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: توضیحی درباره ی بازنشر این متن

از ماه ها پیش در نظر داشتیم به مناسککبت سککال روز قیککام آذربايجککان متن  هککايی را در اين خصککوص بازنشککر کککنیم. 
اين باره منتشر کرديم. متن ديگککری( را در 1«آوازخواِن رقص برده گاندمه ی کتاب » آذرماه نخستین متن )مق۲۱در 

که در همین راستا درنظر داشتیم، بخشی از پايان نامه ی احمد مرسلی بود که اينک پیش روی شماست. اما مککايه ی
ارجمندمان احمد مرسلی به هنگام بازنشر اين متن ديگککر در میککان مککا نیسککت، اگرچککهاندوه عمیق ماست که رفیق 

در اختیار ما گذاشته بود. برای ما که هماننککدچندروزی پیش تر با گشاده رويی نسخه های ديجیتالی پايان نامه اش را 
بسیاری ديگر از دوستانش از شرايط زندگی واقعی او به دور بوديم، مرگ احمد ضربه ای چنککان ناگهککانی و شککوک آور
بود که هنوز نمی توانیم فقدان همیشگی  او را باور کنیم. ... امید داريم که بازنشر اين متن سهمی در زنده نگه داشتن
ياد احمد و منش انسانی و افکار و آرمان های بلند او داشته باشد، گواينکه تصور و امید ما و خود او بککر اين بککود کککه

آنچه مرگ احمد را تلخ تککر مي کنککد، ازاين گام بتواند باب همکاری های آتی را بگشايد. صد دريغ و صد افسوس! … 
.2دست رفتن موجودى يگانه است

باری، اين سخن پردرد را به مجال ديگری وامی نهیم و مختصری در مورد ساختار متن حاضر می گويیم: 
تصمیم قبلی ما با مشورت رفیق مان آن بود که تنها فصل چهارم پايان نامه که يافته هککای تحقیککق را نشککان می دهککد

 را در اختیار خواننده ی عالقمنککد قککرار دهیم. اکنککون در3نسخه ی الکترونیکی پايان نامهبازنشر کنیم و لینک دانلود 
متن پیش  رو تنها تغییر کوچکی را لحاظ کرده ايم و آن اينکه فهرست مطالب پايان نامه و نیز فصککل اول آن، شککامل

طرح بحثی فشرده  درباره ی موضوع تحقیق، را نیز به همراه فصل چهارم در همین متن گنجانده ايم. 

۱۳۹۷هامید موس –                     تحريريه ی کارگاه ديالکتیک  سوم دی ماه

*    *    *
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چكيده

از بهرهگيری  با ما پژوهش این است.در ایران آذربایجان در ناسيوناليستی گفتمان خوانش پژوهش این موضوع

ایران درآذربایجان رایج ناسيوناليستی گفتمان تحليل به آلتوسری گفتمان خوانش رویکرد و تاریخی ماتریاليسم

تاریخی چارچوب یك در ما پژوهش که میکرد ایجاب تحقيق این روششناسی و مفهومی پرداختهایم.کاریایهی

نيست. امکانپذیر گفتمان آن تاریخی ریشههای فهم بدون گفتمانی هر تحليل و خوانش که چرا شود؛ انجام

تداوم را خود ایران آذربایجان امروز ناسيوناليستی گفتمان که آغازید گفتمانهایی بررسی با ما تحقيق بنابراین،

گفتمان آذربایجان، دموکرات فرقهی گفتمان خوانش با را کارمان ما راستا این میکند.در قلمداد آنها تاریخی

گفتمانهای این از یك هيچ که داد نشان ما کردیم.بررسیهای مسلمان«شروع خلق »جنبش گفتمان و چپ

موضوع به تاریخی، زمينهی این داد.با تقليل ِصرف ناسيوناليستی گفتمان یك به سادگی به نمیتوان را تاریخی

سه به را گفتمان این پرداختيم.ما ایران آذربایجان امروز ناسيوناليستی گفتمان خوانش یعنی پژوهش، این اصلی

مبادرت گفتمانها خرد این از کدام هر خوانش به و کرده تقسيم استقاللطلب و فدرالخواه قانونی، گفتمان ُخرد

کردیم.

فرماسيون توليد، شيوهی گفتمان، تحليل جانبه، چند تعين سمپتوماتيك، خوانش گفتمان، خوانشواژه ها: کليد

ناسيوناليستی، گفتمان هژمونی، دولت، سرکوبگر دستگاه دولت، ایدئولوژیك دستگاههای ایدئولوژی، بازتوليد، اجتماعی،

      ملی ستم زبان،

*   *   *
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طرح مسئله

»گفتمانناسيوناليستی«یکیازرایجترینگفتمانهایسياسیسراسِردنيایامروزـوالبتهایرانـــبــودهو

است.هيچکشور،»ملت«،»اقليتملی«یا»گروهقومی«ایوجودنداردکهعرصهینمادینیاایدئولوژیك

آنعناصریازاینگفتمــانرادرخــودجــاینــدادهباشــد.ردپــایناسيوناليســمرامیتــواندرتمــامی

رخدادهایعمدهیقرنبيستمپيداکرد،نگاهیگذرابهتغييرنقشهیسياســیجهــاندرفاصــلهیجنــگ

کشورتشــکيلشــده50ازحدود1914جهانیاولتابهامروزشاهدمدعایماست.کرهیزميندرسال

کشورراشاملمیشودـکشورهایتشکيلشدهدریكسالاخيرـکوزوو،200بوداماهماکنونبيشاز

آبخازیاوُاوستيایجنوبیـراهمبهاینليستاضافهکنيــد.ظهــوروحضــورناسيوناليســمدرعرصــهی

سياسیـاجتماعیوهژمونيكشدناینگفتمانبهنتایجکاماًلمتضادیمنجرشدهاست:از»رهاییملی«

گرفتهتا»بالکانيزاسيون«و»نازیسم«.اینپیآمدهایمتنوعومتضاد،بیتردید،اگرچهدرشرایطتــاریخی

اجتماعیمتفاوتیحاصلشدهاستاما،بههماناندازهباساختاردرونیخودـویژهیاینگفتمانهانــيز

مرتبطبودهاستوبههميندليلشناساییخصوصياتمنحصربهفردهرگفتمــانناسيوناليســتیخــاص

هنوزهمدردستورکارجامعهشناسیسياسیقرارمیگيرد.

انقالبمشروطهرامیتوانلحظهیتاریخیایتلقیکــردکــهگفتمانهــایمــدرندرحــوزهیجغرافيــای

سياسیایرانبهطورجدیطرحوتأثيرگذاریعملیآنهادرعرصهیسياسیـاجتماعیشروعمیشود.

اینلحظهیتاریخیهمچنيننقطهآغازپروسهیبرساختندولتملیمدرندرایراننيزهست؛پروسهای

«سرنوشتدیگریپيدامیکند.بررســیهمهیدالیــلشکســتبرســاختندولت57ناتمام،کهبا»رخداد

ملیمدرندرایرانخارجازحيطهیاینپژوهشمیباشد،امایکیازمهمتــریندالیــلاینناکــامیعــدم

توجه،یاسعیدرانکاروسرکوبناموفِقتنوعملیاینسرزمينبودهاست.بــدیهیســتکــهبرســاختن

دولتملیمدرنمستلزموجود»ملت«یاحداقلتأسيس»ملت«است،امااینکه»ملت«چيستوباکدام

مرزهامنطبقاست،هميشه،محلمناقشاتسياسیـایدئولوژیكبودهواست،بهویژهاگر»تأسيسگران«

ملتیخواستهباشندکهمرزهایسرزمينیشانرابامرزهاییكامپراتوری،ویامرزهاییكسرزميننيمه

مستعمرهمنطبقکنند.درطولدوقرنگذشتههمهیامپراتوریهــایتــاریخیوبســياریازســرزمينهای

مستعمراتیونيمهمستعمراتِیکثيرالملهتجزیهیسرزمينیراـاغلببـرپـایهیناسيوناليسـم»ملت«هــای

تشکيلدهندهیاینسرزمينهاـتجربهکردهاند.اماایراندراینميان،تابهحال،یكاستثنایعمدهبــوده

است.دولتملیمدرندرایرانـمنطبقبامرزهایدوراننيمهمستعمرهگیاینســرزمينکـهبـهتـدریج

»مرزپرگهر«نامگرفتـبرپایهیملتیبرساختهمیشدکه»هویت«آنتنهابــاویژگیهــاییکیازملــل

اینسرزمينتناظرداشتواینامربهتدریجبهتقابلمرکزـپيرامونمنتهیشد؛دروجهاقتصادی»مرکز«

ــذب، بهمحلانباشتسرمایهونقطهمرجحسرمایهگذاریـاعمازدولتیوخصوصیـبدلشدهوبهج

یادقيقتر،تصرفمازاداقتصادیپيرامونپرداخت،دروجهسياســیاینامــربــهدرگيریهــایسياســیـ

نظامیمرکزباپيرامونختمشـدودروجـهایـدئولوژیك،تأکيـدبـرگفتمــانناسيوناليسـتیمرکـْزرشـد

ــایهی گفتمانهایناسيوناليستیدرپيرامونراسرعتبخشيد.تأسيسگران»ملتایران«هویتملیرابرپ
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زبانفارسی،»نژادآریایی«،»مرزپرگهر«وتــاریِخاســطورهای»امـپراتوریایــران«،یعــنیبــرپــایهیپــان

ایرانيسم،بنامینهادند.تجربهیتاریخینشاندادکهملتهایغيرفارسیزبانحوزهیجغرافياییایراناز

آذربایجان،یورشبهکردستانوترکمنصــحرا1325آذر21پذیرشاینویژگیهاامتناعکردند.تراژدی

«شواهدتاریخیناکامیپـروژهیتأسـيس»ملتواحـدایـران«دربرهههــایزمـانی57درفردای»رخداد

مختلفمیباشند.گفتمانهایناسيوناليستیپيرامون،عمدتًا،برپایهیتقابلباگفتمانناسيوناليسـتیمرکـز

شکلگرفتندواغلب،بهعنوانگفتمانهایمدافعملتهایتحتستم،ازنــوعیمشــروعيتومقبــوليت

عمومیدربينهمهیطبقاتمختلفملتخودبرخوردارشدند.اماگفتمانناسيوناليستیگفتمانیخودـ

بنيادنيستوهميشهبانزدیکییادوریازگفتمانهایسياسی»تعيينکننده«یجامعهزبانپيداکردهودر

جهتمنافعطبقاتیمتفاوتیمورداستفادهقرارگرفتهاست.رویــاروییچپوراســتبنيــادیترینتقابــل

ــادی، ــهزمينهیاقتص سياسیـایدئولوژیكدنيایمعاصربودهواست،»گفتمانناسيوناليستی«همبســتهب

سياسیوایدئولوژیکیکهدرآنطرحمیشــود،درنهــایت،بــهیکیازایندوقطبنزدیكتــرمیشــود.

نگاهیگذرابهتاریخمعاصرایرانمبينایننکتهاستکه»گفتمانناسيوناليستیمرکز«ازمنظروبـازبـان

»راست«مطرحشدهوگفتمانهایناسيوناليستیپيرامون،اغلب،ازمنظروبــازبــان»چپ«بيــانشــدهاند.

گفتمانهایسياسیخودـبنيادوتعيينکننده،اغلببهصــورتمســتقيم،درجهتمنــافعطبقهیمعيــنی

صورتبندیمیشوند؛بـرایمثــال،تردیـدینيســتکـهليبراليســمدرجهتتـأمينمنــافعبــورژوازیو

مارکسيسمبرایدفاعازمنافعطبقهیکارگرصورتبندیشدهاســت.امــااینامــردرمــوردگفتمانهــای

ــتو ــدهتراس سياسیایکهخودـبنيادنيستند،مانندگفتمانفمنيستییاگفتمانناسيوناليستی،کمیپيچي

تشخيصمنافعطبقاتیمستوردرپشتاینگفتمانهافقطباتحليلشرایطمشخصامکانپــذیراســت،و

یافتههایاینتحليلهمتنهــابـرایآنشـرایطمکـانیــتــاریخیویـژهمعتـبراسـت.ازاینجنبـهنـيز

گفتمانهایناسيوناليستیخاصهنوزهمبهعنوانیكمسئلهیقابلتأمــلبــرایجامعهشناســیسياســی

مطرحمیشود.

فهموتحليلبسياریازمسائلـوحتیبحثهاینظریعلوماجتماعیـاگرهيچارتباطیبــا»تجــربهی

زیسته«یافرادنداشتهباشند،اگرنهغيرممکن،دستکمبسياردشواراست.البته،اینبدانمعنانيستکه

اگریكمسئلهیاجتماعیباتجربهیزیستهیکسیپيوندخوردهباشد،اینفــرد،حتمــًا،تحليــلعلمیو

ــازدارد.امــا،درهــر دقيقیازاینمسئلهبهدستخواهد؛تحليلعلمیبهپشتوانهیتئوریــكمحکمیني

صورت،تجربهیزیستهدر»مسئله«شدنیكپدیدهیاجتماعیـاگرچهغالبًابهشکلطرحایدئولوژیك

ـمنبعمهمیبهشمارمیرود.موضوعاینپژوهشنيزباتجربهیزیستهیمحققپيوندنزدیکیدارد.

ــا ــدیم،ب زمانیکهبهمدرسهیابتداییمیرفتم،بهفارسیمیخواندیمومینوشتيم،بهترکیفهماندهمیش

ترکیزندگیمیکردیمبافارسیتحصيل.کمکم،بهطورضمنی،اینباوردوآليستیدرماشکلگرفتهبود

کهترکیزبانزندگیروزمرهاستوفارسیزبانعلم.خيلیازجمالتراازبرمیکردیم،بیآنکهآنها

ــکالیدر ــيلیاش رادرکوحتیمعنیتحتالفظیشانرافهميدهباشيم.وجودزبانعربیدرزندگیتحص

ــت باوردوآليستیمانسبتبهزبانتوليدنمیکرد؛زیراعربیزباندینوجهاندیگریبودکــه،درپنداش

آنروزما،ربطزیادیبهزندگیاینجهانینداشت.ورودزبانانگليسیمیتوانســتضــربهیمهلکیبــر

ایندوآليسمباشد،اماچون،بهلطفنظامآموزشیعقبمانده،پسازســالهاآمــوزشزبــانانگليســی،
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عماًلچيزیازاینزبانیادنمیگرفتيم،اینضربهتنهاشکافکوچکیدردوگانهانگاریمانسبتبهزبان

ــور ایجادکرد.ورودبهدانشگاهدرفروپاشیاینباوردوآليستینقشیتعيينکنندهایفاکردبهویژهکه،مجب

بهزندگیباکسانیبودیمکه،نهتنها،زبانزندگیروزمرهیآنهــاتــرکینبــودبلکــه،بــدترازاین،اگــر

12مطلبیرانمیفهميدند،نمیشدآنرابازبانترکیشيرفهمشانکــرد.بــهعالوهمتوجــهشــدیمپساز

ــه ــن سالتحصيلبهزبانفارسیـوالبته،درموردبسياریازافراد،حتیپسازاتمامدورهیدانشــگاهـ

میتوانيماینزبانرا»درست«صحبتکنيمونهمیتوانيم،بااینزبان،آنچهراکهمیخواهيم»درســت«

بنویسيم.دیگرفهميدیمکهنهتنهافارسییگانهزبانعلمنيست،بلکهاصاًلدرردیــفبهــترینزبانهــای

علمهمنيست،اینزبانهمزبانیستمثلدیگرزبانهایپــيرامونیازقبيــلتــرکی،کــردیو....عمــق

فاجعهدراینبودکهترکی،زبانمادریمان،راهمفقطدرحدمحاورههایروزمــرهبلــدبــودیم.ناگهــان

متوجهشدیم:مازبانیبراینوشتننداریم،اگرچهاللنيستيمامامردمانیهستيمبیزبان.

ــت، ــرفنيس ــاطیص تجربهیزیستهبهمنآموختهاستکهزبان،دروضعيتکنونیایران،یكابزارارتب

بلکهنمادفرودستیوفرادستیملینيزهست.فهميدهامکه»مساوینيست«تنهــانمــادپــانایرانيســتها

برایبياننابرابریملیووضعيتفرادستیملتفارسنيست،محتوایســتکــهدرناخودآگــاهاکــثریت

ــتی بزرگیازطبقاتمختلفملتفارسنقشبستهاست.برایهمينبودکه»خوانشگفتمانناسيوناليس

درآذربایجانایران«رابهعنوانموضوعپایاننامهیخودبرگزیدم،چراکهاینگفتمانادعــادارد:»رهــایی

ملیآذربایجانیهارادرمرکزتوجهخویشقراردادهاست.

اهداف اصلي تحقيق 

هيچگفتمانی»درخود«و»برایخود«نيست،تحوالتعرصهینمادین،اغلببهصورتپيچيــدهوغــير

مستقيم،برگرداِنفلسفیـنظرِیمناقشاتعرصهیاقتصادی،سياسیواجتماعیاست.هــرگفتمــانیبــه

منظورکسبیاحفِظهژمونیورسيدنبهقدرتسياسییاازدســتنــدادِنآنمبــارزهمیکنــد.بررســی

مکانيسمهاییکههرگفتمانخاصبرایهژمونيكشدنخوداستفادهمیکندمیتواندهــدفمهمیبــرای

یكپژوهشجامعهشناختیباشد،بهویژهاگرآنگفتمانخــاصازاهميتوتعيينکننــدگیبالفصــلیدر

معادالتسياسیـاجتماعیبرخوردارباشد.آلتوسربــهمــاآموختــهاســتکــهتأثيرگــذاریودرنهــایت

هژمونيكشدنیك»گفتمان«درعرصهیسياسیاجتماعی،دروهلهینخست،نــهبــرپــایهیدرســتیو

حقيقتگوییآنگفتمان،بلکهبرپایهیآثارعاطفیایبهدستمیآیدکهآنگفتماندرمخاطبانخودبه

ــر ــاب جامیگذارد.ایناثرگذاریعاطفیباساختارومفاهيمعمدهیهرگفتمانیارتباطتنگاتنگیدارد.بن

اینمیتوانبهجرأتادعاکردکهمهمترینوجهتحليلهرگفتمانیعبــارتاســتاز»خــوانش«علمیو

ــاییاینمفــاهيم، ــایمعن دقيقآن.خوانِشهرگفتمانیبهمنظورکشِفگرهگاهها،مفاهيمبنيادینوهالهه

سکوتهایعمده،چيدمان،نحوهیارتباطونسبتمفاهيماصلیاینگفتمانباهمدیگرانجاممیشودتــا

ــامالنو ــهوح تناقضاتدرونی،هدفهایاعالمشدهواعالمنشدهیآنموردتجزیهوتحليلقرارگرفت

منافعگروههایاجتماعیمرتبطباآنمشخصشود.مــاهمدرخــوانشخــوداز»گفتمــانناسيوناليســتی
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آذربایجانایران«همينهدفهارادرنظرداریموبهویژه،میخواهيمپاسخیبهپرسشهایزیربيابيم:

مفاهيمبنيادیناینگفتمانوهالههایمعناییآنهاکداماست؟

نسبتونحوهیارتباطمفاهيمبنيادیناینگفتمانچگونهاست؟

اینگفتمانبهدنبالکدامهدفهاست؟

حامالناینگفتمانچهکسانیهستندومنافعکــدامگروههــایاجتمــاعیدرپشــتاینگفتمــان

نهفتهاست؟

ضرورت و اهميت تحقيق

ازمهمترینمسائلعرصهیاقتصــادی،سياسـیواجتمـاعیایـرانمسـئلهی»سـتمملی«اسـت.حـوزهی

جغرافيــاییایــران،عالوهبــرطبقــات،از»گروههــایملی«یــادرتعــابيردیگــراز»گروههــایزبــانی«یــا

»قوميتهای«مختلفتشکيلشدهاست.ازهرتعبيریکهبرایبياناینناهمسانیاجتماعیاستفادهکنيم،

ــای ــدهتمایزه اینگروههایاجتماعیمتفاوتازحقوقبرابربرخوردارنيستند.بایدتوجهداشتکهنگارن

طبقاتیدرونیاینگروههایملیرانادیدهنمیگيردوکاماًلآگاهاستکهطبقاِتهمردیِفاینگروههــای

ــاهمدیگــر.امــااینتمــام ملِیمتفاوْتمنافِعمشترکبيشتریدارندتامجموعهیطبقاِتهرگروهملیب

ــر ــاریخمعاص ماجرانيست،اینگروههایملیحداقلازدوجنبهیزبانیودینیباهمدیگرمتفاوتاند.ت

ایرانبيانگِراینحقيقتاستکهبرخیطبقاِتیکیازاینگروههایملیبردیگرگروههایملی»استيال«

داشتهاست؛دربرهههایخاصیازتاریخمعاصْراستيالیزبانیبيشترمطرحبودهودربرهههــایدیگــر

ــای هردومورِداستيالیزبانیودینی.تاکنونطبقاتحاکِمگروهملِیسلطهگروطبقاتمختلفگروهه

ملِیتحتستمراهحلهایسياسیـاجتماعیـایدئولوژیكگوناگونیرابــرایبــرونرفتازاینمســئله

مطرحکردهاند.اینراهکارهادرطولتحقيقموردبحثقرارخواهندگرفت.بااینهمــه،مســئلهی»ســتم

ملی«همچنانباقیاست.

نيروهایسياسیامروزایرانبرمبنایشکافهایمتعددیمفصلبندیمیشوندکه»مسئلهیملی«یکیاز

ــئلهی مهمتریناینشکافهابهشمارمیرود.درحوزهینيروهایسياسیعمدهیجامعه،نوعنگاهبهمس

ملیو»حقملتهادرتعيينسرنوشتخویش«یکیازمهمتــرینعوامــلمرزبنــدییــاائتالفنيروهــای

سياسیبهشمارمیرود،اینعامل،دربرخیموارد،شکافتعيينکنندهیطبقاتیراهمتحتتــأثيرقــرار

ــالترین ــروز،رادیک ــت.ام دادهوبهمرزبندیهایجدیدی،حتیدردرون»چپ«و»راست«،دامنزدهاس

ــای ــهدوجبههی»چپه نيروهایچپحول»حقملتهادرتعيينسرنوشتخویش«مرزبندیکردهوب

مرزپرگهری«ومارکسيستـلنينيستهایمدافع»حــقملتهــادرتعــيينسرنوشــتخــویشتــامــرز

جدایی«تقسيمشدهاند.اینمرزبندیهابههمينشکلدرجنبشدانشجویینــيزمنعکسشــدهاســت.بــه

عالوه،درسالهایاخيرماشاهدشکلگيریجنبشدانشجوییمســتقلکــردوتــرکبــودهایم.ازســوی

آذربایـجاننـشاندادکهمسئلهیملیدرسالهای4«1385دیگر،درصحنهیاجتماعی،»حوادثخردادماه

ــاهرات1385.درخردادماهساـل4 ،بعدازچاپکاریکاتوریدرروزنامهیایران،کهتوهينبهترکزبانانتلقیشد،تظ
ــبریز، تودهایگستردهایدربسياریازشهرهایآذربایجانبرگزارشد.اینتظاهرات،دربعضیشهرها،برایمثالدرت
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نزدیكیکیازکانونیترینمسائلاجتماعیایراندرعرصــهینبردهــایهژمونيــكخواهــدبــود.بعـداز

جریانفرقهیدموکراتآذربایجان،کهمسئلهیملیازمهمترینارکاناینجنبشبــهشــمارمیرفت،بــار

دیگرمسئلهیملیبهیکیازمحورهایمناقشهآميزطبقاتمختلفمــردمآذربایجــانتبــدلشــدهاســت.

گفتمانهایناسيوناليستِیگروههایملِیتحتستممدعیهســتندکــهجنبش»رهــاییملی«رانماینــدگی

میکننداماهمانطورکهقباًلاشارهکردیم،گفتمانملیگفتمانیخودـبنيادنيستومیتوانــدبــهنتــایج

متضادیمنجرشودضرورتداردکهساختارخودـویژهیاینگفتمانهــامــوردتحليــلواقــعشــود.و

مشخصشودکهآیاآنهاواقعًابهدنبالرهاییتماِمآحادگروِهملیخودهستند؟آنهــااینرهــاییرابـا

ــردهودر ــهک چهابزاریمیخواهندبهدستآورند؟آیاآنهاهمهیطبقاتگروهملِیسلطهگرراهمکاس

یكردیفقرارمیدهند؟آنهــارابطهیخــودرابــادیگــرگروههــایملِیتحتســتمچگونــهتعریــف

ــاســتمطبقــاتیوســتم میکنند؟ضرورتداردکهمنظورآنهاازستمملیورهاییملیونسبتآنهاب

جنسیروشنشود.بررسیاینموضوعدرسراسرایـرانضـروریاسـتامــاپوشـشموضـوعیبـهاین

ــهآذربایجــان گستردگیدریكپایاننامهیکارشناسیارشدامکانپذیرنيست،بنابراینموضــوعتحقيــقب

محدودشدهاستکهنگارندهآشناییبيشتریبافضایاقتصادی،سياسیوایدئولوژیكآنجادارد.

