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 تکوین، دگردیسی و پیدایی  

 ترکیسم( ، امپریالیسم و پانملتـ)دولت

 

 نبی مفتاحی

 

پانایرانیست ها، پانعربیست پان پانترکیست ها و  های دیگر ها و 

از این قبیل هرگز قادر نیستند گرهی از کار ملل آسیایی بگشایند. 

-ی تاریخ و عروسکگردونههایی هستند بر سر  ریزه اینان سنگ

بازان روزگار در بعضی شرایط مساعد شب هایی هستند که خیمه

 1آورند. روی صحنه می

 

های شرایطی قرار داد که ما از آن به  ی ایران را در آستانهی مرگ مهسا امینی، جامعهوقایع و اتفاقات رخ داده حول مسأله

طور مشخص پس از وقایع جنگ داخلی سوریه و در ارتباط با  مفهومی که به  یم.کنمعنای اجتماعی« یاد مینام »انهدام بی

مشخصهخصلت سایههای  که  حاضر  تاریخی  دوران  جعبهی  به  است،  گسترده  آن  بر  هژمونی  افول  استداللی    ی ی  ابزار 

 ها افزوده شد.کمونیست

مخملی، سرنگونی ـهای رژیم چنجیبرد پروژهشکست جنبش سبز و هویداشدن ناتوانی امپریالیسم آمریکا در پیش از پسِ 

پیمود. هرچند  های دیگری را آزموده و می امپریالیسم، بایستی راه  آن باآوردن شکاف  در جهت هم  (ج.اجمهوری اسالمی )

قرارعده  سبز  شکست جنبش ج.ا  با  تقابل سخت  در  را  آن  ای  و  به خبرنگارـداده  را  اما چنین  پروژهها  تبدیل کرد،  بگیر 

گرا که با اتکای به  ی متوسطی عمومیت چندانی نیافت. ظهور و پیروزی روحانی اعتدالهای طبقهکردی در میان تودهروی
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-عیت بحران سرمایه واق   تربیشی جنبش سبزی رخ داد را باید در این بستر درک نمود. انکشاف هرچه  های سرخوردهسوژه

شده بود، دست    «بازیابی هژمونی»داری در قامتی جهانی، که موجب افول هژمونی امپریالیسم و درنتیجه تکاپویش برای  

طرفه برجام را فسخ کرد، زیرا آن مرهمی  یک   این بار آمریکا به صورتحسن روحانی و دولتش را در پوست گردو گذاشت؛  

، ترامپ راه  88ی  پس از شکست پروژهبا این توصیف  اش بود را از آن نیافته بود.  ریکاییی آمدنبال درمان سرگیجهکه به

 مذاکره را نیز بست.

  هایی بود که وضعیتتمامی متفاوت از  ی وجود گذاشت که بهعرصه ی نوینی پا به، مؤلفه98و آبان    96با وقوع اتفاقات دی  

روی جنبش و  بهدادهای  ها  را  میسابق  زحمت  آورد.عرصه  و  معنای مشخصی،    کشانْفرودستان  و حمل  افق  هیچ  بدون 

هایی که  ها را سرکوب کرد. خیزشرحمانه آنالتاریخش بیاعتراض و خشم خود را در خیابان بروز دادند و بورژوازی کما فی

گشودن    بالفصل و  ی اجتماعیِ معناشان دو افق متصور شدیم: انهدام بینامیده شدند و برای امتداد  «پیرایهبی»از سوی ما  

. انهدام را خود کارکرد نیروهای متضاد دخیل در وضعیت در دستور کار  برای بعدش  ی طبقاتی اعتالیابندهامکان مبارزه

ی طبقاتی اما، مستلزم تئوری و  کند. مبارزهتر می واقعیت ما را به آن نزدیک   وی خودْرَاند و با هردم پیشتاریخ گذاشته

بود، مفهومی که    «ایکار حوزه» آن امری که ما بدان دست گذاشتیم    از شرایط مشخص استنباط شده باشد.  بود کهعملی  

زعم ما این فقط  ها. بهی طبقاتی در حوزهگیری مبارزهزمان پیمحتوایش عبارت بود از کنارزدن میل به سرنگونی کور، و هم

اش  ای نظیر ایران که مهر انهدام بر پیشانیافول، در جغرافیای سیاسی  ریکیِ توانست در عصر رو به تاای بود که میکار حوزه

 پیش راند.  ی طبقاتی را بهخورده است، هم از انهدام جلوگیری کند و هم مبارزه

های تاریخی به ما نشان  ی شناسایی صحیح گرایشوقایع اخیر دقت و صحتِ تئوری و عمل خط کمونیستی را در زمینه

های زاهدان،  نمود، صدای پایش از خیابانفق انهدام اجتماعی برای ایران که شاید زمانی انتزاعی و دور از ذهن میداد. طرح ا

طور واضح  امروز به  2. نمایانْدمیاش را  آنجلس بالفعلیهای برلین و لسو در خیابانرسید  میگوش  .. به.  سقز، مهاباد، ارومیه و

ی طبقاتی، باید شناخت دقیقی از  روبی مسیر مبارزهبرای الی میان آورد.انهدام اجتماعی سخن بهتوان از انضمامیت امر  می

چنین  ها و همها داشته باشیم. این متن تالش خواهد کرد تا با بررسی یکی از همین گل و الیانسدادها و جنس گل و الی

بالقوه از  ایربالفعلـیکی  انهدام در  نیروهای کارگزار  بهترین  ابزاری  نیروهای  ان،  از  با یکی  دست دهد تا حداقل در نسبت 

 ی انهدام اجتماعی در ایران برخورد کنیم.  تری با مقوله دخیل در وضعیت، با توضیح دقیق

قومیترکیسم، در کنار سایر همپان از خطرناکزادان  بالقوهاش، یکی  و  پیادهترین  برای  نیروها  و  ترین  امپریالیسم  نظامی 

گرایی در تاریخ  یتقومها، بستر بروز  ملتـمتن با بررسی کوتاه سیر تکوین دولتی انهدام اجتماعی در ایران است.  برندهپیش

 
دهد. اگر آن روز  طلبان را تصویر هوایی تجمع برلین که از باال شبیه هواپیما بود و قند در دلشان آب کرد، نشان میپادرهوابودن سرنگونی 2

دیگر و  کردن پرچم یکف هم را ببینند که برای لههای رنگارنگ مخال ها و گروه توانستند خیل پرچمبود، می  شان بر روی زمین آن خیابانپای

 شکستند.دیگر سر و دست میتهدید یک
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-داری را توضیح داده است و سپس با بررسی سیر تکوین و تطور این جریان ارتجاعی در ایران، به معرفی جهت سرمایه

کردن انهدام اجتماعی در  اش پرداخته و استعدادها و امکاناتش را در پیادهتاریخیی این جریان و فعیلت  های عمدهگیری

 ایران نشان خواهد داد. 

 

 های غربی ملتـداری و تکوین دولت سرمایه

 

 

 

قول مارکس  ای که از دل تضادهای فئودالیسم برخواسته و به ی تولیدی است مبتنی بر استثمار، شیوهشیوهداری  سرمایه

داری برخالف  تضادهای طبقاتی را ساده کرده و جامعه را بیش از پیش به دو اردوگاه متخاصم تقسیم کرده است. سرمایه

د.  رَبَدهد پیش میای که شکل می از روی روابط اجتماعی کهبل های تولید پیشین، استثمار را نه از روی جبر آگاهانه،شیوه

ی را  گاهجایشود تا ذیل روابط تولیدی  ی تولید است که انسانْ آزاد مییابی جامعه بر اساس مقتضیات این شیوهدر سامان

شود که  ای میناگزیر وارد رابطهای جز فروش نیروی کارش ندارد،  ی معاش چارهی کارگر که برای تهیهاشغال کند. طبقه 

دهد و در دل  داری را تشکیل میی سرمایهدار صاحب ابزار تولید قرار دارد. این رابطه اُس و اساس جامعهدر مقابلش سرمایه

شود تا  کن آزاد خواهد کرد. این رابطه منعقد میاش نیرویی بنیان کند که در صورت آشکارگیخودش تضادی را حمل می

دهد، تا در نهایت به سود برسیم و سرمایه؛ که  ی کارگر رخ  از طبقه   لق شود و استثمار از خالل غصب ارزش اضافیارزش خ

کمی  افزا. مسلم است که این رابطه در ذهن یا روی کاغذ برقرار نشده و حُارزشا سرمایه چیزی نیست جز ارزشِ خودـهمان

ران تاریخ شکلش  پیشها و نیروهای  هایی دارد که روندشرطها و پیششرط  ها و انتزاعی نیست. انعقاد این رابطهْ بایسته

کاالی  که چیزی جز    ای استمیان آید، مستلزم پیدایی طبقهای هم بهدهند. این که این رابطه شکل بگیرد تا سرمایهمی

ی چنین کارکردی برای این  توان اعادهای که ذیل یوغ روابط فئودالی قرار دارد هرگز  نیروی کار برای فروش ندارد. سوژه

کار بیفتد.  افزایی بهرابطه را نخواهد داشت، پس قید و بندها باید زدوده شوند تا این نیرو آزاد شود و چرخ استثمار و ارزش

  ها به پای چنینی حاکم بر جامعه، برای کشیدن تودهشدن به تنها طبقهسمت تبدیلبورژوازی در حرکت تاریخی خود به

ها،  های نوینش، ناگزیر از نابودی آنرو بوده است که در هر سطح انکشاف تضادها و نیازمندیای با موانع بسیاری روبهرابطه

به است  جمله  آن  از  است.  شده  روابط  نوین  اشکال  آوردن  پدید  یا  چارچوب میانبازآرایی  از  نوینی  شکل    آمدن 

 ای به نام ملت.  ینوین هویت و تأسیس عنصر 3سیاسی به نام دولت ـقلمرویی

 
 داری است. منظور دولتِ مشخص سرمایه 3

 های مستقل ضرورتی اقتصادی است. تفکیک نوع بشر به ملت 

 دان لیبرال بلژیکی()مولیناری، اقتصادسیاسی
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پرولتریزهتاریخیـسرمایه در روند حرکت منطقی برای  تماماش،  پیشین در  کردن  آحاد مردمی که ذیل مناسبات  وکمال 

و هم بودند  تأسیس می چنین پیشبودوباش  را  موجودیتی  اولیه،  انباشت  دولتبُرد  که  نتیجهملت میـکند  این نامیم.  ی 

ی مدنی  شهروند مبتنی بر جامعهـشدن به سوژهتبدیلو  شده از زمین و مناسبات خویشاوندساالرانه،  کنده  رعیتْ فرآیند برای  

بود.   ترتیب دولتی که  فهمد، و بدین اش می ی دیگری را نفی حقوق طبیعی سرمایه سلطه   ی مدنیِ جامعه خواهد 

شورد.  دنی و حقوقش ارزیابی کرده و علیه آن می مدهد را خالف طبیعیت جامعهنتواند خود را بازنمای ملت نشان

تواند بدون بازنمایی تقریباً تام و نتیجتاً انتزاعی از  ای نمیدارانه داری هیچ دولت سرمایه ی سرمایه این در دوره بنابر

ق یک  ی طبقاتی از طریهاای طوالنی بپاید. این بازنمایی انتزاعی درون دولت و پوشاندن تضاد اش برای دوره ملت

دار  ی سرمایه ست؛ هژمونی سیاسی طبقه برای سرمایه و دولتش کلیدی   از منظر هژمونیْ  ،تاریخیـهویت فرهنگی 

عنوان بخشی از شهروندان  ی کارگر را به گردد تا طبقه گردد که دولت بورژوایی قادر میای در تاریخ آغاز می از نقطه 

با هویت    شناسی کند.خود با حقوقی برابر با سایرین باز نوین شهروند  قامت  افراد خود را در  به بعد است که  این  از 

ملت، با  ـشدن سرمایه محقق شود. تکوین دولتهای هژمونترین شرط تا یکی از اساسی  مشخص ملی بازخواهند شناخت

واحد(، راه، سیستم    )یامدد احداث بازار، ارز ملی، زبان رسمی  کند، فضای عمل ارزش را بهتغییراتی که در اجتماع ایجاد می

های متعدد در درون مرزها ممکن  یابد تا وجود سرمایهکند. دولت تکوین می ... گسترده می و    آموزشی واحد، قوای نظامی 

داران منفرد را رودرروی هم قرار داده و دست آخر به ریختن خون  گیری سود، سرمایهعبارت دیگر، بدون دولت، پیگردد، به

ای تکوین یافته تا حافظ امنیت سرمایه باشد؛ زیرا بدون امنیت، سرمایه  گونهچنین دولت بهداشت. همخواهد  دیگر واهم

 تواند تا سر کوچه رفته و برگردد. نمی

الیسم و قید  ها در سطح پدیداری، ابتدا در اروپا و در ارتباط با تکاپوی بورژوازی برای غلبه بر فئودملتـروند تکوین دولت 

در انگلستان آغاز شده بود و نقطه اوج خود را در    17های میانی قرن  آغاز گشت. روندی که از دهه  ندهای ناشی از آنو ب

نتیجه  در  یافت.  فرانسه  مناسبتانقالب  از  گذار  برای  بورژوازی  تقالی  انقالبی  فئودالی،  انقالب  های  که  داد  رخ  هایی 

ادامهـبورژوا  در  نامیده شدند.  انقالب  ی دموکراتیک  به  این  منجر  که  داد  رخ  رادیکالی  و  دموکراتیک  تغییرات  که  بود  ها 

صورت، ترتیب ساختاری  گیری ملت، به مفهوم اجتماعی از شهروندان که در برابر قانون از برابری برخوردارند، شد. بدینشکل

طور کلی به درون مناسبات  تاریا و بهتوانست از ورود رعایا به صفوف پرول ساز زدایش قید و بندهایی شد که میملتْ سبب

 دارانه، ممانعت به عمل آورد.  سرمایه

ها،  دید که برای گذار از هر کدام آنمی   موانعی مبارزاتی، خود را سرشاخ با    بورژوازی در غرب برای نیل به قدرت، در هر گامِ 

می عملیاتی  به  تودهدست  تا  و  زد  اشراف  برابر  در  و  خود  کنار  در  را  بهفئودالها  ایدهها  بوده  جمله  آن  از  کند.  ی  صف 

حین انقالب نیمه قرن هفدهم و انقالب درخشان انگلیس تکوین یافت،  ناسیونالیسم، و تعلق به یک ملت واحده. این ایده  

های ناپلئونی که منجر به فروپاشی  و سپس توسط جنگ  گسترش پیدا کرد دهمجهپس از انقالب آمریکا و فرانسه در قرن 

پیشا گردید.  مطرح  اروپا  سراسر  در  گشت،  روم  مقدس  مبارزه  رفتِمپراتوری  از  بستری  در  وقایع  طبقاتی شکل  این  ی 

