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بابک اميرخسروي

نقشه فرانسوی از ايران عصر صفوی مربوط به سا 5790
بابک اميرخسروی از جمله اعضای سرشناس حزب تووده
است که عمری را در راه آرمان سوسياليستی گوررانوو و
اکنون با نگاهی انتقادی به عملکردهای اين حزب مینگرد.
وی در اين نوشته به بررسی اثرات گرته برداری ناآگاهانوه
از تعاليم مارکسيستی-لنينيستی در زمينه اقوام ،در ادبيوات
سياسی ايران پرداخته و با تفکيک ماهويوت کشوورهوای
استعمارگر و ملت های يکپارچه نظير ايران نشان داده کوه
اين هماننوسازی ها از پايه و اساس متقنی برخوردار نبوده
انو .وی در پايان مینويسو ” :من خود آذربايجانیام و بوه
هويت آذری ام افتخار دارم .ولی مثل هر ايرانی از هر قوم و
تبار به ملّت ايران تعلّق دارم و حراست از اسوتوقوو و
تماميت ارضی ايران را وظيفه خود میدانم“.

——————————————————
——————————————–—
جامعه سیاسی ایران از طیفها و گررایر هرا و اراواهرا
سیاسی گوناگون ،عمدتاً از طریق نشریاتِ تبلیغی و تهییریری
حزب توده ایران اا مقولههایی نظیر ”حقّ ملل دا ترعریریر
سرنوشت خوی “  ،آشنا شده است .از هرمریر ررراا اسرت
فرمولِ ”ایران کشوا چندملّتی“( کثیرالمله) و یا مراراهریر و
فرایافت ها سیاسی -اجتماعی و ارتصاد فراوانِ دیگرر از
ربیلِ” :زیرانا و اوانا“” ،شرلرل ارنرد هرا اررترصراد ر

اجتماعی“” ،دواهاند ها تاایخی“” ،مباازه طبقاتی“” ،ااه
اشد غیرسرمایهداا و سمتگیر سوسیالیستی“ و اسریراا
دیگر.منبع اصلی دان ِ تئوایک حزب نیزطی دههها،ترمرامراً
ارگرفته ازنشریهها،اروشواها و کتبِ تبلیغی و تروییی تهیره
و دستچی شده دا انستیتوها گوناگون اتحادِ شواو اود.
شایان توجّه است که مقوله ”حقّ ملل دا تعیی سررنروشرت
خوی “ دا حزب توده ایران تنها از مقطعی از تراایرآ آن
ااب و وااد اسناد شد .ه زمان اا آن ،اصطالحِ ایران کشروا
است کثیرالمله نیز که او دیگر همان سلّه اود اا آن گرره
خواد و آاام آاام دا جامعه سیاسی کشوا اخنه کرد .ارا
پیدای ِ دیگر سازمانها چپ ،آنها نیز ای مقولهها اا دا
ارنامهها خود گنیاندند و گاه اا تعصّب ای ترر از خرودِ
حزب ،مدافع دوآتشه آنها شدند.
میگوی از مقطعی ،زیرا تا اوایل دهه  ۰۳دا مطربروعرات و
اسناد حزب توده ایران از ای خبرها نبود .نه اشااها اه ایر
اصل می شد ،چون موضوعیتی نداشت و نه از ایران اه گونره
” کشوا چندملّتی“ سخ می افت که چنی چیز واررعریرت
نداشت .دا اوایلِ دهه  ۰۳پس از اعالم ای که حرزب تروده
ایران حزب مااکسیست-لنینیست است ،ای پیراههها اا اره

خود است .شاید ه ماجرا فرره دمروکررات آباارایریرا ِن
ساخته و پرداخته استالی ر اارروف ،دا اابشدنِ ای گونره
مقولهها ،ایاثر نبوده است! هرچه اود ،متاسّاانه هررگرز ،نره
حزب توده ایران و نه دیگر جریانها سیاسی چپ کشرواِ
ما ،دا اطرافِ ای موضوع دانگ نلردند که آیا اساساً اصرل
”حقّ ملل دا تعیی سرنوشت خوی “ راال انطباق ارا اوضراع
و احوال و تاایآِ ایران هست یا نه؟ متاسّاانه ما ای مقوله هرا
اا چش استه و اه تقلید و شباهتساز اا اوسریره ترزاا
تلراا و تبلیغ کردی  .اصالً او ای نلات دانگ نشرد کره
ت
ِ واررعریر ِ
آیا ای شباهتساز اا اوسیه تزاا  ،پرووا ِ
تاایخی ایران هست یا نه؟ آیا دا ایران ،وارعاً اااطه ”مرلّرت
سلطهگر“ و“ ملل زیرسلطه“ اررراا اوده است؟ هرگز داارااه
ای موضوع دانگ نلردی که ای مباحث دا نروشرتره هرا
لنی  ،حتی دا مواد اوسیه اه چه معنا ارود و اسراسر ًا کرنره
فلر او چه اوده است؟ و چه محدودیتها و چه تنگناهایی
داشته است؟ و اهویوه ،آنگاه که پس از ”انقرالب اکرتربرر“
لحظه عمل فرا اسید ،چگونه افتاا کرردنرد؟ مرتراسرارانره
ای گونه پرس ها و مسائل دا کشوا ما ک مطررح شرده و
ک مواد اراسی ررااگرفته است .خوشبختانه دا سرال هرا
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احث اروام دا تاایآ معاصر ایران هموااه اه عنوان پدیدها
سیاسی مواد توجه رراا گرفته و عموم ًا نیز دا پریرونرد ارا
نگاه ها ایگانگان و گروهها سیاسی معااض اروده اسرت.
ای امر صدمه جد اه ای احث اجتماعی و فرهنگی مه و
حیاتی ،که اا هویت ،منافع و امنیت ملی ما پیوند دااد زده
است و ه اکنون نیز نگاه ها و ارداشت هرا احسراسری و
ادون پشتوانه علمی آن اا تهدید می کند.
ای شک نمیتوان ار تااوت ها اروام ایرانی و ویوگیهرا
متنوع فرهنگی آنان چش پوشید اما دا عی حال پیوندهرا
مشترِ و مستحلمی نیز وجود دااد که ایران اا اه عرنروان
یک کل واحد سیاسی و فرهنگری از کرواان حرواد و
تحوالت اه دا ارده و هویت مستمر آن اا دا طول هرزااان
سال ار پایه ها مشخص و معینی استمراا اخرشریرده اسرت.
تنوع فرهنگی جامعه ایرانی نیز هیچ گاه اره خرود خرود
تهدید ارا وحدت و یلپااچگی ا نبوده و هموااه ارر
غنا آن افزوده است؛ اما آن گاه که عامل ایگانه یا اغراض
سیاسی جاه طلبانه فرد تال کرده تا ای تراراوت اا اره
تعااض ادل کند و از تنوع فرهنگی دا جامعه ایرران اررا
سلطه جویی و تارره و جدایی اهره ارد نتییها جز فاجعه و
خیانت و اتالف سرمایهها ماد و معنو ای مرزواوم دا
پی نداشته است؛ پیداست که چنی فضراهرایری صررفر ًا دا
غیاب خرد جمعی و منطق و ارپایه جوسراز و ترحرریرک
احساسات عمومی شلل می گیرند.
هموااه مرزها یک رلمرو سیاسی حساس و چال ارانگریرز
هستند و دا دواان ضعف و خطر همسرایرگران ررداترمرنرد،
اهانهجو و سلطه طلب چش طمع اه آن دااند؛ سلونت ارروام
ایرانی دا جواا مرزها که عموماً نیز دنباله رومی آن هرا دا
کشواها همیواا رراا دااد دا ارههها مختلرف مروجرب
شده تا همسایگان ما ادعاها و مباحثی اا مطرح کنند کره دا
وارع تنها ایشه دا توسعهطلبی آنها دااد اما دا ظاهر ادعاهرا
و توجیهات فرهنگی و اجتماعی ارا آن تراشیده می شرود.
غائله فرره دموکرات آباااییان که توسط استالی هردایرت
گردید یا ادعاها رومی صدام طی هشت سال دفاع مرقردس
ار خوزستان و حمایت ارخی کشواها عرای از گروه هرا
تروایستی دا الوچستان اه اهانه ها مذهبری و ررومری اا
می توان از آن جمله ار شمرد؛ سواستااده گروهها سیراسری
عموماً مااکسیست از مسئله اروام دا ااتدا شرلرل گریرر
جمهوا اسالمی نیز که تال میکردند معااضره سریراسری
خود اا پشت ای مسئله پنهان کنرنرد از آن جرملره اسرت.
آگاهی اه ای ایشه اه هیچ وجه توجیهی اررا کرترمران و
انلاا ضعف ها و کاستیها داخلی نیست امرا مری تروانرد
ااهنما تحلیلگران و ناظران منصف ااشد تا مغرضان نشانری
ناداستی اا ارا حل کاستیها اه آنان ااائه ندهند.
رداتها خااجی و همسایه هر چند هیچگاه نتوانستنرد اره
خواست خود دا اییاد تارره میان اروام ایرانی نائل آیرنرد
اما تأثیر ناخودآگاهی اا ار بهنیت عمومی ااری گذاشته اند
که گهگاه خود اا نشان میدهد و همچنان توسط گروهها و
جریانات و ارخی افراد ردات طلب پیجرویری مری شرود.
عموم مباحث مطرح پیرامون اروام ایشره دا ترحرریرلرات
ایگانگان و اه ویوه تعالی مرااکسریرسرتری دااد و امرروزه
ناآگاهانه دا ادایات سیاسی از آن اهره ارده میشود.
دوا ده انتخااات میلس شواا اسالمی دا پی اسرت و
انتظاا می اود تبلیغات نامزدها ااهیاای اه میلس طری دو
ماه آینده افزای یااد .متاساانه جامعه ما اره عرلرت عردم
شلل گیر و گستر فضا سیاسی و غریراب احرزاب و
گروه ها سیاسی اا ارنامه و شناسنامه مشرخرص ،هرمروااه

موجی از جوساز ها اا دا فضا انتخاااتی شاهد هسرتریر .
نامزدها انتخاااتی دانسته یا ندانسته ارا جلب و کسب آاا
دست اه ایان مطالب و سخنانی میزنند که یا از ایشه و منشأ
آنها ای اطالع و ار اثرات ای سخنان دا الند مدت ناآگاهند
یا اینله دستیاای اه ای مناصب سیاسری اریر از مصرالر
عمومی و ملی ارایشان دااا اهمیت است.
متاساانه نامزدها انتخاااتی که اعضاً خود از مدیران مرلری
هستند و اه آماا و اطالعات الزم دسرتررسری داانرد ترال
می کنند اا ااائه اطالعات ناداست از نااراار ها ارتصراد
و اجتماعی و فرهنگی اا تحریک احساسات عرمرومری آاا
مردم اا کسب کنند؛ حال آنله توجه اه دو نلرتره دا ایر
میان دااا اهمیت است:
نخست آنله توسعه نیافتگی و عدم توزیع متناسب املانات و
ناکااآمد ارخی ساختااها ادااا و اجتمراعری و عردم
توجه اه ارخی از مطالبات فرهنگی اختصاص اره شرهرر و
منطقه خاصی ندااد و متاساانه دا گوشه و کناا کشروا اره
وضوح دیده می شود و ای امر اه خود خود نشانرگرر آن
است که عمد و ارنامه ویوه ا ارا آن وجرود نردااد و
ایشه آن اا ااید دا جا دیگر جستیو کرد.
از آغاز شلل گیر دولت مدان دا ایران و نگاا و اجرا
نخستی ارنامهها توسعه هیچ نگاه تبعیضآمیز اه مرنراطرق
رومی دا ایران وجود نداشته و هموااه تال شرده کره اره
زع طراحان آن توسعه اه صوات متناسب دا سرتاسر کشوا
توزیع شود .اه همی علت است که شاهد هستیر از هرمران
ااتدا نگاا طرحها توسعه دا دهه ایست و سی علیاغر
وجود اتحاد جماهیر شواو و استه اودن مررزهرا ارا ایر
کشوا و خطرات احتمالی کره از جرانرب ایر اارررردات
همسایه ،کشوامان اا تهدید میکرده شهر تبریز اره عرنروان
یلی از رطب ها اصلی صنعتی کشوا تعریرف شرود و دا
پایان حلومت پهلو تبریز پس از تهران دومی شهر صنعتی
کشوا اوده است و یا دا نخستی ارنامه توسعه کشوا دشرت
مغان دا استان فعلی اادایل و آباااییان شرری آن دواان اره
عنوان رطب کشاواز کشوا تعریف میشود که تاکنون نیز
کشت و صنعت مغان اا دا زمره ارزاگرترریر و ارهرترریر
میموعه ها کشاواز کشروا حرارر کررده اسرت .امرا
ناکااآمد ساختاا ادااا و عردم وجرود اررنرامره هرا

داود دشتبانی
کااشناسی موجب شده تا توسعه دا کشوامان اره صروات
کاایلاتوا پی اود و شاهد اشد ایمنطق و ای پشرتروانره
کالنشهرها تهران ،تبریز ،اصاهان ،شیراز ،اهواز ،مشهرد و
شیراز و ضعف و توسعهنیافتگی دا سایر اخ هرا کشروا
ااشی  .عدم توزیع متناسب و منطقی املانات موجب شده ترا
احساس تبعیض و محرومیت دا اخ هایی از کشوا شرلرل
اگیرد و دا مناطقی که اروام دا آنها سلونت دااند ای امر
دا ااتدا توسط نیروها ایگانه و هوادااان آنرهرا و سرپرس
توسط ارخی افراد ناآگاه و مغرض اه یک نگاه هدفمرنرد و
ارنامهایز شده ارا نگهداشت اروام دا محرومیت نسربرت
داده شده ،حال آنله متاساانه توسعهنیافتگی و مرحررومریرت
امر نیست که اختصاص اه اروام داشته ااشد و دا گوشه و
کناا کشوا شاهد چهره زشت آن هستی  .اوستاهرا اسرتران
فااس ،اوشهر و هرمزگان و کررمران کره دا ایر نرگراه
غرضوازانه می اایست ارخوادااتری مناطق کشوا ااشند از
محروم تری مناطق هستند و وارعیت تلآ زندگی  0۳هرزاا
اوستایی کپرنشی دا استان کرمان نشانگر ای امر است1.
دوم آنله نمایندگی میلس شواا اسالمی ارخالف صوات
محلی آن یک وظیاه ملی است و اا وجود فرهنگ ناداستی
که دا ای زمینه شلل گرفته نمایندگان میلس تقریباً هریرچ
وظیاه محلی و منطقه ا ارعهده ندااند؛ دا وارع هر نماینده
که از طرف ” اخشی از ملت“ اه نمایندگی ارگزیده میشرود
دا مقاال خداوند و ” تمامی ملت ایران“ سوگند یاد میکنرد
که ضام حس اجرا رانون اساسی و تأمی منافع ومصالر
ملی ااشد .مروا وظایف نماینردگران نشران مری دهرد کره
نمایندگان میلس هیچ اختیاا مرحرلری دا عرزل و نصرب
مدیران ،عمران و جذب املانات ارا حوزه انتخاایه و حرل
و فصل مشلالت شخصی مردم حوزه انتخاایهشان نداانرد و
آن چه که ه اکنون جزء الیناک وظایف نمایندگی شمرده
و اه آن عمل می شود نه از وظایف باتی نمایندگان ،ارلرلره
اختیاااتی است که نمایندگان اه واسطه ” اختیاا ملی“ که از
آن ارخوادااند و اه آنان املان اایزنی اا مدیران مرلری اا
میدهد کسب می کنند و ارا حل و فصل ای اموا از آن
اهره میارند .ای شرایط اه نزول شأن نمایندگی از جایرگراه
رانونگزاا و ناظر ار توسعه و پیشرفت ملی و ضام اعرایرت
حقوق ملت ،اه یک کااگزاا محلی شده است.
نمایندگانی که می اایست ارنامه توسعه و اشد و شلروفرایری
دا سط ملی اا انویسند و اه تصویب ارسانند پیگیر آساالت
ااه فالن اوستا هستند یا اه جا آنله مرارب ررراادادهرا و
معاهدات دولت اا کشواها ایگانه ااشند که خالف مصرالر
ملی نباشد اه دنبال استخدام و وام گرفت فالن فرد دا حروزه
انتخاایه ا هستند و اه جا نظاات ار حس اجرا رروانریر
و ارنامهها توسعه دنبال ای و آن وزیر ارا جاایایی فرالن
مدیر محلی هستند و دا نهایت نیز ای دی آنان اا از نظاات
اصولی ار کااکرد وزاا ااز میدااد.
از ای افت تعهد ملی نمایندگان صدمه جد اا اه توسرعره
پایداا و همه جانبه کشوامان زده است و هموااه دا هنگرام
تصویب ارنامه ها اودجه شاهد آن هستی که طرح هرایری
ادون توجیه ارتصاد و اجتماعی و صرف ًا اره عرلرت تروان
الایگر ارخی نمایندگان وااد ارنامه اودجه مری شرود و
طرح ها ملی که منافع آن نصیب عموم ملت میشود چرون
دا رالب یک حوزه انتخاایه نمی گنید از سو نمایرنردگران
مواد ایمهر رراا میگیرد یا از اودجه آن کاسته میشود.
 .5برای آگاهی بيشتر نگاه کنيو به :ناهيو کووه شوکوا ،
جغرافيای توسعه و جغرافيای قومی در بورنواموه هوای
عمرانی دولت،فصلنامه گفتگو،شماره،33مهر ،43ص30
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دکتر عايشه حُرّ(  ) Ayşe Hürمحقق و روزنامه نگار ترک در
سا  5006در شهرآرتوين زاده شو پورش از ترکان بالکان و
مادرش اهل استانبو بود و هر دو به شغل آموزگاری مشغوو
بودنو .در بخش تاريخ دانشگاه بوغازچی و بخش روابو و
سياست بين المللی تخصص خود را به پايان رسانو .در سوا
 2990تز خود را روی تاريخ اتحاد اروپا و سياست های صلو
طلبانه و مسائل ارامنه در انستيتو آتاترک هوموان دانشوگواه
نوشت  .در روزنامه های طر  ،راديکا  ،آگوس و موجووت
مختلف به نوشتن تاريخ اجتماعی و سياست مشغو اسوت .
خانم عايشه حر در روزنامه طر ستونی دارد با نوام دفوتور
تاريخ که مطالب هفتگی خود را در خصوص مسائل ترکيوه و
تاريخ درآن ستون می نويسو که در اينترنت نيز بوه نشوانوی
www.taraf.com.tr/ayse-hurقابل دسترسی است .در
اين مقاله عايشه حُرّ در تاريخچه کوتاهی از پان ترکيسوم و
نژادپرستی در ترکيه و گرايش حکومت به آن و شيووه هوای
نظريه پردازان نژادپرستی که همواره زير چتر حمايت حکومت
بوده انو آشنا می سازد .هر چنو نويسنوه هيچ اشواره ای بوه
قتل عام های صورت گرفته از کردها ،علوی ها و ارامنه ترکويوه
نمی کنو اما همين انوک هم در فضای ترکيه بسيار جسوورانوه
تلقی می شود اگر بوانيم به تازگی هرانت دينک روشونوفوکور
ارمنی توس يکی از جوانان هوادار گرگهای خاکستوری بوه
قتل رسيو و اورهان پاموک نويسنوه و برنوه جايزه نوبل نيز در
فهرست ترور گروه های افراطی قرار داشته است .همزموانوی
توشهای نژادپرستانه دولت و سرکوبها و قتل عام های قومی
در دهه39ميودی از نکات جالب اين مقاله است.
————————————————————
—————————————————

ایدئولوژ پان ترکیس اه ماهوم اتحاد ترمرامری تررکرهرا
ساک دا جغرافیا ازاگ ازحوزه االلان تا آسیا مریرانره،
توسط اوشنالران ترِ تباا ساک اوسیه چون اسرمراعریرل
گاسپیرنسلی( ،)1علی حسی زاده(تواان) ،احرمرد آررایرف
(آرا اوغلی) ،احمد جعار اوغلی ،محمد امی اسرول زاده ،
بکی ولید توغان()۲ویوسف آرچواا( )۰اه کشواعثمرانری
آواده شد .اخصوص کتاب سه طرز سیاست آرچواا()1۰۳۱
که دا زمان خود اه اومانتیک ،عییب و افراطی اودن تعبیرر
می شد ،اه مانیاست پان ترکیس شهرت داشت اوشنارلرران
دواه پایانی عثمانی و دا ااس آنها ضیا گوگ آلرپ( )۱اا
اسیاا تحت تاثیر ررااداد .اما پان ترکیس – و اره ترعربریرر
گوِ آلپ ” تواانگرایی“ – اعد از دواان نبردها اهرایری
اخ ( ) ۵اا موانعی جد اوارو شد زیرا آتاترِ معتقد ارود
که پان ترکیس می تواند مناسبات ترکیه – شواو اا که اا
معاهده ای طرفی و دوستی مواخ  1۱ژانویه  1۰1۱وااد فاز
جدید شده اود ،اه خطر اندازد .
میالتی مانند ینی ترکستان  ،اودلو یوات  ،ینی رافقرازیرا و
آبا تواِ که دا ای سالها  1۰۲۱تا  1۰۰1از طررف
آبا هائی که اعد از انقالب شواو دا ترکیه ساک شرده
اودند چاپ می شد یلایک توریف شده و نرحروه اررخرواد
اسمی اا ایدئولوژ نوادپرستی ترکی اا سیاست چگونرگری
اااطه ترکیه اا شواو و آلمان تعیی و تغییر می داد .
دا مااس سال  1۰۰1مصطای کمال[آتراتررِال النره هرا
ایدئولوژیک پان ترکیس یعنی ” تواِ اوجارالا “ [کانرون
ها ترِال اا تحت کنترل فرره جمهوایت خرلرق)(CHF
)(6دا آواد و اعد از اتمام گنگره چهاام فررره جرمرهروا
خواه خلق دا سال  ،1۰۰۵سازمان مطبوعات ترِ ،سرازمران
زنان ترِ ،سازمان افسران بخیره تررِ ،سرازمران مرلری
دانشیویان ترِ ،مراکز ماسونی ترِ و نیز اوزنامه یاایر
[فرداال – همراه اا اوزنامه نگااانی چون شوکرت ثرریرا آ
دمیر ،یعقوب ردا رااا عثمان اوغلو ،ارهان آصف ارلرگره،
وداد ندی توا ،اسماعیل حوسرو توکی و اوزنامه کاداو اره
مدیریت محمد شوری یازامان که از حزب جمهروا خرواه
مستقل ( –)۱منحله دا سال - 1۰۰۳حمایت کررده ارودنرد،
میبوا اه کنااه گیر از فعالیت شدند .
ازای تاایآ اه اعد موضع گیر دا اراار نروادپررسرتری دا
چهااچوب چگونگی اااطه اا اتحاد شواو و دولت آلرمران
اه شللی پراگماتیک اه همدیگر گره خواد .
داای دواه نخبه گان کمالیست که دستیاای اه شاخصه هرا

عايشه حُرّ

تمدن غرب اا تا داجه تقلید اسانیده اودند ،اشتیاق فراوانری
ارا کپی ارداا از دیدگاهها علمری و ایردئرولروژیرک
حاک ار غرب از خود نشان می دادند و دا نتییه دا سالهرا
-1۰۰۳یعنی دواان گستر فاشیس دا جهان -ناسیونالریرسر
ترِ نیز شعاا ” یک دولت ،یک ملت ،یک فرهنرگ ،یرک
پیشوا ،یک دکتری  ،یک حزب“ سرداد .ارا حرمرایرت از
ای نظرات یلسان ساز نیاز اه کمک دیسیپلی ها علومری
چون تاایآ ،ااستان شناسی ،زاان شناسی ،عرلر اصرالح ژن
(اوژنیک) و انسان شناسی اود تا اتوان اه اییاد نرواد واحرد
دست یافت(.واژه“اوژنیک“داسال  1۸۸۰از طرف فرانلیرس
گالتون که دا جستیو ااهها پروا جنی سال ارود ،از
ترکیب  eusامعنی خوب و  genesامعنا ”زاینرده“ اارداع
شد” .دان اوژنیک“ دا ” ثمر اخ تری “(!) شلل خود دا
آلمان ناز و ایتالیا فاشیست مواد استااده رراا گرفت).
نظريه تاريخ ترک
دا دواه جمهوایت اولی اخ اییاد شده دا دااالرارنرون،
( که از سال  1۰۰۰اه دانشگاه استانبول تغیرنام داد ) ارخر
انسان شناسی اود .دا سال 1۰۰۰نظریه تراایرآ تررِ کره
توسط افرادعالمی چون آفت اینان (، ) ۸حرمرداص صربرحری
تانر اوا ،سمی افعت  ،صدا مقصود آاسال  ،اشریرد
غالیب  ،یوسف آرچواا و شمس الدی گون آلترا تررویر
شده اود توسط آفت اینان موضوعات اساسی آن ای گرونره
فرمولبند گردیده اود“ .اولی روم ارتر و مدنی اشرریرت،
ترکهائی هستند که وطنشان آلتایالا وآسیا میانره اسرت ”.
” اساس تمدن چینی اا ترِ ها پایه گذاا کرده انرد” “.دا
ایران و ای النهری ترکها اودند که پی از  ۱۳۳۳سال ربرل
از میالد اولی دواه تاایخی اا ارا اشرریرت ارا اررررراا
نخستی جامعه مدنی اا نامها سومریان  ،آکدها و عیالمریران
تشلیل دادند ” “.ساکنی دائمی دلتا مصر ترکرهرا اروده و
در سال ۳۳۱۱نظريه تاريخ ترک توسط آفت اينان اينگونه
فرمولبندي گرديده بود“ .اولين قوم برتر و مدنی بشريت،
ترکهائی هستند که وطنشان آلتايالر وآسياي ميانه است“.
” اساس تمدن چينی را ترک ها پايه گذاري کرده اند“.
”در ايران و بين النهرين ترکها بودند که پيش از ۰۷۷۷
سال قبل از ميالد اولين دوره تاريخی را براي بشريت با
برقراري نخستين جامعه مدنی با نامهاي سومريان  ،آکدها
و عيالميان تشکيل دادند” “.ساکنين دائمی دلتاي مصر
ترکها بوده و مدنيت مصر را ترکها بوجود آورده اند“.
افراد دورويی که نام يونانی گرفته اند و اهالی اصلی و
اولين صاحبين حقيقی آناتولی بودند اجدادشان ترک
هستند “.درسال  ۳۳۱۱تئوري زبان خورشيد( )۳مطرح شد
که ادعا ميکرد زبان ترکی ريشه تمامی زبانهاي فرهنگی
جهان است .اين نظريه در ظاهر نژاد ترک را سازنده
تمامی تمدنهاي جهانی و درنتيجه واال ترين نژادها قلمداد
ميکرد اما در واقع می خواست بيان کند ،که تمام خلقهاي
ساکن آناتولی در اصل ترک هستند و فقط به علت عوامل
گمراه کننده اي چون زبان ،دين و مذهب ترک بودن
خود را فراموش کرده اند و در همين سالها بود که ستاره
تئوريسين هاي نژادپرست افراطی چون حسين نيهال
آتسيز و رها اوغوز تورک قان رو به درخشش گذاشت.