ازاینگذشته،بهلحاظآکادميكوتئوریكهماینتحقيقاهميتفوقالعادهایدارد:زیــرااواًلمبتــنیبــر

یكروششناسیوچارچوبنظریکاماًلجدیدوبدیعـالبتهدرایرانـاســتکـهبـااسـتفادهازآندر

ــدهاست ــًااین5کشورهایدیگرـبهخصوصدرکشورهایاروپاییـتحقيقاتارزندهایانجامش .وثاني

ــه ــتب ــهمدتهاس تحقيقبرپایهیروایتجدیدیازیكپارادایمفکریـسياسیخاصاستواراستک

دالیلسياسیبهرهمندیازآنمنعشدهاست.

               

                    

ــالت باحملهیتظاهرکنندگانبهمراکزدولتیوآتشزدِنبرخـیازاینمراکـزهمراهشد.اینحوادث،سرانجام،بادخ
نظامی،وبهویژهنيروهایشبهنظامیمحلیوکشتهودستگيریعدهایازتظاهرکنندگانخاتمهیافت.

A.درحوزهیایدئولوژیونقــدادبیمیتــوانازکارهــایپــيرماشــری،بــرایمثــال»5  Theory  of  Literary
Production«و»The  Object  of  Literatureنامبرد.درحوزهیجامعهشناسـیسياســـیمیتــوانکارهــای،»

ــگ) ,Torfingتورفين  J:  “Hegemony  Approach  to  Capitalist  Regulation”  and  “Politics,
Regulation and the Modern Welfare State.درک رکذ ار (”(راذکرکرد. 
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فصل چهارم: 

یافته های تحقیق
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آذربایجان و نخستين واکنش جدیا به ستم ملي: ظهور فرقه ی دموکراات آذربایجان 

زمينه های ظهور 

ازلحظهایکهفدائيانآذربایجانبهرهبریستارخانآخریناميــدهایآزادیرادرپسکوچههــایتــبریز

زندهنگهداشتهوسالحهایخــودرابــهســویقلبارتجــاعدرتهــراننشــانهگرفتنــد،تــالحظهایکــه

ــدادهای عظيمخان،برادرستارخان،گنگرهیخلقآذربایجانرادرتبریزافتتاحکرد،ایرانوآذربایجانروی

تلخگوناگونیراازسرگذراندهبودند.سقوطسلطنتقاجارورویکارآمدِنرضاخاناگرچــههمزمــان

باتثبيتبسياریازجنبههایمناسباتفئودالیسببرشِدنيروهایسرمایهداریدرایرانگشت،اماتوجــه

بيشازحداوبهتمرکزوتأکيدشبرسياستهایپانایرانيستیموازنهیدیــالکتيکِیســنتیبيِننيروهــای

مرکزگراومرکزگریزرادرچارچوبمرزهایایران،بهنفعمرکزبــرهمزد.بـههنگــامســقوطرضاشــاه،

»آذربایجانایرانازنظراقتصادینسبتبهدیگــراســتانهاازجملــهتهــران،مازنــدران،اصــفهانوغــيره

عقبافتادهتربود.حالآنکهدرگذشته،یعنیدرقــرننــوزدهمواوایــلقــرنبيســتم،آذربایجــانیکیاز

ــه، غنیترینوپرحاصلتریناستانهایایرانبهشمارمیرفت.بیجهتنبودکهدردورانسلطنتقاجاری

وليعهدهميشهحاکمآذربایجانبودومرکزایناستان،یعنیتبریز،دومينپایتختکشورمحسوبمیشد.

درنتيجهیسياستغلطاقتصادی،آذربایجانایرانبهرغِمداشــتنثروتهــایفــراوانطــبيعیدرردیــف

(سياســتهای107استانکرمانوسایرنواحیعقبافتادهیجنوبایرانقــرارگـرفت.«)ایوانـف،بیتــا:

پانایرانيستیرضاهشاهکهباهدِف»تبدیلامپراتوریچندقومیبهدولتیواحدبامردمیواحدویكقوم،

ــای یكزبان،یكفرهنگویكقدرتسياسی«اجرامیشد،نارضایتیهایگستردهایرادرمياناقليته

مذهبیوزبانی]ملی[پدیدآورد.»سياسسِتبستِنمدارسوانتشاراتیهابرایاقليتها،بهویــژهآذریهــا

]آذربایجانیها[بسيارزیانباربود؛آذریهایی]آذربایجانیهایی[کهنسبتبــهکردهــا،اعــراب،بلوچهــاو

و200،ــ177:ــ1377ترکمنها،بيشترشهرنشينشدهوروشنفکراِنبومیخودراداشتند«.)آبراهاميــان،

(ایوانفوضعيتسياسیـفرهنگیآذربایجاِندورانرضاشاهرااینگونهتوصيفمیکند:201

دراینایالْتدیکتاتوریوقلدریحکام،ژاندارمریویوغفئوداليســمهمراهبــاســتِمملی

بيدادمیکرد.مردمساکِنآذربایجانکهبهناِمآذربایجــانیناميــدهمیشــوند،ملــتیغــيراز

فارسهــاهســتندوبــهزبــاِنخــاِصخــودیعــنیآذربایجــانیســخنمیگوینــدودارای

خصوصياتملیوآدابورسومخــاصخـودمیباشــند.عـدهیزیـادیازنماینـدگانو

ــدهایاز فرستادگانمحافلحاکمهیایرانحتیزبانموجودآذربایجانیراقبولنداشتند.ع

ــانی آنهابهبهرغِمواقعيتموجود،دائمًاتأکيدمیکردندکهگویابهاصطالحزبانآذربایج

ــودرا، گویشیاززبانفارسیاستوبعضیدیگرطلبمیکردندکهآذربایجانیهازبانخ

کهگویاثمرهیتسلطبيگانگانبوده،فرامــوشکننــد.درتمــامدســتگاههایدولــتی،زبــان

فارسیاجباریبود.باآنکهکودکانآذربایجانینمیتوانستندبهزبانفارسیصحبتکننــد،
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بااینهمهکتابهایدرسیوبرنامههایدرسیبرایمدارسبهزبانفارسیمنتشرمیشد.

بهاینترتيبمردمآذربایجانازابتدائیترینحقوقخــود،یعــنیاســتفادهاززبــانمــادری

(107-106)ایوانف،بیتا:6محرومبودند.

ــه1320ورودنيروهایمتفقيندرشهریور ــد.ب بهایرانسبِبتضعيفدستگاِهسرکوبگردولتیایرانش

یكبارهتضادهایاجتماعیسربازکردهواحزابوگروهایسياســیگونــاگونیبــراســاسشــکافهای

اجتماعیموجودشکلگرفتند.دراینميان،دوشکافاجتمــاعیبســياربنيــادیترظـاهرشـدند:شـکاف

طبقاتیوشکافملی.

فرماسيوناجتماعیدههیبيستایرانازهمزیستِیدوشيوهیتوليدفئودالیوشيوهیتوليِدسرمایهداری

ــرمایهدارنه تشکيلمیشد.بنابراین،مناسباتاجتماعیایرانترکيبپيچيدهایازروابطفئودالیوروابطس

بود.تضادبينزميندارانـدهقانانوسرمایهدارانـکارگراناگرچهتضادهایطبقــاتیاصــلیجــامعهی

ایراندرآندورهمحسوبمیشـد،امــاحضــورطبقهیمتوسـطســنتیوطبقهیمتوسـطجدیـدنـيزدر

عرصهیسياسیـاجتماعیبسيارمحسوسبود.مهمترینگروههایسياســیایکـهبـرایدفــاعازمنــافع

طبقاتیشکلگرفتندعبارتبودندازحزبتودهوجبههیملی.حزبتـوده،بـارویکـردسوسياليســتی،

دفاعازمنافعکارگرانودهقانانبیزمينرادرسرلوحهیبرنامههایخودقراردادهبود،اگرچهافرادیاز

طبقهیمتوســطجدیــدنــيزفعاالنــهدرســاختارهایحــزبیحضــورداشــتند.جبههیملی،بــارویکــرِد

ناسيوناليسمایرانی،عمدتًاازمنافعبورژوازیوزمينداراندفاعمیکرد.حزبتودهیایرانکــهبــرمبنــای

شکافهایطبقاتیصورتبندیشدهودرمناطقیکهارتشسرخحضــورداشــت،بــهشــدتگســترش

مییافت،بهزودیباشکاِفملیبرخوردکرد.

شعبهیایالِتآذربایجاِنحزبتودهیایرانکهبهســرعتگســترشیافتــهبــود،بــهزودیدرارتبــاطبــا

.ایناختالفهــادرکنگــرهیاولودوم7مسئلهیملیباشورایمرکزیحزبدرتهراناختالفپيداکرد

ــا ــاطب حزبخودرانشاندادوحزبدرکنگرهیدومباتأکيدبراینکهازآزادیکاملاقليتهادرارتب

مذهبوفرهنگدفاعمیکند،ازبرخوردروشنبامسئلهاجتنــابکــرد.ایندرحــالیبــودکــهشــعبهی

آذربایجانحزب،بهوضوح،برپایِیمجالسایالتِیوعدهدادهشــدهدرقــانوناساســیواســتفادهاززبــان

آذربایجانیدرمدارس،اداراتودادگاههایمحلیرادربرنامهیخودگنجاندهبود.رهبرانایــالتیحــزب

براینباوربودندکه»حزببایدکمترسخنبگویدوبيشترعملکند«.اینهمانچيزیبودکهبســياری

491-479ـ،1377ازکمونيستهاینسِلاولآذربایجانهمدلمشغولآنبودند.)نگاهکنيدبهآبراهاميان:

(336-323ـ:1382ونيزمرادیمراغهای،

ــاکو جعفرپيشهوریازنسلاوِلکمونيستهایبلشویكایرانبود.اوکهدرجستجویکارازخلخالبهب

بهرهبری8مهاجرتکردهبود،دردورانانقالباکتبر،نقشمهمیرادرسقوطرژیِممنشویکِیمساواتیها

.محسنیرئيسفرهنگوقتآذربایجانگفتهبود:»هرکسدرمدارسبهزبانآذربایجانیحرفبزنــدافســاراالغبــه6
(1382:485سـراوبزنيدواوراآخورببندید«.)علمی،بهنقلازمرادیمراغهای،

.الزمبهذکراستکهزیرمجموعههایحزبیوسازمانهایوابستهبهحزبتودهموضعیکسانیرادرارتباطبافرقــه7
ومسئلهیملینداشتند.مثاًلشورایمتحدهیکارگری،بهرهبریرضاروستا،کهبزرگترینسازمانکــارگریآنروز

(1377:498ایرانبهشمارمیرفت،ازحقتعيينسرنوشِتآذربایجانیهادفاعمیکرد.)نگاهکنيدبهآبراهاميان،
۸ حکومتمساواتیهادرآذربایجانشمالیازحمایتشدیدناسيوناليســتهایآذربایجــانوترکيــهبرخــورداربــود..

شرکتفعاالنهیپيشهوریوبرخیدیگرازرهبرانفرقهیدموکراتآذربایجاندرسقوطمساواتیهاوتشــکيلدولِت
شوراییبلشویکـیباعثشدهکهفرقههموارهموردحملهیشدیدناسيوناليستهایآذربایجانشمالیقرارگيرد.آنها
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محمدامينرسولزادهـکهموردحمایتدولتوقتترکيــهوانگليسبــودـــوپــيروزیبلشــویكهادر

آذربایجانشمالیایفاکرد.پيشهوریکهازرهبرانحزبکمونيستایرانبــود،فعاالنــهدرجنبشجنگــل

شرکتکردهویازدهسالازعمرخودرادرزندانهایرضاخانبهسربردهبود.اونيزبرایناعتقــادبــود

ــد کهحزبتودهازقاطعيتالزمبرخوردارنيست،توانایِینمایندگیمنافعواقعیآذربایجانرانداردوبای

،باتالشهایجعفرپيشهوری،علی1324جایخودرابهیكسازمانکارآمدتربسپارد.دوازدهمشهریور

فرقهیدموکراتآذربایجانباانتشاربيانيهایبهدوزبانترکیوفارسیـکهبه9شبستریوصادقپادگان

نفرازروشنفکرانوسياستمدارانمشهوِرآذربایجانیرسيدهبــودـــاعالمموجــودیتکــرد.48امضای

بالفاصلهپسازاعالمموجودیتفرقــه،شــاخهیایــالتآذربایجــانحــزبتــودهیایــرانوبســياریاز

سازمانهایکوچِكآزادیخواهدیگر،ازجمله»جمعيتآذربایجــان«،بــهفرقــهپيوســتند.بــهاینتــرتيب

فرقهیدموکرات،درنخستينروزهایاعالمموجودیتاشبهبزرگترینسـازماِنسياسـینظـامیتــاریخ

ــامهی12معاصرآذربایجانتبدیلشد.متِنبيانيهی شهریور،مرامنامهیفرقهیدموکراتآذربایجــان،قطعن

برنامهحکومتملیآذربایجــان،مصــوبهدولتملیآذربایجــاندرمــوردپایانیکنگرهیخلقآذربایجان،

مبنایاصلِیخوانشماازگفتمانفرقهیدموکراتآذربایجاناست.زبان

ــهشــمار فرقهیدموکراتآذربایجان،شرایِطمناسببينالمللیرایکیازمهمترینزمينههایظهورخودب

میآورد.مرامنامهیفرقهبااینجمالتشروعشدهاست:

تحوالتبزرگسياسیواجتماعیجهانشمولیکهدرعصرمعاصربهوقوعپيوستنشاندادکه

دورهیاضمحاللاوضاعاجتماعیپوسيدهوکهنهایکهبدوندراسارتنگهداشتنمللجهانو

سوءاستفادهاززحمتآنهاقادربهادامهحياتنيست،فرارسيدهاست.

ــه امروزمللدنيابهطورآشکارزنجيرهایظلموجوررابرایهميشهپارهنمودهومیخواهند،ب

هرقيمتیکهشده،آزادیهاییراکهبشریتبهبهایقربانیهایبزرگبهدستآوردهاستحفظ

ونگهدارند.بههمينخاطرنــيزدرتمــامیزمينههــابينطرفــداراندموکراســیوارتجــاعوبين

ــندروز عدهایظالمکهسعیبرحفظحاکميتخوددارندوخلقهاییکهخواستارآزادیمیباش

بهروزمبارزهایشدیددرحالاوجگرفتناست.]...[پيروزیمتفقينونيروهایدموکراتيــكبــر

آلمانفاشيستکهدرفکرتسخيرجهانوکانونارتجاعبينالمللیبودنهتنهاخلقهــایپيشرِو

اروپاراازوحشتواضطرابخالصنمود،بلکهنویدبخِشایجاددولتهایدموکراتيكوآزاد

درکلممالكدنيامنجملهکشورهایضعيف،غيرصنعتیوعقبماندهیشرقگشت.

درگفتماِنفرقه،ایرانکشوریاستکثيرالملله.متشکلازملتهاییکههرکدامتــاریخ،فرهنــگوزبــان

ــهعنــوان ــارهم،ب خاِصخودرادارند،هرچنداینملتهااشتراکاتیدارندکههمزیستیآنهــارادرکن

بهاعتقادفرقه،ظهورسلســلهیپهلــویوملتهایبرابرودارایحِقتعيينسرنوشت،امکانپذیرمیکند.

پسازسقوطشوروی،سعیکردنددفترفرقهرادرباکوتصرفنمایندوعماًلفعاليتهــایفرقــهرامتوقــفنمودنــد
ــه46)نگاهکنيدبهماهنامهی»آذربایجان«،دورهیپنجم،شمارهی (.آنهاهمچنانکتابهاییرا،بهاصطالحبااستنادب

بایگانیهایشوروی،برعليهفرقهمنتشرمیکنند.
.آبراهاميان،تهيهیمتِنبيانيهیاعالمموجودیتفرقهرابهپيشهوری،جاویدوکاویاننسبتدادهاست)نگاهکنيدبه:9

(،امابرخیدیگرازمنابعتهيهیاینمتنرابهپيشهوری،علیشبستریوصادقپادگاننسبت1377:491آبراهاميان،
وکتاِب»دوازدهشهریور«(.پيشهوریدرخاطراتخوداشــارهدارد318:ــ1382دادهاند)نگاهکنيدبه:مرادیمراغهای،

کهانشایهردومتنترکیوفارسیبيانيهبهعهدهیخوداوبودهاست.
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حکومترضاخانرابایدلحظهیبنيادگذارِیستِمملیوبروِزشکافملیدرایرانتلقیکرد.بنابـهنظــر

اینجنبش،سياستهایفاشيستِیرضاخانشکافملیرادرایرانبهشدتتشدیدنمود:

وترویجایدههاواهداففاشيستیهيتلردروطنمان،ظلمواســارت استبدادرضاخانبارسوخ

رادرآنتشدیدنمود.امکانخواندن،نوشتنونشرکتابوروزنامهوایجادآثارهنریوتئاتربه

زبانمادریواستفادهاززبانمادریدراداراتوارگانهایقضاییمحلیرابرایآذربایجانیهــا،

کردهاوسایراقليتهایقومیساکنایرانممنوعساخت.درنتيجهیایناقداماتبينخلقهــای

ایراننفاقبزرگیبهوجودآورد.)بخشیازمقدمهیمرامنامهیفرقهیدموکراتآذربایجان(

نگاهیکوتاهبهترتيبتاریخیومحتواِیبيانيهها،مرامنامه،مصــوباتواطالعيههــایفــرقهیدمــوکرات،

مجلسودولِتملیآذربایجاننشانمیدهدکهمابایدبيــانهی»دوازدهشــهریور«رابــهعنــوانبرنــامهی

حداقلِیاینجنبشتلقیکنيم.مطالعهیدقيقاسنادجنبشنشانمیدهدکهتئوریسينهایآنمعتقدبودند

ــد، ــربگذران ــتازس کهبهلحاظشرایطووضعيتتاریخی،نزدیكترینتحولیکهایرانآنروزمیبایس

تحوِلبورژواـدموکراتيكاست،یعنیتشکيلدولتملیمدرنوتوسعهیاقتصــادیــگـامیضـروری

؛جامعهیسوسياليستی.دموکراسِي حقيقيبرایرسيدنبه

ملتیکهنتواندزندگیسياسی،اقتصادیوفرهنگیخودرابهاقتضایزمانهبنانهــدودرمنگنهی

اسيرماندهباشد،نمیتوانداستقاللوآزادیخودرابرایمدتطوالنیاوضاع اجتماعي پوسيده

ــارتدول ــد.اینازامپریاليستنگهداشتهوازاس ــایییاب اجتمااع وقوانين اجتناب ناپاذیرره

رشد و توسعه صاانعتي، بازرگاااني وبههمينسببفرقهیدموکراتآذربایجان،است.طبيعت

وتوفيقاصولملیوایجاد حكومت حقيقي مليآذربایجانرایکیازشرطهایضروریعلمي

.)بخشیازمقدمهیمرامنامهیفرقهیدموکراتآذربایجان(10دموکراتيكمیداند

اهداف اصلي فرقه

تقریبًاهمهیهدفهاییکـهفرقــهبـهدنبــالتــأمينآنبـودمیتوانســتبـرایهمهینيروهــایپيشرو،

تحولخواهوانقالبیملتهایساکنایراناهدافمترقيانهایتلقیشود.تنهـاوجـهتمــایزفرقـهازدیگـر

نيروهایسياسیمترقِیایراِنآنروز،مثلحزبتوده،اینبودکهفرقهبهمســئلهیپــراهميِتملیتوجــِه

کافیداشتوازمنظرلنينيستی،پيشرفتوتوسعهیاقتصادیوحفظتماميتارضیایرانراتنهــابــابــه

رسميتشناختهشدِن»حقتعيينسرنوشتملی«برایتمامملتهایایرانی،ازجملــه»ملتآذربایجــان«

مرامنامهیفرقهیدموکرتآذربایجان(.ازنظرفرقه:46و45ممکنمیدانست.)نگاهکنيدبهبند

ــان عالوهبرمطالباتعمومیهمهخلقهایایرانکهخواستآذربایجانياننيزمیباشد،آذربایج

وزنــدگیسياســی، دارایخصوصياتخاصوویژهمحلیمیباشد.اینخصوصياتدرافکار

.تأکيدهاازنگارندهاست.10
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اقتصادیوفرهنگیخلقمانبهوضوحمشاهدهمیشود.مابایدباتمــامینــيروییکــهدرتــوان

داریمهستیملیخودراثــابتنمــودهوسرنوشــتومقــدراتوطنمــانرابــانــيرووارادهی

ــراهمآوردهاســتبهــرهباید از خودمانتعييننمائيم، ــاف فرصتیکهاوضاعوشرایطفعلیدني

زندگیخــودرامطــابقميــلوخواســتهیخودمــانیعــنیطبــقاصــولحقيقی،بردارینموده

دموکراسیوبراساسزندگیآزادبنانهيم.)همان(

فرقه،باآنکهبروجهاقتصادینابرابریملیتوجهکافیدارد،اماستمملیرامحدودبهجنبهیاقتصادی

ندانستهوبروجوهسياسی،اجتماعیوفرهنگیاینمسئلههمتوجهدارد:

جنایتکارانداخلیوخـارجیکهطیسدههایگذشتهسياستدراســارتنگهداشتنخلقمان

رادنبالنمودهاند،بهغارتوچپاولثروتمادیومعنویميليونهاآذربایجانیکهباعرقجبين

وخونخودبهدستآوردهاندبسندهنکرده،تاریخبزرگوسرفراز،فرهنگکهن،زبانموزونو

دریكکالمهستیملیآنرامنکرشدهوسعیدراسارتنگهداشتنآنداشتهاند.ولیخلقمان

درهيچبرههایاززماندرمقابلدشمنسرفرودنيـاوردهوبـامبـارزهخـودموفـقبـهدفـاعاز

شخصــيتهایشرافتخاکخودشدهوتاریخوزبانوفرهنــگخــودراحفـظنمــودهاســت.

بزرگیچونستارخانوشيخمحمدخيابــانیدرمبــارزاتخــوددرراهرهــاییملتآذربایجــان

فداکاریهایبزرگیازخودنشاندادهومللدنيارابهحيرتواداشتهاند.)همان(

فرقهدموکراتدراکثراسنادرسمیاشمکررًاتأکيدمیکندکههدفجنبْشاعالماستقاللآذربایجانویــا

الحاقآنبهکشوردیگرنيست)نگاهکنيدبــهمــادهیاوِلبيــانيهی»دوازدهشــهریور«،بنــداوِلمرامنــامه،

بندهایدو،سه،چهاروپنِج»قطعنــامهیکنگــرهیخلــقآذربایجــانوبنــداوِل»برنــامهیحکــومتملی

ــواِن ــهعن آذربایجان«(.فرقه،کسِبآزادیواستقاللوبرپایِینطامدموکراتيِكواقعیدرسراسرایرانراب

هدفنهاییخوداعالممیکند:

ملتآذربایجانبهتمامیهموطنانخوددرمبارزهبرعليهاستبدادوارتجاعهميشهیاریرســانده

واکنوننيزکسبآزادیواستقاللوایجاداصولنظامدموکراسیواقعیدرایــرانهــدفعــالی

خلــقآذربایجــانمیباشــد.ملتآذربایجــانازپيشروانجنبشهــایآزادیخــواهی،کــهســایر

اقليتهایقومیساکنایراننظيرکردهانيزدرراهآنتالشمیکننــد،محســوبمیشــود،واین

نيزآرزووهدفیاستکههمهایرانيانرامتحدودوستنمودهاست.)همان(

ــان،حرفآخرمابرسردوراهیپيشهوریدرمقالهایکهباعنوان» ــامهیآذربایج «درشمارهیدوِمروزن

ارگانرسمیفرقهیدموکرات،درجکرده،تأکيدمیکندکهفراموشیاین»آرزووهدِفمشترک«ـــیعــنی
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ــد ایجادنظامدموکراتيكواقعیدرسراسرایرانـحلقهیپيوندميانملتهایساکنایرانراازهمخواه

گسيخت:

ماباتمامتوانخودبرایحفظدموکراسیوآزادی،سوگندخوردهایم.اگرهيتلرتازهایهمپيـدا

شود،بهآذربایجانراهنخواهدیافت.آنهاییهمکهبهتازگیهابهفکررضاخانشدنافتادهاند،

آرزویدستیافتنبهحکومتآذربایجانرابهگورخواهندبــرد.آذربایجــانتــوانادارهکــردن

کارهایخودرادارد.اگرحقهبازانتهرانباالهامگرفتنازلندنبهفکرمحوکردِنآزادیباشند،

مایكقدمپيشگذاشتهومجبوربهقطعکردِنروابطمانباآنانخواهيمبــود.حکــومتتهــران

بایدبفهمدکهبرسردوراهیقرارگرفتهوآذربایجانراهخودراانتخابکردهاست.آذربایجــان

بهآزادیودموکراسیواصولآنهاوفادارخواهدماند.اگرارتجاعتهرانراهدیگریراانتخاب

میکند،میتواندبهتنهاییوبدونآذربایجانبهراهشادامــهدهــد،ایناســتحــرفآخــرمــا.

