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  ديدگاە سۆسيال دمکراتها از مسئلهی ملی در ايران  

  ١٧.٠٥.٢٠٢٢حسن ماورانی 

گوتی،  کهن  تمدنهای  کشورگشاييهای  بقايای  بر  ايران  کشور  که  آنجا  از 
پارس،   امپراتوريهای مختلف عرب و ترک، شکل گرفته ئيالمی، مادی، 

کنونی را  است، ترکيبی متشکل از ملل مختلف ساختار اتنيکی  سرزمين  
دربر گرفته است. همزيستی و همدردی اين ملل  که اکنون دچار ستمگری   

د روحانيون  شدەاند،بربرمنشانه  قدارەبندشان  آدمکشهای  و  واقعيتی    جال 
. اين درد ، دردی مشترک است که هيچکدام از اين ملل  انکار ناپذير است

  د. به تنهايی نميتوانند آنرا تيمار کنند و از آن رهايی يابن

سوسيال دمکراسی ديدگاهی است که با تکامل علم و دانش  در اروپا زادە  
شد و در همان دوران اوليهی شکل گرفتنش  توسط گروههای کوچکی از 

در    عروشنفکران شرق، در جوام آنجمله  از  روسيهی تزاری و  شرقی و 
امپراتوريهای  رو به زوال قاجاريه و عثمانی ، هستههای هواداری از اين  

  انديشه و ديدگاە، پا به عرصهی هستی نهادند.  

انديشه،   اين  بنيانگذاران  را،  دمکراسی  سوسيئال  انديشهی  اوليه   مبنای 
پايهريزی کردند. از همين مارکس و انگلس، بر اساس فلسفه و بينش علمی  

و اين ديدگاە به همراە تحول و تکامل علم، خود نيز بالندگی  ويژە خود را ر
  دارد و پويايی خاص خود را حفظ خواهد کرد. 

تجربه عملی اين انديشه  نيز غنای خاص خود را داشتهاست. کمۆن پاريس،  
متعهدها،   غير  جنبش  چين،  انقالب  اکتبر،  در  انقالب  اجتماعی   عدالت 

يش احزاب سوسياليستی مختلف نمونههای بارزی از  غربی، و پيدااروپای  
پژوهش در مورد  در جوامع گوناوگون هستند که  شه  کاربرد عملی اين اندي

  کارايی و عدم کارايی آنان ميتوانند  به تکامل علمی اين انديشه کمک نمايند.  

نگرش به حل مسئلهی ملی در جهان و راە چارەی اين مشکل در کشورهای 
شکل  اە سوسيال دمکراتها بر پايهی انديشه و فلسفهی علمی مختلف از ديدگ

حقوق   مورد  در  دمکراسی  سوسيال  انديشهی  گذاران  بنيان  است.  گرفته 
اين حقوق را جز پذيرش  دانستهاند وحق   ء  مليتها،  انسانی  الينفک حقوق 
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 ، حقی طبيعی و انسانی شمردەاند. تعيين سرنوشت همهی ملتهای جهان را  
به روشنی  به آن دسته از  از همين رو کارل مارکس در نامه به انگلس 

لهستان بودند     سوسيال دمکراتهای روس که مخالف حق تعيين سرنوشت  
به رسميت شناختن آنان به عنوان   امر را پيش شرط  اين  تاخته و پذيرش 

  سوسيال دمکرات مطرح ميکند.  

انديشهی سوسيئال دمکراسی توسط گروههای عدالت، فرقهی    در ايران ،
، در سالهای  کوم ايران، حزب کومونيست  شمسی   ١٣١٠/١٢٩٨ونيست 

اوايل قرن بيستم ميالدی ، مطرح شد. پيشقراوالن اين انديشه ، اگرچه دانش 
وسيعی در مورد آن نداشتهاند، اما صداقت و صراحت خاص خود را در  

ثار زندگی خود ايه کار بردەاند و در اين راستا از ازبيان انديشههای خود ب
نورزيدەاند.   انديشی    دريغ  تاريک  و  تاريکی  ديار  سلطانزادەها، ،  در 

عمواوغلوها ،  نيک بينها ، ارانيها، الهوتيها و قازی محمدها ستارەهای 
 روشنايی بخشی بودەاند که آنچه در توان داشتهاند برای روشنگری  جامعه 

خواست اساسی سوسيال دمکراسی برقراری عدالت ردەاند.  عرضه ک خود
نيز  در نبرد گمنام ديگری  نامدار و    البته  هزاران پيشگام  اجتماعی است.  

اجتماعی   عدالت  برقراری  برای  انديشی   تاريک  و  ستمگری  مبارزە  با 
باب   روشنفکران جنبش     کردەاند که تاريخ مدنيت فراموششان نخواهد کرد .