های  ی وحدت ملی را در خود داشت. از آن پس بود که برای مثال، ما با جنگ گیر کردن ایدهتوده   گرفت که تواناییمی
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های  نشینفئودالـشهرها یا دولتـپروسه بود که اروپا را از دولت  وحدت ایتالیا و یا وحدت آلمان طرف هستیم. تداوم این

   نمون شد و تقسیم کرد.متحد، به کشورهایی با تمایزات و مرزهای مشخص ملی ره

 

 های غیرغربی ملتـتکوین دولت 

های های شانزدهم تا هجدهم با تکیه بر دولترشد اقتصادی در سده

دولت آمد؛  پدید  آن سرزمینی  از  هریک  که  کلی هایی  مقام  در  ها 

 4کرد.های مرکانتیلیستی را دنبال می واحد سیاست

غیراروپایی تفاوت  این تحوالت در مناطق  وبا  ایران، عثمانی، هند  نظیر  اساسی پیش رفت. در جغرافیاهایی  .. که  .  هایی 

هایی  گیری امپراتوریغالب بود، چنین مناسباتی موجب شکل  ی تولید آسیاییجای فئودالیسم، شیوهبرخالف اروپا در آن به

ها  های بزرگ و ائتالفهایی که با لشکرکشیدر نزاع بودند. نزاعبر سر قلمرو، مرتع و منابع آبی باهم    شد که دائماًپدرساالر می

آورد. از این  وم دیگر بر سر کار میجای قبیله/ق به روایت ابن خلدون، قبیله/قومی را به  شد وو اتحادهای گوناگونی همراه می 

بود، لشکرکشی آناتولی، یا حملهها و مهاجرت قبیلهدست  ایران و  به داخل فالت  به همراه سلجوقیان  ی  های ترک اغوز 

یابی  هایی که بر مبنای دستهای سابق را برانداخت. امپراتوریایران و شام، تمامی حاکمیت  ها که از کره تا روسیه ومغول

در برخی  خراج و مراتع و  و نه ملت! این فقط و فقط منابع،  شدند، نه درکی از ملیت داشتند به مراتع و یا منابع آبی بنا می

جنگ  موجب  که  بود  زیباروی  زنان  گروه   5شد.میها  موارد  زمین،  با  تمام  و  تام  پیوستگی  در  دهقانی  های  زندگی 

  هایی که جز ارتباطی تصادفی و گذرا آورد. گروه به صورت کمون، خانوار و یا قبیله پدید می  را  ی تولیدیخودبسنده 

چنین در  هم   این دلیلی بنیادین برای عدم وجود هویت ملی بوده است.  های خارج از خود نداشتند.با گروه   ارتباطی

ی میان ارباب  خورد. رابطه ی حاکم اقتصادی گره می طور مستقیم با طبقه دوران فئودالیسم حاکمیت سیاسی به 

از این    .شودو کنترل مستقیم ارباب بر رعیتش است که ممکن می   ی سلطه واسطه فئودال و دهقان از همان ابتدا به 

ملت بداند،  ی  تواند که خود را نماینده خواهد و نه می ی حاکمه است نه می ی طبقه جهت حاکمیت که نماینده 

ها حاکم کند. چنین  از تمایالت آن   غ بر او الزم است تا حکم خود را بر محکومان و رعایای زیر دستش فار  که بل

ترتیب رعایا هیچ  بدین  6.استشدهآلیزه می ممکن و ایده   حاکمذیل خداـ  خدا و حاکم  گاهجای امری با برابرسازی  

 
 . 33ی  مهدی صابری، نشر چرخ، صفحهی  ، اریک جی. هابسبام، ترجمه1870ها و ناسیونالیسم پس از  ملت 4
عنوان افتخار جهان ترک معرفی کنند.  تیمور گورکانی فخر بفروشند و از آن طرف بایزید ایلدیریم را به   زمان بهتوانند، همگرا میفقط شیادان قوم  5

گرا که  بعدی یک قومها فراوان داریم، اما ذهن تککش سپاهیانش. از این مثالکه بگویند تیمور، بایزید را در قفس کرد و زنانش را پیشآنبی

 کند تا این مسائل را بپوشاند.  تواند دشمنی دو حاکم ترک را درک کند و تالش میی تاریخی ندارد، نمیهرگز درکی از قوانین و فرآیندها 
ها  از درون توده  یطبقات  یهرچند عموماً از دل و بر بستر مبارزه   انیاد  یبستر   نیبودند. بر چن  نیزم  یحاکم بر روـ بان خدایاربابان فئودال نا 6

  شاه پاد  کینهادن به حکومت  معادل گردن  نینهادن به حکم آن دگردن.  شدندیحاکم م  ایارباب    کیبدل به پرچم    تیاما در نها  کردندی رشد م

گشا که متعلق به آن کشور ای نی ا شدنره یبا چ نید .آن پادشاه شدن بود ای نیا تیدر عمل اختالف رع نی آن د ای نیو اختالف ا شدیم یابیارز
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نتی  ایبازنمایی و در  نداشتند  این سوژه جه آن درون حاکمیت  نزد  شد اصالً مضمونی  ها وطن خوانده می چه که 

های عظیم کوروش یا اسکندر  توان از ملت یاد کرد. امپراطوری ای نمی طبیعتاً در چنین دوره   است.  سیاسی نداشته

انفصال و اتصال  جاتی بودند که  ه ارتباط دست های تصادفی و کم اختالط   کهبل دولت نبودند و ملتی هم نداشتند،  

حتی در صورت پیروزی کشورگشا هم هیچ پیوستار    .گشا بودها وابسته به موفقیت و یا شکست این یا آن کشور آن

 شد. و اداری واجد قسمی یکپارچگی می   های روبنایی تنها محیط   کهبل نمود  نمی  رخاقتصادی و اجتماعی    عمیق

در   روازاین قابل مالحظه و مداومی  پیوستگی  از گروه   هیچ  اقتصادی خارج  و  اجتماعی  روابط  های عمدتاً سطح 

ی  رابطه   کهبل ش هیچ برابری هرچند قانونی یا صوری وجود نداشت  ابخودبسنده موجود نبود. میان دهقان و اربا

جایی که  وطن عبارت بود از آن  داریْ مایههای پیشاسربرای اکثر سوژه ی یکی بر دیگری بود.ها سلطه آشکار میان آن 

شد؛ هرچند  گرفت که فرد از ابتدا عضو آن میای برمی و طایفه  و نقش ملت را همان قوم/قبیله  ندگشودچشم بر جهان می 

در   شمایل مقدس و یا مقاومت علیه نیرویی خارجی نیز عمدتاًرقوی،  تعلق ِفهایی مبتنی بر دین،  یابیدر برخی موارد هویت

 7شد. گان دیده میمیان نخب

چنین  ورود سرمایه به این مناطق و هم آیندش،ی مالی مرکانتیلیستی و استعمار پیاین روند ادامه داشت تا سرریز سرمایه

وارد آورد و  این    ،شدی تولید آسیایی نامیده میکه شیوه  ، هایی بر مناسبات پیشینها در تجارت جهانی، تکانهجذب آن

د. این  نی نوینی آراست تا در متن بازرگانی اجناس انبوه، سیمایی شبیه به فئودالیسم غربی به خود گیرمناسبات را به شیوه

گیری بورژوازی کمپرادور  ساز شکلهای پادشاهی گشته و زمینههای دولتتغییر در مناسبات، در نهایت موجب تضعیف بنیان

ی ناصرالدین شاه غالب  شروع شده و در دوره  8جغرافیای سیاسی ایران از زمان صفویهیا وابسته را ایجاد کرد. این فرآیند در  

 زاده داریم: که از آواتیس سلطانشود؛ چنانمی

شکال  اشى اَپیوسته بود. فرآیند فروپوقوع  به ى در ایران گ بسیار بزر  ی اقتصاد  یهاترفیش پسال،    25در عرض این  

  ی ى اقتصادگ زند کهدر عین این-سلسله قاجار    شور، در برابرِک در    ییکاالـلیوپروابط   دواندن اقتصاد طبیعى و ریشه

  دید.نمی  ت، که شاه قدرت حل آن را در خودساخمى ا مطرحمسائلى ر  - رفتییش م پسریع    ی هاامگ کشور با  

  قیعم  اریباعث رکود بس ،هند  به ییای در راه کشف  ،ژهیوبه ،و یجهان یتجار یهاراه رییتغ ،دانندیچنان که همه م 

شرق و    ن یبی  هرابط ی راه تجار  ن یترمهم  ، که در آن زمان ران یا  ]گشت.[  ـبود  شده شکوفا  یکه زمان ـ  ران یاقتصاد ا

مهلک قد راست    یاین ضربه   ریز  قرار گرفت و تا چند قرن نتوانست از  ی می وخ  اری اوضاع و احوال بس  در   بود   غرب

پس از تصرف    ی عنی، ـش یسده پ  80  ی هااز آغاز سال  ، کشاند  ی جهان  مدار اقتصاد  به  را   ران یکه ا  ی طیکند. شرا

  یاقتصاد ماورا   انکشاف   و   ران یا  ی خط آهن تا مرزها  س یو تأس  ه یروس  سم یو ترکستان توسط تزار  قفقاز ی  ماورا

 
  ان یدر م  یصور  یبرابر   کی  جادیا  یبرا  یهم نه محمل  انیاد  جهیحاکمان نداشت. درنت  یورا   یاساس  یو ثبات  کردیم  رییبود، تغ  له یآن قب   ای  نیا

 . دندیرسینظر مگونه هم به  نیو هم  ندکردیبود که عمل م  ایارباب بر رعا  کی  تیحاکم  نیکه در جهت تضمو اربابان بل  ایرعا
« اثر اریک. جی هابسبام مفصالً به این امر پرداخته است؛ لذا خواننده برای کسب آگاهی  1780ناسیونالیسم پس از  ها و  ملت»فصل دوم کتاب   7

 مراجعه نماید.   کتابتر در این زمینه به این  بیش
 فضای مجازی. ی شاه صفی به پادشاه هلند، موجود در  رجوع کنید به نامه  8
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  ی کشاورز  یهابزرگ فرآورده  ی نه تنها متقاض  هیآمد. روس  وجودبه  ـیهباکو و تمام روس  ع یصنا  ، خصوصقفقاز به

بود ترانزبه  ،کهبل،  ایران  ن  ی و کشورها  رانیا  ان یم  تیراه  ... طبیعی است که چنین رشد    دی مبدل گرد  زیاروپا 

  9بخشید. سریعی در تجارت خارجی فرآیند فروپاشی اشکال اقتصاد طبیعی را شدت می

داری  ی تفوق امپریالیسم مرکانتیلیستی به سردم داری از دورهمدار سرمایهممالک غیراروپایی نظیر ایران به    گفتیم که ورود

توسعه  یپروسهآغاز گشت.  هلند   و  روند حرکت سرمایه  تکامل  و  بریتانیا،  امپریالیسم  عروج  و  هلند  امپریالیسم  ی  افول 

روابط دول کیف  و  مولده، کم  پروسهْ  نیروهای  این  طول  در  نیز دچار دگرگونی کرد.  را  دیگر  ممالک  با  بورژوازی   غربی 

نیازمند دولتی واحد، متمرکز و    ، برد انباشت اولیهاز جمله پیش  ، جشبرای ارضای حوایکه  کمپرادوری شکل گرفته بود  

زیرا هم    ؛رد بودای دوسر بُگذاشت. این امر رابطهمیمند بریتانیا پیش  بود. پاسخ این گرایش را امپریالیسم نظام  گراسراسری

راه، امنیت و    نیازمندِ  ،ی دول امپریالیست و در نتیجه انباشت سرمایهمین مایحتاج اولیهداخلی برای تأ  یبورژوازی وابسته

از خارج برگشته مطرح    فکرانِروتر بورژوازی یعنی روشن این ایده از سمت اقشار پیشابتدا    قانون بود، و هم امپریالیسم.

 آورد.  به ارمغان  نهضت تنظیمات را در عثمانی و یا انقالب مشروطه را در ایرانی فرازین خودش شده و سپس در نقطه

 

 ترکیسم سازی، بورژوازی ایران و پانملت

هایی  بسته با آنان، در تضاد با آن قرار گرفتند. این تضاد نزاعطبقات ارتجاعی و روحانیت هممشروطه بقایای پیروزی  پس از  

بخش در اقصی  های رهاییبه زوال قاجاریه انجامید. با وقوع انقالب اکتبر در شمال و تشدید جنبش  را دامن زد که نتیجتاً

به  فکران بورژوازی که  ی قاجار، هم در میان روشنپوسیدهنقاط ایران از جمله آذربایجان و گیالن، ضرورت گذار از سلطنت  

کنار رفت و    شد. قاجاریهحس میبریتانیا و هم از سوی امپریالیسم  بودند دنبال دیکتاتوری مصلحآلمان بهایتالیا و سی از تأ

پراکنده نیروهای متخاصم  با سرکوب  پروسهی موجودرضاخان  را در دست گرفت.  قدرت  اساسی ی  ،  ملت  ـدولت  تکوین 

رضاخان در صدد این بود تا جغرافیایی    در دستور کار قرار گرفت.  ،دوی بودکه یکی از استلزامات اساسی برای انباشت ب  ،مدرن

رف امور خود  طوائف و قبایل که هرکدام به نوعی تابع صِ  ،رقاعم از ِف  اش تاریخیـتضادهای ساختاری  یکثیرالهویه را با همه

ی  ت یمل  ، ملت و ملیت بود؛ گرفتشکل می مدرنیزاسیون  یکی از سطوحی که باید در روند    10رن تبدیل کند.، به ملتی مد بودند

 عبارت دیگر دیالکتیکی از سلب و ایجاب.  ناخت و بازشناسی خود و دیگری؛ بهبر ش بودهویتی مبتنی  عنصریمثابه  به که

ها نضج دهد.  کرد که ناچار بود ایجابش را از سلب آنبورژوازی تحمیل میسازی بر عد ملیتژئوپلتیک ایران مسائلی را در بُ

از این دو رقیب و تهدید،  در حال رشد اعراب.   عربیسمِی جدید و پانبورژوازی ترکیه ملمستع ترکیسمِاز آن جمله بود پان

 خصوصی برخوردار بود.  در ایران از اهمیت به تاریخی اقوام ترک گاهجایکثرت و  یواسطههترکیسم بپان

 
 .8زاده، فریدون کشاورز و خسرو شاکری، صفحه  انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، آواتیس سلطان 9

تاریخی آن زمان بود. رضاخان مأمور بود تا  ـدانیم که این مسأله نه از درایت رضاخان که تحمیل شرایط مادی می برخالف مجیزگویان سلطنت  10

 روبی کند. ها مسدود شده بود را الیوسیله اقوام و قبیلهانباشت را که بهمسیرهای  
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ندیشد، باید  اترکیسم از کجا آمد و چرا برای بورژوازی ایران مهم بود تا در برابرش تمهیداتی بیشدن این که پانبرای روشن

ی ناسیونالیسم در  فتوحات ناپلئونی، ایده بر بسترطور که گفتیم  همانگیری این ایده داشته باشیم.  شرحی مختصر از شکل

ها به دنبال رهایی از بند  ویژه در بخش اروپایی گسترش یافت و هرکدام از این ملتی عثمانی بههرمیان ملل تحت سیط

  ، برای نجات امپراتوری ابتدا دست به ی روند رو به زوال امپراتوری عثمانینتیجهفکران عثمانی در  روشن عثمانی رفتند.  