(3«،ص11دوازدهشهریور)پيشهوری،بهنقلازکتاِب»

بهطورکلیمیتواناهدافصریحًااعالمشدهیفرقهرادرپنجموردبنيادیخالصهکرد:

.برپایِینطامدموکراتيِكواقعیدرسراسرایران

.کسِب»حقتعيينسرنوشتملی«برایآذربایجان

.توسعهیهمهجانبهیاقتصادی،فرهنگیوسياسیآذربایجان

.تالشدرجهت»اصالح«نظامفئودالی

.تدوینقانونکاِرجامعومبارزهبابيکاری

فرقهدرطولیكسالیکهادارهیامورآذربایجانرادردستداشتبــهموفقيتهــایدرخشــانیدســت

عملکرِدیكسالهیفرقهنشاندادکهآنهاکاماًلبهاهدافاعالمشدهیخــودپایبنــدبــودهودریافت.

آبراهاميان:اولينگامهایخودبهعملیکردِنبسياریازوعدههایخودپرداختند.بنابرنوشتهی

فرقههنگامیکـهبـرســرقـدرتبــوداصـالحاتاجتمــاعیگســتردهایراانجــامداد.نخســتين

اصالحاتارضیکشوررافرقهاجراکرد،زمينهایدولتیدرميـاندهقانــانتقسـيمشـد،امالک

خصوصیزميندارانمخالفمصادرهشد،ودرموردزمينهایدیگر،ششهفتمازمحصــولبــه

نسقدارانتخصيصیافت.درنتيجهیاقداماتفرقه،براینخستينبــاردرتــاریخایــرانزنــاناز

حقرأیبرخوردارشدند،تنبيهبدنیممنوعشدودرسطحمحلی،شوراهاییبراینظارتبرکار

ــبتاولينسالگشــِت11 .کتاب»دوازدهشهریور«ـترجمهیفارسیکتاب»اونایکـیشهریور«ـراکهاولينباربهمناس
تشکيِلفرقهیدموکراتتوسطمرکزتبليغاتفرقهمنتشرشدهاست،نبایدبابيانيهی»دوازدهشهریور«اشتباهگرفت.
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بخشدارنواداراتدولتیانتخابشد.فرقه،همچنين،یكقانونجامِعکاربهتصــویبرســاند؛

ــواد ــرم کوشيدتاباگشودِنفروشگاههایدولتیقيمتهایموادغذاییراتثبيتکند؛ومالياتب

غذاییودیگرکاالهایضــروریرابــهماليــاتبــرســودهایتجــاری،ثــروتحاصــلاززمين،

درآمدهایصاحبانِحَرفوکاالهایلوکستبدیلکرد.همچـنين،بـاآسـفالتکـردنخيابانهــا،

گشودندرمانگاههاوکالسهایسوادآموزی؛تأســيسدانشــگاه،یــكایســتگاهرادیــوییویـك

انتشاراتی؛وتغييرنامخيابانهابهستارخان،باقرخانودیگرقهرمانانانقالبمشــروطه،چهــرهی

تبریزرادگرگونکرد.حتیمخالفانفرقههمبـهناچــارپذیرفتنـدکــهدرعـرضاینیـكســال

ـ:1377خدماتوکارهاییبيشترازدورانبيستسالهیرضاشاهانجامگرفتهاست.)آبراهاميان،

503-504)

فرقههدففوریخودرابرقراریمناسباتاجتماعیعادالنه،نظامسياسیدموکراتيــكوتقــویتفراینــد

رشداقتصادصنعتیدرآذربایجاناعالممیکند،اگرچهکنترِلاینفرآیندرادردستانخــودنگــهمیدارد.

آنهابرایپيشبرِداهدافشان»ملِتآذربایجان«راموردخطابقرارمیدهند.

جای گاه مفهوم ملت در گفتمان فرقه

مفهوم»ملت«یکیازمرکزیترینمفاهيمگفتمانفرقهاست.تعریفکالسيكاستالينازملتـمردمــانی

بازبان،فرهنگ،سرزمينواقتصادمشترکـهمانتعریفملتازنظرفرقــهمیباشــد.آنهــامکــرراًبــه

ــورد »تاریخپرافتخار،فرهنگکهنوزبانموزِنسرزمينآذربایجان«اشارهمیکنند.شمارمقاالتیکهدرم

»زبان«درنشریاتفرقهچاپشدهوسخنرانیهاییکهرهبرانفرقــهدراینمــوردایــرادکردهانــد،نشــان

میدهد»زبان«مهمترینمؤلفهیهستیملیدرگفتمانفرقــهبــودهاســت.بســياریازتنشهــاییکــهبين

ــان« شاخههایایالتیحزبتودهوشورایمرکزیحزبدرموردمسئلهیملیشروعشد،ازمسئلهی»زب

آغازید.مثاًلهنگامیکهخليلملکی،کهازطرفشورایمرکزیحزببهآذربایجاناعــزامشــدهبــود،از

ــه: سخنرانیبهزباِنترکیآذربایجانیخودداریکرد،ازسویرهبرانایالتیحزبطردشد»نگــاهکنيــدب

(.یکیازاولينمصوباتدولتملیآذربایجانبه»زبــاِنملی«آذربایجــانمربــوط484:ــ1377ابراهاميان،

ــادآورزبان مادرمقالهایباعنوان»1324میشد.پيشهوریدرچهاردِهشهریور «درروزنامهیآذربایجانی

میشودکه:

مازبانمادریخودراباشيرمادروهوایروحبخِشميهنمانفراگرفتهایم.آنهاییکــهبــه

زبانماتوهينمیکنندومدعیهستندکــهاینزبــانبــرمــاتحميــلشــدهاســت،دشــمنان

قسمخوردهیماهستند.درسدههایگذشته،بيشتردشمنانآذربایجانکوشــيدهاندتــازبــان

ــده زیبایماراخفهوخاموشسازند.خوشبختانه،همهیآنهاشکستخوردهوزبانمازن

ماندهاست.روشنفکرانتهرانبایددرککننــدکــهتــرکیآذربایجــانی،یــكلهجهیگــذرا
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ــرداســتانها، ــانافــزونب نيست.بلکهزبانیخالصباریشههایعميقمردمیاست.اینزب

حماسههاواشعارمردمی،آثارادبِیشعراونویسندگانبااســتعدادیرانــيزدربــرمیگــيرد.

وظيفهیماایناستکهآنراپــرورشدهيم،نوســازیکــنيم،افســونگریهایشراآشــکار

سازیموغبارغفلتراازآنبزدائيم.ماآنراپاکمیکنيم،خالصمیسازیموبهمردمخود

(502ـ:1377بازمیگردانيم.)پيشهوری،بهنقلازآبراهاميان،

فرقهدرموردمؤلفهیتاریخِیملتآذربایجان،بيشتربهتاریخمعاصروشخصــيتهایپرافتخــارانقالب

مشــروطيت،بزرگــانیچــونســتارخان،باقرخــان،حيــدرعمُاغلی،علیمســيوو...،وجنبشخيابــانیو

قهرمانــاناینجنبشاشــارهمیکنــد.نویســندگانفرقــهعالقهایبــهتــاریخاســطورهایـــآنگونــهکــه

د.فریــدونابــراهيمی،دادســتانحکــومتملینــپانایرانيستهابرایپارسيانتاریخسازیمیکنندـــندار

ــهدر ــتک آذربایجان،کهدریورشارتشایرانبهآذربایجانبهدارآویختهشد،ازمعدودنویسندگانیاس

ــحبتگفتمانفرقهبهریشههایکهنملتآذربایجانپرداختهاست.اودرمقالهایباعنوان »آذربایجانص

تصریحمیکند:میکند:چندورقدرخشانازتاریخپرافتخارما«

...هنوزمدافعينوادامهدهندههایسياستقلدریرضاخانیمیکوشندتاریختحميلیوساختگی

خودرابرملتمابقبوالنند....اینهاغافلاندازاینکهتاریخملــتیرابــاهيچقــوهاینمیتــوان

دگرگونجلوهداد،باپردهایازموهومــاتوافســانههاپوشــانيدوازانظــارمخفینگــهداشــت.

افتخاراتتاریخییكملترانمیتوانسلبکرد،زیرایكملتالیقوزنـدهســرانجاممــاهيِت

ــدهانداز ــبزش حقيقیخودرانشانمیدهدودیریازودعلفهایهرزیراکهدرپيراموناشس

،آبــان50خوددورمیکند.)ابراهيمی،بهنقــلازماهنــامهیآذربایجــان،دورهیپنجم،شــمارهی

1387:2)

اودراینمقاله،بااستنادبهنظریههایباستانشناسی،تمدِنآذربایجــانرادارایقــدمتچهــارهزارســاله

(11-3دانستهومادهارابهعنواننياکانآذربایجانیهامعرفیمیکند.)همان:

»حقتعيينسرنوشتملی«یکیدیگرازمفاهيمبنيادینگفتمانفــرقهیدمــوکراتاســتکــهدرارتبــاط

نزدیكبامفهومملتقراردارد.فرقهباپيشکشيدِنمقولهی»ملت«،بااستنادبهمنشورآتالنتيكواصــل

مربوطبهانجمنهایایالتیووالیتِیقانوناساسیمشروطهخواستاربهرسميتشناختهشدِن»حقتعيين

سرنوشــتملی«بـرایملتآذربایجــانمیشــود.آنهــادربيــانيهیدوازدهمشــهریورخواســتارتشـکيل

ــرهی ــاکنگ انجمنهایایالتیوکسِبآزادیداخلیو»خودمختاریمدنی«برایمردمآذربایجانبودند،ام

خلقآذربایجاندرقطعنامهیپایانیخــوداعالممیداردکــهانجمنایــالتیراگســترشدادهوبــهآننــاِم

»مجلسملی«میدهد)بندپنجم(.کنگرهدربندهفتِمقطعنامهتأکيدداردکه:
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برایهرملتیزمانیحاکميتداشتنبرمقــدارتاشامکانپــذیرمیشــودکــهبــرایادارهکــردن

کشوریکهدرآنزندگیمیکند،قوانيناساسیمدونیداشتهباشد.ماخوبمتوجههستيمکهبا

تمرکزمرتجعانهدرتهرانازچنيناختياریبرخوردارنخواهيمشــد،آنهــابــرایتحميــلارادهی

خائنانهیخودبهماازهرگونهمانعتراشیوبهوجودآوردِنمشکلبــرایمقابلــهبــامــادریــغ

ــه نخواهندکرد.ازاینروکنگرهیبزرگملیبراینيلبهآرزووخواستملتماناقدامجدیب

ــتواری ــرایتحکيمواس ــنينب ــانمجلسملیاعالممیدارد.همچ ــودرامؤسس ــلآورده،خ عم

قطعنــامهیپایــانیکنگـرهیپایههایخودمختاریملی،مجلسملیتشکيلمیدهـد.)بنـدهفتِم

خلقآذربایجان(

ــورد درحالیکهدربيانيهیدوازدهشهریورازانجمنایالتیوخودمختاریمدنیصحبتمیشود،ودرم

ــانرااز نيروهاینظامیهيچسخنیبهمياننمیآید.کنگرهیخلق،تشــکيِلمجلسودولتملیآذربایج

تصویبگذراندهومقررمیکندکهدولتملیبرایمقابلهباخيانتهایاحتمالِینيروهاینظــامیوابســته

ــهبندچهاردهِمبهمرکزچارهاندیشیکند)نگاهکنيدبه: قطعنامهیپایانیکنگرهیخلقآذربایجان(.امافرق

دربرنامهایکهبرایدولتملیآذربایجانبهتصویبمیرســاند،یــكگــامجلــوترگذاشــتهوعالوهبــر

خواسِتپاکسازِیژاندارمریوشهربانیازمخالفانفرقه)نگاهکنيــدبــه:بنــدپنجِمبرنــامهیدولتملی

آذربایجان(،برتمرکزادارهوفرماندهِینيروهایفدائِیفرقهوتشکيلارتشملیوتجهيزومدرنيزاسيون

اینارتشبرایدفاعاز»خودمختاریملی«تأکيدمیکنــد)نگــاهکنيــدبــه:بنــدهفتِمبرنــامهیدولتملی

آذربایجان(.آخرینبنِدبرنامهیدولتملیآذربایجانميزانوفــاداریبــهحکــومتمرکــزیرااینگونــه

تعيينکردهاست:

توســـطقوانيني را کهحکومتملیآذربایجانضمنبهرسميتشناختنحکومتمرکزیایران،

مخالف خودمختاری ملي آذربایجان نباشد و برعليااه حقااوقحکومتمرکزیتصویبشودو

ملي مندرج در بيانيه های مجلس موسسان و مجلس ملي آذربایجااان نباشااد، بااه مااورد اجاارا

بندبيستاِمبرنامهیدولتملیآذربایجان(. )12خواهد گذاشت

ــق کاماًلمشخصاستکهدرفرآینِدحرکتازبرنامههایحداقلیبهسویبرنامههایحداکثریفرقه،»ح

تعيينسرنوشتملی«ازخودمختاریمدنیونظامفدراتيوفراتررفتهبه»حِقتشکيلدولتملیمدرندر

آذربایجان«تبدیلمیشود.فرقه،درشرایِطآنروزبينالمللی،خودرامشتاقوراغببهاســتفادهیکامــل

ازاینحق،یعنیجداییازسایرایالتهایایراننمیبيند،اماآنها،که»بيشترازآنکهحرفبزنند،عمل

میکنند«،عماًلنشانمیدهندکهزمينههایالزمبرایاستفادهازحدوِدحداکثرِیحقشــانرا،درصــورت

ــباهت ــت«ش الزم،تدارکمیبينند.لنينبهبلشویكهایکهنهکارفرقهآموختهبودکه:»حقتعيينسرنوش

بسياریبا»حِقطالق«دارد؛استفادهازآنجزدرشرایطیکههرگونهامکــاِنهمزیســتِیمســالمتآميزاز

.تأکيدهاازنگارندهاست.12
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دستمیرود،موضوعيتندارد.هدفنهاییفرقهاینبودکهجمهوریهایایران،بــههمــاننحــویکــه

جمهوریهایشورویباهمدیگرمرتبطبودندباهمدیگرارتباطداشتهباشندواینیكاحتراممشروطبه

تماميتارضیایرانبود.

ماهيت طبقاتي فرقه ی دموکرات آذربایجان

دروهلهیاولبهنظرمیرسـدکـهمفهـوم»ملت«ودعـوتبـرایتحصـيلحقـوقملیو»حـقتعـيين

سرنوشتملی«درمرکِزگفتمانفرقهیدموکراتآذربایجانقرارگرفتهاست:

مابایدباتمامینيروییکــهدرتــوانداریمهســتیملیخــودراثــابتنمــودهوسرنوشــتو

مقدراتوطنمانرابانيرووارادهیخودمانتعييننمائيم،بایدازفرصتیکهاوضاعوشــرایط

فعلیدنيافراهمآوردهاستبهرهبردارینموده،زندگیخودرامطابقميلوخواســتهخودمــان

ــانهيمو ــدگیآزادبن برای اسااتفاده از اینیعنیطبقاصولحقيقیدموکراسیوبراساسزن

ــانی13فرصت باید تضاد طبقاتي و صنفي را کنار بگااذاریم ــرآذربایج ــشه .دراینراهکوش

آزادیخواهضروریاست.)بخشیازمقدمهیمرامنامهیفرقهیدموکراتآذربایجان(

دراینفرازازمقدمهیمرامنامهیفرقه،آشکارا،ازتعليِقمبارزاتطبقــاتیصــحبتمیشــود.امــانگــاهی

مختصربهاصولعمدهیبيانيهیدوازدهشهریور،مرامنامهیفرقه،مصوباتمجلسملیوبرنامهیدولت

ملیو»آنچهکهعماًلاتفاقافتاد«،ماراقانعمیسازدکهنهآرمانهــایفرقــه،آرمــاِن»همهیآحــادملِت

آذربایجان«بودونهدرطولحکومتفرقه،ازمبارزاتطبقاتیخبرینبود.قباًلیــادآورشــدیمکــهفرقــه

خودرابهالغای»مناسباتاجتماعیپوسيده«متعهدمیدانستوبنابراینبدیهیستکهتمــاِمطبقــاتیکــه

بقایخودرادرتداوِماین»مناسباتاجتماعیپوسيده«ـیابهتعبيرآنهــا،»قــوانينوســنتهایمقــدس

الهی«ـمیدیدندازمخالفانکاماًلفعالفرقهباشند.اصلهفتمبيانيهیدوازدهشهریورازجنبشدهقانانو

منافعطبقاتیآنهابالحنیحماسیدفاعمیکند:

بنيان گذاران فرقه دموکرات آذربایجان به خوبي مي دانند که ناايروی مولااد ثااروت و قاادرت

اقتصادی کشور، بازوان توانای دهقانان است. لذا این فارقاه نمي تواند جنبشي را که در ميان

دهقانان به وجود آمده، نادیده بگيرد و به همين خاطر فرقه سعي خواهد کرد که بارای تاأمين

.مخصوصــًاتعــيينحــدودمشــخصروابــطبيناحتياجات دهقانان اقدامات اساسي انجام دهد

.تأکيدهاازنگارندهاست.13
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ــود اربابانودهقانانوجلوگيریازمالياتهایغيرقانونیکهتوسطبرخیازاربابانگرفتهمیش

یکیازوظایففوریفرقهدموکراتاست.فرقهسعیخواهدکرداینمسئلهبهشکلیحلشود

ــهورغبتدر کههمدهقانانراضیشوندوهممالکينبهآیندهخوداطمينانپيداکردهوباعالق

زمين های خالصه و زمين های متعلق به ارباباني کهآبادساختندهوکشورخودکوششنمایند.

آذربایجان را ترک و فرار کرده اند و محصول دسترنج مردم آذربایجااان را در تهااران و سااایر

شهرها مصرف مي کنند، چنان چه به زودی مراجعت ننمایند، به نظاار فاارقه ی دمااوکرات بایااد

ما کساني را که به خاطر عيش و نااوش خااود.بدون قيد و شرط در اختيار دهقانان قرار گيرد

چنانچــهآنهــاازبازگشــتبــه.  14  ثروت آذربایجان را به خارج مي برند، آذربایجاني نمي دانيم

آذربایجانخوددارینمایند،مابرایآنهادرآذربایجــانحقیقائــلنيســتيم.عالوهبــراینفرقــه

خواهدکوشيدکهبهطورسهلوآسان،اکثریتدهقانانراازنظــروســایلکشــتوزرعتــأمين

نماید.)بندهفتمبيانيهیدوازدهشهریور(

خود،صریحًا،دليلفقرروستائيانآذربایجانرا»اصولفئــودالِیحــاکمبــرروســتاها«فرقه،درمرامنامهی

مرامنامهاشبهتأمينزندگیبهتربرایروستائيانوازبينبـردنایناصــول25تا18دانستهودربندهای

برنــامهیحکــومتملیهمدرجهتمنــافعطبقــاتی12و11فئودالیمتعهدمیشود.همچــنينبنــدهای

دهقانانتهيهشدهاست.

14و15ـ،14ـ،12برنامهیحکومتملیواصوِل14و13اصِلهشتمبيانيهیدوازدهشهریور،بندهای

مرامنامهمستقيمًادرجهتمنافعطبقهیکارگرتنظيمشدهاند.اصلپانزدهممرامنامهمقررمیدارد:

جهتتسریعرشدوتوسعهیصنایعوبهبودوضعيتکارگرانموادذیلبایدبـهصــورتقــانون

درآید؛

i.ــده8درسراسرکشوربایدمدتکارروزانه ــامش ساعتتعيينگرددومتناسببااضافهکارانج

مزداضافیپرداختشود.

ii.بایدبرایکارگران،متخصصانوخادمين،قانونبيمهیاجتماعیوضعوبهمرحلهاجـراگذاشـته

شود.

iii..درمورداتحادیههاوتمامیسازمانهایکارگریقوانينویژهبایدوضعگردد

iv.بایدکارکردنکودکانیکهبهسنچهاردهسالگینرسيدهاند،ممنوعشــدهومــدتکــارروزانهی

نوجوانانیکهبينچهاردهتاهجدهسالسندارند،بيشترازششساعتنباشد.

v.،)بایدبرایجلوگيریازآوارهشدناحتمالیکودکانیتيمومحتاج)بهخاطراجــرایاینقــوانين

ــهو ــهآنهــاتغذی بهحسابدولتیتيمخانهایجادشدهوجهتادامهتحصيلکودکانفقرابایدب

.تأکيدهاازنگارندهاست.14
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لباسرایگاندادهشود.

vi.سالههنرستانهایفنیویژهایجادشدهودرآنجــادانشآمــوزانبــا18تا14بایدبراینوجوانان

0چهارساعتکاردرروز،فنونمختلفرایادگرفتهوچهارساعتنيزدرسبخوانند

vii..درمدتکوتاهیبایدقانونکاروضعشود

viii.،بایدبادرنظرگرفتنحقوق،بهتمــامیکــارگرانوخــادمينیــكروزدرهفتــهروزاســتراحت

یكماهمرخصیدرسالدادهشود. ملیودینیو تعطيلیدرروزهای

ix.هفتهپسازآنبایدبهآنهامرخصی6هفتهماندهبهوضعحملزنانآبستنمشغولبکارتا6از

مرامنامهیفرقهیدموکراتآذربایجان(15باحقوقدادهشود.)اصل

ایننوعمطالباتکارگری،نهتنهابرایطبقهیکارگِرنوپایآنروزایرانوآذربایجان،بلکهبرایطبقهی

ــژهاگــر ــهوی کارگرامروزایرانوآذربایجانهممیتواندبهمثابِهمطالباتاقتصادیحداکثریجلوهکند.ب

فراموشنکنيم،فرقه،درمدتکوتاهیکهبرسرقدرتبود،باتمامتــوانخــودبــرایعملینمــودناین

خواستههاتالشکرد.

مرامنامه(وحتی12البته،فرقهوضعيتکسبهوتجارخردهپاـخردهبورژوازیسنتیـ)نگاهکنيدبهاصل

خردهبورژوازیجدید،نظـيرهنرمنــدان،معلمــانوروشـنفکرانراازنظــردورنمیدارد)نگـاهکنيـدبـه

مرامنامهیفرقهیدموکراتآذربایجان(.44و38،39،40،43اصلهای

ــیرا17اگرچهبنِد برنامهیحکومتملیتصریحمیکندکه:»حکومتملیآذربایجان،مالکيتخصوص

درسراسرمملکتبهرسميتمیشناسدوبههراقدامخصوصیکهبهرشداقتصادیمردمیومملکتو

تأمينرفاهمردممنجرشود،کمكخواهدنمود«،امارفتارعملِیفرقهواتحادیههایکارگریوابستهبهآن

نشانمیدهدکهدرگفتمانفرقــه،نظــاممناســباتســرمایهداریهيچجایگــاهینــدارد.کنســولانگليس

شعارهایبلشویكهایروسيهرادرقياسباشعارهایکارگرانتبریز»مالیمتر«ارزیابیمیکند)نگاهکنيد

(.فرقهرهبرِی»خلق«رادربراندازی»فئوداليسم«،صنعتیشدنورسيدن483-481ـ:1377به:آبراهاميان،

بهجامعهیکمونيستیبهعهدهگرفتهبود.

