ١٠

٪٧

ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻟُﺮی و ﺗﺎﺗﯽ

(٪ ٢٫۶٣) ٢٫١

----

٪ ۶

ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﮔﯿﻠﮑﯽ

(٪ ٢٬٩٨) ٢٫۴

٪ ٣٫۶

---

ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ

(٪ ٢٫٩١) ٢٫٣۴

٪ ٣٫۴

---

ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

(٪ ١٫۶۴) ١٫٣٢

٪٢

٪٢

ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ

(٪ ٢٫٣٩) ١٫٩٢

٪٢

٪٢

ﻫﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ

(٠٫۴٩) ٠٬۶٢

----

---

ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ُﮐﺮدی و ﻟﮑﯽ (٪ ٨٫٢٨) ۶٫۵

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و »ﮐﻨﮕﺮه« آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
»ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ« زﺑﺎنﻫﺎی ﻟُﺮی و ﺗﺎﺗﯽ و ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﯿﻠﮕﯽ و ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٩۵زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ٪ ٨١
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ و زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ٪ ١٩از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی اﻧﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﻬﻠﻮی و ﭘﺲ از اﺳﻼم زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری ﺑﻪ زﺑﺎن ادﺑﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و اداری ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٠٠٠ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻗﻮام ﺗﺮک ،ﻣﻐﻮل و ﺗﺎﺗﺎر در اﯾﺮان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻧﻘﺶ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
دری ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد و از درﺑﺎر
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ درﺑﺎر ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻐﻮل و ﺗﺎﺗﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻫﻨﺪ ﻫﻢﭼﻮن اﯾﺮان ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری زﺑﺎن ادﺑﯽ،
ﻋﻠﻤﯽ و اداری ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﻧﮕﻠﯿﺲ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن اداری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﯿﺮوز و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ
ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری ﺑﯿﺶ از  ١٣ﺳﺪه زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و اداری دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ از
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه در اﯾﺮان ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺪرن در اﯾﺮان را ﺣﺴﻦ رﺷﺪﯾﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪوﺟﻮد آورد و در آن ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗُﺮک زﺑﺎن ﺧﻮد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری و ﻋﺮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺖ .او دوﻣﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺪرن ﺧﻮد را در ﺗﻬﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﺎر »ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮوﻧﯿﺴﺘﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه« ﺑﻮده ،ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او آنﭼﻪ در دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﺪرن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻢﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دوﻟﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻮزﯾﺴﯿﻮن ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻼشﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در  ۶٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮدهام و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه و ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﻢ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﻪﮐﺎره ﮐﺸﻮر ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم را از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺪون در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در دوران ﺳﻠﻄﻪ آﻣﺮاﻧﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪانﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اراده ﻣﺮدم ﺑﻮد،
4