مدنیت مصر اا ترکها اوجود آواده اند “.افراد دواویی کره
نام یونانی گرفته اند و اهالی اصلی و اولی صاحبی حقیرقری
آناتولی اودند اجدادشان ترِ هستند“.
شبیه ای نظریه اا داسال  1۰۲۲مصطای کمال آتاتررِ دا
آدانا ازاان آواده اود .ای نظریه محصول اوانری دفراع دا
اراار تلقی تحریک آمیز غرای ،مبنی ار داجه دوم ارودن
نواد ترِ اود واز دیگرسو غروا خرد شده شان اا کره ارا
سقوط امپراطوا عثمانی اه وجود آمده اود تررمریر مری
کرد ،و همچنی ادی وسیله میخواسترنرد دا آنراترولری از
حقوق تاایخی ادعا شده توسط مردمانی غیرر تررِ چرون
کردها  ،اومی ها و اامنی ها که سعی دا تصاحب آنریرا اا
داشته اند جلو گیر کرده و اه اهداف خود ارسند .
قانون سکونت
تصویب رانون سلونت داسال  1۰۰۰هموطرنران اا اره دو
گروه نواد ترِ و نواد غیر ترِ تقسریر کررد وهرمره اا
اوسیله رانون نام خانوادگی اا نادیده گرفتر تراراوت هرا
اصلیت و نسبیت ،دی و مذهب وزاان میبوا اه انتخاب نرام
خانوادگی ترکی نمود ونق مهمی دا همانندساز هرویرت
[هموطنانال ااز کرد .
داسال  1۰۰0تئوا زاان خواشید( )۰مطرح شد کره ادعرا
میلرد زاان ترکی ایشه تمامی زاانها فرهنگی جهان اسرت.
ای نظریه دا ظاهر نواد ترِ اا سازنده تمامری ترمردنرهرا
جهانی و دانتییه واال تری نوادها رلمداد میلرد اما دا واررع
می خواست ایان کند ،که تمام خلقها ساک آنراترولری دا
اصل ترِ هستند و فقط اه علت عوامل گمراه کرنرنرده ا
چون زاان ،دی و مذهب ترِ اودن خود اا فرامو کررده
اند و دا همی سالها اود که ستااه تئوایسی ها نوادپرسرت
افراطی چون حسی نیهال آتسیز( ) 1۳و اها اوغروز ترواِ
ران ( )11او اه داخش گذاشت.
انسان شناسی
اا آشلااشدن اینله مصطای کمال[آتاترِال آثاامترارلرران
نواد پرستی چون آاتوا دگوایناو( ) 1۲و اویگئنه پیتااد اا اا
درت تمام خوانده است ،اگر اه نق نواد دا سخنان مصطای
کمال درت شود داسخنانی چون ” خوشربرخرت کسری کره
میگوید ترِ هست “ ” ،یک ترِ اراار اا جهران اسرت“” ،
جوانان ترِ … نیروئی که الزم دااید دا خرون اصریرلری
است که دا اگهایتان جاایست“ و ” نواد تررِ دا جرهران
زیباتری نوادهاست“ عنصر نواد ه اا شاخصه ها فیزیلری
و ه اا ایده هویت ملی همخوانی داشت .
دا جهت وارعیت اخشیدن اه سخنان آتراتررِ  ،ارا ایریراد
مرکزمعاینات انسان شناسی ترِ  ،دامیان اولی پروژه هرا
کاایشان ” ،اندازه گیر جمیمه ها جمرع آوا شرده از
ربرستان راااجا احمد“ و تحقیق و پووه مقایسره ا او
کودکانی که از التقاط ایشه ها مرتراراوت مرثرل تررِ،
اامنی ،یهود و یونانی اوجود آمده اند ،می توان نام ارد .
میله دانستنی انسان شناسی ترِ که دا زمان انتشاا خود ارا
ایاست افتخاا وزیران آموز وپروا دافاصله سالهرا
 1۰۲۵/1۰۰۰منتشرمیشد دا میالت چاپ ایر دواه خرود
ارا استااده ازعلوم انسان شناسی اه عرنروان یرک وسریلره
علمی جهت اثبات ارتر اودن نواد ترِ ترال مری کررد،
نمونه ها زیاد دال ار شلاندن و ترکاندن سر و جمریرمره
انسانها دا آن دواه موجود است .
دا سر کنارانسها ترتیب داده شده توسط حزب حراکر
جمهوایخواه خلق )(CHPداای سالرهرا 1۰۱۵ – 1۰۰۵
تیتر اعضی از موضوعات ایان شرده چرنریر اروده اسرت:
معاینات انسان شناسی اراو تاایآ نواد آناتولی ،اردامرات
اصالح نواد(اصالح ژن) ،تحقیقات اولیه انسان شرنراسری ارر
او مغز ها ترکها ،نق وااثت دا حار نواد ،وااه هرا
پیشگیر از التقاط نواد .
آفت اینان از فعالی اصلی نظریه تاایآ تررِ اررا نشران
دادن اینله ترکان نمونهکاملنواد هستند دامقدمه پایاننامره
دکترا خودچنی می گوید:مصطای کمال دا میان کااهرا

ازاگ دولرتری شرخرصر ًا ارا
نظریات تاایخی مشغول شرد.
دا خصوص تحقیقات عرلرمری
دا مواد تاایآ ملتی که آنهرا
اا آزاد کرده اود اه تاایآ دان ها وظرایراری داده ارود…
داسال  1۰۰0تمایل خود اا ارا چاپ یک پوستر اه مقرداا
زیاد داسراسرکشوا دا خصوص اندازه گیر از ادن انسران
ایان کردم،و مناسب دیده و مرا ادان امر تشویق کردند و
امر کردند که ای اا از دولت خواستاا شوم“ .
دا نتییه ،ای تال ”عظی نواد پرستانه“ 0۱ ،هزاا نرارر اا
زیر پوش خود گرفت و اا کمک همره جرانربره نرخرسرت
وزیر  ،وزاات امنیت ملی ،وزاات ارهرداشرت و وزاات
آموز پی ارده شد .اندازه گیر ها تروسرط پرزشرلران
اات  ،پزشلان وظیاه ،مامواان اهداشت وآموزگرااان اردن
شناسی( علوم تیرای) انیام شد سراازان اره عرنروان افرراد
افتخاا تحت اوامر آفت اینان رراا گرفتند .
داای تال ” علمی“ موضوعات ااهبرد ایرنرهرا ارودنرد:
اندازه گیر شاخصه ها صوات اهالری تررکریره ،انردازه
گیر جمیمه ها مردگان،اندازه گریرر شراخصره هرا
اعضا ادن انسان ،تشخیص خصوصیات اخرالرری فررد از
او جمیمه سر ،مقداا وزن مغز افراد و اشلال جرمریرمره
ومحاسبه شاخصه ها چهره،چش ،چانه و اینی.
اما از اساس ای ترال حرتری اصروات ظراهرر هر ارا
استانداادها علمی همخوانی نداشت .ارا وجرود ترمرامری
دستلاا ها ،نتای ادست آمده اا فرضیه ها ایدئولوژیلری،
دا اراار وارعیاتی چون ساختاا اجتماعی ،سرنر و اسروم،
پروا یافت دا اوستا ،زیست دا کنااه ها دایا ،و خیلری
از عوامل مختلف که میتوان ایان کرد ،زیر سوال میافرت.
خالصه هر زمان که می خواستند اا نمونه ها ممرتراز خرود
ساخته  ،اکتشافات علمی اا اعالم میلردند .
بعد از درگذشت آتاترک
دا اخ انسان شناسی که اه دستوا آتاترِ دا سرال 1۰۰۵
اه دانشلده زاان و تاایآ و جغرافیا آنلااا نقل ملان کررد،
اا یاا دولت ترکیه تا پایان جنگ جهانی دوم تحقیقات عل
اصالح نواد دا ارنامه شان گنیانده شد( .کمک دولتی هرمره
جانبه دا دواه حلومت نازیها دا آلمان و حلومت فاشیستری
دا ایتالیا اه طوا گسترده ا شامل ای نوع دانشلده ها شرده
اود) دریقاً مثل اعمال امروزه حالج اوغرلرو( )1۱هرمرانرنرد
فرضیه ها ،مشاهدات ،اندازه گیر ها ،آزمایشات  ،تست هرا
که نشئت گرفته از مااهی جادوئی از یک دواه استه ارود ،
کوش شد تا وارعیات ایدئولوژیلی و متدولوژیلی اا اره
حقایق علمی تبدیل کنند .دا ای مواد اا اتلا اره پرووهر
ها علمی  ،کتااها و مقاالت زیاد نوشته  ،کناررانسرهرائری
ارگزاا و نظریاتی که دا ااال آواده شده [ نظریه هائری کره
دا اخ اول مقاله توضی داده شد الاره کرتراارهرا داسری
مدااس وااد گردید.
یک اامنی عثمانی که مصطای کمال نام خرانروادگری دیرل
آچاا اا اه او داده اود ،زاان شناسی الغاا ارا نرام آکروپ
مااتاایان اود .او داسال  1۰۰۰پس از پیوست منطقه حاترا
اه ترکیه  ،اا ایراد سخنانی دا خانه خلق اسلنداون که عریر
سخنان امروزه حالج اوغلواست چنی می گوید ” :خیلری از
اجتماعات انسانی دا اعضی از ادواا تاایآ شران  ،زاران و
مذهب خودشان اا تغیر داده اند  ،امروزه ترکان حاتا کره
اه زاان عرای سخ می گویند هیچ ااتباطی اا نرواد سرامری
ندااند  ،اه طوا میانگی اندازه جمیمه سر آنها  ۸۵اسرت ،
ال از نوادگان ترکان ردیمی ارراکری سرارال آلرپ
آن ها اص ً
هستند .ترِ گرائی کمالیستی امروز اه آن هرا هرویرت و
منشاشان اا نشان داده و از روم ترِ ارودن اا اره آن هرا
آشلاا کرده است“.دیل آچاا دا نظرداشت کرتراارهرائری دا
خصوص ایشه ها مشترِ نواد ای تررکرهرا و ااامرنره
تدوی کند.
دا سال  1۰۰۰پرفسوا دکتر مظاهر عثمان ( اوزمران) ()1۵
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دا کنارانس اوژنیک(عل اصالح ژن) حزب جمهوا خرواه اگوید که ” :ه خوننان  ،میرلریرونرهرا نرارر از خرواهرر و
خلق  1۰۰۰دا آنلااا چنی اظهاا داشت ” :شایسته نیست اره اراداانمان دا آسیرا هسرترنرد کره دا زیرراسراات فرغران
جا ااز ساز وط  ،که از خیلی جهات ادان نریراز دااد  ،میلنند.اوز خواهد آمد که آنها اا نیات داده و اترحراد
سعی دا پروا نسلی ای اصل و نسب النی که دا آیرنرده ازاگ ترِ ااار پا خواهی کرد“ “.اما دا خیلی از جراهرا
ثمر جز پر کردن آسایشگاه ها ،تیمااستان ها و اازداشتگراه مختلف ای فلر و ااوا اا اطوا غیر مستقی گروشرزد کررد.
ها نخواهد داشت .اه همی خاطر افراد سال اا ااید تشویق و آتا ترِ یک تواانیست وارعی وکسی اود کره رردات اره
میبوا کرد تا ادامه نسل دهند و اه معلوالن و نارصران ارایرد تحقق اساندن ای عقیده اا داشت ”( .ااگنه نون شرمرااه ۱
فوایه  ) 1۰۰۰او[ ترِ ران ال ارا ایر سرخرنران مربرانری
گاته شود که تو ارا ای وط کافی هستی و مرا اا اررا
مشروعیت خود اا اه خوای تاهی کرده اود.
داشت نسل اعد از تو نیاز نیست“
دا اوزنامه حاکمیت ملی ( اولوس) که اوزنرامره اسرمری اعد از آغاز اشغال شواو دا  ۲۲ژوئ  1۰۱1توسط ااتر
اژی کمالیست شمرده می شد و همچنان دامیرالت اولرلرو آلمان و اعد ازفوت افیک سرایردام دا  ۱جروال 1۰۱۲
ودا میموعه انسان شناسی ترِ که از سال  1۰۰۰تا  1۰۲۵شلر سراج اوغلو اه نخست وزیر اسید و اه حرکت پران
از طرف دانشگاه استانبول منتشر میشد دا خصروص اصرالح ترکیستی سرعتی تازه داد .آلمان ها دا ترکیه ارا افرزودن
نواد مقاالت ایشماا عرض اندام کردند واو چرک پرول طرفدااان خود اه تبلیغات وسیعی دست زدند .دا نرامره
محرمانه ا که از طرف وزیر اموا خااجه حلومت نازیستی
ها  ۵لیره ا و  1۳لیره ا و تمبرها پست عرلرس هرا
آلمان  ،ایپ تروپ اه سایر کبیر آلمان دا ترکیه فرانز فون
گرگ خاکستر منتشر شد.
حسين نهال آتسيز و رها اوغوز ترک قان
پاپ فرستاده شده رید گردیده حلومت آلرمران اررا ایر
مهمتری شخصیت نواد پرستی ترِ ای هیچ شک و شبه ا
فعالیت ها دا ترکیه  ۵میلیون مااِ هزینه دا نظر گررفرتره
مریلره
حسی نیهال آتسیز متولد  1۰۳۵اوت  1۰۱۵اود .دا
است .فایق احمد ااایتچو نماینده طرااوزان دا مریرلرس آن
۲۵
ترا
ا که اا نام آتسیز دا ای سالها  1۵مرا 1۰۰1
اوزها اا اینگونه توصیف میلند  ” :جنگ آلمان اا شرواو
سپتامبر  1۰۰۲توسط نهال آتسیز منتشر مری شرد دا مریران ارا کشوا شادمانی اباا آواده اود همه اه همدیگر تبریرک
نویسندگان آن اشخاص مهمی چون فواد کوپروالرو ،بکری می گاتند .اا لذت از یک انتقام پانصد ساله تاایرخری ررلرب
ولید توغان ،پرتو نایلی اوااتا ،صباح الدی علری ،نریرهراد ها همه ارا پیروز اات آلمان شروع اه تپیدن کرد“.
سامی ااناالی  ،اواهان شلی گوکا  ،عبدالباری گولپیناالری ترکیه ارا عاد کردن اوااط سیاسی اا اتحاد شواو ارعرد
و عبدالقادا اینان دیده می شد.
از دو ااا رطع اااطه اا حلومت آلرمران دا اوت  1۰۱۱و
اعد از فوت آتا ترِ ستااه جدید نواد پررسرتری دا اریر
ژانویه  1۰۱۵دا نهایت اه حلومت آلمران و ژاپر اعرالن
سالها  1۰۰۸تا  1۰۱۰اها اوغوزترِران مری اراشرد کره جنگ داد البته اینها اتحاد شواو اا رانع نلرده اود کره دا
ادیتوا سه میله نوادپرستی اا نام ها ااگنهنون ،اوزررواد مااس همان سال وزیر خااجه شواو مولوتوف اره سرلریر
و گوگ اواو اود  .ترِران نویسنده اصلی ای میله ها ارا سرپر سایر کبیر ترکیه دا مسلو اظهاا میدااد رررااداد اری
اسامی مستعاا اها رواتولو  ،اوینی موتون  ،ااگنه کونچو طرفی و دوستی  1۰۲۵ای شواو و ترکیه کره ترا حرال
و آمته تواانچی چنی می نویسد  :یلباا دیگر ایاندیشید کره دوااادا تاایآ ها  1۰۲۰و  1۰۰۵زیر پرا گرذاشرتره شرده
اه چه دلیل اهبر ازاگ آتاترِ ای ردا ارتاایرآ نروادمران دیگر ااا تیدید نخواهد شد ودا ماه ژوئ اعاده دیگر ارااه
پافشاا می کرد و پیوسته اه ما می گات ” :که مهرمرترریر
رااصواادهاناااه شواو واصالح ررااداد Montreaux
دا
رسمت تاایخمان دا آسیا میانه است و ه نوادانمان اا
 1۰۰0اا خواستاا شد.اخاطر ای خواستههرا شرواو دا
آنیا اه ما خاطر نشان می کرد ”؟ ” وااز اخاطر هرمریر امرر داخل ترکیه طرز ارخواد ااگان ها اسمی اا حررکرترهرا
مناوا که سیاست نامیده می شود نتوانست اه وضوح اره مرا پان ترکیستی دیگر اااه تغییر کرد مهمتریر نرتریریره ایر
تغییرات محاکمه نیهال آتسیز و تواان گراها اود.
رها اوغوزترکقان مینويسد  :يکبار ديگر بيانديشيد که
محاکمه تورانيست ها
به چه دليل رهبر بزرگ آتاترک اين قدر برتاريخ
دا نوامبر سال  1۰۱۲اات شواو دا نزدیلی ها استالی
نژادمان پافشاري میکرد و پيوسته به ما می گفت :که
مهمترين قسمت تاريخمان در آسياي ميانه است و هم
گراد ،از پیشرو اات هیتلر جلو گیر کررد  .دسرترگراه
نژادانمان را در آنجا به ما خاطر نشان می کرد؟ و باز
اهبر ترکیه ااا دیگر موضرع جردیرد اترخراب کررد و
بخاطر همين امر منفور که سياست ناميده می شود
تشللها پان ترکیستی اا زیر فشاا رراا داد .
نتوانست به وضو ح به ما بگويد که :هم خوننان ،ميليونها
نیهال آتسیز اه تاایآ اول مااس و  10آوایرل دا مریلره
نفر از خواهر و برادرانمان در آسيا هستند که در
زيراسارت فغان میکنند .روزي خواهد آمد که آنها را اواهون ،دو نامه سر گشاده اا عنوان  ،نخست وزیرر تررِ
گرا اا اه وظیاه ا دعوت میلن  ،منتشر کرد و دا دومیر
نجات داده و اتحاد بزرگ ترک را بر پا خواهيم کرد
نامه خود  ،صباح الدی علی استاد کنسرواتوا دولتی آنلااا،
پرتو نایل اروتاو استاد دانشلده زاان و تاایآ و جغرافریرا ،و
پرفسواصداالدی جالل آنتل اسرتراد پرداگروژ دانشرگراه
استانبول اا اه عنوان کمونیستها خائ اه وط معرفی کررد
و وزاات معااف اا اه چش پوشی از اتاارات و اویردادهرا
مته نمود.اما علس العمل دولت اه ای نامه ها شدید ارود .
نیهال آتسیز از مسئولیت خود دا کال اوارت ارکناا شده و
اوز نامه اواهون تعطیل گردید.
شلایتی که صباح الدی علی از نیهال آتسیز کرده و اعراده
حیثیت نموده اود دا  ۰ما  1۰۱۱نتییه داد و نیهال آتسریرز
اه  ۱ماه زندان محلوم شد .از پس زندانی شدن آتسیز  ،اهرا
اوغوز ترِ ران و  ۱۵نار دیگر از نواد پرستان تواانریرسرت
دستگیر شدند .دا  ۱سپتامبر  1۰۱۱دا مواد  ۲۰نار اه اتهرام
داست کردن سازمانی مخای اه نام گیزلی گواه م جرهرت
ارانداز دولت ،دادگاهی ارگزاا شد .زمانی که متهمی دا
دادگاه اتهامات وااد شده اا شنیدند  ،ترِ ران ارا حریررت
زیاد دا دادگاه چنی گات ” :ای سخنان [ نروشرتره هرا

نوادپرستی دا مریرالتال دا
اصل تروسرط مرحرمرود اسرد
اوزروات( ) 1۱کره خرود ارا
حل آتاترِ تعیی شده است
سالها از کرسی ها تاایآ انقالب دانشگاه ها دولتی گارتره
شده است .ده ها هزاا جوان و دا ای شان یلی ه م ایر
حرف ها اا شنیده ای  ،ارایمان آنها اا تلقی کردند و اراوا
کردی که ای [نوادپرستیال همان آتاترِ گرائی و کمالیسر
است .سواالت امتحانی اا اا پاسآ دادن اه ای ها تروانسرتریر
اگذاانی  ،ای داوس ااالخره هرچه ارود از طررف دولرت
تدایس میشد .همان سخنان که از طررف هرمریر پررفسروا
[محمود اسد اوزرواتالدادانشلده دانشها سیاسی گرارتره
شد ،از کرسیها دانشلده رانون اساسی نیزگاته شرده ارود.
معنا رانون اساسی اه ما اا ای سخنان تعلی داده شد“.
تواِ ران و ده ت از همالران اعد از  00جلسره دادگراه
دا  ۲۰مااس  1۰۱۵از  11تا  1۳ماه حبس و از  ۵ماه ترا ۱
سال حبس دا تبعید محلوم شدند.بکی ولید دوغان ترنرهرا
کسی اود که اه اتهام سرنگون کردن دولت میرم شرنراخرتره
شد .اها ترِ ران اه اتهام تشلیل سازمان مخای و نریرهرال
آتسیز اه علت میتینگ  ۰می میرم شناخته شدند .سررهرنرگ
آلپ ااسالن تواک شخصی که دا سالها آینده اهربرر
حرکت نواد پرستی اا ادست می گیرد دا آن دادگاه اره ۰
ماه و  1۳اوز حبس محلوم شد.
تغيير روش
اه علت سرد اوااط ای کشوا پیروز جنگ و ترکیه  ،اراا
دیگر نحوه ارخواد اا پان ترکیس تغییر جهت داد  ،اررا
افع اتهام از متهمان دادگاه دا  ۲۵اکتبر سرال  1۰۱۵ررراا
شد دواااه دادگاهی دا خصوص میرمان تواانیست ارگرزاا
شود .دادگاه آغاز شده دا  ۲0اوت  1۰۱0ارعلس دادگراه
ربلی هیچ جائی ارا خرود دا اوزنرامره هرا و مریرالت
اختصاص نداد .دا  ۰1مااس  1۰۱۱دادگراه مردااِ الزم
ارا محلومیت متهمی و اثبات جرم اا کافی ندانست وتنهرا
اه خاطراینله متهمی مقااله اا کمونیس  ،ای ایدئولوژ غیرر
ملی اا مهمتری امر ملی تلقی میکنند،آنها اامیرم ندانسته
و اا اه ارائت دستگیرشدگان داد وآنها اا آزاد کرد.
اها اوغوز ترِ ران اعد از آزاد اه امریلا افته و دا آنیرا
اه تحصیل اوان شناسی پرداخت او دا سال  1۰۱۱اه ترکیره
ار گشت و چنی گات  ” :اا گات اینله ای [ فررد ال کررد
است ای اامنی ،اگر دا کشوا جدائی اریرانردازیر  ،حرس
جدائی [ خواهی العناصر اا که دا داون جامعه تررِ او
اه حل شدن گذاشته اند  ،تحریک خواهریر کررد  ،اوز
میرسد که دشمنان خااجی ترِ ها ای حس ها اا اریر از
ای تحریک کرده و کشوامان اا آشاته خواهرنرد کررد ،
جدا ساز نواد نمی تواند دا حیطه عقل و حرقروق اررا
همیشه جایگاهی داشته ااشد  [ ،ای امرال میتواند عامل ارروز
کی و نارت گشته و اا کشیده شدن پا احساسات اه مریران،
ااه اه اعمال غیر انسانی ااز شود… و م ارخراطرر احسراس
انسانی ای نگر فریب کااانه اا ترِ کرردم .دا زمران
دستگیر ام دا زندان دا میان مان یلی از رروم آارازا ارود
دیگر اامنی و دو جوانی که اگه کرد داشتند  ،چرنران
جوانمردانه [ اا ما ال ار خواد کردند و گرای شان اا چرنران
اه ترِ گرائی و حتی افلاا نوادپرستانه ترکی ثاات کردنرد
که دا داون ه حس دوستی و ه حس شررم و خریرالرت
زنده شد .کسی نمی داند چه مقداا همانند ای هموطنان کره
غیر ترِ نامیده میشوند ،وجود دااد .چگونه دلمان ااضری
اه گات اینله تو از ما نیستی و پس زدن آنها می شد“.
دیگر دا کسی جساات طرفداا آشلاااز نظریات فاشیستی
نمانده اود .اه همی خاطر نوادپرستان تغییر او دادنرد اره
جا تواان گرائی ناسیونالیرسر و اره جرا گررگ هرا
خاکستر  ،میلتچی ،اه جا نواد ترِ ،ملت تررِ گرارتره
میشد آن ها نظریات جدید خود اا توسط ااگانها سازمرانری
انتشاااتی چون اواهون ،روپوز ،اویوِ دوغرو ،حررکرت،
تشلیالت ترِ جوان ،میله فرهنگی ربرس تررِ ،مریلره
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مباازه اا کمونیس دا ای مردم تروی میلنند .آلپ ااسرالن
ترک و هملااان دا سال  1۰0۵ارا سرلرطره ارر حرزب
جمهوا خواه ملت اوستائی و تغییر اسر آن اره حرزب
حرکت ملی دا سال  1۰0۰و اا اییاد سرازمران هرا شربره
نظامی فاشیستی چون جوانان اوللوچو و تشلیل هسته هرا
کماندوئی دا کمپ ها نظامی  ،نواد پرستی ترکی اا وااد
دواان جدید کردند.
منااع:

Nazan Maksudyan,Türklüğü Ölçmek,Metis

Suavi Aydın “Cumhuriyet’in İdeolojik Şekillenmesinde Antropolojinin Rolü: Irkçı Paradigmanın Yükselişi ve Düşüşü”, Modern Türkiye’de
Siyasi Düşünce, Kemalizm, C. ,2İletişim 2002
Orhangazi Ertekin, “Cumhuriyet Döneminde
Irkçılığın Çatallanan Yolları”, a.g.e, C. .4
Milliyetçilik, ,2002s. .283-243