ــزار56هزارنفربهعضویتفرقهدرآمدهبودند:75درنخستينماههایاعالمموجودیتفرقه،بيشاز ه

هزارنفرروشنفکر،2هزارنفربازرگان،2هزارنفرپيشهوروکاسبکار،3هزارنفرکارگر،6نفردهقان،

(اینارقامگویایترکيِبطبقاتیفرقهاست.108نفرروحانی.)ایوانف،بیتا:100نفرمالكو500

هيچتردیدینيستکهکارگرانصنعتیوروشنفکراْنکادرهایاصلیرهبریفرقهیدموکراتراتشکيل
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میدادند.اگرچهبهخاطرنقِشمحوریشخِصپيشهوریوبرخیدیگرازرهبرانفرقهماننــدغالمیحــيی

دانشيانمیتوانگفتکهنقشکارگرانصنعتیدرادارهیفرقهکليدیتربــودهاســت.کنســولانگليسدر

موردرهبرانفرقهاینگونهگزارشمیدهد:

بایكسفرکوتاهبه]بهآذربایجان[متوجهشدمکهاینحکــومتمحلیهوشــيارتر،کارآمــدترو

قویترازحکومتپيشينفارسهاظاهرشدهاســت.همچــنين،فرصــتیــافتمتــابــابـرخیاز

آنان از قشر ماهر طبقه ی کارگر صاانعتيمقاماتفرقهیدموکراتآشناشوم.بهنظرمیرشدکه

ــارس15هستند ...بهطورکلیگرچهمقاماتحزبدموکراتجذابيتبرخیازمقاماتپيشينف

راندارند،زیرکیوتجربهیعملیآنهاشگفتآوراست،آنهابهامورمحلیخودعالقهمندندو

ــت ــد...درپش شكندارمکهازمدیرانشهریکهقباًلازتهرانفرستادهمیشدند،بسيارتواناترن

عبارتپردازیهایتبليغاتیوشــعارهایآنــان،وجــوداشــتياقوميهنپرســتیمحلیراســتينرا

(504ـ:1377احساسمیکنم.)بهنقلازآبراهاميان،

ــته شایداگرتوجِهدقيقیبهمجموعطبقات،کاتاگوریهاوفراکسيونهایازطبقاِت»ملِتآذربایجان«داش

ــادر باشيمکهفرقهدرجهتمنافعآنهاصورتبندیشدهبود،بیاختيارمفهوِم»خلق«مائوبهذهنمانمتب

.بیشكرهبرانوتئورسينهایفرقهآشنایِیچنــدانیبــامــائوواندیشــههایاونداشــتند،امــااین16شود

شباهْتدرگفتماندوجنبِشچپگرای»شرق«جالبوقابلتأملبهنظرمیرسد.

طبقه ی فئودال مهم ترین دشمن فرقه: رویارویي خلق و فئودال ها

ــاعی همانطورکهقباًلگفتيمازنظرفرقه،»شيوهیتوليدفئودالی«،شيوهیتوليدمسلطدرفرماسيوناجتم

ایراِنآنروزاست.آنهاوقتیاز»اوضاعاجتماعیپوسيده«و»ارتجاع«صحبتمیکننــد،دقيقــًابــهنظــام

مناسباتاجتماعیفئودالیوساختارهایسياسیمتناسبباآناشارهدارند.اگرنگــاهویــژهیفرقــهرابـه

ــرقهی منافعدهقاناندرنظرگرفتهوفراموشنکنيمکه»جنبشدهقانی«آذربایجان،قبلازشروعجنبشف

،اغلببــارهــبرییــا1320دموکرات،فعاالنهـاگرچهپراکندهوبـدونرهــبریمتمرکــزوالبتــهپساز

ـبافئوداليسمبهمبارزهبرخاستهبود،آنگاهرویــاییخلــقوفئودالهــادرخــوانش17حمایتحزبتوده

دبيراتحادیهیدانشجویــاِن1325گفتمانوتاریخفرقهاهميتمضاعفپيدامیکند.بهزادی،کهدرساِل

بوددراینبارهمیگوید:18دانشگاهآذربایجان

.تأکيدهاازنگارندهاست.15
.خلقمتشکلازپایينتریناقشارهرماجتماعیاست.بنابهدرکمائو،کسانیکــهجــزوخلــقمحســوبمیشــوند،16

:1384صرفنظرازجایگاهشاندرتوليد،بهخاطریكرشتهمنافعمشترکبــایكدیگـــرمتحــدمیگردنــد.)ليــدمان،
323)

.490-1377:489نگاهکنيدبه:آبراهاميان،1324تا1320.دربارهیجنبشدهقانیآذربایجاندرسالهای17
.دانشگاهآذربایجان،کهاکنوندانشگاهتبریزناميدهمیشود،اوليندانشگاهیبـودکـهدربــيرونازتهــرانودرزمــاِن1۸

حکومتفرقهتأسيسیافت.
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ــدو ازدیربازدهقانانآذربایجانیاگروهیازآنهابرایمبارزهباستمفئودالهابهکوههامیرفتن

بهجنگوگریزپارتيزانیدستمیزدند.ایندستههابه»قاچاق«هاشهرتداشــتند.داســتانهای

ــارزاتاین حماسی]واسطورهاِی[قهرماناِنآذربایجانیبهنامکورُاغلی،قاچاقنبیو...شرِحمب

بهبعدنيزدستههایمســلح»قاچــاق«دراطــرافميانــه،ســراب،1320دليرمرداناست.ازسال

19مراغه،اروميهومناطقگوناگوندیگر،بهحمایتازدهقانانتشکيلشدهبود.صــفرقهرمانيــان

(88یکیازافراداینگروههابود.)بهزادی،بیتا:

جنبشدهقانیآذربایجان،همزمانباحکومتفرقه،دررویاروییبــافئوداليســمازچارچوبهــایتعــيين

شدهتوسطفرقهفراتررفت.بهنوشتهیایوانف:

به ویژه جنبش دهقاني چنان وسعتي به خود گاارفت و بااه چنااان ناايرویجنبشدموکراتيكو

عظيمي مبدل شد که دهقانان از قوانيني که دموکرات های آذربایجان وضع کرده بودند پا فراتر

نهاده و از قوانين ارضي پيش بيني شده پيشي گرفتنااد. آنااان خواسااتار تغياايرات اساسااي در

ــميماتدولتمناسبات ارضي و تقسيم کامِل زمين های مالكين بودند ــودتص ــاوج ــانب .دهقان

خودمختارآذربایجانایران،دربسياریازنقاطپسازبرداشتمحصوْلسهممالکينراندادنــدو

ــار دربسياریازمناطقنيززمينهاییرابينخودتقسيمکردندکهطبققوانينحکومتخودمخت

ــورکلی، ــهط ــود.ب ــيمش ــتتقس ــاننمیبایس جنبش دموکراتيک آذربایجان ضاارباتآذربایج

ــوجهیدر20خردکننده ای بر پيكر اقتصادی فئودال های مرتجع وارد ساخت ــلت ــودیقاب وبهب

(110وضعزندگیدهقانانآذربایجانبهوجودآورد.)ایوانف،بیتا:

ــ1384فئودالهاهممقاومتگستردهایدرمقابِلجنبشنشاندادند)نگاهکنيدبــه:قهرمانيــان، :62-75.)

کشتاروغارِتمردمبهدستذولفقاریهادرزنجان،نمونهیتپيكانتقامفئودالهــاازخلــقبـود.ویليــام

داگالس،قاضیآمریکایی،کهدرآنسالهاازآذربایجاندیدنکردهاستدربارهیرفتــارفئودالهــا،پس

ازشکسِتفرقه،اینگونهشهادتدادهاست:

بهدنبالارتش،مالکينفراریبازگشتند.آنهابـهدریـافتبهـرهیمالکــانهیهمــانســالاکتفـا

نکردند،بلکهبهرهیمالکانهیسالقبلرانيزازدهقانانپسگرفتنــدوآنچنــانروســتاییهارا

ــدند)داگالس، غارتکردندکهآنهاذخيرهیغذاییخودراازدستدادهوگرفتارگرسنگیش

(.93بهنقلازبهزادی،بیتا:

.صفرقهرمانيانازافسرانفدائِیفرقهیدموکراتآذربایجانبود.اوپسازسقوطفرقه،ابتــدابـهاعـداموســپسبـه19
سالازعمرخودرادرزندانهایرژیمپهلویسپریکرد.برایآشناییباتشکيِل32حبسابدمحکومشد.صفرخان

.50-45یـکیازگروههایپارتيزانیدهقانانآذربایجانرجوعکنيدبه»خاطراتصفرخان«:
.تأکيدهاازنگارندهاست.20
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مذهب: سكوِت بزرِگ گفتمان فرقه

درهيچیكازاسنادرسمیفرقه،درموردمذهبوروحانيتاظهارنظریصــریحدیــدهنمیشــود.تنهــا

شایداصلهایسوموپنجممرامنامهرابتوان،بهطورغيرمستقيم،بامذهبوروحانيتمرتبطدانست.بر

ــوق اساساصلسوم،»فرقهیدموکراتآذربایجانتأمينآزادیهایفردیرایکیازپایههایمقــدسحق

بشروشهروندیشمردهودراینراهمبارزهمیکند«.وبراساساصلپنجم،»بایدبــهمــردمآزادیبيــان،

آزادیاندیشه،آزادیمطبوعات،آزادیتجمعوتشکيالتدادهشود.مســتبدینومــرتجعينتبليغکننــدهی

تفکراتفاشيستیرابایدازاینامکاناتمحرومنمود«.حتیاگرروحانيتخودراازمصادیِق»مرتجعين«

بهحسابنمیآورد،نهآزادیبيان،آزادیاندیشهوآزادیهایفردیموردنظرفرقــهمیتوانســتازنظــِر

مذهبوروحانيتمطلوبتلقیشودونهتقدسدادنبه»حقوقبشروحقوقشــهروندی«میتوانســت

ازنظرآنانامری»ممدوح«شمردهشود.

اگرگفتمانفرقهدرموردمذهبسکوتاختيارمیکند،روحانيْت،حامالِنگفتمانمذهبی،درقبــالفرقــه

فریاِد»وامصيبتا«سرمیدهدوفرماِن»جهاد«.مرادیمراغهایاعتقادداردکه»هــرچنــدرهــبرانفرقــهبــه

آزادیمذهبیتأکيدداشتندوبهزنانحقاستفادهیمجددازچادر،کهاززمانرضاشاهممنــوعشــدهبــود

دادهشد«،اما»مخالفتعلماورهبرانمذهبی]بافــرقهیدمــوکراتآذربایجــان[دارایریشــههایعميــق

ایدئولوژیکیواقتصادیبود.عالوهبراینکهباشروعاصالحاتفرقهیدموکراتوتقسيمزمينهایکــه

فئودالهایآنبهتهرانفرارکردهبودندبهپایگاهاقتصادیرهــبرانمــذهبیلطمــاتیواردآمــد،ازســوی

ــل ــتواه دیگر،علما،فرقهیدموکراتودستاندرکارانآنرابهعنوانکسانیمینگریستندکهکمونيس

(.اکثِررهــبرانمهِممــذهبیآنروزآذربایجــان،افــرادیچــون442:ــ1382کفرهستند«)مرادیمراغهای،

سيدمحمدبهبهانی،حاجسيدمحمدامامجمعهوثقهاالسالممعتقدبهقلعوقمعفرقویهابودند.حاجميرزا

حبيبآقامجتهدمراغهایحرِفدلآنهارابازگومیکرد:

ایناشخاِصکثيِفدیوسيرتکهبهنامفرقهیدموکراتازپشتکوهقــافدســتورمیگيرنـدو

اکنونبرآذربایجانعزیزحکــومتمیکننــدغــارتگرانوآدمکشــاِنرذلوکالشواوبــاشو

قالشبیسروپاوبیدینیهستندکهمنکــروجــودخداونــدبــزرگوعزوجــلهســتندودین

نمیشناسندوناموسنمیفهمند.تمامعلمایبزرگشيعهومراجعتقليد،فرمانجهادعليهآنــان

دادهاند.اینفرمانخداوندبزرگاستجهاداستوجانشينانپيغمــبراکــرم)ص(،شــمامــردم

شرافتمندمسلمانرابدانامرمیدهدکهوطنخودراازبیدینیوکفرنجاتدهيــد...گوینــد

ــر ــهاگ وقتیرعيتی،ازاواجازهیدخولدرفرقهمیکندبهاودرحضوراهالیمراغهمیگویدک

ــهنقــلازهمــان: واردفرقهشویمثلایناستکهبادخترخوددرکعبه...]زنا[کردهباشی.)ب

442-443)
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ــافتواهــایخــودراعملی روحانيت،بههنگامیورشارتشایرانبهآذربایجانفرصتیبــهدســتآوردت

سازد.درنخستينروزهایاشغالميانه،عالوهبراعدامهزارانفرقوی،فدائیوقزلباِش»ازخدابیخبر«،

عزیزهنامبانویمحترمیرا،کهعضوسازمانزنـانفرقـهبـود،ازخـانهاشبـيرونکشـيدهوبـه

شهربانیبردند.درادارهیشهربانیآخوندیفتوادادکهجانومالوناموِسدموکراتهــاحالل

است.لذااراذلواوباشدرپناِهسرنيزههایارتِشایران،جلِوشهربانیبرایتجاوزبــهزنیاســير

ــدرجدر»تبریزدراشغال«صفکشيدندتابهنوبتداخلوخارجشوند...)بهنقلازمقالهی من

(80-79ـ:1381«،آذریولنشریهیدانشجویی»10ضميمهیشمارهی

دراینروزهامذهب،بهدستسلطنت،انتقامدردناکیازفرقهمیگرفت.اینسزاِیسکوتگفتمانفرقــه

درمقابلمذهبوروحانيتبود.

گفتمان فرقه و ستم جنسي

ازمياناسنادرسمیفرقه،دوبندازمرامنامهیفرقهبهحقوقزنانمربوطمیشود.اصلهفتممرامنــامهی

فرقهیدموکراتآذربایجانمقررمیکند:

بدوناستثناءبایدبهتمامیمردانوزنانیکهبهسنبيستسالگیرسيدهاندحقانتخــابکـردن،

سالگیعالوهبرآنحقانتخابشدننيزدادهشود)اصلهفتممرامنامه(80تا27وازسن

بندپانزدهممرامنامههم،کهبهحقوقکارگراناختصاصیافته،حقوِقویژهیزنانکــارگرراازنظــردور

نداشتهاست:

هفتــهپسازآنبایــدبــهآنهــا6هفتهماندهبهوضعحملزنانآبستنمشغولبــهکــارتــا6از

مرامنامه(15)بخشیازاصلمرخصیباحقوقدادهشود.

ــادهی ــد.م فرقهیدموکراتآذربایجاندرمذاکراتخودبادولتمرکزیایراننيززنانرافراموشنمیکن

موافقتنامهیدولتمرکزیایرانودولتملیآذربایجانمؤیدحساسيتفرقهنسبتبهستمجنســینهِم

است:

دولتموافقتمیکندکهباافتتاحمجلسپانزدهم،الیحهیقــانونیانتخابــاتراکــهرویاصــل

120



ــاوی ــبومتس ــتقيممتناس که شاملآزادیودموکراسییعنیباتأمينرأیعمومیمخفیـمس

تنظيموقبــولآنرابــهقيــِدفــوریتخواســتارشــود...)بخشــیازمــادهینهِمنسوان هم باشد

موافقتنامهیدولتمرکزیایرانودولتملیآذربایجان(

ــاندرآناز»حــقرأیدادن«و درتاریخایران،انتخاباتمجلسملیآذربایجاناولينانتخاباتیبودکهزن

نماینــدهیمجلسملیآذربایجــانزنبودنــد)عفيفه80»حقانتخابشدن«برخوردارشــدند.دونفــراز

ــته ترکیوشمسیبدری(.زنانمیتوانستنددرتمامردههایحکومتی»دولتملیآذربایجان«حضورداش

باشند.باسرکوبجنبشدموکراتيكآذربایجان،زنانایراندردههیچهلبا»انقالبسفيدشــاه«ازحــق

رأیبرخوردارشدند.مقایسهیحقوققانونیزناندرجامعهیامروزایرانباحقوققانونیآنهادرزمان

حکومتفرقهیدموکراتآذربایجانآموزندهخواهدبود.بههرحالگامهــاییعملیفرقــهدرمبــارزهبــا

ستمجنسیرامیتواننقطهعطفیمهمدرجنبِشزنانایرانتلقیکرد.

گفتمان فرقه و دیگر ملت های تحت ستِم ایران

فرقهیدموکراتآذربایجاْن»حقتعيينسرنوشِت«دیگرملتهایایــرانیرابــهرســميتمیشناســد.بــر

مرامنامهیفرقهیدموکراتآذربایجان:46و45اساساصول

برایملتهاییکهدرکشورایــرانزنــدگیمیکننــد،بایــدتوســطانجمنهــایایــالتیووالیــتی

مرامنــامهیفــرقهیدمــوکرات45خودمختاریداخلیوحقتعيينسرنوشتدادهشــود.)اصــل

آذربایجان(

کليهیملتهایساکنایرانکهدارایخصوصياتمشــابهبــامــردمآذربایجــانهســتندبایــددر

ارگانهاوسازمانهایاجتماعیواداراتدولتیاززبانمادریخوداســتفادهنمــودهوزبانهــای

مرامنامهیفرقهیدموکراتآذربایجان(46ملیدراینادارتبایدآزادانهبهکاربردهشود.)اصل

همچنين،حکومتملیآذربایجانحقوقاقليتهایملیساکندرآذربایجانرامحترممیشمارد

حکــومتملیآذربایجــان،همراهآذربایجانیهــاهمهیهموطنــانیراکــهدرآذربایجــانزنــدگی

19میکنند،بهخصوصکردها،آشوریهاوغيرهرادربرابرقانونمتساویالحقوقمیداند)بنــد

برنامهیحکومتملیآذربایجان(.

ــه ــهومکاتب ملتهایدیگرکهدرآذربایجانزندگیمیکنند،میتوانندبهزبانمادریخودمکالم

کنند،بااینحالآنهانيزبایدآگهیهایرسمیخودرابهدوزبانـدرکنارزبانمادری،بهزبان

آذربایجانیـبهعنوانزبانرســمیودولــتیمنتشــرکننــد)مــادهیهشــتممصــوبهیدولتملی
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آذربایجاندرموردزبان(.همچنين،اقليتهایملیمقيمیاتابعآذربایجــانضـمنتـدریسزبـان

ــد ملیخوددرمدارساختصاصی،موظفاندزبانآذربایجانیراهمبهعنوانزبانرسمیبياموزن

)مادهینهممصوبهیدولتملیآذربایجاندرموردزبان(.

پيروزیجنبشدموکراتيكآذربایجان،بهحرکتهایآزادیخواهِیدیگرملتهایایرانیشــتاببخشــيد.

،حزبدموکراتکردستانتأسيسگردیدکهرهبرانعشایِرکرد،بازگانــان،مــالکين،1949»دراواخرسال

روشنفکرانمترقیوروحانيونآزادیخواهکردرادربرمیگرفت.قاضیمحمدکهازمحبوبيتوشهرت

وسيعیدرميانقبایلکردبرخورداربودویکیازروحانيونورهبرانکردبــهشــمارمیرفت،رهــبریو

(.پسازتشــکيلدولتملیآذربایجــان،بــهزودی113سازماندهیآنرابهعهدهگرفت«)ایوانف،بیتا:

حکومتخودمختارکردستاننيزتشکيلشد.اینحکـومت،اگـرچــهمحافظهکــارترازدولتآذربایجــان

،اماباسپردنادارهیاموراتکردستانبهکردها،اجباریکــردنتــدریسبــهزبــانکــردیوانتشــار21بود

روزنامهبهزبــانکــردیگــاممهمیدرجهتتحصــيلحقــوقملیکردهــابرداشــت.بيندموکراتهــای

(114کردستانوآذربایجانمناسباتدوستانهایبرقرارشد.)همان:

مــادهایبيندولتملیآذربایجــانودموکراتهــای7پيمــاندوســتِی1325درسوماردیبهشتماهســال

کردستانبستهشد.اینپيمان،بهصـورتمتقابـل،حقـوقکردهـایآذربایجــانوترکهــایکردسـتانرا

ــد تضمينمیکرد،همکارینيروهایمسلحدموکراتهایکردوترکراامکانپذیرمیکردوآنهارامتعه

.22میکردکهدرمذاکراتشانباتهرانهمآهنگباشند

سقوط دولت ملي آذربایجان و گفتمان فرقه

بلشویكهاینبردآزمودهیفرقهیدموکراتمیدانستندکهسرنوشتتاریختنهادرميــداننــبردمشــخص

میشود.برایهمين،آنهــابــرایدفــاعازدستاوردهایشــان،برپــایییــكارتشملیمــدرنومجهــزرا

ضروریمیدانستند.پيشهوریدرسخنرانیخودبهمناسبتتشکيلارتشملیآذربایجاناظهارمیدارد:

ــأثير نهضتمااینكتأثيربهسزاییدرسراسرایرانبرجایگذاشتهاست،ولیممکناستاینت

زودگذرباشد.مانمیتوانيمبهاینتأثيرهادلخوشکنيم.درهــرشــرایطی،مــردم،بــهتکيهگــاه

مطمئنیاحتياجدارد.اینتکيهگاهمطمئنعبــارتاســتازارتشملی.ملتمــاآزادیبــهدســت

آوردهرابههرشکلممکن،بایدتوسطارتشملیخود،کهتبلورتوانملیاست،نگهداریکند.

(13)پيشهوری،بهنقلازکتابدوازدهشهریور،قسمتدوم:

.»کردهایدموکراتدرزمينهیمناسباتارضیهيچگونهاقدامیانجامندادنــدودرمناســباتبيندهقانــانومــالکين21
(114تغييرشایانتوجهیدادهنشد.«)ایوانف،بیتا:

.برایناساسبودکهدرميانهــيئتاعــزامیآذربایجــانبــرایمــذاکرهبــاتهــران،محمدحســينخانســيفقاضـــی22
(.1382:402)برادرزادهیمحمدقاضی(همحضورداشت)نگاهکنيدبهمرادیمراغهای،

122



اوبهتهراندرموردحملهینظامیبهآذربایجانهشدارمیدهد:

ــومت ــانحک اگرحکومتواپسگراِیتهرانبخواهدآزادیآذربایجانراخفهکند،مردمآذربایج

تهرانرامنکوبخواهدکردودرتهرانحکومتیبهوجودخواهــدآوردکــهبصــيرتشناســایی

(13آزادیوخودمختاریآذربایجانراداشتهباشد.)همان:

پسشهوریتأکيدداردکه:

ــوق ــدحق حقيقتهميشهازدهانتوپبيرونمیآید.یكملتبهوسيلهیگلولهوتوپمیتوان

(14خودرامشخصکند،هيچکسبهآهونالهاعتنایینمیکند.)همان:

ارتشایرانواردآذربایجانمیشود.موازنهیقدرِتنظامیکاماًلبهنفعارتجاعتهــرانبــود.1325آذرماه

»درحالیکهآمریکاییهاارتششاهنشاهیرابهکاميونها،تانكهاوسالحهایسنگينمجهزکردهبودند،

روسها]ـتنهادولتیکهحاضربودبهدموکراتهاسالحبفروشدـ[چيزیبيشترازتفنگهایمعمولی،

پسازقطعیشدِنحملهی(ـ.507ـ:1377سالحهایدستیوسبكبهحکومتتبریزندادند«)آبراهاميان،

درمقالهایباعنوان»حرفآخر«مینویسد:1325آذر12پيشهوریدرنظامیبهآذربایجان،

حکومتتهرانسرانجامماهيتخودراآشکارکــرد...اینبــارمــاحســابمانرایكبــاره،تمــام

خواهيمکردوبرایهميشه،حسابمانراباکسانیکهسالياندرازمــانِعآزادیخلقهــایایــران

بودهاندتصفيهخواهيمکرد.بگذارهيئتحاکمهیغاصبکهخونخلقراآشاميده،بادستهای

ــل خودقبرخودرابَِکند.اینبارتنهامسئلهیآزادیملتآذربایجانمطرحنيستبلکه،آزادیک

ایرانهدفماست...مایكباردیگرحرفآخرخودرامیزنيم:ماهمهمیميریمامــاآزادیمــان

ــراغهای، ــلازمرادیم ــهنق راازدستنخواهيمداد...مرگهستبازگشتنيست.)پيشهوری،ب

1382:449)

آذر20اینحرف،حرفآخربلشویكهابوداماحرفآخرهمهنبود.وقــتیکــهنيروهــایارتشایــران،

ازشهِرميانهگذشتند،کادررهبریفرقهیدموکراتبهدودســتهتقســيمشــدهبــود:گــروهاولبـه1325

ــِهدولت ــیعلي رهبریپيشهوریوپادگانخواستارمقاومتمسلحانه،وجنگچریکیطوالنیوفرسایش

مرکزیبودند،وگروهدومبهرهبریجاویدوشبستریطرفدارعدممقــاومتدربرابــرنيروهــایدولــتی

(.بلشـویكهایفرقـهاززبـانپيشـهورییـادآور455و454:ــ1382بودند)نگاهکنيدبهمرادیمراغهای،

شدند:
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ماسوگندیادکردهایمکهمبارزهراتاآخرادامهدهيم.بنابراین،مرگ،آری!پشتکردنبــهآرمــان

هرگز!