  ل و مشروطيت نيز از انجمله بودەاند. و قيام جنگ 

به صداقت و صراحت   با توجه  ايران  اوليه  در  سوسيال دمکراتهای  خود 
بيان آنچه سوسيال دمکراسی به آن اعتقاد دارد، در رابطه با حقوق مليتهای  
به خودکامگان   به رسميت شناختهاند و  اين حقوق  را  ، هموارە   مختلف 

مجالس ايالتی و واليتی در جريان جنبش  ختن  شناحاکم تاختهاند. به رسميت  
مشروطه، مديون تالش اين پيشگامان سوسيال دمکراسی بود. در سالهای 
پشتيبانی   با  و  خود  خاص  وحشيگری  با  که  نيز  رصاشاە  حکومت  اوليه 

و   انگليس  به  استعمارگران   ، شوروی  حکومت  توسط   او  سياست  تائييد 
ايران  و   فرقهی  سرکوب ملتهای مختلف ساکن  به ويژە کردها پرداخت، 

ايران در ارگان خود ستارە سرخ، آشکارا به رژيم  وابسته به  کومونيست
انگلستان تاخته و سلطانزادە، نمايندە  سوسيال دمکراتهای ايران در کمينترن  
به صراحت از سياست روشن خود که با سياست شوروی منافات داشت 
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صداقت خود در دفاع از ارزشهای   دفاع کرد. سلطانزادە به دليل صراحت و
  ) اعدام شد. ١٩٣٨در زمان استالين ( دمکراسی  سوسيال 

ل دمکراتها، به حقوق اساسی انسان و کرامت  اآنچه که مسلم است، سوسي
انسان باورمندند. هر نوع لغزش در اين زمينه با مبانی سوسيال دمکراسی 

ناپذير از حقوق  معارضت دارد. حقوق برابر همهی ملل ، اصلی تفکيک  
  بشر است.  

احتماعی،  عدالت  برقراری  از  اگر  دمکراسی،  سوسيال  سياسی  جمعيت 
آزادی و برابری در برابر قانون، به نحوی از انحا دوری گزيند و يا بر  
توسل جويد،  ئۆپورتونيستی  و  به روشهای عوامفريبانه  رايج  عادت  طبق 

از همينرو  شناخت  نيست.  تنها  به عاريه گرفتن نامی است که برازندەی آن  
علمی از جامعهی خود و ساختار موزائيکی آن برای سوسيال دمکراتهای  
ايران شرط الزم است. استراتژی يک  جمعيت سوسيال دمکرات در مورد  
مبانی حقوقی و عدالتخواهی را نميتوان با جمله بنديها و گزافه گوئيها کتمان 

واقعی   دمکرات  سوسيال  جمعيت  در مبناکرد. يک  را  علمی  انديشهی  ی 
تعيين کردن تاکتيکها و استراتژيهای خود به کار ميبرد. اگر در مواردی که  
برای رسيدن به يک  امر مشترک با جريانهای سياسی ديگر و يا رسيدن به 
وحدت در چهارجوب جبههای همگانی و متحد، برخی از خواستهای خود 

، بلکه    واستها دست برنميداردرا نيز موقتی به کنار نهد، در اساس از اين خ
دارد   اعتقاد  آن  آن مبارزە ميکند.    به  به  در  و برای رسيدن  است  طبيعی 

به   دستيابی  از  توافقها نيز بخشی  پذيرش  چهارچوب وحدت و همکاريها، 
آرمانهاست.  دستاوردهای  قابل توجه در کشورهای سوئد، ئوتريش، ئالمان  

دادەاند که واقعبينی در مبارزە   النی است و دگماتيسم رد  عقسياسی  نشان 
آنچه که در مورد بسياری از سازمانهای سياسی سراسری  خردگرائی است.  

چپ در ايران صادق است داللت بر دوری جستن آنان از اين اصل بينش 
  دارد که جای تاسف است. سوسيالدمکراسی 

  

  ژی برخی تعاريف در مورد جامعهی اتنيک  و اتنولۆ
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و   گفتاری  همهی عرصههای  تزوير  و  ريا   ، دروغ  آخوندزدە،  ايران  در 
نوشتاری را دربر گرفتهاست. در اين خصوص تحصيالت دانشگاهی نيز 

ی  ا   در امان نماندەاند. استادان بسيجی، فارغ لتحصيلهای بسيجی و درصد با
ارزش   شدەاند،  دانشگاهها  وارد  کنکور  بدون  که  بسيجی  دانشجويان 
آموزشهای آکادميک را به سطحی رساندەاند که با آنچه در جهان رايچ است 

  ت فاحشی دارند. تفاو

يافتهاند.   دقيقه خسارت  علوم  از  بيش  انسانی  علوم  زمينه  اين  که   در  چرا 
به ميل و شهوت  وانميت  ه رافيزيک، شيمی، رياضی و ساير علوم دقيق ن 

حکمرانان دستکاری کردە و ارزشها را باطل کرد. اما در جامعه شناسی، 
نه تنها ميتوان به جعل و ت فلسفه و حقوق    ، زوير دست زد، بلکه تاريخ 
  همهرا مانند داستان کربال به ميل واعظان تغيير داد. 