یادداشتها -1 :اسماعیل گاسپیرالی *  /گاسپریرریرنرسرلری (
1۲0۱ر1۸۵1 /1۰۰۲ر )1۰1۱از اهبران نهضت فررهرنرگری
جدیدیها و پان ترکیس اود پان ترکیس ِ گاسپیررالری  ،کره
شعاا آن ” اتحاد دا زاان و اندیشه و عمل“ اود ایشتر فرهنگی
اود تا سیاسی  ،حال آنله اوشنالران دیرگرر تراتراا چرون
یوسف آرچواا و عبدالرشید ااراهی ایشتر از پان تررکریرسر
سیاسی هواداا می کردند.
 -۲بکی ولید توغان دا سال  1۸۰۳دایلی از اوستراهرا
ااشقیرمتولد شد .دا سال  1۰۳۰دا کازان فااغ التحصیل شرد
و دا مداسه ا تاایآ ترِ و تاایآ ادایات عرب داس مری
داد دا سال  1۰11اا انتشاا کتاب تاایآ ترِ وتاتاا معروف
شد .نماینده مسلمانان اوفا دا میلس تزاا اوس شده و اره
همی منظوا اه پترزاواگ افت دا آنیا اا ورروع انرقرالب
شواو اه مخالات اا الشویک ها پرداخت.دا 1۰1۸دستگیر
و اعد از فراا از دست الشویک ها دا حلومت ااشقیرسرمرت
وزیر جنگ اا اه عهده گرفت .داسال  1۰۲۵اه خواسرت و
سااا فعالی پان ترکیستی چون فواد کوپوالو و آررچرواا
از طرف دولت ورت اه ترکیه دعوت و دا سرال  1۰۲۵اره
سرپرستی انیم تالیف و ترجمه آنلااا منصوب شد .او ترا
پایان عمر خود اه سال  1۰۱۳که دا استانبول اویداد همیشره
مبلغ و مروج پان ترکیس اوده است.
 -۰یوسف آرچواا  1۰۰۵ – 1۸۱0و از تاترااهرا ررازان
اود که پس از تحصیل دا استانبرول و پراایرس اره ررازان
اازگشت و داگیر فعالیتها ملی و فرهنگی تراترااهرا آن
سامان شد .و دا معروفتری مقالة خود ،سه طرز سیراسرت،
که اعضی آن اا ایانیة پان تواانیس اه شماا آواده انرد ،سره
مشی سیاسیِ عثمانی گرایی ،اتحاد اسالم و پان ترکریرسر اا
اراسی می کند .و پس از اازیاای هر سه مشی سیراسری و
ارشمردن موانع اییاد ملت واحد عثمانی و مرترحرد کرردن
مسلمانان  ،از تشلیل ملت واحد ترِ اراساس وحدت نرواد،
یعنی متحد کردن کلیة ترکهرا دا تررکریرب یرک دولرت
جانبداا می کند.
 -۱ضیاء گوِ آلپ (1۲۵۵ر1۸۱0 / 1۰۳۰ر ،)1۰۲۱از
نظریه پردازان پان ترکیس دا ترکیه  ،که از فعراالن حرزب
اتحاد و ترری و از حدود  1۰۲۸عضو کمیترة مررکرز آن
اود ،و ارخالف کسانی مانند آرچواا ،از اتحاد باتی تررِ
گرایی و اسالم خواهی و دا عی حال از تیردد دفراع مری
کرد و ار آن اود تا هر سه جریان مواد عالرة اتحرادیرون اا
دا چهااچوب نظامی واحد تدوی کند .و ای نظرر اا دا
مقالة الند اا عنوان ” ترِ شدن  ،مسلمان شدن  ،مرعراصرر
شدن“ تشری کرد.
 -۵جنگها استقالل که اعد از شلست امپراطوا عثرمرانری
داجنگ جهانی اول  ،ای سالها 1۰1۰تا 1۰۲۲دا مرحردوده
ا که میثاق ملی نامیده می شد صوات گرفت و دا سرال
 1۰۲۰اه اختتام حلومت عثمانی منیر شد دا ترکیه اه ملری
میادله یا رواتولو ساواشی معروف است.
-0اعدها اهCHPحزب جمهوا خواه خلق تغییرنام داد.
 -۱فرره جمهوا خواه مستقل اه پریرشرنرهراد و خرواسرت
آتاترِ و همچنان انتصاب علی فات اوخ یاا-که از دوستان
ردیمی و یلی از ه پیمانان او اود -اه اهربرر فرررره دا
اوت سال  1۰۰۳و ارا القا تعدد احزاب ساخرتره شرد.دا

مدت زمان کوتاهی ای فرره از حمایت ایشماا ارخرواداا
گردید که اهبران فرره جمهوا خواه خلق اا نگران کررد.
علی فات اوخ یاا اا یقی اه اینله اا رداتمند شردن حرزار
دا مقاال ائیس جمهوا(آتاترِ) رراا خواهرد گررفرت دا
نوامبر همان سال فرره جمهوا خواه مستقل اا منحل کرد.
 -۸آتاترِ از دواان جوانی  ۰کودِ شامل دختر و پسرر
اا اه عنوان فرزند معنو ربول کرد زمینه تحصیل فررزنردان
معنو ا اا نیز فراه نمود .آفت ایرنران یرلری از ایر
کودکان اود که از اعضا هیأت مؤسس انیاد تاایآ ترِ و
طی سالها مدید ائیس ای انیاد اود و مدیریت انستریرترو
تاایآ انقالب ترِ اا دا دانشگاه انلااا نیز اه عهده گرفرت.
و آثاا متعدد دااااه تاایآ ترکها و آتراتررِ مرنرترشرر
نمود.اینان دا سال  1۰۸۵چش از جهان فرواست.
 -۰تئوا زاان خواشید که دا سالها  1۰۰۳از حرمرایرت
آتاترِ ارخواداا اود وتوسط او تروی یافت ادعا میرلررد
که زاان ترکی یلی از اولی زاانها تاایآ اشر است اما از
طرف زاان شناسان مواد ربول وارع نگردیده واره سررعرت
اهمیت خود اا از دست داد .
 -1۳حسی نهال آتسیز دا ژانویه  1۰۳۵دا استانربرول زاده
شد .دا دواان دانشیویی تحت تاثیرافلاا ناسیونالیستی ررراا
گرفت .دامراس تشیع جنازه ضیا گوگ آلپ از پایه گزااان
ناسیونالیس ترِ اا دانشیویان مخالف افلاا ناسیونالریرسرتری
داگیر و اه زد وخواد پرداخت و از دانشلده اخراج شد .ارا
نشر مقاله ا اا نام اسامی مناطق متعلق اه ترکها دا آناترولری
که اا هملاا دوست احمد ناجی تهیه کرده ارودنرد نرظرر
استاد فواد کوپوالو ،دا دانشلده ادایات اا اره خرود
جلب کرده ودا سال  1۰۰۳اا نوشت پایان نامه ترحرصریرلری
خود ا زآن دانشلده فااغ التحصیل شد.اا انتشاا میله ا اره
نام آتسیز اا هملاا افراد معروفی چون فواد کوپروالرو و
بکی ولید دوغان اه تروی پانترکیسر پررداخرت .او دا
سالها ربل واعد از جنگ جهانی اا انتشاا میالت و نروشرتره
های پیوسته اه مقااله اا اندیشه ها چپ پرداخته وهمیرشره
دا خدمت ملی گرائی افراطی  ،پان تواانیس ونواد پرسرتری
اود.دا سال  1۰۱۵اه علت سلته رلبی دا گذشت.
- 11اها اوغوز ترِ ران دا سال  1۰۲۳دا استانبول متولرد
شد .دا اشته حقوق از دانشگاه آنلااا فااغ التحصریرل شرد.
استاد خود اا از دانشگاه استانبول گرفت.تخصص خود اا
دا اشته تاایآ و ترِ شرنراسری از دانشرگراه سرواار و
اوانشناسی تیرای اا از دانشگاه کلمبیا دایافت کرد.اعرد از
تبرئه دادگاه دوم تواان گراها اه امریلا افرتره و از سرال
 1۰۱۱تا سال  1۰۱۲دا دانشگاه ها آمریلا از جمله کلمبیرا
الاا مشغول شد.
-1۲آاتوا دو گواینو 1۸۸۲ – 1۸10نویسنده ،خاواشناس،
شاعر ،مواخ و سیاسرترمرداا فررانسرو  .ایشرهٔ نرظرریرات
نوادگرایانه دا عصر جدید اا اه او نسبت میدهند.
 -1۰اویگئنه پیتااد دکترا خود اا از دانشگاه ژنرو اررا
اولی ااا دا انسان شناسی دایافت کرد .او داسال  1۰۰0اره
خواست آفت اینان و صالحدید آتاترِ تحقیقات وسریرعری
اا دا خصوص جمیمه ها انسانی دا ترکیه انیام داد.
 -1۱پرفسوا یوسف حالج اوغلو تاایآ دان وعثمانی شنراس
ناسیونالیست ترکیه  ،از  1۰۰۰تا  ۲۳۳۸ائیس مرکز تراایرآ
ترِ اودودا سال  ۲۳11اه حزب حرکت ملی پیوست.
 -1۵محمود اسد اوزروات ( متولرد سرال  1۸۰۲ازمریرر/
داگذشت  1۰۱۰استانبول) از هملااان نزدیک آتراتررِ و
استاد دانشلده حقوق آنلااا .دا 1۱سپترامربرر سرال 1۰۰۳
محمود اسد اا سمت وزیر دادگسرترر تررکریره دا یرک
سخنرانی دا شهر اوده می آشلااا چنی می گوید:
” فلر و نظرم چنی است  ،دوست و دشم اداند که تررِ
سروا ای ممللت است .کسانی که از نسل ترِ نیستنرد دا
سرزمی ترِ تنها از یک حق ارخوادااند وآن خدمترگرذاا
و ارده اودن است .دوست و دشم  ،حتی کوه ها نریرز ایر
حقیقت اا چنی ادانند “.اا تصویب رانون نام خانوادگری دا
سال  1۰۰۱آتاترِ اه محمود اسد اه خاطرتال ها تررِ
گرایانه ا نام خانوادگی اوزروات اا داد.
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موضعمطبوعاتترکیهنسبتبه
فرقهدموکراتآذربایجان4231تا4231

جستار زير بخشي از مقاله محمدعلي بهمني قاجاار حاحا
عنوان ”نگراني هاي حركيه آمد و نيامد پان حركيسم“ اس كه
در شماره  44فصلنامه گفتگو منتشر شده اس  .اين ناوشاتاار
موضع مطبوعات حركيه نسب به فرقه دموكرات را باراساا
نشرياحي چون وق گچه پستاسي جمهوري آكشاا و...
بررسي كرده و نشان مي دهد كه مطبوعات اين كشور نيز در
همان زمان نسب به ححوالت ايران و آذرباياااان ووراور
نيروهاي ارحش سرخ موضع منفي داشتند و فرقه دموكرات را
به لحاظ وابستگي به شوروي حقبيح مي كردند.
دیدگاه غالب دا ترکیه فرره دموکرات آباااییان اا نه تنهرا
وااسته و دستنشاندة اوسیه شواو میدانست الرلره اررا
ای فرره هیچگونه اصالتی رائل نبود و آن اا دسرت پرخرت
دولت شواو می پنداشت .دا اینیا اه نمونههایی چرنرد دا
مواد نظر اوزنامهنگااان ترکیه دااااة موضوع مسرترقرل یرا
وااسته اودن فرره دموکرات آباااییان و جنب اییاد شرده
اه وسیله ای فرره اشااه میگردد.
نظامالدی نظیف از اوزنامهنگااان ترکیه دا مقالها کره دا
اوزنامه گیچهپستاسی دا  ۲۱اوت  ۲ /1۰۱۵شهریوا 1۰۲۱
منتشر کرد استداللها ااائه شده از سو دولت شواو اا
دا مواد عدم وااستگی اخدادها مواد احث اه سیاستها
ای دولت نای کرد .نظیف دا ای مقرالره کره عرنروان آن
“شلنیه و زجر که ایران می کشد ،دیگر ااید اره پرایران
ارسد ” اود دااااة ماهیت اخردادهرا ایرران نروشرت:ایر
اردامات اا نمیتوان اه حساب غلّیان و هییان ایدهآلریرسرتری
کاسبان فقیر ایرانی گذاشت.ای وارعه همان نق فریریرعری
است که دا رالب االلان،یعنی دا الغااستان دا صوات ظاهرر
و اه نام دموکراسی ااز میشود.یعنی وضع و تاالو فییرع
ایران اه لوحة داماتیک الغااستان اضافه میشود1[.ال
عمر اضا دوغرول یلی دیگر از اوزنامهنگااان تررکریره
نیز دا مقالها اا عنوان “آباااییان و ایران ”که دا ۲1
آوایل  /1۰۱0اادیبهشت  1۰۲۵اوزنامره جرمرهروایرت
انتشاا یافت اه ماهیت وااسته فرره دموکرات اشااه کرده
و اخدادها آباااییان اا اه طوا کامل محصول سیاسرت
امپریالیستی شواو عنوان کرد .دوغرول دا ای مرقرالره
تصری مینماید“ :ایگانه اشغال ایران اا فرصتی منراسرب
دانسته و سعی کرده که تیشه اه ایشه ترمرامریرت ااضری
ایران ازند[ ۲ال دوغرول دا ادامه ای مقاله اه نوع مطالبات
مردم آباااییان از دولت مرکز نیز اشااههایی دااد که
دا اخ اعد ای یادداشت ادان اشااه میگردد.
سلی ثاات یلی دیگر از اوزنامهنگااان ترکیه اا صراحت
ایشتر اه ماهیت غیرمستقل فرره دموکرات و آلرت دسرت
رراا گرفت پیشهوا اهبران ای فرره اشااه مینمایرد .و
دا مقالها اه نام “دا ایران اا سواپریز مواجه نشردیر ”
که دا شمااه  ۲1مه  ۰1 /1۰۱0اادیبهشت  1۰۲۵اوزنرامره
تصویر اه چاپ اسید ،سیاستها شواو اا دا ایرران ارا
سیاست ها توسعه طلبانه آلمان ناز مرقرایسره کررده و از
پیشهوا اه عنوان همانند کیسلینگ ائیس دولت وااستره اره
آلمان دا نروژ یاد میکند۰[.ال
همان گونه که اشااه شد یلی از دالیل اصلی عدم اسرترقربرال
ترِها از ای تحوالت ،اهاغ تطااق اسیاا از جوانرب آن
اا آمال دیرینة گروهها ترِگرا ،نقر اوسریره دا ایر
ماجرا اود .حسی جاهد یالچی که ایشتر نیز اه او اشااه شرد
دا مقالیها تحت عنوان “موضوع ایرران و تررکریره ”دا
شمااة  ۲۱نوامبر  0 /1۰۱۵آبا  1۰۲۱اوزنامة طنی منتشرر
شد “شوا و اغتشا آباااییان [ااال مرقردمره ا ” ...
دانست “...جهت الحاق آن اه اوسیه ”.او دا ادامره افرزود
که “...ما نسبت اه رضیة ایران از نزدیک عالرمند اروده و
میبوای آن اا اا نهایت درت مواد تعقیب رراا دهیر زیررا
مسئله ایران و موضوع ترکیه و اغازها اا یلدیگر ااتربراطری
دااد و متم یلدیگر است و سر و صواتری کره مروضروع

مواد اازگشت حاکمیت دولت مرکز ایران ار آبااایریران
منتشر کرد ار همی نلات تأکیرد نرهراد“ :مسرلرو تصروا
میکرد که آنها (پیشهوا  ،فرره دموکرات و حزب توده)
آباااییان اه خود خواهد گرفت ک و ای عالمت و اشرااه منبع ردات سیاسی هستند ولی مدتی ربل از ایر پریرشرامرد
اخیر ،مانند تهران متوجه شده اود که آنها فارد مشروعریرت
خواهد اود دا رسمت جبهة ترکیه ۱[”...ال
“م.ح .زوال ”نیز دا مقالها اه نام “معنا عصریران وخریر سیاسی هستند .ای حادثه ثاات میکند یک دولتی کره پری
ایران ”که دا  ۲1نوامبر  ۰۳ /1۰۱۵آاان  1۰۲۱دا اوزنامة امتیاز نات می گردد ،ااید از خیاالت دست کشیرده پری اره
حقیقت ابرد .دولت شواو همی که مرلرترارت شرد کره
وط منتشر شد ،ار همی ااوا اود .اه نوشتة او “...مرمرلر
است عوامل محلی ه دا عصیان اخیر مؤثر وارع گشته است پیشه وا و حزب توده مواد استااده نبوده و از آنها کاا
ولی علت عمدة تشویق و تحریک خرااجری اسرت .مروررع ساخته نیست ،ااز اا اه وسیلة کراات آن هرا نرمری تروان
پیشبرد ،نقشة خود اا ارا متزلزل کردن یرگرانرگری ایرران
نزدیک شدن تخلیه ایران اوسها اه عوض احرتررامرگرزاا
نسبت اه استقالل ایران ،حتی اه عوض ایرنرلره سررمشرق و وداع گات و پیشه وا و امثال او اا مانند پوست لیمرو کره
نمونه ارا انگلیسی ها رراا گیرند .مردم اا دا آباااییان ارر آا گرفته شده دوا انداخت۸[”.ال
همان گونه که پی از ای نیز ایان شد حتی پانترِها نریرز
علیه دولت تشویق و تحریک کردند ۵[”...ال
ارخی از دیگر صاحبنظران ترِ نیز آااء مشااهی اا اارراز ار وااستگی فرره دموکرات اه شواو ابعان داشرترنرد .از
داشتند .اده عزت انیچه دا مقالها اه نام “وضعیت فییع و جمله عاادی داوا یلی از اوزنامهنگااانی که اه اندیشههرا
فالکتآمیز ایران ”که دا  ۲1نروامربرر  ۰۳ /1۰۱۵آاران پان ترکی نیز تمایل داشت دا مقالها اره نرام “شرلرسرت
 1۰۲۱اوزنامة سون تلگراف منتشر شد ،خراطررنشران کررد خوادن سرخها آباااییان ”که دا  1۰دسامبر ۲۲ /1۰۱0
اگرچه “...موضوع ظاهراً عباات است از آزاد آباااییان آبا  1۰۲۵اوزنامهیمهوایت اه چاپ اسید داحالی کره از
ولی دا ااط و دا حقیقت عباات از الحاق آن اره اوسریره خودمختاا دا آباااییان پشتیبانی می کرد اما ار مراهریرت
وااسته فررة دموکرات نیز تصری داشت .عاادیر داوا دا
است .ای یک ردمی است دا ااه امپریالیس دولرت ترزاا
ارداشته شده است منتها ای ردم تروسرط آباارایریرانری هرا ای مقاله دا مواد فرره دموکرات و اهربرر آن یرعرنری
پیشهوا نوشت“ :همی که یاغیان آباااییان اسلحه اا اره
ارداشته میشود .مطالب صری است و چگونگی امر واضر
زمی گذاشتند ،پیشهوا  ،ائیس آنها که اره هروچریرگرر
و آشلاا میااشد0[”...ال
چگونگی سقوط حلومت خودمختاا فرره دموکرات ،نریرز پرداخته اود ،ماقوداالثر شد و از میدان دا افرت .اردیرهری
است اه کیا افته ،از مرز خااج شده نزد آرایان خود افرتره
خود نشان دیگر تلقی شد دا تأیید وااستگی کرامرل ایر
فرره اه دولت شواو  .زیرا اه محض اوش شدن تصرمریر است ” ...او سپس دا ادامه و اراساس ااواها خود افرزود
 “...چون اکثریت اهالی آبااایریران تررِ هسرترنرد ،دا
مسلو مبنی ار رطع حمایت از آن ،اه فوایت حلومرت ایر
فرره سارط شد .ای موضوع دا ترکیه نیز اازتاب داشرت و داخواست خود ااجع اه نائل شدن اه خرودمرخرتراا اداا
بیحق اوده اند ولی آنهایی که پیشقدمری دا ایر ارااه
میکردند ،دست نشاندة شواو ها اودند و اه نرام و اره
حساب اوسیه کاا می کردند .اه همی جهت ه اه نرظرر
ایرانی و ه اه نظر آباااییانی خائ اه میرهر شرمررده
میشدند و چون آباااییانیها ملتارت و مرتروجره آن
اودند ،لذا از نامبرده پیرو نلردند .از ای ایر اصرل
است که اا وجود اسیدن پول ،اسلحه و مهمات از کشوا
شواو و وااد شدن آباااییانیهرا شرواو  ،داا و
دستة پیشه وا تنها توانستند یک اات مرکب از هارت
هزاا نار تشلیل دهند و چون آن ه اه زوا ارود .لرذا
پس از مختصر زد و خواد متارق گشتند .اه ای ترتیرب
سرکرده ها هوچی و سرخ آباااییان کره چرنرد اوز
تصوير هيئت وزيران فرقه دموکرات زير قاب عکس لنين و استالين پی مدعی اودند اه سو تهران پی میاوند دا اسررع
اوزنامهنگااان ترکیه دا مقاالتی که پیرامون اعراده اررترداا ورت ممل اه طرف شمال فراا کردند .از رراا معلروم پرس
از اینله اوسها سراازان خود اا عقب کشیدند پیشهوا دا
دولت مرکز ایران ار آباااییان منتشر کردند دا ضرمر
تیزیه و تحلیل نحوة سقوط حلومت فرره ،ار ای مروضروع آنیا اه الوف فرمانروایی میکرده است۰[.ال ادی تررتریرب
که فرره دموکرات تنها اازاا دا دست شواو او ،تأکریرد ااید گات از دیدگاه اوزنامه نگااان ترکیه ،فرره دموکررات
نهادند .نی الدی ساداِ دا مقالها اه همی مناسبت که ارا آباااییان یک سازمان سیاسی وااسته اه اترحراد جرمراهریرر
عنوان “حادثه ا که دنیا اا حیرران کررده اسرت ”دا  ۲0شواو و فارد هر گونه استقالل و ااادة سریراسری ترلرقری
دسامبر  ۵ /1۰۱0د  1۰۲۵دا اوزنامة آکشام منتشر کررد می گردید و چنی دیدگاهی دا فضا مطبوعراتری تررکریره
اه وااستگی فرره دموکرات اه دولت شواو اشااه کرده و عمومیت داشت.
اا صراحت اییاد ای فرره ،تشلیل حلومت اه وسیله آن و [  1ال .اایگانی اسناد وزاات اموا خااجه ،اسناد نرمرایرنردگری
حتی ادااة اموا حلومت فرره دموکرات اا مرنرترسرب اره استانبول ،پرونده  ،11سند شمااه ۱/0/1۰۲۱ ،1۲۵۰
[۲ال .همان ،پرونده  ،11۰سند شمااه ۸/۰/1۰۲۵ ،0۲۳
شواو عنوان می کند .ساداِ دا ای مقرالره داارااة ایر
موااد یاد شده مینویسد“ :یک سال پی اوسها ،هرنرگرام [۰ال .همان ۱[/ال .نمایندگی آنلااا ،1۳۱ ِ ،1۰۲۱-۲۰
تخلیه آباااییان دا آن خطه یک جریانی ترتیب داده و ارا پ  ،۲۲۵۰رسمت اول
تشلیل یک حلومت خودمختاا اه دست نریررو مرحرلری [  ۵ال .نمایندگی آنلااا  ،1۳۱ ِ ،1۰۲۱-۲۰پ ،۲۲۵۰
نمی گذاشتند که دولت ایران دا کاا آنیا مداخلره نرمرایرد ،رسمت اول  0[/ال .نمایندگی آنلااا ،1۳۱ ِ ،1۰۲۱-۲۰
تمام تشبثات حلومت تهران ارا سراز ارا آباارایریران پ  ،۲۲۵۰رسمت اول
نتییها نداد و دا آباااییان حلومتی ار پا شده اود کره از [  ۱ال .اایگانی اسناد وزاات اموا خااجه ،اسناد نرمرایرنردگری
استانبول ،سند شمااه 1۱/1۳/1۰۲۵ ،۲۱۰۱
شواو پیرو میکرد و از سو آنها ادااه میشد۱[”.ال
نظام الدی نظیف نیز دا مقالرة دیرگرر کره دا اوزنرامره [۸ال .همان ،سند شمااه ۲۱/۰/1۰۲۵ ،۲۵۰۱
گییهپُستاسی دا  1۰دسامبرر  ۲۲ / 1۰۱0آبا  1۰۲۵دا [۰ال .همان ،سند شمااه ۲۱/۰/1۰۲۵ ،۲۵۰0
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کشوا جدید اه نام سودان جنوای دا  ۰جوال امسرال اره
جمع ده ها کشوا دیگر جهان پیوست واسما اعالم موجودیت
نمود .تولد کشوا نو دا حقوق ای الملل امروزی یک امر
استثنایی و خالف راعده اه شماا می اود .ار اساس اویه ها
موجود ،سازمان ملل و جامعه جهانی مدت ها اسرت کره از
تشلیل کشواها جدید استقبال نمی کنند .منشوا ملل متحد
حق حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشواها اا محترم می دانرد
و دولت ها جهان موظف اه اعایت ای اصل و نریرز اصرل
عدم مداخله دا اموا داخلی سایر دولت ها هستند.
شاید تیزیه و دوپااه شدن یک کشوا دا شمال افرریرقرا از
منظر ما ایرانی ها اخداد مهمی نباشد اه ویوه آنرلره سرودان
حتی دا همسایگی ایران نیز رراا ندااد .اما آنچه که دا الیره
ها زیری جامعه ایرانی چنی اخداد اا انگ و او میدهد
جنبه اوانی آن است .دا ایشتر کشوا ها معمرو ًال از ترقردس
مرزها وساختاا سرزمینی سخ میاود .دا همه جهان مرزها
سرزمینی خط ررمز اه شماا میاود و اتااراً از همی اوسرت
که دا نقشهها جغرافیایی مرزها ای المللی اا ارا خرطروط
ررمز مشخص کردهاند.کنوانسیونها متعدد ای الرمرلرلری از
جمله کنوانسیون وی و البتره دا اسس هرمرگری مرنرشروا
سازمانمللمتحد نیز ای مه ااتقویت میکنند.
متاساانه دا چند سال گذشته اا شدت گرفتر مرنرازعرات و
اویااویی ها سیاسی میان جمهوا اسالمی و غررب ،اره
ویوه ایاالت متحده ،دستگاه ها ای کشواها دا کناا گزینه
ها دیگر اه تقویت مخالاان رومگرا نیز ،اه عنوان اخشی از
اپوزیسیون ،او آواده اند.ای اویلرد نه تنهرا جرمرهروا
اسالمی الله موجودیت ملیایران اا اه مخاطره می اندازد.
ای گروه ها هموااه سعی دا القا ای ماروضه داانرد کره
تمامیت ااضی هیچ کشوا تااو و خط ررمز نیست و هرمره
کشواها جهان می توانند طی یک اونرد دمروکرراتریرک
فرآیند تیزیه اا تیراه کنند .ای ماروضه اا خلط و دا هر
آمیخت مااهی مختلف از جمله ماهوم ملت و وام گریرر از
اویلرد خاص مااکسیس -لنینیس دا مواد آنچه“ مسئله ملی“
می نامید همراه است.آنها اا وحدت مالِ گرفت از تریرراره
چندپااگی کشواهایی از جمله یوگسالو  ،شواو  ،هنرد و
چلسلواکی و ...داصدد القا ای ساسطهاند که ایران نریرز
ممل است اه همی ااه ارود.گرروه هرا تریرزیره طرلرب
اپوزیسیون اا خوشحالی از دوپااه شدن سودان یاد کردنرد و
صریحا ایران اا نیز آاست تحوالت وانمود کردند.
ای دا حالی است دیوان ای المللی الهه و نرهرادهرا اریر
المللی آاا خود اا دا مواد اعمال و اجرا مرقرورلره حرق
تعیی سرنوشت دا کوزوو و ...منحصرا ویوه هرمران مرواد
کرده اند .از نظر حقوردانان ریاس گرفتر از اسرترنرثرائرات
موضوعیت ندااد و حالت استثنایی چنی کشواهایی نیز نمری
تواند شامل حال اقیه کشواها که ایشترینه آنان مترشرلرل از
گروه ها رومی مختلف هستند ،گردد .مدلساز و تیرویرز
تیااب سودان ،عراق ،هند و پاکستان ارا کشروا چرون
ایران که دا صدد نیل اه توسعه است نشران از حسر نریرت
صاحبان ای دیدگاه ها ندااد.
دا مواد دوپااگی و تیزیه کشواهرا ارایرد دا مرواد هرر
وضعیت اه تالیک سخ گات .گاتاا ” هرسرت هرانروم“ دا
دایره المعااف ناسیونالیس بیل مدخل حقوق ای المرلرل اره
یک اصل اساسی نانوشته اشااه دااد .و می نرویسرد:وررتری
جدایی یا تیزیه کشوا ها اا اضایت حاصل شود حقوق اریر
الملل ارا اه اسمیت شناخت کشواها تازه ا که نتیریرترا
پدید می آیند هیچ منع و محظوا ندااد ...اا توجه اره ایر
موضوع که حقوق ای الملل استااده از زوا اا علیه وحردت
سیاسی و تمامیت ااضی هر کشوا ممنوع میکند اره نرظرر
ادیهی می آید که نه حقی ارا کشواها اه صوات انارراد
وجود دااد و نه حقی ارا جامعه جهانی اه وجود میآید ترا
اه طرفداا از یک جنب خودمختاا ملی یا جدایی طرلرب