ی  ایدهبه سراغ  ،  گرایی عربی در میان اعراببا رشد ملی  که فرجی در کارشان رخ نداد و  اسالمیسم شدندی پاندامان ایده

های  ها به ترکمطرح شد که هدفش جلب توجه عثمانی  12ترکیسم تورانیسم به شکل پانبعدها پان  11. رفتند  م تورانیسپان

به  و    "حزب اتحاد و ترقی"صورت متشکل خود را در  ها بهروسیه بودند، شد. این ایدههایی که در ایران و  بیرونی یعنی ترک

انورپاشا و طلعت پاشا و در جنبش ترکان جوان نشان داد که عبدالحمید دوم را به زیر کشیده و عثمانی را در اتحاد    رهبری

معروف    "تشکیالت مخصوصه "با آلمان وارد جنگ جهانی اول کردند. در جریان جنگ جهانی انورپاشا توسط سازمانی که به  

-پان پرداخت. هم در این زمان بود که  ران، روسیه، افغانستان و هند میتباران ایترکیسم در میان ترکشد، به تبلیغ پان

ای  "مساواتی"نامد یا در مورد دیگر  از چین تا دانوب را ملتی واحد می  ،چورالیترکیستی از تاتارهای روسیه، به نام یوسف آق

با صراحت    "حزب اتحاد و ترقی "،  1910ال  کند. در س ها از قلمرو ترکیه میبه نام قرابیگف، حکم به اخراج ارامنه و یونانی

  حزب اتحاد و ترقی از متحدین آلمانِ   در خالل جنْگ  در موردی دیگر،  .هاست.«دارد که »ترکیه متعلق به ترکاعالم می 

واگذاری دشت  احیای  خود درخواست  و  ولگا  اطراف  در  ایجاد دولت  و در صدد  داشت  را  قزاقستان  و  میانه  آسیای  های 

دادن مرزهای شرقی ترکیه و قفقاز دانسته تا   خود را متعهد به سامانهای کریمه بود. طرف آلمانی نیز در پاسخْنشینخان

ها پس  آن  شود. جا خالصه نمیها به اینترکپان  ی حرکات موذیانههای آسیای میانه هموارتر گردد.  راه تماس ترکیه با ترک

های مرتجع آسیای میانه  ها و ارتش سفید و خانرشی را در همکاری با امپریالیستمنه در شرق، شوااز قتل عام میلیونی ار

ها برای مبارزه با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که حکومتی نوپا  معروف است. آن  "هاباسماچی"سامان دادند که به  

ها برای چنین جنایاتی  ترین ایدئولوژی آنحتی کشتن احشام و سوزاندن محصوالت. اصلی  ، کاری دریغ نکردند بود، از هیچ 

 اری کرده بود.یانت به کمینترن در میانشان کارگذترکیسمی بود که انور پاشا با خپان

بهانه به  ارتش عثمانی  آذربایجان میی سرکوب آشوریدر جنگ جهانی  وارد  ارامنه  و  وابسته توسط  شود و حکومتی  ها 

می  برپا  منطقه  این  در  را  اورومی  افشار  به  کند.  مجدالسلطنه  خیابانی  محمد  نظیر شیخ  آذربایجان  بورژوای  روشنفکران 

 
نمودند. در مواردی  وپا استفاده میدست تردر معنای اطالق به افراد بی ی ترک بیش کردند و از واژه پادشاهان عثمانی خود را ترک معرفی نمی 11

کند. این ایده که  ی سلطان سلیم به شاه اسماعیل که او را ترک خر خطاب میامهگفتند؛ از جمله ندیگر ترک خر میهم برای تحقیر هم به یک

ی امپراتوری  شناس وزرات امور خارجه غرب ایران و جنوب روسیه از یک ملت هستند را کارمندان شرق ها ترک بوده و با مردمان شمالعثمانی

ی  زدن به رقیب خود یعنی روسیهکردند تا از این حربه برای ضربه   ها مطرحعثمانیبریتانیا مانند آرمین وامبری و یا دیوید آرتور لملی در میان  

 تزاری بهره جویند. 
ها داشت معتقد بود  های نژادی رخ داده علیه ارامنه و یونانیای در پاکسازیتورانیسم که نقش اساسیپرداز پانترین نظریهآلپ اصلیضیا گؤک 12

با ترکیه  زمینه سیاست  این  باشد: مرحلهکه در  )ترکان خراسان، آذربایجان،  ی کوتاه ترکید سه مرحله داشته  اغوزگرایی  میان مدت  گرایی، 

 تورانیسم. ها، خورها( و نهایتاً پانها، قشقاییترکمن
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ها  عثمانی  13شوند. خیزند و در نتیجه توسط ارتش عثمانی از آذربایجان اخراج و به قارص تبعید میها برمیمخالفت با آن

ه  اش را دموکراتی به نام تقی رفعت برعهدکنند که سردبیریای به نام آذرآبادگان میانتشار جریدهدر این دوره اقدام به  

عنوان  ی آن تقی رفعت بهکنند که در نتیجهمیاتخاذ  تصمیماتی    در پاسخ به این اقدام،های آذربایجانی  دموکراتداشت.  

البته این    گیرد.های انتخاباتی در دستور قرار میحوزهشخص ضدوطن از حزب اخراج شده و تکلم و تقویت زبان فارسی در  

ترکیسم  فکران بورژوا همواره خطر پانروشنها قبل از سال  عنوان رقیب نبود. ترکیسم بهاولین برخورد بورژوازی ایران با پان

 ای نوشت:در مقاله 1297المتین در سال نوشتند. نشریه حبلزد کرده و علیه این ایده میرا گوش

ساد اسالف خود  جترک بخوانند و ا   را  علت و برهان خود  چیبدون ه   رانیا  یقسمت از اهال  ک ی سزاوار است که    ایآ

وقت    چ ی ه  مسلماً   د؟آییلفظ ایران برده شود چه مقصود در نظر م   ی وقت  ا آیرند؟  آبه سوزش    جا یب  ی ادعا  ن یرا از

آن    اتیو ادب  یترک  لسان  جانیکه در آذربا  می یو جهد نما  د. اگر جشودیممالک ترک استنباط نم  ایران  یاز کلمه

اقدام بر ضد وطن شده و   م یجاهد شو بابنیا در هرچه که بل ،نه واهلل م؟ یابه وطن کرده ی گردد خدمت ع یزبان شا

  یِ ترک   در   میاست اگر ما بخواه  ی ه ی. چه بددیتواند گردان  اد ی را در آن سامان ز  یعثمان   النه نفوذ هجا  بیاین تعق

  ات یادب یخود دارا یبه خود یجانیآذربای ترک رایز  می کن  هایاقتباس از عثمان دیبا  مینمائ اتیادب جادیا یجانیذرباآ

ل  آدر تحت نفوذ    اتیلسان و ادب  حیث ایران از   ینواح  نیکه بهتر  دهدینم  پرست رضاعاقل وطن  چیو ه  ستین

 14. ردیگ  قرار  عثمان

ی  کند، مواجههنمایی می ترکیسم را در آن وهله خصلتی پانبرخورد بورژوازی آذربایجان با مساله از جمله وقایع مهمی که  

پان توسط  ارس  شمال  مناطق  نامیدن  آذربایجان  با  خیابانی  بهسوسیال   سابقاً  ترکیستِ جنبش  محمدامین  نام  دموکراتی 

  « آزادستان»له مخالفت ورزیده و مناطقی از آذربایجان که در کنترل قیام بود را  خیابانی به شدت با این مسأ  بود.  15زاده رسول

فکران با آن به  له از سوی نیروهای بورژوایی فقط مختص خیابانی نبوده و اکثر روشنالبته اعتراض به این مسأ  16نامد. می

 
ای  داند؛ خیابانیخیابانی میستاید و هم خود را امتداد جنبش  عنوان منجی جهان ترک میپاشا را به ترکیستی، هم نوری گرای پانجریان قوم 13

ی اعتراض علیه اعالم استقالل مناطق شمال ارس با نام  ترکیسم بوده و به نشانهگرای آذربایجان علیه پانعنوان نماینده بورژوازی ایرانکه به

 ی زیر مراجعه کنید: یجان به نوشتهی حرکت ملی آذرباتر با اعجوبه نامد. برای آشنایی بیش آذربایجان، منطقه تحت امر خود را آزادیستان می

 /https://www.eldeniz.comساوال-دومان-آذربایجان-ملی-حرکت-درباره/
 ی کاوه بیات مراجعه کند. ترکیسم و ایران نوشتهتواند به کتاب پانتر برخورد نشریات بورژوایی ایران با این مسأله میخواننده برای بررسی بیش  14
ی سیاسی بود. این شخص که به معنای واقعی کلمه یک فاحشهزاده مصداق بارز از عرش به فرش رسیدن در میدان سیاست است. او بهرسول 15

دموکراتی انقالبی،  گرایان آذربایجانی است، از سوسیالبیگ، پدر معنوی قوملیبرال آذربایجان ائلچیجمهور ضدکمونیست و نئونوعی در کنار رئیس

گرایی که روند  ها، وسپس جاسوسی هیتلر عدول کرد. سرنوشت او باید برای هر قومانترکیستی قهار، به حلقه به گوشی در اختیار امپریالیستبه پ

ه ی ارتش سرخ و هم بعد از آن بگرایان، هم در جریان حملهی قومسنجد، عبرت باشد. ترکیه، این قبلهتاریخ را با متر و معیار قوم و قبیله می

 های جاسوسی ضدشوروی بدل گردد.آموز سازمانرها کرد تا دست آخر به دست   زاده پشت کرد و او را آوارهرسول
ها دقیق  ها هرگز در توضیح وقایع آن سالها و فعالین »حرکت ملی آذربایجان« مواجه است. آنتمامی این وقایع با سانسور و بایکوت رسانه 16

خیز  خاطر خاک نخبهآوردی داشت بهای شخصیت تاریخی فارغ از محتوی عملش کافی است، اگر دست تعلق قومی و قبیلهها  شوند. برای آننمی

گرایی آذربایجان جنوبی«  آذری که از سوی اینان به روز »دولت  21هاست. برای مثال  آذربایجان و نژاد ترک است و اگر اشتباهی کرد تقصیر فارس

 ایجان جز الینفک ایران«.نوشت که »آذربای میوری در روزنامهیند که چرا صدرش پیشهگوموسوم گشته، هرگز نمی

https://www.eldeniz.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84/
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ی مفصلی تحت  گذاری در مقالهدر اعتراض به این نام  1296ی نوبهار  الشعرای بهار در روزنامهملک خیزند؛  مخالفت برمی

 نویسد:  می ؟« گویدمساوات چیست و چه می»عنوان 

ترک سایر  مثل  آذربایجان  ایرانیزباناخالق  اخالق  یک  ایران  حس  فارس ـهای  و  است  بوده  حقیقی  ی 

دوستی به همراه آثار شهامت آباء و اجداد تبار آنان و به همراه ادبیات و تاریخ ایرانی در پشت  ایرانـپرستیوطن

پرور ایران تاریخی با خون و فکر  خوان و در برابر آب و هوای قهرمانها در آغوش مادرهای غزلهای مکتبلوحه

های محکم قومیت و این عالیق ادبی  رشتهتواند این زنجیره و  آنان سرشته است و فقط شباهت ناقص لغوی نمی

 .عراب نداشتند. پس بدانید که اقوام دیگر هم نخواهند توانسترا پاره کند؛ این قدرت را اَ

داری در ایران را گذاشتند اظهاراتی  های دولت مدرن سرمایه فکرانی که بعدها در کنار رضاخان پایهدر مواردی دیگر روشن

 کنند.  زد میترکیسم و لزوم اتخاذ سیاستی ملی جهت مقابله با آن را گوشپانمشابه در رابطه با خطر  

  هازمینیمشرق  سایر  و  خودشان   ی دانند و نظری که دربارهقل فوق ملل مشرق میأها خود را فوق سایر ملل و الترک 

ها و ملل دیگر داشتند، یعنی  ها نسبت به سایر اروپاییجنگ ]جهانی اول[، آلمان  از  قبل   که   است  آن  نظیر  دارند،

ق اقتصادی و علمی و صنعتی و تمدنی خود را  که تفوّدانند و پس از آنخود را مستحق سیادت بر ملل مشرق می

تابع و زیر بلیط خود    مسلم کردند، درصدد برخواهند آمد که اگر به زور نباشد، به رضا و رغبت، سایر ملل مشرق را

قرار دهند و از حاال هواهای ملل اروپایی در سر دارند و اگر ما مثل گذشته غافل و خواب باشیم و ترک به پختگی  

توان  هست و می  و  بوده  ژادی و تمدنی و غیرها که در بین کیشی و مناسبات زبانی و نو متانت کار کند، نظر به هم

 17د. قوت داد، این خطر ممکن است پیش بیای یگرد  تدابیر و تبلیغات  یبه وسیله

  مضحِک  و  عجیب   ی عقیده  این   کهاین  از  نباشند   آگاه  شاید  …   ترکیزم اعتقاد دارند افرادی که به عقیده عجیب پان

عدد و کماالت مفاخر تاریخی قوم ترک    در  مبالغه  و   ناقصْ   هرگونه  از   مغول  تبرئه  و چنگیز  شاهنشاهی   احیای  لزومِ

بود،   مسلمه  حقایق  تحریف  و  تاریخ  روایات  تمام  انکار  بر  مبنی  که  هذیان  حد  کتاب    تربیشبه  یک  از  ناشی 

لیف کرده و در اوایل انقالب مشروطیت عثمانی به ترکی ترجمه  أبود که یک یهودی فرانسوی آن را تمانندی قصه

ها نیز با اعتماد به اینکه آقای لئون  جوی آنعمق و مفاخرنی خواص کمعثما  بدبخت  مردم   یعامه  …   شده است 

مبالغات او    های او استناد و استدالل واروپاست، در هر موردی به حرف  نامِکاهون از علما و فالسفه و محققین به

بدین و  ارا هضم کردند  وبایی  امراض  مانند  تورانی  و  نژاد ترک  به علو  و  طریق عقیده  قفقازیه  به  و  یافت  نتشار 