گزينی قوم به جای ملت  و جامعهی اتنيک، سادەترين شيوەی  تزوير  ايج
اين مسئلهی تاريخی که بود که حتی مخالفان  رژيم نيز به آن خو گرفتهاند. 

ملت را به جامعه -رژيم پهلوی از آغاز تالش کرد که در ايران سيستم دولت  
تحميل کند  قابل انکار نيست. رژيم پهلوی  تا سقوط خود نتوانست به اين 
و   ديدە  ملی  ستم  تحت  را  ايران خود  ديگر  ملل  که  يابد، چرا  دست  هدف 

  پا خاستند. هموارە  و در هر فرصتی  بر عليه رژيم به

رژيم  آخوندها  در همان مسير گام برداشت و اين روش را  با مذهب تشيع  
نيمی  آميخت. اگرچه بيش از    صفوی ، به مثابه يگانه آئيين رسمی  درهم  

ميپندارد  آخوندی  رژيم  هستند،  ديگری  مذاهب  دارای  ايران  مردم  از 
يعيان ايران  شيعههای صفوی در اکثريتند. درحاليکه بخش وسيعی از خود ش

علی الهی هستند و سنيها و اسماعيله و بابی و بهايی فرقههای ديگری از 
زردشتی،  پيروان  با  خود  مجموع  در  که  هستند  ايران  تبعهی  مسلمانان 
مسيحی، يارسانی، ايزدی و يهودی درصد بيشتر جمعيت ايران را تشکيل  

  دادەاند.  

يت عمل کردە که بخشی  دايرەی سانسور رژيم آخوندی  چنان با حدت و بربر
به   نيز برخالف نوشتارهای دوران پهلوی  از نويسندگان و جامعهشناسان 

اسالمی روی آوردند و خودسانسوری را   واژەهای مورد قبول جمهوری 
  پيشه کردەاند. 
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به خاطر افشاگری در اين مورد ، من واژەهای اتنيک، اتنولوژی و ملت را 
  ١٦٠٠گنجينهی کلمات آلمانی از سال  آن گونه که در اروپا رايج است از    

  .تا کنون  به فارسی ترجمه  ميکنم

 bis heute ١٦٠٠ DWDS Deutsche Wortschatz vonع: منب

 

Ethnisch  صفت  

با    متشکل  انسانی   بزرگ  گروههای  از  که  ميشود   گفته  جامعهای   به 
مردمی يک خلق را جود آمدەاند که کاراکتر  بوواحدی  و  فرهنگ مشترک

ميالدی بويژە در رشتهی مردمشناسی   ١٩در قرن  و  لم تاريخ  در عدارند.  
متعلق به خلق،   Ethnikosتعميم دادەاند که از واژەی يونانی اين صفت را 

  خارجی، بيگانه  بهکار بردەميشود.   بل صفتهای در مقا

  

 

Ethnologie  مردمشناسی  

ژوهش جوامع اتنيک. از واژەی اتنيک برگرفته شدەاست. علم بررسی و پ
  ترکيب اين واژە با لۆژی که پسوند علمی و پژوهشی است.  

  

Nation  ملت  

ايتاليايی   واژەی  دارای    Natioاز  که  انسانی  گروههای  گرفتهشدەاست. 
و در سرزمين واحدی زندگی   زبان، فرهنگ و آداب و رسوم واحدی هستند

  ميکنند، ملت ناميدە ميشوند.  

بنا بر شرايط  را  واژە  اين  از سياستمداران  در عرصهی سياسی بسياری 
سياسی / اقليمی خود به کار ميبرند.برخی از کشورها اتباع خود را يک  

ت واحد مينامند. همين امر در کشورهای چند مليتی ، علت درگيريها و  مل
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کشمکشهايی است که حاکمان اين کشورها با استفادە از آن تالش دارند که 
سلطهی ملت خودی را حاکم گردانند و ملل غير خودی را در ملت خود به 

و     شاەدوران رضا    از  تحليل برند. (آزيميالسيون) . مثال قابل توجه ايران   
کنون    ترکيه تا  آتاترک  دوران  کوچهای    از  با  کشور  دو  اين  در  هستند. 

تالش فراوانی به کار بردە  اجباری، تغيير در نامگذاريها و ترکيبات استانی  
تا همه ترک و يا فارس ناميدە شوند. ترکيه در اين مسير توانست اين  ە  شد

به مقاومتهای ملل غير اهداف را در قانون خود بگنجاند. در ايران  با توجه  
تقسيمات   که  متوسل شد  ديگر سلطهجويانه  سياستهای  به  حاکميت  فارس، 
استانی، تغييرات در نامگذاريها و فشاراقتصادی  بر مردم تا داوطلبانه  تن  
به کوچ به مراکزی برای کار و امرار معاش بزنند که مرکزيت سعی در 

دارد مراکز  آن  اقتصادی  تهران،    .گسترش  مانند  شهرهايی  ابر  پيدايش 
آن موجب   است. سياستی که مرکزگرايی  انسانی  اين سياست ضد  ثمرەی 

 گريز از مرکز ديگران شدە و خواهد شد. 