دا داخل یک کشوا دخالت کنرد .و ادامره مری دهرد:
حقوق ای الملل ،حق گروه ها ملی اا تحت ایر عرنروان
ارا جداساز خودشان از کشوا که ارخرشری از آن اا
تشلیل می هند اه صرف اعالم چنی تمایلی اه اسمیت نمی
شناسد .اطوا کلی رائل شدن یا مردود دانست چنی حرقری
ارا اخشی از جمعیت کشوا که سرنوشت سیاسی خرود اا
تعیی کنند منحصرا از صاات حاکمیت هر کشوا است.
کانادا اه عنوان کشوا جدید که هموااه مشلالتری مریران
انگلیسی زاان ها و فرانسو زاان ها اا پیشرو داشته و جنب
ها جدایی خواه کبلی دادسرهایی ارا اوتراوا دا پری
داشته اند نیز اویلرد استه ا نسبت اه تمامیت سررزمریرنری
خود دااند .دادگاه عالی کانادا دا سال  1۰۰۸طی اایی ارا
ای موضوع که اگر اکثریت مردم کبک طی یک افرانردم
خواستاا جدایی وتاسیس دولتی جدید هستند ایان داشت که
چنی تصمیمی حتی اگرتوسط اکثریت سلنه ایر اسرتران
ااشدادون موافقت سایر استانها نمیتواند نافذااشد(.)1
مشااه ای اا از سو جامعه ملل دا مواد رضیره جرزیرره
آلند متعلق اه فنالند که مردم آن خواستاا پیوست اه سوئرد
اودند تیراه شده و حقوردانان جامعه ملل ایان داشتند حتری
اگر همه مردم ای جزیره تمایل خود اا ارا پیوسرتر اره
سوئد طی افراندمی ایان دااد اه علت منافات آن ارا نرظر
عمومی جهانی جنی تصمیمی مردود است)۲(.
گروه ها تیزیه طلب اپوزیسیون اا الهام از مقاله استرالریر
تحت عنوان ” مااکسیس و مساله ملری“ کره دا  1۰1۰اره
سااا لنی نوشته شد ،و اا استخراج مااهی حرق ترعریریر
سرنوشت ،ست ملی ،زندان خلق ها و ...دا صردد ترعرمریر
وضعیت اوسیه تزاا دا آن سرالرهرا اره ایرران امرروز
هستند.از همه مهمتر اا عوام فریبی چنی وانمود می کرنرنرد
که جدایی طلبی اخشی از حقوق فطر است کره سرازمران
ملل و منشوا جهانی حقوق اشر آن تصویب کرده است ،دا
حالیله نه تنها کلیه اصول حقوق اشر مقوم حاکمیت مرلری
کشواها است الله اا هر نوع اه ه خوادن خطوط مرز تا
جا ممل مخالف است .اند  ۱از ماده دوم ایانیره حرقروق
افراد متعلق اه ارلیت ها ملی ،نواد  ،مذهبی و زارانری –
مصوب  1۰۰۲موید ای نلته است.
از منظر حقوق اشر و روانی ای المللی :همانطوا که گارتره
شد تیزیه کشوا از دید حقوق ای الملل مشروعیت نردااد
مگر دا دو حالت :نخست وضعیتی که کشوا اصلی و منطقه
جدایی خواه دا طی توافقی نسبت اه چنی وضعیتی اضایت
نشان ادهد(مانند چک اسلواکی).حالت دوم زمانی است که
شرایط اسیاا حاد و استثنایی دا کشوا حاد شرود کره
طبق روانی جهانی دا چنی وضعیتی ممل است مشروعیت
جنب ها رومی از سو میامع ای المللی یا کشرواهرا
دیگر شناخته شود(کوزوو).وضعیت سودان شامرل هرر دو
مواد اود یعنی ه حلومت اا فراه آوادن زمینه ارگرزاا
افراندم چنی وضعیتی اا میراز شرمرردوهر کشرترااهرا
صوات گرفته دا جنوب اهانه الزم اامهیا کرد.
دولت سودان اا زیر پا گذاشت اصول اولیه انسانی و حقروق
اشر دا جنوب اه کشتاا ای احمانه و ارنرامره ایرز شرده
مسیحیان ،اه طوا آشلاا مرتلب نسل ارانداز شد وسرعری
کرد ارلیت مسیحی جنوب اا از ای ارده یرا مریربروا اره
مهاجرت نماید.ای اوند ،ارلیت مسیحی سیاه پوست جنوب
اا مشمول رطعنامه 1۰۱0سازمان ملل دا مروادایریراد حرق
تعیی سرنوشت ارا ارلیتها ملینمود.اراساس رروانریر
ای المللی اییاد حق تعیی سرنوشت ارا ررترل عرام و نسرل
ارانداز ارنامه ایز شده نسبت مستقی دااد.رطعنامه هات
دسامبر1۰۱0دا سه مواد نسلکشی ،اشغالایگانه و وضعیرت
سیطره حلومتی نوادپرست موجرب زایر حرق ترعریریر
سرنوشت و حساسیت سازمان ملل اه شرایط ارلیتهامیشود.
از منظر سیاسی :اما دا اینگونه موااد او دیگر سله منافع

ساالر سيف الدينی
اازیگران ازاگ است .موااد یافت می شود که ارا وجرود
جمع اسباب و علل یاد شده حمایت ای المللی چرنردانری از
ارلیت ها صوات نگرفته است .کشتاا خونریر اریرافررا (دا
نییریه) هیچ گاه دا سازمان ملل مواد توجه رراا نگرفت ترا
منافع ارخی کشواها دا استخراج منااع زیرزمینری نریریرریره
حار شود” .اوتانت“ دایرکل ورت سازمان ملرل مرترحرد دا
واکن اه کشتااها صوات گرفته ،گاته اود :سازمان مرلرل
هرگز تیزیه یلی از کشواها عضو خود اا ربول نخرواهرد
کرد!( ) ۰دا نتییه مردم ایافرا نه تنها اه حقوری دست نیافتند
الله اا محدودیت ها ایشتر مواجه شدند .اوتانت که دا ربال
کشتااها ایافرا چنی واکنشی داشت ،دا جرریران جردایری
احری از ایران نق فعاالنه ا ایااء نمود دا حالری کره دا
احری کوچک تری کشتاا و افتراا ضرد اشرر صروات
نگرفته اود! اینگونه ارخوادها دوگانه نشانگر نریر نرگراه
اازاا ارخی دولتها اه مسئله ارلیت ها است.
ژئوپولتیک جنوب سودان نیز ارا غراحایز اهمریرت اسرت.
ای سرزمی گلوگاه اود نیل اه شماا مری اود ،اود کره
ستون فقرات مصر است و موجودیت مصر وااسته اه آن۰0 .
داصد مردم مصر دا کناا اود نیل زندگی می کنند و ارتصاد
و کشاواز گردشگر مصر دا پیوند اا آن ترعرریرف مری
شود .سودان جنوای که از ای پس یرک کشروا مسریرحری
خواهد اود طبیعتا ارا داآمدن از انزوا حضوا دا مریران
کشواها مسلمان شمال افریقا اا کشواهایی چون اسرائیل و
امریلا که از حامیان مهم اه شماا مری اونردپریرونردهرا
استراتویلی اررراا خواهد کرد .پیامد ای اخداد جغرافیایی
سیاسی اییاد یک فرصت تازه ارا اسرائیل جهت ااز ارامصر و تحت فشاا رراا دادن آن است کهبه نظر می اسد ای
موضوع ه دا اتحادیه عرب و ه دا جهان اسالم می تروانرد
تاثیرگذاا ااشد .مصر از لحاظ سیاسی و ژئوپلتیلی کشروا
مه و موثر دا خاوامیانه ،جهان عرب و اسالم اه شمراا مری
اود.دا ااز ردات اسرائیل ترال دااد ایراراءگرر نرقر
حداکثر و تاثیر سیاسی ااشد و کشواها منطقه اا کنرتررل
نماید .ای کشوا سالهاست اا هدف ک کردن نق مصرر دا
فلسطی کوش می کنداز طریق تسلط ار منااع آای مصر اا
تحت فشاا رراا دهد.تسلط اسرائیل ار سودان جنوای اعرنروان
کشوا نوپا ونیازمند حمایت،سبب تضعیف هر چه اریرشرترر
مصروحلومت سودان دا شمال خواهد اود.ای اوند حسراس
دا حالی صوات میگیرد که دولت مصر اه دلیل مشرلرالت
داخلی،توان واودوتامی منافع منطقها خوداا ندااد.
اراسی اخدادها سیاسی و جغرافیایی اا هرگز نمی توان اه
یک جنبه و یک علت فروکاست .منافع ردات ها ارزاگ،
توازن روا ،نقض حقوق اشر و ...همگی دا اخدادهایری کره
منتهی اه تولد یک کشوا جدید می شرود نرقر دااد .دا
کشوا ما ماهوم ملت پدیده ا که اه شرمراا مری اود و
اندیشمندانی چون کاال یاسپرس ،آنتونی.د اسمیت ،اایک
هااسباوم و ...دا حوزه مطالعات ملی ،از که ارودن پردیرده
ملت دا ایران دفاع کرده اند( .) ۱تطبیق وضعریرت اسراربراا
کشواهایی چون سودان ،عراق ،پاکستان و یروگسرالو ارا
جامعه ما که حرکت او اه جلو دااد و اه ویروه دا غریربرت
زمینه ها و ااکان ریاس ،کوششی ای نتییه اسرت.آشرارترگری
ماهومی وفقرنظر که گروه ها سیاسی مدعی ست ررومری
از آن ان می ارند مسیر مبهمی اا نشانه می کند که پوشاندن
ربایی از حقوق اشر نیز رادا اه پر کردن خالء مروجرود ایر
گروهها و متحدان مااکسیست شان و عدم اربال جامعه ایرانی
نخواهد اود.
 -۳منفورد الکوف ،دايره المعارف ناسيوناليسم ،انتتتشتارات
وزارت خارجه ،تهران ،ج ،2ص .08۷
 -2پيشين ،ج0۳8 ،۳
 -۱اقليت ها ،خوبروي پاک ،تهران ،نشر شيرازه ،ص ،00
 -0بنگريد حميد احمدي ،بنياد هويت ملی ايترانتی ،ص
 ۳۱1و کتاب  Ethnic Origins of Nation`sاز آنتونی اسميت.
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سازمانفاشیستیگرگهایخاکستری


برگردان از انگليسی :صنم مهدي پور
گرگ ها خاکستر ترکیه فعالتری سازمان نوادپرست
اطلس تا مرز سیبر است .سومی شعاا یااآوا عقاید نازیها
سرهنگ آلپ ارسون تورکش رهبر حزب حرکت ملی
یک
پان تواانی دا جهان امروز هستند .گرگ ها خاکستر
دا مواد اارمرد آایاییست ،اناارای عقیده نواد ژام ها
مختلف
سازمان فراملیتی و نئوفاشیستی است که دا ارهه ها
شمالی ارتر از نوادها دیگر است و حق حلمرانی و اساات
ای
دا
و
از طرف دولت ترکیه مته اه تروایس شده است
نوادها دیگر اا دااا می ااشند.
سالها  0۰۱ ،1۰۸۳-1۰۱۱فقره رتل اا دا ترکیه و خااج
پايه گراری گرگهای خاکستری
ایشه گرگها خاکستر اه سال  1۰0۸ار می گردد ،زمانیله
از آن انیام داده است.
عناصر دا سازمان اطالعات ترکیه دا پیوند اا طرح گالدیو،
دامنه فعالیت ها آن ها اه ااوپا نیز اسیده است .تال
ای سازمان اا اه عنوان وزنه تعادلی دا مقاال کمونیست ها و
ارا اه رتل اساندن پاپ ژان پل دوم دا 1۰می 1۰۸1توسط
فعاالن دانشیویی تشلیل دادند .گرگها خاکستر اه عنوان
یلی از فعاالن ای سازمان تروایستی اه نام محمد علی آرچا
سازمان جوانان حزب حرکت ملی ترکیه اه اهبر
)(Mehmet Ali Agcaانیام شده است اما دا
اریر
و
کر
ایران
مطالعاتی
فضا
دا
آن
تحوالت
و
ترکیه
داخلی
تاایآ
دشتبانی:
داود
سرهنگ آلپ ااسالن تواک Alparslan
وارع ای ترکها هستند که ایشتری خساات اا از
جانب گرگ ها خاکستر متحمل شده اند .دا ناشناخته است .ای موضوع از آن جهت مایه تاسف است که ای تحوالت دا همسایرگری  Türkeşدا سال  1۰0۰انا نهاده شد.
ایشتر سالها دهه هاتاد میالد  ،ای سازمان ما اتااق می افتد و خواه ناخواه ار جامعه ما نیز تاثیرگذاا خواهد اود .شللگیر سازمان گالدیو نام یک گروه شبه نظامی مخای و ضد
گرگ ها خاکستر (سازمان جوانان حزب حرکت مرلری تررکریره) و اشرد مریردد
کمونیستی تحت فرمان ناتو اود .ای گروه،
صدها ت از شخصیت ها ارجسته مردمی،
ایدئولوژ پان ترکیس دا رالب یک سازمان و حزب دا دهه هاتاد میالد از جملره ایر
وظیاه آماده ساز سازمان ها مختلف ارا
فعاالن اصناف ،وکال ،مدافعان حقوق اشر،
تحوالت مه است که دا دههها اعد نیز میتوان اثر تبلیغات ای سازمان اا دا اریر
مباازات چریلی دا صوات تیاوز شواو اا
اوزنامه نگااان و دانشیویان ترکیه اا اه رتل
روم گرایان ایرانی دید .استااده از نماد گرگ که اختصاص اه ای گروه سیاسی دااد دا
ارعهده داشت .گرگ ها خاکستر راال
اساند.
میان ارخی از جوانان ناآگاه از ماهیت آن ،گویا ایر امرر اسرت کره مری ارایسرت
اویت تری نیرو تحت فرمان کانتر-گریال
نام ای گروه ارگرفته از افسانه گرگ خاکستر
اطالعاسانی ایشتر دا ای زمینه صوات اگیرد.
است و اعضا آن اا دستهایشان شلل سر گرگ نماد گرگ همچون نماد صلیب شلسته و سالم هیتلر که اختصراص اره حرزب نراز (شعبه ترِ عملیات گالدیو) اودند .اوزنامه
اا تقلید میکنند و از اندیشه ها نویسنده ترِ ،آلمان داشت یک عالمت سازمانی ارا گرگ ها خاکستر است و اررخرالف تصروا لوموند تایید می کند که گرگ ها خاکستر
ضیاگوِ آلپ الهام می گیرد .ایده ها ای تبلیغ شده که ای نماد متعلق اه اروام ترِ است چنانچه فرد از ای نماد مرقراارل یرک تحت ناوب و ادااه گالدیو اودند و اینله عضو
نویسنده اه وسیله نیهال آتسیز نویسنده ررن ایست شهروند ترکیه ا استااده کند تصوا که ارا و اییاد میشود عضویت و هرواداا مه گرگ ها خاکستر  ،عبداص چاتلی
گستر داده شد .ای گروه دا موضع گیر ها آن فرد دا سازمان گرگ ها خاکستر است .همچنان که امروز استراراده از صرلریرب  Abdullah Çatlıاا گالدیو هملاا می کرد.
اسمی خود هرگونه ااتباط مستقی اا حزب ملی شلسته تنها امر اا که اه به متبادا می کند هواداا از گرایشات نازیسرتری اسرت و اراساس همان مقاله دا اوزنامه لوموند ،چاتلی اا
گرا ترکیه ) (mphاا اد کرده و خودشان اا استااده از آن دا ااوپا و آمریلا غیررانونی است نماد گرگ نیز چنی ماهیتری دااد .دا تروایست ای المللی اهل ایتالیا (استاانو دالسیا-
اه عنوان یک سازمان مستقل جوانان ،معرفی اااطه اا صلیب شلسته نیز محققی نشان داده اند ای نماد ارگرفته از نماد گردونه مهر دا  Stefano Delle Chiaieااتباط داشته است.
می کنند اما وااستگی ای دو اه یلدیگر ارا آئی میترائیس است و دا آثاا ااستانی هند ،ایران و اوم اه وفوا از آن استااده شده امرا ای تروایست ایتالیایی عالوه ار شرکت کردن دا
ه اکنون تنها شناخت عمومی از آن نماد حزب ناز آلمان است نماد گرگ نیز ،اگر ه استراتو تن ایتالیا ،اوااطی اا پینوشه داشت و
همگان اوش است.
مه تری ایدئولوژ ای گروه ،اویا تشلیل دا داستان ها ربایل اوغوز دااا پیشینه ا اوده ااشد که محل تردید و شایسته تحرقریرق دا جنگ کثیف آاژانتی شرکت کرد .اه هر حال
امپراطوا ازگ تواان است که ااید شامل تمام است دا دواان جدید تنها توسط گرگها خاکستر مواد استااده رراا گرفته و نرمراد گالدیو از استراتو تن دا ترکیه و ایتالیا
مردم ترِ ،اه طوا عمده کشواها استقاللیافته سازمانی آنهاست .دا ادایات ملی ایران و ادایات محلی آباااییان-تررکری و فرااسری -حمایت می کرد ارا مثال اردام اه حمالت
از شواو سااق دا آسیا میانه و راقاز و هموااه گرگ اه عنوان نماد زشتی ،وحشی گر و ناجوانمرد شناختره شرده و هریرچ تروایستی اا نام ها داوغی می نمود تا جنب
سرزمی اویغواها دا ترکستان شرری وارع دا نشانها از اسطواه مشترِ ادعایی دیده نمیشود.
کمونیستی اا ای اعتباا کند .اه گاته دانیل گنسر،
ا
جویانره
سلطه
و
افراطی
تاسیر
ترکیه
سرهنگ تواک دا یک گاتگو دا میلس ملی
یک محقق دانشگاه زوایآ ،آلپ ااسالن تواک
استان سی کیانگ (شمال غرای چی ) شود.
دا
مرلری
حرکت
حزب
نمایندگان
از
ااشی
گرگ ها خاکستر همچنی تیمعات اعتراضی از ای نماد اا ااائه کرده است .عثمان اولوِ
(انیانگذاا گرگ ها خاکستر ) ،عضو از کانتر
پاالمان معنا عالمت اوزرواد اا از تواک می پرسد و او دا پراسرآ ارا یرک دسرت
گریال (شعبه ترِ عملیات گالدیو) اود .سرهنگپیرامون مسایل پان ترکیستی ارگزاا می کنند .از
عالمت اوزرواد می گیرد واه توضی ای نماد میپردازد :نگاهک  ،ای انگشت کوچرک
آلپ ااسالن ای سال  1۰۵۵تا  1۰۵۱نماینده اات
جمله ای مسایل می توان اه انزوا ارتصاد و
ترِ است ،ای انگشت اشااه اسالم است ،فاصله میان دو انگشت کوچک و انرگرشرت
ترکیه دا کمیته دائمی ناتو دا واشنگت اوده
ااضی جمهوا ترِ ربرس شمالی ،اشغال نظامی
اشااه جهاد است و دا آخر نقطه تقاطع و ارخواد سهانگشت مُهر میااشد اه عباات دیگر
است .اا استااده از چنی ساختااها شبه نظامی
ررهااغ و مناطق اطراف آن توسط اامنیان و اه تبع
معنا عالمت اوزرواد ای است :ما مُهر ترِ و اسالم اا ار جهان خواهی زد!
آن جاایایی غیر نظامیان آبا  ،کمپی علیه حزب حرکت ملی و سازمان گرگها خاکستر دا ترکیه اه عنوان یک گرروه دسرت اهبران رادا اه حار یک ظاهر راال ربول اما جعلی
آسیمیله کردن و سرکوب ترکم ها عراری دا ااستی فاشیستی و افراطی شناخته می شود که ایدهها توسعهطلبانه و نوادپررسرترانره ا اودند .دا سال  1۰۰۳مقاله ا دا یلی از اوزنامه
کرکوِ و مناطق میاوا توسط دولت منطقه ا دااد و از ناوب گسترده ا دا سازمان امنیت ترکیه(میت) و اات ای کشوا اررخرواداا ها سوییسی اظهاا داشت که ستاد کانتر-گریال
کردستان عراق و سرکوب فرهنگ اویغوا و است .ای حزب اه واسطه دیدگاه ها ناسیونالیستی افراطی مخالف پیوست اه اترحرادیره دا ساختمان سرویس محرمانه نظامی آمریلا اود.
استعماا چینی ترکستان شرری اشااه کرد .آن ها ااوپا ،تسام اا کردها و علو ها ترکیه و تضعیف جایگاه اات دا سیاست است و اره منااع متعدد نشان می دهد که  mphو
همچنی از مردم غیرترِ که اه نظر آن ها ترِ همی علت دا سالها اخیر اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه اوده و عملیات ااگنه نرون گرگ ها خاکستر ااتباطات گسترده ا اا
محسوب می شوند حمایت می کنند ارا مثال که عده ا از سران اات رصد کودتا علیه دولت اا داشتند اه هوادااان ایر حرزب دا مافیا ترکیه ،سازمان اطالعات ترکیه ،سازمان سیا
می توان از حمایت آن ها از مباازات استقالل اات منتسب شده است اما دا عی حال اه واسطه مخالات اا جریانات سلوالا و اادیلال و دیگر سازمانها اطالعاتی داشته اند .وکیل
طلبانه دا چچ  ،آلبانیایی ها دا کوزوو ،مقاومت که دااا مواضع حقوق اشر و غیرمذهبی هستند دا کناا حزب عدالت و توسعه ررراا عمومی سااق نظامی و عضو دادگاه عالی ترکیه،
گرفته و پس از انتخااات اخیر اه ائتالف اا ای حزب دست زد .احیا ارتداا و نراروب دا امی دگر ،ثاات کرده است که گرگ ها
اوسنیایی ها دا جنگ اوسنی اشااه کرد.
کشواها منطقه و مانوا ردات ترکیه که ارا حزب حرکت ملی نیز که دا سرازمران خاکستر اا نیروها ضد شوا دولتی هملاا
سه شعاا اصلی گرگها خاکستر
پریرگریرر
اررا
اا
مناسبی
ها
فرصت
است
ا
گسترده
پایگاه
دااا
اات
و
امنیت
کرده اند و ای نیروها امنیتی دولتی اا سازمان
 )1رلمرو ترکها نه ترکیه و نه ترکستان الله
سیاست ها امنیتی و توسعه طلبانها فراه آواده است.
سیا اوااط نزدیلی دااند.
امپراطوا ازاگ و جاویدان تواان است
 )۲هدف ما اتحاد صد میلیون ترِ دا یک ملت ناسیونالیس ترِ از ااتدا دا پیوند اا پان اسالمیس شلل گرفت و اره هرمریر واسرطره داوارع مااتی لی دا مقاله ا ایان کرد که جناح
اسالمگرایی ترکیه جنس متااوت و ویوه ا دااند و دا شناخت آن ااید اه ای ظررایرف شبه نظامی گرگها خاکستر مخایانه توسط سیا
واحد است
 )۰همه چیز از آن ترِ ها و ارا ارتر توجه کرد؛ ائتالف تانسو چیللر و نی الدی ااالان و دا حال حراضرر ائرترالف حرزب که اا شبله گالدیو هملاا می کرد ،حمایت
عدالت و توسعه اا حزب حرکت ملی ترکیه نشان می دهد کره ایر اسرالم گررایری از می شد.اراساس تحقیق خبرنگاا ،لوچی
ترِهاست
شباهت ها اسیاا ای شعااها ای سازمان و اگه ها افراطی ناسیونالیس ارخواداا است و دا الندمدت میتواند ارا منافع مرلری و کمیساا  ،Lucy Komisarتال ارا تروا
امنیت ملی ما خطرساز ااشد و سیاست نئوعثمانیگر که داود اوغلو نرظرریره پررداز آن
پاپ ژان پل دوم اه دست محمت علی
عقاید نوادپرستانه نازیها وجود دااد .دو شعاا
است و دا اثر خود اا همی نام آن اا تشری کرده خواه ناخرواه مری تروانرد احریراگرر
آرچا  Mehmet Ali Ağcaاحتماالً مرتبط اا
نخست یادآوا فلساه پان ژام ها دا مواد
ارااتها صاو -عثمانی نیز ااشد.
عملیات گالدیو اوده است .ار فرض داست اودن
اییاد کشوا گسترده ژام از سواحل اریانوس