 18.ترکستان نیز سرایت کرد

دولت بورژوایی ایران  هجمه شد.  این  سازی مدرن ایران، مجبور به واکنش به  ملتـپروژه دولت  بود که   این شرایط ثیر  تحت تأ

از جمله اقداماتی  تمهید  به  زبانمجبور  تدریس سایر  و رسمیت، ممنوعیت  فارسی،  ها  زبان  برای  تالشیافتن  انکار  هایی 

 
 . 67ص    ،انتشارات یغما  ،، تهران2  جلد  فروغی،  مقاالت 17
 یهصفح  8و    7شماره  ،  سال سوم  ،1306ربیت مهر و آبان  تعلیم و تزاده، رشد اجتماعی و وسائل حصول آن در مملکت ما،  سید حسن تقی 18

 .388  الی  372
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نام اماکن تاریخی و طبیعی از ترکی به فارسی، توهین و تمسخر اقوام و بودن آذربایجانیترک  شد تا بتواند    ...  ها، تغییر 

خواست، باعث شد تا الزامات  عامل مهم دیگر که از گرایش سرمایه به تمرکز برمی  19ی امور را از گسستن برهاند.رشته

ماندگی آن نسبت به مرکز را در پی داشته  مندی آذربایجان از منابع اقتصادی و عقبعدم بهره  ،مناطق مرکزیی  توسعه

د، انفکران این دیار را برانگیزو باالخص روشن  شهری   باشندگان   واکنش  این طبیعی بود که چنین اقدامات و مسائلی   .باشد

بدین دلیل که تا چند سال    که بلشد،  با مناطق دیگر اعمال می   خاطر این که ظلمی مضاعف بر آذربایجان در نسبتنه به 

-ولی بعد از سلطنت رضاخان تبدیل به یکی از عقب   ،عهدنشین بود و تبریز دومین شهر مهم ایرانپیش آذربایجان ولی 

آذربایجانی ایجاد کرده بود، زیر    فکرانروشنای که چنین شرایطی در میان  ترین مناطق ایران شده بود. نارضایتیافتاده

که  جاییبود که بر این بستر ظهور کرد. از آن  مَنشی   ی دموکراتْفرقهخفقان و فضای سرکوب رضاخانی فرصت بروز نداشت.  

شد    گاهی تبدیل به گرانی ی »حکومت ملی آذربایجان«  لهی دموکرات آذربایجان با طرح مسأرسیدن فرقه قدرتظهور و به

گرایان  قومبررسی تاریخی آن برای بحث حاضر بسیار مهم است.  ،  بگیرد  نیروتوانست با اتکای به آن    گراییقومکه بعدها  

آوردهای این حرکت سوسیالیستی  نمایانده و دست ی قومیای دموکرات را در زمینهسیس فرقههاست در تالشند تا تأسال

 را به نام خود مصادره کنند. 

 

 دموکرات آذربایجانی فرقه

-خود را ادامه ها یی دموکراتترین وقایع تاریخ جنبش کمونیستی ایران است. فرقه ی دموکرات آذربایجان یکی از مهمفرقه

های خود در  توانند از آرمانمسلح هستند و میای  در سطح تودهبا این تفاوت که این بار    نددانستی راه خیابانی میدهنده

لِ آن زمان  ئو ظلم مالکین از اهم مسا  و تقسیم آن  ی زمینمسألهدفاع کنند.    و خوانین  دارانسرمایه،  هاامپریالیستمقابل  

ای که به مناسبت توزیع اراضی خالصه در میان نمایندگان دهقانان داشت به صراحت اعالم  رانیوری در سخن پیشهبود.  

 کرده است: 

تقسیم کرده و شما را مسلح    ندهقاناهای دشمنان خلق را در میان  خالصه و زمینمان، اراضی  با رهبری حزب

ای  ها و آزادیی بزرگی بر دوش دارید، حفاظت از زمینتان مدافعه کنید. شما وظیفهایم تا از زمین و آزادیکرده

پا خاسته است.  الهام گرفته و به  انان آذربایجانهای دهقاید. امروز تمامی دهقانان ایران، از پیروزیدست آوردهکه به

  ی بزرگی در ایران آغازشده است.مبارزهاند.  ناک شده و خواهان برقراری اختناقمرتجعین از این حرکت غضب

 20.آهنگ این مبارزه بوده و در صف اول مبارزه پیش خواهد رانددهقان آذربایجانی پیش

 
عنوان زبان  رسیم که انتخاب یک زبان بهی تاریخ جوامع به این نتیجه میکه با مطالعه اتخاذ چنین سیاستی نه تنها مختص ایران نبوده بل 19

است. برای مثال چنین  عنوان قانونی عام در تاریخ جوامع کار کرده ای مهم در تکامل نیروهای مولده بوده و بهمیانجی از سوی بورژوازی، مرحله

ی بعد از انقالب با مشروط کردن شهروندی به پذیرش زبان فرانسوی، یا در ترکیه به شکل رسمیت زبان ترکی و اطالق ترکان  سیاستی در فرانسه 

 ه است. خود را نشان داد  هاکوهی به کردها و یا کنارگذاشتن گویش چاکاوین از سمت ناسیونالیسم کروات به دلیل اشتراکش با صرب
 رانی به زبان ترکی بوده و در فضای مجازی به شکل ویدیو در دسترس است. ی اصلی این سخننسخه 20
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بودن  گرایان مبنی بر قومیپوچ قومای که منجر به پیدایش فرقه شد بسیار مهم است. هم از این جهت که ادعای  شرایط مادی

برمال می را  ایران کند و هم دهان عظمتاین حرکت  و  را میطلبان  توطئهگرایان  را  آن    بهدانند.  ی شوروی می بندد که 

 دهیم. گرفت را شرح میای که فرقه بر بستر آن شکل  اختصار شرایط عینی

 : داشتند 20ی ی موجود در دهههاای از وضعیت و دالیل نارضایتیمترقی در آذربایجان چنین ارزیابینیروهای سیاسی 

فئودال ایجاد شده و  اد، در کشور حکومت متمرکز بورژواـ، حاکمیت به دست رضاخان افت 1299بعد از کودتای  

های شوسه احداث شد. برخی  آهن و جادههای نظامی، راهبنابر ضرورت  داده شد.نظامی نوینی شکل  ـسیستم اداری

-ی انقالبی زحمتکشان شدت گرفت. برای سرکوب مبارزههای صنعتی شکل گرفتند و استثمار زحمتسسهمؤ

 کشان از این امکانات نوین استفاده کردند.  

های آلمانی نزدیک  ، به فاشیست 1930های  بریتانیا بود، از اواسط سالرضاشاهی که تا دیروز وابسته به امپریالیسم  

شده و برای افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی انحصارات آلمانی شرایط را فراهم آورد. در سیاست داخلی نیز با  

اث  ی احدشد را افزایش داد. در زمینههای غیرفارس اعمال میی شوونیستی، ستمی که بر اقلیتتقویت روحیه

ندادند که    آمیز پیش گذاشته و در جهت آبادانی مناطق آذربایجان نه تنها تالشی صورت رفتاری تبعیض  صنایعْ 

نیز گرفتند  را  از    جلویش  برای مثال،  از کل  کارخانه  30...  و  احداث شد  تبریز  فقط دو عددش در  تریکوتاژ  ی 

 رف آذربایجان و کردستان شد.  درصدش صَ 5/2های دولتی در صنایع فقط یرگذاسرمایه

ی این رفتار، در اوایل  در نتیجه  .ها از آذربایجان به سایر مناطق ایران بگریزندها باعث شد تا سرمایهاین سیاست

کردند. شمار  می   رعمرعیتی گذران  ـت روابط اربابدرصد مردم آذربایجان، تح   80ی چهل میالدی، بیش از  دهه

مشخص شد که از اهالی شهرهای   1940های اوایل ... در آمارگیری هزار نفر بود  45-05کارگران صنایع نیز بین 

-ها بیدرصد روستایی  100ها  درصد زنجانی  99ها و  درصد اردبیلی  88ها،  درصد تبریزی  77بزرگ آذربابجان،  

 21وادند.س

 نویسد:آذربایجان میسسات آموزشی در ی عدم انکشاف مؤی »آذربایجان اولدوزو« دربارهروزنامه

سواد  ها را بینن را استثمار بکنند در گام نخست آکه بتوانند دهقاناها، برای آن ها و امپریالیست شاهان، فئودال

های نم و تاریک را  های مندرس و خانهند، دیگر آن لباسدوبدارند. اگر دهقانان ما با معارف نوین آشنا  می  نگه

 کردند. ای بهتر و با چشم و گوشی باز تالش میآیندهکنند و برای تحمل نمی

های موجود به دلیل  ، یکی تعطیلی کارخانهندکشان آذربایجان را گرفته بودای که در این دوره، گریبان زحمتاساسی  لئمسا

از شورویِ  سیاستِ برای    دوری  تا در مسیر شمال جنوبی که  به جنوب کشیده شوند  بود که سبب شد صنایع  رضاخان 

 
 ، منتشره در فضای مجازی.  15و    14لَر«، لطفعلی اردبیلیان، صفحات  است از کتاب ترکیِ »فدایی  ای این بخش ترجمه  21



13 
 

فاشیست ایجاد شده بود قرار گیرندبهره ها بود که به  سای قبایل و ژاندارمدیگری ظلم اربابان، رؤ  22؛ گیری صنایع آلمانِ 

  مسلح شده بودند.ها و تودهدهاقین منظور سرکوب حرکات انقالبی  

 نویسد:می های آذربایجان حاکم بودی فضایی که در اواخر سلطنت رضاخان بر روستابارهقلی پسیان درنجف

دهد هر وقت که بخواهد  به مالک اجازه می   ای قرار گرفته است، مثالًکشی[ بر اصول ظالمانه]بهره  رسومات مزبور

سازد در پایان هرسال زراعتی، مرغ و خروسی  وادار میرعیت خود را به بیگاری وادار سازد و این رسوم رعیت را  

 23کش کند. اضافی به مالک پیش 

اخراج رضاخان و گشایش فضاپس   نیروهای سیاسی    ،از  بستر پرتضادی  را در شکل    هیافت  بروز  فرصتبر چنین  و خود 

که علیه جاسوسان    1320ن جمله بود تشکیل »جمعیت آذربایجان« در شهریور  از آ  .متشکل ساختندها و جراید  انجمن

    ی این سازمان نامهمرامدر  کرد.  کاری علیه منافع شوروی را داشتند، فعالیت میآذربایجان که قصد خراب فاشیست مستقر در  

رشوه علیه  بی اخو»مبارزه  تأری،  دهقانان،  وضعیت  بهبود  زحمتکاری،  ارزاق  اقدامات  مین  از  جلوگیری  و  شهری  کشان 

ی فرهنگ  خواست رسمیت زبان آذربایجانی، توسعه»و در کنار آن  شده بود  پیش گذاشته  24« مورین دولتیی مأخودسرانه

   .بود در نظر گرفته شده ای عنوان وظیفهبه 25« کشان و تقسیم اراضیو هنر، اعطای حقوق سیاسی به زحمت

و   توده  تشکیل حزب  منطقهگسترش سازمانبا  مبارزههای  آذربایجان،  به  آن  تودهای  ذیل  ی  و  یافته  رهبری سیاسی  ها 

ی  در نتیجه .جات فاشیست پرداختها و دستهسیاست ضدفاشیستی حزب و بنابر مرام انترناسیونالیستی، به مبارزه با گروه

آذر  هایی نظیر یوسف افتخاری و خلیل انقالبوورکریستاما با کارشکنی    ی طبقاتی در آذربایجان قدرت گرفتمبارزهاین امر،  

ی شوروی در جنگ  سساتی که به مبارزه ی اقتصادی و کنارگذاشتن سیاست کمونیستی، در مؤگذاشتن مبارزه که با پیش

که در  رفت، تا اینمیانداختند، نیروی طبقه در مبارزه با فاشیسم تحلیل  رساندند کارشکنی کرده و اعتصاب راه میمدد می

   دهد.کارگران آذربایجان« را سازمان می  یادیهکار شده و »اتحب توده دست بهحز 1942سال 

  ، سربازانِ که صفوف ارتش را متزلزل کرده بود  وجود آمده، بنا بر اغتشاش به1941ن در سال  بعد از ورود متفقین به ایرا

باقی مانده  زادهدهقان  ارتشیِ انتقامبودند  همچنان مسلح  به شکل مبارزات کور و  را  امر در روستاها، خود  این  ی  جویانه . 

ی  روزنامه  پراکنده شده بود.های ی آن اکثر مناطق آذربایجان درگیر نزاعداد که در نتیجه ها نشان میدهقانان علیه فئودال

 دهد: آذربایجان چنین گزارشی از وضعیت ارائه می 

 
یلیون آذربایجانی مجبور شدند تا برای کسب نان از مناطق خود به نواحی مرکزی  م  2منتشر شده است، بیش از    1956ر سال  دبنابر آماری که   22

 .1ص    ،جلد اول   ،1336سرشماری عمومی ایران در آبان ماه    یکوچ کنند: گزارش خالصه 
 .  18ی  ، نجفقلی پسیان، صفحه1مرگ بود بازگشت هم بود، جلد 23
 . 62ی  ، نمره 1320بهمن    2ی آذربایجان، تبریز،  روزنامه  24
 همان.  25
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شیر واقع در والیت مراغه، مرند، محال علمدار، محال یوردچوی اردبیل، در  در روستای ملیک کندیِ محال عجب

در میان خود تقسیم  های مالکان را  دهد. دهقانان زمینپی علیه مالکان رخ میدرهای پیخلخال و اردبیل، قیام

 26کنند. ها را مصادره کرده و در میان فقرا تقسیم میی آنکنند. انبارهای غلهمی

شدند. جعفر  که فاقد پیوستگی بودند، به سرعت سرکوب میی  دخوههای کور و خودبدر نبود رهبری سیاسی اما، این قیام

 نویسد: وری در مورد قیام دهقانان چنین میپیشه

دو تلنگر خورده و به   داشت. ظالم و مظلوم هرمام طبقات اجتماعی را به تحرک واسرنگونی دیکتاتوری رضاخان، ت

  ی قانونیچنین کدامین مطالبهکرد و از کجا باید شروع کرد و هم پسِ افتادن دیکتاتوری، چه باید  خود آمدند. از 

 دانستند.  گیری کرد را نمیتر باید پی را سریع

این »اتحادیه  در  تشکیل  با  و  گرفته  دست  در  را  عمل  ابتکار  توده  حزب  نیز  در    ی زمینه  سعی  دهقانان«  و  کارگران 

ها علیه استثمارگران، دولت را وادار  ی تودهرفت روزافزون مبارزهپیشکند.  می  کارگران و دهاقینساختن مبارزات  متشکل