امابلشویكهادرآخریننشستکميتهیمرکزیفرقهیدموکرات،کهدرغيابپيشهوریتشکيلشد،در

اقليتقرارگرفتند.محمدبیریاازطرفداراِنعدممقاومتبهصدرفــرقهیدمــوکراتانتخــاب،وفرمــاِن

ترکمقاومتصادرشد.بااینهمه،مقاومتهایپرآکندهیفدائيانادامهپيداکرد.

ــای1325آذر21 ــافتنگلولهه ارتشایرانواردتبریزشد.آخرینمقاومتفدائياندرارکتبریزباپایانی

مقاومتکنندههاخاموشگشت.آنهاپسازتمامشدنگلولههایخود،برایآنکهزندهبهدستدشمن

نيفتند،خویشتنراازباالیارکبهپایينانداختند.فاتحاِنآذربایجان»بهآهونالهیکسیاعتنایینکردند«:

هزار25غارت،تجاوزوکشتاروحشيانهدرآذربایجانشروعشد.منابعمختلف،تعدادکشتهشدگانراتا

نفرذکرکردهاند.ویليامداگالس،قاضیآمریکاییکهازنزدیكشــاهدفجــایِعارتشایــراندرآذربایجــان

ــاتبخِشارتش ــربازاننج بود،رفتار»سربازاناشغالگرروس«رابسياربرازندهترازَاعمالوحشيانهی»س

ایران«ارزیابیمیکند.جنایتهایارتشومأموراندولتمرکزی،محدودبهنخســتينروزهــایشکســت

(.460-1382:456فرقهنشدبلکهماههاپسازآن،همچنانادامهداشت)نگاهکنيدبه:مرادیمراغهای،

پسازشکستفرقه،کليهیدفاترفرقهدرتبریزوشهرهایدیگربهآتشکشيدهشدوتابلوهایمغازههــا

واسامیمحالتوخيابانهاییکهدارایاسامیترکیبودکندهشدندودرمراســم»کتــابســوزان«نــيز،

ــام کليهیکتابهاییکهبهزبانترکینوشتهشدهبودندبهآتشسپردهشد.مجسمهیستارخانکهبههنگ

حکومتدموکراتها،بهجایمجسمهیرضاشاهدرباغگلستاننصبشــدهبــودبــهوســيلهیمخالفــان

(473تخریبشدودرتهراننيزسنگقبراوراکندهودورانداختند.)همان:

جمع بندی گفتمان فرقه ی دموکرات آذربایجان

مانشاندادیمکهگفتمانفرقهیدموکراتآذربایجان،درحقيقتیكگفتمانطبقاتیبود:گفتمانیکهدر

جهتدفـاعازمنــافعدهقانــان،کـارگرانودیگـراقشــارپایيندســِتهــرماجتمــاعیآنروزآذربایجــان

ــود، صورتبندیشدهبود.دشمنواقعیاینجنبش،نظاممناسباتفئودالیونظامسياسیمتناسبباآنب

اگرچهدرگفتارهایایدئولوژیكاشعمدتًا»ارتجاعتهران«رابهعنوان»دیگری«نشــانهمیگــرفت.زبــاِن

مفهومیایکهاینگفتمانبهکارمیگرفتزباِن»چپانقالبی«بودو»ستمملی«راهمازاینمنظرمــورد

کنکاشقرارمیداد.راهحلیکهاینگفتمانبرایمسئلهیملیدرایران،بهویژهدرآذربایجان،ارائهمیکرد

تنهاازنظریهیلنيندرمورد»حقمللدرتعيينسرنوشتخویش«میتواندبيرونکشيدهشود.

ــيج ــودبس اینگفتمان،بااتکابهمسئلهیملیتوانست»خلِق«آذربایجانرادرجهتآرمانهایطبقاتیخ
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کردهوگفتماِن»ناخودـبنياِد«ناسيوناليستیآذربایجانرابربنياِدگفتمان»کمونيسمانقالبی«اســتوارســازد.

اینگفتمانبااتکابهتعریفاستالينازملت،ملتراباســهمــؤلفهیزبــان،تــاریخوســرزمينمشــترک

تعریفکردهو»زبان«رادرمرکزتعریفخودازملتگنجاند.درمؤلفهیتاریخیعمدتًابااتکابهتــاریخ

ــرد. ــرحک معاصر،شخصيتهایمورداحترامچپانقالبیرابهعنوانشخصيتهایبزرگآذربایجانمط

ــتمملیرا سکوتدرموردمذهب،سکوتبزرِگگفتمانفرقهیدموکراتآذربایجانبود.اینگفتمان،س

بهستمطبقاتیوستمجنسیگرهزدهوبادیگرملتهایتحِتستمایران،بهویژهباملتکردهمبستگی

نظریوعملیبرقرارساخت.

ــر ــتيفایه گفتمانفرقهیدموکراتآذربایجاننهازشرایطبينالمللیغافلبودونهازنقش»قهر«دراس

نوعحقی.بههرحــالظهــوروهژمونيــكشــدناینگفتمــان،هماننــدســقوطاشاز»تعينچندجانبــه«

برخورداربود.شرایطبينالمللیهمدرظهوروهمدرسقوطاینگفتماننقشخاصیایفاکــرد.پــيروزی

متفقيندرجنگدومجهانیوحضورارتشسرخدرآذربایجانازمهمتــرینعــواملیبودنــدکــهزمينهی

الزمبرایشکوفاییاینگفتمانرافــراهمکردنــد.تضــادهایطبقــاتیوملیآنروزایــرانازعمــدهترین

پایههایداخلیظهوروپيروزیاینگفتمانمحسوبمیشود.ضرباتیکهشورویـعلیرغِمپيروزیاش

ــهعنــوان ـدرطیجنگتحملکرد،دستیابیدولتامریکابهبمباتمیو...باعثشدکهشــوروی،ب

تنهاحامیخارجیفرقه،ازعهدهیاعطایکمكهایالزمبرنياید.ایندرحالیبودکــهحاميــانخــارجی

مخالفانفرقهـبهویژهدولتآمریکاودولتانگليسـدرشرایطبهتریبودندوکمكهــاینظــامیالزم

ــهو ــيلهیگلول رادراختياردولتمرکزیایرانقراردادند.پيشهوریبراینباوربودکه»یكملتبهوس

توپمیتواندحقوقخودرامشخصکند«.موازنهیقهربهضرر»خلقآذربایجـان«تمــامشـدوفـرقهی

دموکراتآذربایجانسقوطکرد.
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«57ستم ملي و گفتمان های سياسي عمده ی ایران،ا از سقوط فرقه تا »رخداد 

اگرچهفرقهیدموکراتآذربایجان،پسازسقوطتبریز،بهعنوانیكحزبـگاهمستقلوگــاهوابســته

بهحزبتودهیایرانـبهحياتخودادامهمیدهد،اماهژمونیاینگفتمانازاین»لحظه«پایانمیپذیرد.

ــتم چندسالپسازسقوطفرقهباآنکهحزبتودهیایرانتردیدهاوابهامهاینظریخودرادرموردس

)نگــاهکنيــدبــه23ملیکنارمیگذاردوخواستارخودمختاریملیبــرایآذربایجــانوکردســتانمیشــود

(،اماتغييرساختارهایسياسی،اجتماعیواقتصادیایرانـــکــهمنجــربــه511-509:ــ1377آبراهاميان،

غيرقانونیشدنحزبتودهمیشودـوتحوالتبينالمللیبــاعثکمرنــگشــدِنگفتمــانحــزبتــوده

میشود.حزبتودهکهدرروزهایاوجقدرتاش،بههردليلی،نتوانستبهسویکسبقدرتسياســی

خيزبردارد،بهزودیازسویچپهایجوانانقالبیطردشد.پسازپيروزیانقالبچينوانقالبکوبا

ورواجاندیشههایمائویستیوتاکتيكهایمبارزاتِیارنســتوچهگــوارا،دیگــرحــزبتــودهـــوفــرقهی

دموکراتوابستهبهآنـحامِلگفتمانچپانقالبیمحسوبنمیشد.گفتمانچریكهــایفــدائیخلــق،

ــهور گفتماِنهژمونيكچپانقالبیآندورهبود.بیدليلنيستکهنامصمدبهرنگی،نویسندهومبارزمش

آذربایجانباچریكهایفدائیخلقپيوندمیخورد.

ــد. ــنهادمیکنن ــبریزپيش نامسازمانچریكهایفدائیخلقایراندرواقعنامیاستکهاعضایشاخهیت

ــاطرهی ــِتخ آنانازترکيبکلماتمأنوسآنروزگار،چونچریكوخلق،وافزودنفدائیبهپاسداش

نيکیکهفدائيانفرقهیدموکراتدرذهنمردممنطقهبرجایگذاشتهبودنــد،ایننــامرامیآفریننــدکــه

(سازمانچریكهایفدائیخلق،هرچندحزبتــودهرابــهدليــل46:ــ1385پذیرفتهمیشود.)پالسچی،

ــدیم30وشهداییکهدردههی1320سازماندهیطبقهیکارگردردههی ــرانتق بهجنبشکمونيستیای

کردمیستود،آنحزبرابهدليلپيرویکورکورانهازاتحــادشــوروی،داوریمنفِیشــتابزدهدرمــورد

ــراین ــدائيانب استالينوکمتوجهیبه»مسئلهیملی«،بهویژهدرآذربایجانوکردستان،محکوممیکرد.ف

ــان،1320باوربودندکهحزبتودهدردههی :1377از]عروج[جنبشدهقانیجلوگيریکرد.«)آبراهامي

سالسکوتدرموردستمملیپایانداد؛اگرچهبازبــانیکـه25(گفتمانچریكهایفدائیخلقبه600

آشکاراچپ،انقالبیوبلشویکیبود.چریكهایفدائیخلقدرمــوردســتمملیموضــعکــاماًلروشــنی

داشتند:آنهاحقمللدرتعيينسرنوشتخودراتاســرحـدجـدائیوتشـکيلدولتهــایمســتقلبـه

رسميتمیشناختند.امارفعستمملی،اگرچهیکیازمفاهيمکليدیگفتمانچریكهایفدائیخلقبود،

هرگزدرمرکزاینگفتمانجاینمیگرفت.چریكهــایفــدائی،دروهلهیاول،بــرایبرپــایِیجــامعهی

کمونيستیمیجنگيدند.

.آبرآهاميانمینویسد:»حزبتودهاصلحقتعيينسرنوشترابدونآنکهدرعمــلازچــنيناصــلـیپشــتيبانیکنــد23
(.1377:561پذیرفت«)آبرآهاميان،
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گفتمانجبههیملیوسایرگروههایسياسیوابستهبه»راسِتغيرمذهبی«،همزمانیکهبــامصــدقبــر

ــال سرقدرتبودندوهمبعدازآنیامنکرمسئلهیملیبودندیادرموردآنسکوتمیکردند.بههرح

آنهاعماًل،درارتباطبامسئلهیملیباحکومتپهلویهمراهیمینمودند.

: فوراِن تضادهایا اجتماعي ا خرده بورژوازی و مسئله یا ملي57رخداد 

 57ماهيت طبقاتي رخداد 

ــدهو1360تاخرداد1356ازتابستان باردیگردستگاهسرکوبگردولتیایراندچاراختاللساختاریش

،بهایندليــلکـهنظــامسياســیحــاکمدر57بهمن22ازایفایکارکردهایاشبازمیماند.ابتدا،یعنیتا

،بهاینخاطرکهنظــامسياسـینوپـاکنـترل1360آستانهیسقوطقرارگرفتهاستوبعد،یعنیتاخرداد

ــلطنتیدر کاملتمامدستگاههایسرکوبرابهدستنياوردهاست.بررسیدالیلشکستنظامسياسیس

ایرانوطبقات،فراکسيونهاوکاتاگورهایاجتماعیایکهبهمخالفتومبارزهبانظامسياسیشاهنشاهی

«محصولتضادهایطبقاتیبود.57برخاستندخارجازحيطهیاینپژوهشمیباشد.امابیشك»رخداد

فرماسيوناجتماعیایرانازلحظهیشروعانقالبمشروطهتا»لحظهی«آغاِزرویدادهایمنتهیبه»رخداد

«تحوالتساختاریمتنوعیایراازسرگذراند.باانقالبمشروطهنظــاممناســباتفئــودالیدرایــران57

متزلزلشد،اماازهمنپاشيدـبهویژهکهنظاممناسباتارضیبدونتغييرباقیماند.درهــرصــورت،بــا

انقالبمشروطهدگرگونیهایعميقیدروجوهسياسیوایدئولوژیكفرماسيوناجتماعیایرانآغازشد.

ــظ ــودراحف درطولسلطنترضاخان،اگرچه،دروجهاقتصادی،شيوهیتوليدفئودالیحالتمسلطخ

میکنداما،شيوهیتوليدسرمایهداری،بهتدریج،اهميتفزایندهایپيدامیکند.رضاشــاه،کنــترلطبقــاتی

فئودالهارابرفضایسياسیایــرانبــهکنــترلفــردیخــودفــرومیکاهــد.اوهمچــنين،کنــترلبــرخی

دستگاههایایدئولوژیكدولتراازدستفراکسيونهاوکاتاگوریهایاجتماعیخــاصخــارجمیکنـد.

رضاخانکهمیکوشيد»مدرسه«رابهجای»مسجد«بهعنواندستگاهایدئولوژیكدولتِیمسلطجایگزین

کند،دستروحانيونراازحوزهیقضاییوآموزشوپروشکوتاهکرد.اماعمدهترینتکيهگاهاقتصــادی

روحانيتـنظاممالکيتفئودالیـرادستنخوردهباقیگذاشت،اینمهمبااصالحاتارضـیدگرگــون

،بااصــالحاتارضــی،نظــاممناســبات1320شد.دردورهیحکومتپهلویدوم،پسازدههیپرتنِش

فئودالیبرایهميشهبهخاکسپردهشد.ازاینلحظه،شيوهیتوليدسرمایهداریبهشيوهیتوليــِدمســلِط

فرماسيوناجتماعیایرانتبدیلشد.اصالحاتارضیمهمترینتحولساختارِینظاممناســباتاقتصــادی

ایرانمعاصرمحسوبمیشود.

127



ــبردیرا رواحانيتباازدستدادنجایگاهاجتماعیـایدئولوژیكخودوتکيهگاهاصلیاقتصادیاش،ن

ــافه برایبقایاشمیآغازد.ازدههیچهل،کمکمافرادمذهبیوروحانیهمبهجمعزندانيانسياسیاض

میشود.طبقهیمتوسطسنتیکهپسازسقوطفئوداليسممهمترینتکيهگاهاقتصــادیروحــانيتبــود،در

سالهایپایانیحکومتپهلویموردهجومگستردهقرارگرفت.بهگفتهیآبراهاميان:

،دســتکمیکیازاعضــایهــرخــانوادهیبــازاری،مســتقيمًاازاجــرای1354دراواخرسال

سياست»مبارزهباسودجویی«زیاندیدهبود.مغازهداریبهیكخبرنگارفرانسویمیگویدکه

گویاانقالبسفيدکمکمشبيهیكانقالبسرخمیشود.]...[تشکيلحزبرســتاخيزتــوهين

آشکاریبهبازاریان،ومبارزهباسودجویینيزحملهیفاحشیبهآنهابود.بنابراین،بازاریان،

ــان، ــد.)آبراهامي درجستجوییاوروپشتيبان،باردیگربهمتحدسنتیخود،علما،رویآوردن

(615ـ:1377

روحانيتدراتحادباخردهبورژوازیسنتیبهمقابلهبانظامسياســیحــاکمبــرخاســتهوموفــقمیشــود

ــرانراپساز57سرنوشتنهاییحوادثمعطوفبه»رخداد «وهمچنينجهتگيریساختاراجتماعیای

ــه این»لحظه«رقمزند.سهراببهدادوفرهادنعمانی،ازاقتصاِدسياسیدانهایمشهورایرانی،درکتابیک

ــاره57برایتحليلتحوالتطبقاتیجامعهیایران،درسالهایپساز»رخداد «،تأليفکردهاند،دراینب

مینویسند:

بازاریهــادر»جنبشانقالبی«ودورهیپساز»انقالب«بـانفوذبودنـد.آنـان،دراتحــادبـانهــاد

روحانيت،جنبشاسالمیرابرایکسبرهبری»مبارزهیانقالبی«بسيجکردندوســازماندادنـد.

،آناناستخوانبندیتشکيالتیجمهوریاســالمیراســازمان1357بهمجردپيروزی»انقالب«در

دادند.آنانوپسرانشاننخستينکسانیبودندکهدرسطوحمختلــفدســتگاهدولتاسـالمی،از

ــالمی، ــایاس ــتیوبنياده کارمندسادهیدفتریونگهبانزندانگرفته،تامدیرانشرکتهایدول

سرانسپاهپاسداران،وزیرانواعضایمجلساسالمی،جایگرفتند.ازپیآمـدهایمهم»انقالب«

دسترسیافراددارایپيشينهیخردهبورژوازییاسرمایهدارتــاجرکوچــكبــهقــدرتاســالمیو

منابعاقتصادیآنبودهاست.»انقالب«قطعًامقاماینطبقهرادرچــانهزنیبــرســرسياســتهای

دولتارتقادادهاست،بهنحــویکــهدرســمتگيریسياســتفــرهنگیواقتصــادیجمهــوری

(299ـ:1387اسالمی،بهویژهدردههیآیتاهللخمينی،بازتابیافتهاست.)بهدادونعمانی،

باحمــایِتدهقانــان30و20آغازکردهبودودردههی20جنبشکارگریکهمبارزاتخودراازدههی

قدرتمندتریناپوزسيوننظامشاهنشاهیبهشمارمیرفت،پسازاصالحاتارضیوورود»روحانيتـ

،جایگاههژمونيكخودرا1350خردهبورژوازی«بهعرصهینبردهایسياسی،سرانجامدرنيمهیدههی

دربيننيروهایاپوزسيونازدستدادهودربرخیموارد،اگرچهنهدرهمهیموارد،بهدنبــالهرِوجنبش
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خردهبورژواییتبدیلشد.جناحبلشویِكنيروهایکارگری،یعنیآنبخشازنيروهــایکــارگری،چــون

چریكهایفداییخلق)اقليت(،کهرهبری»روحانيتـخردهبورژوازی«رادرمبارزاتطبقاتیردکــرده

تاخرداد57وبرماهيتارتجاعِی»روحانيتـخردهبورژوازی«پایفشردنددرطینبردهاینظامیبهمن

شکستخوردند.اماجناحِسوسيالرفرميست،یعنیآنبخشازنيروهایکارگری،چونحزبتــوده60

وچریكهایفداییخلق)اکثریت(،کهرهبری»روحانيتـــخردهبــورژوازی«راپذیرفتــهبودنــددرطی

ــر ــه،ازمنظ همينسالهابهشکلتراژیـُکميكازصحنهیسياسیاجتماعیحذفشدند.بهطورخالص

«شد.57طبقاتی،»روحانيتـخردهبورژوازی«برندهینهایِی»رخداد

خرده بورژاوزی و مسئله ی ملي ا ظهور جنبش خلق مسلمان

ــداد ــيين57رویاروییهایطبقاتی،اگرچهمهمترینتضاداجتماعیایبودکهسرنوشتنهایِی»رخ «راتع

کرد،اماتضادطبقاتی،تنهاتضاداجتماعیاینسالهانبود.تضــادهایجنسـیوملیازدیگـرتضــادهایی

اجتماعیایبودندکهدراینسالهاسربازکردنـد،درنبردهــاواردشـدندوسـرانجام،سرنوشتشــانرا

ــر57فاتحاِن»رخداد «رقمزدند.مهمترینمنطقهیظهورشکافملیدراینسالهاکردستانبود.امادیگ

ملتهایتحتستمنيزدراینسالها،کموبيش،رویاروییهایملیراتجربهکردند.

،بامسلمشدِنپيروزی»روحانيتـــخردهبــورژوازی«درتهــران،»درحــالیکــهکميتههــای57دربهمن

مستقردرشهرهایمرکزی]فارسنشين[راروحانيونطرفــدارآیتاهللخميــنیادارهمیکردنــد،وضــعيت

استانهایدیگرپيچيدهتربود.درآذربایجان،بيشتــِرکميتههــابـهوســيلهیروحــانيونیادارهمیشـدکــه

هرچندظاهراًطرفداِرآیتاهللخمينیبودند،درواقــعاز]آیتاهلل[شــریعتمداریپشــتيبانیمیکردنــد.در

کردستان،قدرتمحلیدردستشوراهایشــهربــودکـهازروشــنفکرانحــزبدمــوکراتکردســتان]،

ــاد،تشــکيل چریكهایکومله[وروحانيونپيروشيخعزالدینحسينی،شخصيتمذهبیسرشــناسمهاب

ــا میشدند.درمناطقترکمن،روحانيونسنیوروشنفکرانانجمنفرهنگیسياسیخلقترکمنـکهنوپ

بودـنهادهایمحلیتشکيلدادندودهقانانرابهمصادرهوتصرفزمينهایخانوادهیسلطنتیتشــویق

کردند.درنواحیبلوچنشيننيزروحانيونسنیودبيراِنتحصيلکردهیدانشگاهکهحزبوحدتاسالمی

راایجادکردهبودند،کميتههاراادارهمیکردند.درنــواحیعربنشــينخوزســتانهمقــدرتبــهدســت

سازمانفرهنگی،سياسیوقبيلهایخلقعربوروحانيونمحلیافتاد.اینروحانيونهرچنداغلبشيعه

بودند،بيشترآیتاهللشبيرخاقانیراپيشواوراهنمایدینیخودشــانمیدانســتندتــاآیتاهللخميــنیرا.

مهمتراینکه،بيشتراینسازمانهایقومی]ملی[نهجمهوریاسالمیصرفبلکهجمهوریدموکراتيك

اسالمیمیخواستندودراندیشهیگرفتنتضمينهاییبرایاســتانها،جمعيتغــيرشــيعهواقليتهــای

(651-1377:650زبانی]ملی[بودند.«)آبراهاميان،

،»ستمملی«درآذربایجانموردتوجِهدوگفتمانکــاماًلمتفــاوتقــرارگــرفت.شــاخهی57پسازبهمن
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عمدتًا،توسطدوستانوشاگردانصمدبهرنگیرهبریمیشد.آنهــاخـودتبریِزچریكهایفدائیخلق،

راادامهدهندهی»راهسرِخصمد«میدانستندوکاماًلبدیهیستکهدرقبالستمیکهبر»خلقآذربایجان«

«،همسوبــاتالش24فدآئيانآذربایجانباانتشارنشریهیترکیزبان»یولداشاِعمالمیشدسکوتنکنند.

ــداشــفر 25درجهترهاییطبقهیکارگر،ستمملیواردبرآذربایجانیهارانيزموردتوجهقراردادند.برن

سياستمدارونویسندهینئوليبرالدراینبارهاقرارمیکندکه:

دراینزمان»یولداش«کهنشریهایچپگرابـوددرتـبریزانتشـاریـافتوازمحبـوبيتزیـادی

برخورداربود.پاسداران»انقالب«کهمکـررًاایننشـریهرادرمراحـلاوليـهتوقيـفمینمودنـد،

(6ـ:1385سرانجامنشرآنرامتوقفکردند.)شفر،

زمانیکهاکثریِتسازمانچریكهایفدائیخلق،بادرپيشگــرفتنموضــِعاپورتونيســتیونــزدیکیبــه

توقيفیولداشحزبتوده،دراتحادباجمهوریاسالمیبهانتقادازمطالباتملیگرایانهپرداخت،اگرچه

«بـهرهــبریاشــرفدهقــانیاز26شدهبود،بيشتراعضایشاخهیتبریزیابــا»چریكهــایفـدائیخلق

ــاعازحــق سازمانجداشدهبودندویاباجناِحانقالبیسازمان،موسومبهاقليت،همراهشدند.اقليت،دف

تعيينسرنوشتملتهاتامرزجداییراوظيفهیانقالبیمیدانست.