ای احتمال ،علی آرچا اه است .او مغز متالر پشت انحالل موفق آساال(گروه چیلر انیام داده است اما دا هر ااا چیلر اا استااده
وسیله
ساختاا مخای ناتو تروایست اامنی دا لبنان) و اسیاا از عملیات ها دیگر از ائتالفها ایاکااانه ای تحقیقات اا اه ایراهه کشانده است.
هدایت می شده ،تا آت تن
اوده است .چاکیشی ثروت زیاد اا از طریق راچاق هرویی
ادنامتری ای دستلاا ها دا اموا سیاسی ،تشلیل ائتالف ای
دا ایتالیا اا شعله واتر کند (اا هملاا مقام ها اسمی) اه دست آواده است و گاته حزب ااه حقیقت چیلر و حزب افاه نی الدی ااالان دا
(استراتو تن دا ایتالیا دا سال  1۰۸۳اا رتل عام اولونیا اه می شود که ناوب پنهان دا هر معامله ازاگ دا ترکیه سال  1۰۰0اود که ااالان اا دا مقام نخست وزیر ررااداده و
پایان اسید) .ای خبرنگاا ار ای حقیقت تاکید می کند که دااد .دست داشت او دا خرید اخیر ترِ اانک که اه وسیله اه اولی دولت اسالمی دا تاایآ ترکیه منیر شد.
علی آرچا دا اه رتل اساندن عبد ایپلچی ،سردایر اوزنامه ملیت فا شد ،اه اسوایی ازاگی انیامید .چاکیشی دا شش فوایه  ،۲۳۳1مرال آکسنر،Meral Aksener
چپ گرا اوزنامه ملیت( )1۰۱۰اا چاتلی هملاا کرده ه اکنون دا فرانسه زندانی ست و اه احتمال زیاد اه ترکیه یک فعال پان تواانی که دا دولت تانسو چیلر -مسعود ییلماز
است .ار اساس گزاا ها چاتلی اه علی آرچا دا فراا از فرستاده نمی شود زیرا اتهامات کافی علیه او دا ااوپا وجود سمت وزیر کشوا اا ار عهده داشت ،آشلااا از یلی شدن
زندان نظامی ترکیه کمک کرده است و حتی اعضی ها مطرح دااد که اتواند او اا ارا مدتی دا آنجا نگه دااد.
جمهوا آباااییان و ترکیه حمایت کرد .ای مساله اه طوا
زن
یک
استعداد
می کنند که چاتلی دا تروا پاپ دست داشته است .دا محل تانسو چیلر نمونه ا عالی از توانایی ها و
ترسناکی یادآوا داخواست اتحاد از جانب آلمان ناز اا
زن
وزیر
نخست
تصادفی که چاتلی دا آن کشته شد ،از او پاسپواتی اه نام ثروتمند است .دا سال  ،1۰۰۰او نخستی
اتری است .ایانیه آکسنر ،حمایت نیروها مسل ترکیه
محمت اوزای ادست آمد ای نام مستعاا اه وسیله علی ترکیه شد .تسلط کامل اه انگلیسی و داشت مداِ دکترا )(TAFو آژانس ملی اطالعات )(MITاا دااا اود.
آرچا نیز استااده می شد .لوموند نوشت که سیا از طرفدااان از دانشگاه هااوااد ،ااعث شد افراد زیاد دا آمریلا
عمليات در کشورهای خارجی
”ترکیه ازاگ“ استااده کرد تا احساسات ضد شواو اا شمالی و ااوپا فلر کنند که ترکیه گامی ازاگ اه سو جلو اسیاا از افسران ترکیه اا گرای متمایل اه گرگ ها
خاکستر  ،دا جنگها راقاز ار علیه اامنیها و اوسها
دا میان ارلیت ترِ دا شواو تحریک کند .اناارای سرهنگ تورکش رهبر حزب حرکت ملی در يک محفل صهيونيستی
(دا جنگ چچ ) جنگیدند .گزااشها تایید نشده ا از
داسال  ،1۰۰۲سرهنگ تواک اه جمهوا تازه
آموز فعاالن گرگ ها خاکستر ادست افسران
استقالل یافته آباااییان افت .دا آنیا او اه عنوان
ترکیه ارا انیام عملیات دا داخل خاِ ایران وجود
یک رهرمان مواد استقبال رراا گرفت .او از نامزد
دااد .گزاا هایی دااااه حضوا فعاالن گرگ ها
یلی از هوادااان گرگها خاکستر اه نام ااوالاضل
خاکستر دا مراس رلعه اااک دا کوهها ایران
ایلچی ایگ ارا انتخااات ایاست جمهوا حمایت
شرکت کرده اند وجود دااد.
کرد .پس از انتخاب شدن ،ایلچی ایگ ،اسلندا
تاکتیک ها گرگ ها خاکستر دا انتشاا شایعه دا
حمیدوف اا اه سمت وزیرکشوا ارگزید .اسلندا
ایران ،شبیه تاکتیک ها نئو ناز ها عصر حاضر دا
حمیدوف یلی از اعضا گرگ ها خاکستر ،
ااوپاست .ایانیه ها گرگ ها خاکستر اه طوا منظ
طرفداا تشلیل ترکیه ازاگ اود .ای کشوا خیالی
دا سراسر آباااییان ایران پخ می شود .گرگ ها
شامل رسمت ها شمالی ایران تا سیبر ،آسیا میانه،
خاکستر اه سختی تال میکردند از مراس رلعه اااک
افغانستان ،پاکستان و شمال غرای چی می شد .اسلندا
اه عنوان وسیله ا ارا اییاد یک حادثه خشونت ااا
حمیدوف اعد از تهدید اامنستان اه حمله اتمی دا سال
استااده کنند .همان طواکه دا یوگسالو سااق ،ای
،1۰۰۰استعاا داد ای دا حالی اود که مشخص نبود آیا
حواد اه طوا گسترده ا دا اسانه ها پخ می شد و
حمیدوف اه چه نوع سالح اتمی دسترسی دااد.
توجه سازمانها حقوق اشر اا اه خود جلب میکرد.
گرگهای خاکستری و کودتای 5049
ارداشته است اما حقیقت چیز دیگر اود .ایشه ها
دا زمان کودتا نظامی سال  ،1۰۸۳اه اهبر ژنرال کنعان ایدئولوژ سیاسی چیلر دا سال  1۰۰۱دا مراس تشییع اهبر گرگ ها خاکستر  ،طرفدااان شان اا اه کشواها خااجی
اوان ،دا حدود  1۱۳۳سازمان مرتبط اه گرگ ها
فاشیستی ترکیه ،آلپ ااسالن تواک آشلاا شد .او اا گسیل می کنند تا از ای طریق اتوانند دا اموا سیاسی،
دویست
خاکستر وجود داشت .ای سازمآن ها دا حدود
فرهنگی و اجتماعی ای کشواها دخالت کنند .اادیو
چشمانی پر از اشک گات” :م همه چیز اا از تو آموخت “.
هواداا
میلیون
هزاا عضو اسمی (ثبت نام شده) و یک
مزاپوتامیا دا ژانویه سال  ۲۳۳۵اشااه کرد :هزااان ترکم اه
چیلر از ردات و مصونیت از پیگرد رانونی اه عنوان عضو
داشتند .گرگ ها خاکستر ترواهایی اا ار علیه از پاالمان ،دا جهت افزودن اه ثروت خانواده خود اهره ارده وسیله دولت ترکیه اه عراق اوانه شده اند .هدف آن ها ای
اوشنالران و دانشگاهیان چپ ترتیب دادند .شلنیه و رتل است ،خانواده ا که ثروت میلیاادها دالا تخمی زده است که ترکم ها هواداا ترکیه دا انتخااات عراق اا دا
اسیاا از پااتیزان ها و هوادااان جناح چپ اخشی از می شود .همسر اوزا ،اا عالتی چاکیشی دا معامالت مورعیت اهتر رراا دهند.چندی ااننده تایید کردند که
جنایاتشان است .گرگ ها خاکستر  ،عالوه ار رتل و کثیف ،تقلب و تروا اراات می کند .پاالمان ترکیه دا ترکم ها زیاد اا از ترکیه اه کردستان منتقل کردهاند.
امبگذاا  ،دا رتل عام ارلیت ها دا چروم و مااا شرکت چندی نوات تال هایی ارا تحقیق دا مواد اموال خانواده دا مقیاس جهانی ،گرگ ها خاکستر مشلوِ اه دست
داشتند .اه هر حال ،علی اغ نق ماید که ارا ژنرال
داشت دا رتل و ناپدیدشدن شماا زیاد از فعاالن حقوق اشر
نشريه روشنفکري آيدينليک(روشنتايتی،آگتوستت )۳۳۰۱بتا
شد
کنعان ایاا کردند ،و پس از آنله اییس جمهوا
عنوان ” اهميت مجادالت ايدئولوژيک درباره پانترکتيتستم“ کرد و ترِ هستند .آنها همچنی اا مافیا ترکیه ااتباطاتی
گرگ ها خاکستر و حزب ملی گرا ترکیه mphاا نشان میدهدکه افسارگرگهاي خاکستري دست آمريکاست دااند.گرگ ها خاکستر ارا چریلها جدایی طلب
) (Türkeşو
غیررانونی اعالم کرد .سرهنگ تواک
چچ کمک ها مالی می فرستند ،آن ها تیزیه طلبان چچنی
دیگر اعضا گرگ ها خاکستر دستگیر شدند .دا
اا اراداان خود می خوانند.
کیارخواست حزب ملی گرا ترکیه ) (mphدا سال
همان طوا که ربال اشااه شد” ،مواخان“ گرگها خاکستر
 ،1۰۸1دولت ترکیه  ۲۲۳عضو ای حزب اا مته اه 0۰۱
ادعا می کنند یونان ااستان دا حقیقت ترِ اوده است.
مواد رتل کرد .اگرچه اه اعضا زندانی گرگ ها
گرگ ها خاکستر موفق اه اییاد یلی از طنزها
خاکستر دا ازا پذیرفت مباازه اا کردها تیزیه طلب و
(تنارضات) ازاگ تاایآ شدند .اه خاطر لاّاظی و فعالیت ها
مخای اامنی ارا آزاد
پ ِ.ِ.و آساال (اات
ای گروه ،آن ها موفق اه اییاد اولی و تنها اتحاد نظامی ای
اامنستان) پیشنهاد عاو داده شد.
یونان و ایران دا تاایآ گشتند .دا ماه ژوئ سال ،1۰۰۸
اسیاا از اعضا کادا اصلی گرگ ها خاکستر اه حزب
یونان و ایران ار سر اتحاد نظامی اه توافق اسیدند .ای
نئو-لیبرال سرزمی مادا و یا اه جنبشها اسالم گرا
اتحاد شامل کشواها اامنستان و اوسیه نیز می شد .یلی از
پیوستند .دا سال  1۰۸۰حزب ملی کاا اه عنوان جایگزی
اهداف مه ای اتحاد نظامی جلوگیر از تحرکات و جاه
دواااه
حزب ملیگرا ترکیه انا نهاده شد که دا سال 1۰۰۲
طلبی ها احتمالی گرگها خاکستر دا راقاز ،آسیا میانه،
اه عنوان ربلی )(mphااز گشت .ازافراد فعال ااندها مرتبط
االلان و تاتااستان دا کریمه و همچنی ااائه پشتیبانی ها
اا گرگ ها خاکستر میتوان اه عالالدی چاکیشی اشااه
پنهان اود .وزیر دفاع یونان دا تاایآ  ۲۰ژوئ  1۰۰۸اه
کرد او یلی از میرمان تحت تعقیب دا ترکیه و ااوپا و
تهران پرواز و اا مقامات ایرانی دیداا کرد .هدف او از سار
همچنی یلی از رداتمندتری افراد ای کشوا دا دهه نود
اه تهران ،توافقها نهایی ارا اییاد ای اتحاد تاایخی اود.
است .چاکیشی یلی از اعضا گروه Nevsehirاست
منابع:
دانشنامه جهانی ویلی پدیا(نسخه انگلیسی) اه نشانی:
(جوانان اوستایی که دا سالها دهه هاتاد اه گرگ ها
http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_wolves
خاکستر پیوستند و اعد از کودتا  1۰۸۳اه فعالیت ها
و http://www.rozanehmagazine.com/
ازاگتر او آوادند) چاکیشی یلی از چهره ها پیشرو دا
NoveDec05/AZPartIII.html
جنگ کثیف ار علیه جناح چپ و کردها دا ترکیه اوده
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فدرالیسمدرجهان

سخنرانی دکتر خوبرويپاک در خصوص فدراليسم
وطن يولی :در چنو سا گرشته به وي ژه پس از حمله اياالت ملزیک دا سال  ،1۸۲۱ارزیل دا سال  ،1۸۰1ونزوئال دا
متحوه به عراق و تغيير ساختار آن موضوع فوراليسم عوقه
بسياری از قوم گرايان را به خود جلب کرده است .قوم گرايان سال  1۸11و آاژانتی دا سال  1۸۵۰فداالیس اا پذیرفتند.
عراق را به عنوان يک الگوی موفق که در آن واحوهای قوميتی اما توفیق افیق اغلب آنان نبود.
در يک ساختار فورا مبتنی بر قوميت شکل گرفته ،الگو قرار  - ۰دا پایان دواه استعماا و اخت ار است ظاهر
داده و در خصوص اهميت پياده شون چنين مولی در ايران استعمااگران ،کشواها نوخاسته دا جستیوى تعادلى
اصرار دارنو .امروزه فوراليسم تبويل به يکی از بحث های شایسته میان وحدت ملى و چندگانگى (رومى ،مذهبى،
داغی شوه که از چپ افراطی تا راست افراطی (سلطنت طلب)
زاانى و غیره) نظام فداالی اا اختیاا کردند که ارخی از
برای رسيون به اهوا ايوولوژيک خود در تبليغ يا توجيه آن
توش می کننو .اما بيشتر طرفواران آن اشرا مناسبی به معنا آنان حلی فرموده اود  .هند اه سال  ،1۰۵۳نییریه ،1۰۵۱
و مفهوم فوراليسم نوارنو کما اينکه تاکنون هيچ کتاب يا کار پاکستان اه سال  ،1۰۵0مالز دا سال  ،1۰0۰امااات متحده
پژوهشی مثا زدنی ای از سوی هواداران فوراليسم منتشر دا سال  ،1۰۱1جزیره ها کوموا دا سال  1۰۱۵و
نشوه است .دکتر محمورضا خوبرویپاک(حقوقوان) از صاحب افریقا جنوای دا سال  .1۰۰۱دا اسیاا از کشواها
نظرانی است که تاکنون چنو کتاب مهم با نام های ”نقوی بر مستعمره پیشی ساختاا فداالی اوسیله کشواها استعمااگر
فوراليسم“ و ”اقليت ها“(نشر شيرازه) و فوراليسم در جهان
سوم(نشر هَزار-دو جلوی) منتشر کرده است .متن زير اه منظوا کشت تخ اداینی و جدائی میان مردم محلی
چکيوه ای از سخنرانی ايشان در خصوص فوراليسم می باشو اوجود آمده است  -پس از فروایز دیواا ارل و آن
فیایع دهشتناِ دا یوگسالو که اه نظرم ااید از سو ما
که در اختيار خواننوگان قرار میگيرد.
پیدا
دسترسی
ا
جزوه
داسال  ، 1۰۸۰دا دانشگاه لوزان اه
ایرانیان چند ااا اازخوانی شود؛ دو کشوا فداال دا ااوپا
کردم که اوسیله یلی از اهبران دست ااست افراطی ایاالت تاسیس شد اوسنی و هرزه گوی دا سال  1۰۰۵و صرای و
متحده آمریلا ،که امروزه اه نام نومحافظه کااان دا عرصه مونتنگرو دا سال  .۲۳۳۲مداخله اتحادیه ااوپا دا تاسیس
رداتند ،نوشته شده اود( .)1داای جزوه نظام جمهوا
ای دو دولت چنان اود که ،اه هزل یا اه جد ،ارخی از دست
رانون
فداال اا ارا ما تیویز کرده اودند و پی نویس
انداکااان پیشنهاد می کردند تا دولت جدید دا ای کشوا
اساسی ه دا پیوست آن اود م دا آن زمان ،دااااه صرای و مونتنگرواه نام سوالنی ( )Solanieنامیده شود؛
جمهوا مهاااد ،سال ها  1۰۱۱تا  1۰۱0میالد  ،تحقیق زیرا خاویر سوالنا ( ،)Javier Solanaنماینده اتحادیه
می کردم .یادم می آید که دا آن سال ها ه چپ ااستانی ااوپا ،نقشی اساسی دا نوزائی دولت نوی داشت.
ایران ،ه سید ضیا الدی طباطبائی و ه اادیو ای ای سی تعريف لغوی ،ذکر اصو وتحوالت فوراليسم:
همه و همه از ملت و ملیت ها ایرانی سخ می ااندند و  Fédérerاه معنا متحدشدن است .دولت ها کوچک،
گروه ها وازشی ،سندیلاها کااگر اا ه متحد می
سید ضیا دا آازو تشلیل ممالک متحده ایران اود.
امروزه ،ما چنی تااهمی اا دا میان چپ گرایان و شوند و فدااسیون اا تشلیل می دهند .فداالیس اا نظام
ااستگرایان می اینی  .افزون ار محافظه کااان دست ااستی ،سیاسی (سیست پولیتیک) می خوانند و آن اا اه دوگونه
چپ گرایان ما نیر همه فداالیست ها دوآتشه شده اند .تقسی می کنند :فداالیس متحد کننده Fédéralisme
نظام حاک ه که مانند همه نظام ها خود کامه ،نیاز اه  agrégatifمانند سوئیس ،ایاالت متحده و ..و جدا
دشم وارعی یا خیالی دااد؛نه تنها پاسخی ارا خواست کننده  Fédéralisme ségrégatifکه دا
ها اروامی ایرانی نداادال،اه چنی آتشی دام ه می زند .کشوا متمرکز اوروع می پیوندد مانند هند ،،پاکستان،
ارخى از نظریه پردازان ،اه ویوه دا جهان سوم ،مى پندااند اتیوپی و الویک.
که فداالیس مى تواند سرمشقى واحد اراى همه جوامعى دا هر فدااسیون ااید۱اصل اساسی مراعات شود که از جنبه
ااشد که دا آن موضوع همزیستى گروه هاى گوناگون حقوری آن می گذام و اه گات نام اصل ها اسنده می کن .
وجود دااد .گاتنى است که اه استثناى الویک ،دا دیگر ای اصول عبااتند از :اصل تالیک -اصل خود مدیر -
کشواهاى فداال ،هموااه جنگ ،انقالب و یا استعماا اصل مشااکت و اصل یاوا .
زدائی ،موجب گزین فداالیس شده است ۲۵ .کشوا فداالیس از زمان پا گرفت آن دا ایاالت متحده آمریلا تا اه
امروز دگرگشت ها فراوانی اه خود دیده است .طرفه آن
فداال کنونی اا می توان اه چهاا طبقه تقسی اند کرد:
 - 1کشواهائی که ارخی ازویوگی ها دموکراسی اا دا که دا سال  1۱۸۱انیانگذاا رانون اساسی فداال آمریلا،
خود داشتند و اه دواان پیشرفت صنعتی گام نهاده اودند و خیال تمرکززدائی دا کشوااا نداشتند آنان می خواستند
پس از انقالب ایاالت متحده آمریلا ،نظام فداالی اا
اقوام ساکن کشور ما بومی محل و آب و خاکاند نه
که
پذیرفتند مانند سوئیس دا سال  - 1۸۱۸اا ای توضی
از زمره تازه واردان .هم ميهنان کرد و بلوچ ما
سوئیس پیشینه دااز دا مواد کناداال اودن دااد و ه
افزون بر زندگی در خاک نياکان خود از سحرگه
اکنون نیز نام اسمی آن کنادااسیون سوئیس است .کانادا تاريخ با ايران بوده اند .جنگ چالدران ،جنگ
اه سال  ،1۸0۱استرالیا دا سال  ،1۰۳1اتری دا  1۰۲۳و جهانی يکم و يا خط مرزي دوراند آنان را به ايران
نياورده است؛ آنان در خاک نياکان خود زندگی
آلمان فداال اه سال  .1۰۱۰نتییه فداالیس دا ای کشواها
کرده و می کنند .نامگذاري خاک اقوام به نام
آن شد که حلومت ها ک و ای دموکرات محلی اا اه هريک از آنان از کردستان و گيالن بگيريد تا
صحنه آمدن غولی اه نام دولت فداال نه تنها از میان نرفتند؛ بلوچستان نشان دهنده واقعيات ،روا داري و پذيرفتن
ال ،اا دا اختیااداشت فضا گسترده تر دا ارتصاد ملی يکديگر در يک مجموعه است .نهرو گفته بود ،ايران
فرانسه آسيا است و اين به نظر من درست است.
جان تازه ا ه گرفتند.
ايران به داليل ياد شده کشوري استثنائی در منطقه
 - ۲آموزه فداالیس ایاالت متحده آمریلا ،سپس ااه جنوب
است اما در ميان کشورهائی قرار دارد که نه فرهنگ
رااه آمریلا اا دا پی گرفت تا اتواند آشتی میان پربار ايران ،نه تاريخ کهن او و نه استثنا بودن
خودمدیر و یگانگی ملی اا اییاد کند .از ای او  ،همزيستی اقوام ايرانی را بر نمی تابند.