اﺳﺘﺒﺪاد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن رژﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در
اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ.
در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ  ١٢اﻣﺎﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽـ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺳﻮی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺎﻓﯽ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ »ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون ﺗﺄﺋﯿﺪ »ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ »رﻫﺒﺮ« و »رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮد .و آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ را
»ﺷﻮرای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم« ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء آن ﺗﻮﺳﻂ »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪون اراده و ﺧﻮاﺳﺖ »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﮐﺮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ـ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ رﻫﺒﺮ آن ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون »ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ« ﺑﻪﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن
دوران ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﯾﻨﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺨﺸﯽ از »اردوﮔﺎه ﻏﺮب« ﭘﻨﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم
دﺷﻤﻨﯽ رژﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﺑﻪﺟﺎی
ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﺑﯿﻦ رژﯾﻢﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﻓﯿﺮﻫﺎﺋﯽ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﻋﯿﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻨﺎ ﺑﺮ واژﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻮانﺳﺎﻻری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ »ﯾﺎﻏﯽ« ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎر و ﯾﺎ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دﯾﻮانﺳﺎﻻری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﻨﯽ-ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار
دارد.
در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن آن رژﯾﻢ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﭼﭗ دارای ﻣﻮاﺿﻊ روﺷﻦ و
ﺷﻔﺎف ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در آن دوران ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ
و ﻫﺪفﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ »اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺄ ﻣﻮﺟﻮد« ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﮐﻪ از آن »اردوﮔﺎه« ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ ﭘﯿﺮوان رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ـ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و رژﯾﻢﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﺮب ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺨﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
ورﺷﻮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮﯾﺴﺖﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارد.
اﻣﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﺑﺮ دﯾﻮانﺳﺎﻻری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ُﮐﺮدﺗﺒﺎر اﯾﺮان ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻫﻢﮐﺎری
ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺠﺮی در  ٢ژوﺋﻦ ٢٠٠۶
در ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﻮدﻧﺪ .او
ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ« ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ »دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ »ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای  ...ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« اﺳﺖ .او از دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺖ در ﺟﻬﺖ »ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا »ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ «.و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان
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ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ُﮐﺮد در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ« ﻣﯽداﻧﺪ
8
»و آﻣﺎده ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد« اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ و اﺗﻬﺎمﻫﺎ را اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از دوران ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻗﺎی ﻫﺠﺮی
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ادﻋﺎﻫﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻪ
ﺧﻮﯾﺶ از اﺑﺰار ﺗﺮور ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻗﺘﻞ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﻓﮑﻨﺪی و ﯾﺎراﻧﺶ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮور
ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮخزاد ،ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ و دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ و  ...در اﯾﺮان و اﻧﯿﺮان
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺮورﻫﺎی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دادهﻫﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را »ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪن ،ادﻋﺎی اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪهای اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺠﺮی از دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان در اﻣﻮر
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﮔﻠﻪ دارد و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻸ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﺣﺘﯽ آن دﺧﺎﻟﺖ را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺒﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺒﺐ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه
ﺷﺪن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺧﻮد از »ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ رژﯾﻢ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .آﯾﺎ دوﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رژﯾﻢﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ را »ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ« ﺑﻪ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ داﻋﺶ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻼﺷﯽ »ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ« ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
آن ﮐﺸﻮر ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺨﺸﺶ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻮﻻن از ﺳﻮی ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ دوﻟﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﮔﺎﻣﯽ در
ﺟﻬﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار آﻗﺎی ﻫﺠﺮی دو ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او از »ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ« رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻣﺮﮔﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .او
ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
اﯾﺮان ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آزادی ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﻗﺎی ﻫﺠﺮی ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و رژﯾﻢﻫﺎی ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ُﮐﺮد ﻓﻀﺎی زﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .او از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ُﮐﺮدﺗﺒﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از وﺟﺎﻫﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﻮد آن اﺳﺖ .ﭼﮑﯿﺪه
آن ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﺳﻨﺎد ﻫﻢﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﺮوژه »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ آنﭼﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺮدار واﻗﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات اﯾﺮان
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ واﻗﻌﯽ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪاﺋﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از اﯾﺮان اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ )ﻗﻮﻣﯽ(
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺴﺎن آزاد اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪون ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺲ رﻫﺎﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﻓﺮدی ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد
دارد ،ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن ﺑﻪﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺗﻤﺪن در
ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻮرژوازی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
9
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری
ﮐﻪ ﺑﺮود ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری »ﻫﻤﻪ و ﺣﺘﯽ وﺣﺸﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﻞ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺪن ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ« و »ﻣﻠﺖﻫﺎ را
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ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ از »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ،ﺷﻤﺎره  ،١١۴ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ٩و ١٠
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ» :ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،اداره ﻧﺸﺮﯾﺎت زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﮑﻦ ،١٩٧٢ ،ﺻﻔﺤﻪ ٣٨
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ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮرژوازی را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﺎم دارد ،ﻧﺰد ﺧﻮد رواج
10
دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮرژوا ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪون ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻤﺪن ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻧﺴﺎن آزاد و ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﻪﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺪ ،ﻫﻤﻪی
رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﮑﺸﺎف روﻧﺪ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪرن را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ،
رﺧﺪادﻫﺎﺋﯽ ﺿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺰد آن دو ﭘﺪﯾﺪه »رﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﻓﺮدی و ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد .آن دو ﻫﻤﻪی اﻗﻮاﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ
دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ» ،ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻼشﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﻖﻫﺎ را ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب »رﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« در ﺟﺴﺘﺎر »ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ« ﮐﻮﺷﯿﺪم اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﮕﻞ،
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻠﻖﻫﺎی اروﭘﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ ﭼﮑﯿﺪه آن
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ را ﺑﺎزﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪﺗﺮ ﺑﺘﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻮوﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻠﻖﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه دوﻟﺖﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری،
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ ـ ﻣﺠﺎر و دوﻟﺖ ﭘﺮوس ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ
روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﺧﻮد را از اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﺗﺮﯾﺶ ـ ﻣﺠﺎر و ﺣﺘﯽ ﭘﺮوس رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .آنﻫﺎ از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺎن رﻫﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﻗﻮام از »ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺗﺮﮐﺎن« ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﻮض ،ﺗﻼش اﻗﻮام اﺳﻼوی را ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﺋﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ ـ ﻣﺠﺎر و ﺣﺘﯽ از دوﻟﺖ ﭘﺮوس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪﺑﺎور آن دو در آن
دوران اﯾﻦ دو دوﻟﺖ »ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖ داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
آن دو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﮕﻞ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎی اروﭘﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ اﺳﻼوﻫﺎ »ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه آن
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﮕﻞ آنﻫﺎ را ﻣﻠﺖ ﺑﯽﺗﺮﺣﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه و ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر و ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞﺷﺎن و ﯾﺎ
12
ﺳﻠﺐ ﻣﻠﯿﺖ از آﻧﺎن ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﺷﺎن اﺻﻮﻷ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ
13
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ «.ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رﻫﺎﺋﯽﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺳﺒﺐ رﻫﺎﺋﯽ اﯾﻦ
ﺧﻠﻖﻫﺎ از اﺳﺘﻌﻤﺎر دوﻟﺖﻫﺎی »ﺑﺮﺑﺮ« ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ از آن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﺋﯽ »ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اروﭘﺎ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻠﻖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
دوﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻫﺮ ﺧﻠﻘﯽ ﮐﻪ دارای زﺑﺎن واﺣﺪی اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزاد و ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮق
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻫﺰاران زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ و
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺟﺪاﺋﯽ
ﮐﺎﻣﻞ از آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ اﻓﺘﺎد ،در ﻋﻤﻞ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺳﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری در ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی
زﺑﺎن روﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺪل ﺷﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻓﺪراﺗﯿﻮ در ﮐﻨﺎر
زﺑﺎن روﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﺮان »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪوری و »ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻬﺎﺑﺎد« ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک اﯾﺮان را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ
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آن ارﺗﺶ از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و در دوران ﺟﻨﮓ
اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﭘﯿﺶﻣﺮﮔﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﻪ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺗﻮﻓﯿﺮ
زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﺴﺘﻪای ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس اﻓﺰوده ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﯾﺎ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ از
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .اﻣﺮوز ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﮐﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ اروﭘﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﺋﯽ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و در ﻋﻮض از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎی ﻣُﺪرن و ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ اروﭘﺎی
ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻮاداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﺎ ﮐﺎر دﺷﻮارﺗﺮی اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﯾﮏﺳﻮ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و واﭘﺲﮔﺮای
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارد و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻟﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺑﻪ
ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ
»اﻧﻘﻼب« و »ﺿﺪ اﻧﻘﻼب« ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻟﺖ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﯿﺮان ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ و ﭘﺎدﺷﺎه ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ دارای ﺳﺮﺷﺘﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﻧﮕﺮش ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻀﻮ »ﭘﺮوژه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﻧﺸﺴﺖ،
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و روزی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖﺷﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪﺗﺮی از ُﮐﺮدﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻼ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﺮان را ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻﯾﮏ
از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و ﯾﺎ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اراده و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دوﻟﺖﻫﺎی
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ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آن از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ
ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و
ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و رژﯾﻢﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و
ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ دارﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ.
ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان
در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ از اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  ٧٣زﺑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻠﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از اﺗﺤﺎد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻗﻮام و ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺑﺰار دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﯾﺎ ﺟﺪاﺋﯽ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺧﻠﻖ در ﻣﺤﺪوده ﯾﮏ دوﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﮔﺸﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان ﻧﺸﺎن داد زﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﺳﻮد آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن »ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢزﻣﺎن »ﻣﻠﺖﻫﺎی« ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺗﻮﻓﯿﺮﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
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ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﻗﻮام اﯾﺮان ﺑﻪ  ٧٣زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ  ٧٣اﯾﺎﻟﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد ،ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺎده ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﻨﺪ »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﻓﻘﻂ از ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
از ﺳﻮی  ٧ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻀﻮ »ﭘﺮوژه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻓﺪرال ﻗﻮﻣﯽ )اﺗﻨﯿﮑﯽ( ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد:
١ـ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﻣﺪارس را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﻣﺎدری را از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻠﺐ ﮐﺮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاوده ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪک ﺑﻮد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮ دادهﻫﺎی آن آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮏ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ،ﺷﻨﯿﺪاری ،دﯾﺪاری و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ »دﻫﮑﺪه ﮐﻮﭼﮏ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻣﺮاوده ﻣﯿﺎناﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﯽآﻣﻮزﻧﺪ .اﯾﻨﮏ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن آﻣﻮزش آﺳﺎنﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و آﯾﻨﺪه ﺑﻪﺗﺮی در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ٣
ﺳﺎﻟﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﮐﺮده و در آﻟﻤﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ،
از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ از ﭘﺪر ﻓﺎرﺳﯽ ،از ﻣﺎدر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را آﻣﻮﺧﺖ و در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ۴زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮد ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺿﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
٢ـ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮاریﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ .از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ُﮐﺮد و آذری در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﻫﻢدﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ )دوﻟﺖ( ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد از ﮐﻼس ﻧﺨﺴﺖ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ دوره دﮐﺘﺮا در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺪﻟﯽ را ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﺎﻓﺖ.
 -۴ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻀﻮ »ﭘﺮوژه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮدی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ
ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﻧﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« ،ﺑﻠﮑﻪ »ﻣﯿﻬﻤﺎن« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺮدم در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺮوژه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ درآورد و ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪﭘﺎرهﮔﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺶ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق در ﭘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﯾﺎﻟﺖ ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻨﻮد ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﻧﺼﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺪ »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﺮان« و اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻀﺎدی اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ رﻫﺎﺋﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ »ﻋﻀﻮ ﭘﺮوژه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﺑﺎ ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان« ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ واﻗﻌﯿﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ
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ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارﺷﺎن ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎرس ٢٠١٩
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
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