، با دستور دادور، استاندار آذربایجان و  1323تیر    22ی این امر در  نتیجهها نمود. در  گرانه علیه آنعمال سرکوببه اتخاذ اَ 

  9ی کارگران واقع در تبریز حمله کرده و  فرماندهی سرلشکر جوادی فرمانده لشکر سوم آذربایجان، به ساختمان اتحادیه

شان  بستگی داخلیچنین همده و همی این اتفاق اعتماد کارگران به حزب تورسانند. در نتیجه تن از کارگران را به قتل می

منظور  ار نفر افزایش یافت. در ادامه بههز  44هزار نفر به    5افزایش یافت؛ به نحوی که در عرض یک سال اعضای تشکیالت از  

ی آزادی« تشکیل شد که  وری »جبههنمودن تمامی نیروهای ضدامپریالیست به رهبری حزب توده و صدارت پیشهمتحد

های ایران را با  روزنامه یعنی نصف روزنامه  44نگاران را دور خود وحدت داد. این جبهه بیش از  روشنفکران و روزنامهتمام  

کانون دموکراسی به رهبری خلیل پادگان که به حزب توده نزدیک    هایی نظیرتشکل  23ـ24های  خود داشت. در اثنای سال

دیگر برای مقابله با فاشیسم سازمان یافتند. در طرف مقابل هم    بود، جمعیت »ضد فاشیست«، »دوست شوروی« و برخی 

های آذربایجانی زدند. با کارگزاری  هایی برای مقابله با تحرک انقالبی تودهکار ننشسته و دست به تشکیل سازمانمرتجعین بی

و    دیگر تشکیل شدند   هایی نظیر »وطن«، »آتش«، »خورشید«، »خیریه«، »اشرف«، »اراده ملی« و برخیسیدضیا، تشکل

کشان  ها و روحانیون در تالش بودند تا در میان صفوف زحمتبا عضوگیری در میان مالکین، ژاندارم  ها عمدتاً این تشکل

گیر کنند. برای مثال در تشکیالت »خیریه« و »اشرف« تمامی  شان را زمیناتها، مبارزنفاق افکنده و یا با ترور رهبران آن

تشکلمیانشهر  مرتجعین   این  برپایی  برای  بودند.  امپریالیسته جمع شده  هم  و  ایران  دولت  دریغ  ها  از هیچ کمکی  ها 

هزار قبضه تفنگ    50ها،  شان برای تسلیح فئودال»از سمت قوای امپریالیست و متحدین داخلیکردند. در همین راستا  نمی

شوند. بیش از هزار تن از اعضای حزب توده کشته و یا زخمی می   ی همین اقداماتْ در نتیجه  27«.و مسلسل توزیع شده بود

جاساز شده    در میتینگی که حزب توده در »گلستان باغی« تبریز برگزار کرده بود، با فرمان فرماندار تبریز، محتشمی، بمب 

سی تبریز را به اتهام فرار  تن از زندانیان سیا  11زمان با آن  شوند. همو در اثر انفجار یک کودک مرده و دو نفر زخمی می 

 
 . 799سوم، شماره    یآذربایجان، دوره   یروزنامه  26
 .128، شماره  1324ی ظفر، تهران،  روزنامه  27
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منظور سرکوب این مبارزات  رفت. ارتش بهگونه پیش میوضعیت در اقصی نقاط آذربایجان نیز به همین  28کنند. اعدام می

  افزود، باالخص که اقدامات سراسرْها از امپریالیسم مینمود که این امر به نفرت تودهاز مستشاران آمریکایی استفاده می

   کردند.ی ارتش سرخ را در آذربایجان از نزدیک مشاهده می ازندهمتفاوت و س 

گیرد که عالوه بر مخالفت دولت،  از سوی کارگران تبریز صورت می  1323سال    در همین شرایط اعتصاب بزرگی در زمستان

ای  ماده  41داران را به قبول مطالبات  ی متشکل و منسجم کارگران سرمایهکند. مبارزهگو می وداران را وادار به گفتسرمایه

درصدی حقوق، حقوق برابر زنان با مردان در قبال کار برابر، مرخصی زایمان    50ساعت کار روزانه، افزایش    8آنان از جمله،  

هزار  91به  با این پیروزی، اعضای اتحادیه  وادار کردند.    سوادی میان کارگرانکنی بیبرای زنان و تخصیص امکانات برای ریشه 

گیرد. با گسترش  ی کارگر شکل میدر میان طبقه   ،اشنفس باالیی در نبرد با امپریالیسم و متحدیننفر رسیده و اعتمادبه

هزار نفری کارگران که به مناسبت    40با هدف سرکوب کارگران، به میتینگ    طبقاتی ، باز هم دولت  مبارزه در میان طبقه

کند.  گرفته بود، حمله کرده و یکی از اعضای حزب توده را به قتل رسانده و چندی را زخمی میپیروزی انقالب اکتبر شکل  

گری انگلیس  خسروانی به کنسول  شود؛ سرتیپ ی پلیس اشغال میی این جنایت، فضای شهر ملتهب شده و ادارهدر نتیجه

چنگ آورد  ی کارگر شور و قدرتی مضاعف بهطبقه گذارند. پس از این اتفاقها را به زمین میپناهنده شده و سربازان سالح

به رهبری حزب،    د.ن کنهزار نفر شرکت می   50خان امیری، عضو حزب توده، بیش از  علیای که در مراسم تشییع اسمگونهبه

دولت ساعد  کشان سایر نقاط آذربایجان و باالخص تهران نیز اقدام به برگزاری تظاهرات کرده و خواهان استعفای  زحمت

 شوند. می

شود.  آمریکا از آذربایجان اخراج می  یسپو لغو شده و نمایندهی همین فشارها، ساعد استعفا داده و امتیازات میلِ در نتیجه

-دارانش، بسته شود که تقاضای مجازات سیدضیا و طرفپس از این امر، تظاهراتی در تمامی شهرهای آذربایجان برگزار می

هزار   20مین کار برای  ها و تأبه سیدضیا، آزادی زندانیان سیاسی، مجازات اربابان و فئودالهای وابسته  شدن تمامی تشکل

ان آذربایجان شور و شوق فراونی به خود گرفته و با  کشبا پیروزی شوروی بر فاشیسم، زحمتکار را پیش گذاشتند.  بی

کنند. اما در مقابل نه تنها دولت پاسخی به  های خود را مطرح می ها به تهران خواستبرگزاری تظاهرات و ارسال قطعنامه

، چهار تن از اعضای حزب  1324دهد. در اوایل سال  ها در منطقه ادامه میسلیح فئودالبه ت   کهبل  دهد، مطالباتشان نمی

زمان در سایر نقاط  هم  شوند.حاج احتشام، مالک آن منطقه، به طرز فجیعی کشته می توسط  توده در روستای لیقوان تبریز،  

 گیرد. های حزبی و کارگری شدت میکشور نیز حمالت به اعضا و سازمان

-انسجام و سازمانچنین  دست آورده بودند و همآذربایجان در طی چندسال گذشته بهکشان  زحمتکه ای  تجربهاز سویی،  

-بودند و از سوی دیگر با توجه به خصلت نیمهها که هژمونی خود را بر سایر طبقات مستولی کرده  دهی مستحکم آن

ای که دهقانان آذربایجان به سبب کار فصلی در مناطق صنعتی و آشنایی با مبارزات داشتند، شرایط این را فراهم  پرولتری

حزب   نمونروتر از سایر نقاط باشد. در چنین شرایطی با توجه به رهی طبقاتی در این منطقه گامی پیشکرد تا مبارزهمی

شود.  سیس میشهریور تأ  12ن به سراسر ایران در  ی دموکرات برای رهبری این مبارزه و تسری آکمونیست شوروی، فرقه

 
 .680شماره    ،1324ی رهبر، تهران،  روزنامه  28
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گیری  مقدمات شکل ارزه با امپریالیسم در آذربایجان، به نوعی  برای مب  ها و امکاناتیشوروی از چند سال پیش با ایجاد تشکل

ی ضدامپریالیستی در این  برد مبارزهی اقداماتی که شوروی برای پیشد. از جمله چنین حرکتی را در آذربایجان چیده بو

ی »وطن  انتشار روزنامهچاپ و نشر کتاب و روزنامه باالخص  سیس انجمن فرهنگی ایران و شوروی،  تأمنطقه انجام داده بود،  

 بود.   و مجالس ادبی  ی وحدت آذربایجان و برگزاری تئاتریولوندا«، تبلیغ ایده

دموفرقه سیاسیی  مبارزات  رهبری  هدف  با  زحمتـکرات  کارگر  کشانِ اجتماعی  و  و    علیه  آذربایجان  دهقان  خوانین 

اعضای   سیس فرقهْورزی، تأسیس شد. با تأسیاست اهرمعنوان به ملی ارضی و یله جذب مسأبا  ، امپریالیسم داران وسرمایه

  60ی محلی حزب توده با  چنین کمیته هم  پیوندند؛ن می هزار عضو به آ  19کشان آذربایجان با  اتحادیه کارگران و زحمت

توصیه به  عضو،  میهزار  را  فرقه  به  پیوستن  به  تصمیم  کنفرانسی  در  شوروی  به  گیرد.ی  فرقه  پی رهبران  گیری  منظور 

و  خواست اقتصادی، سیاسی  آذربایجانهای  و رعایا،  از جمله خواست  فرهنگی خلق  بین دهقانان  زمین مالکین    تقسیم 

گو استفاده  وهای قانونی و گفتاز راههای ایالتی و والیتی، رفع تبعیض و توجه به رشد فرهنگی،  نمخودمختاری، تشکیل انج

زدند ناگزیر  دست به ترور و کشتار اعضای فرقه میها و توطئه از سوی قوای مرتجع که  کارشکنیی  کردند. اما با مشاهدهمی

 گیرند.  دست می آذر قدرت را در آذربایجان به 21واکنشی شده و با قیام مسلحانه در  به اقدامِ 

 

 ترکیـگرایی آذربایجانی تکوین و تطور قوم

فرقه پایه  یگفته شد که  بر  و  بود ملی  آذربایجان حرکتی  لیکن  دموکرات  و سوسیالیستی.  کارگری  و    جزئاًهای دهقانی 

  و  گرانهسرکوب های  سمی در واکنش به سیاستقِ   ی فرقه دورهدر    گرایی آذربایجانی قوم گرایی نیز در آن ممزوج بود.  قوم

حال و هوای پس از شهریور  با  فکران آذربایجانی پدید آمد و بخشی دیگر در ارتباط  رضاخانی در میان روشنساز  یکسان

ور ارس در تمامی  ذربایجان شوروی در مقایسه با اینهایی که آرفتاز پیش  که   ور ارس اجرین بازگشته از آنبیست و مه

  ـ ی بیست و سیدههـ قومیی  لهمسأ ا ببرخورد جنبش آن زمان  ی بارزمشخصه 29گفتند.می ،سطوح به دست آورده بودند

-گیری سوسیالیستی روشن شد به جهتله مربوط میاین مسأ  30کید بر هویت آذربایجانی بود نه ترکی! گرایی و تأآذربایجان 

ی ایدئولوژیک  لفهترین مؤمثابه اصلیو پانترکیسم به  عنوان عامل امپریالیسم در برابر شورویفکری آذربایجانی که از ترکیه به

 31دادن آذربایجان بزرگ سوسیالیستی داشتند. دل در گرو وحدت آذربایجان و شکل  تربیش  کردند و در مقابلْاحتراز می  آن

 
آذربایجان و نشر  ها با تبلیغ وحدت  سزایی داشتند. آنگرایی نقش به گیری این سنخ قوم کادرهای حزب کمونیست آذربایجان شوروی، در شکل 29

ها جهت مبارزه با دولت تحت امر  چنین ساخت فیلم و مستند تبلیغی سعی در معنادهی و ایجاد زبان مشترکی در میان تودهادبیات حسرت و هم

 امپریالیسم در تهران را داشتند. 
 ی.نمود نه ترکقید می  "آذربایجانی"اش زبان آذربایجان را  دموکرات، در اسناد رسمی   یفرقه  30
ی دموکرات که از صبح تا شب از طریق رادیو آنکارا علیه فرقه بد و  های ترکیه علیه فرقههای کمالیستها و دسیسههم از این رو بود مخالفت 31

توان بر آن  آذربایجان( میگرا )حرکت ملی  شمار مسائلی که در افشای ناصداقتی و دریوزگی جریان ارتجاعی قومگفتند. یکی دیگر از بیراه میبی

عنوان یک حرکت  زدن آن به محتوا و فرم سوسیالیستی آن و جا نی دموکرات و سعی در زدوداندازی به فرقهدست گذاشت، دقیقاً  همین دست 
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گذار از امپریالیسم بریتانیا  ی  در دوره ،  روپیشاز سوی نیروهای  قومی    ی لهمسأی  گرایانهماتریالیستی و نه قومداشت  لحاظ

فراهم    ها امپریالیستی را برای تودهی ضدِّمبارزه  تبیینی بستر مفهومی و    به آمریکا، با توجه به نسبت رژیم شاه با امپریالیسم،

  آذربایجان قومی در ی  لهمسأ کرد بهاز روی  سم این قِ . یافتی طبقاتی معنا برد مبارزهدر جهت پیش  اشی ارائهگونه و  آورد

در    ،ی چهل و اصالحات ارضی و. اما با ورود به دههکردخصلت خود را حفظ    سی،  یهای فرقه در دههتا اعدام بازمانده

شدن  شود که در آن صنعتیآذربایجان یکی از مناطقی می  ی جذب ایران در مدار امپریالیسم آمریکا، تکمیل پروسه ،نتیجه

  زمین شده از  ین امر یعنی فروپاشی تمام و کمال مناسبات سابق و سرازیر شدن رعایای کندهرود. هممی با نرخ باالیی پیش  

که نوعی    استچهل  ی  پس از دهه  گذارد.گرایی در آذربایجان میقوم  نوعثیرش را بر  گیری طبقات، تأبه شهرها و بازشکل

گرایی  . این قومکندمیگیری  کمونیستی شروع به شکلطبقاتی، غیرپرولتری و ضدِّ  گیریِلحاظ جهتو به  32هویتی   گراییقوم

ی بود از نظام  اهدادپاسخ و پیش   ، شدعمال میاِ  ی قومی پیش از این لهپرداختی که به مسأبه نوعی گسستی بود از    که

را جذب    های هویتی ، انگارهکرد پیشین روی گرایی برخالف  عصرش. این سنخ قوم ایدئولوژیک امپریالیسم نوین همـمعنایی

 ذات.   یهنقابی دیگر برکشد بر چهری مدنی، تا ی جامعهواره گفتمانی خود کرده و مبدل شد به بخشی از قوام یمنظومه

  ویِ ی انباشت بداولیهی  رد. اول دورهگذای اساسی را پشت سر میملت دو دورهـین بورژوازی و متناسب با آن دولتتکو

