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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اپريل ١٠

  

 !کدام راه حل برای رفع ستم ملی در ايران انسانی تر است؟
  

 ملی در ۀمسأل.  ملی در ايران ارائه می دھندۀمسألگرايشات مختلف سياسی، راھکارھای متفاوتی در رابطه با حل   

اگر ستم ملی در ايران، جواب سياسی .  پرتالطم خاورميانه از جمله ايران، يک واقعيت غيرقابل انکار استۀمنطق

مناسب و اصولی از موضع روابط و مناسبات برابر انسانی نگيرد بی ترديد در آينده به فجايعی منجر خواھد شد که 

  .  در رواندا و يوگسالوی سابق ديده ايم آن راۀنمون

در واقع حکومت .  تاريخی داردۀسرکوب مليت ھای غيرفارس در ايران از جمله ممنوعيت زبان مادری آن ھا، ريش

و ... اسالمی ايران، ھمان سياست ھای حکومت ھای پھلوی را در سرکوب مردم کرد، آذری، عرب، بلوچ، ترکمن و

ال ؤدر چنين شرايطی، س. و بی حقوقی به بخش عظيمی از شھروندان ايران ادامه می دھداعمال تبعيض و نابرابری 

  !اساسی اين است که کدام راه حل برای رفع ستم ملی در ايران، انسانی تر و بی دردتر است

يران را  اۀعالوه بر حکومت اسالمی، ھم چنين گرايشات شوونيستی و پان ايرانيست ھا نيز نه تنھا معضل ملی در جامع

ن سرنوشت و آزادی زبان ييانکار می کنند، بلکه ھر کسی از حقوق انسانی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود و حق تع

، متھم می کنند و »تماميت ارضی کشور«و به خطر انداختن » تجزيه طلبی«مادری سخن می گويد بالفصله آن ھا را به 

يز ودرست کردن فضای ناامن، مانع تعميق و گسترش بحث ھای با پيش گرفتن رفتارھای توھين آميز و خشونت آم

  .نظری و عملی و علمی در رابطه با چگونگی رفع ستم ملی می گردند

 حاکميت و جريانات شوونيستی، سبب شده است که در ميان ملل تحت ۀاز سوی ديگر، ھمين سياست ھای سرکوبگران

در .  فارس زبان ھا به کار می برندۀن زبان خشونت آميز را دربار اظھار وجود کنند که ھمائیستم ايران نيز گروه ھا

به عبارت ديگر، حکومت . حالی که در سرکوب مردم تحت ستم، نه مردم فارسی زبان نقشی دارند و نه کاره ای ھستند

رده جدا  کئیھای تاکنونی ايران، ھر گرايشی و ھر کسی که با سياست ھايشان مخالفت داشته و حق طلبی و عدالت جو

  .از مليت و جنسيت و باورھای سياسی و مذھبی مورد سرکوب قرار داده اند

خدشه دار کردن ھمبستگی . در واقع خشونت را نمی توان با خشونت جواب داد و منتظر صلح و صفا و امنيت شد

تنھا نمی توان با سرکوب و زور نه . انسانی، به نفع حاکميت و گروه ھای خشونت طلب، به ضرر مردم حق طلب است

در درازمدت ملتی را وادار کرد در چارچوب يک کشور بماند، بلکه به درگيری ھای خونينی نيز منجر می گردد و 

ھمزيستی مسالمت آميز در چارچوب يک کشور، ھنگامی پايدار می ماند که .  کشور نيز غيرقابل اجتناب می شودۀتجزي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از اين رو، کسانی . ابر و فضای آزاد و دموکراتيک برخوردار باشند شھروندان آن کشور، از حقوق يک سان و برۀھم

که از تبعيض و نابرابری، سرکوب و خشونت، شکنجه و اعدام و به طور کلی سانسور و اختناق به تنگ آمده اند راه 

در . حق است ه ملی در پيش پای جامعه قرار می دھند که انسانی و عادالنه و بۀمسأل حل ۀحل را از جمله دربار یھا

 سرکوب اقليت ۀحالی که گرايشات راست به ويژه پان ايرانيست ھا، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور در ادام