امادراینسالهااینفقطگفتمانچپانقالبینبودکهبهستمملیتوجــهداشــت،مســئلهیملییکیاز

ــکاف محورهایمسئلهسازیبودکه،سرانجام،دردرونگفتماِن»روحانيتـخردهبورژوازِی«پيروزنيزش

ایجادکرد.درنخستينروزهایاسقرارحاکميتجمهوریاســالمی،اســتفادهاززبــانتــرکیآذربایجــانی

توسطروحانيونحاکمموجببروِزیكسوءتفاهمعميقدرخلقآذربایجاننسبتبهسياستهایزبانی

ـملیحکومتجدیدشد.اماهمچنانکهشفرمیگوید:

استفادهاززبانمادریتوسطروحانيونآذربایجانیبهعلتظهوِرهــویتآذربایجــانیدرصــنف

ــه ــتندوب آنهانبود،بلکهبهاینخاطربودکهبرخیازآنهادرتکلمبهزبانفارسیمشکلداش

ــااین عالوه،آنهامیخواستندباتودهیمردم،کهزبانفارسینمیدانستند،ارتباطبرقرارنمایند.ب

حال،تصميمآنهادربهکارگيریزبانآذربایجانیدرمجامععمومیبراســتفادهیآشــکارمــردم

(1385:5آذربایجاناززبانمادریشانتأثيرگذاشت.)شفر،

.رفيق24

25 . Brenda Shaffer
.اشرفدهقانیوچریكهایفدائیخلقهواداراو،ازهمانروزهایاولتغييرحاکميتدرایران،براینباوربودند26

کهجامعهیایرانپسازسقوطرژیمشاههمچنان»سرمایهداریوابسته«و»فاشيستی«باقیماندهومثلگذشته»ضد
خلقی«است.ودرنتيجه،»اصلمبارزهیمسلحانه،هماستراتژیوهمتاکتيك«،همچنانبایددردستورروز

(.490-1385:487چریكهایفدائیخلقباقیبماند)نگاهکنيدبه:پارسابناب،

130



هنگامیکهاختالفاترهبرمذهبیفارسها،آیتاهللخمينی،بارهبرانمهممــذهبیآذربایجــان،بــهویــژه

درمسائلسياسیـمذهبیبهاوجخودرسيد،مسائلملینيزدرمناقشاِتقدرت27آیتاهللشریعتمداری

ــزقــدرت »روحانيتـخردهبورژوازِی«حاکمواردشد.آیتاهللشریعتمداریبااصلوالیتفقيهوتمرک

دردستیكروحانیمخالفبود.طرفدارانشریعتمداری،درمقابلتأسيسحزبجمهــوریاسـالمی

توسطهوادارانخمينی،حزب»جمهوریخلقمسلمان«راتشکيلدادند.

ــایآن ــااعض اینحزبگرچههمهیگروههایقومیدرایرانرابهعضویتتشویقمینمود.ام

را،اکثراً،مردماستانهایآذربایجانوبازاریانآذربایجانِیمقيمتهــرانتشــکيلمیدادنــد.حــزب

ــاری ــومیخودمخت جمهوریخلقمسلمانتقاضاکرددرداخلکشورمتحدایرانبهاقليتهایق

ــقاعطاشود.آناناینایدهرامطرحکردندکهبایدهرایالتمجلسخودراداشتهباشد.]...[ خل

،روزنامهیرسمیحزبجمهوریخلقمسلمانبهزبانفارسـیمنتشــرمیشـدامــا،بـهمسلمان

ــلمان صورتینامتناسب،موضوعاتمربوطبهآذربایجانرامطرحمیکرد.]...[جمهوریخلقمس

(7-6درتمامشهرهاوروستاهایآذربایجانشعبهداشت.)همان:

اختالفاتخمينیوشریعتمداری،درروزهایتدوینقانوناساسیجمهوریاسالمیبهاوجخودرسيد.

اگرچهشریعتمداریخواستارتحریمانتخاباتمجلسخبرگــانرهــبریبــود،حــزبجمهــوریخلــق

مسلماندرانتخاباتشرکتکردومقدممراغهایازنمایندگانمنتخبحزبدرمجلسخبرگانباارائهی

طرحیخواستارایجادمجالسایالتیشد.اینطرحبيانمیداشتکه:

ایجادمجالسایالتیومجلسملیخلقایرانازتمرکزقــدرتدردســتیــكقــدرتمرکــزی

ــنين جلوگيریخواهدنمودوقدرتتصميمایالتهایمرکزیراکاهشخواهدداد.اســتقرارچ

مجلسیبهخلقایراندردستیابیبهتساویواقعییاریخواهدرســاند.)مقــدممــراغهای،بــه

(1385:7نقلازشفر،

اختالفبين»شریعتمداریـحزبجمهوریخلقمسلمان«و»خمينیـحزبجمهــوریاســالمی«،در

ازسطحگفتاریبهبرخوردهایسياســیخيابــانیتبــدیلشــد.پسازحملهیطــرفداران1358تابستان

خمينیبهخانهیشریعتمداریدرقم،وکشتهشــدنیکیازمحافظــاناو،هــواداران»شــریعتمداریـ

حزبجمهوریخلقمسلمان«تظاهراتگستردهایرادرتبریزبرگزارکردند.نيروهاینظــامیمســتقردر

آذربایجانازرویاروییباتظاهراتکنندگان،کهازحمایتنيرویهواییواحــدتــبریزبرخــورداربودنــد،

اجتنابکردندوآنهاکنترلفرودگاهورادیـویشــهرتــبریزرادراختيــارگرفتنـد.یـكهفتهیبعـد،بـا

.نخستينبارنامآیتآهللسيدکاظمشـریعتمداریدرروزهایسقوطفرقهیدموکراتآذربایجانبرسـرزبانهاافتاد.27
هرارآذربایجانیروزیکهشاهمثلیكفاتحواردتبریزمیشد،از25»بعدازشکستفرقهیدموکراتوکشتهشدِن

روحانيونصاحبنامفقطشـریعتمداریحاضـرشدازویاستقبالکندوازآنپسهموارهموردحمایتشاهودربار
(2000:20بود.«)رزمی،
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فراخوانآیتاهللشریعتمداری،مخالفانرادیوواداراتدولتیراتخليهکردهوکنترلآنهارابههواداران

خمينیبازگرداندند.امانيروهایحکـومتپسازدردســتگـرفتنکنـترلمؤسســاتدولــتی،بـااعـزام

نفــر11نيروهاینظامیکمکیبهتبریز،دفاترحزبجمهوریخلقمسلمانرابهآتشکشيدند.بااعــدام

نفریدرتبریزبرگزارشدهوایستگاهرادیویی700000ازاعضایحزبجمهوریخلقمسلمانتظاهرات

ــهتصــرفهــواداران تبریزودیگرمؤسساتدولتی،ابتدادرتبریزوسپسدردیگرشهرهایآذربایجان،ب

»شریعتمداریـحزبجمهوریخلقمسلمان«درآمد.کنترلتبریزبيشازپنجهفتهدردستآنهابود.

(گفتمــانهــوادارانآذربایجــانِیحـزب55-50:ــ1385وپارسابنـاب،10-8:ــ1385)نگاهکنيدبهشفر،

جمهوریخلقمسلمانبرسهموضوعتأکيدداشت:

کنترلمؤسساتاداریورسانههایارتباطیتوسطخودآذربایجانیها.(1

استفادهاززبانترکیآذربایجانی.(2

خروجنيرهاینظامیغيرآذربایجانیازآذربایجان.(3

ناآرامیهایآذربایجانسرانجامبااعزامقوایکمکیازبيرونآذربایجانوپيروزینيروهایطرفدارمرکْز

مخــالف1362پایانیافت.آیتاهللشریعتمداریکهپسازخــروجنيروهــایعــراقیازایــراندرســال

ــدهو28ادامهیجنگباعراقبود،بههمدستیباعواملکودتاینوژهمتهمشد .پسازآناوخلِعلباسش

تاپایانعمــرشدرحبسخــانگیقــرارگــرفت.خردهبــورژوازیآذربایجــانهمکــهاصــلیترینطبقهی

طرفدار»شریعتمداریـحزبجمهوریخلقمسلمان«بود،بـهزودیبـهاردوگـاه»خميـنیــحـزب

جمهوریاسالمی«رویآورد.آنهادرمراحلبعدییتثبيتجمهوریاسالمیوبهویژهدرجنگهشت

سالهباعراق،سرکوبنيروهایچپ،پایانبخشیبهنبردهایکردســتانودامنزدنبــهشــکافشــيعهو

سنیـوازاینطریق،ایجادشکافبينآذربایجانیوکردـ»حماسه«آفریدند.

وقتیکهحکومتجدید،پسازنبردهایسهمگين،کنترلخودرابردستگاهسرکوبگردولتکاملکــرد

وکنترلهمهجانبهیتمامدستگاههایایدئولوژیكدولترادردستورکارخودقرارداد،وبهویژهپساز

تمامگفتمانهایسياسیمخالفوحتیمنتقدوضعموجــودخــاموش67کشتارزندانيانسياسیدرسال

شدهودوبارهبهزیرخاکستررفتند.

(.484-425و1381:333دربارهیاتهامهایواردهبهآیتاهللشـریعتمدارینگاهکنيدبهگلپورچمرکوهی،.2۸

132



مسئله ی ملي در آذربایجان امروز

مهم ترین تحوالت فرماسيون اجتماعي جهاني در سه دهه ی گدشته 

ــی30فرماسيوناجتماعیجهانیدر سالگذشتهتحوالتمهمیراپشتسرگذاشتهاست.اواًلبافروپاش

شورویوسقوطمائوئيستهادرچينـکهبهتعبيراعجازاحمد،جامعهشناسهندی،منطقههایمقاومت

دربرابراقتصادسرمایهداریجهانیمحسوبمیشدندـشيوهیتوليدسرمایهداریبهعنوانشيوهیتوليِد

کاماًلمسلطجهانیاستقراریافتهاست.ثانيــًاخــوِدشــيوهیتوليــدســرمایهداریهمتحــوالتســاختاری

یکیازمهمترینتغييراتساختاریدراقتصادسرمایهداریجهانی،29تعيينکنندهیراازسرگذراندهاست.

درصــداز45فناوریاطالعــاتیحــدود2000توجهبهفناوریاطالعاتیبودهاست.تاآنجاکه،»تاسال

(.توجهبهفناوریاطالعاتی،گســترش221:ــ1386تمامسرمایهگذاریهارابهخودجذبکرد«)هاروی،

روزافزوِنارتباطاتماهوارهایواینترنترادرپیداشته،وویژگیهایخاصایننــوعارتباطــات،بــرای

مثال،امکانناپذیرِیکنترلکاملآنهاازسویمراجعدولتی،سبباهميتیافتناینکانالهایارتباطیدر

تحــوالتسياســیـــایــدئولوژیكشــدهاســت.اینــترنتومــاهوارههماکنــوننقشمهمیرادرتــرویج

گفتمانهایسياسیبرعهدهگرفتهاند.

ــدمتی ــاق ازدیگرتحوالتمهممربوطبهتغييردروجهایدئولوژیكفرماسيوناجتماعیجهانی،اگرچهب

سالوقریببهیكقــرن،میتــوانازرشــدوتــرویج»کمونيسمســتيزی«بــهعنــوان30خيلیبيشتراز

ــایعترین1930ایدئولوژیسرمایهدارینامبرد.بهباورهانت،»ازدههی ــرینوش ــتيزیمهمت ،کمونيسمس

(.بنابرنوشتهیهانت:388ـ:1381ایدئولوژیسرمایهداریبودهاست«)هانت،

]ـکهبهدليلبحــرانعظيماقتصــادجهــانیســرمایهداری،اینروزهــا1930رکودعظيمدههی

خيلیبهیادآوردهمیشودـ[،مشقت،نامطمئنیاقتصادیونگرانیوسيعیبهبارآورد.درهمان

ــرائی ــااج ــانب زماناتحادجماهيرشورویشروعبهاشتراکیکردنمزارعکشاورزیکرد.همزم

شدنسياستاشتراکیکردنمزارع،شورویمواجهبــاقحطیبــزرگیشــدومقــاومتزارعــان

ــودآورد در اثر قحطي تااوأم بااا جنااگمليون ها زارع .30وضعيتیشبيهبهجنگداخلیبهوج

هزاران نفر از رقيبان سياسي واقعي یااا خيااالي اش را در.دراینهنگام،ژوزفاستالينمردند

)تمامتأکيدهاازنگارندهاست(.31محاکمات مسكو به زندان یا دام مرگ انداخت

ــاختاریدر29 ــوالتس .مادرمبانینظریاینتحقيق،باارجاعبهنظریههایمانوئلکاستلز،مهمترینمؤلفههایاینتح
اقتصادجهانیرابررسیکردهایم.

.درحينتحوالتاجتماعیـاقتصادیعظيمیکهدراینسالهادرحالوقوعبودوبرخیاززارعانـــاغلبتحت30
تأثيرتبليغاتمخالفانـباآنمخالفتمیکردند،اتحادمقدسدولتهایسرمایهداریاگرچهدرحملهینظامیبــرای

هانت،شکستانقالباکتبرشکستخوردهبودند،امافعاالنهبهخصومتخودباشورویادامهمیدادند)نگاهکنيدبه
1381:392.)

.بسياریازاینمخالفاناستالينازکمونيستـبلشویكهایمعروفروسيه،افــرادیهمچــونتروتســکی،بوخــارین31
زینوویفو..بودند.
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ــاتدر ــدادتعلف مبلغانمحافظهکاردرهمهیکشورهایسرمایهداریبروبيایییافتند.آناندرتع

شورویاغــراقمیکردنــدوپیگيرانــهتبليــغمیکردنــدکــهقحطیوجنــگداخلیازعــواقب

ــند،ازآزادی، کمونيسماست.کمونيستهاآنموجوداتخطرناکیهستندکهبیدليلآدممیکش

ــتان ــزارداس دموکراسیوهرچيزدیگریکهدرجوامعمتمدنجدیدارزشداردبيزارند.دههاه

راجعبهکارهایوحشتناکیکــهکمونيســتهادرشــورویکردهانــددررادیــوگفتــهشــدهودر

(390.)همان:32کتابها،مجالتوروزنامههانوشتهشدهاست

باآنکهآمریکااولينکشوریبودکهازبمباتمیاستفادهکردوصدهاهزارنفرازمردمغيرنظـامیرابـه

کاممرگفرستاد،اما،بادستیابیشورویبهاینسالحها،اینمبلغانسرمایهداریبودندکهتوانستند،بــه

شکلکاماًلاعجابآوری،بــاارجــاعبــهقــدرتتخریــبیســالحهایاتمی،درتقریبــًاهمهیکشــورهای

سرمایهداریوحشتعميقینسبتبهکمونيسمبهوجودآورند.اماترسازیكکشوریاحتیوحشتاز

برای این کاریكنظاماجتماعیـاقتصادیبهتنهایینمیتواندبهصورتایدئولوژیسرمایهداریدرآید.

(391-1381:390)هانت،مبلغان سياسي باید جامعه را بر آن دارند که غيرمنطقي بيندیشند.

درآمریکاوانجامکودتاهایخــونيندرکشــورهای33اگرچهازکمونيسمستيزیبرایتوجيهمكکارتيسم

مختلفجهان،برایمثالدرشيلی،استفادهشد.اماپیآمددیگــِردســتکاریشــعورونظــاممنطقیذهن

.تفکــر34مردمعروججنبشهایدینیبنيادگراوجنبشهایناسيوناليستیارتجاعیدرسراسرجهــانبــود

غيرمنطقیوعقلستيزانه،شایدمهمترینوجهمشترکجنبشهایبنيادگرایدینیوقومیدرسراسردنيای

امروزاست.

وضعيت کلي فرماسيون اجتماعي ایران در سال های حاکميت جمهوری اسالمي

بهعنوانتابعیازتحوالتفرماسيوناجتماعیجهانیوالبتــهدرانطبــاقبــادیناميســمهایدرونیخــود،

ــت.در57فرماسيوناجتماعیایراننيزدرسالهایپساز»رخداد ــدهاس «تغييراتمهمیراازسرگذران

35حکومتجدیددرپیاستقرار»ناکجاآبادپوپوليستیـاسـالمِیدولــتی«1368عرصهیاقتصادی،تاسال

.دستگاههایایدئولوژیكسرمایهداریبعداًهمينپروژهرادرارتباطباانقالبچين،بــهویــژهانقالبفــرهنگیاشو32
شخصمائوپيادهکردند.

سناتورجوزفمكکارتیمدعیشدکهکمونيستهادرقسمتهایحساسحکومتوجامعهی1950.اوایلدههی33
ایاالتمتحدرخنهکردهاندواوفهرستاسامیاینافرادرادراختياردارد.اینادعابهبازرسیهاومحاکماتزیــادی
ــون، منتهیشدودههاهزارنفرازمنتقداننظامسرمایهداریآمریکاکاروزندگیخودراازدستدادند.ریچاردنيکس
فردیکهبعداًرئيسجمهورآمریکاشدازدستیاراناصــلیمكکــارتیبــود.بعــداًمعلــومشــدکــهتمــامادعاهــای

وتوضــيحات394:ــ1381مكکارتیودستگاههایدولتیحامیاوبیپایهواساسبودهاست)نگاهکنيدبــههــانت،
مترجمهماناثردرپانوشتهمانصفحه(.

.بهعنوانمثالیازجنبشهایدینیبنيادگرامیتوانازنهضتاسالمیایران،نهضتطالبانافغانســتانوپاکســتاننــام34
برد.بهعنوانمثالیازجنبشهایناسيوناليستیبنيادگرایقومیمیتوانازموردرونداـدرگيریدوقبيلهیهوتســیو
توتسیوژنوسایِدمتعاقبایندرگيریهاـویوگسالویـدرگيریبينصرب،کروات،بوسنياییوکوزویایـیـــیــاد

کرد.
(.1387:73.ایناصطالحازبهدادونعمانیوامگرفتهشدهاست)35
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بود.دولتاسالمی،اگرچهازاصلمالکيتخصوصیدفاعمیکرد،اماهمزمانبرموجمصــادرهیامــوال

ــا ــیب خصوصی»نامشروع«،بهعنوانابزاریبرایبسيجتودههاتأکيدمینمودـمشروعيتاموالخصوص

مالکهایکاماًلمبهمتعيينمیشد.حاکماناسالمگراباتقبيح»تکاثروتمرکزثروتوسودجویی«،بخش

ــه ــماقتصــادیب خصوصیراتنهابهعنوانمکملبخشهایدولتیوتعاونیمیپذیرفتند.البتهردليبراليس

معنایایننبودکهحکومتجدید،درحوزهیاقتصــادی،رویکــردسوسياليســتیدرپيشگرفتــهاســت.

آیتآهللخمينیباتأکيدبراینکه»بیطبقهکردنمردمحيوانســاختنازآدمهاســت«)بــهنقــلازبهـدادو

36(مشخصساختهبودکهاقتصاداسالمیهيچمشابهتیبااقتصادسوسياليستینــدارد.23:ــ1387نعمانی،

(76-1387:73)بهدادونعمانی،

طرحپوپوليستیواتوپیاسالمیکردناقتصادبهبنبســترســيد.رکــوددربــازارنفتدر1367»تاسال

وهزینههایسنگينجنگباعراقدولتاسالمیرازیربارمالیسنگينقرارداد.ارز1360ميانهیدههی

ــاب ــقوحس ــابقیح خارجیکمیابعمدتًابهاموردفاعیوسایرمقاصددولتیاختصاصمییافت،وم

ــد. اعوانوانصاردولتسياسیبود،کهازبسياریازطرحهایکنترلبازارتوسطدولتنيزســودمیبردن

فسادمالیوحامیپروریواقتصادجنگیفرآیندانباشترادربعضیازفعاليتها،علیرغمبحرانپایـدار

.]...[مرگآیتاهللخمينیبسياریازتابوهایسياسیراشکست،وگفتمــان37دراقتصاد،تشدیدکردهبود

،پيشبرِدسياستليبراليسماقتصادیصریحًاآغازشد،وتــأثير1372ليبراليسماقتصادیپاگرفت.درسال

ــينی ــرفتودولتعقبنش آنبهزودیدرتمامیعرصههایاقتصادیپدیدارشد.مخالفتعمومیباالگ

ــانـ: ــرفت«)هم (.دراینزمينهی288کرد.درسالهایبعددولتاستراتژیليبراليستیمتزلزلیدرپيشگ

ــه اجتماعیکهشکافهایطبقاتیتعميقیافتهوبيکاریاوجبيشتریگرفتهاست،شکافهایملینيز،ب

عنوانتابعیازعواملجهانیوداخلی،بازـفعالشدهاست.

ناسوناليسم قانون گرا در آذربایجان ایران: نشان گاِن جاادی تر شاادن شااكاف ملي در ایااران جمهااوری

اسالمي

پسازتثبيتحکومتجمهوریاسالمی،انتخاباتدورهیپنجممجلسشورایاسالمیمهمترینلحظهی

نشانگِرورودگفتمانهایناسيوناليستیبهعرصهیسياسیایدئولوژیكآذربایجانایرانبــود.درایندوره

ازانتخابات،محمودعلیچهرگانیکاندیداینمایندگیازحوزهانتخابیتبریز،اسکووآذرشــهر،بــاطــرح

مطالباتملیآذربایجانیهاتوانســتدرمــرحلهیاولانتخابــاتآرایقابــلتــوجهیکســبکــردهوبــه

مرحلهیدومراهیابد.درمرحلهیدوماوکه،بهویژهدرخودشهرتبریزودیگرشهرهایبزرگحــوزهی

.مخالفتهمزمانباليبراليسمومارکسيسممنحصربهنهضتاســالمینيســت.جنبشهــایفاشيســتیاروپــانــيزبــر36
ــدمان، ــ1384مخالفتهمزمانخودبا»مارکسيسم«و»سرمایهیجهانی«تأکيدمیکردند)نگاهکنيدبهلي :286-292.)

فاشيستها»اميدداشتندکهبهتعبيرخودشان»راهسومی«بيابندکههمازآنچهبهادعایآنهاخودمحــوریرقــابتیو
بدونترحمسرمایهداریليبرالیبودبرکناربماندوهمازآنچــهکــهمــادهگراییبیروحوتخاصــمطبقــاتیزایيــدهی

(.البتهسياستعملـیآنها»چــيزیجــز48:ــ1380سوسياليسممارکسيستیبهشمارمیرفت،اجتنابشود.«)وایس،
(146اتخاذسياستیبرپایهیدستمزدکم،سودفراوان،استبداد،افزایشتوانتسليحاتیوامپریاليسمنبود«.)همان:

ــالص58،درآمدسرانهیملیواقعی1368تا1358.بنابرآمارهایرسمی،درفاصلهی37 درصد،وسرانهیتوليــدناخ
(.1387:85بهدادونعمانی،درصدکاهشیافت)32واقعیغيرنفتی
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ــراف ــداتوریانص انتخابیخودمحبوبيتفزایندهایبهدستآوردهبود،بافشارمقاماتحکومتیازکاندی

دادهوروانهیزندانشد.چهرگانیدراینایامبراجرایاصولمعوقهیقــانوناساســیدرمــوردحقــوق

اقليتهایقومیزبانیـاصلپانزدهونوزدهقانوناساسیـتأکيدمیکرد.اگرچــهشــخصچهرگــانیو

حامياناو،بعدًاایننوعمطالباتقانونیرابــرایتــأمينحقــوقملیآذربایجانیهــاناکــافیدانســتهوبـه

تأسيستشکيالتسياسیجدیدیاقدامنمودندکهمطالباتاشازنظامقـانونیجمهـوریاسـالمیایـران

فراترمیروداما،مطالبهیحقوقملیدرچارچوبجمهوریاســالمیوخواســِتاجــراییشــدناصــول

ــان پانزدهونوزدهقانوناساسی،همچنان،مشخصهیاصلینوعی»ُخردـگفتمان»ناسيوناليستیدرآذربایج

ایراناست.