،  بود  رضاخانی. در این دوره که مناسبات بورژوایی در ایران رشد چندانی نکرده  تعماراستحت  ناشی از استعمار و دولت  

، دستگاه دولت  ضعیف بودی اقتصادی  عنوان یک طبقهبه  هم  و بوژوازیروابط مبتنی بر بازار هنوز گسترش چندانی نداشته  

پیشی  نشاندهعمالً دست عامل  و  غربی  امپریالیستی  و جامعه  برندهدول  اقتصاد  نوسازی  دوَل  ی  منافع همان  بر  مبتنی 

گر  ی مناسبات بورژوایی را در جهت منافع امپریالیسم استعمار. طبیعتاً دستگاه دولتی در این دوره توسعهبودامپریالیستی  

ی حاکم دولتی و بورژوازی کمپرادور  طبقهمنافع    بر اساس  چنین هم  وی استعماری  ات و ضروریات سرمایهئو مطابق اقتضا

و   تر بیشکه ی بلهای ملّعمالی در چارچوبش نه اَاعمالی امپریالیسم بود و اَرد. از این جهت این دولت نمایندهبُپیش می

ند که در چنین شرایطی  شد. هرچها درک و دریافت میی تحت عنوان ستم ملی توسط تودهملّ های ضدِّدر چارچوب  تربیش

ملی  ایران، دولتی غیر  جغرافیای چرا که دولت    ؛ نادرست است  چنان هم  « تورک»و    «کورد »هم سخن گفتن از ستم فارس بر  

کوشیدند چنین تعارضاتی را پررنگ کنند،  می  ، درون جنبش، بورژوایی  ی خطوططبیعتاً    33.ی امپریالیسم استنشاندهو دست

 
ها عکس  ه که در آنی دموکرات، عناصر این جریان حتی از انتشار تصاویری از فرقگردهای فرقهترکیستی است. در سالپان   گرایانه و حتیقوم

 گیرند.  خون میکنند و در مورد دشمنی ترکیه با فرقه خفهلنین، استالین و یا حیدرخان عموغلو باشد پرهیز می
گرا بولود قاراچورلو از اعضای مجلس شاعران فرقه )محل  ی حیدربابایه سالم توسط شهریار که تحت تأثیر شاعر قومدر این دهه انتشار منظومه  32

 فرقه( نوشته شده بود، کمک بسیاری به ایجاد این سنخ نمود.  گرایقومناح  تجمع ج
  ی است و نقطه   32مرداد    یاش دوران پساکودتااست که آغازگاه   رانیا  یا یدر جغراف  ییملت بورژواـ دولت   نیتکو  لیدوران تکم  یبعد  یدوره  33

حل    یبه تمام  یو فرهنگ  یتی. هرچند تعارضات هومیاش مواجهمند و دولت قدرت   یمل  یبورژواز  کیدوره ما با    نی. در ا57انقالب    اشتیتثب

  ی حتم   یساز ملت  یپروژه ـ پروسه وجود ندارد و بروز تعارضات درون هر    یو زبان  یو نژاد  یبدون تعارضات فرهنگ  یملتـدولت   چیه  گردند؛ینم

که از گذشته برجا مانده و    میرا شاهد  ییهات یسو مقاومت هوکیاست. از  ه  کرد  یینماهم خود  انیرانیا  یسازملت   یتعارضات در پروژه   نیاست. ا

  ژه یوبه   سازد،یم  یآن را ضرور  مولده   یهاروین  یرا که اقتضائات توسعه  پارچهکی  تیهو  کی  یسو به  ،ینه لزوماً جزئ  ،یعموم  یحرکت  گرید  یاز سو

گوناگون به اختالفات و تعارضات    یمل  یهادولت   انیو رقابت م  یطبقات  یهاناموزون، شکاف   یتوسعه   قیکه از طر  ییبورژوا  یدرون نظم طبقات

  ات یضرور  یروعمالً به دنباله   یاقتصاد  یدولت در وهله  یتعارضات  نی. اما امروز با وجود چنکندیم  دیها را تشدو آن  دهیشبخ  یاسیس  یی مبنا  یتیهو
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و ترک.آن فارس  تا حد دروغین تضاد  آذربایجان«   عنوانبهشان  گذارانبنیان  که  خطوطاین   هم    34اسالف »حرکت ملی 

نوستالژیک قومی به آن  تعلق    اعضای سابق فرقه دموکرات که هنوز؛ نخست،  ندخور داشت بشدو آ، عمدتا ًشوندمیشناخته  

بندی  و صورت  کردن این گرایشمند سزایی در بنیانها، محمدتقی زهتابی بود که نقش بهیکی از این شخصیت  ؛ داشتند

ترکیستی و ورود  ی گرایشات پانواسطهط فرقه به شوروی فرار کرد اما بهزهتابی پس از سقو  ایفا کرد.  تشکیالتی آنـسیاسی

چنین  او هم  یل به دوشنبه و سپس عازم باکو شد. ی تحصمنظور ادامهمرگ استالین بهتبعید شد، بعد از  به سیبری    غیرقانونیْ 

ی خود دارد. کتاب دو جلدی  کارنامه، در  هشت ساله  جنگهایی را نیز با رژیم بعث عراق در جهت تضعیف ایران در  کاریهم

  های مهمرود. از سایر شخصیتشمار می ایران بهین منابع جریان قومی در  تراو یکی از اساسی  «تاریخ دیرین ترکان ایران»

هایی  او یکی از اولین  سیس انتشارات آتروپات را دارد.ی فعالیت در حزب توده و تأاین جریان، علی تبریزی است که سابقه

فارس از ستم  بر ترکاست که  بهها  اتحاد ترکمیان میها سخن  بازپس آورد و خواهان  و  شان  تاریخی  گاهجایگیری  ها 

است که    ـ هاعضای سابق فرق از  ن ـثیرگذار، محمدعلی فرزانه، دکتر مبین و غالمعلی دهقاهای تأشود. از دیگر شخصیتمی

آینده» با کتاب   راه  آذربایجانی »چنین  و هم  «گذشته چراغ  زبان  دستور  نمودند.  «مبانی  این جریان کمک  استحکام    به 

های  با تحصیل در دانشگاه  شود که عمدتاًفکران متمول را شامل میدسته از روشن گذاران این جریان آن  ی دوم بنیاندسته

  و محافل  هاایران دست به تشکیل جمع ، با صعود در مدارج اداری و دانشگاهیِ نوین ترکیه ترکیسم ثیر پانترکیه و تحت تأ

است که با    35های این دسته جواد هیئت ترین شخصیتنمودند. از مهمبرای تبلیغ این جریان می  و تولید ادبیات و محتوا

ای بر  کمک اساسی  " وارلیق" ی  با انتشار مجله  57و بعد از    ، طرح بحث زبان و نگارش معیارنوشتن کتب تاریخی و ادبی

، این  را کنار هم آورد  شدهمنسوبین دو گرایش گفتهکه اکثر   ی وارلیق در ایرانیابی این جریان کرد. بعد از انتشار مجلهقوام

گرایی با لیبرالیسم  ترکیهـترکیستیاساسی در تطبیق افکار پان  ی نشریه قامت ارگان رسمی این جریان را به خود گرفته و نقش

جمله  ثیرگذار بود، از  شان، مسائل دیگری نیز تأگذارانشدن این جنبش عالوه بر افکار بیناندر رابطه با لیبرالیزه   را ایفا نمود.

این امکان را داد تا    ترکیسمْها بود که به پانی مدنی دوم خردادیترین این مسائل، گفتمان فضای باز و تقویت جامعه مهم

های آن است،  وارهترین قوامعصر امپریالیسم آمریکا، که سیاست هویت یکی از اصلیهم  ی مدنیِ های جامعهدادهبا پیش

خود را در محافل،    این رشدْ شویم؛  به بعد است که ما با رشد این جریان مواجه می  ی شمس  ی هفتاد شود. از دهه  فعال 

  نمایاند.های مناسبتی میهای دانشجویی و میتینگ مجالت و نشریات، تشکل

 نویسد:این جنبش چنین می با  حسن ارک یکی از بزرگان این جریان در رابطه

 
به دنبال سود    هیحرکت کور سرما  یجهیآورد، هرچه که هست نت  انیبه م  یصحبت   ی از ستم مل  توانینم  گریو منطق بازار بدل گشته و د   یبورژواز 

 است.   ترشیب
اند.  دهند، عضو حرکت ملی ی مسائل قومی فعالیتی را شکل میها و احزابی که به هر نوعی درباره ی افراد، سازمانگرا، کلیهاز سوی نیروهای قوم 34

 نامند. می  "حرکت ملی آذربایجان"گرایان جنبش خود را  عبارت دیگر قومبه
لیبرالیِ این جریان ایفا کرده و این  یابیِ بورژواـ گذاران این جریان ارتجاعی است. او نقش اساسی در تنترین بنیانهیئت یکی از ضدکمونیست 35

رضا نابدل را پس از انتحار  عنوان پزشک ساواک، رفیق شهید علیبههای بعدی این جریان منتقل نموده است. هیئت  تفکر را با موفقیت به نسل

آذربایجان    موقت  ملی  مجلس  تشکیل  اکنون فرزند خلف او عضو »کمیتهاش احیا نموده و برای شکنجه به دست مأمورین ساواک سپرد. همانقالبی 

 کاری با خاندان علیف است.  یل و ترکیه در هم های جاسوسی اسرائهای امنیتی سازمانرد سیاستبُجنوبی« بوده و در حال پیش
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-فـارغ از تمامی اشتباهات و توهمات و ترس و اضطراب...    واقعی است جنبش اصالح طلبی دارای اصالت و هویت  

ایـن    .طلبی را مثبت و مردمی تلقی کردتوان کلیت جنبش اصالحوجود آمده میهی که در طول این مدت بیها

-آورد جنبش اصالح های مردمی فراهم آورد. اولین دستجنبش فضای بسیار مناسبی برای فعالیت سایر جنبش

بالمنازع    یدر ایران ایجاد شکاف در قدرت مطلق درون حکومت بود. در اولین قدم به انحصار قدرت و سلطهطلبی  

گانه ضربات سـختی وارد شـد. قسمت مهمی از  خواه بر نهادهای سیاسی قوای سه طلب و تمامیتکز انحصارمرا

طلب،  خواهان انحصارل این مدت تمامیتخارج شد. در طو  انحصارطلبان   ی مقننه از زیر سلطه  ی مجریه و قوه  یقوه

این کلیدیبا  پستوهای حکومتی  که  به  دارند  و  را در دست خود داشتند  نظامی  و  اقتصادی  ترین مراکز قدرت 

  36نشینی کردند. عقب

مانند  چی  ترکواره بین جناح سنتیزند که همدامن به تضادی می  جنبشْ این  جذب این چنینی لیبرالیسم در میان آحاد  

گاموح  فکرانی مانند پیروان یئنینژادستیزانه دارند و روشن  هایکه گرایشوی)گاماج( و گاموح  گوناذ تیـپیروان عباس لسانی

انگاره  ابراهیم رشیدیو   به  مقید  ماهیت  های جامعه)ساواالن( که  است.  لیبرالیسم هستند، در جریان  اصول  و  مدنی  ی 

هایی  واره به اغتشاشات فکری و ایدئولوژیک این جریان دامن زده و از دل خود التقاطاین جریان هم  باهمیِ غیرطبقاتی و همه

 معتقدند:دهد. برای مثال ما مواجه هستیم با پیروان حسن ارک که از این دو گرایش را نیز به بیرون می 

حرکت ملی آذربایجان، گرایشی  .  ..  های موجود در ایران تفاوت کیفی دارد حرکت ملی آذربایجان با سایر جنبش

می آذربایجان  جغرافیای  به  معطوف  که  است،  ناسیونالیستی  ماهیت  جغرافیای    .باشدبا  ساکنین  حرکت  این 

داند که  که آنان را ملتی واحد می داند. بلآذربایجان را مشتی مـردم ناپیوسـته و وابسته به سایر ملل منطقه نمی

حقوق ملی و انسانی آنان  کنند و حـق و  ه همان آذربایجان است، زندگی میدر سرزمین آبا و اجدادی خود، ک

نظام سیاسیهتحت سلط بر منطقهاجتماعی حاـی  نابودی است. حرکت ملی  ر خاو  یکم  و در حال  میانه ضایع 

جز احقاق حقوق ملی    داند و آن چیزی نیسترخود فرض میی کـامالً مشخص و معینی را بـآذربایجـان وظـیفه

ن،  ب است. از نظر حرکت ملی آذربایجا ی جهانی حقوق بشر مشروح و مصوّماده اعالمیه  30و انسانی خود که در  

دهد که ملت  تـاریخ شهادت میت.  های جهان اسی تمامی ملتیکی از حقوق اساسی و اولیه  شتحق تعیین سرنو

 37.ی خون خود راسخ و جدی بوده استآخرین قطرهانسانی خود، تا  ـهای ملیآذربایجان در دفاع از هویت و آرمان

ن  این تفاوت کیفی را به »روح ملی آذربایجان« منوط کرده و معتقدند با تشکیل دولت واحد آذربایجانی بنیادسته،  این  

  خوار، مثلسایر رقبای جهان این قدرت برخالف و چون ه خواهد یافت؛ سیس توران ادامقدرتی گذاشته خواهد شد که تا تأ

جو نیست و دنیا را از ظلم و ستم رها خواهد نمود. یا از سوی دیگر  آمریکا و روسیه، از روح ملی آذربایجان برخواسته ستیزه

 
 . منتشره در فضای مجازی. 17ی  ، حسن ارک، صفحهقلعه بابک و نوپدیداری روح ملی آذربایجان 36
 . 27ی  همان، صفحه 37
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نمایاند، از خط و نشان  طرف هستیم که سعی دارد در عین حالی که خود را لیبرال می  «38با جریاناتی مانند »دیرنیش

 39کشیدن به رقبای قومی عقب نماند.