ھای ملی در ايران با حکومت اسالمی ھم زبان و ھم جھت حرکت می کنند و راھکار ديگری را غير از زبان زور و 

  . قلدری و سرکوب و سانسور نمی شناسند

کسی با اين . ران که به زبان ھا و گويش ھای مختلفی سخن می گويند زبان فارسی زبان مشترک آن ھاستساکنان اي

مثال اگر در کردستان و نقاط . ست و آن ھم زبان ھای ديگر ممنوع ھستندامشکل در جای ديگری . زبان مشکلی ندارد

ی تدريس شود بی ترديد می تواند به رشد و ديگر ايران، زبان مادری در مدارس و دانشگاه ھا ھمراه با زبان فارس

 عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی و علمی ۀ خالقيت ھای کودکان و جوانان در ھمئیآگاھی و شکوفا

 ايران نمی زند، بلکه ۀاين جھت گيری نه تنھا کم ترين لطمه ای به جامع.  به نفع کل جامعه ايران استکهرساند بياری 

 فرھنگی ئی می دھد و به رشد و شکوفاءاد و ھمبستگی و ھمزيستی مسالمت آميز شھروندان ايران را ارتقاعکس اتحه ب

 پايانی ۀ بی حقوقی ھا و نابرابری ھا و ھم چنين خصومت و دشمنی ھا نقطۀو اجتماعی جامعه منجر می گردد و به ادام

  .می گذارد

 کيھان ۀ روزناممسؤولانی مخالف حکومت اسالمی در باکو، از  يک گروه آذری ايرۀ در رابطه با برگزاری جلساخيراً 

، جمھوری آذربايجان را مورد ...حکومت اسالمی گرفته تا نمايندگان کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسالمی و

 به آغوش آران، پيکره جدا شده از ايران بزرگ بايد« اين تھديدات، مطلبی نيز تحت عنوان ۀدر ادام. تھديد قرار داده اند

اين مطلب به قلم آقای .  حکومت اسالمی را دنبال می کندۀرا خواندم که ھمان سياست ھای سرکوبگران» ميھن باز گردد

اين . ، در تارنمای رسمی حزب پان ايرانيست منتشر شده است١٣٩٢ ]حمل[ فروردين١۶در تاريخ » منوچھر يزدی«

  .ی شودتارنما، زير نظر شورای رھبری اين جريان اداره م

 از دوران جنگ و ئی گرانبھاۀبا آن که تجرب پس از پايان دفاع مقدس، دولتمردان جمھوری اسالمی... «: وی، می نويسد

نتوانستند به يکی از مقدس ترين فرياد ھا که از دل قفقاز برخاسته بود  نيات دول دور و نزديک کسب کرده بودند اما

دولت سازندگی و نه   سرزمينھای جدا شده از ايران ھرگز قطع نشده بود ولی نهاين فريادھا از.... بدھند  پاسخ شايسته

و شکوه اين فريادھا نبودند و از درک  يک قادر به درک عظمت گوی تمدنھا و نه دولت عدالت طلب ھيچ و دولت گفت

 و فرھنگی  قومیۀجای پرداختن به اھميت مزيت ھای بالقو اولويت ھای سياست خارجی کشورعاجز ماندند وبه

 ازايران بزرگ ، خود نيز در گرداب ديپلماسی ھای ايدئولژيکی فرو رفتند و از تماشای سرزمين ھای ايرانی جدا شده

  ». غافل شدند،کشيد فروغ جاودانه ای که درآن سوی مرزھا زبانه می

اد ھا که از دل قفقاز يکی از مقدس ترين فري« مطلب فوق، اين ادعا را از کجا آورده است که ۀرونش نيست نويسند

اما جھت ! ؟»...اين فريادھا از سرزمينھای جدا شده از ايران ھرگز قطع نشده بود.... بدھند  برخاسته بود پاسخ شايسته

اطالع ايشان، اسناد زيادی وجود دارد که حکومت اسالمی ايران ھم چون لبنان، ھمواره حامی گروه ھای مسلح مذھبی 