ُخرد-گفتمان ناسيوناليستي فدرال خواه در آذربایجان ایران ا جنبش فدرال دموکرات آذربایجان 

مهم ترین مفاهيم گفتمان جنبش فدرال ا دموکرات آذربایجان

ــگفتمانیستکــهبــرفدرآليســمتأکيــددارد. »ُخردـگفتمان»ناسيوناليستیدیگردرآذربایجانایــرانُخردـ

ــگفتمانرانماینــدگی »جنبشفدرالـدموکراتآذربایجان«تشکلسياسیتپيکیاستکهایننــوعُخردـ

میکند.پالتفرم،اسنادوبيانيههــایرســمیجنبشونوشــتارهایتئورســينهایاصــلیجنبش،بــهویــژه

نوشتارهایهدایتسلطانزاده،عضوشــورایمرکــزیاینتشـکيالتسياســی،مبنــایخــوانشمــاازاین

گفتماناست.ملت،دموکراســیوفدرآليســمازبنيــادیترینمفــاهيماینگفتمــانبــودهومفهــوم»ملت«

مرکزیترینمفهومآنمحسوبمیشود.

بنابرنظرتئورسينهایجنبشفدرالـدموکراتآذربایجان»ملت«یكمفهومبرساختهیتاریخیست.به

باورهدایتسلطانزاده،»ملت،یكواژهیسياسیـتاریخیاستکهتصــویرمعيــنیازجامعــه،جایگــاه

درمرحلهیمعينیازتــاریخراارائــه38قدرتسياسی،حوزهیجغرافيایاعمالاقتداروصالحيتقضایی

.اومیگویدکه»مفهومملت،ابداععصرروشنگریدرترسيمذهنییك(16،بیتا:aمیدهد«)سلطانزاده

جامعهایبودکهرشتههایازقوميتوزبانمشترکوزندگیدرمحيطیواحدوگاهــًامــذهبیمشــترک

،bسلطانزادهآنانراازدیگرانمتمایزمیکرد«) 1384: معنایامروزیمفهومملتراحاصـل(.وی11 

پيونددوبرداشتتاریخیمختلفازاینمفهوممیداند:ســنتروشـنگریدرفرانســهورمانتیسيســمدر

درسنتفرانسوی،مفهومملتاساسًادریكچهارچوبسرزمينیونهاددولتفهميدهمیشدوآلمان.

ــاکميتاو دعویاساسیدرروشنگریفرانسهازعنوانکردنمفهومملت،اولویتمردموحقح

بود.درنتيجه،دموکراتيزهکردنساختاردولتوادارهیآنتوســطمــردِمتجســمیافتــهدرملت،

38 . Jurisdiction
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(11کليدیترینعنصردرایدهیملتبهشمارمیرفت.)همان:

تئوریمليتدربينآلمانیهااساسًاریشههایخودرادرنهضترمانتیسيسمآلمــانداشــتکــه

یكجنبشزیباییشناختیـفرهنگیبود.برخالففرانسویهاکهدولتراوســيلهیایجــادملت

میدانستند،سنتآلمانی،ملترابهعنوانیكپدیــدهیتــاریخیتلقیمیکــردکــهبــهصــورت

«تکوینیافتهوزباناساسیترینمؤلفهیآنبــهشــمار39تدریجی،وبرپایهی»قوميتـفرهنگ

میرود.بنابراین،درکآلمانیازمليت،ملترایكواقعيتقومی،زبـانی،تــاریخیومتفــاوتاز

درمییــافتوشــکلگيریملترابــرآناســاس،40دیگرملتها،ارگانيك،وواقعيتیتدریجی

مقدمبردولتمیدانست.ازاینرو،درایدهیآلمانیمليت،ملتقبلازبهوجــودآمــدندولت،

(13-12خودوجودداردودولتنيستکهآنراایجادمیکند.)سلطانزاده،بیتا:

ــلدوم اینگفتمان،بهپيرویازسنتآلمانی،زبانرامهمترینمؤلفهیتعریفملتبهشمارمیآورد.اص

جنبشفدرالـدموکراتآذربایجانتصریحداردکه:پالتفرم

زبانترکی)ترکیآذربایجانی(هستهیاصلیوسنگبنایهــویتملیترکــانایــرانراتشــکيل

میدهد.هویتملیمابازبانماسرشتهاست.

دراینگفتمان،»هویت،یعنیتواناییذهنیانساندرمتمایزکردنخـودازدیگـران،نخســتينمحرکــهدر

،bتوسعهیانسانبودهوزبانعاملعمدهایدراینتمایزگروههایانسانیازهمبودهاست«)ســلطانزاده

(.بهباورآنها،»زبان«،یكابزارارتباطیصرفنيست،بلکهابزارقدرتوارزشنمادیندر10 :1384

جامعهنيزهست:

»اعالماینکه،یكزبان،زبانرسمیوزبانارتباطیکلجامعــهاســت،بــهمعنــایاعالمارزش

ــانآن، ــهزب سمبوليكبرترنهفقطآنزبان،بلکههویتبرترآنگروهجمعيتیویاملیاستک

زبانرسمیکشوربيانشدهاست.ازاینرو،زبانبهصورتواسطهیتبعيضوتمــایزخــوداز

ــتی دیگرمليتهاعملمیکندوگوئیمرزتشخيصخودازبيگانهاست.تصادفینيستکــهوق

ــایدیگــردر یكزبان،زبانرسمیکشوراعالممیشود،بقيهیزبانهایمتــداولدربينملته

(b،1384: 10سلطانزادههمانکشورنيز،زبانبيگانهشمردهمیشوند.«)

بااینتلقیازمفهومملتوزبان،آنهابهتوضيحبرداشتخوداز»حقتعيينسرنوشتملی«پرداختــهو

ــق آنرابامفهومدموکراسیوفدرآليسمپيوندمیزنند.دراینگفتمان،»حقتعيينسرنوشتملی«،بر»ح

39 . Ethno- cultural
40 . Evolutionary
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ــاداشــتندولت دموکراتيكملتبرکنترلنهادسياسیدولتداللتدارد«.بنابراین،ممکناســتملــتیب

مستقلبرایخود،ازحقتعيينسرنوشتملیبرخوردارنباشد،زیراکنــترلدمــوکراتيکیبــرنهــاددولت

ندارد.برهميناساس،آنهااستداللمیکنندکهدرایرانحتیملتفارسازحـقتعــيينسرنوشــتملی

،aونــيزســلطانزاده17و16برخوردارنبودهاست.)نگاهکنيدبهسلطانزاده،بیتــا: 1384: (بــااین2 

برداشتویژهاز»حقتعيينسرنوشت«،تئوریسينهایاینجنبشمعتقدندکه»حقتعيينسرنوشتملی«

لزومًاودرهرشرایطیبهمعنایحقجدایینيست:

دفاعازحقتعيينسرنوشت،بهعنوانیكپرنســيب،دفــاعازیـكحــقدموکراتيــكودفــاعاز

ــر ــت.ازنظ حقوقمشروعوانسانیگروههایبزرگانسانیبهنامملت،ودفاعازدموکراسیاس

اصولینمیتوانمخالفتشکيلدولتیمستقلبرایملــتیبــود.ليکنهــویتملیوملتبــودن،

ضرورتًاخودرادرتشکيلدولتمستقلخـودنشــاننمیدهـد.ایندرکهگلیازمفهـوممليت

ــيين ــقتع استکهتبلورمليتراصرفًادرتشکيلدولتیمستقلمیبيند.درنتيجه،حقملیوح

سرنوشت،مشروطبهداشـتندولـتیمسـتقلنيسـت.حـقتعـيينسرنوشـتمعـادلجـدائیاز

دولتهایچندمليتِیموجودنيستودرهرجائیکهبهچنانسياستیميــداندادهشــدهاســت،

بيشترمحصولیكصفآرائیبزرگجهانیدرجهتسياستمعينوبهمنظوربرهمزدنیك

(a،1384: 7معادلهیبزرگدرجهانبودهاست.)سلطانزاده

»حقتعيينسرنوشــتملی«تنهــادرشــرایطویــژهای،بــرایمثــالدروضــعيتهاییکــهدراینگفتمان،

نسلکشیو»جنایتعليهبشریت«رویمیدهد،میتواندبهمعنیاستقاللملیباشد،اگرچهحتیدراین

.41حالتهانيزبایدپیآمدهایمتعاقباینامرمدنظرقرارگيرد

»دموکراسی«ازدیگرمفاهيممرکزیاینگفتمانمیباشد.اینمفهوم،درگفتمانجنبشفدرالـدموکرات

آذربایجانباهالهیمعناییليبراليستیبهکارگرفتهشدهومنظورازآن،نظــامحقــوقیبرابــربــرایهمهی

شهروندانوساختارهایسياسیپارلمانتاریستیاست.

دموکراسیبهعنوانیكایده،ازیكسوبهمعنیحاکميتمردماست،وازسویدیگــر،برابــری

حقوقیوسياسیافرادوگروههایمختلفاجتماعیرابيانمیکندکهدرصــورتتحقــقخــود

ــدرتمعنیپيدامیکند. ــردمدرق ــاکميتم دموکراسیدرسطحساختارسياسی،یعنیدولت،ح

ــرتکب41 .سلطانزادهمعتقداستکههرچندهمرژیمپهلویوهمحکومتجمهوریاسالمیدرحقملتآذربایجانم
»جنایتعليهبشریت«شدهاند،وپيششرطهاینظریوحقوقیالزمهرافراهمآوردهاندتادرآذربایجان»حــقتعــيين
سرنوشتملی«حقاستقاللتعبيرشوداما،ملتآذربایجاننبایدچنينمطــالبهایراپيشکشــدزیــرا:»ایــرانقطعــه
قطعهشدهبهدولتهایکوچك،صرفنظرازاینکــهفینفســهآبســتندرگيریهــایدرونیوبــازکــردنزخمهــای
ــه ــهب ترميمناپذیراست،فاقدوزنواهميتاقتصادیوسياسیالزمدرمنطقهوجهانخواهدبود.آنهمدردنياییک

(19و18،بیتا:eطرفادغامهایاقتصادیوسياسیبيشترحرکتمیکند.«)سلطانزاده
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سياسیرابيانمیکند.بازتابآنرابهصورتمشخصمیتواندروجــودنهادهــایانتخــابیدر

ــرارگانهایسياسیجامعه،نظيرپارلمانوریاستجمهوریوغيرهمشاهدهکرد. همچنينازنظ

حقوقی،دموکراسیبهمعنیبرابریحقوقیافراد،مستقلازنژاد،زبان،مــذهب،مليتوجنســيت

(2و1387:1،)سلطانزادهآناناست.

اینگفتمان،حداقلدرسطحنظری،بهمردموجامعهبهعنوانیكکليتارگانيكنگاهنمیکند.گفتمــان

جنبشبهشکافهایبنيادینیاشارهمیکندکهاینکليتراازهمگسيختهاست:

ــودرا ــردم،خ چونواژهیمردمیكکليتانتزاعیرابيانمیکند،بایدگفتکهشکلمشخصم

درافرادوگروههایمتفاوتواقعیکهباهمدیگرهمگونیدارند،نشانمیدهد.اشــکالمتفــاوت

همگونیممکناستبرپایهیمليت،طبقه،جنسيت،مذهبوغيرهباشد.جامعه،حاصــلجمــع

ــردی عددیشهروندانمنفردخودنيستکهتصورشودبابرقراریحقشهروندیسياسیبرابِرف

کهغالبًادرچهرهیحقرأیفردیتصویرمیشود،میتواندموکراسیرادریــكکشــورمســتقر

ــردم مطرحگردیدهاست،هرجاکــهم مردم مدرم هک اج ره ،تسا هدیدرگ حرطم "ساخت.درتاریخجدید،هرجاکهحقوقسياسی مدرم هک اج ره ،تسا هدیدرگ حرطم "

بهحرکتدرآمدهاند،بالفاصلهباپرچممليت،طبقهوجنسيتخــودرژهرفتهانــدوخــودرابــه

(2صورتبلوکهایاجتماعینشاندادهاند.)همان:

ــوعهی ــاتی)مجم اینگفتمانسهبلوکعمدهیاجتماعیرادرجامعهیایرانشناساییمیکند:بلوکطبق

ــدف بزرگکارگرانودهقانان(،بلوکهایکاماًلمتفاوتملیوبلوکجنسیوآنهارابرایرسيدنبهه

»دموکراتيك«خوددعوتبــهائتالفمیکنــد.اینهــدفدموکراتيــكجنبشدرشــعار»برابــریحقــوقی

مليتها،برابریحقوقیزنانبامردانوضرورتعدالتاجتماعیبرایاکثریتافرادجامعه«ترسيمشــده

وبابرپایییكنظامحکومتیفدراتيو،سکوالر،کهحقوقبرابرزنومردراتضمينکــردهونظــامبيمهی

ــلطانزادهاجتماعیوبيمهیبيکاریرامستقرمیسازد،جامهیعملخواهدپوشيد)نگاهکنيدبه 1387،س

ونيزپالتفرمجنبشفدرالـدموکراتآذربایجان(.

همانطورکهقباًلاشارهشد،نظامدموکراتيكموردنظــرجنبشتنهــادرســاختارسياســیفـدراتيوقابـل

تحققاست.بهباورسلطانزاده،ساختارسياسیفــدراتيونــوعینظــاِمحکومــتیغــيرمتمرکزاســتکــهاز

حکومتهایکنفدراتيووخودمختارمتمــایزبــودهوبــرآنهــاارجحيتدارد.اوفدرآليســمرااینگونــه

تعریفمیکند:

فدراليسم،شکلیازسازمانسياسیدولتاستکهبرحاکميتدوگانهیمرکزوایالتها،ویابه

ــه عبارتیدیگر،برسطوحمتفاوتیازتوزیععمودیقدرت)چهبهشکلجغرافيایییااستانی،چ

براساسخطوطملیـقومیویابرترکيبیازجغرافياییوملیـقومی(استواراستکــهدرآن
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هریـكازدوسـطححـاکميت،حـدودواختيـاراتمشـخصخـودراداشـتهودرحوزههـای

صالحيتخودحقاعمالاقتدارمســتقلخــودرادارنــدوهيچیــكازآندوحــقتعــرضبــه

(d،1384حيطهیحقوقوصالحيتهایدیگریراندارد.)سلطانزاده

 و دیگر ملت های ایراني»جنبش فدرال ا دموکرات آذربایجان«

گفتمانجنبشفدرالـدموکراتآذربایجانبهنحویصورتبندیشدهاســتکــهتــدوامورشــدآنبــه

صورتاجتنابناپذیریمستلزمروابطنزدیكودوستانهبادیگرملتهایایرانیســت،بــهایندليــلکــه

برقراریسيستمحکومتیفدراتيوضرورتًاباهمکاریداوطلبــانهیملتهــایمختلــفایــرانیامکانپــذیر

خواهدبود.بروزهرگونهتنشوضدیتمياناینملتها،کههمکاریآنهارابامشـکلمواجـهنمایـد،

دروجودوتداوماینگفتماناِشکالجدیتوليدخواهدکرد.

ــتم جنبشفدرالـدموکراتآذربایجان،تالشداردکهروابطخودراباسازمانهایمللتحتس

درایرانگستردهترساختهوبرایپیریزییكمکانيزمدموکراتيكبــرایایــرانفــدرالبــاآنهــا

اشتراکمساعیوهمکارینزدیكتریداشتهباشــد)بيــانيهیتحليلیج.ف.د.آدرمــورداوضــاع

سياسیایران(.

تــاریخیآذربایجــان«رابــهالبتهاینهمکاریوتشریكمساعیمشروطبهآناســتکــهآنهــا»اراضــی

رسميتبشناسند.

ــانهای ماباجریاناتیکهاراضیتاریخیآذربایجانرابهرسميتنمیشناسندوسياستالحاقطلب

)بنددوممصوبهیشــورایمرکــزیج.ف.د.آدرمــوردرادنبالمیکنندنمیتوانيمهمکاریکنيم.

سياستهایائتالفیجنبش(

همچنينجنبشهمکاریخودرابانيروهایسياسیملتمرکزوگروههایسياسیسرتاسریدرصورتی

کثيرالملهبودنکشورایرانرابپذیرندوحــقتعــيينسرنوشــتملتهــاوبرابــریامکانپذیرمیداندکه»

حقوقیآنانراقبولداشتهباشند«)بندسومهمانمصوبه(.اگرچهنسبتبهاینهمکاریخيلیخوشبين

نيستویادآورمیشودکه:

»اغلباینجریاناتسياسیباشوونيسمفارسوناسيوناليسمافــراطیایــرانیمســمومشــدهاند«.

)همان(

 و ستم طبقاتي»جنبش فدرال ا دموکرات آذربایجان«

همانطورکهقباًلاشارهکردیم،جنبشفدرالدموکراتآذربایجانجنبشکــارگریرایکیازســهبلــوک

اجتماعیـسياسیمهمارزیابیکردهوخواهانهمکاریباسازمانهاواحزابکارگریاست:

جنبشکــارگرانوزحمتکشــانومعلمين،یکیازســتونهایاساســیدموکراســیو

عدالتاجتمــاعیدرکشــوربــهشــمارمیرود،وجنبشمليتهــادرصــورتپيونــد

خوردنباآنمیتواندحرکتحقطلبانهخودرادرجهتیدموکراتيكپيشببردزیــرا

اکثریتمردمدردرونهرمليتی،ضرورتًادرپایهیاجتمــاعیخــود،ازآنــانتشــکيل
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ــالمی گردیدهاست.)تحليلسياسیشورایمرکزیج.ف.د.آازوضعيتجمهوریاس

درشرایطکنونی(

اینگفتمان،باطرحشعار»عدالتاجتماعی«وباوعدهیتأسيسنظامبيمهیاجتماعیوبيمهیبيکاریو

ازبخشاهــداف8تــا6»سيستممالياتیتصاعدیبردرآمد،سود،ارثودارائی«)نگاهکنيدبــهبنــدهای

پالتفرمجنبش(سعیداردتاطبقهیکارگرآذربایجانرادرجهتاهدافخودبسيجنماید.

 و ستم جنسي»جنبش فدرال ا دموکرات آذربایجان«

ــهی ــاعیمهمدرعرص ــوکاجتم درگفتمانجنبشفدرالـدموکراتآذربایجان،بلوکجنسی،سومينبل

تحوالتسياسیاجتماعیمحسوبمیشود.بهنظرسلطانزاده:

درتمامیجوامع،زنانیكعاملکليدیدربازتوليدساختاراقتصادیهستندزیراتمامیبازتوليــد

جمعيتنيرویکار،بهآنانوابستگیدارد.درعينحال،زنانبعنــوانجــزئیازســاختاراقتصــاد

مسلط،روابططبقاتیوملیرانيزبازتوليدمینمایند.بهاینطریق،بهواسطهیساختاراقتصــادی

وطبقاتیوملیمسلط،سطوحمختلفتبعيضجنسینيزبازتوليدمیشود.تبعيضجنسیرااز

طریقاعالميههایاحزابوگروههانمیتوانازبينبرد،بلکهنيازمندنيــِلزنــانبــهاســتقاللدر

ــتو ــهاس برابرمرداناست.اینامرمستلزمفراترازطبقهبودنمسئلهیتبعيضجنسیدرجامع

درنتيجه،مستلزمشناختنحرکتمستقلآنانازیكسو،وپيوندتفکيكناپــذیرآنبــامســئلهی

(1387طبقاتیوملیدرجامعهاست.)سلطانزاده،

اینجنبش،برایرفعستمجنسیدرپالتفرمخود،عالوهبرآنکهبربرابریحقــوقیزنــانبــامــرداندر

تمامعرصههایاجتماعی،سياسیواقتصادیتأکيدمیکند،مقررمیداردکه:

زنانبایدبهنسبتجمعيتخوددرتمامىارگانهــاىحکومــتىشــرکتداشــتهباشــند.بــراىامحــاء

ــان ــهنفــعزن وضعيتواقعًاموجودنابرابربينزنانومردانبایدتدابيرالزمازجملــهتبعيضمثبتب

اعمالشود.شرایطمناسببراىرشدهمهجــانبهیزنــانخانوادههــاىزحمتکشایجــادگــرددواز

بندپنجمازبخشاهدافپالتفرمجنبش(برپاییتشکيالتمستقلزنانحمایتشود.)

 و مذهب»جنبش فدرال ا دموکرات آذربایجان«

گفتمانج.ف.د.آدرجهتنيلبهیكدولتملیمدرنصورتبندیشدهوبراینپایه،سکوالریسمرااز

بنيادیترینمؤلفههاینظامسياسیمطلوبخودبهشمارمیآورد.بهاعتقادسلطانزاده:

ــذهب ــلطهیم نخستينتمایزشاخصدولتمدرن،رهاییدولتبهعنوانیكنهادسياسیازس

بود.عناصراوليهفکریآندرعصررفورماسيونوجنگهایمــذهبی،وازطــرفپروتســتانها

عنوانگردیدودرعصرروشنگریبهیكانقالبایدوئولوژیكتبــدیلشــد،بــااینوجــود،این

انقالبفرانسهبودکهسکوالریسمراعماًلدرنظامسياسیدولتدراروپاوبهتبــعآندردیگــر

کشورهایجهاندردورههایدیگرواردکرد.ازایننظر،جهانمدیونعصرروشنگریوانقالب

فرانسهدرپایانقرنهيجدهماستوماکهخــوددرآغــازقــرنبيســتویکمدریـكاســتبداد
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(1387سلطانزاده،مذهبیزندگیمیکنيم،بایداهميتوجایگاهتاریخیآنرابازشناسيم.)

برایناساس،پالتفرمجنبشضمنتأکيدبر»جداییکاملدینوایدئولوژیازدولت«تصریحمیکندکه:

»دینومرامومسلكامرخصوصیافراداست.داشتناعتقاداتدینیویاعدمباوربدان،اعتقــاد

بهیكمرامیاعدماعتقادبدانآزاداست.اجــرایمراســموآدابدیــنیبــرایمعتقــدینآنآزاد

بنــداست.دینومرامومسلكبایدکاماًلازسيســتمتعليمـــتربيــتىوازدولتجــداباشــد.«)

چهارمازبخشاهدافپالتفرمجنبش(

 و جمهوری اسالمي»جنبش فدرال ا دموکرات آذربایجان«

رایكانقالبارتجاعیارزیابیمیکند:57اینگفتمان،رخداد

ــا ــوانب ایدوئولوژیسياسیانقالباسالمیدرایرانونيزطيفسياسیپيروزدرآنراتنهــامیت

ضدانقالباتتاریخمقایسهکرد.ماهيتنيروییکهدرآنپيروزشــدونــيزایــدوئولوژیسياســی

ــر انقالباسالمی،انقالبیبودعليهخردوعليهروشنگریوعليهدموکراتيسم.اینانقالب،ازنظ

مضمونایدوئولوژیكخود،بهضدانقالباتتــاریختعلــقداردومیتــوانآنرابــاواکنشهــای

ــه ــرمقایس ارتجاعیعليهجنبشهایدموکراتيكوایدوئولوژیهایشبهفاشيستیدرتاریخمعاص

(2008کرد.)سلطانزاده،

«،گفتمانج.ف.د.آجمهوریاسالمیرانوعیساختارسياسی»توتاليتر«ارزیابی57بااینتفسيراز»رخداد

میکند.بهباورسلطانزاده:

یكدولتتوتاليتر،دولتیاستباساختاریدوگانه:بدینمعنیکهترکيــبیاســتازیــكدولت

ــه43ودولِتاختياراِتویژه42عادی .منظورازدولتعادی،یكدستگاهاداریقانونمداراستک

بخشهایگوناگونآن،وازجملهنظامقضاییاش،برپایهیقوانينقابلپيشبينیوباحــدودو

اختياراتمشخصبهایفایکاردهایخودمیپردازند.»دولِتاختياراِتویژه«بهسيستمحکومتی

خودکامهیخشونتگرااشارهداردکــهتوســطمکانيســمهایقــانونیکنــترلنمیشــود.هســتهی

ــتوبخشدولت ــدهاس مرکزیهردولتتوتاليتری،ضرورتًاازدولتاختياراتویژهتشکيلش

،بیتا(fعادی،بهصورتزائدهایازآنعملمیکند.)سلطانزاده

یكدولتتوتاليتر،ضرورتًایــك.ــ1او،همچنين،بهدومشخصهیدیگردولتتوتاليترهماشارهمیکند:

دولتایدئولوژیكاست.بهاینمعــنیکــهامکانــاتاجتمــاعی،اقتصــادیوسياســیرابــراســاساعالم

وفاداریگروههایاجتماعیبهایدئولوژیمعيــنی،توزیــعمیکنــدودرســاختارسياســیدولت،فقــطآن

.یكدولتتوتاليتربـرپـایهییـكسبســتم2گروههاییراهدارندکهبهآنایدئولوژیتعلقداشتهباشند.