سیزده مستعمره پیشی اا که اه صوات کنادااسیونی
داآمده اودند و کااآئی چندانی ه نداشتند دا موجودیت
واحد جمع کنند اه طوا که هر یک از آن ها دا ادااه
اموا داخلی خود مدیر ااشد و اخشی از اموا اا نیز اه دولت
فداال واگذاا کنند.
از آن پس تا امروز فداالیس تحوالتی اه خود دیده است
مانند فداالیس همیاا و دا ای اوزها نیزاستان کبک نوع
دیگر از فداالیس انام فداالیس گسترده ouverture
اا پیشنهاد می کند که دا آن رانون اساسی فداال ،ویوگی
ها هر استان اا ااید اه اسمیت اشناسد.
شگات آن که فدااسیون اه خود خود نمی تواند نظام
اداا نامتمرکز اا اررراا کند .ارخی هند اا کشوا فداال
متمرکز ویاایتالیاواسپانیا ااکشواها شبه فداال می خوانند
زیرا ای دوکشوا دااا نظام نامتمرکز وسیعی هستند.
فدااسیون هنگامی نا متمرکز است و کاا مردم اا اه مردم
می سپااد که همگام اا دموکراسی ااشد .منظوام ای است
که نه نظام نامتمرکزو نه نظام فداالی دموکراسی اا اه
همراه خود نمی آواد .ارخی از خود خوانده نخبگان ،نوشته
اند و می نویسند که هرجا فداالیس و خود مدیر هست
دموکراسی ه هست .ای شعاا غلط است و توده گی ک .
زیرا هر کشوانا متمرکز الزاما دموکرات نیست؛ ولی ،می
توان گات هر کشوا دموکراتی اه نحو نا متمرکز است.
هیچ نظام خودکامه ا ه او ادااه نا متمرکز اا نمی
پسندد زیرا خودکامه هیچ نیرو متقاالی اا ار نمی تااد.
دا آاژانتی سده نوزده  ،سرآمدان اوئنوس آیرسی،
هواداا یک پااچگی کشوا و اررراا نظ اوسیله دولتی
متمرکز اودند .دا همان زمان هوادااان فداالیس اا
جنگ اااگان( ،)Caudillosزمیندااان و امه دااان ازاگ
تشلیل می دادند که خواهان حار ردات خود دا مناطق
گوناگون اودند .اینان فداالیس اا نه ارا پایان دادن اه
کشمل ها داازمدت دا میان منطقه ها مختلف کشوا و
نه ارا اررراا نظامی غیرمتمرکز ال ،ارا حار سروا
خود دا منطقه ویوه ا می خواستند .جنگ ها داخلی ای
دوگروه تا ۵۳سال پس از استقالل آاژانتی ادامه یافت و دا
همه ای دواان پنیاه ساله نه تنها تشلیل دولتی متمرکز از
میان افت ال یلپااچگی کشوا نیز نااود شد .اه نظرم می
اسد شباهتی میان وضع سرآمدان اوئنوس آیرسی دا سده
نوزده اا ارخی از خود خوانده نخبگان محلی ما دا سده
ایست ویل میالد وجود دااد که اه امید غنیمتی خانه اا اه
آت می کشند و یا زاان الل ” می فروشند همه ایران اا“ .
انا ارای ” مدعیان“ فداالیس اگر اه معنا حقوری و سیاسی
واژه فداالیس نمی پردازند ،دستل معنا لغو آن یعنی
متحد شدن اا دا نظر داشته ااشند .کشوا نییریه تا جنگ
ایافرا کشوا فداال اا سه ایالت اود .امروز همی کشوا اه
 ۰0ایالت تقسی شده است .زیرا هر یک از جنگ اااگان
سه خود اا از داآمد ناتی می خواهد.آیا مدعیان
فداالیس داایران چنی خیالی ااداسرمی پرواانند؟
فداالیس تنها هنگامی موثر است که از اازاا دموکراتیک
استااده کند نه آن که مانند ارخی از کشواها ،فداالیس اه
صوات اازاا ارا ردات طلبی و یا جدا سر دا آید.
نمونه نییریه اا گات ؛ نمونه دیگر جزیره ها کوموا است
که  -مقام یل اا دا مواد کودتا دا کشواها فداال دااد.
منظوا م از اازاا دموکراتیک اایزنی اا مردم از ااه همه
پرسی ،اییاد نهادها محلی انتخاای اا اعایت حقوق ارلیت
هاست  .خان ها و آرایان حتما می دانند که اااطه ا میان
شماا ساکنان محلی و شمااواحد ها محلی وجود دااد .هر
ردا شماا واحد ها محلی  -اه تناسب جمعیت ایشتر ااشد
اااطه مردمی ایشتر خواهد اود .دا چنی حالتی دموکراسی
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مشااکتی و موثر اییاد می
شود.
منظوام از واحد ها محلی
همه واحد ها اداا دولتی و
محلی و واحد ها محلی جامعه مدنی است .ااا  ،دا چنی
جوامعی که شماا واحدها محلی زیادتر است ،نهاد ها
اداا واسطه میان مردم و دولت مرکز می شوند و
مسئولیت ایشتر احساس می کنند .دا اسیاا از کشواها
جهان سوم که پیشینه ا دااز دااااه تحزب و تاسیس
جوامع مدنی ندااند؛ حتی دا زمانی که همگی خود اا
اپوزیسیون اژیمی خودکامه می خوانند همرائی و توافق دا
مواد یک موضوع مشخص ناممل است .دا ای گونه
کشواها سخ گات از فداالیس  ،همانند شوخی و یا توهمی
شاعرانه است .هند پس از پنیاه سال از فداالیس  ،از چند
سال پی اه تقویت پنییات – از ایشه پن فااسی – اه
معنا انیم پن نار دست زد! امروزه شماا ارگزیدگان
مردم دا سراسر هند اه سه میلیون نار اسیده که نزدیک اه
یک میلیون نار آنان از زنان هستند.
دااااه اااطه شماا واحدها اداا محلی و شماا مردم ادااه
شونده گاتنی است که هر ردا شماا متوسط افراد کمتر
وشماا واحد ها اداا محلی ایشترااشد دموکراسی روام
ایشتر خواهد داشت ،اما ،ای امر ااتباطی اا فداالیس
ندااد .دا فرانسه غیر فداال  ۰0۵۵۰واحد محلی اداا
وجود دااد و شماا متوسط افراد که اوسیله ای واحدها
ادااه می شوند  101۱نار است .دا ایاالت متحده آمریلا
فداال شماا واحد ها محلی  ۵۳۳۱۳و شماا متوسط مردم
ادااه شونده  ۰۸۱۲نار است .دا اینیا اد نیست اشااه
کوتاهی ه اه اوضاع ارتصاد کشواها فداال جهان سوم

داشته ااشی  1۲ :کشوا جهان ۸۳ ،داصد از نادااتری مردم
اا داخود جا داده اند .دا میان ای دوازده کشوا ،هند،
نییریه اا همه ثروت ناتی ،ارزیل ،اتیوپی ،پاکستان،
ملزیک از نظام فداالی پیرو می کنند .ناکااآئی
فداالیس تنها دا کشواها جهان سوم نیست؛ کشواها
پیشرفته ه گرفتااهائی اا نظام سیاسی فداال داشته و دااند.
اروام ساک کشوا ما اومی محل ( )Indigèneو آب و
خاِ اند نه از زمره تازه واادان( .)Allogèneکه اازه
مهلتی دیگر می خواهد تا اه گاتگو دااااه آن اپردازی  .ه
میهنان کرد و الوچ ما افزون ار زندگی دا خاِ نیاکان
خود از سحرگه تاایآ اا ایران اوده اند .جنگ چالداان،
جنگ جهانی یل و یا خط مرز دوااند آنان اا اه ایران
نیاواده است؛ آنان دا خاِ نیاکان خود زندگی کرده و می
کنند .نامگذاا خاِ اروام اه نام هریک از آنان از
کردستان و گیالن اگیرید تا الوچستان نشان دهنده وارعیات،
اوا داا و پذیرفت یلدیگر دا یک میموعه است .نهرو
گاته اود ،ایران فرانسه آسیا است و ای اه نظر م داست
است .ایران اه دالیل یاد شده کشوا استثنائی دا منطقه
است اما دا میان کشواهائی رراا دااد که نه فرهنگ پرااا
ایران ،نه تاایآ که او و نه استثنا اودن همزیستی اروام
ایرانی اا ار نمی تااند.
اه خاطر همی استثنا اودن است که ماااید ااه حل ویوه خود
اا داشته ااشی  .تقلید کردن از ااه حل ها دیگران هنگامی
ماید است که اسباب آن نیزفراه شود .شماا کودتاها،
حلومت نظامیان و اازنگر رانون اساسی دا کشواها
فداال جهان سوم پندآموز است.
آن گروه از خود خوانده نخبگان رومى که ایدئولوژى
محلى گرائى اا مقدم ار اشر تلقى مى کنند یعنی ( -انتخاب

افتااى اعتقادى اه جاى افتااى مسئوالنه)  -از خطرهاى
چنی تقدمى ،اه ویوه دا جامعه ما ،غافلند .زیرا افراد گروه
رومى اا نیز تنها دا چهااچوب طبقاتى و یا اهتر اگوئی دا
محدوده اجتماع رومى ،محلى ویا زاانى جاى داده و رال
دیگرى ار“زندان سلندا“ مى افزایند .ای ایدئولوژى
تمایزطلبانه ،فردگرائى اا دا به و اوح حاک کرده و ااه
اا اه اوى دشمنى هاى فرضى و پی داواى هاى غرضى
مى گشاید .دا ایران ،احث دااااه فداالیس و خودمختااى
ایشتر از آنچه مواد داخواست اعضاى گروه رومى ااشد،
محدود اه نخبگانى شده است که خود اا ارگزیده گروه
هاى رومى مى دانند .آنان ایران اا اه رول آیزیا ارلی ”
او میز تشری ” گذاشته اند و میخواهند آن اا ارا اه
اصطالح ”آامان ازاگ“ رراانی کنند .فریدون مشیر گاته
اود ” :صحبت از پومردن یک ارگ نیست – آه جنگل اا
پریشان می کنند“.
اجازه می خواه که گاتاا خود اا اا ای جمله از پاسلال
فیلسوف فرانسو اه پایان ارم که گاته اود” :چند گونگی
که اه یگانگی نیانیامد آشاتگی است و یگانگی که حاصل
چندگونگی نباشد ستمگر است“  .ایائی یگانگی تاایخی
خود اا حار کنی  .اوش اندیشی اا اا آزاد  ،فضیلت و
احترام اه حقوق فرد پیوند دهی .
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انتخابات ميدان تبليغات قومی نيست
انتخااات میلس رراا گرفته
ای اوزها دا آستانه
ای ،انتخاااتی که هموااه دا ایران از اهمیت ااالیی ارخواداا
می ااشد .طبق آماا که دا اسانه ها شنیده می شود ای از
پن هزاا نار ارا تلیه زدن ار صندلی ها پرمسئولیت
میلس اعالم آمادگی نموده اند.دا شرایطی که هنوز تب و
تاب انتخااات اه اوج خود نرسیده و لیست افراد که
صالحیت شان مواد تایید شواا نگهبان رراا خواهد گرفت
مشخص نشده انتظاا می اود اراات ها انتخاااتی دا فضایی
اخالق مداا جریان داشته ااشد .دا صواتی که اااها دا
دواه ها پیشی شاهد زیر پا گذاشت حد و مرزها انیادی
توسط ارخی نامزدها اوده ای  .اساس ًا تبلیغات و فعالیتها
ارانگیزاننده مردم ،ارا جلب نظر دا اا دادن اه نامزد
خاصی ااید از خط ررمزهایی تبعیت کند که اا شرایط
اجتماعی ،فرهنگی و تاایخی جامعه ما همخوان ااشد ،یلی
از ای خطوط ررمز ارانگیخت احساسات رومی است که
متاساانه اه کرات شاهد زیر پا گذاشت آن دا دواه ها
پیشی انتخااات ایاست جمهوا و میلس اوده ای .
هر چند دا کشوا همچون ایران که مردم آن ای چون و
چرا حتی از جان خود و فرزندان شان دا ااه پاسداا از
خاِ مقدس سرزمی خوی فروگذاا نلرده اند جا
نگرانی نیست و یقین ًا ای گونه شیطنت ها ااه اه جایی
نخواهد ارد اما تیراه نشان داده ارخی افراد اا تلیه ار
مسایل رومی ،سودا اسیدن اه مسندها ردات اا دا سر
می پروااندند .ای امر دا استانهایی همچون آباااییان
شرری و غرای ،کردستان ،سیستان و الوچستان ،اادایل و

کرمانشاه اااها و اااها تلراا شده و شاهد ای اوده ای که
نامزدها انتخاااتی اا طرح ادعاها ناداست و دادن وعده
ها ای حد و حصر رومیتی رصد فریب آنها اا دااند .اااها
دیده و شنیده ای که ارخی نامزدها دا ای دیدااها دم از

سهند اينانلو
حقوق پایمال شده می زنند و رول دگرگونی ها ارتصاد
ارا گروه ها جمعیتی مواد نظرشان اا می دهند ،اما
کدامی حقوق پایمال شده؟ همیشه ایرانیان ارادا واا دا
کناا یلدیگر زیسته اند و اه حقوق یلدیگر تعرضی نلرده
و نخواهند کرد .ای شعااها پوپولیستی فقط و فقط ااعث
تشوی ابهان عموم می گردد و رطع ًا فضا اراات سال
انتخاااتی اا مسموم می نماید .دا دواه ها پیشی نیز شاهد
اودی که نامزدهایی که از طریق سر دادن شعااها رومی
دا صدد تهیی مردم اودند نه تنها غالب انتخااات نبودند
الله دا رعر جدول آاا رراا گرفتند ای نشانگر ای اعتنایی
مردم متمدن آباااییان اه مسائل رومی  -ربیله ا و
پیشامدان است.
نامزدها انتخااات(اا هر گرای و سمت و سو فلر که
دااند )نیز نباید فرامو کنند اسالتی اه گردنشان است و
ای اسالت جز آاادانی عمرانی و فرهنگی ایران ازاگ
نیست و ای امر ااید اا دا نظر گرفت احترام اه تک تک ه
میهنان و حار شأن و منزلت سرزمی سرفرازمان ااشد.
ارخواد اا اینگونه ای اخالری ها دا امر تبلیغات و
جلوگیر از تلراا آن دا انتخااات پی او یلی از وظایف
ازاگ مسئولی ارگزاا انتخااات محسوب می شود .امید
است ای نلته پراهمیت مواد توجه مسئولی وزاات کشوا
آنان
که مسئولیت خطیر ارگزاا انتخااات ار عهده
است ،رراا گرفته ااشد و هشیااانه از اره ایختگی افلاا
مردم دا سراسر ایران جلوگیر نمایند تا شاهد تبلیغات
سال دا انتخااات میلس امسال ااشی .
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ادامه در صفحه ۳2
اخیر ،ارخی پووهشگرانِ فرهیخته
دا ایران و خااج کشوا اه جنبههایی از آن پرداخته و نرقرد
کردهاند که اسیاا امیدوااکننده است.
دانگ ها طوالنی مرا اه ای یقی اسانده است کره اردون
نقد و اازنگر ایشها ای مقولهها و فرایافتها و آن نریرز
زیرِ باّهای ِ وارعیتها ایران ،نمی توان هیچ طرح و شالروده
داستی ارا حلّ معضالت سیاسی اجتماعی و تاایخی ایرران
از جمله دا مواد مسائل و مباحث رومی و ملّی ،ااائره داد.
ارا آن نیز دا گام نخست ااید دید اصالً موضوع چیست و
طرّاح اصلی ای یا آن فرایافرت ،چره مری گرارت و چره
می خواسته است؟ اناارای  ،رصد م دا ای نوشرتراا ،نرگراه
اجمالی اه مبحثِ ” حق ملل دا تعیی سرنوشرت خرویر “ از
منظر لنی و نقد و اراسی نظریهها و تِزها او دا ایر ارااه
است .زیرا نوشته ها و تِزها او دا ایر ااسرتراسرت کره
اندیشه ااهنما ما دا ای مقوله اوده است.
دا آثاا لنی  ،مقوله ”حق ملل دا تعیی سرنوشرت خرویر “
ارا نخستی ااا دا طرح ارنامه حزب سروسریرال دمرلررات
اوسیه مطرح میشود(ژانویه-فوایه  .)1۰۳۲اخ مراوط اه
”اصول“ اا فرد اه نام فِر (نام مستعاا والدیمیر ایلیچ لنیر
دا جوانی) اه کمیسیون ارنامه ااائه میکند که دا آن آمرده
است ” :شناسایی حقّ تعیی سرنوشت ارا همه ملّتهایی کره
دا ترکیبِ دولتِ (اوسیه) رراادااند)1( “.
ااوجود آنکه لنی  ،حق تعیی سرنوشت اا چنانچه خواهریر
ق جدایی سیاسی و تشلیل دولرت مرلّری و
دید ،اه معنا ح ّ
مستقلِ مللِ زیر یوق تزاایس مدّ نظر داشت اا ای حرال ،از
آنجا که مسئله ملّی اا ه طبقاتی میدید و تااعی از انقرالب
سوسیالیستی میپنداشت ،ای ”حقّ ” اا از هرمران آغراز دا
چنان چنبرها از شرط و شروط رراا میداد که دا عمل ،از
ح ّد یک اعال ِم موض ِع کلّی و انتزاعی ،آن ه صررفر ًا اررا
ایان اراار میان ملّتها و نه ای تر از آن فراتر نمری افرت.
دا وارع ،تعیی تللیف ارا مسئلها که ااید اره هرمّرت و
گزین ِ هر ملّت زیرِ سلطه مشخّص ،دا تَمامت آن حرلّ و
فصل میشد دا گاتمان لنی و پراتیک سیاسی و  ،اه عهرده
یک طبقه :پرولتاایا و آن ه دا عرمرل ،اره دسرت حرزب
پرولتاایا سپرده میشد .طبقه ا که اه هرر حرال ،اررلریرت
کوچلی از ملّت اا تشلیل می داده است .معیراا تشرخریرص
مصلحت اودن یا نبودن جدایی ای یا آن ملّت نیرز ”مصرالر
عالیتر سوسیالیس و پرولتاایا“ اود .تمامی ای امّا و اگررهرا
و ” احتیاجات تئوایک“  ،اه آن منیر شد که پس از پیروز
انقالب اکتبر ،هنگامی که لحظه عمل فرا اسید ،تحقرق ایر
”حقّ“ از ملّتها زیرسلطه و تحتِ انقیادِ دولرت اوسریره
تزاا  ،سلب شد .دا زیر اه اجمال اا استناد اه نروشرتره هرا
اسیاا متعدّد لنی از واا تشری سیست و ساختااِ فلر او،
اه اثبات حل ااال میپردازی .
لنی دا نخستی نوشتها دااااه ایر مروضروع (ژوئریره
 ،)1۰۳۰دا توضی طرح ارنامه حزب سوسیرال دمروکررات
ق ترعریریر
اوسیه ،پس از بکر فرمول یادشده دا ارااه حر ّ
سرنوشت ،چنی تأکید میوازد“:اما شناسایی ای ریدو شررط
مباازه ارا آزاد تعیی سرنوشت ،ما اا موظّف نمی کرنرد
ت تعیی سرنوشت ملّری حرمرایرت کرنریر .
که از هر خواس ِ
سوسیال دموکراسی ،اه مثااه حزب پرولتاایا ،وظیاه مثبت و
اصولی خود اا ای رراا داده است که نه ارا ”حق تعریریر
آزاد سرنوشت خلقها و ملیتها“،الله اررا فشررده ترریر
اتحاد پرولتاایا همه ملیتها هملاا کنی …“ ()۲
ب ترارلّرر و
آن چه دا نقل رول ااال آمد ،دا حقیقت ،اازترا ِ
ق ملل دا ترعریریر سررنروشرت
اویلردِ لنی اه مقوله ” ح ّ
خوی “ است .موضعی که دا طول  ۲۳سال فعالیت پرجو
و خرو اعد و و اهاغ فرمولها گونراگرون و گراه







ناسآ و منسوخ که دا ایر اراب ااائره مری دهرد ،اسراسراً
ادونتغییر میماند .لنی متاثّر از مسائل اوز و الزامات لحظره
و یا نیاز که اه استدالل مطلب معینی داشت ،گرارترااهرا
متااوت و حتی متنارضی دا مسئله ملّی دااد .مر کروشر
کردهام اهاغ ای تنارضات ،از انبوه نروشرتره هرا لرنریر ،
گاتااهایی اا ایاوام که ه اه طوا عیرنری ترنراررض هرا و
جنبهها مختلف نظریات و اا نشان دهد و ه ایانرگررخرط
اصلی وجوهرفلر واندیشه ااهنما لنی دامسئله ملی ااشد.
”حقّ ملل درتعيين سرنوشت خويش“ به چه معناست؟
ق مرلرل دا ترعریریر
نخست یادآوا کن که مقوله ” حر ّ
سرنوشت خوی “ صرفاً مبحث ویوه مااکسیستها نریرسرت.
الله مراوط اه دواهها ربل است و دا پیوند اا انقالبهرا
اواژوار دموکراتیک ررنها 1۸و 1۰دا ااوپاسرت .طررح
ای اصل ،از پیامدها مستقی انقالب کبیر فررانسره داسرال
 1۱۸۰است و دا آغاز معروف اه ”اصل ملّیتها“ ،اه معرنری:
”هر ملّت ،یک دولت“ اود.
اما از دهه پایانی سده  1۰و آغاز ررن ایست  ،اا توسعره
جنب ها استقالل ملّی دا ااوپا خاوا و آسیا ،ای اصرل
ااعاد تازها یافت و از مشغلهها فلر مهّ مااکسیستها
آن زمان شد .ای امر دا اوسیه ااعادِ حاد اه خود گرفت.
لنی دا سخنرانیها نه ترا سریرزدهر ژوئریره  1۰1۰دا
سوئیس ،مقوله ”حقّ تعیی سرنوشت خوی “ اا میشلافرد
و می گوید :ای اصل ” نمی تواند تاسیر دیگر جز ترعریریر
آزادانه سرنوشت سیاسی داشته ااشد .اه عباات دیگر :حرقّ
هرگز نه حزبتوده ايران و نه ديگر جريانهاي سياستی
چپ کشورِ ما ،در اطرافِ اين موضوع درنگ نکردنتد
که آيا اساساً اصل حقّ ملل در تعيينسرنوشتخويش
قابل انطباق با اوضاع و احوال و تاريخِ ايران هست يا
نه؟ ما اين مقوله ها را چشم بستته و بته تتقتلتيتد و
شباهت سازي با روسيه ي تزاري تکرار و تبليغ کرديم.
اصالً روي ايتن نتکتتته درنتگ نشتد کته آيتا ايتن
شباهتسازي با روسيه ي تزاري ،پتژواکِ واقتعتيتتِ
تاريخی ايران هست يا نه؟ آيا در ايران ،واقعاً رابتطته
ملّت سلطهگر و ملل زيرسلطه برقرار بوده يا خير؟
متأسفانه ،طرفداران متعصب ايرانی اصل لنينتی حتق
ملل در تعيين سرنوشت خويش ،به اين تفاوت کيتفتی
ميان روسيه چون زندان خلقها و کشور بتاستتتانتی
ايران که در آن اقوام مختلف طی سده ها و هزاره ها
هم زيستی داشته اند ،توجّه نمی کنند .هرگز در تاريتخ
ايران ،مناسبات اقوام ايرانی با يکديگر ،مناسبات قتوم
سلطهگر و زيرسلطه نبوده است .هرگز قوم نامتوجتودِ
م
فارس با لشکرکشی ،دولت هتاي بترسترکتا ِر اقتوا ِ
غيرفارس ساکن ايران را برنينداخته و به زيترستلتطته
خود در نياورده است .چگونه میتوان بدون توجه به
واقعيت فرهنگی ت تاريختی ايتران ،نتمتونته هتاي
کشورهاي ديگر را براي ايران نسخهپيچی کرد؟
جدایی ارا تشلیل دولت مستقل“ (.)۰
فراوانی نوشتهها لنی دا مسئله ملّی دا آن سالها ،حلایرت
از حدّت و اهمیتِ ای احثها و اختالف نظرها دا اوسیره و
میان سوسیال دموکراتها ااوپاست .دا ای میان ،دو اثرر
لنی ” :یادداشتها انتقاد دا مسئله ملی“ (اکتبر -دسامربرر
 )1۰1۰و اساله معروف او ” دااااه حق مرلرل دا ترعریریر
سرنوشت خوی “ (فوایه ر مه  )1۰1۱از اهمیرت ویروه ا
ارخوادااند .زیرا ارنامه الشویلی دا مسئله ملّری اره طروا
عمده ،ار پایه تئوا ها و احلام منداج دا ایر دو سرنرد
پی ایز شده است .دا ایران نیز هرمریر اسرالره اخریرر
اندیشه ااهنما چپها اوده است.
لنی وضع شرق اا اینگونه توصیف میکرنرد” :دا ااوپرا
خاوا و دا آسیا ،دواان انقالبها اواژوا ر دموکراتیرک
تنها دا سال  1۰۳۵آغاز شد .انقالب هرا اوسریره ،ایرران،





ترکیه ،چی  ،جنگها االلان… زنییره حواد جهرانری
دواان ما دا ”خاوا“ است .تنها نااینایان ممل است دا ایر
زنییر حواد  ،ایداا سلسلها از جنب ها ملّی اواژوا ر
دموکراتیک و کوش هایی اا که ارا تشلیل دولرت هرا
مستقل و همگون ملّی انیام میشود ،نبینند .همانا اه هرمریر
دلیل که اوسیه اه اتااق کشواها همسایه دا حال گذااندن
ق مرلرل دا ترعریریر
ای دواه است ،وجود اخ ویوه ح ّ
سرنوشت خوی دا ارنامه ما الزم است“ (.)۵
ق ملل در تعيين سترنتوشتت ختويتش“ و
اصل ” ح ّ
حيطهي عملکرد آن از منظر ِلنين
حال که تا حد اا موضع لنی دا اااطه اا اصل ”حرقّ مرلرل
دا تعیی سرنوشت خوی “ آشنا شدی  ،دانست یک موضوع
از نظر متدولوژ اراسی ما ،ضروات دااد :از منظرِ لرنریر ،
دامنه عمل ای ”حقّ“ تا اه کیاست؟ اه عربراات دیرگرر،
شامل چه کشواهایی است؟ و حلایت از چه نوع اواارط و
رید و اندها دااد؟
از آنجا که دا ای تقسی اند  :ااوپا ااختر دا یک سرو
و کلِّ کشواها ااوپا خاوا و آسیا ،یعنی کشرواهرایری
چون اوسیه و ایران و چی دا سو دیگر و دا کرنراا هر
آمده اند؛ ممل است دا نگاه نخست چنی تداعی شرود کره
از دیدگاه و  ،انطباقِ اصل ”حقّ ملل دا تعییر سررنروشرت
خوی “  ،چه دا شلل و مضمون آن و چه دا رلمرو عمرل و
رانونمند های  ،مثال ارا اوسیه و ایران یرلرسران اروده
است .اگر چنی استنباطی اشود ،کامالً ناداست است .از نظر
اهمیتی که اوش شدن ای مطلب دا تحلیل ما از مسئله مرلّری
دا ایران دااد ،اه اجمال اه توضی آن ار مبنا نوشته او،
میپردازی .
لنی دا تقسی اند دیگر از کشواها جهان ،آنها اا اره
سه نوع متمایز تقسی می کند :نوع اول :کشواها پیشرفرتره
سرمایهداا ااوپا ااختر و ایاالت متحده امریلا .اه نرظرر
لنی دا ای کشواها ،مدّتهاست که جنب ها ملّی متررّری
اواژواز پایان یافته است و ”هر کدام از ای ملل ”ارزاگ“
ار ملل دیگر دا مستعمرات و داخل مرزها خود سرتر اوا
میدااند )0( “.لنی ارا احزاب کااگر و پرولتاایا ایر
کشواها ،وظایف و تلالیف معینی مطرح میسازد که جوهرر
آن چنی است” :پرولتاایا نمیتواند علیه نگره داا جربرر
ملل تحت ست دا مرزها ای دولتها مبراازه نرلرنرد .اره
عباات دیگر ،ااید ارا حق تعیی سرنوشت مربراازه کرنرد.
پرولتاایا ااید طالب آزاد جدایی سیاسی ارا مستعرمررات
و ملّتها تحت ست از ملّتِ ”خود“ ااشد“ (.)۱
نوع دوم :کشواها خاوا ااوپا :اتری  ،االلان و اره ویروه
اوسیه است .دااااه ای کشواها میگوید “:همانرا دا رررن
ک ارواژواز و
ایست است که جنب ها ملّی دموکراتریر ِ
مباازه ملّی اهویوه دا ای کشواها گستر یافته و خصرلرت
حادّ اه خود گرفته است“(  .)۸مینویسد ،دا ای کشرواهرا
ق ملل دا تعیریر سررنروشرت خرویر
” اگر پرولتاایا از ح ّ
حمایت نلند ،دا انیام وظایا  ،چه دا ااه اه پایاناسرانردن
تحوّل اواژوا ر دموکراتیک و چه دا کرمرک اره انرقرالب
سوسیالیستی دا دیگر کشواها ،موفق نخواهد اود“ (.)۰
ای که لنی تاچه حد و تا کیا اه موضعا دا مواد اوسریره
ت و لریرلرااوس“،
تزاا  ،دا ربال ملّتها تحتِ ست ِ ” ملّر ِ
صادق و ثاات ردم ماند ویا پس از انقالب اکتبر ،هرنرگرامری
که لحظه موعود ارا تحقق وعده و تعرهّرد فررا اسریرد،
چگونه عمل کرد،داستان دیگر است کره اره آن اشرااه
خواه کرد.دایک کالم:هرجامیسراودواه هروسیله،از جمله
جنگ ولشلرکشی،ازآزاد ملل زیریوغ اوسیه مرمرانرعرت
کرد.
نوع سوم” :کشواها نیمهمستعمره ،نظیرر چریر  ،ایرران و
ترکیه و همه مستعمرات که جمعاً تا یک میلیااد جرمرعریرت