آن ھا را تحريک می کند تا در اين کشورھا، با الگوبرداری از حکومت اسالمی، اھداف و در کشورھای قفقاز است و 

  !  اسالمی را با راه انداختن رعب و وحشت و ترور متحقق سازندۀسياست ھای ارتجاعی و وحشيان

به  بازنگری اھميت سی خودانيستھا ھميشه و در طول حيات سياما پان اير«:  می کندتأکيد مطلب خود ۀيزدی، در ادام

ننگين دوران قاجار مانند عھد نامه گلستان و  ست خارجی ايران و عنايت ويژه به برادرانی که با عھد نامه ھایسيا

شده بودند را برای دولتمردان بر شمرده ايم و ايجاد ارتباط ھای  بزرگ جدا ترکمن چای و پاريس و آخال ، از ايران
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صد سال از عمر  شت يکا يا آور شده ايم و حتی پس از گذ از ملت ايران راقتصادی و سياسی با اين بخش فرھنگی ،

آور شديم که قدرت ايران را مصروف کشور  آن قرار دادھا و ختم زمان قانونی آن ، به حاکمين جمھوری اسالمی ياد

کيم پيوند ھای تاريخی قدرت ما در بازگشت به ايران بزرگ و تح... نکنند   که با ملت ايران سر نا ساز گاری دارندئیھا

فرھنگھا ساخته  می يابد که قرنھا در يک سرزمين زيسته و در راه پايداری و سر بلندی آن خونھا داده و با مردمی تحقق

  ».اند و تمدن باشکوه ايرانی را به جھانيان عرضه نموده

از اين . ست خود برمی گردند ھم چون فنری ھستند که اگر رھا شوند به جای نخئی ارتجاعی و قرون وسطاایت ھساسي

 که در ئیرويا. يای احيای امپراتوری ايرانی به سر می برندؤرو، به نظر می رسد که پان ايرانيست ھا ھنوز ھم در ر

  . و ترويج سياست تشنج زا و جنگ طلبانه معنی ديگری نداردغيجھان امروز، غير از تبل

بيخ گوش  بی توجھی دولت جمھوری اسالمی به اقدامات فوق که... «:  می کندتأکيد مطلب خود، چنين ۀيزدی، در ادام

 ايران به اران اشغالی را توسط  شوم ، ادعای الحاق آذربايجانۀگيرد سبب گرديد که آخرين زمزم مان صورت می

تشار ترھاتی به نام و يا شاھد ان. تورکيسم با صدای بلند بشنويم  فرزند نا مشروع پان"  آزادی آذربايجان غربیۀجبھ"

 »…نوشته شده در آن کتابھا. شود   باکو به نسل ھای آينده آموزش داده میئیکتابھای درسی ابتدا تاريخ باشيم که در

شکنند و به  پاسخ دھد زمانی که دست و قلم ناسيوناليستھا را می تواند به اين ھرزه گويان راستی ملت ايران چگونه می«

  »نيروھای ملی مباھی ھستند ؟ کوچک کردن و الغر نمودن

 و باج گيری و سياست ھای زمخت و خشونت باری که پان ايرانيست ھا ھم جھت و ھم ئیبا اين زبان و ادبيات زورگو

، جنگ طلبی و ئیی آشکارا زورگوئزبان با حکومت جھل و جنايت اسالمی، به کار می گيرند در سطح منطقه 

 اقليت ھای سراسر ايران است و فراخوانی برای ۀديد مردم آذربايجان و يا ھمدر سطح داخلی نيز تھ.  استئیکشورگشا

 کسانی ست که حقوق فرھنگی، سياسی و اجتماعی خود را به زبان نياورند و ھم ۀتھديد ھم. سرکوب حق طلبان کشور

ھند و خطرناکند و ی می دئاين نوع سياست ھا، بوی خون و جنگ داخلی و منطقه . چنان به تبعيض و تحقير تن دردھند

  . محکوم گردندبايد شديداً 

 ايران آورده است که مردم ۀ حکومت اسالمی ايران، چه رفاه و آزادی و عدالت اجتماعی به جامعال اين است که اوالً ؤس