های  ی مدنی و عجین با لیبرالیسم از تکانههای جامعهست که سوژهایهاست، دوره«جادررفتگی»ی از  ی حاضر که دورهدوره

. و چه  کنندی فاشیسم سقوط  های لیبرالی به ورطهتمامی نیروها و گرایش شوند تا در نهایتواقعیت به هذیان واداشته می

های خود بالفعلی پذیرش فاشیسم را  حرکت ملی آذربایجان که در درون گرایشتر است پذیرش این ورطه از سمت  راحت

نیز داراست. واقعیت غزل  از پیش  نیرویی  اییسرانکشاف  آن  از  و  باد حوادث خواهد سپرد  به  را  این جریان  لیبرالی  های 

 40کورد، فارس، ارمنی. معلوم است:  از پیش طراز با نیروهای مادون بشری آزوف خواهد ساخت. دشمن هم هم

 

 معاصر  قومیـملیی لهها و مسأکمونیست

کنیم و  گران مبارزه میمانیم، زیرا بر ضد سفسطهما پیرو دیالکتیک باقی می»

طور  رگونه تغییر در اوضاع و احوال بهروش ما در این مبارزه نه رد امکان بروز ه

ای در چارچوب عمومی آن و در  تجزیه و تحلیل عینی هر پدیده  که بلکلی،  

 ی ژونیوس( ی جزوهدرباره لنین،) « باشد.تغییر و تحول آن می

 لیک قایناماز       چییمیزدا اسکی چوروک ملت»قان

 41الییر سوسیالیزم دونیاسی«جگی ساالم.... بو دیاردا گله

باید متعهد به    کند بشناسد؛ را در رابطه و نقشی که در کلیت ایفا می   ء باشد و جزنگر  موضع صحیح کمونیستی، باید کلیت

 گرفتن  به سراغِ یمسیرون تحلیل خود جای دهد. اگر از چنین واقعیت بوده و تحلیل مشخص از شرایط مشخص را در کان

گرا نظیر  های چپ بایستی راه خود را از خیل عظیم طوطی  در عصر حاضر برویم،   گراییقومی ملی و  لهموضع در برابر مسأ

و لنین را اسکوالستیزه کرده، و    و انگلس  ها که مارکسرنگارنگ جدا کنیم. همان  42ها و افراد ها و احزاب و رسانهسازمان

 
های  ها و محالت، هستهکه در تمامی مناطق آذربایجان از جمله دانشگاه  است  حزب مقاومت ملی آذربایجان جنوبی حزبی وابسته به میت ترکیه 38

 تشکیالتی دارد. 
مرزی خود نیز ندارند، برای مثال بنگرید به هیاهوی  وقال حول مسائل برونگیر هستند که هیچ ابایی از قیلقدری در این مسیر پیاینان آن 39

 ی کرکوک عراق: ایشان حول مسأله 
https://www.araznews.org/fa/?p=34456 

 ... آذربایجان دشمنی« است.د این جریان: »کورد، فارس، ارمنی  یکی از پرطرفدارترین شعارها در میان آحا 40
دهد در  .... سالم می دجوشلیک نمیچیمان ارتجاع و کثافت ملتشاعر کمونیست آذربایجانی: در خوندن بیره« میکائیل مشفق از شعر »اوچ 41

 این دیار بر آینده، سوسیالیسم. 
گاه  اش از جای گری ی طبقاتی را به »مقاومت در برابر ستم« و پرولتاریا را که انقالبیاین جریانات و افراد با استمساک به مفهوم »ستم«، مبارزه  42

اقلیتاش در مناسبات تولید ناشی میساختاری  صورت  کاهند و بدین های ملی، مذهبی و جنسی و یا کودکان کار میشود، به قشری مشابه 

https://www.araznews.org/fa/?p=34456
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برداشت    43شان.محتوایکوبند، فارغ از درک شرایط مادی تقریر  ای بر سر هر پدیده میهای ایشان را چونان کلیشهنوشته

برای بیان موضع صحیح در    دارد تاما را بر آن می  لنینیستیـمارکسیستی  مبتنی بر »تحلیل مشخص از شرایط مشخص«

ی وضعیت را بشناسیم.  های عمده، به سراغ معضالت کانونی وضعیت رفته و نیروها و گرایشی ملی در عصر حاضرلهقبال مسأ

افول   یثر است از، سنخ مشخص امپریالیسم حاضر و شکاف ایران امپریالیسم در زمانهطور کلی متأبهترتیب موضع ما بدین

 شود؟ ی ملی از کجا پیدا میلهپردازیم که مسأ. ابتدا به این میهژمونیک 

،  قوانینروی سرمایه ذیل این  کند. پیشدارد که خود را بر روابط بشری تحمیل می   قوانینی داری در درون خود  سرمایه

  احددهد که هیچ  هایی سوق می گاهبه سمت پرت  جامعه را  که در برخی مواقع  گذارد پیش می هایی را در جامعه  شگرای

ی  اسکاندیناوی و نه در ایران. از جملهتواند داشته باشد، نه در آمریکا، نه در  و گریزی از آن نمی  باهوش و متخصصی چاره

تر  هدخود را به مناطق سود   ، سرمایه در تکاپوی سود  چرا که   ؛سرمایه گرایش به تمرکز دارد ، تمرکز سرمایه است.  قوانیناین  

ه دنبال سرمایه رو به  نیز ب اندکه برای تحقق سرمایه الزامی ی شود تا سایر امکانات و شرایط این گرایش باعث می  . ساندرمی

ن این  .دهنتمرکز  نزدیک   ،هر کجا سرمایه متمرکزتر  سترواز  به تحقق  امکانات و شرایط    ،ترهرکجا سرمایه  به آن نسبت 

ها، امکانات  مارستانها، بیها و جاده برای مثال مناطقی که تمرکز سرمایه در باالترین حدش است، از بهترین راه  44. ربهت

و  برخوردارند.  آموزشی  بر..  گرایش  این  سرمایه  .  جهان  قارهتمامی سطوح  از  کشورهاداری  داخلی  مناطق  ،  ها، کشورها، 

ی ناموزون  شود که آن را توسعهای می سیس مقولهکه شرحش رفت، موجب تأتمرکز سرمایه چنان  .. حاکم است. .  و  45شهرها

 
اینان مفهوم طبقه پوسیده است و جای آن را  ی متحزب و متشکل پرولتاریا جا میجای مبارزهاومانیسم و اخالق آنارشیستی را به زنند. نزد 

گذارند  ی دولت تقویت شود. این جماعت آگاهانه یا احمقانه، قدم در راهی میاند که باید مقاومتشان در برابر سلطهی انبوه تحت ستم گرفتهنیروها 

دار که هی سرمایی طبقهی مدنی است. نزد اینان دولت نه ابزار اعمال سلطه داری، یعنی جامعهی سرمایهواره ترین قواماش بازتولید اصلیکه نتیجه

 اش مقاومت را تکثیر نمود.  ذات است که باید علیهبهموجودیتی قایم
گرایی  ای وجود ندارد. مخالفت امروز ما با »حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« نه از سر شوونیسم و ایرانها هیچ حکم قطعیبرای کمونیست 43

. برای ما  کردهی طبقاتی  برد مبارزهر را تبدیل به سمی مهلک برای پیشهای تاریخی عصر حاضر است که این امکه از سر شناخت گرایشبل

شدیم. زیرا که وطن برای  رساند موافقش میی طبقاتی یاری میی ایران به انکشاف مبارزه ی طبقاتی است؛ اگر تجزیهسنجه، انکشاف مبارزه

 اش انترناسیونال. سرود میهنیجایش در اهتزاز است و  جایی است که پرچم سرخ در جای ها آن کمونیست
روند    عیو تسر  گشاییگره  برای  کهبل   کش،زحمت  یهاتوده  شتیو مع  تیبهبود وضع  ینه برا  نهیبه  طیامکانات و شرا   نیا  دانیم کهالبته می 44

 . ردگی یو انباشت انجام م  هیگردش سرما
عصر تبریز  توان تا درون محالت شهرها نیز امتداد داد، ولیاین رابطه را میشهر.  تبریز نسبت به اردبیل جلوتر است و اردبیل نسبت به مشکین 45

گویند  ها میافتد؟ آندهد که چرا این اتفاق میدست میله بهآباد و آناخاتون کجا؟ اما آیا حرکت ملی آذربایجان سرنخی از این مسأکجا و یوسف

  ترکیه که حکام ترک بر سر کارند چرا دیاربکر نسبت به آنکارا عقب است؟ یا در آن ورِ گونه است؛ پس در کشور  اند، اینها حاکم در ایران فارس

هاست! اما در برخورد  چیز تقصیر فارسمانند؟ از منظر این جریان ارتجاعی، همه لی و لنکران نسبت به باکو به روستا میارس، چرا گنجه و ماسال

 شان است.  اند حقرد و تالش ها کُگویند چون آنگیرند و یا میخون میخفه شان  های دوم و سومبا موارد مشابه در وطن
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داری این گرایش بوده است، اما در مواردی عوامل  ی ستم ملی در تاریخ سرمایهلهمسأ  طور کلی باعث بهاند.  یا مرکب نامیده

  اند.، دخیل بودهشاهدیم 47و ترکیه  46های ایران دولتچه در  آنمشابه  ای نظیر مالحظات امنیتی و حفاظتی تشدیدکننده

بریتانیاییِ  ناموزون    یتوسعه امپریالیسم  دوران  نظامدر  استعمار  بر  می مبتنی  را شکل  تضادی  سازو مند،  که  کارهای  داد 

آن را نداشتند.   به شکل مبارزات رهاییامپریالیسم مسلط یارای پاسخ  را  طلبانه در  بخش ملی و استقاللاین تضاد خود 

.  باالخص با حضور ثقل انقالبی شوروی  ،ها ممکن بوددر آنساخت که هرآن امکان گذار به سوسیالیسم  مستعمرات نمایان می

نتیجه زمانه  ،در  از  در  تمام و کمال  بود، دفاع  آن  نیز معاصر  لنین  ازقضا  بریتانیا که  امپریالیسم  تعیین  »ی  در  حق ملل 

رده و بدین  رساندن سازوکارهای امپریالیسم مسلط، در دل خود امری انقالبی را حمل کبست، با به بن«سرنوشت خویش

ن  اما در دورا  .آمدو در نتیجه امری مترقی به حساب می  گذاشتپیش می  به طور بالقوه  صورت امکان گذار به سوسیالیسم را 

ملی توانایی پاسخ به این تضاد را    های نوعی تکوین یافته که با ابتنا بر بورژوازیبه  کارش  تسلط امپریالیسم آمریکا که سازو

گویی به آن پیشاپیش در درون  را از آن جهت که امکان پاسخ   «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»یافته، حمایت از  

  اما این مسأله بدان معنا نیست که   48به امری ارتجاعی تبدیل کرده است. ستی آمریکا تعبیه شده است،  های امپریالیامکان

ی  لهها مسأ ملتـصر امپریالیسم فعلی در درون دولتدر عگونه تضادی از این جنس موجود نیست.  هیچ   در دوران حاضر

-که از برساخته  ،هویت  سیاستِ  مبتنی بر اصولِ  گراییِقومیتبازنمایانده و به شکل    محلیـتضاد قومیملی، خود را به شکل  

عبارت  به  .کنندهای امپریالیسم حرکت می خود را تعریف کرده و در جهت بازتولید سازواره  ،49های نوین این امپریالیسم است 

 گیری امر قومیتی متصور نیست.گذار سوسیالیستی در پیی طبقاتی و  اعتالی مبارزهگونه امکان دیگر، هیچ 

چه شرحش  چنان  ارتجاع از سایر رقبا دزدیده است.  وی سبقت را در میدان ، گترکی  ـآذربایجانی  گرایی ، قومدر این میان اما

پس    امپریالیستی بگیرد،توانست با توجه به نسبت شاه با امپریالیسم، خصلتی ضدِّمی  گراییاین قوم ای  اگرچه در زمانهرفت،  

یافته و تمامی اصول لیبرالیسم    پروامپریالیستی   خصلتی کامالً،  بر ایران  با تسلط امپریالیسم آمریکا   شمسی  ی چهلاز دهه

 
طور  طور کلی نزد بورژوازی ایران به ها از مدارس مخصوص خود. به چنین زرتشتیدر ایران ارامنه از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند، هم 46

ی زبان و تاریخ شده است. تکثر اقوام، باالخص از بُعد کمی، باعث شده تا مسألهرسمیت شناخته  های صاحب حق مبتنی بر دین بهتاریخی، اقلیت

تواند  ها متوجه بورژوازی ایران نمیای امنیتی از سوی بورژوازی ایران شناخته شود. هیچ خطری از سمت ارامنه یا زرتشتیعنوان مسأله اقوام به 

تواند تهدیدکننده باشد و چه عاملی بهتر از تحصیل زبان مادری و تاریخ دن جدایی میکشیها و اعراب با پیش گرایی قومی ترکباشد، اما ملی

 قومی برای تشدید این گرایش؟
سازی ارامنه از شرق، از شر اقلیت پر سر و صدای ارمنی  کند؛ ترکیه با پاکوپنجه نرم میبورژوازی ترکیه نیز مانند ایران با مشکلی مشابه دست  47

 ی کرد دست به گریبان است. ذشت صد سال هنوز با مسأله راحت شد، اما با گ
های یوگوسالوی برخاستند  کند، از کردستان عراق تا میکروکشورهایی که از خرابهچنان که دادگاه تاریخ نیز بر صدق این موضع حکم میهم 48

 گی به درون امپریالیسم جذب شدند. هجمل  ،تا کشورهای پساشوروی 
این موضوع که چگونه »سیاست هویت« تبدیل به یکی از ابزارهای اساسی امپریالیسم آمریکا شده است، به مطلب منتشره  تر برای فهم دقیق 49

 ی هابسبام مراجعه کنید.  در فضای مجازی، تحت عنوان »چپ و سیاست هویت« نوشته 
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ماندگی و استثناشدگی ناالنند،  ، بلوچ و عربش که از عقب51تایان کرد این جریان، برخالف هم گرایی قوم  50را پذیرفته است. 