داانررد )1۳(“.دا اررااه ای ر
کشرررواهرررا مررری نرررویسرررد:
” سوسیالیستها نه فرقرط ارایرد
آزاد فوا  ،ای رید و شررط
و ادون اازخرید مستعمرات اا طلب کنند( ،و ای خرواسرت
دا ایان سیاسی ا چیز جز همان پذیرر حرق مرلرل دا
تعیی سرنوشت خوی نیست) الله میااید اه راطعانه ترریر
وجه از انقالایتری عناصر جنب ها اواژوا ر دموکراتیک
و اهاییاخ ای کشواها پشتیبانی کنند… )11( “.
مالحظه میشود که لنی اه اوشنی و ارا بکرر نرام ،حسراب
کشواهایی ه چون ایران و چی و تررکریره اا از حسراب
امپراتوا هایی چون اوسیه ،کامالً جردا مری کرنرد و دا
مقوله دیگر رراا می دهد و تمرامریرت و کرلریرت ایر
کشواها اا اا بکر نام آنها مدّ نظر دااد .دا مواد ای گونره
کشواها ،اصلِ ”حقّ ملل دا تعیی سرنوشت خوی “ اا فقرط
ت هرر یرک از ایر
راال انطباق اا تَمامَیت ااضی و کرلریر ِ
کشواها می داند ،نه دا داون و اجزا تشرلریرل دهرنرده
آن ها .دا اسناد سازمان ملل نیز همی داِ و تلقری از ایر
مقوله مطرح است نه چیز دیگر.
چنانچه از متدولوژ ارخواد لنی اه مسئله و تقسیر ارنرد
کشواها ارمیآید ،دا ااتباط اا کشوا نظیر ایران ،انطربراق
ای اصل تنها دا حالتی معنا مییااد که ایران دا ترمرامریرت
ااضی آن و اه مثااه ملّتی واحد دا نظرگرفته شرود کره دا
دواه هایی ،استقالل و حاکمیت ملّی آن اه طواِ موضرعری و
دا کوتاهزمان ،خدشهداا شده یا از ای افته ااشد .لنی نریرز
اگر از ایران نام میارد ،اوضاع و احوال آن ایام اا دا نرظرر
داشته است .ای گمان ،توجّه او معطوف اه مرعراهرده 1۰۳۱
میان اوسیه و اریتانیا ارا تقسی کشوا اه مناطق نراروب یرا
اشغال نظامی ایران دا دواه جنگ جهانی اول است.
از گاتهها و احلام لنی میتوان اهاوشنی دایافت که ورتری
ق ملل دا تعیی سررنروشرت خرویر “
و از تحقّق اصل ” ح ّ
سخ می گوید ،ای کشواهایی نظیر ایران و چی اا کشوا
نظیر اوسیه تزاا فرق میگذااد .ورتی از تحقق ای اصرل
دا اوسیه سخ میگوید ،منظوا او نه خود اوسیره ارلرلره،
ت انقیاد اوسیه است کره اره زوا و جرنرگ هرا
ل تح ِ
مل ِ
استعماا اه آن ملحق شدهاند .اناارای اااها ای موضروع اا
مطرح میکند که ” :حزب پرولتاایا ربل از هر چریرز ارایرد
ق آزاد جردایری از
خواستاا اعالم فوا و وارعی و مطلر ِ
اوسیه ارا تمامی ملل و ملیتهایی ااشد که ترحرت سرتر
تزاایس رراا گرفته یا اه زوا دا چااچوب دولرت اوسریره
نگهداا شده ،یا اه آن وصل و اه عبراات دیرگرر ،الصراق
شدهاند )1۲ (“.لنی وضعیت ملّتها تحت ست اوسیه اا ارا
وضعیت مستعمرهها و اوااط استعماا  ،یلی میداند و ایر
وارعیت اا از مشلالت مسئله ملّی دا اوسیه میشمرد.
متأساانه ،طرفدااان متعصب ایرانی ”اصل لنینی“ ”حق مرلرل
دا تعیی سرنوشت خوی “  ،اه ای تاراوت کریراری مریران
اوسیه چون ”زندان خلقها“ و کشوا ااستانی ایرران کره دا
آن اروام مختلف طی سدهها و هزااهها ه زیستی داشته انرد،
توجّه نمی کنند .هرگز دا تاایآ ایران ،مناسبات اروام ایرانی
اا یلدیگر ،مناسبات روم سلطهگر و زیرسلطه نربروده اسرت.
هرگز روم ناموجو ِد فرااس ارا لشرلررکشری ،دولرت هرا
ارسرکا ِا اروا ِم غیرفااس ساک ایران اا ارنینرداخرتره و اره
زیرسلطه خود دا نیاواده است .چگونه مری تروان اردون
توجه اه وارعیت فرهنگی ر تاایرخری ایرران ،نرمرونره هرا
کشواها دیگر اا ارا ایران نسخهپیچی کرد؟
ت انتقتيتا ِد روستيته
آيا لنين به جدايی ملل تتحت ِ
باورداشت؟
اا توجّه اه توضیحات و ارخی نقل رولها ااال ،ممل اسرت
ای پرس اساسی اه به متبادا شود :اا توجّه اره مروضرع
صری لنی که دا ااال بکر شد ،پس چرا ای احلام ارعرد از
پیروز اکتبر  1۰1۱جامعه عمل نپروشریرد؟ چره شرد کره
الشویک ها اه اهبر لنی کوشیدند و جنگیدند و هرر جرا
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توانستند از آزاد و جدایی ملّتها زیرر یروغ ترزاایسر
جلوگیر کردند؟ و دولتها ملّی اا که پس از انرقرالب
فوایه  1۰1۱و سقوط تزاایس دا گرجستران ،اامرنرسرتران،
آباااییان و ترکستان و … ارپا شده ارود ،زیرر ضررارات
کوانده اات سرخ سرنگون ساختند؟ و حتی دا آسرترانره
جنگ دوّم جهانی ،اه اهانه تعلّق کشرواهرا ارالرتریرک اره
اوسیه تزاا  ،ارا تصرّف میدّد آنها اا هیتلر اه معراملره
نشستند؟ و اا همی اهانه ،اخشی از لهستان و مولداو اا نریرز
اه اتحّاد شواو ملحق کردند؟
اراسی دریق مواضع لنی اه طوا اااز نشان میدهد که و
دا مواد مشخّص اوسّیه ،اساساً اعتقاد اه پیادهکردن اصرل
” حقّ ملل دا تعیی سرنوشت خویر “ نرداشرت .دا مرواد
مستعمرات کشواها ازاگ دیگر نیز ،موضع پر از اارهرام
اود .زیرا دا سایه پنداااافیها و دا ارااه انرقرالب
پرولتر جهانی رراا داشت.
افتاا لنی پس از کسب ردات نشان داد کره گرارترااهرا
آتشی او دا اااه ”حقّ ملل دا تعیی سرنوشت خویر “ دا
مواد اوسیه ،اُرد فراتر از یک اعرالم مروضرع کرلری و
انتزاعی نداشت .لنی اا ساده انگاا ااوا نلردنری ،ارر ایر
گمان اود که صِرفِ اعالم شناسایی تشریااتی و پرطنطنره
ای ” حقّ“  ،تمامی آن پیشداوا ها و خصومتها تاایرخری
اازداانده اا که طی سدهها میان اوسیه سلطهگر و غراصرب
اا ملل زیریوغ ،انباشته شده اود ،از میان خواهد افت .لرنریر
ار ای پنداا اود که اا اعالم ارررراا ”سروسریرالریرسر “ دا
اوسیه ،اوند ادغام ملّت ها ساک ِ امپراتروا اوسریره دا
یلدیگر آن ه اه طوا داوطلبانه و مشتارانره ازسرو مرلرل
زیرست  ،ار محوا اار اوس! تحقّق خواهد یافت.
نتییه سیاست و عمللرد ملتبِ نظر لنی  ،استمرراا اواارط
سلطه گر و زیرسلطه دواان تزاا دا رالب جدیدِ فریبنده
”سوسیالیس وارعاً موجود“ اا همه پیامدها غ انگیز آن ارود
که اا فروپاشی اتحاد جماهیر شواو شاهد آن اودی .
همان گونه که لنی توانست اا اااده گرایری و اسرتراراده از
شرایط استثنایی لحظه” ،انقالب سوسیالیستری“ مر داآواد
خود اا دا اوسیه پسمانده موژیرک هرا اره پریرروز
ارساند .اا همان ااادهگرایی و حتّی اا توسّل اه اِعرمرال ررهرر
کوشید تا مسئله ملّی اا نیز اه اوال خرویر دا ااسرترا
حار و استمراا امپراتوا اوس ،منتها دا ررالرب ترازه
اتحاد شواو فیصله دهد .مشغله بهنی اصلی لنریر حرارر
دولت اوسیه شواو سوسیالیستی دا پهنه امرپرراتروا

سااق اوسیه اود .از ای منظر ،ارا و  ،اشتیاق و خرواسرت
ملّت ها زیر یوغ تزاایس ارا اهایی و تشرلریرل دولرت
مستقل خود  ،امر فرعی و حتّی ااتیاعی تلرقری مری شرد!
اناارای سرکوب آنها توجیه ”انقالای“ میشد.
اا آنکه دا گاتاا ،از حقّ مللِ زیر یوغ تزاایس ارا اهایری
و تشلیل دولتها ملّی طرفداا میکرد ،ولی دا واررع،
معتقد ار حار دولتها ازاگ و متمرکز اود .می گرارت:
” ..پرولتاایا آگاه ،هموااه طرفداا دولت ازاگتر خواهرد
اود ،همیشه علیه ویوگیها ررون وسطایی مباازه خرواهرد
کرد و اا نظر موافق اه تقویرت هرمرگررایری اررترصراد
سرزمی ها ازاگ مینگرد .زیرا ار استر آن هراسرت کره
پیلاا پرولتاایا علیه اواژواز اهتر میتواند گستر ایااد (
ق ملل دا ترعریریر سرر
 .)1۰اااها دا نوشتههای اصلِ ” ح ّ
نوشت خوی “ اا مواد تایید رراا میداد ،ولی ارالفراصرلره
میافزود ” :معنا ای خرواسرت اره هریرچ وجره جردایری،
رطعهرطعهشدن و تشلیل دولتها کوچک نریرسرت….ایر
خواست ایانگر پیگیر ما دا مباازه علیه هر گونه ست مرلّری
است )1۱( “.اه عباات دیگر :دا حرف آا  ،و دا عمل نه!
دیدگاه پایه ا دیگر لنی عربراات از ایر ارود ”مصرالر
سوسیالیس ار حقّ ملل دا تعیی سرنوشت خویر اولرویرت
دااد )1۵( “.اا ایر گرونره ترئروا هرا مر داآواد ،
لشلرکشی اه آباااییان و گرجستان و اامنستان و ترکستران
و سرنگونی دولتها ملّی که دا ای سرزمیر هرا پرس از
انقالبها فوایه و اکتبر  1۰1۱و سقوط تزاایس ارپا شده
اود ،توجیه می شد .لنی دا حقریرقرت اره خراطرر نرگرر
انترناسیونالیستیا و وسوسه انقالب پرولترر جرهرانری،
اعتقاد اه تحقق خواست اصل ”حق ملل دا تعیی سرنوشرت
ت انقیاد اوسیره ،نرداشرت .ایر
خوی “ ارا ملّت ها تح ِ
است جان کالم.
پلمیک میان کیاسلی ،از اهبران حزب سوسیال دمروکررات
اوکرای اا لنی  ،اسیاا گویا و افشاگرانه است .کریرارسرلری
الشویکها اا اه ”اندااز“ تشبیه میکرد و اه طنز می گرارت:
”ورتی از الشویکها دااااه مثالً استقالل سیاسی اوکررایر
پرس میشود ،پاسآ میدهرنرد” :سروسریرالریرسرت هرا دا
جستوجو تحصیل حق جداییاند ولی علیه جدایی تبرلریرغ
میکنند“! لنی دا نوشته مهّمی اه کیاسلی چرنریر پراسرآ
میدهد ” :ما کااگران َااَر اوس ااید اه دولت خرود اخرطراا
کنی که مغولستان ،ترکستان و ایران اا ترخرلریره کرنرد و
کااگران انگلستان ااید اه دولت خود اخطاا کنند که مصرر
و هندوستان و ایران و … اا تخلیه کند… آیرا ایر اردان
معناست که ما اه توده ها زحمتل مستعرمررات تروصریره
می کنی که خود اا از پرولتاایا آگاه ااوپا ”جردا“ کرنرد؟
ااداً چنی نیست .ما هموااه ارا نزدیلی هرچه فشردهترر و
ادغام کااگران آگاه کشواها پیرشررفرتره ارا کرااگرران،
دهقانان ،اردگان همه کشواها تحت سرتر اروده ایر و
هستی  .ما هموااه اه همه طبقات تحرت سرتر و از جرملره
مستعمرات توصیه کرده ای و خواهی کرد ترا از مرا جردا
نشوند ،الله ارا ادغام هر چه ایر ترر ،اره مرا نرزدیرک
شوند ) 10 (“.کمی اعد ،همی اندیشه اا اه شلل دیگر اراز
میکند و میگوید” :اگر ما از حلومتها خود ،ترخرلریره
مستعمرات و آزاد کامل حقّ جدایی اا خواستاای و ”اگرر
مراد ای است که خود ما اه طوا مطمئر ایر حرق اا اره
کرسی انشانی و ای آزاد اا اه محض کسب ردات اعرطرا
کنی … (چنی کاا ) اه هیچوجه ارا ”توصیه “ جردایری
نیست ،الله ار علس ،ارا تسهیل و تسریع نزدیلی و ادغرام
دموکراتیک ملّتهاست .ما تمام تال خود اا ارا نزدیلی
اا مغوالن ،ایرانیان ،هند ها و مصر ها و ادغام اا آنران اره
کاا خواهی انداخت.ما متوجّه ای که ایر وظریراره مراواره
سودماست که ای کاااا انیام دهی واالّ سوسیالیس داااوپرا
شلننده خواهدشد)1۱=00( “.
مطلب چنان ایپرده و گستاخانه ایان شدهاست که نیراز اره
توضی و تاسیر کنه فلر و گوهر سیاست و اویلرد لنیر
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اه مسئله مرلری نریرسرت .دا
حقیقت لنی دا ترال اررا
پاسآ اه پررسر طرنرزآمریرز
کیاسلی ،فقط مهر تائیرد ارر

داستی ایراد او گذاشته است.
گاتنی است که همی ” تئوا “ ها لنی  ،از جرملره ادغرام
ملّتها ،پایه ها نظر و تئوایک اعد استالریر و دولرت
شواو ارا جهانگشایی و دستانداز اه همسایگان شد.
پس از جنگ جهانی دوم ،اه زواِ اات سرخ ،لتونی ،لیتوانی
و استونی اه اوسیه شواو ملحق شدند و تا فروپراشری آن،
نوا آزاد اا ندیدند .لهستان و دیگرر کشرواهرا ااوپرا
شرری اا اه صوات ارماا شواو داآوادند .دا ایرران ارا
اییاد ماجرا استالی ر اارروف ساخته و پرداختره فرررره
دموکرات آباااییان ،ارا تیزیه ایران اه وسوسه افترادنرد.
دا آسیا دوا چندی جزیره ژاپنی اا متصّرف شردنرد .امرا
هیچ ملّتی اه اندازه ملل زیر یوغ اوسیه تزاا هرزیرنره ایر
سیاست اا نپرداختند.
لنی و الشویکها اه میرد فراغت نسبی از جبههها غرب ،
واحدها اات سرخ اا دا اهااِ سرال  1۰۲۳اره مررزهرا
ماواا راقاز نزدیک کردند و ایدانگ دست اه کاا شدنرد
و اا ه دستی و تبانی الشویکها محلّی ،حلومت هرا ارر
سرکاا اا یلی پس از دیگر سرنگون ساختند .آبااایریران
دا آوایل  ،1۰۲۳گرجستان دا نوامبر  1۰۲۳و اامنستان دا
فوایه  !1۰۲1و کمی اعد آسیا میانه نیز اه همی اوال اره
سرنوشت آن ها دچاا شد.البته ارا توجیه ارردام خرود دا
افلااعمومی و دادنِ مضمونِ ”انقالاری“ اره آن ،هرمره جرا
فرمول زیر ،ترجیعاند تیاوز آشلااشان اود” :سپاهیان اات
سرخ اه خواه زحمتلشان آباااییان که دست اه ریام زده
اودند ،اه کمک آنها آمدند“!()1۸
نسل م اا ای نغمه شوم ،گو آشناست .مشااه ای فررمرول
دا  1۰۵0دا میااستان ،دا  1۰0۸دا چلرسرلرواکری و دا
 1۰۸1دا افغانستان تلراا شد .اات شواو اه داخرواسرت
” کمیتهها انقالای“ سهناره رالای اه اهبر یانو کراداا
دا اوداپست ،اه نام کااگران و دهقانان ،میااستان اا اشغرال
کرد .کمیته مشااهی اه اهبر هوزاِ دا پراگ و اربررِ
کاامل دا کاال اه نام خلق افغانستان ،زیر پوش ِ میان ترهری
” انترناسیونالیزم پرولتر “  ،تمامیت ااضی و حاکمیت مرلّری
ای کشواها اا اا مداخله نظامی خش خدشهداا کرد.
دو مفهوم از يک مقوله در دو شرايط
نلته ظریای وجود دااد که عنایت اه آن دا اااطه اا احث ما
و دا موا ِد ایران،پراهمیت است.منظوام توجّه اره تراراوت
اساسی است که دامضمونِ اصلِ ”حقّ ملّرت هرا دا ترعریریر
سرنوشت خوی “ هنگام اراسی نق وجایگاه آن دامروادِ
کشواها مستقّل وکشواها وااسته ومستعمرات،وجود دااد.
دا کشواها مستقل ،ای اصل اه معنی شناسایی حق مرردم
دا انتخاب حلومت دلخواه خود و تعیی شرلرل دولرت (
 )Etatمطلوب خوی است .اه عباات دیگر ،ای اصرل دا
موادِ ای کشواها ،اا امر دموکراسی و استقرااِ ”حاکرمریرت
ملّت“ پیوند میخواد و دا اااطه مستقی اا آن رراا دااد و اا
چنی اسالتی است که معنا و ماهوم مییااد.
دا کشواها مستقّل ،اصلِ ”حقّ ملّتها دا تعیی سرنروشرت
خوی “ اه معنی کسب استقالل سیاسی و تامی اسرترقراللِ و
حاکمیت ملّی ( )souveraineté nationaleنیست؛ زیرا
ای امر ربالً تحصیل شده است .اه طواِ مثال هنگامِ انرقرالب
کبیر فرانسه ،ملّت فرانسه مدّتها پی  ،تلوی یافته و شلرل
گرفته اود .ولی هنوز ،پادشاهی مطلقه دا ااسِ دولت ررراا
داشت .دا چنی شرایطی ،اصلِ ” حقّ ملل دا تعیی سرنوشت
خوی “  ،مضمون و هدف اهاییاخ نداشت .الله اه معنری
ت مرلّرت از مسریر ِر
”حقّ ملّتِ فرانسه“ ارا اررراا حاکمی ِ
دموکراسی اود .توده مردم یا اه اوالِ مترداولِ آن ایرام:
طبقه سوّم که اه میموعه اواژواز متوسّط و کااگرران
و پیشهواان و دهقانان اطالق میشد اا شعاا ” حرق ترعریریر

سرنوشت ملّت“ و فریاد زنده ااد ملّت اا استبداد سلطنرتری و
اشرافیت جنگیدند و حاکمیت ملّت و تشلیلِ دولت ملّری اا
ار موازی دموکراسی اررراا کردند .ملّت سرنوشت خویر
اا اه دست گرفت .از ای هنگام ،اصطالح ”دولت ر مرلّرت“ (
ت ملّرت واا ِد فررهرنرگ
 ،) stat-Nationاه معنی حاکمی ِ
سیاسی جهانی شد .یعنی نظام سیاسیا که دا آن ،مرنرشراء
همه رداتها ناشی از ملّت است.
مالحظه میشود که دا ای حاالت ،یعنی هرجا که مرلّرت و
دولت و کشوا مستقلّی وجرود دااد ،ولری دولرت هرنروز
نماینده منتخب مردم نیست ،مرثرالً ”مرواوثری“ اسرت یرا
ق ملل دا ترعریریر سررنروشرت
” منشاء الهی“ دااد ،اصلِ ” ح ّ
خوی “  ،مضمون و ماهوم دموکراسی و حاکمیتِ مرلّرت
است نه چیز دیگر.
دا ایران نیز مسئله از همی رراا است؛ زیررا ایرران کشروا
مستقّلی اوده و هست .ای امر ،فرااغ از نروع حرلرومرت
ارسرِکاا است .اه همی علت دا انقالب مشرروطریرت نریرز
کلمه ملّت و توده مردم ،از هر رشر و طبقه ارا مرعرنرا و
ماهومِ یلسانی اه کاا ارده میشد .توده مردمری کره دا
در کشورهاي مستقّل ،اصلِ حقّ ملّتها در تعيين
سرنوشت خويش به معنی کسب استقالل سياسی و
تامين استقاللِ و حاکميت ملّی نيست؛ زيرا اين امر
قبالً تحصيل شده است .به طورِ مثال هنگامِ انقالب
کبير فرانسه ،ملّت فرانسه مدّتها پيش ،تکوين يافته و
شکل گرفته بود ولی هنوز ،پادشاهی مطلقه در راسِ
دولت قرار داشت .در چنين شرايطی ،اصلِ حقّ ملل
در تعيين سرنوشت خويش ،مضمون و هدف
رهايیبخش نداشت .بلکه به معنی حقّ ملّتِ فرانسه
براي برقراري حاکميتِ ملّت از مسيرِ دموکراسی
بود .انطباق اصل حقّ ملل در تعيين سرنوشت خويش
با واقعيت ايران ،مفهومی جز استقرار دموکراسی و
تامين حاکميت ملّت واحد ايران در تماميت آن
ندارد .به عبارت ديگر ،مقصود برپايی حکومت و
دولت برخاسته از اراده ملّت ايران در تماميت آن
است نه تکتک اقوام و اقليتهاي متشکله آن.
اویااویی و چال اا دولت مستبد و شاه مطلقالعرنران ررراا
داشتند .هدف اصلی انقالب مشرروطریرت نریرز اسرترقرراا
دملراسی و حلومت مشروطه اود نه کسب استقرالل مرلّری.
انقالب مشروطیت ،یک جنب دموکراتیک ارود نره یرک
جنب اهاییاخ ملّی نظیر اندونز و الیزایر و ویتنام .دا
کشواها اخیر ،هدف تشلیلِ دولتها خود و ملّی فااغ
ت ژایمی اوده است که ااید او کراا مری آمرد.
از ماهی ِ
جنب ها اهاییاخ دا ای سه کشوا اه سه نوع حلومرت
و اژی سیاسی متااوت منیر شد.
دا کشواها تحتِ انقیاد خااجی و مستعمرهها ،اصلِ ”حرقّ
ملّتها دا تعیی سرنوشت خوی “ یا ”اصل ملّیتها ،یرعرنری
هر ملّت یک دولت“  ،اساساً مضمون اهایی از رید خرااجری
داشته و دااد و هدف مستقی و غایی آن کسرب اسرترقرالل،
تامی حاکمیت ملّری (  )souveraineté nationaleو
تشلیلِ دولت مستقّلِ خود اوده است ،نه حاکمیت مرلّرت.
زیرا ادو ًا ااید کشوا و دولت حاک ِ خود وجرود داشرتره
ااشد تا ارا استقراا دموکراسی دا آن و تامی ِ حراکرمریرت
ملّت تال وازید.
حال ای پرس اساسی پی میآید :دا مبحث مرلری و دا
کوش ارا انطباق اصل ”حقّ ملّتها دا تعیی سررنروشرت
خوی “  ،جا ایران دا کیاست؟ آیا جزو کشواهرا نروع
اول است یا نوع دوم؟ اه عباات دیگر ،مضمون وارعی ایر
ق مرلّرت ایرران دا
اصل دا انطباق اا ایران ،آیا عباات از ح ّ
تمامیت و یلپااچگی آن دا تعیی شیروه کشرواداا و
انتخاب دولت مطلوب خود اا استااده از اازااها و مروازیر
دموکراسی است؟ یا ارعلس ،آن گونه که ارخی مدعیانرد،
مضمون اصلی آن همان جنب اهاییاخ ”ملّتها “ ساک
ایران است که دا“رید اساات“ اه سر میارند و هردف شران