منطقه حسرت آن را بخورند و خواھان پيوستن به ايران شوند؟ حکومت اسالمی ايران، يکی از جانی ترين و خرافی 

سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، حتی اعدام کودکان، سنگسار و دست پابريدن . ومت ھای جھان استترين حک

 ايران را ۀاين حکومت جانی به لحاظ اقتصادی نيز اکثريت مردم جامع. حکومت اسالمی ايران، در جھان معروف است

  . به خاک سياه نشانده است

ه نفرت اکثريت مردم ايران و ھم افکار عمومی مترقی جھانی روبدر حال حاضر حکومت اسالمی ايران، که ھم با 

مردم :  کيھان و غيره اين استۀ خامنه ای در روزنامۀال از نويسنده پان ايرانيست ھا و شريعتمداری نمايندؤروست س

 سکوالر زندگی می کنند و از آزادی ھای فردی و جمعی و رفاه نسبی ۀجمھوری آذربايجان که در يک جامع

  ند چرا بايد به حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی بپيوندند؟اخورداربر

خصومت » ئیحق جدا«و » ن سرنوشتييحق تع«آن گرايشات و جريانات و شخصيت ھای سياسی که با مطالباتی نظير 

ی چون زيرا در کشور. و دشمنی می ورزند، آگاھانه و ناآگاھانه با رفع تبعيض و نابرابری و تحقير مخالفت دارند

 عرصه ھای ۀايران، که مليت ھای مختلفی زندگی می کنند بدون برقراری روابط و مناسبات يکسان و برابر در ھم

در کشوری که . حقوقی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی بين آن ھا، بقای آن جامعه به روال سابق سخت و دشوار است

 ھای ھولناک ادامه دارد چگونه می توان برای حتی سرکوب زبان مادری شھروندان ايرانی غيرفارس با سرکوب

 بايد به حقوق و پايداری چنين جامعه ای خوشبين بود؟ در ايران زبان ھا و مليت ھای گوناگونی وجود دارد که اصوالً 
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ن سرنوشت يياما ھنگامی که بحث از معضل ملی در ايران و حقوق برابر و حق تع.  آن ھا، احترام گذاشتۀبرابری ھم

 ۀ به ميان می آيد از حکومت اسالمی گرفته تا پان ايرانيست ھا و گرايشات راست و شوونيست ھا در يک جبھو غيره

 زبان و ديگر حقوق ۀسخن گفتن دربار. مشترک و متحد برای سرکوب برابری طلبان و عدالت جويان قرار می گيرند

  ! ی و انسانی را تخطئه می کنندمی نامند و رسيدن به يک راه حل اصولی سياسی و علم» کفر«مليت ھا 

ن جنبش کارگری کمونيستی ا که برابری طلبان و کمونيست ھا و گرايشات مختلف مدافعیحل یھابه اين ترتيب،، راه 

چرا که سياست آن ھا، از جنگ و . برای حل ستم ملی در ايران ارائه می دھند بی دردتر و انسانی تر و سياسی تر است

 ملل ۀ ايران در آينده جلوگيری می کند و به ھمبستگی و اتحاد داوطلبانه و آگاھانۀ پاشيدن جامعدرگيری داخلی و از ھم

  . مختلف منجر می گردد

در حالی که از حکومت اسالمی ايران گرفته تا طرفداران احيای حکومت سابق و گرايشات راست و عظمت طلب 

 ايران و ۀ تبعيض و نابرابری در جامعۀف خود، ھم چنان به ادامايرانی و پان ايرانيست ھا، ھر کدام با سياست ھا و اھدا

  !ندا ايران، بسيار خطرناک و ھولناک و ويرانگرۀ جامعۀسرکوب مردم غيرفارس پافشاری می کنند که برای آيند

ر را موظف می داند که ھخواه و برابری طلب و عدالت جو در داخل و خارج کشور خود ترديد ھر جمع و فرد آزاديبی 

تنھا راه مقابله با . گو شود و بحث و گفت» ستم ملی در ايران« آزادتر و امن تر در رابطه با رفع ئیتر در فضاچه بيش

 پيگير و مستمر در جھت رفع ھرگونه نابرابری اقتصادی، سياسی، ۀجنگ داخلی و فروپاشی جامعه، تالش و مبارز