«استواراست.»رهبر«بانفیاستقاللدستگاهاجرائی،قضاییوقانونگذاریکشــور،وبــاملــزم44»رهبری

کردنآنهابهپيرویاز»رهبری«،عماًل،خودبرفرازقانونقرارمیگيرد.)همان(

بااینارزیابیازماهيتنظامجمهوریاسالمی،پالتفرمج.ف.د.آجمهوریاسالمیراعمدهترینمانِعحِل

42 . Normative State
43 . Prerogative State
44 . Fuhrership
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مسئلهیملیدرایرانبهشمارمیآورد:

مسئلهیملی،وازجملهمسئلهیملیترکانایران،اصواًلیكمسئلهیسياسیاست.حل

مسئلهیملیوامحاءستمملىتنهاازطریقتأمينحقمللدرتعيينسرنوشتخویشممکنو

مقدوراست.جمهوریاسالمیایرانمانعاصلیسرراهتحققاینامراست.)سومينپرنسيپ

عمومیپالتفرمج.ف.د.آ(

»جنبش فدرال ا دموکرات آذربایجان«سكوت ها و تناقض های عمده ی گفتمان 

گفتمانج.ف.د.آحلمسئلهیملیترکهایآذربایجانایرانرادرمرکزتوجــهخــودقــراردادهومعتقــد

استکهحلاینمسئلهتنهاباائتالفبلوکهایسهگانهیاجتماعیفعلیایرانـجنبشهایملیایرانيان

ــذیر غيرفارسزبان،جنبشزنانوجنبشکارگریـبرایدستیابیبههدِفمشترِکدموکراتيــكامکانپ

است.اینگفتمان،وجوهسهگانهیاینهــدِفمشــترِکدموکراتيــكراتالشبــرایکســببرابــریملی،

ــد ــرابای برابریجنسیو»عدالتاجتماعی«اعالممیکند.بااینحال،اینموضوعمسکوتمیماندکهچ

بلوکهایملیوجنسیباهدفروشنکسببرابریدراینائتالفشرکتکنندامــابلــوککــارگریبــا

ــاعی هدفمبهم»عدالتاجتماعی«.درکمنطقیکهپشتاینهدفگذارینامتوازنبرایبلوکهایاجتم

متفاوتنهفتهاستتنهازمانیفهمپذیراستکهدرکدرستیازتحوالتساختاریموردنطراینگفتمان

داشتهباشيم.

مهمترینتحوالتساختاریایکــهاینگفتمــاندلمشــغولآناســت،دروهلهیاولبــهوجــهسياســی

ــاوجــه جامعهیایرانمربوطمیشودودروهلهیدومبهساختارایدئولوژیكآنـدرمحــدودهایکــهب

سياسیارتباطمستقيمپيدامیکند.ج.ف.د.آدروجهسياسی،خواستارتبدیلساختارسياسیموجودایران

بهیك»ساختاردموکراتيكفدراتيو«استودروجهایدئولوژیكعمومًاســکوالرشــدننظــامحقــوقیو

حوزهیسياسیراپیگيریمیکنــد.اینگفتمــانخواســتارهيچنــوعتحــولســاختاریعمــدهدروجــه

اقتصادینيستوحفظمناسباتتوليدحـاکمبـرایـرانــنظـاممـالکيتســرمایهداریــرامیتـواناز

هدفهایمهِمصریحًااعالمنشدهیآنمحسوبداشت.اگرمیتوانادعاکردکه،بدونتغييردرساختار

اقتصادی،وتنهاباتغييردروجوهسياسیـایدئولوژیكونظامحقوقییكجامعــهمیتــوانســتمملیو

ستمجنسیرابرطرفکرد،چنينادعاییدرموردستمطبقاتی،کهمســتقيمًابــاســاختارهایاقتصــادیو

ــا نظاممناسباتتوليدیمرتبطاست،بهلحاظمنطقیامکانپذیرنخواهدبود.بااینوجود،اینگفتمان،بن

برادعایخود،برایرسيدنبههدفبنيادیاشناگزیرازبســيجطبقهیکــارگرمیباشــدوچــونمنطــق

ــعار درونیاینگفتمانمحِوستمطبقاتیرابرنمیتابد،بنابراینبرایبسيج»بلوکاجتماعیکارگری«بهش

مبهم»عدالتاجتماعی«رویمیآورد.

بهعالوه،سکوتدرموردمؤلفههایبنيادینساختاراقتصادیتنهابــهنادیــدهانگاشــتِنریشــههایواقعی

ــت.این ــدهاس ستمطبقاتیودرنتيجه،ناتوانیدرارائهیراهحلهایواقعیبرایمبارزهباآنمحدودنمان

ــیهم ــتمجنس سکوت،بهسکوتدرموردرابطهیبنيادِیساختاراقتصادیسرمایهداریباستمملیوس

مســائلاجتمــاعیصــرفًادرطبقــهتعميمیافتهواستنتاجنظریسلطانزادهازگرامشیرامبنیبراینکــه»
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تغييردادهاست.45خالصهنمیشود« مسائلاجتماعیاصاًلبهطبقهمربوطنمیشود مدرم هک اج ره ،تسا هدیدرگ حرطم "رابهدستورالعمل 46مدرم هک اج ره ،تسا هدیدرگ حرطم "

ازســویدیگــر،گفتمــانج.ف.د.آبــابــدیهیجلــوهدادناینپيشفــرضليبراليســتیکــهنظــامسياســی

ــدرن پارلمانتاریستیابزاراِعمالحاکميتهمهیطبقاتجامعهاست،بهنفیخصلتطبقاتیدولتملیم

پرداختهوجایگاهدولترابرفرازومستقلازطبقهیاجتماعیحاکمتصویرکردهاست.

»جنبش فدرال ا دموکرات آذربایجان«جمع بندی گفتمان 

حــلمســئلهیملی،بــهویــژهحــلمســئلهیملیترکهــایآذربایجــانایــرانگفتمانج.ف.دآدرجهت

صورتبندیشدهومفهومملتمرکزیترینمفهوماینگفتماناست.اینگفتمان،»ملت«رابابرآیندیاز

مؤلفههایعينیوذهنیتعریفکردهودراینبينبرایعنصر»زبــان«جایگــاهبســياربرجســتهایقائــل

ــراردارد،و میشود.تفسيرج.ف.د.آاز»حقتعيينسرنوشتملی«درارتباطنزدیكبامفهومدموکراسیق

»دموکراسِی«موردنظراینگفتمانباهالهیمعناییليبراليستیمشخصمیشــود.اینگفتمــان،بــهلحــاظ

ــهرا ــه،جامع نظریسعیکردهتاازتصویرجامعهبهعنوانیكکليتارگانيكاجتنابنمایدوبراینپای

مهمتــرینبلوکهــایاجتمــاعیگفتمـانج.ف.دآمتشکلازبلوکهایاجتمـاعیمتفـاوتدانسـتهاسـت.

جامعهیامروزایرانرابلوکملی،بلوکجنسیوبلوکطبقاتیمعرفیکردهوآنهارابــرایرســيدنبــه

ــوعی ــاعین »دموکراسی«دعوتبهائتالفمیکند.اینگفتمانسعیداردکهبينمنافعاینسهبلوکاجتم

همگراییبرقرارکردهوآنهارابرایمقابلهباحاکميتجمهوریاسالمیایراندریكجبههیواحدقرار

ج.ف.دآباارزیابینظامجمهوریاسالمیبهعنواننوعیساختاِرسياســِی»توتــاليتِرمتمرکــز«،آنرادهد.

مهمترین»دشمن«دموکراسیبهحسابمیآورد.

بـرایتغيــيرســاختارهایسياســیـاینگفتمانبااجتنابازنقـدبنيــادِیســاختاراقتصــادیایــران،تنها

گــذرازفرماســيوناجتمــاعیفعلیایــراننيســت.ایدئولوژیكایرانتالشمیکندوبههيچوجــهدرپِی

بنابراین،سوگيرینهاییگفتمانج.ف.دآدرجهتمنافعآندستهازبلوکهایاجتماعینيستکهنفعشان

ازالغایروابطتوليدمسلطفعلیجداییناپذیراست.

.1387.درارتباطبا»استنتاج«نظریسلطانزادهازگرامشینگاهکنيدبه:سلطانزاده،45
.پالتفرمج.ف.د.آـاگرازوعدهیمبهم»عدالتاجتماعی«صرفنظرشودـتقریبًاهيچموضوعمهمیراازمنظر46

طبقاتیمطرحنمیکند.
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خرد گفتمان ناسيوناليستِي استقالل طلب در آذربایجان ایااران ااا حاازب اساتقالل آذربایجااان جناوبي

)گایپ(

مهم ترین مفاهيم گفتمان گایپ

ــانوناساســی ــولق اگرخردگفتمانناسوناليستیقانونگرایآذربایجانایرانبهدنبالاجرایبرخیازاص

ــارا ــئلهیملیآذربایجانیه جمهوریاسالمیایراناستوخردگفتمانناسيوناليستیفدرالخواهحلمس

درقالبساختارسياسیفدراتيوپیگيریمیکند،نوعیدیگریازخردگفتمانناسيوناليستیبــراینبــاور

استکهمسئلهیملیآذربایجانایرانتنهابااستقاللآنحلمیشود.اینبــاورکــه،امــروزه»ملتتــرک

آذربایجان«درکشورهایمتعدد،حداقلدردوکشورایـرانو»جمهــوریآذربایجــانشـمالی«پراکندهانـد

هستهیمرکزیاینخردگفتمانراتشکيلمیدهد.بهایندليل،دراینخــردگفتمــاْنآذربایجــانایــران،

(سازمانسياسیتپيکیاست47»آذربایجانجنوبی«ناميدهمیشود.حزباستقاللآذربایجانجنوبی)گایپ

کهاینخردگفتمانرانمایندگیمیکند.

ــان مهمترینومرکزیترینمفهومگفتماِنگایپمفهوم»ملت«استکهباسهمؤلفهیجغرافيا،تاریخوزب

مشترکتعریفمیشود)نگاهکنيدبه:مقدمهیمرامنامهیگایپ(.دراینگفتمــان،دروجــهجغرافيــاییـ

تاریخی،»ملتآذربایجان«،بهعنوانیکیازملتهایساکنایران،»وارثانطبيعیترکهایسومر«قلمداد

ــامهی ــود«.مرامن شدهاندکهبسيارقبلتراز»آریائیها«ساکن»کشوریبودهاندکهامروزهایرانناميدهمیش

گایپبااینجمالتشروعشدهاست:

»کشوریکهامروزهایرانناميدهمیشودازاعصارقدیممحلسکونتوتمدنترکهابــودهاســت.

قبلازآمدنآریائیزبانانبهاینفالت،سومرها،ایالمهــا،قوتیهــا،اورارتوهــاوغــيرهدراینجــا

ــال ــزارس ساکنبودهوصاحبيناصلیآنمیباشند.بااینکهبخشیازترکهایآذربایجاندره

اخيربهاینمناطقمهاجرتکردهانــدولیبخشاصــلیوعمــده]ی[ترکهــایآذربایجــانوارثين

طبيعیترکهایسومرمیباشندکههزارانسالدراینمناطقزندگیکردهاند.«)بخشیازمقدمهی

مرامنامهیگایپ(

درارتباطبامؤلفهیزبان،گایپبامردوددانستناینکهترکیزبانیاستکهبرملتآذربایجــانتحميــل

شدهاست،براینباوراستکهزباِنملِتآذربایجاْن»ترکیآذربایجانی«ستکهدر»دراکثراسنادتاریخی

بهنامزبانآذربایجانی،ترکیآذریویاآذریمشهورشدهاست.«)بندپنجمازاهدافمرامنامهیگایپ(

ــتملی«دراین دومينمفهومبنيادیگفتمانگایپ،»حقتعيينسرنوشتملی«است.»حقتعيينسرنوش

ــارزهی ــژهایکــهازمب گفتمان،بیهيچابهامی،»حقاستقالل«معنیشدهاست.گایپباروایتتاریخِیوی

ملتآذربایجانبرایکسبحقوقملیبهدستمیدهد،بهاینباورمیرسدکهنخســتينگامهــایعملی

سالپيشبرداشتهشدهاست:200برایاستقاللآذربایجاندر

»ایدةاستقاللاززمانهایدورهموارهدربينترکهایآذربایجانچهبصورتدولتی،تشکيالتیو

ــان200یافردیرؤیتمیشود. ــدقلیخ سالپيشفدراسيونمستقلآذربایجانبارهبریمحم

.گؤنیآزربایجاناستقاللپارتياسی47
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سالحاکميتکهبرایاولينباراردویمنظمتشکيلدادازطرففتحعلیشــاه17افشاربعداز

مغلوبگشتهوبهتابعيتامپراتوریقاجاردرآمد.«)همان:ضرورتاستقالل(

»شوونيسمفارس«ازدیگرمفاهيمبنيادیگفتمانگایپمیباشد.دراینگفتمان،»شوونيسمفارس«بهیك

واقعيتساختاریاشارهداردومنظورازآنضدیتبازبانفارسییاملتفارسنيست:

»شوونيزمفارسبهمعنای]ضدیتبــا[ملتفــارسنيســت،بلکــهمقصــودازشــوونيزمفــارس

سياستیهستکهسيستمدولتمرکزیایرانرابراساسفارسيت)ایران=فــارس(بنــانهــادهو

ــوعو ــاراممن استقاللمللغيرفارسراسرکوب،هویتوموجودیتملیآنهاراانکار،زبانآنه

تاریخشانراجعلکرده،اولویتفارسبودنوزبانفارسیرابراینمللتحميلنموده،باتطبيق

سياستآسيميالسيونآنهارافارسيزهمیکند.اشــخاصیــانيروهــائیکــهاینسيســتمدولــتیرا

رهبریواینسياسترااجرامیکنندحتیاگرغيرفارسهمباشندتغيــيریدرمســئلهنخواهــد

کرد،زیراکهماهيتًاعاملوخدمتگزارانشوونيزمفارسهستند«)همان:بخشتعاریف(

گفتمان گایپ و ستم جنسي و طبقاتي 

ــه گفتمانگایپ،خودراگفتمانی»الئيك«،طرفداربرابریجنسیومتعقدبهموازیندموکراتيك،ازجمل

موازینحقوقبشرمعرفیکردهودموکراسیرادروجودنهادهایحکومتیانتخابیوتضمينآزادیبيــان

ازاهدافمرامنامه(.21-16و8-6واحزابسياسیتصویرمیکند)بندهای

اینگفتماندرارتباطباساختارهایاقتصادی،خودرامدافعسرمایهداریمعرفیکردهوبرتضمين»امنيت

سرمایه«تأکيددارد:

»جمهوریمستقلآذربایجانجنوبیباسيستماقتصادیســرمایه]داری[آزادادارهشــدهوامــنيت

ازاهدافمرامنامه(11سرمایهتأمينخواهدشد«.)بند

آنهادراینزمينهیاقتصادیبرایاینکهطبقهیکارگرآذربایجانراباخودهمراهســازندبرپــایییــك

نوع»دولترفاه«راوعدهمیدهند.ایندولترفــاه،محــوبيکــاری،نظــامدرمــانیرایگــانوتحصــيالت

-9اجباریورایگانتاپایاندورهیدبيرستانرادردستورکارخودقرارخواهدداد)نگاهکنيدبهبندهای

ازاهدافمرامنامه(.16

گفتمان گایپ و دیگر ملت های ایران

درگفتمانگایپ،»استقالل«فقطراهحلمسئلهیملیآذربایجانجنوبینيست،آنهــاحــلمســئلهیملی

همهیملتهایایرانرافقطبااستقاللآنهاممکنمیدانند.براینپایه،آنهاهيچنوعحکومتمرکزی

رادرایرانبهرسميتنشناختهوخواستاراتحادملتهایغيرفارسایرانبرایکسباستقاللهستند:

»مابرایتحققحقتعيينسرنوشتمللتحتستمدرزیرنامایرانتشکيلدولتمســتقلآنهــا

راتنهاراهدانستهوبرایرسيدنبهاینهدفتشــکيلجبهــهمتحــدملــلتحتســتمبــرعليــه

شوونيزمفارسراپيشنهادمیکنيم.تاباهمکاریوهمگامیاینمللشوونيزمفارسراشکست

داده،دولتهایمستقلخودراایجادکنيم.«)مرامنامهیگایپ:ضرورتاستقالل(

بااینزمينهها،گایپبنيادیترینهدفخودرا،دروهلهیاول،کسباســتقاللآذربایجــانجنــوبیودر
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نهایتوحدتدوآذربایجاناعالممیکند.اینسازمان،درموردمسئلهیمرزهاو»تعــييندقيــقمرزهــای

خودباهمسایگاناشطرفدارراهحلعلمیدمکراتيكمیباشد«)بندسومازاهدافمرامنامه(.

سكوت ها و تناقض های عمده ی گفتمان گایپ

گفتمانگایپنيزهمانندتمامگفتمانهایناسيوناليســتیدیگــر،درنهــایت،تمــامطبقــاتمختلــفملت

آذربایجانرادریكگروهملیادغامکردهوازشکافهایآنتاگونيستی،کهطبقاتمختلفراازهمدیگــر

جدامیکند،صرفنظرکردهوآنهارادرجهتدستیابیبههدفاصلیاش،یعنییكمرزکِشیدیگــر،

برمیانگيزاند،بدوناینکهجهتگيریطبقاتیخــودراآشــکارکــردهباشــد.اینگفتمــان،بــامســکوت

ــوع ــاطاینن گذاشتنتحليلساختاراقتصادیسرمایهداریموجوددرکشورهایپيرامونی،همازفهمارتب

شيوهیتوليدبامسئلهیملیعاجزمیماندوهمازتحليــِلرابطــهبينســاختاراقتصــادیســرمایهداریو

وضعيتکنونیطبقهیکارگروقشرهایپایيندستطبقهیخردهبــورژواطفــرهمیرود.گــایپبــاتقليــل

ریشهیتمــاممشــکالتهمهیطبقــاتآذربایجــانبــهمســئلهیملیدربينطبقهیکــارگروقشــرهای

پایيندستطبقهیخردهبورژوابهاینتوهمدامنمیزندکهبااستقاللآذربایجانجنوبی،وبدونتغييردر

ــرز ساختاراقتصادیسرمایهدارانه،تماممشکالتآنهاحلخواهدشد؛گواینکهآذربایجانشمالی،بام

کِشیواستقاللخودازاتحادجماهيرشورویبهچنينسعادتیدستپيداکردهاســت.مقایســهیســطح

معيشتکنونِیاقشارپایيندست،یعنیاکثریتمردمآذربایجانشمالیباســطحمعيشــتآنهــادرزمــان

اتحادشورویدراینموردآموزندهخواهدبود.نگارندهبراینبــاوراســتکــههيچکــارگِرآذربایجــانی،

همانندهرکارگردیگریبامليتمتفاوت،بالفاصلهپسازآنکهتوسطکارفرمایاشازکاراخراجشدو

بيکارگشت،بااینفکربهخانهـالبتهاگرخانهایدرکارباشدـبرنخواهدگشتکه»اگرمستقلبودیم،

ازکاربیکارنمیشدم«ـاوبهدنبالکاراست:هرکجایدنياکهباشد.

 

*   *   *
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http://www.adf-mk.org.
(،تحليلانتقادیگفتمان،ترجمهیفاطمهشاسيتهپيرانودیگران،ویراستهمحمد1379فرکالف،نورمنـ)

نبویومهرانمهاجر،تهران،وزارتفرهنگوارشاداسالمی،مرکزمطالعاتوتحقيقاترسانهها.

(،نيچه،فروید،مارکس،ترجمهیافشينجهاندیده،تهران:انتشاراتهرمس،چاپ1385فوکو،ميشلـ)
دوم.

(،خاطراتصفرخان)صفرقهرمانيان،درگفتگوباعلیاشرفدرویشيان،تهران:1384قهرمانيان،صفر)
نشرچشمه،چاپپنجم.

،ظهورجامعةشبکهای(«،1(،عصراطالعات:اقتصاد،جامعهوفرهنگ)جلد1385،مانوئلـ)aکاستلز
ترجمهیاحدعليقليان،افشينخاکباز،حسنچاوشيان؛ویراستهیعلیپایا.تهران:طرحنو،چاپپنجم.

،قدرتهویت(«،ترجمهی2(،عصراطالعات:اقتصاد،جامعهوفرهنگ)جلد1385،مانوئل)bکاستلز
احدعليقليان،افشينخاکباز،حسنچاوشيان؛ویراستهیعلیپایا.تهران:طرحنو،چاپپنجم.

،پایانهزاره(،ترجمهیاحد3(،عصراطالعات:اقتصاد،جامعهوفرهنگ)جلد1385،مانوئل)cکاستلز
عليقليان،افشينخاکباز،حسنچاوشيان؛ویراستهیعلیپایا.تهران:طرحنو،چاپپنجم.

(،شنوداشباح؛مروریبرکارنامهیسازمانمجاهدینانقالباسالمی«،1381گلپورچمرکوهی،رضا)
تهران:انتشاراتکليدر.

(،واسازی،عملگرایی،هژمونی،ترجمهیجوادعلیصدوقی،درم،تاجيك1379الکالو،ارنستو)
)گردآورنده(،گفتمانوتحليلگفتمانی،تهران،فرهنگگفتمان.

(،مجموعهآثار]ترجمهشدهبهفارسی[«،سهجلد،ترجمهیمحمد1384لنين،والدیميرایليچ)
پورهرمزان،ویراستهیعزیزاهللعليزاده،تهران:انتشاراتفردوس.

(،تاریخعقایدسياسیازافالطونتاهابرماس،ترجمهیابراهيمحقيقی،تهران:1384ليدمان،سوناریك)
نشراختران،چاپدوم.

(،فلسفهیفرانسهدرقرنبيستم«،ترجمهیمحسنحکيمی،تهران:انتشارات1378ماتيوز،اریكـ)
ققنوس.

(،سرمایه:نقدیبراقتصادسياسی«،جلداول،ترجمهیحسنمرتضوی،تهران:نشر1386مارکس،کارل)
آگه.

(،اززندانرضاخانتاصدرفرقهدمکراتآذربایجان:بررسیزندگیوآراء1382مرادیمراغهای،علی)
سيدجعفرجوادزادهپيشهوریبانگاهیدوبارهبهظهوروسقوطفرقهدمکراتآذربایجان،تهران:نشر

اوحدی.

(،نظریههایگفتمان،ازایدئولوژیتاگفتمان:موضعآلتوسری،ترجمهی1379مكدانل،دایان)
حسينعلینوذریدرم،تاجيك)گردآورنده(،گفتمانوتحليلگفتمانی،تهران،فرهنگگفتمان.

(،سوژه،استيالوقدرت،ترجمهینيکوسرخوشوافشينجهاندیده،تهران:نشرنی،1384ميلر،پيتر)
چاپدوم.

(،گفتمان«ترجمهیفتاحمحمودی،زنجان:هزارهسوم.1382ميلز،سارا)

(،ُسنتفاشيسم«،ترجمهیعبدالمحمدطباطبایییزدی،تهران:انتشاراتهرمس.1380وایس،جان)

(،مطالعاتیدرتحليلگفتمان،ازدستورمتنتاگفتمانکاویانتقادی«ترجمهی1382وندایك،تئو)
پيروزایزدیودیگران،ویراستهیمهرانمهاجرومحمدنبوی،تهران،وزارتفرهنگوارشاداسالمی،

مرکزمرمطالعاتوتحقيقاترسانهها.

(،ابرساختگرایی:فلسفهساختارگراییوپساساختارگرایی«ترجمهیفرزاد1380هارلند،ریچارد)
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سجودی،تهران،سازمانتبليغاتاسالمی،حوزهیهنری.

(،ابرساختگرایی:فلسفهساختگراییوپساساختگرایی«،ترجمهیفرزانسجودی،1380هارلند،ریچارد)
تهران:پژوهشگاهفرهنگوهنراسالمی،سازمانتبليغاتاسالمی،حوزهیهنری.

(،تاریخمختصرنئوليبراليسم«،ترجمهیمحمودعبداهللزاده،تهران:نشراختران.1386هاروی،دیوید)
(،تکاملنهادهاوایدئولوژیهایاقتصادی:مالکيتورسالت«،ترجمهیسهراب1381هانت،ای.ک.)

بهداد،تهران:نشرآگه.

(،درآمدیبرتحليلگفتمان«درم،تاجيك)گردآورنده(،گفتمانوتحليل1379هوارت،دیوید)
گفتمانی،تهران،فرهنگگفتمان.
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