تشلیل دولتها مستقل ملّی اه تعداد مدعیان آن است؟
توجه اه ای امر و اازیاای داست از واررعریرت ایرران دا
تدوی مشی و سیاست گرذاا  ،اهرمریرت اسریراا دااد و
سرنوشت ساز است .زیرا اا مسئله حسّاس حاکمیرت مرلّری و
تمامیت ااضی ایران که موضوع مواد عالرره مرردم ایرران
است ،ااتباط تنگاتنگ دااد.
اگر ایران جزو کشواها نوع اول است که اه اعتقاد ااسرآ
م چنی است؛ دا ای صوات ،انطباق اصل ”حقّ مرلرل دا
تعیی سرنوشت خوی “ اا وارعیت ایرران ،مرارهرومری جرز
استقراا دموکراسی و تامی حاکمیت ملّت واحد ایرران دا
تمامیت آن ندااد .اه عباات دیگر ،مقصود ارپایی حلومرت
و دولت ارخاسته از اااده ملّت ایران دا تمامیت آن است نره
تکتک اروام و ارلیتها متشلله آن .اه ای ترتریرب ،هرر
خواستی از جمله خودگردانی یا ااهحل انیم ها ایالتری و
ح دیرگر ِر کشروامرداا  ،جرزو خرواسرت هرا
یا هر طر ِ
دموکراتیک اند نه ملّی .اه همی ترتیب است افع مضیقه هرا
از جمله دا زمینه فرهنگی و آموز زاان مادا و امرثرال
آنها .ای گونه خواستها ااطی اه اصل ”حقّ ملل دا تعیریر
سرنوشت خوی “ ندااد .الله مطالباتی دموکراتیک هسترنرد
ب دموکراسی و اعایت موازیر و مرنرشروا
که دا چااچو ِ
حقوق اشر رراا دااند و ارمبانی آنها راال حلّاند.
اوااط اروام اا یلدیگر دا ایران سرنوشت تاایخی و زندگی
مشترِ طوالنی آن ها اا وضع کشواهایی کره مرنراسربرات
ال مرتراراوت
مستعمراتی میان آن ها اررراا اوده است ،کرامر ً
است .وضعیت آنها و مناسبات شران ارا کشروا و دولرت
سلطه گر حاصل رهر و جنگها سلطهگرایانه استعماا و
الحاق اه جبر است .تاایآ و لحظه ای جنگها و الحراق و
زیر سلطه ررااگرفت آنها اه درّت ضبط دا تاایآ است .دا
تاایآ ایران ،جستوجو چنی مناسباتی میان اروام سراکر
آن کاا اس ایهوده و آب دا هاون کوایدن است .از سرو
دیگر ،مقایسه مناسبات اروام ایرانی تشلیلدهنرده مرلرت
ایران اا یلدیگر اا وضعیت و زندگی تصرنّرعری کشرواهرا
چندملّتی نظیر یوگسالو و چلسلواکی و امثال آن هرا کره
وارعاً تاایآ و سرنوشت مشترکی اا ه نداشته و دستپرخرت
دولت ها ازاگ پس از جنگ جهانی اولاند ،نراداسرت و
ریاس معالاااق است.
سرگذشت پرماجرا تال مردم ایران ارا حراست از مرز
و اوم میه ما ،تاایخی اهمراتب ردیمیتر و طوالنری ترر از
تاایآ دموکراسی نی اند و زودگذا دا کشوا ما دااد .هنروز
دموکراسی اا اه دست نیاواده ،اه نام آن تمرامریرت ااضری
ایران اا اه مخاطره نیندازی و اذل و اخش نلنی  .دوستانری
که اه ای مسئله از ااه دموکراسی و اه اتلا تعهّرد مرا اره
محترمشمردن نظر مردم نزدیک میشوند ،دا نظر نمیگیرنرد
که ما همان ردا که اه اعایت دموکراسی ،یعنی حراکرمریرت
ملّت متعّهد هستی  ،اهمراتب دا اراار استقالل و حراکرمریرت
ملّی و اه طریق اولی نسبت اه تمامیت ااضی ایران که تبلروا
خواست و اااده تمامی ایرانیان است ،نیز مقیدی .
م خود آباااییانیام و اه هویت آبا ام افتخاا داام .ولری
مثل هر ایرانی از هر روم و تباا اه ملّت ایران تعلّرق داام و
حراست از استقالل و تمامیت ااضی ایران اا وظیراره خرود
می دان  .زیرا ااید ایرانی ااشد تا دا چرااچروب آن اررا
تحقق آزاد و دموکراسی اه تال ارخیزی و عردالرت و
اراار اا اررراا سرازیر و اره مریرمرنرت دمروکرراسری،
خواست ها دموکراتیک خرود از جرملره خرواسرت هرا
دموکراتیکِ اروامِ ساک ایران اا ،طرح و اه تایریرد عرمروم
ملّت ایران ارسانی  .ضروات تاکید ار پیوند دموکراسری ارا
استقالل ملّی و هر دو آن ها اا عدالت اجتماعری دا هرمریر
است .زیرا آامان ما ،افاه و آسای و ترری و تعالی یلایک
مولاّهها رومی تشلیلدهنده ملّت ایران دا یرک کشروا
مستقل و حاک ار سرنوشت خوی دا پرتو آزاد ها و دمو
کراسی است.
منابع نزد نشريه موجود است عوقمنوان میتواننوو در
تارنگار نشريه نيز آنها را ببيننو
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چنوی پيش استاد يحيوی شويووا شواعور ،اديوب،
روزنامه نگار و نويسنوه ملی و وطن دوست تبريزی و يار
ديرين استاد شهريار ،بر اثر کهولت سون در مونوز
شخصی خودش در تبريز درگرشت .استاد شويووا در
سا  5393هجری شمسی در تبريز ديوه به جوهوان
گشود ،پورش مرحوم حسن يوزباشی چورنووابوی از
مجاهوان مشروطه و از محله چرنواب تبريز بود .استواد
شيوا ،موتی در مورسه طالبيه تبريز رشته علوم دينی را
تحصيل کرد و به زبان های آلمانی ،عربوی ،تورکوی و
فارسی آشنايی کامل داشت.
از آثار و تاليفات وی می توان فرآورده هوا ،در زوايوای
تاريخ نثر ،تلواسهها ،قصايو ،غزليات ،پسرخان (رموان)،
دريای متوطم ،جنايات زن يا شاهکارهای طبيعوت (در
زوايای ادبيات) ،ادبيات اوجاغی در سه جولوو ،اودالر
وطنی ،اودلی سوزلر ،اون جزوه و ميرزا علی معجوزيون
ياپيلماميش شعر لری اشاره کرد .آن چه در پی می آيوو
خوصه ای از گفتگوی روزنامه امين با استاد شيوا اسوت
که توس حسن سامع نصاي پيش از نوروز سوا 09
انجام شوه است.

اختیاا او می گذاشتند .او وارعا یک ملی گررا ارود .حرتری
ورتی اه دیوان الهه ه افت ،اجازه نداد از پول ایت الرمرال
ارا دادگاه هزینه کنند .پول دادگاه اا خرود پررداخرت
کرد .هیچ خیانتی نلرد .هیچ کس نمیتواند یک خیرانرت از
او ثاات کند .دا هر ررنی کمتر چنی شخصیت و شخصریرت
هایی پیدا می شود .ای افراد نادا هستند .همانند امیر کبیرر،
رائ مقام ،مصدق و امام خمینی .اه رول خیام ” :اه هر الراری
الف رد ارآید “.یعنی دا هر هزااسال یک الف ررامرت اره
میدان میآید.اینها توانستند اه اژی تلانی ادهند و مسیرر اا

********

لطفا از آغازين روزهای شروع روزنامه نگاری خود برای
ما صحبت کنيو.
م از سال  1۰۲۱اوزنامه نگاا اا شروع کردم .اوزنرامره
ها مختلف کاا کرده ام و همیشه نیز اه عنوان سرداریرر دا
آن اوزنامه ها مشغول اوده ام .مقاالتی کره نروشرتره ام یرا
تاایخی اوده است ،یا اجتماعی .از سال  1۰1۰نیرز سررودن
شعر اا آغاز کرده ام .دا ای سال ها طوالنی انیمر هرا
ادای فراوانی اا اه عنوان دایر و سرپرست ادااه کررده ام.
یک زمانی نیز دا ادااه اادیو تبریز اره عرنروان نرویسرنرده
مشغول کاا شدم و هر اوز ارا ارنامه ”آخشام گرواوشری“
مطلب می نوشت  .کتاب هایی که تا کنون از م منتشر شرده
است ،نزدیک اه  1۱جلد است و دا ای کتراب هرا سرعری
کرده ام اه زاان مادا ام اعتنا و توجه ایشتر کن .
می توانيو نام روزنامه هايی را که در آن کار کرده ايوو،
ذکر کنيو.
آبامرد ،چلاو ،اخباا اوز ،مهد آزاد  ،دا ای اوزنامه هرا
اه صوات مستقل کاا کرده ام و ارا اوزنامه ها دا سرطر
ملی نیز مقاالتی می نوشت  .اه هیچ کدام از مرلرترب هرا
سیاسی گرای نداشته ام مگر جبهه ملی و دا ای زمینه و اره
خاطر طرفداا از مصدق زندانی شده و فشااها کشیرده ام.
چند ااا ه فراا شده و پنهانی زندگی کرده ام.
درباره زنوانی شون خود توضيحاتی دهيو.
یک ااا دا سال  1۰۲0و اراا دیرگرر دا 1۰۰۰اره اترهرام
طرفداا از مصدق و ضد شاه اودن دسترگریررشردم .داآن
زمان زندان فعلی تبریز وجودنداشت و زندان دا ادااهصائب
جنب گذانامه فعلی اود .اه ما میگاتند“آدم هرا مصردق“
هستید .حاال ه حاضر هست اه خاطر مصدق زندانی شوم.
چه موت در زنوان بوديو؟
آن مورع حلومت نظامی اود و فرمانداا نظامی دا شهررهرا
حلومت میکرد که طبق مادهپن رانون مصروب خرودشران
می توانستند یک نار اا ادون دلیل و محاکمره ارگریررنرد و
زندانی کنند و چند ماه ه ادون دلیل دا زندان نگره داانرد.
ما ه اه ای سرنوشت دچاا شده اودی  .آن مروررع سراواِ
نبود و از شلنیه چندان خبر نبود .اه جا ساواِ اکر ۲
اات انیام وظیاه میکرد.
به نظر شما عامل شکست نهضت ملی شون صونوعوت
نفت چه بود؟
مصدق یک فرد ملی اود و ملی زیست .االن نیز خوشبخترانره
دا صدا و سیما اه دیده احترام اه او مینگرند .او اه انگلیسی
ها تعظی نلرد ،اگر اه آنان ااج میداد ،هرمره چریرز اا دا

عوض کنند اه همی خاطر راال احترام هستند.
در زمان رژيم پهلوی فضای روزنامه نگاری چگونه بود؟
پس از کودتا  ۲۸مرداد  1۰۰۲فضا استه شد .رربرل از آن
فضا سیاسی مالی اود اوزنامه ها نریرز نسربرترا از آزاد
ارخواداا اودند؛ ورتی ه ساواِ تشلیرل شرد ،اره جرا
فضا آزاد شلنیه و زندان جایگزی شد.
بهترين روزنامه رژيم گرشته در آذربوايوجوان کووام
روزنامه بود؟
” آبا مرد“ اهتری اوزنامه ارود .مصردق ،مرحرمرداشررف
گنیه ا مدیر ای اوزنامه اا اا عربراات ”فررزنرد عرزیرزم“
خطاب می کرد .او از جمله مباازان سرشناس ارود .مرحرمرد
مسعود مدیر مسوول اوزنامه ”مرد امروز“ ه از نویسندگران
ای اوزنامه اود که اا امضا مستعاا ”ارلیان“ دا آن مرقرالره
مینوشت .اشرف گنیها سخنران خوای ه اود .رل اسریراا
توانایی داشت و اوزنامه ا خیلی معتبر اود” .آبامرد“ هرر
 عيو نوروز يکی از آن سنت های قويمی است که به
يکصو ،دويست سا اخير مربوط نيست ،بلکه سابقه
آن به يک هزار دو هزار سا پيش باز می گردد .نوروز
و آداب و رسوم آن از جمله چهارشنبه سوری جزو
بقايای ملی ما است.
 همه شاعران بزرگ ايران را دوست دارم .ولی بيشتر
اشعار سعوی ورد زبانم است .اخوقيات سعوی چيز
ديگری است.
 به ما میگفتنو“آدمهای مصوق“ هستيو حاال هم حاضر
هستم به خاطر مصوق زنوانی شوم .مصوق يک فرد
ملی بود و ملی زيست .االن نيز خوشبختانه در صوا و
سيما به ديوه احترام به او مینگرنو .او به انگليسی ها
تعظيم نکرد ،اگر به آنان باج میداد ،همه چيز را در
اختيار او می گراشتنو .او واقعا يک ملی گرا بود .حتی
وقتی به ديوان الهه رفت ،اجازه نواد از پو بيت الما
برای دادگاه هزينه کننو پو دادگاه را خودش پرداخت
کرد .هيچ خيانتی نکرد .در هر قرنی کمتر چنين
شخصيت هايی پيوا می شود .اين افراد نادر هستنو
هماننو امير کبير ،قائم مقام ،مصوق و امام خمينی.

اوز دا چهاا صاحه منتشر می شد.
به غير از ” آذر مرد“ چه روزنامه هايی در تبريز منوتوشور
میشونو؟
چلاو ،اخباا اوز و اختر شمال اوزنامه هرایری ارودنرد کره
طرفداا جبهه ملی اودند و اوزنامه نگرااان هرواداا دکرترر
مصدق دا ای اوزنامه ها علیه شاه مطلب مینوشتند .م هر
همیشه دا ای اوزنامه هرا مرقرالره مری نروشرتر .اوزنرامره
آباآاادگان اه مدیریت محمد دیهی و پیام آباارایریران اره
مدیریت محمد علی عالمی طرفداا حلومت اودند .دیرهریر
ائیس جمعیت فداکااان آباااییان اود .خوانرنرده آبامررد
ایشتر از همه اوزنامهها اود ،ده سال مداوم منتشر شد.
تيراژ روزنامه آذرمرد چقور بود؟
خیلی ک اود .پن هزاا نسخه دا اوز منتشر می شد .ارقریره
اوزنامه ها تیراژشان  ۲۳۳الی  ۰۳۳نسخه اودند.
پس از اين که آذرمرد تعطيل شو ،چه کار کرديو؟
پس از کودتا شاه دستوا داد که دا هر اسرتران فرقرط یرک
اوزنامه منتشر شود .تمام اوزنامه ها دا تبریرز ترعرطریرل و
کااکنان آنیا اازخرید شدند .فقط اوزنامه آباآاادگان کره
طرفداا شاه اود ،منتشر می شد .م ه اه اادیو تبریز افرتر
و دا آن جا مقاالت ادای می نوشت .
شما سبک کار کوام يک از روزنامهنگاران گرشوتوه را
میپسنويو؟
علی دشتی ،دهخدا ،اعتصام الملک (پدا پروی اعتصرامری)،
خلیلی(مدیر اوزنامه اردام) چون همه آن ها خیلری اراسرواد
اودند .مخصوصا خلیلی که شاهنامه فردوسی اا کالً اه عرای
اه نظ داآواده اود و م چون عرای ام خیلی خوب اود از
ای شخص خیلی خوش می آمد.
در حا حاضر مشغو نگارش کوام کتاب هستيو؟
تا سال گذشته  1۱جلد کتاب منتشر کرده اودم که آخرریر
آنها“ادایات اوجاغی“ دا سه جلد اه چاپ اسید .تا یک مراه
دیگر سه جلد جدید که تحقیق دااحوال ” مال جواد مرذنرب“
است ،منتشر خواهد شد .همچنی گزیدها از اشعراا دیروان
ترکیام ه تا یک ماه آینده اه اازاا خواهد آمد.
يادتان هست تا به حا چنو هزار بيت سروده ايو؟
شیدا :تقریباً  1۵هزاا ایت فااسی و  ۲۳هزاا ایت ترکی.
به کوام شاعر عوقه بيشتری داريو؟
همه شاعران ازاگ ایران اا دوست داام .ولی ایشتر اشرعراا
سعد واد زاان است .اخالریات سعد چیز دیگر است.
درباره نوروز چه نظری داريو؟
عید نواوز یلی از آن سنت ها ردیمی است که اه یلصرد،
دویست سال اخیر مراوط نیست ،الله سااقه آن اه یک هرزاا
دو هزاا سال پی ااز می گردد .نواوز اه دلیل آن کره هرر
چیز دا آن تازه می شود ،خیلی زیبراسرت .خراِ ،آدم،
خانه ،داخت تازه می شود .فصل اوی است .دا اریرشرترر
کشواها شرری و آسیایی ای مراس اررگرزاا مری شرود
منتهی اا تااوت هایی .نواوز و آداب و اسوم آن از جرملره
چهااشنبه سوا جزو اقایا ملی ما است.
گفتگويمان را با خاطرات شما از استاد شهريار به پايان
برسانيم.
متاساانه دا حال حاضر هر کس صحبت میکند ادعا میکنرد
اا استاد شهریاا زیسته است اناارای م خودم خیرالرت مری
کش دا ای زمینه حرفی ازن .اما م وارعا ایر آررایران اا
یک ااا دا کناا شهریاا ندیدهام .م نمیگوی همریرشره ارا
شهریاا اوده ام اما خیلی اا ه دوست اودهایر افرت وآمرد
زیاد داشتی .اولی اشعاا ترکی ا اا م چاپ کردم .آدم
خوای اود وارعا شاعر اود .از شاعران اسیاا خوب اود.عرالوه
ار همه اینها او یک مسلمان و موم وارعی ه اود.
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دانشگاه تهران  -نشريه دانشجويی ققنوس

ويژه نامه دانشجويان آذربايجانی
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با ابوغ شورای عالی انقوب فرهنگی

تدريس زبانهاي محلی در دانشگاهها
دایر شواا عالی انقالب فرهنگی اا اشااه تایید تدایس زاران
ها محلی دا دانشگاهها گات :دانشگاهها مری تروانرنرد دو
واحد اختیاا ارا آموز زاان ها محلی داشته ااشند.
دکتر محمداضا مخبردزفولی دا گاتگو اا خربررنرگراا مرهرر
افزود :تدایس زاان ها محلی از جمله زاان هرا کررد و
آبا اه صوات دو واحد اختیاا دا چهرااچروب مصرواره
شواا عالی انقالب فرهنگی اه دانشگاهها ااالغ شده اسرت و
هیچ مانعی ارا اجرا آن وجود ندااد .دانشگاهها ااید ارنامره
خود اا ارا تدایس ای دو واحد ااائه ادهند و سپس آن اا
اا نظاات فرهنگستان زاان و ادب فااسی اجرایی کنند.
شواا عالی انقالب فرهنگی دا جلسه شمااه  0۱۱خرود دا
تاایآ  ۵خرداد سال  ۸۸ماده واحده ”اختصاص و پی اریرنری
دو واحد داس زاان و ادایات مراوط اه زاانها و گوی هرا
محلی و اومی ارا تدایس دا دانشگاهها مرکز اسرترانرهرا
بیراط“ اا اه تصویب اساند.
ار اساس ای ماده واحده ” دا اجرا اصل پرانرزدهر ررانرون
اساسی و اه منظوا صیانت از اجزاء اازشمند فرهنگ و تمردن

فوراليسم در جهانسوم

فداالیس از آن دست مااهی سیاسی است که علی اغ
استااده ملرا دا ادایات سیاسی ایران و حتی طرح آن دا
ارنامه انتخاااتی یلی از نامزدها ایاست جمهوا کمتر
مواد کنلا و اراسی دریق و علمی رراا گرفته است؛ اه
وارع می توان گات آن چه تاکنون از فداالیس شنیده و
خوانده ای دا ریاس اا حساسیت واهمیت طرح آن هیچ است
عدم شناخت صحی ومنطقی ای موضوع موجب شده تا
میموعه ا ازپندااها ناداست نیزپیرامون آن شلل گیرد.
محمداضا خوارو پاِ از معدود صاحب نظران فداالیس
است که تاکنون چندی اثرومقاله از و پیرامون فداالیس ،
خودگردانی و ارلیتها منتشرشده است .آخری اثر خوارو
پاِ که ماصل تری آنها نیز تلقی می شود فداالیس دا
جهان سوم نام دااد که سال۸۰توسط نشر هزاا و دا دوجلد
منتشر شده است .نویسنده دا ای اثر اه اراسی ساختاا
سیاسی ،اجتماعی و ارتصاد و پیشینه تاایخی پانزده کشوا
فداال جهان از میموع ایست و پن کشوا که نظام
سیاسی آنها ارپایه فداالیس سامان یافته ،پرداخته است.
”فداالیس دا جهان سوم“ مشتمل ار یک پیشگاتاا و پانزده
اخ است که هر یک از ای اخ ها اه معرفی یک کشوا
می پردازد ،دا پایان نیز نمایه و کتااشناسی نویسنده
گنیانده شده است .دا اخ معرفی و اراسی کشواها
نویسنده ضم معرفی اجمالی هر کشوا ،پیشینه تاایخی و
زمینه ها و استرها سیاسی و اجتماعی شلل گیر نظام
فداال اا توضی داده و سپس ساختاا حقوری و نسبت نظام
فداال اا حلومت مرکز و تالیک روا اا تبیی نموده و
دا پایان اه نتییه گیر پرداخته است؛ اه فراخوا وضعیت
تاایخی ،جغرافیایی و ارتصاد هر کشوا نیز مباحث مرتبط
اراسی شده است.
اراسی محققانه خوارو پاِ از آن جهت راال توجه
خواهد اود که اه ای نلته توجه شود که اکثر ای کشواها
دا فرآیندهایی پیچیده و عوامل و دگرگونی ها
گوناگون تاایخی و سیاسی متناسب اا شرایط خاص
خودشان اه ای شیوه حلومتی دست یافته اند و ای امر
کاا دشواا اا پی او نویسنده رراا داده است تا اه
اراسی تک تک ای جوامع پرداخته و اا داِ دریق و

ایران اسالمی و تقویت انیان ها مقوّم ای فرهنگ اه وزااتیر
علوم ،تحقیقات و فناوا و ارهرداشرت ،دامران و آمروز
پزشلی و دانشگاه آزاد اسالمی اجازه داده مری شرود کره دو
واحد داسی زاان و ادایات مراوط اه زاانهرا و گرویر هرا
اومی و محلی کشوا مانند آبا  ،کرد  ،الوچی و ترکم دا
دانشگاه ها مرکز استانها بیراط اه صوات اختیاا ااائره و
تدایس شود“.
تبصره  -1تهیه متون و ترایت مداسان مواد نیاز طبق ارنامه ا
خواهد اود که اه تصویب کمیته فرهنگ و ترمردن ایرران و
اسالم شواا عالی انقالب فرهنگی میاسد.
تبصره  -۲تشخیص زاانها و گوی ها مشرمرول ایر مراده
واحده ،ارعهده فرهنگستان زاان و ادایات فااسی خواهد اود.
ه اکنون دولت نیز مصواه آموز زاان ها محلی و رومیتری
اا دا ارخی از دانشگاه ها ای کشوا اا اارالغ کررده اسرت.
مطااق اصل پانزده رانون اساسی ایران ،زاان و خط اسرمری و
مشترِ مردم ایران فااسی است .اسناد و ملاتربرات و مرترون
اسمی و کتب داسی ااید اا ای زاان و خط ااشد ولی استراراده
از زاانها محلی و رومی دا مطبوعات و اسانهها گروهری و
تدایس ادایات آنها دا مدااس ،دا کناا زاانفااسی آزاد است.

سنییده ا اتواند خواننده اا اا مورعیت ویوه و خاص ای
جوامع آشنا سازد؛ جلوه ا از ای تال ستودنی اا
می توان دا کتاانامه جداگانه هر اخ و مراجعه اه منااع
گوناگون ارا آن مشاهده کرد.
آنچنان که اراسی خوارو پاِ نشان می دهد تقریباً عموم
ای کشواها دا نتییه سلسله تحوالت سیاسی و اجتماعی
گسترده و دامنه داا که گاه نیز اسیاا خونباا اوده است اه
ای نتییه اسیده اند که می اایست یک ساختاا غیرمتمرکز
اا ارگزینند هر چند ای اراسی نشان میدهد که حتی نظام
فداال نیز نتوانسته است نقطه پایانی ار ای چال ها ااشد
همچنان که دا هندوستان داگیر ها میان مسلمانان و
هندوها که دا ارهه ا پانصدهزاا نار کشته ار جا گذاشته
ه اکنون نیز دا ای دو کشوا رراانی می گیرد و نظام
فداال نتوانسته پایان ای چال ااشد .یوگسالو سااق و
تیزیه آن اه صراستان و مونته نگرو ،کرواسی ،مقدونیه و
اوسنی هرز گوی نیز ارآمده از یک تیراه خونباا از عدم
حس همیواا اروام و مذاهب اودهاند.
نویسنده دا زمینه هند و پاکستان و نییریه و اه گونه ا
دیگر آفریقا جنوای نشان می دهد که ای چال نتییه
سیاست ها استعماا اریتانیا طی  ۲۵۳سال استعماا شبه
رااه و نزدیک یک ررن دا نییریه است که اه عمد اا
اییاد ،پروا و شعله وا کردن اختالفات رومی ،نواد و

مذهبی سلطه خود اا ار ای سرزمی ها استحلام اخشید و از
آن اهره ارد.
نلته مه پیرامون عموم ای کشواها ،نوانیاد اودن و عدم
ارخواداا از سااقه تاایخی و ارپایی مرزها سیاسی شان
توسط استعمااگران و ردات ها جهانی است که عموماً
موجب شده تا جوامع انسانی که هیچ سااقه و پیوند مشترِ
فرهنگی و تاایخی اا ه ندااند دا کناا ه رراا گیرند؛
توسعه نیافتگی و حاک اودن اوااط ربیله ا و تااوت ها
مذهبی و وجود گروه ها و طبقات ردات طلب و ستیزه جو
نیز ار اغرنیی ای شرایط می افزاید تا اه طوا مثال کشوا
نییریه طی تنها چند دهه از یک کشوا اا سه ایالت تبدیل اه
دولتی اا  ۰0ایالت شود و هنوز نیز نتواند ار مشلل
گروه ها ستیزه جو که دا صدد دستیاای اه کنترل یلی از
ای ایالت ها و یا تیزیه ایشتر آنها هستند فائق آید ،دا وارع
تیزیه نییریه طمع اهبران محلی جوامع کوچک اا ای از
پی ارا منازعه ارانگیخته است.
ارخالف اکثر ای تیراه ها تلآ از فداالیس موااد دیگر
نیز هستند که می توان آنها اا تیراه هایی موفق دانست اما
تااوت عمده ای تیراه ها موفق اا ااید ”طبیعی اودن“
آنها دانست آن چنان که نویسنده نشان میدهد اخشی از ای
کشواها نظیر مالز  ،سنت کیتس و نویس ،میلرونز و
جزایر کوموا اه واسطه مورعیت جغرافیایی و عدم وحدت
سرزمینی ناگزیر از ارگزیدن ای شیوه حلومتی هستند؛ یا
گروهی دیگر نیز که ای از همه معنا لغو فداال یعنی
”اتحاد“ و ”متحد شدن“ اا نشان می دهند میموعه ا از
دولتک ها جدا از ه اوده اند که اا پیوست اه یلدیگر
تشلیل حلومتی واحد اا داده اند که دا ای کتاب
امااات متحده عرای و آاژانتی از آن جمله هستند و
ایاالت متحده آمریلا ،آلمان و سوئیس اا نیز می توان
مشااهها جهان اولی آن دانست.
اشتباه و پنداا متداول دا زمینه فداالیس مترداف و یا مالزم
دانست آن اا دموکراسی و پیشرفت است که مطالعه ای اثر
اه خواننده نشان می دهد که نه تنها لزوم ًا ای چنی نیست و
فداالیس نمی تواند مشللی اا از جوامع حل کند الله اه
تیراه اوش می کند که فداالیس رومی ادتری و
ناکااآمدتری شلل آن است که ار چال و منازعه افزوده
و از پیشرفت و ترری اازمیدااد.