 ۀ آزاد و برابر و عاالنه است نه ادام، بدون تبعيضۀيک جامعاجتماعی، فرھنگی و حقوقی در جامعه با ھدف برقراری 

 کارگر آگاه و به طور کلی گرايشات چپ، پيگيرترين پيکارگران ۀبه نظر من، طبق! سرکوب و بی حقوقی و نابرابری

  .انسانی در ايران ھستندۀ راه مبارزه عليه تبعيض و ستم ملی و برقراری يک جامع

 ملی در ايران، يک واقعيت است و نمی توان آن را پرده پوشی ۀمسألاين جمع بندی رسيد که به اين ترتيب، می توان به 

اگر کمونيست ھا، برابری . اين معضل بايد به يک راه حل اصولی و انسانی برسد. کرد و يا بيش از اين سرکوب نمود

دون خشونت و جنگ و سرکوب ارائه حل سياسی بھای  راه مسألهطلبان، آزادی خواھان و عدالت جويان، برای حل اين 

عکس، حکومت اسالمی و پان ايرانيست ھا و شوونيست ھا، ھم چنان به سياست ھای خشونت طلبانه، ه می دھند ب

اين سياست ھای تحقيرآميز، سرکوب ھا و انکارھای طوالنی .  می ورزندتأکيد تاکنونی ۀقلدرمنشانه و جنگ افروزان

شان ايحل ھای ست که گرايشات راست نيز در ميان ملل تحت ستم فعال شوند که راه معضل ملی در ايران، سبب شده ا

در چنين شرايطی، اگر معضل ملی در ايران از راه ھای سياسی و . و حتی نوع تبليغات شان زمخت و خشونت بار است

خلی در ايران نيز ھمانند سفانه جنگ داأفرھنگی و با در نظر گرفتن برابری و آزادی و عدالت اجتماعی جواب نگيرد مت

 آزاد و برابر و انسانی ۀبنابراين، ھر کسی که دلش برای بر قراری يک جامع. يوگسالوی سابق اجتناب ناپذير خواھد شد

 حق شھروندی ه ايران می تپد از جمله وظيفه آگاھانه دارد که از حقوق مردم تحت ستم دفاع کند و بۀ در جامعهو عادالن

  ! نمايدتأکيدايران، بدون توجه به مليت و جنسيت و باورھای سياسی و مذھبی  ساکنان سراسر ۀھم

  

  ٢٠١٣ اپريل ھشتم -  ١٣٩٢ ]حمل[دوشنبه نوزدھم فروردين

 

  :يادداشت

وع حرکت»ستم ملی«موجوديت  د ھر ن د مؤي ه در نھايت باعث  در يک کشور چندين مليتی، نمی توان ه ک ه طلبان  تجزي

بلکه . تمسک جسته شود» حق تعيين سرنوشت«  شده به اصل لنينی دانستهارت خلقھا گردد، تقويت امپرياليسم و دوام اس

ين سرنوشت«د تا زمينۀ تحقق عملی شدن نقبل از ھمه نيروھای انقالبی وظيفه دار د» حق تعي ا نماين زی را مھي  و آن چي
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ه چه تنھا در موجوديت يک جامعۀ آزاد و دموک. نيست مگر دموکراتيزه ساختن جامعه ردم خود آگاھان ه م راتيک است ک

د . به زندگی باھمی و يا ھم جداگانه تصميم خواھند گرفت ه، بلن در غير آن و بدون مبارزه برای دموکراتيزه ساختن جامع

عار  ردن ش ت«ک ين سرنوش ق تعي ته از » ح ای برخاس شور ھ ه در ک د ک تحاله ياب د اس ی توان ه ای م ان ملعب ه ھم ب

الی دست و .  است عملی شدهيوگوسالويای سابق دبختی در ح کشور ھائی که توده ھای ميليونی آن در شديد ترين فقر و ب

م و جناح ھای مختلف سرمايۀ آن، در تنعم غرق می ت و کمپرادور وابسته به امپرياليسپا می زنند که يک مشت بيروکرا

  .باشند
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