خودشان را داشته باشند و در    نِادارکه سرمایه   این هستند داراست. اینان خواهان    52ی بورژوایی گرایانهخصلت کمال   کامالً

دار شیرین عسل که خون کارگرانش را در شیشه کرده  روزی تملق یونس ژائله ابرسرمایه  کاری ابا ندارند.از هیچ   هاین را

کاری هزاران کارگر در آذربایجان است.  کنند، کسی که عامل اصلی بیخطاب می  « آتا»گویند و روزی زنوزی را  می را    53است

هایش  کنند چون هتلباف را، ساتقین خطاب می کشان صنعت فرش دستخون زحمت   یزاده، این مکنده عظیم آنان احد  

سر و پا و گرسنه نامیده و  را بی 98 و آبان 96 دی هایتودهصفت  را نه در تبریز که در متل قو زده است. این جماعت روباه

ارومیه،    قومی های  بر دال زبان مادری، دریاچه  یعنی  تراکتورسازی و خود  تأ  تیم  این حیث است که   54.کید کردند...    از 

ی بورژوازی آذربایجان دارد تا با استثمار هرچه  دارد و دل در گرو توسعههای ارتجاع قدم برمیاین جریان در قله  گوییممی

-سطح تهران کند. دشمنی حرکت ملی آذربایجان با کارگران و خوشبورژوازی را همی کارگر آذربایجان، این  طبقه  تربیش

های انتخاباتی برای فرستادن نمایندگان  لشکرکشی  این جریان با  شود.نمی  خالصه   شان برای بورژوازی در این مواردرقصی

یا شوراهای شهر در منا به مجلس  به  با دامن  کردنشین، ـطق ترکترک  از مسیر  رقابت در میان کارگران، آنزدن  را  ها 

  جان ی آزربا  یاس یس   یهاسازمان  یپلتفرم همکار  ی هیانیبدر »  55دارد. یابی باز می بستگی طبقاتی و طی طریق صحیح تشکلهم

 خوانیم:« میکارگر  یبه مناسبت روز جهان

 
مدنی معرفی  ـپندارند؛ خود را فعال ملیبایجان مستقل میداری را اصل غیرقابل انکار آذرهای این جریان، سرمایهها و سازمانتمامی ارگان 50

 های جاسوسی ترکیه، اسرائیل، عربستان و آمریکا ارتباط فعال دارند. های اروپایی حضور فعال دارند؛ و با سرویسدر پارلمان  کنند؛می
تواند جذب  لیسم خلقی و دموکراتیک به راحتی میروژآوا دیدیم، سوسیاجریان قومی کردهای  چنان که در  در عصر امپریالیسم آمریکا، آن 51

 امپریالیسم شده و پیاده نظام آن را تشکیل دهد. 
های هماهنگ این جریان و اتاق بازرگانی تبریز در جریانِ درخواست تأسیس شرکت مس آذربایجان، به خوبی نشان از  زدنبالهیاهو و بال 52

 گیری طبقاتی این جریان دارد.   ماهیت و جهت
اخراج از شرکت. آنحال می معروف است دوبار در شیرین عسل خوش  53 استخدام و هنگام  چه که مشخص است، اگر سخنان  شوی، هنگام 

دار  قومیت سرمایه  گوییم این شد. اما ما میداران ترک به کارگران ترک اعمال میگرایان صحیح بود، نباید ظلم و استثماری از سوی سرمایهقوم

وا می استثمار  به  را  او  بلنیست که  نژاد سرمایهدارد،  و  از رنگ  فارغ  است که  مناسبات  این ساختار  اعمال میکه  به کارگران ظلم  کند.  دار، 

پاناند که در قبلهسرنوشتان کارگران ترک آذربایجانی، کارگران ترک ترکیههم بر آنکنند و در همان  ها زندگی میترکیستی  ها  ظلمی که 

 شود شریکند. می
خیزد؛ اما در  ها از اصول مشترکی که دارند برمیهای سیاسی آنگیریتر جهتگرا انسجام تشکیالتی مشخصی را دارا نیست. بیش جریان قوم 54

این جریان دچار    98ی بروز آبان  وهله شود. در  ها میها متأثر از گرایشات درونی آن، مواضع آن98  برخورد با وقایع مشخص و حساسی نظیر آبان

عنوان آلترناتیو سیاسی معرفی کنیم، اقدام به حضور در اعتراضات با طرح  ها با این توجیه که حرکت ملی را بهسرگیجه شده و برخی گرایش

کند، پشت به  و ما را دچار استحاله میگرایانه کردند. اما گرایش لیبرال این جریان با اعالم این هشدار که معیشت میدان ما نیست شعارهای قوم

 به ارتجاع خود ادامه داد.   98آبان  
این جریان در طول اعتصابات ایران خودرو و مس سونگون، تمام تالش خود را نمود تا این آگاهی را در میان کارگران غالب کند که مشکل از   55

اند و  ها فارس ها و کرمانیکه مشکل از این است که خراسانیتان این نبود، بلدار ترک بر سر کار بود االن مشکلداری نیست. اگر سرمایهسرمایه

 ها هستند.برند و مسببین بدبختی شما همین فارسثروت شما را می
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  ی آور توسعهو سایر ملل تحت ستم در ایران با درک واقعیات رنج  56جنبش کارگری آزربایجان امروزه شاهد آنیم که  

داند که حتی مصائب کارگران در ایران به صورت مساوی تقسیم نشده است  نامتوزان در ایرانِ به شدت متمرکز می

ری  تر است. لذا همین آگاهی مبارزات کارگتر و مظلومو کارگر و زحمتکش تورک، کورد، عرب، بلوچ و لر محروم

در سایه »عدالت و سعادت ملی« کارگران نیز از حقوق مساوی    تا  دهدمی  پیوند  دمکراتیکـرا به مبارزات ملی

ای تاریخی و فکری  هاز تجربه  باریقراوالن جنبش کارگری آزربایجان با کولهبرخوردار باشند. امروز نخبگان و پیش

های انحصارطلبانه و  در مناطق مرکزی ایران در اندیشهسفانه جنبش کارگری و جنبش چپ نیز  أدانند که متمی

قدرت و ثروت    یاند و آگاهانه و یا ناآگاهانه در مقابل تقسیم عادالنه»ایرانشهری« گرفتار شده  یخواهانهتمامیت

ها جنبش کارگری ملل  کنند. تاریخ معاصر جنبش کارگری سراسری نشان داده است که در سر بزنگاهمقاومت می

 57.شودهای تمرکزگرایانه میستم قربانی مصلحتتحت 

گوییم، مگر حقوق قانون کار سراسری نیست؟ چه  ها می رود. ما به آنگویند ثروت آذربایجان به تهران و کرمان میآنان می 

همه    تهران این شود، چرا  تفاوتی میان سطح رفاه کارگر اصفهانی و ترک وجود دارد؟ اگر ثروت آذربایجان وارد تهران می

 کار داریم؟  خواب دارد؟ چرا در کرمان بیکارتن

های  ها و گعدهکتها که غرق در سِ شوند، آنهای بورژوایی که با شعارهای این جریان مست می هستند چپاما،  در این میان  

»نه شاهچیام نه شیخچی،  حالی این جریانات از شعار  ، سرمستی و خوشهاترین این نمودمضحک فکری خود هستند.  روشن

که  کردند با جریانی مصدقی در آذربایجان طرف هستند، غافل از این های داستان ما فکر می ام ملتچی« بود. نادانملتچی

نامند و منظورشان این است که راهشان از شاه و شیخ جداست و  می  58چی منسوبین جنبش قومی آذربایجان خود را ملت

 کنند. برای ملت ترک مبارزه می 

انقالب   وقوع  از  سرمایه  57پس  پایش  اقتضائات  ج.ا.ا،  تثبیت  رابطهو  وارد  را  ایران  بورژوایی  دولت  ایران،  در  با  داری  ای 

ای نظیر  بر بستر همین شکاف هرگونه تضاد پدیداری  59گیری از آن امکان تفوق نداشت.امپریالیسم کرد که بدون فاصله

رنگ  هویت،  بهبویی  وسیاست  و  گرفته  همامپریالیستی  جهت  در  ساختاری  عرصهنحوی  وارد  شکاف  این  عمل  آوردن  ی 

آوردن این شکاف، با توجه به این  ی کنونی که با افول هژمونی امپریالیسم مواجهیم، هرگونه تکاپو برای همدر دورهشود.  می

 
واو قومیت 56 با ز، در کنار  لور(  نوشتن آذربایجان  امالیی مطرح است کهعنگرایان بهدر میان قوم  )تورک، کورد،  نافرمانی  این    وان  طریق  به 

 نمایاند. گرایان عرب نیز خود را به صورت االحواز خواندن خوزستان میله در میان قومسایر جریانات تمییز دهند. این مسأخواهند خود را با  می
 متن کامل بیانیه نگرش این جریان ارتجاعی نسبت به جنبش کارگری و کمونیسم را نمایانده است:  57

https://www.araznews.org/fa/?p=61414 
ست به یولداش )رفیق( نامیدنی که از زمان مشروطه و  ای دیگر دهن کجیزنند. بیگ خواندن یکمنسوبین این جریان خود را »بیگ« صدا می 58

ی طبقاتی دست  نمایی کند که برای مقابله با مبارزهتواند ماهیت ارتجاعی این جریان را خصلتدگار مانده بود. همین امر به خوبی میفرقه به یا

این جریان دقیقاً در صف همان بیگبه دامن آالت فئودالی شده با مسمایی،  اِطالق  هایی است که روزی خون رعایای آذربایجانی را  اند. چه 

 . مکیدندمی
 مراجعه شود به مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(، پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی.  59

https://www.araznews.org/fa/?p=61414
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گزین ج.ا.ا را ندارد، در جهتی  جای   ی واحدِ حول گزینه   پیمانانشکه دیگر امپریالیسم آمریکا توانایی ایجاد اتفاق در میان هم 

 نامیم.می «معنای اجتماعیبیشود که »انهدام شود که دست آخر منجر به وضعیتی میفعال می

شود. مشابه وضعیتی که در  می  پراتیکزمین مادی    و بر رویعینی    ی بر دوش نیروهای  کهبلشود،  انهدام از هوا حادث نمی

، بر امروز ایران نیز حاکم است. ما امروز در جغرافیای سیاسی ایران با تکثر نیروهایی طرفیم که در عین  60داشتیم سوریه  

شدن به  به وقتش توانایی و پتانسیل تبدیلباهم قرار دارند. یکی از این نیروهایی که    تمووحدت حول سرنگونی، در خص 

این جریان هنوز   61است. ترکیستیرکت ملی آذربایجان یا همان جریان پاننظام امپریالیسم در جهت انهدام را دارد حپیاده

.. خط و  .  و  64، قزوین و همدان، شرق کردستان 63، زنجان، غرب گیالن 62که خبری نیست بر سر مالکیت آذربایجان غربی 

شکان را متحد  ای زحمتتفکر مترقیدانیم در وضعیتی که حکومت مرکزی درگیر شود، و هیچ  ما می   65کشد.نشان می

معضالت و مشکالت  کردن امر ستم،  انایی این را دارد تا با فانتزیک نکند، با توجه به وجود چنین گرایشی در این خطه که تو

های تاریخی از کردها و  که خواهان برپایی انتقام  قبل تاریخی طرف خواهیم شداحاله دهد، با نیرویی ما   و کرد   به فارس   را

ها توان و نیروی  ترکدارد که پانکند، و اعالم میآن تصوری که تاریخ را ایستا و نه در حرکت دائم درک می هاست.  فارس

برای کسانی که با  کند؛ زیرا  وار می توانند داشته باشند، راه را برای امپریالیسم همخاصی در میان کارگران ندارند و نمی

شتیبانی از یک  تسلیح و پ   شوند، آشکار است کهمیدان سیاست آشنایند و با سیاست نه با دل و قلوه که با عمل مواجه می

که مقاالت و بیانات مردخای    چنانهم  ، های جاسوسیو سرویس  امپریالیستی   جریانات بالفعلی برای  ـچنین جریان بالقوه

   66کاری ندارد.  لتون حول اتفاقات اخیر نشان داد،کیدار و جان بو

 
 رجوع شود به سوریه و رئال پولتیک کمونیستی، بابک پناهی، فرزان عباسی، منتشره در فضای مجازی.   60
ه صراحت تمام اعالم کرده است: »در آذربایجان غربی در گرایان داشت بای که با قومعباس لسانی یکی از رهبران اصلی این جریان در جلسه 61

مند نشود،  مندند، بهرهای باید سالح وجود داشته باشد، هر ساکن آذربایجان غربی، اگر با همان سالحی که دشمنان )کردها( از آن بهرههر خانه 

های جاسوسی آمریکا  داد از سازمانکارهایی که انجام می  دالر بابت  200لیکس، این شخص ماهیانه  ی ویکیایم.«. طبق اسناد افشا شدهباخته

 کرده است: پول دریافت می
https://wikileaks.org/plusd/cables/07BAKU698-a.html 

 کردها به لینک زیر مراجعه کنید:برای فهم شدت این نزاع در میان پان 62

https://anfpersian.com/کوردستان/nza-trkhay-adhry-mhajr-mqym-rwzhhlat-kwrdstan-ba-kwrdha-dr-makw-

63073 
شوند،  گرایان با هر قومی که مرز مشترک و تودرتو دارند دچار مشکل میکه قومکند و آن اینقانونی نانوشته میان جریانات قومی کار می 63

گرایان مرتجع،  ها نیز هست، قومجایی که آذربایجان در تماس مشترک با گیلکها هستند. از آنعربمتحد اصلی پانکردها و  ها خصم پانترکپان

 دارند:  نشین در آیندهسازی مناطق گیلکهایی هم برای پاکنقشه
https://hekayatgilan.ir/7702 

 آورد. شمار می پذیر آذربایجان به داش نامیده و بیجار و قروه را سنگر جداییحرکت ملی آذربایجان، سنندج را سینان 64
 ی مشترک زیر مراجعه کنید:به بیانیه 65

http://www.araznews.org/fa/?p=61942 
های این جریان به شدت قوی است. گروهی به نام »گامو« به رهبری  شدن در میان سایر جناحعالوه بر مریدان عباس لسانی، گرایش به مسلح 66

ی گاز ارمنستان بود. این را  درصدد سازمان دادن گروهی مسلحانه و منفجرکردن خط لوله  95ان )امروز ساکن در ترکیه( در سال حبیب ساسانی 

https://wikileaks.org/plusd/cables/07BAKU698-a.html
https://anfpersian.com/کوردستان/nza-trkhay-adhry-mhajr-mqym-rwzhhlat-kwrdstan-ba-kwrdha-dr-makw-63073
https://anfpersian.com/کوردستان/nza-trkhay-adhry-mhajr-mqym-rwzhhlat-kwrdstan-ba-kwrdha-dr-makw-63073
https://hekayatgilan.ir/7702
http://www.araznews.org/fa/?p=61942
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گاه انهدام نمانده بود. پس اگر از  به ما نشان داد که راه چندانی تا رسیدن به پرت   پس از مرگ مهسا امینی  اخیر  اتاتفاق

آگاه درجهت  واکنون  تحکیم  و  پرولتاریا  سرنگونی  سازی  گرایش  با  تقابل  در  کمونیستی  سیاست  ی  طلبانهانسجام 

آ میان  در  زحمتپروامپریالیستی  بعدی  حاد  مشابه  اتفاقات  در  نشود،  گماشته  همت  در  کشان  تا  دارد  امکان  آن  هر 

جنگی رخ دهد  ،  دزفول و ایذه و ایالممتر مالکیت خاک سلماس و آستارا و ساوه،  متر به سانتیزدنی، بر سر سانتیبرهمچشم

 معنای اجتماع.کشان و انهدام بیکه چیزی از درونش بیرون نخواهد آمد جز آوارگی و بدبختی زحمت

 

لیق«ایله قورتولور انسان»انترناسیونال  
ها«  »انترناسیونال است نجات انسان  

 

 
های  کاری سرویساینترنشنال، با همزمان با تأسیس ایرانهموی«. حزبی که  ان تیی اِیی »حزب مرکزی تبریز« و »شبکهبگذارید در کنار نمونه

 پا شد. وخواه دست اطالعاتی عربستان و آمریکا و البی چند مقام جمهوری 


